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în țări ale Asiei și Australia,

TOVARĂȘUrNICOLĂECEAUȘESCU 

Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
S-au reîntors In patrie

înscriind un moment de mare importanța în dezvoltarea prieteniei si colaborării 

româno-mongole, în interesul ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii

S-A ÎNCHEIAT vizita oficiala de prietenie
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 
ÎN R.P. MONGOLĂ

ÎMPREUNĂ

Ceremonia plecării 
din Ulan Bator

Joi. 21 aprilie, s-a încheiat vizita 
oficială de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii ,. Socialiste 
România. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. a efectuat-o în Re
publica Populară Mongolă,, la invi
tația tovarășului Jambin Batmunh, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, președintele Prez- 
diului Marelui Hural Popular.

înaintea plecării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit vizita to
varășului Jambin Batmunh și tova
rășei A. Dariimaa. întilnirea desfă- 
șurindu-se în aceeași atmosferă 
caldă, prietenească, ce a caracte
rizat intregul dialog ia ■ nivel 
înalt româno-mongol. In acest ca
dru. cei doi conducători de partid 
și de stat au subliniat semnificația 
deosebită a vizitei pentru evoluția 
viitoare a raporturilor româno-mon- 
gole, bunele rezultate cu care s-au. 
încheiat, convorbirile si care asigură 
un cadru larg dezvoltării relațiilor 
de prietenie, colaborării economice, 
tehnico-știintifice si in alte domenii 
de interes comun, conlucrării dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Popular Revoluționar Mongol, 
dintre popoarele noastre. în folosul 
reciproc, al cauzei păcii, cooperării și 
înțelegerii între națiuni.

De la reședință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. împreună cu tova
rășul Jambin Batmunh și tovarășa 
A. Dariimaa. s-au îndreptat spre 
aeroport. Aici, numeroși locuitori au 
salutat cu multă căldură pe solii po
porului român, ovafionind cu însu
flețire pentru prietenia româno- 
mongolă.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Mongole. 
Cei doi conducători de partid și de 
stat au trecut în revistă garda de 
onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost, 
apoi, salutați de Dumaaghiin Sod- 
nom. membru al Biroului Politic ai 
C.C. al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, președintele Consiliului 
de Miniștri. Demcighiin Molomjamț,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a efectuat, im- 
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită oficială de prietenie in Re
publica Populară Mongolă, la invita
ția tovarășului Jambin Batmunh, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole, in perioada 19—21 
aprilie 1988.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Roman, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a depus o 
coroană de flori la mormintul lui 
Suhe Bator și H. Cioibalsan, fonda
torii Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol și ai statului mongol.

înalții oaspeți români au luat cu
noștință cu interes de viața și munca 
poporului mongol, de realizările sale 
in construcția socialistă.

Mitingul prieteniei româno-mongo
le. care a avut loc la Ulan Bator, la 
care au luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
ai Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Jambin Batmunh, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole, a constituit o ex
presie elocventă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două partide, țări și popoare.

Intr-o atmosferă cordială și priete
nească, a avut loc ceremonia solem
nă în cadrul căreia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. i-a fost înmînat Ordinul ..Suhe 
Bator1’, cea mai înaltă distincție a 
Republicii Populare Mongole, con
ferit pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea prieteniet și colaborării 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Popular Revoluționar 
Mongol, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Mongolă, la întărirea păcii și socia
lismului, cu prilejul celei de-a 70-a 
aniversări a zilei sale de naștere.

In timpul vizitei, înalții oaspeți 
români s-au bucurat pretutindeni de 
o caldă primire și ospitalitate cor

membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.P.R.M., de alti membri 
ai conducerii de partid si de stat 
mongole.

Erau prezenți șefi ai, misiunilor 
diplomatice, precum și ambasadorul 
României la Ulan Baton și amba
sadorul Mongoliei la București.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat un călduros ră
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dială, expresie a sentimentelor sin
cere de prietenie și stimă reciprocă 
dintre cele două partide, țări și po
poare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au avut 
convorbiri oficiale cu tovarășul 
Jambin Batmunh, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare Mon
gole, care s-au desfășurat intr-o at
mosferă de prietenie și Înțelegere 
reciprocă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Jambin Batmunh s-au in
format reciproc asupra stadiului 
construcției socialiste in cele două 
țări, au procedat la examinarea re
lațiilor româno-mongole și a per
spectivelor lor de dezvoltare și au 
făcut un schimb de păreri privind 
problemele actuale ale contempora
neității și ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

I
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, a prezentat activitatea in
tensă desfășurată de poporul român 
pentru înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XlII-lea si ale Conferin
ței Naționale din decembrie 1987 ale 
Partidului Comunist Român, precum 
și despre măsurile întreprinse pentru 
dezvoltarea intensivă a industriei, 
înfăptuirea noii revoluții agrare, 
perfecționarea mecanismului econo- 
mico-financiar, realizarea noii revo
luții tehnico-științifice și dezvoltarea 
democrației muncitorești revoluțio
nare.

Tovarășul Jambîn Batmunh. secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, a informat despre activita
tea P.P.R.M. și a poporului mongol 
pentru înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XIX-lea al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol și al 
ultimelor plenare ale C.C. al P.P.R.M. 
în vederea perfecționării mecanis
mului economic, creșterii eficienței 
producției sociale, sporirii continue 
a bunăstării materiale și spirituale 
a poporului și a subliniat importanța 
deosebită a dezvoltării democrației 

mas bun de la tovarășul Jambin 
Batmunh și tovarășa A. Dariimaa.

Prin întreaga ei desfășurare, prin 
înțelegerile la cafe s-a ajuns, vizita 
a reprezentat un eveniment de cea 
mai mare Însemnătate in cronica re
lațiilor de prietenie si colaborare ro
mâno-mongole.

★
în drum spre patrie, aeronava 

prezidențială a făcut o escală tehnică 
la Novosibirsk.

Si a intăririi rolului factorului uman.
Conducătorii celor două partide si 

state au constatat cu satisfacție că 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Popular Revoluționar Mon
gol, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Mon
golă se dezvoltă cu succes în toate 
domeniile, in spiritul Tratatului de 
prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară Mongolă. semnat m 
anul 1983. pe baza principiilor în
trajutorării tovărășești și solidarității 
internaționale, respectării indepen
denței și suveranității naționale, e- 
galității in drepturi, avantajului re
ciproc, neamestecului in treburile 
interne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Jambin Batmunh conside
ră că relațiile de strinsă conlucrare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Popular Revoluționar Mon
gol constituie factorul determinant 
in dezvoltarea colaborării româno- 
mongole pe multiple planuri și în
tărirea prieteniei dintre poporul ro
mân și poporul mongol. Conducăto
rii celor două partide au reafirmat 
hotărirea de a dezvolta in continua
re colaborarea dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Popular 
Revoluționar Mongol, de a intensi
fica schimbul de delegații și expe
riență între organele de partid 
și de stat, organizațiile de masă 
și culturale, in interesul popoarelor 
român și mongol, al cauzei păcii, 
socialismului și cooperării interna
ționale.

Relevind rezultatele pozitive obți
nute pină acum în domeniul colabo
rării economico-comerciale și tehni
co-științifice, conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări au con
venit să fie depuse eforturi susținu
te pentru creșterea continuă a 
schimburilor comerciale, realizarea 
cooperării în producție pe baze sta
bile, de lungă durată, reciproc avan
tajoase. corespunzător cu noile po
sibilități și programele de dezvolta
re social-economică ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Mongole. în acest context, 
a fost subliniată importanta înfăp
tuirii prevederilor Programului de 
lungă durată privind dezvoltarea co
laborării economice și tehnico-știin
țifice între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Mon

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați de V. A. Bokov, președintele 
Comitetului Executiv al Sovietului 
regiunii, \V. A. Koptiug. vicepre
ședinte al Academiei de Științe a 
U.R.S.S.. președintele Filialei sibe
riene a Academiei, alti reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat.

Era de fată ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică.

golă pe perioada pină in anul 2000, 
pentru extinderea și adincirea in 
continuare a colaborării româno- 
mongole.

Conducătorii celor două țări s-au 
pronunțat pentru dezvoltarea conti
nuă a relațiilor in domeniile știin
ței, culturii, invățămintului, presei 
și sportului.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Mongolă, subli
niind importanța colaborării in ca
drul Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, și-au exprimat hotărirea 
de a acționa și în viitor, impreună 
cu celelalte state membre, pentru 
realizarea înțelegerilor adoptate la 
consfătuirile la nivel inalt ale țări
lor membre ale C.A.E.R., a Progra
mului complex al progresului teh- 
nico-științific pină in anul 2000, pre
cum și a hotăririlor celei de-a 43-a 
ședințe a sesiunii C.A.E.R. S-a re
afirmat hotărirea României și 
Mongoliei de a contribui la perfec
ționarea activității C.A.E.R. și la 
creșterea eficienței acestei organi
zații.

II
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

tovarășul Jambîn Batmunh și-au ex
primat îngrijorarea față de situația 
internațională care continuă să se 
mențină gravă și complexă, ca ur
mare a continuării cursei Înarmări
lor, în special a celor nucleare, a 
menținerii unor conflicte și stări de 
tensiune în diferite zone ale plane
tei, a înrăutățirii situației economi
ce mondiale. In același timp, con
ducătorii celor două partide și state 
au evidențiat cu satisfacție tendin
țele pozitive care se manifestă in 
viața internațională, ca rezultat al 
acțiunilor întreprinse de țările so
cialiste, de forțele democratice și 
realiste din întreaga lume. In acest 
context, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Jambîn Batmunh au a- 
preciat că problema fundamentală a 
zilelor noastre o constituie oprirea 
hotărită a cursei înarmărilor, tre
cerea la dezarmare. în primul rînd 
lă dezarmare nucleară, eliminarea 
cu desăvirșire a tuturor armelor nu
cleare, lichidarea pericolului de răz
boi și asigurarea dreptului popoare
lor la pace, securitate și existență.

Conducătorii celor două partide și
(Continuare in pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, impreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu au revenit, 
joi. în Capitală, din vizitele oficiale 
efectuate în Republica Indonezia — 
la invitația președintelui Republicii 
Indonezia, Suharto, și a doamnei Tien 
Suharto, in Australia — la invitația 
guvernatorului genera! al Australiei. 
Ninian Martin Stephen, in Republica 
Socialistă Vietnam — la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Vietnam și a Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Viet
nam. in Republica Populară Mongolă 
— la invitația tovarășului Jambin 
Batmunh. secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popular al 
Republicii Populare Mongole.

Conducătorul partidului si statu
lui a fost însoțit în aceste vizite 
de tovarășii Ștefan Andrei, Silviu 
Curticeanu, Ioan Totu.

Pe aeroportul Otopeni. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu deose
bită stimă de membri și membri

Răspundere și angajare 
în realizarea sarcinilor economice
Fie că este vorba de activitatea 

cotidiană, obișnuită a muncitorului 
aflat la strung sau a cercetătorului 
aflat in laboratoarele de creație, a 
.maistrului, a șefului de secție sau a 
directorului, a specialiștilor și ca
drelor de conducere din centrale in
dustriale si ministere, munca pe 
care o desfășoară fiecare in angre
najul economico-social presupune, 
ca o componentă fundamentală, per
manentă și de neinlocuit, înalta răs
pundere. Evaluînd sintetic această 
componentă a muncii, a unei activi
tăți productive eficiente, secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. sublinia la re
centa plenară a C.C. al P.C.R. : 
„Fiecare trebuie să acționeze cu 
toată hotărirea pentru a-și îndeplini 
înalta răspundere ce-i revine în 
domeniile unde-și desfășoară activi
tatea productivă. Să facem totul 
pentru ca in acest an să obținem 
cele mai bune rezultate în dezvol
tarea economico-socială, in perfec
ționarea intregii noastre activități, 
in buna desfășurare a conducerii 
tuturor sectoarelor11.

Este o cerință mobilizatoare, care 
îndeamnă pretutindeni la o atentă 
și exigentă evaluare o modului in 
care fiecare om al muncii, indife
rent de funcția pe care o are. își 
îndeplinește sarcinile ce-i revin, 
contribuie la înfăptuirea programu
lui de dezvoltare multilaterală a 
patriei. Nu avem, desigur. în vedere 

SEMĂNATUL
- reluat pe un front larg I

S-au creat toate condițiile pentru depășirea 
ritmurilor planificate și executarea unor lucrări 

de inaltă calitate
ÎN PAGINA A III-A: Relatări de la corespondenții „Scînteii"

supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. secretari ai 
Comitetului Central al partidului, 
membri ai C.C. al P.C.R.. ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești.

Erau de față insărcinații cu afaceri 
ad-interim ai Republicii Indonezia, 
Republicii Socialiste Vietnam. Repu
blicii Populare Mongole și Republicii 
Islamice Pakistan, membri ai misiu
nilor diplomatice ale acestor țări la 
București.

Grupuri de pionieri, tinere și 
tineri au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu. buchete de flori.

Numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții bucureș- 
tene au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros bun sosit. Cei 
prezenți purtau portrete ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu, pancarte cu urări 
la adresa partidului, a secretarului 
său general, steaguri roșii și tricolore, 
eșarfe și flori. S-a ovaționat și scan
dat cu însuflețire .', Ceaușescu 1— 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 

o răspundere în general, ci o răs
pundere racordată la sarcini con
crete. la cerințe concrete, la atitu
dini ce se impun a fi manifestate 
într-o împrejurare sau alta, astfel 
incit programele stabilite să prindă 
viată. Numai raportind-o mereu la 
fapte, la acțiunea concretă, eficientă 
răspunderea poate căpăta consistentă.

Există, la ora actuală, in economie 
citeva programe de a căror înfăp
tuire la timp depinde realizarea 
prevederilor actualului cincinal. In 
acest sens. în ultimii doi ani s-au 
obținut o serie de rezultate bune :în 
transpunerea in practică a progra
melor de modernizare a producției. 
Astfel, pe baza programelor întoc
mite și a măsurilor concrete apli
cate s-a reușit ca în unele între
prinderi să se asigure o adevărată 
restructurare tehnologică, o organi
zare superioară a fluxurilor de fa
bricație. cu efecte pozitive asupra 
creșterii productivității muncii. : a 
eficientei economice in general. în
treprinderea de utilaj chimic „Gri- 
vița roșie11. întreprinderea de mașini 
grele din Capitală. întreprinderea 
„Electrobanat11 din Timișoara. între
prinderea „1 Mai“ Ploiești. între
prinderea de autoturisme Pitești sint 
doar citeva unități care pot oferi la 
ora actuală adevărate modele pri
vind seriozitatea cu care au fost 
concepute și finalizate programele 
de modernizare a producției, prin 
aplicarea cărora s-a reușit ca pro

„Ceaușescu — Pace !“. în această 
manifestare entuziastă și-au găsit 
expresie sentimentele de aleasă dra
goste și deosebit respect ale întregu
lui nostru popor față de secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru rodnica și 
neobosita sa activitate dedicată dez
voltării multilaterale a patriei, creș
terii prestigiului României socialiste 
și . a rolului'ei în lume, cauzei păcii, 
instaurării unui climat de destindere, 
securitate, incredere și rodnică coo
perare între națiuni.

In același timp, s-a dat glas satis
facției depline față de rezultatele 
vizitelor întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu — eveni
mente de deosebită importanță in 
dezvoltarea multilaterală a relațiilor 
României socialiste cu țările vizitate, 
nouă și strălucită acțiune de politică 
externă a partidului și statului nos
tru in favoarea păcii și înțelegerii 
intre popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu au răspuns cu 
căldură manifestărilor pline de 
entuziasm ale bucureștenilor aflați pe 
aeroport.

ducția și eficienta să se înscrie la, 
parametrii economici superiori.

Firește, in fiecare caz putem găsi 
numeroase exemple care să ateste 
forța spiritului de . răspundere cu 
care au ințeles să acționeze pentru 
înfăptuirea programelor de-moder
nizare muncitorii și specialiștii de 
la nivelul atelierelor pină la nive
lul conducerii întreprinderii. Din 
păcate insă asemenea exemple sint 
incă puține fată de anvergura și 
însemnătatea cu totul deosebită ce 
se acordă activității de modernizare 
a producției. Practic, există în multe 
întreprinderi o mare neconcordantă 
intre ce este scris pe hirtie și reali
tatea practică. Altfel spus, transpu
nerea in viată a programelor de 
modernizare întirzie. este tărăgănată 
nepermis de mult, se face uneori cu 
jumătăți de măsură. Unde se si
tuează în aceste cazuri răspunderea 
celor care au datoria să vegheze la 
îndeplinirea acestor . programe ? De 
multe ori se caută explicații, justi
ficări. Unele cadre de conducere 
chiar afirmă că, in ce le privește, 
și-au făcut datoria. Adică, lasă (A 
se înțeleagă că altcineva poartă vina 
pentru propriile neîmpliniri. Iată 
cum spiritul de răspundere s-a 
oprit la jumătatea drumului. Și re
zultatele nu pot fi- decit pe măsura 
acestui efort minimal. Este limpede 
eroarea care se face : răspunderea
(Continuare in pag. a V-a)
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PREVEDERILOR DE PLAN
- cu aceleași utilaje și aceiași oameni

Combinatului chimic TîrndveniDin experiența
Combinatul chimic din Timăveni 

este una din cunoscutele citadele ale 
chimiei românești. Este suficient să 
amintim, în acest sens, că aici se fa
brică întreaga cantitate de carbid și 
bicromat de sodiu necesare econo
miei. precum și alte peste 40 de 
produse chimice deosebit de solici
tate. îndeplinirea ritmică, integrală 
a planului la producția fizică are, 
prin urmare. o deosebită importan
tă pentru buna aprovizionare a mul
tor altor unități economice. Ca ata
re. comuniștii, toți oamenii muncii 
din combinat se străduiesc să își 
facă exemplar datoria. Drept dova
dă. in perioada care a trecut din 
acest an a fost realizată suplimen
tar o productie-marfă in valoare de 
peste 25 milioane lei. materializată 
în 200 tone săruri de bariu, peste 
1 000 tone produse din gresie anti- 
acidă, 400 tone formiat de sodiu, 250 
tone săruri de mic tonaj, precum și 
insemnate cantități de carbid, bicro
mat de sodiu și alte produse din 
nomenclatorul de fabricație. Rezul
tatele obținute sint cu' atît mai re
marcabile cu cit ele se datoresc e- 
forturilor proprii ale specialiștilor si 
lucrătorilor din unitate pentru mo
dernizarea continuă a instalațiilor 
din dotare și atragerea în circuitul 
productiv a unor cit mai mari can
tități de resurse energetice refolo- 
sibile.

— Aeeastă orientare — ne preci
zează ing. Maftei Hurubean. direc
torul combinatului — a fost determi
nată de faptul că. prin specificul 
tehnologiilor aplicate, se consumă 
mari cantități de energie și combus
tibil. Prin urmare, pentru a ne pu
tea realiza ritmic și în condiții de 
eficientă superioară sarcinile de plan 
la producția fizică, se impunea să ac
ționăm stăruitor pentru moderniza
rea instalațiilor și diminuarea pe 
această bază, a consumurilor speci
fice. Totodată, combinatul dispune de 
mari resurse energetice refolosibile, 
prin valorificarea cărora consumu
rile si costurile de producție se pot 
reduce simțitor. Calculele arată că. 
in acest an. numai prin reducerea 
cu unu la sută a consumurilor e- 
nergetice. lucru absolut posibil dc 
realizat prin modernizarea instalații-

RIMNICU VILCEA
Exportul realizat 

exemplar
Activitate rodnică, susținută de 

eforturi lăudabile desfășoară in 
aceste zile premergătoare sărbătorii 
de la 1 Mai chimiștii de pe marea 
platformă industrială a municipiu
lui Rm. Vilcea. Folosind cu maximă 
eficiență și înalt randament capa
citățile de producție, valorificind 
superior materiile prime și drămu- 
ind cu spirit gospodăresc energia 
electrică și combustibilii, colectivul 
de oameni ai muncii din această 
prestigioasă citadelă a industriei 
chimice românești raportează că 
și-a onorat integral obligațiile 
contractuale față de partenerii 
de peste hotare pe primele 4 luni 
ale anului. Realizarea in de- 
vans a producției destinate ex
portului asigură condiții favora
bile pentru fabricarea și livra
rea Înainte de termenele stabilite 
prin contracte a unor cantități su
plimentare de produse intre care 
3 375 tone PVC, 763 tone normalbu- 
tanol. 837 tone izobutanol și a altor 
sortimente de largă solicitare și 
competitive pe piața externă, va
loarea acestora urmfnd să depă
șească 88,9 milioane lei. (Ion 
Stanei u).

Au depășit planul 
anual la împăduriri 
în județul Iași, lucrările de îm

păduriri s-au desfășurat in această 
primăvară cu bune rezultate in 
cadrul fiecărui ocol silvic pentru 
dezvoltarea fondului forestier și 
pe fiecare localitate in vederea 
punerii in valoare, prin plantări, a 
terenurilor degradate și a creării 
de aliniamente și liziere de-a 
lungul drumurilor și împotriva 
vinturilor. Ca urmare, silvicultorii 
ieșeni, sprijiniți de cetățeni, mai 
ales de tineret și școlari, care au 
format adevărate șantiere de mun
că patriotică, au reușit să planteze 
peste 1,5 milioane puieți de stejar 
și gorun, 500 000 puieți de paltin, 
frasin și cireș, 2,5 milioane salcimi 
etc., indeplinindu-și. incă de la 10 
aprilie, planul pe întregul an la 
împăduriri. Cele mai bune rezul
tate s-au înregistrat in raza ocoale
lor silvice Iași. Podii Iloaiei. Paș
cani. Hirlău, Dobrovăț. (Manole 
Corcaci).

ARGEȘ

Ritmuri inalte pe șantierele de investiții
Trustul Antrepriză generală de 

construcții-montaj Argeș are de 
executat anul acesta importante lu
crări de investiții, intre care 4 009 
apartamente, precum și alte obiec
tive sociale. Intensificindu-și efor
turile, constructorii și-au asigurat 
pe toate șantierele ritmuri inalte 
de execuție in vederea finalizării 
la termen și in avans a obiective
lor. Ca urmare, rezultatele bune nu 
au intirziat să se arate. Astfel, deși 
sarcinile de plan pe anul in curs 
sint mult superioare celor din 1987, 
trustul a realizat suplimentar, de la 
Începutul anului, o producție in
dustrială de 15 milioane lei și o 
producție de prefabricate din beton 
de 13 000 mc. Tot suplimentar au 

lor, cu energia economisită se poa
te obține o producție de cel puțin 
4,7 milioane lei.

De la aceste realități au pornit 
consiliul oamenilor muncii si orga
nizația de partid cind au stabilit, la 
Începutul anului, strategia realizării 
ritmice a planului pe acest an și in 
perspectiva actualului cincinal. Demn 
de remarcat este și faptul că mo
dernizările și reorganizarea activită
ții au fost gindite in așa fel incit, 
prin specializarea și policalificarea 
personalului muncitor, cu același nu
măr de oameni să se asigure servi
rea mai multor utilaje. Cum s-a ac-, 
tionat și se acționează pentru în
deplinirea obiectivului propus ?

Trecind prin cîteva din secțiile cu 
o mare pondere in realizarea pro
ducției fizice, inclusiv pentru ex
port. facem o primă constatare : lu
crările de modernizare realizate in 
prima etapă sau in curs de deru
lare și prin care se asigură inten
sificarea producției se efectuează 
prin adoptarea unor soluții construc
tive și tehnologice originale. Pro
ducția inițială a secției sulfat de a- 
luminiu. bunăoară, era de 8 300 tone 
pe an. Se putea obține mai mult ? 
Da. au spus unii specialiști, dar cu 
condiția să modernizăm instalațiile, 
ceea ce evident impunea anumite 
cheltuieli. Nu se puteau reduce insă 
și aceste cheltuieli ? Fără a intra in 
detalii tehnice, să notăm numai fap
tul că tot specialiștii din combinat au 
propus, pe baza unor studii atente, 
nu modernizarea sau înlocuirea in
stalațiilor in ansamblul lor. ci per
fecționarea fazelor de reacție-răcire- 
ambalare și depozitare a produsului 
finit. Urmarea : numai pe această 
cale, volumul producției a crescut la 
10 000 tone pe an, urmînd ca în etapa 
a doua (in curs de realizare) să 
ajungă la 20 000 tone, pentru ca in 
final (cu noile perfecționări preco
nizate) să crească la 110 000 tone 
sulfat de aluminiu pe an. Acest? a 
fost, de fapt, in principal, unul din 
..secretele" depășirii, in perioada care 
a trecut din acest an, a planului la 
producția fizică cli peste 200 tone 
sulfat de aluminiu. Pe de altă parte, 
aceste măsuri au avut ca efect dimi
nuarea accentuată a efortului fizic al

O emblemă a creativității tehnice
Exact în urmă cu zece ani, de 

pe porțile întreprinderii‘de apara
te electrice de măsurat — I.A.E.M-, 
Timișoara porneau la export pri
mele contoare electrice monofaza
te purtind marca unității. Era un 
prim pas pe drumul anevoios al 
afirmării, făcut de un proaspăt co
lectiv de muncitori și specialiști, 
creat pentru a realiza aparate din 
domeniul metrologiei de virf, care 
să reducă și, cu timpul, să elimine 
importul de produse similare.

— Imboldul de a arăta că sintem 
capabili să producem tehnică de 
virf competitivă chiar pe plan in
ternațional ni l-a dat secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul pri
mei vizite in întreprinderea noas
tră — ne spune . Maria Cojocaru, 
pe atunci tinără muncitoare, azi 
maistru la secția aparate de tablou 
și secretar adjunct cu probleme de 
propagandă al comitetului de 
partid. Intr-un timp record, pe 
baza gindirii tehnice proprii și a 
colaborării cu cercetarea și invăță- 
mîntul tehnic superior, am asimi
lat in fabricație o gamă largă de 
aparate magnetoelectrice și elec
tromagnetice de tablou, contoarele 
trifazate, aparate de laborator, 
multimetrele analogice și alte apa
rate de măsură și control, pentru 
ca, incepind din 1978 să abordăm

fost predate oamenilor muncii 150 
apartamente. „Sporirea ritmurilor 
nu este intimplătoare — ne spune 
Constantin Olteanu. directorul 
trustului. Este rezultatul unor mă
suri eficiente, ca executarea eleva
țiilor locuințelor din panouri mari, 
creșterea gradului de finisare și a 
volumului de lucrări in poligon la 
fațade și pereții interiori, mărirea 
numărului, de cabine pentru băi. 
Măsuri similare prind viață și in 
ce privește construirea celorlalte 
obiective sociale. Toate formațiile 
de lucru își cynosc cu exactitate 
sarcinile de producție, iar in co
mandamentele săptăminale rezol
văm operativ problemele deosebite 
ce se ridică pe șantiere". (Gheorghe 
Ctrstea).

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MĂI
Rendtjrte
în întrecerea socialistă

PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI

lucrătorilor, iar prin modificarea 
constructivă a reactoarelor consumul 
energetic la faza de reacție (la ames
tecul aluminei cu acidul sulfuric) s-a 
redus cu aproape 30 la sută, ceea ce 
echivalează cu o diminuare a consu
mului specific pe tona de produs cu 
10 la sută.

Creșterea cea mai spectaculoasă a 
producției, fizice prin modernizarea 
instalațiilor și atragerea in circuitul 
productiv a resurselor energetice re
folosibile se înregistrează insă la 
secția carbid. Fapt deloc întimplă- 
tor dacă avem in vedere că aici se 
realizează peste 50 la sută din pro- 
ducția-marfă a combinatului. In acest 
caz, specialiștii combinatului au vi
zat, în cadrul acțiunii de modernizare 
a cuptoarelor (azi complet Închise și 
automatizate), introducerea unui nou 
tip de electrozi, numiți cavi. Scopul? 
Mărirea randamentului fiecărui cup
tor și diminuarea- consumurilor spe
cifice. „Experiența bună dobindită in 
acest sens la cuptorul nr. 5 — ne 
spune inginerul chimist Traian Ro
taru. șef serviciu producție — va fi 
generalizată și lă cuptoarele nr. 4 și 
6 de carbid. Avantajele ? Iată numai 
un exemplu. Echiparea acestor cup
toare cu noul tip de electrozi, acțiu
ne realizată in premieră la Tirnă- 
veni. va avea ca efect valorificarea 
superioară a prafului de cocs (pină 
acum irosit), ceea ce va asigura, con
comitent cu îmbunătățirea calității 
carbidului, diminuarea consumurilor 
materiale cu cel puțin 5 milioane lei 
pe an la fiecare cuptor".

în scopul diminuării consumului de 
energie pe tona de carbid, specia
liștii de aici sint insă pe punctul de 
a realiza și o altă premieră tehnică 
la nivel mondial. Despre ce anume 
este vorba aflăm de la dr. ing. Va- 
sile Cerghizan, director tehnic al 
combinatului : „Acțiunile noastre vi<- 
zează. in prezent, recuperarea căldu
rii topiturii de carbid, care părăsește 
cuptorul o dată cu șarja la tempe
ratura de 1 700—1 800 grade Celsius, 
în acest scop s-a realizat, pe baza 
cercetărilor proprii, o modernă in- 
stalație-pilot, care va intra în cu- 
rind in funcțiune". Totodată, efecte 
benefice asupra creșterii eficientei

calea miniaturizării acestora, cu 
toate avantajele ecopomice cunos
cute. Acum, mai mult de o treime 
din volumul total al producției o 
reprezintă aparatele electronice — 
salt de calitate, tehnicitate, com
petitivitate, deci de profesionali- 
tate, marcat decisiv de prețioasele 
îndrumări și îndemnuri ale secreta
rului general al partidului, care a

La I.A.E.M. Timișoara

revenit în mijlocul nostru in alte 
două rinduri. Și tot o treime din 
producția întreprinderii ia acum 
calea exportului in țări de pe toa
te continentele. La noi, progres 
tehnic și modernizare înseamnă 
preluarea și adaptarea la specifi
cul fabricației a tot ceea ce este 
nou in domeniu, dar și efortul pro
priu de creație tehnică, de gindire 
economică. Aparatele cu marca 
I.A.E.M. de astăzi și de mline în
globează in ele 150 de invenții și 
peste 300 de inovații aparținind in 
exclusivitate muncitorilor și spe
cialiștilor noștri, iar în procesele 
de fabricație au fost aplicate sau 
vor fi introduse in acest an zeci 
de tehnologii noi de înalt randa-

CLUJ

Un nou obiectiv hidroenergetic
La salba de hidrocentrale de pe 

Someș, care cuprinde centralele de 
Ia Mărișelu. Tarnița, Someșul Cald. 
Gilău și Florești. s-a adăugat 
microhidrocentrala Cluj I. La acest 
obiectiv au fost terminate lucră
rile de construcții-montaj de către 
brigăzile Antreprizei de construcții 
hidroenergetice ' Someș-Criș și 
Energomontaj-Remeți. Trei dintre 
cele șase grupuri hidroenergetice, 
care vor' avea in final o putere 
instalată de 9 400 kW. au fost 
racordate la sistemul energetic na
țional. în prezent, se lucrează la 
punerea in funcțiune a celorlalte 
trei hidroagregate. Datorită faptu
lui că microhidrocentrala se află in 

producției are aici — ca și la secția 
bicromat de sodiu — introducerea 
pe scară largă a sconteinerizării in 
transportul carbidului (in locul uti
lizării butoaielor metalice), acțiune 
pe seama căreia se economisesc 
peste 2 300 tone tablă pe an.

Neîndoios, acțiunile întreprinse la 
Combinatul chimic din Tirnăveni in 
scopul modernizării continue a pro
ducției și creșterii, pe această bază, 
a volumului acesteia, au o sferă de 
cuprindere mult mai largă. Bună
oară, o realizare de certă anvergură 
o reprezintă recuperarea cromului 
din apele de batal (halda de șlam) 
și valorificarea acestuia la realiza
rea galbenului de bariu, produs uti
lizat ca pigment în industria vop
selelor. Efectul economic ? Realiza
rea unui spor de productie-marfă 
de peste 12 milioane lei pe an. Mă
surile de modernizare vizează, intre 
altele, și reprofilarea cuptorului de 
carbid nr. 3 pe siliciu metalic. 
Scopul ? Obținerea unui produs (si
liciu) de înaltă puritate, necesar in
dustriei de semiconductori. Tot
odată. se experimentează introduce
rea sistemului duplex Ia concentra
rea soluțiilor de sulfură. moderni
zarea tehnologiei de manevrare și 
transport al produselor ceramice și 
multe altele. Demn de remarcat este 
că, practic, toate măsurile luate în 
vederea creșterii producției fizice au 
în vedere și reducerea continuă a 
consumurilor energetice, domeniu in 
care specialiștii și lucrătorii combi
natului sint oonștienți că mai exis
tă incă mari rezerve nevalorificate.

I.a toate acestea ar mai fi de 
adăugat un singur lucru, și cu care 
de fapt am fi putut să începem 
aceste însemnări: anul trecut. Com
binatul chimic din Tîrnăveni înre
gistra mari nerealizări față de plan 
la producția fizică. Rezultatele obți
nute in perioada care a trecut din 
acest an demonstrează prin urmare 
incă o dată valoarea efortului pro
priu in ansamblu! măsurilor care se 
iau pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

ment, elaborate, de asemenea, în 
acest mare spațiu de creație și de 
muncă responsabilă care este în
treprinderea I.A.E.M. Timișoara.

Ce am mai putea adăuga la 
această veritabilă pledoarie pentru 
muncă, pentru creație, pentru min- 
dria de a fi tot atit de pricepuți șl 
competenți sau chiar mai pricepuți 
și competenți decit alții de pe 
glob ? Că din acest an I.A.E.M. ex
portă și tehnologie, respectiv insta
lații și echipamente electronice 
pentru montajul și testarea con
toarelor electrice — pas mare pe 
calea recunoașterii competenței 
tehnice românești. în 1988 volumul 
exportului crește cu 50 la sută față 
de anul 1987, planul fiind acoperit 
integral cu contracte, alt argument 
al recunoașterii calității și fiabili
tății produselor cu marca I.A.E.M.; 
că în perioada care a trecut din 
acest an, sarcinile scadente la ex
port au fost onorate integral și 
chiar in devans. planul la acest in
dicator prioritar pe primul trimes
tru fiind depășit cu 3 milioane lei. 
Și n-a trecut decit un deceniu de 
la primul produs livrat la export. 
Un salt in consens cu întreaga 
dezvoltare și modernizare a econo
miei noastre socialiste.

Cezar IOANA
Foto : Sandu Cristian

apropierea șoselei naționale Cluj- 
Napoca—Oradea și a blocurilor de 
locuințe din cartierul Grigorescu, 
pentru a se evita oprirea circulației 
pe șosea și eventuale avarii la 
locuințele din jur. excavați ile s-au 
efectuat cu exploziv redus sub o 
cușcă de protecție, construită din 
fier-beton și plasă metalică, ma
nevrată cu ajutorul unei macarale, 
ceea ce constituie o premieră teh
nologică. Cele trei grupuri hidro
energetice. care au fost incredințata 
pentru exploatare maistrului Victor 
Lucian, vor produce curfpd peste 
1 milion kWh energie electrică. 
(Marin Oprea).

Publicăm în continuare rezultatele obținute în întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, construcții, transporturi, unități agricole, precum și din domeniul 
circulației mărfurilor și prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute in cele trei luni care au trecut din 
acest an și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevăzuți 
în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 31 martie pe primele 
locuri se situează :
ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI LA SUPRAFAȚĂ

Locul I : întreprinderea minieră 
Horezu, județul Vilcea, cu 213,9 
puncte.

ÎN DOMENIUL FRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Zalău, cu 504,6 puncte.
Locul II : întreprinderea electro- 

centrale Oradea, cu 430,6 ’puncte.
ÎN INDUSTRIA 

MAȘINILOR DE RIDICAT, 
MATERIAL RULANT, 

CONSTRUCȚII NAVALE, 
ECHIPAMENT AERONAUTIC
Locul I : Întreprinderea de con

strucții aeronautice Ghinibav-Bra- 
șov, cu 467,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MAȘINI-UNELTE 

MECANICA FINA ȘI SCULE, 
ECHIPAMENTE SPECIALE

Locul I : întreprinderea „Optica 
Română" — București, cu 513,9 
puncte.

Locul II : întreprinderea de echi
pament hidraulic Rimnicu Vilcea, 
cu 460,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
scule și subansamble accesorii Ră
dăuți. județul Suceava, cu 335,7 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CHIMICA ȘI PETROCHIMICA. 

SUBRAMURA 
CHIMIE ANORGANICĂ — 
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Locul I : Întreprinderea chimică 
Turda, județul Cluj, cu 780,9 puncte.

Locul II : întreprinderea chimică 
Dudești — București, cu 643,9 
puncte.

Locul III : Combinatul de pro
duse sodice Ocna Mureș, județul 
Alba, cu 277,6 puncte,

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII CAUCIUCULUI 

ȘI MASELOR PLASTICE

Locul I : Întreprinderea de arti
cole tehnice din cauciuc Brașov, cu 
1241,3 puncte.

Locul II : Fabrica de anve
lope Luduș, județul Mureș, cu 476,3 
puncte,

DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE

Orașul înflorește prin munca 
cetățenilor

Prin munca entuziastă a cetățe
nilor si edililor săi. Bacăul devine 
și in această primăvară pe zi ce 
trece tot mai frumos. Sigur, pentru 
vizitator, vechea imagine a orașului 
este greu de descifrat in peisajul de 
astăzi al localității. Noile construcții 
impunătoare, durabile si luminoase 
nu amintesc prin nimic de fostele 
mahalale, de clădirile scunde ce se 
înșirau de-a lungul unor străzi îngus
te. Bacăul zilelor noastre — mărturie 
elocventă a profundelor înnoiri, ma
teriale și spirituale. înregistrate în
deosebi după Congresul al IX-lea al 
partidului — a devenit practic un mo
dern municipiu, un puternic centru 
economic. La confluența Bistriței cu 
Șiretul au fost durate mari platfor
me industriale, cuprinzind importan
te unități din ramurile de bază ale e- 
conomiei naționale — construcții de 
mașini, aeronautică, electrotehnică, 
chimie, prelucrarea lemnului, textile, 
industrie alimentară și. in fază avan
sată de execuție, o centrală termo
electrică.

în cele 30 de întreprinderi indus
triale. precum și in celelalte unități 
economice și instituții lucrează peste 
91 000 de oameni ai muncii. Aceștia 
realizează anual o productie-marfă 
industrială de peste 16 miliarde lei. 
Așadar, o creștere de peste 53 de ori 
a valorii producției industriale față 
de anul 1948. Și aceasta datorită im
portantelor fonduri de investiții de 
care a beneficiat, ca urmare a po
liticii științifioe a partidului și sta
tului nostru de repartizare judicioa
să a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării. Numai in ultimele 
două decenii aici au fost puse în 
funcțiune circa 150 de noi capacități 
de producții?. Și în anii actualului 
cincinal Bacăul beneficiază de un 
volum de investiții de circa 8 mi
liarde lei. destinate construcției 
unor noi capacități de producție, mo
dernizării celor, existente.

— Rapida dezvoltare _ industrială 
a Bacăului — ne spune tovarășul 
Vasile Săndulache. președintele con
siliului popular municipal, a gene
rat profunde transformări si in as
pectul urbanistic al așezării. Imagi
nea de astăzi a municipiului consti
tuie o expresie grăitoare a politicii 
înțelepte a partidului si statului nos
tru. de dezvoltare armonioasă, echi
librată a tuturor localităților. Sint 
realități ce se cuvin relevate o dată 
in plus acum, cind s-au împli
nit două decenii de la reorganiza
rea administrativ-teritorială a țării. 
Cum tot așa trebuie relevat si faptul

ÎN INDUSTRIA STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE

Locul I : Întreprinderea de faian
ță și porțelan „Faimar" Baia Mare, 
cu 771,9 puncte.

Locul TI : întreprinderea de 
geamuri Buzău, cu 692,5 puncte.

Lbcul III : întreprinderea „Por
țelanul" Alba Iulia. cu 630,3 puncte.
ÎN INDUSTRIA TEXTILA — LÎNA

Locul I : întreprinderea „Liber
tatea" Sibiu, cu 924,1 puncte.

Locul II : întreprinderea „Postă- 
văria Română" București, cu 503,6 
puncte.

Locul III : întreprinderea de stofe 
„Dorobanțul" Ploiești, cu 472.8 
puncte.
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : Fabrica de confecții 

Scornicești. județul Olt. cu 1019,4 
puncte.

Locul II : întreprinderea de con
fecții „Mondiala" Satu Mare, cu 
809,1 puncte.

Locul III : întreprinderea de con
fecții Rimnicu Sărat, județul Buzău, 
cu 214,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
ULEIULUI, ZAHĂRULUI 

ȘI PRODUSELOR ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea pentru 

industrializarea sfeclei de zahăr 
Roman, județul Neamț, cu 1 093,1 
puncte.

Locul II : Întreprinderea pentru 
industrializarea sfeclei de zahăr 
Buzău, cu 912.8 puncte.

Locul III : întreprinderea de pro
duse. zaharoase Brașov, cu 649,2 
puncte.

ÎNTREPRINDERI 
AGRICOLE DE STAT 

CU PROFIL ZOOTEHNIC
Locul I : întreprinderea agricolă 

de stat Tcremia Mare, județul Ti
miș, cu 1 317,8 puncte.

Locul II : Întreprinderea agricolă 
de stat Liebling. județul Timiș, cu 
999,5 puncte.

Locul III : întreprinderea agri
colă de stat Peciu Nou. județul 
Timiș, cu 574,7 puncte.

că in tot ceea ce s-a construit în ul
timele două decenii in municipiul 
nostru se regăsește munca însufle
țită a oamenilor muncii, a tuturor 
cetățenilor municipiului. Trăim cu 
totii sentimentul unei profunde 
mindrii patriotice pentru tot ceea ce 
am inălțat in acești ani. pentru fru
musețea arhitectonică a noilor an
sambluri de locuințe „Cornișa Bis
triței". „Republicii". „George Baco- 
via“ sau „Ștefan cel Mare", pentru 
elegantele complexe din noul centru 
sau din vecinătatea zonei de agre
ment de pe malul Bistriței. In total, 
numărul apartamentelor construite în 
anii socialismului se ridică la peste 
55 000. ceea ce înseamnă că mai bine 
de 80 la sută din cei circa 200 000 de 
băcăuani locuiesc în apartamente noi. 
moderne. Numai în actualul cincinal 
vor fi înălțate și date in folosință 
alte peste 8 200 apartamente.

Desigur, noua înfățișare a orașu
lui trebuie completată cu importan
tele construcții de interes public 
înălțate în ultimii ani : noi magis
trale și poduri, o gară nouă, piețe 
moderne, dintre care numai două 
(cea centrală și de sud) Însumează 
19 000 mp, hoteluri, săli de sport, 
magazine sau amenajarea unor 
parcuri. zeci de hectare de spații 
verzi și multe altele. Iar la 
realizarea tuturor acestora cetă
țenii orașului și-au adus o con
tribuție substanțială. în cadrul 
„Tribunei democrației", in adunările 
cetățenești pe cartiere, oamenii au 
propus și tot e> au fost cei care au 
participat nemijlocit la realizarea 
unor lucrări social-culturale si edili- 
tar-gospodărești cum ar fi casa de 
cultură a sindicatelor, cinematogra
fele „Orizont" și „Central", sala de 
audiții muzicale „Ateneu", cluburile 
muncitorești din cartierele „Letea" si 
„1 Mai", școli cu 720 săli de clasă, 
bazinul de inot si sala de atletism 
etc. Grija deosebită pentru copii este 
ilustrată și prin dezvoltarea rețelei 
de creșe și grădinițe. îndeosebi in 
ultimele două decenii: de la 21 de 
grădinițe la 44 ; de la 6 creșe (cu 240 
locuri) la 20 (cu 2 000 locuri). Re
țeaua de magazine a crescut, in ulti
mele două decenii, de la 343 la peste 
650 de unități ; s-a îmbunătățit sub
stanțial baza materială a asistentei 
medicale a populației : un spital 
modern cu policlinică în centrul ora
șului. o policlinică pentru copii, dis
pensare policlinici in noile cartiere, 
în acest cincinal vor fi înălțate, in 
zona ansamblului de locuințe „Ște
fan cel Mare", un spital cu 430 pa-

ÎN SECTORUL. 
CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea antre

priză de montaj și reparații centra
le termice București — Ministerul 
Industriei de Utilaj Greu, cu 636,7 
puncte.

Locul II : întreprinderea antre
priză „Frigotehnica" București — 
Ministerul Industriei Alimentare, 
cu 563.8 puncte.

Locul III : întreprinderea antre
priză de montai și service pentru 
automatizări și telecomunicații 
București — Ministerul Industriei 
Electrotehnice, cu 547,2 puncte.

ÎN DOMENIUL 
•TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE.
DEPOURI DE CALE FERATĂ
Locul I : Depoul de cale ferată 

Galați, cu 237,7 puncte.
Locul II : Depoul de cale ferată 

Sibiu, cu 207 puncte.
Locul III : Depoul de cale ferată 

Buzău, cu 114 puncte.
ÎN DOMENIUL 

COMERȚULUI INTERIOR — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea comerțu
lui cu ridicata pentru mărfuri ali
mentare București, cu 310,3 puncte.

Locul II : Întreprinderea comer
țului cu ridicata pentru mărfuri 
textile-incălțăminte București, cu 
276.7 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
țului cu ridicata pentru mărfuri 
textile-incălțăminte Galați, cu 239,4 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
APROVIZIONĂRII 

TEHNICO -M ATERI ALE
Locul I i Baza județeană de apro

vizionare tchnico-materială Buzău, 
cu 707,4 puncte.

Locul II: Baza județeană de apro
vizionare tehnico-materială Giur
giu. cu 705,6 puncte.

Locul III : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială Să
laj, cu 644,5 puncte.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCĂ

Locul I : Uniunea județeană Har
ghita, cu 983,2 puncte.

Locul II : Uniunea județeană Ba
cău. cu 913,9 puncte.

Locul III : Uniunea județeană 
Satu Mare, cu 884,9 puncte.

turi, o policlinică si un dispensar.
Firesc, obiectivelor înfăptuite din 

fondurile statului li se adaugă cele 
obținute prin munca patriotică, efec
tuată de cetățeni pentru buna gospo
dărire și infrumusețare a localității.

— Numai în anii actualului cinci
nal — ne spunea tovarășul Nicolae 
Matei, prim-vicepreședinte al comi
tetului executiv al consiliului popu
lar municipal — în cadrul ac
țiunilor de muncă patriotică au 
fost executate lucrări in valoa
re de peste 100 milioane lei. Au 
fost întreținute 350 ha spații verși, 
au fost plantați circa 200 000 arbori 
și arbuști, milioane de flori, a fost 
creat un nou parc in centrul orașu
lui, lingă complexul sportiv „23 Au
gust" și spatii verzi în noile ansam
bluri de locuințe „Ștefan cel Mare", 
„Bistrița-Lac". „Mioriței". Merită 
evidențiată inițiativa colectivelor de 
muncă din cadrul unităților indus
triale. de pe cele două platforme, 
care s-au ocupat de amenajarea si 
înfrumusețarea „porților" de intrare 
in oraș, precum si preocupările gos
podărești ale oamenilor muncii de la 
Întreprinderea de mașini-unelte. în
treprinderea de avioane. întreprin
derea de postav „Proletarul". între
prinderea de încălțăminte „Partiza
nul", care și-au amenajat, cu forte 
proprii, parcuri sportive si de agre
ment. Ar putea fi amintite, de ase
menea. inițiativele deputaților Du
mitru Munteanu. Constantin Spătaru. 
Dumitru Vizitiu, ale președinților 
comitetelor de cetățeni Constantin 
Antoniu, Dumitru Tudorache. care 
și-au adus o contribuție insemnată 
la mobilizarea cetățenilor pentru re
pararea străzilor din cartiere. între
ținerea fondului locativ. înfrumuse
țarea spațiilor din jur.

Strădaniile edililor, ca și ale cetă
țenilor din Bacău au dat roade. Ani 
in șir municipiul Bacău s-a aflat in 
fruntea Întrecerii socialiste pentru 
buna gospodărire și infrumusețare a 
localităților patriei, fapt pentru care 
i s-a conferit înaltul titlu de „Erou 
al Muncii Socialiste". Rezultatele în
registrate și in acest început de an 
arată că băcăuanii sint hotăriti ca. 
folosind experiența acumulată, să-și 
amplifice eforturile pentru a-si spori 
contribuția la dezvoltarea economi- 
co-socială a orașului in care trăiesc 
și muncesc, pentru înfăptuirea ma
rilor obiective și sarcini ce le revin 
In 1988 și In întregul cincinal.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteii*
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SEMĂNATUL
- RELUAT PE UN FRONT LARG!

S-au creat toate condițiile pentru depășirea ritmurilor 
planificate și executarea unor lucrări de înaltă calitate
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MAI BINE, MAI SPORNIC

DECIT ÎNAINTEA PLOILOR!

Starea terenului și măsurile pentru urgentarea
lucrărilor in citeva județe din sudul țării

OLT vate cu sfeclă de zahăr, unde s-a trecut la executa
rea prașilei oarbe. De asemenea, la această cultură 
se execută și combaterea dăunătorilor. (Mihai Vișoiu).

Pămintul s-a zvintat, începînd dinspre sud spre 
nordul județului. Specialiștii, mecanizatorii, toți lu
crătorii ogoarelor nu au așteptat insă vremea ideală, 
ci au testat pămintul solă cu solă, reluind plantatul 
legumelor in cimp incă de miercuri. 20 aprilie. în 
ziua de joi, 21 aprilie, in unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Izbiceni. Vișina. lanca și 
Vlădila, situate in sudul județului, au fost reluate 
insămințările la porumb, soia și fasole. Preocuparea 
agricultorilor din toate-unitățile agricole ale județu
lui este reintrarea in ritmul planificat, chiar depă
șirea acestuia, pentru recuperarea restanțelor. Pe 
măsură ce starea pămîntului permite intrarea cu uti
lajele mecanice, se . urmărește îndeaproape continua
rea însămințârilor cu toate forțele, in unitățile din 
consiliile agroindustriale Rusănești. Dobrosloveni. Gă- 
neasa. cit și in toate celelalte. înspre nordul județu
lui. (Mihai Grigoroșcuță).

GIURGIU

DOLJ

Datorită apariției soarelui și prezentei vîn- 
tului. in cursul zilei de ieri, pe întreg teritoriul 
județului Giurgiu, procesul de ameliorare a vremii 
s-a accentuat. Ca urmare, specialiștii care urmăresc 
indeaproape evoluția stării terenului au identificat 
parcele și chiar sole întregi unde s-a putut trece 
imediat la reluarea lucrărilor de pregătire a patului 
germinativ și la însămințarea porumbului și soiei. 
Așadar, ieri. 21 aprilie, către orele prînzului. în timp 
Ce in zonele agricole din nordul județului terenurile 
prezentau incă un grad avansat de umezeală, in 
consiliile agroindustriale Frățești. Vedea. Stănești, 
Putineiu și Băneasa. care dispun de soluri mai ni
sipoase. semănatul a fost reluat și există condiții 
pentru generalizarea acestei lucrări, astfel încit. așa 
cum ni s-a precizat Ia direcția agricolă, în 2—3 zile 
bune de lucru campania insămîritărilor de primă
vară să poată fi încheiată la nivelul întregului 
județ. (Ion Manea).

începînd de miercuri dimineața cerul s-a limpezit 
și cu toate că temperaturile nu au crescut prea 
mult s-au reluat insămințările in 8 consilii agroin
dustriale din cele 26 existente, punindu-se sub brazdă 
2 745 ha cu porumb, soia, fasole, cartofi de vară și 
legume. S-a lucrat mai bine în consiliile Băilești, 
Calafat, Măceșu de Jos. Catane, Segarcea și Brato- 
voiești. ..întrucît nu în toate unitățile agricole am 
putut lucra de dimineață, am comasat semănătorile la 
C.A.P. Galicea Mare, iar începind de la prinz ne-am 
conoentrat forțele și la C.A.P. Băilești. Afumați și 
Boureni, ne spunea aseară Mihail Petrescu, pre
ședintele consiliului agroindustrial Băilești. Fiecare 
solă pe care se poate lucra am dat-o in răspundere 
membrilor biroului de coordonare al C.U.A.Ș.C., in- 
sămînțîndu-se numai 
de ieri (joi. 21). s-a 
consiliile Zănoaga, 
Bechet ș.a. (Nicolae

în prezenta acestora." începînd 
extins aria însămințârilor 
Moțăței, Amărăștii de

Băbălău).
și in 
Sus,

IALOMIȚA

malO dată cu îmbunătățirea vremii, dar 
ales prin măsurile ce s-aU întreprins pentru elimina
rea excesului de umiditate și ochiurilor 
încearcă reluarea lucrărilor din cadrul 
agricole de primăvară, prioritate avînd 
care s-au zvîntat mai repede. Terenul 
moale, dar în după-amiaza acestei zile 
s-a trecut la semănat în zonele unde precipitațiile 
au fost sub 45—50 de litri pe mp. In consiliile unice 
agroindustriale Movila. Grivița, Slobozia. Andrășești, 
Balaciu și Cocora se va relua lucrul cu prioritate. 
Se acționează cu importante forțe umane la execu
tarea lucrărilor de intreținere pe suprafețele culti-

de apă se 
campaniei 

suprafețele 
este încă 

(21 aprilie)

CALARAȘI

Precipitațiile căzute în ultima vreme în ju
dețul Călărași totalizează între 50 și 70 litri pe 
mp, ceea ce a făcut ca unele suprafețe_ de teren să 
se prezinte cu exces de umiditate sau băltiri. în mod 
deosebit, în incinta îndiguită. adică la I.A.S. Gră
diștea, Borcea. Pietroiu. Roseți. se află încă sub apă 
peste 1 500 hectare cu semănături de toamnă și 
peste 3 500 hectare ogor. De altfel, pe întregul județ 
peste 3 500 hectare cu grîu și orz continuă să fie 
afectate de excesul de umiditate. Comandamentul 
județean a luat măsuri ferme, operative, astfel 
încit, încă înainte de a înceta ploile, zi și noapte 
mii de oameni au participat la săparea de șanțuri 
și rigole pentru scurgerea apelor. De asemenea, au 
fost puse în funcțiune sute de motopompe. buldo
zere și screpere. precum și patru stații de pompare 
cu un debit de 3 milioane mc apă pe zi, care lu
crează fără întrerupere pentru evacuarea apei de pe 
culturi și terenurile insămînțate in această primă
vară. Forțe umane și mecanice importante acțio
nează in aceste zile și la consolidarea digurilor de 
apărare.

în unele zone cu terenurile mai ridicate, lucrările 
în cîmp. si îndeos-ebi semănatul, se vor relua in cursul 
zilei de mîine. Pregătiri în acest sens se fac mai 
ales în unitățile agricole din consiliile unice Jegălia, 
Borcea, Mînăstirea. Ulmeni. Vlad Tepeș. începind de 
ieri dimineață, se lucrează la plantatul manual al 
tomatelor timpurii și cartofilor de toamnă, in special 
in consiliile unice Perișoru. Dragalina, Borcea. Cuza 
Vodă și altele. (Mihai Dumitrescu).
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SĂLAJ

Initiative foarte bune
w

Menținerea în continuare a timpu
lui favorabil a permis creșterea 
tot mai accentuată a ritmului lucră
rilor la pregătirea terenului și la 
insămințări. Pină in prezent. cele 
mai mari suprafețe insămintate au 
fost realizate in unitățile avind te
renuri cu structură ușoară, cum sint 
cele din consiliul agroindustrial 
Sanislău. — respectiv la I.A.S. Cărei, 
și in cooperativele agricole Petrești, 
Sanislău. Foieni — unități care în 
mod sigur vor încheia semănatul tu
turor culturilor de primăvară pînă 
duminică seara. Nu este însă mai 
puțin adevărat că în aceste unităti 
își spun din plin cuvintul și modul 
superior de organizare a muncii, dis
ciplina riguroasă și spiritul de răs
pundere ce-i caracterizează pe spe
cialiști. pe toți lucrătorii din subor
dine. Un exemplu edificator îl repre
zintă C.A.P. Petrești. unde mecani
zatorii. sub supravegherea specialiș
tilor. se află in cîmp de dimineața 
de la ora 6 pînă seara la ora 21.30. 
Comisiile pe culturi sint pretutin
deni prezente la datorie, suprave
ghind calitatea lucrărilor, manifestind 
grijă pentru asigurarea incorporării 
seminței in sol in cel mai scurt timp.

Și în zonele cu terenuri mai grele, 
unde excesul de umiditatfe se elimi
nă mai lent, ritmul lucrărilor este 
..forțat" la maximum spre a favo
riza grăbirea semănatului pe supra
fețele planificate. Un exemplu edi
ficator îl oferă C.A.P. Moftinu Mic. 
Pe una din solele unde au rămas 
porțiuni de teren foarte umed șe 
executa un discuit care asigura atit 
fărîmițarea bulgărilor, cit și grăbirea 
zvintării. cele patru discuri din for
mație fiind astfel dirijate incit fie
care să ..muște" la trecerea lui cite 
o porțiune din ochiul de teren moale, 
care astfel se micșora vizibil. Lucra
rea se executa in prezenta șefului de 
fermă, ing. Iuliu Osvath. si a prima
rului comunei Moftin. Emilia Pro
dan. care ne-au declarat că si la se
mănat se are in vedere asigurarea 
unui ritm cit mai rapid, dar si reali
zarea unei bune calități a lucrării, 
chiar si in pondițiile unui teren din 
care nu au putut fi eliminate pentru 
un moment ..ochiurile" cu exces de 
umiditate. Practic, se insămințează 
sola respectivă pină la marginea zo

nei umede, apoi se lasă neînsămîn- 
tată o suprafață de circa 1 hectar, in 
care se află înglobată și porțiunea 
respectivă, și se continuă semănatul 
in cealaltă parte a solei. Apoi, după 
ce terenul s-a zvintat si în porțiu
nea rămasă neînsămințată. mașinile 
intră si incheie lucrarea exact pe di
recția de semănat stabilită inițial.

Diferențe de terenuri sub aspec
tul excesului de umiditate există și 
in consiliul agroindustrial Păulești. 
La C.A.P. Vetiș. ritmul de semănat 
este mult mai avansat, datorită unor 
suprafețe mai mari de teren zvîn- 
tate. dar și sprijinului in utilaje pri
mit din partea consiliului agroindus
trial. aici fiind detașate temporar un 
număr de tractoare din unităti ve
cine cu terenuri grele, pe care nu se 
poate lucra decit parțial. In alte uni
tăți. cum sint C.A.P. Boghiș și Doba, 
se lucrează aproape de viteza stabi
lită, datorită și faptului că s-a exe
cutat în prealabil o discuire pentru 
a grăbi zvintarea terenului. Organi
zatorul de partid, tovarășul Emeric 
Balogh, președintele consiliului unic 
Păulești. ne-a declarat că foarte 
mult depinde grăbirea ritmului lu
crărilor de inițiativa si spiritul de 
răspundere al specialiștilor din fer
me. Astfel, deosebit de insistent, 
ambițios și dornic de a grăbi semă
natul s-a dovedit a fi Varga Emeric, 
șeful formației de la brigada din Pe- 
tini a C.A.P. Păulești. care a si ob
ținut. prin redistribuire, o suplimen
tare de utilaje, reușind în acest fel 
să înainteze mult mai repede la 
semănat.

Pînă în seara de 20 aprilie, pe 
ansamblul județului Satu Mare au 
fost însămințate 63 - la sută din su
prafețele prevăzute prin programul 
aceștei campanii. Acum, cind vre
mea este bună de semănat, pentru 
grăbirea ritmului se impune extin
derea in cit mai multe unităti a 
schimbului de noapte la pregătirea 
terenului, identificarea imediată a 
fiecărei parcele bune de lucru, folo
sirea cu maximă răspundere a fie
cărei ore la semănat, cu grija cuve
nită si pentru asigurarea calității.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii"

Fiecare oră - folosită din plin
Pînă joi seara. în unitățile agri

cole din județul Sălaj erau efectuate 
insămințările pe 33 la sută din su
prafața planificată, mai avansate din 
acest punct de vedere fiind consiliile 
agroindustriale Someș-Odorhei și 
Nușfalău. Puțin, desigur, față de 
perioada în care ne aflăm, dar tre
buie arătat că. practic, pină acum s-a 
lucrat doar printre ploi. După cum 
ne relata tovarășa Livia Podar, di
rector general al direcției agricole 
județene, s-a, încheiat semănatul or
zului. orzoaicei de primăvară, mază- 
rii boabe, s-au plantat suprafețele 
planificate cu cartofi timpurii, ur- 
mînd ca în cel mult două zile să se 
încheie lucrările la sfecla de zahăr, 
pentru a putea fi concentrate apoi 
utilajele la semănatul porumbului.

Un raid-anchetă întreprins in con
siliile agroindustriale Șărmășag și 
Pericei pune in evidentă citeva as
pecte caracteristice pentru modul în 
care se lucrează, in general. în între
gul județ : specialiștii verifică par
celă de parcelă și stabilesc locurile în 
care se poate intra la pregătit și se
mănat : pentru zvintarea terenului 
se lucrează preponderent cu combi- 
natorul : utilajele sint grupate pe 
suprafețe care permit o desfășurare 
mai amplă a lucrărilor : sămința este 
încărcată de seara, astfel ca la prima 
oră a dimineții să fie în cîmp ; in 
cadrul consiliilor agroindustriale, po

trivit situației din teren, se proce
dează la mișcări de utilaje între u- 
nități : pentru grăbirea ritmului lu
crărilor se acționează cu forte ma
nuale la plantat cartofi, in legumi
cultura. precum și la eliminarea o- 
chiurilor de apă de pe suprafețele a- 
fectate.

— Am reconsiderat viteza zilnică 
în funcție de suprafața rămasă pen
tru insămințat și starea timpului, ne 
spunea ing. Tănase Hada. directorul 
trustului județean de mecanizare. A 
fost organizat schimbul II la pregă
titul terenului, tractoarele fiind echi
pate cu instalații de iluminat pe tim
pul nopții, reparațiile curente se e- 
fectuează exclusiv în cimp. tot aici 
se realizează si alimentarea cu mo
torină. Au fost mobilizați la pregăti
tul terenului mecanicii de întreți
nere. elevii scolii profesionale, me
canizatori veniți in ajutor din uni
tățile industriale, astfel că ceilalți 
pot lucra din plin la semănat. în 
acest fel am reușit să realizăm joi. 
spre exemplu, o viteză de 3 700 ha 
la insămințări. Dacă vremea va per
mite. și sperăm acest lucru, fiind in 
ameliorare, cu vitezele planificate în 
cel mai scurt timp va fi încheiată 
actuala campanie de insămințări.

Euqen TEGLAȘ 
corespondentul „Scînteii"

Plantarea cartofilor trebuie acum intensificată in toate unitățile agricole 
unde această lucrare este intirziotă

RĂSADURILE DE LEGUME - ÎN CÎMP!
Timpul este favorabil pentru trecerea la plantare

MUREȘ

Ce e mai important acum pentru 
primărie: să se măture în fața 

porților sau să se însâmînțeze?
Condițiile deosebite în care se 

desfășoară actuala campanie de în- 
sămințări au impus și in județul 
CARAȘ-SEVERIN adoptarea unor 
măsuri adecvate, astfel incit sămința 
să fie pusă sub brazdă in cel mai 
scurt timp. Acum, cind există con
diții ca lucrările agricole să tie re
luate pe zone destul de intinse, spe
cialiștii urmăresc permanent, oră de 
oră, starea terenului, identificînd cu 
operativitate parcelele sau porțiu
nile de parcele pe care se poate in
tra la semănat. Deși nu s-a putut 
executa un volum prea mare de 
lucrări în ultimele zile, totuși, ca 
urmare a folosirii judicioase a ore
lor bune de lucru ce au apărut in 
ferestrele dintre ploi, pînă în seara 
zilei de 20 aprilie pe ogoarele Caraș- 
Severinului se efectuase semănatul 
pe mai bine de 59 la sută din su
prafața planificată, la porumb lucra
rea fiind realizată pe 43 la sută din 
suprafață.

Acolo unde specialiștii îsi fac da
toria cu pasiune și responsabilitate, 
acolo unde tractoarele și semănăto
rile funcționează fără defecțiuni, re
zultatele sînt pe măsura eforturilor 
depuse. De acest lucru ne-am con
vins cu ocazia mai multor raiduri în
treprinse in unități de pe raza con
siliului unic agroindustrial Berzovia, 
atit înainte de apariția ploii, cit și 
acum la reluarea lucrărilor in cîmp. 
La cote ridicate se desfășura semă
natul la cooperativele agricole din 
Vermeș. Berzovia, Măureni, precum 
și la cele două întreprinderi agri
cole de stat Berzovia și Măureni. La 
toate punctele de semănat viteza de 
lucru era apropiată de cea plani
ficată. La fața Jocului se aflau ca
dre din conducerea unităților agrico
le și a secțiilor de mecanizare, acti
viști ai comitetului județean de

partid și specialiști de la direcția 
agricolă județeană, care ne-au 
demonstrat, mai ales prin fapte, că 
fiecare oră bună de lucru este fo
losită la maximum posibil.

In prima parte a raidului făcut, 
așa cum spuneam la sfîrșitul săptă- 
minii trecute, înaintea ploilor, aveam 
însă să ne convingem că și in această 
campanie mai există situații în care 
in timp ce unii asudă din greu la 
muncă, alții se fac că își caută... de 
lucru. Așa, bunăoară, primarul co
munei Berzovia. Petru Peica. și ad
junctul său. Viorel Bite, n-au găsit 
altceva mai bun de lucru decit să 
se ocupe amindoi de mobilizarea ce
tățenilor care nu au sarcini in cam
panie. la acțiuni de înfrumusețare și 
bună gospodărire. Nu e nimic rău in 
aceasta dacă avem in vedere că este 
totuși primăvară și chiar se impun 
asemenea lucrări in orice comună. 
Numai că de la ora 10.30 cei doi 
„măsurau" strada principală din 
Gherteniș, sat aparținător comunei, 
pentru acțiunea amintită, ca și cum 
acolo n-ar fi deputati. n-ar fi un 
activ al consiliului popular care să 
facă această treabă, iar primarul să 
se ocupe acum in primul rînd de 
lucrările agricole. I-am lăsat să se 
străduiască și am revenit în dupa- 
amiaza aceleiași zile. Nu l-am mai 
găsit însă decit pe Viorel Bite. Des
pre primar ni s-a spus că ar fi la 
Berzovia. L-am căutat acolo, dar 
aici am primit asigurări ferme că 
este la... Gherteniș ! între timp 
ne-am îndreptat spre zona prevăzu
tă a fi insămințată cu porumb din 
cadrul C.A.P. Șoșdea. unde am ajuns 
la ora prînzului. N-a mai fost ne
voie să întrebăm cit se lucrase, întru- 
cit pe întinsul ogorului nu era trasă 
nici măcar o brazdă. Și. sinceri să 
fim. nici nu ne-a lost prea mare mi

rarea după ce am văzut cu ochii 
noștri că inginerul-șef al cooperati
vei. Ion Buzilă. împreună cu șeful 
secției de mecanizare. Petru Brun, 
au ajuns aici o dată cu noi. De 
unde veneau ? Ne spun că de la 
tarlaua unde se insămințează floa- 
rea-soarelui. Firesc. întrebăm : cită 
floarea-soarelui a fost semănată ? 
Aflăm că nici acolo nu începuse 
încă semănatul. Această stare de 
inactivitate este total inexplicabilă 
dacă avem în vedere că erau asigu
rate toate condițiile de lucru incă 
de la primele ore ale dimineții. 
Adevărul este că la ora respectivă 
mașinile nici măcar nu erau pre
gătite pentru a lucra. In prezența 
noastră a început (rețineți, Ia mijlo
cul zilei !) reglarea celor două se
mănători pentru porumb. Scuzele 
invocate de inginerul-șef ni se par 
de-a dreptul copilărești : „Ieri, me
canizatorii au fost cuprinși la alte 
lucrări. Nu eram hotărîți să începem 
încă semănatul porumbului. în cel 
mult o jumătate de oră pornim". 
Dezarmant un asemenea răspuns, 
după ce o jumătate de zi excelentă 
de lucru a fost irosită.

Am ținut să insistăm asupra 
acestor ultime două cazuri pentru a 
sublinia faptul că intirzierile la se
mănat pe care le înregistrează unele 
unități din județul Caraș-Severin nu 
pot și nu trebuie puse numai pe sea
ma condițiilor climatice dificile. Ele 
sint și o consecință a unui mod 
defectuos în care înțeleg unele cadre 
să-și ducă la îndeplinire obligațiile 
ce Ie revin, neajunsuri ce trebuie 
grabnic eliminate pentru a asigura 
pretutindeni intensificarea Ia maxi
mum a lucrărilor agricole de primă
vară.

I. D. CUCU
corespondentul „Scînteii"

Întrucît ploile au încetat și vre
mea este in curs de încălzire, in uni
tățile agricole din județul Mureș se 
desfășoară acțiuni susținute in le
gumicultura. unde, potrivit progra
mului. urmează a fi insămințate 
sau plantate 4 347 hectare. Pentru 
că ploile au stinjenit lucrul și in 
acest sector, realizările de pînă 
acum se cifrează la numai 2 000 
hectare, suprafață cultivată îndeosebi 
cu mazăre, ceapă, rădăcinoase etc. 
„în prezent, ne spune Balint Adal
bert. inginerul-șef al Trustului hor
ticulturii Mureș, acționăm cu forțe 
sporite pentru ca toate cele 800 
hectare restante din prima urgență 
(din care mazărea ocupă 500 hecta
re) să fie însămințate in cel mult 
două-trei zile lucrătoare. Pretutin
deni. oamenii veghează ca răsadu
rile pentru culturile de tomate, ar- 
deioase. vinete și varză să se dez
volte normal, astfel că imediat ce 
temperatura solului va permite să 
fie plantate. în unitățile cultivatoare 
din zona Ludușului, unde ploile au 
fost mai reduse ca intensitate, lu
crările de plantat și însămînțat sînt 
mai avansate decît in celelalte zone 
legumicole ale județului. Bunăoară, 
în fermele legumicole ale cooperati
velor agricole Bogata. Chețani, Lu
duș. ale I.A.S. Zau de Cîmpie — 
unde am întîlnit în cîmp, la plantat 
sau însămînțat. sute de cooperatori 
— plantatul legumelor se află in 
graficele stabilite, iar la unele 
culturi, cu o mare pondere în zonă, 
cum sînt ceapa, usturoiul, conopida 
timpurie și altele, plantatul a fost 
încheiat. Cu forțe sporite și mai

bine organizate trebuie să se acțio
neze in cooperativele agricole Lu- 
ieriu. Voivodeni. Glodeni si Ernei, 
unde aoeste lucrări sint mult in- 
tirziate. (Gheorghe Giurgiu).

BISTRIȚA-NĂSĂUD

în fermele legumicole din județul 
Bistrița-Nâsăud s-a acționat cu 
promptitudine, astfel încit pierde
rile de răsaduri au fost minime. 
„Realmente am vegheat în această 
perioadă 24 de ore din 24 — ne-a 
spus șeful fermei legumicole din 
Șințereag. inginerul Emil Magdea. 
Acum; cînd vremea s-a îmbunătățit, 
lucrăm la plantarea ardeilor și cas
traveților. La ora actuală avem plan
tate cu varză 11 hectare în cîmp, 
arpagicul, morcovii și pătrunjelul au 
fost semănate sau plantate în tota
litate".

Aceeași activitate desfășurată cu 
răspundere am întilnit-o și în fer
mele legumicole ale cooperativelor 
agricole Viișoara și Beclean. La fer
ma legumicolă a cooperativei agri
cole din Beclean, bunăoară, s-a 
lucrat în ultimele zile cu cite 150 
de cooperatori. în spațiile protejate 
se plantau tomatele și vinetele, iar 
in cîmp salața și varza de vară.

Din datele centralizate la trustul 
horticol județean rezultă că pină joi 
seara a fost plantată cu legume ex- 
tratimpurii jumătate din suprafața 
acoperită cu solarii și sint asigura
te toate condițiile ca în maximum

două zile acțiunea să fie finalizată. 
Acum, cind vremea s-a ameliorat 
simțitor, se cer urgentate și lucră
rile din cîmp. deoarece din cele 
1 495 hectare planificate au fost se
mănate sau plantate numai 552 cu 
legume. (Gheorghe Crișan).

GIURGIU

La asociația legumicolă Izvoarele, 
din județul Giurgiu, marți după- 
amiază s-a trecut la plantarea pri
melor suprafețe cu tomate timpurii. 
Terenul era modelat intr-adevăr 
grădinărește. Lucrarea era condusă 
direct de către inginera Cornelia 
Batori. directoarea asociației, care a 
ținut să facă precizarea că aici s-a 
început plantarea tomatelor timpu
rii cu două săptămini mai devreme 
față de anul trecut. Aceeași in
tensă activitate am întîlnit. și la A- 
sociația legumicolă Vedea, unde 
marți, la apariția primelor raze de 
soare, a început transportul răsadu
lui în cimp. iar miercuri s-a trecut 
la plantarea tomatelor timpurii. în 
județul Giurgiu tomatele timpurii 
vor fi cultivate în acest an pe o 
suprafață de 480 hectare. întreaga 
suprafață este pregătită pentru a fi 
irigată prin brazde. Pentru a evita 
pierderile de răsad terenul a fost 
modelat pe o lățime de 94 cm la 
coronamentul brazdelor. Și tot pen
tru a asigura o calitate ireproșabilă 
a plantării răsadului, a fost luată 
măsura ca fiecare unitate cultivatoa
re să lucreze numai manual, iar 
frontul de lucru la modelarea tere
nului să nu aibă un avans mai mare

de maximum trei zile,, ceea ce va 
împiedica o eventuală deteriorare a 
brazdelor. (Ion Manea).

IALOMIȚA

în acest an. județului Ialomi
ța ii revin sarcini deosebite in 
ce privește producția de legu
me. în vederea realizării cantită
ților prevăzute prin plan, pe ansam
blul județului urmează să fie culti
vate în ogor propriu 19 310 hectare, 
din care 4 400 hectare prin răsaduri. 
La această dată sînt deja plantate 
aproape 100 hectare cu varză, față 
de 65 hectare, cit prevedea planul. 
De miercuri a început și plantarea 
în cîmp a răsadurilor de tomate, su
prafețe mai mari fiind realizate in 
fermele întreprinderii pentru produ
cerea legumelor Urziceni. precum șl 
in cele aparținind asociației legumi
cole Reviga, unitate care, de o bună 
perioadă, obține rezultate din cele 
mai valoroase. Fapt este că plan
tarea celor 803 hectare cu tomate 
timpurii s-a extins în toate fermele 
legumicole din județ. De asemenea, 
se modelează terenul pentru toma
tele de vară, ardeioase și vinete. Se 
cuvine remarcată răspunderea cu 
care se lucrează nu numai in ma
rile unități specializate, ci și in coo
perativele agricole din Munteni-Bu- 
zău, Sălcioara și Rași. Din păcate, 
în vecinătatea acestora, cooperativele 
agricole de producție din Căzănești, 
Ciochina și Albești continuă să în
registreze nedorite restanțe, să se 
situeze în coada întregii activități 
ce se desfășoară în legumicultura 
județului Ialomița. (Mihai Vișoiu).

O dată cu ameliorarea vremii, semănatul porumbului a fost reluat și In unitățile agricole din sudul țării Foto : Sandu Cristian
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Forța creatoare 
a gîndiriî revoluționare

Se împlinesc astăzi 118 ani de la 
nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, 
Strălucit continuator al operei lui 
Marx și Engels, a cărui operă și ac
tivitate de militant revoluționar a 
îmbogățit socialismul științific, con
cepția despre revoluția și construcția 
socialistă în noile condiții Istorice 
din primele decenii ale secolului 
nostru. De numele lui V.I. Lenin 
sînt legate evenimente memora
bile ale luptei revoluționare a 
clasei muncitoare, cum sînt în
temeierea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, înfăptuirea Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie și edificarea primului stat 
socialist din lume. Forța gindiril 
teoretice și dinamismul activității 
sale politice au probat in mod 
profund adevărul că numai înțele
gerea și soluționarea creatoare a 
problemelor noi pe care le ridică 
viața, progresul necontenit al cunoaș
terii și al practicii sociale pot asi
gura păstrarea spiritului viu al mar
xismului.

Prin opera lui V.I. Lenin, care a 
Întreprins la începutul secolului nos
tru o analiză profundă a noilor as
pecte ale dezvoltării capitalismului 
și ale științei, concepția revoluționa
ră și-a demonstrat incă o dată in
compatibilitatea sa funciară cu orice 
tendință de izolare dogmatică, cu 
imaginea falsă pe care i-au con
struit-o adesea adversarii marxismu
lui. aceea a unei teorii închise in 
sine și satisfăcută de sine, ruptă de 
problemele complexe, pe multi
ple planuri ale epocii sale. Le
nin a îmbinat in mod armonios 
calitățile teoreticianului marxist, 
atent la noile tendințe din gin- 
direa epocii, cu dinamismul omului 
de acțiune, al conducătorului revo
luționar, preocupat ca activitatea 
politică a partidului clasei muncitoa
re să răspundă întotdeauna aspira
țiilor ei majore, cerințelor dezvoltă
rii sociale, să beneficieze de cunoaș
terea aprofundată a realității. în în
treaga sa activitate, Lenin a fost 
consecvent principiului că „teoriile 
trebuie să treacă proba practicii". să 
treacă examenul istoriei, singurul 
care le poate valida capacitatea de 
a cunoaște și transforma realitatea 
socială. „Ar fi cea mai mare gre
șeală, scria el. dacă ne-am apuca să 
punem sarcinile practice concrete in 
patul Iui Procust al -teoriei» îngust 
înțelese, in loc de a considera teoria 
in primul rind și mai mult decit 
orice o călăuză în acțiune".

Pornind de la ideile leniniste și 
sub conducerea partidului comunist 
făurit de V.I. Lenin, popoarele 
Uniunii Sovietice au obținut rezul
tate remarcabile în construcția so
cialistă in cele peste șapte decenii 
care au trecut de la întemeierea pri
mului stat socialist. S-au dezvoltat 
în ritmuri fără precedent forțele de 
producție, a fost transformată in 
mod radical baza tehnico-materială 
a economiei sovietice, s-a afirmat 
plenar superioritatea noului sistem 
de relații social-economice. s-au îm
bunătățit continuu condițiile vieții 
materiale și spirituale a oamenilor 
sovietici. In prezent, popoarele so
vietice sînt angajate in parcurgerea 

unei noi etape importante in fău
rirea societății socialiste dezvoltate 
și a comunismului, prin perfecțio
narea întregii activități de conduce
re, de planificare, de dezvoltare 
continuă a democrației socialiste, a 
tuturor domeniilor vieții sociale.

Model de abordare creatoare a 
adevărurilor generale ale concepției 
revoluționare, opera lui V.I. Lenin 
a fost cunoscută și prețuită de clasa 
muncitoare din România incă de la 
începutul secolului, tn anii socialis
mului a inceput publicarea in tiraje 
de masă a lucrărilor lui Lenin, se
ria „Operelor complete" in 55 de vo
lume fiind încheiată incă in 1970. 
anul centenarului nașterii marelui 
teoretician și strateg al luptei pro
letariatului.

Edificarea socialismului în Româ
nia confirmă cu deosebită vigoare 
justețea principiului leninist al apli
cării creatoare a socialismului știin-

118 ani de la nașterea 
iui V. I. Lenin

țific la condițiile particulare ale fie
cărei țări, al abordării fără scheme 
preconcepute a problemei transfor
mărilor sociale. Aceasta presupune 
desfășurarea unei vaste activități 
creatoare din partea fiecărui deta
șament revoluționar al clasei mun
citoare. „Partidele comuniste, sub
linia în acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nu-și pot în
deplini misiunea lor istorică decit 
acționind in spirit creator, dezvoltind 
necontenit tezaurul gîndiriî marxist- 
leniniste. străduindu-se să găsească 
răspunsuri concrete la realitatea vie 
de astăzi, să descopere condițiile ce
rute de lupta revoluționară din zi
lele noastre".

Epoca inaugurată de Congresul 
al IX-lea — de cind in frun
tea partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. strălucit ginditor 
și militant revoluționar, personalita
te proeminentă a vieții politice con
temporane — se constituie intr-o 
epocă de profunde transformări re
voluționare, de aplicare creatoare a 
principiilor concepției revoluționare 
la realitățile concrete ale tării noas
tre, din fiecare etapă de dezvoltare 
și la progresul cunoașterii. în această 
perioadă, partidul nostru, secretarul 
său general au elaborat in mod știin
țific căile dezvoltării și perfecționării 
continue a socialismului in țara noas
tră. Viziunea politică dinamică asu
pra procesului construcției socialiste 
in România, care definește în cel mai 
înalt grad această perioadă de 
profunde transformări calitative în 
toate domeniile vieții sociale, poartă 
amprenta puternicei personalități a 
gindirii prospective și acțiunii re
voluționare ale secretarului ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, impresionantei 
sale opere teoretice și neobositei ac
tivități practice revenindu-le rolul 
determinant in dinamizarea întregu
lui proces revoluționar din tara 

noastră. în cpnducerea cu succes a 
poporului pe drumul făuririi noii 
orinduiri. Ea se constituie, totodată, 
într-o remarcabilă contribuție teore
tică și practică la dezvoltarea și îm
bogățirea concepției revoluționare, 
materialist-dialectice. a experienței 
construcției noii societăți socialiste.

Din perspectiva etapelor pe care 
țara noastră le-a parcurs in acești 
ani se evidențiază cu putere că de
finirea direcțiilor fundamentale ale 
strategiei revoluționare de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate atestă nu numai profundul 
atașament față de principiile socia
lismului științific, ci și capacitatea 
partidului nostru de a asimila esen
ța revoluționară a teoriei materia
list-dialectice și istorice, de a anali
za realitățile''din societate in pro
funzimea evoluției lor. Spiritul nou 
inaugurat de Congresul al IX-lea, 
dinamismul fără precedent in dez
voltarea economico-socială au asi
gurat înfăptuirea unor transformări 
profunde atit in baza materială a 
societății socialiste românești, in ni
velul și calitatea forțelor de produc
ție. cit și in dezvoltarea științei și 
culturii, a democrației socialiste, in 
afirmarea personalității omului nou.

In spiritul idealurilor de solidari
tate militantă a forțelor revoluțio
nare. progresiste de pretutindeni, al 
bogatelor tradiții de luptă și acțiu
ne revoluționară ale mișcării noas
tre muncitorești si socialiste, Parti
dul Comunist Român, intregul nos
tru popor iși manifestă activ solida
ritatea cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu partidele socialiste, 
social-democrate, cu mișcările de e- 
liberare națională, cu toate forțele 
democratice, progresiste de pretu
tindeni. acordă tot sprijinul său po
poarelor pentru transpunerea in via
ță a aspirațiilor lor legitime de a 
trăi libere, in pace și securitate, de 
a-și făuri de sine stătător viitorul. 
In acest cadru. România socialistă 
contribuie activ la soluționarea unor 
probleme majore ale vieții interna
ționale, la statornicirea unor relații 
noi intre popoare, la afirmarea poli
ticii de dezarmare, de eliminare a 
armelor nucleare, de pace și colabo
rare in întreaga lume.

Analiza științifică și acțiunea po
litică înnoitoare — in spiritul idei
lor fundamentale ale conceoției mar- 
xișt-leniniste — a realităților econo- 
mico-sociale concrete din țara noas
tră și ale vieții internaționale consti
tuie o trăsătură definitorie a activită
ții partidului nostru, a secretarului 
său general. Ele probează că aplica
rea creatoare a tezelor generale ale 
socialismului științific Ia condițiile is
torice concrete ale țării noastre, fun
damentarea direcțiilor și obiective
lor principale ale dezvoltării socia
liste se afirmă azi — prin argumen
tele concrete pe care le aduce pro
gresul continuu, multilateral al Româ
niei socialiste — ca o formă viabilă 
de promovare în contemporaneitate de 
către Partidul Comunist Român, de 
către ilustrul său conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a spiritului 
viu. novator al concepției științifice, 
revoluționare a clasei muncitoare.

L STANESCU

Dm noua arhitectură a municipiului 
Baia Mare

PITEȘTI
Manifestare culturală

La Teatrul „Alexandru Davila" 
din Pitești a inceput. joi. cea de-a 
IlI-a ediție a ..Reuniunii spectaco
lelor de studio", manifestare orga
nizată sub egida Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, de Aso
ciația oamenilor de artă din insti
tuțiile teatrale și muzicale. Comite
tul județean de cultură și educație 
socialistă Argeș și instituția gazdă.

La actuala ediție și-au anunțat 
participarea, alături de colective de 
actori profesioniști de la teatrele 
naționale din București. Crajova și 
Tirgu Mureș. Teatrul Mic si Studioul 
Institutului de Artă Teatrală si Ci
nematografică din Capitală, teatrele 
din Sibiu. Ploiești și Pitești, precum 
și formații de amatori distinse la 
Festivalul national „Cintarea Româ
niei". Ca premiere se anunță spec
tacolele ..Frumos e in septembrie la 
Veneția" de Teodor Mazilu (Teatrul 
de stat Sibiu). ..Romanță Lirzie" de 
Peter Turrini (Naționalul Tg. Mu
reș) și noua montare a comediei 
shakespeariene. „Visul unei nopți de 
vară", datorată Studioului I.A.T.C.

în programul manifestării se află 
înscrise, de asemenea, un medalion 
literar-artistic Alexandru Kirițescu. 
prilejuit .de aniversarea centenaru
lui nașterii marelui dramaturg, și o 
dezbatere pe probleme vizind con- 
tinutul de idei și mijloace de ex
presie artistică ale pieselor prezen- 
tațeT'TÂgerpres). ' ....  '

EFICIENTA CONDUCERII POLITICE 
Șl ECONOMICE ÎN ÎNTREPRINDERI

Activitatea unităților economice 
a fost marcată in ultimul timp de 
două momente deosebit de impor
tante. Pe de o parte. în toate uni
tățile s-au încheiat primele adu
nări generale ale oamenilor muncii 
pe acest an. care au analizat activi
tatea din anul anterior si au stabilit 
strategia pe baza căreia se va ac
ționa pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe 1988. Pe de altă parte, au 
avut loc adunările si plenarele anua
le de dări de seamă desfășurate, in 
toate organizațiile de partid, la în
cheierea unui an de la alegeri.

Cele două momente se intîlnesc, 
ca finalitate a conducerii politice si 
economice, intr-un punct deosebit 
de important, si anume in rezulta
tele obținute in indeplinirea sarcini
lor de Plan in primul trimestru al 
anului. Iar analizarea acestor rezul
tate. indiferent din ce unghi ar ti 
privită, aduce in prim plan, pe lingă 
efortul general 
al fiecărui colec
tiv. și modul in 
care conducerea 
politică si condu
cerea economică 
a unităților — 
respectiv organi
zațiile de partid 
si consiliile oa
menilor muncii — au determi
nat. prin măsurile adoptate, ca
litatea acestor rezultate. Si spu- 
nem aceasta pentru a releva încă o 
dată răspunderile deosebite cu care 
sint investiți acești importanți fac
tori de decizie. Pentru că. aSa cum 
bine se știe, secretarul comitetului 
de partid, președinte al consiliului 
Oamenilor muncii, asigură si trebuie 
să asigure, in dubla sa calitate, su
portul trainic al conducerii politice 
si economice din fiecare unitate.

Cele două analize efectuate in fo
rurile democrației de partid si fo
rurile democrației muncitorești au 
relevat, incă o dată, capacitatea de 
a conduce politic cu bune rezultate 
a organizațiilor de partid, cit și ca
pacitatea consiliilor oamenilor mun
cii de a asigura solutionarea operati
vă a problemelor economice — nu 
puține la număr — cu care se con
fruntă unitățile in realizarea unei 
înalte eficiente a muncii si produc
ției. Capacități exprimate în cea mai 
fidelă unitate de măsură — rezulta
tele bune obținute in îndeplinirea 
sarcinilor de plan in prima parte a a- 
nului de un număr mare de unități 
din ramuri importante ale industriei.

Ele au pus. de asemenea, in lu
mină. cu aceeași claritate, si faptul 
că realizarea parametrilor unei acti
vități de înaltă calitate si eficienta 
continuă să fie. in multe unităti. un 
deziderat insuficient atins. Care, in
diferent de complexitatea factorilor 
ce-1 determină — obiectivi sau su
biectivi —. nu poate fi despărțit de 
modul in care se asigură exercitarea 
unei conduceri politice si economice 
eficiente în unitățile respective.

Iată de ce. abordind Ia recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. necesitatea 
perfecționării in continuare a con
ducerii în domeniul economic, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general , .al partidului. sublinia : 
„Trebuie să facem in așa fel incit 

consiliile oamenilor muncii, adună
rile generale să-și îndeplinească in 
condiții mai bune rolul pe care il 
au in asigurarea bunei desfășurări 
a activității in toate sectoarele". 
O cerință care aduce din nou in 
prim plan dubla răspundere, deose
bit de importantă, ce revine in a- 
ceastă direcție secretarului de partid, 
președinte al consiliului oamenilor 
muncii.

Cel puțin în două direcții se cere 
acționat, pentru materializarea aces
tui deziderat, intr-un mod calitativ 
nou pentru perfectionarea — la ni
velul întreprinderilor — a activită
ții de conducere politică si econo
mică.

In primul rind. exercitarea celor 
două funcții — secretar de partid si 
președinte al consiliului oamenilor 
muncii — sp cere racordată eu mai 
multă suplețe si competentă la noile 
sarcini privind creșterea eficientei 

CUM ÎȘI EXERCITĂ SECRETARUL DE PARTID FDNCȚIA 
DE PREȘEDINTE AL CONSILIULUI OAMENILOR MDNCII

si calității muncii in toate unitățile. 
Este o realitate incontestabilă, pro
bată de fapte, de rezultate, că. tn 
activitatea practică, secretarul de 
partid, președinte al consiliului oa
menilor muncii, asigură in mod ju
dicios orientarea eforturilor organi
zațiilor de partid și ale organului de 
conducere colectivă sore obiectivele 
concrete ale acestei strategii vizind 
creșterea productivității muncii, mo
dernizarea producției. reducerea 
cheltuielilor materiale si a costuri
lor. ridicarea nivelului tehnic si ca
litativ al produselor s.a. In schimb 
— și acest decalaj se manifestă tot 
mai evident — in planul activității 
de concepție, al imprimării unei 
gmdiri calitative, in care să fie in
vestit efectiv un efort, controlabil si 
măsurabil in rezultate, fie că e vorba 
de analizele efectuate de organiza
țiile de partid, fie de consiliul oa
menilor muncii, acest efort are. in o 
seamă de locuri, o eficientă redusă, 
care nu asigură garanția unei schim
bări radicale in domeniul conducerii 
competente a activității productive. 
Dacă intrebi în unitățile cu rezul
tate mai puțin bune care sint cauze
le neindeplinirii ritmice si calitative 
a sarcinilor de plan, răspunsurile 
sint invariabil aceleași : „Noi am 
efectuat mai multe analize... Avem 
programe de măsuri pentru toate 
problemele... O să reanalizăm situa
ția. N-am depistat incă pe deplin 
cauzele de fond".

Adevărul fundamental al acestor 
răspunsuri îl constituie ultima afir
mație : „n-am depistat incă ne de
plin cauzele de fond". Nici n-au cum 
să fie depistate, cind modul în care 
se efectuează analiza lor conține din 
start o premisă subiectivă : proble
mele sînt date spre analiză cu pre
cădere cadrelor de conducere, șe
filor de secții si conipartimenr 
te care răspund pe linie pro

fesională de rezolvarea lor. Or, 
in dubla sa calitate, secretarul 
de partid, președinte al consi
liului oamenilor muncii, are create 
— prin reglementări clare — instru
mente competente prin care să asi
gure efectuarea cu răspundere si 
obiectivitate a acestor analize : co
misiile ne probleme ale comitetului 
de partid si comisiile oe domenii ale 
consiliului oamenilor muncii. Dar 
aceste comisii, care au in compo
nența lor pe cei mai buni comuniști 
si Pe cei mai buni specialiști, nu 
sint pretutindeni angajate in res
pectivele analize. Pentru că aceas
ta înseamnă in primul rind «ă știi 
ce le ceri și cum le ceri, să 
participi alături de ele in in
vestigarea cauzelor care generea
ză neimpliniri. să te supui con
trolului lor. Or. colectivele „res- 
trinse" — stabilite de director sau 
alt cadru de conducere — au de 

obicei soluții 
„previzibile" pen
tru orice proble
mă propusă spro 
analiză si le pre
zintă ca infailibi
le. Și iată cum 
un aparent mod 
de a „conduce" 
operativ se trans

formă într-o stare de perpetuare a 
neajunsurilor, de „fundamentare" a 
lor.

In al doilea rind. exercitarea func
țiilor de secretar de partid .si pre
ședinte al - consiliului oamenilor 
muncii impune o pregătire temeini
că. multilaterală, pentru a asigura 
promovarea unei conduceri științifi
ce atit in domeniul politic, cit si in 
cel economic. In locul unor argu
mente teoretice, si care nu ar fi pu
ține. ni se pare mai mult decit sem
nificativă confesiunea unui om in
vestit cu asemenea răspunderi. 
„Dacă ne linie de partid instruirile 
se desfășoară cu regularitate, sint. 
însutite adeseori si de schimburi de 
experiență, de aplicații practice, pre
gătirea noastră, ca președinți ai con
siliilor oamenilor muncii, abia dacă 
îsi mai găseste loc pentru a fi 
„strecurată" in programele obișnuite 
de instruire. Or. in momentul de 
fată, calitatea de președinte al con
siliului oamenilor muncii nu poate 
fi exercitată eficient, competent, 
fără a anela permanent, in mod 
profund, la tehnicile si metodele ști
ințifice do conducere".

Iată o opinie care conține in fond 
o sugestie deosebit de utilă si ac
tuală : regindirea modulul în care 
se asigură in prezent pregătirea pre
ședintelui consiliului oamenilor mun
cii. pentru a-l ajuta să conducă com
petent. științific. Atit organele lo
cale de partid cît si ministerele Si 
centralele sint chemate să studieze 
si să adopte neîntirziat, in spiritul 
indicațiilor conducerii partidului, so
luții practice în acest domeniu. Pen
tru că a conduce astăzi competent 
înseamnă a avea cunoștințe stiinți- j 
fice. A conduce fără asemenea cu
noștințe înseamnă a conduct empi- ■ 
ric si a obține rezultate oe măsura ! 
acestui „stil". 1

Constantin PRIESCU .<

T“

ÎNVĂȚĂMÎNTUL POLITICO-IDEOLOGIC, ÎN OGLINDA
REALIZĂRILOR COLECTIVELOR MUNCITOREȘTI

A TRANSMITE CUNOȘTINȚE, A FORMA CONȘTIINȚE
orice fel de activitate, o 
sigură a eficacității este 

Acest adevăr se
Pentru 

premisă 
buna organizare, 
verifică și în desfășurarea invăță- 
mintului politico-ideologic din sec
torul 2 al Capitalei.

într-o convorbire cu secretara cu 
probleme de propagandă a comite
tului de partid al sectorului. Ana 
Vancioda, am aflat citeva detalii cu 
privire la pregătirea propagandiști
lor. S-a pornit de la ideea asigu
rării unui cadru organizatoric sta
bil. La începutul fiecărei luni, in a- 
numite zile, care nu se 
desfășoară. în întregul 
gătirea propagandiștilor.

...Si in această lună, 
de luni, responsabilii cursurilor din 
cadrul invătămintului de partid, din 
unitățile economico-sociale ale sec
torului 2. s-au întîlnit la liceul 
Mihai Viteazul". Răspunderea pen

tru organizarea instruirii a revenit, 
ca de fiecare dată, cabinetului pen
tru activitatea ideologică si politi- 
co-educativă de Ia nivelul sectoru
lui. Mai intîi a fost prezentată o 
expunere despre rolul conducător al 
Partidului Comunist Român — su
biect ce constituie substanța temei 
prevăzute pentru dezbaterile din 
luna aprilie. Pentru a se asigura o 
înaltă calitate a expunerii, a fost 
invitat un cadru didactic de specia
litate de la Universitatea București. 
Apoi s-au desfășurat convorbiri me
todice.

— Am discutat mult — ne-a 
spus directoarea cabinetului. Valeria 
Ciumeti — despre materialele 
intuitive necesare pentru vizua
lizarea unor cifre, date si idei care 
să sublinieze mai accentuat unele as
pecte ale temei respective. Am dis
cutat. totodată, despre cerința ca. in 
cadrul dezbaterilor, nici 
nu rămină neclarificată ; 
cesitatea asigurării unui 
tiv, care să prilejuiască o înțelege
re clară a răspunderilor, să insufle 
o atitudine nouă. înaintată față de 
aceste răspunderi.

Dar să vedem, la fața locului, care 
sînt realitățile intr-o unitate econo
mică : întreprinderea de pompe 
„Aversa".

...Și aici s-a stabilit o dată fixă 
pentru instruirea propagandiștilor : 
la putină vreme după instruirea de 
la sector, in prima zi de joi a fie
cărei luni. Așadar, in prima joi din 
luna aprilie s-a desfășurat. la 
„Aversa", pregătirea propagandiști
lor. Modelele bune prind întotdeau
na viată și se răspîndesc. Respon
sabilul cursurilor din caarul învă- 
țămintului de partid, inginerul Va
sile Costache, om cu tact pedago
gic și cu o bogată experiență, care 
îndeplinește această muncă de ani 
și ani de zile, a făcut o amplă pre
zentare a temei ce urma să fie dez
bătută in întreaga întreprindere. O 
prezentare detaliată, cu planșe, 
scheme, cu grafice. Și. îndeosebi, cu 
numeroase sublinieri referitoare 
modul in care se manifestă concret, 
in întreprindere, in secții, la fie
care loc de muncă, rolul conducă
tor al partidului. Au fost analiza
te. în detaliu, sarcinile concrete,

schimbă. se 
sector, pre-

în prima zi

o idee să 
despre ne- 
dialog ac-

cu
la

problemele complexe cu care se con
fruntă întreprinderea in cadrul unei 
intilniri a propagandiștilor cu direc
torul tehnic, inginerul Andrei Pă- 
noiu. Au urmat discuții despre or
ganizarea dezbaterilor.

S-ar putea sublinia, din ceea ce 
am constatat, că la strungărie ușoa
ră. în secția a II-a sau la proiectări 
dezbaterile s-au desfășurat la un ni
vel calitativ ridicat. Propagandiștii 
au știut să întrețină cu idei, cu con
cluzii utile dialogul. Dar și cursanții 
au avut un rol important în buna 
desfășurare a dezbaterilor ; prin pre
gătirea lor au contribuit, in mod 
substanțial Ia interesante schimburi 
de idei, susținute cu argumente bine 
fundamentate.

Uneori, dincolo de sălile în care se 
desfășoară dezbaterile, ecourile lor 
dobîndesc accente mai profunde, 
semnificații mai adinei. Un schimb 
de păreri despre calitatea dezbate
rilor s-a dovedit a fi. din această 
perspectivă, deosebit de util. Erau 
prezenți. la sediul comitetului de 
partid. în afara secretarului. Petre 
Gherbezan. a secretarului adjunct cu 
propaganda. Dumitra Staicu. membri 
ai comisiei pentru munca politico- 
ideologică. propagandiști, cursanți. 
Practic, timp de citeva ore. aici s-a 
desfășurat o adevărată dezbatere 
despre „cum au fost si cum ar fi 
trebuit să fie dezbaterile din cadrul 
invătămintului politico-ideologic". Am 
notat citeva păreri pe care le 
așa cum au fost formulate.

Dumitra Staicu : „Un fapt 
cu deosebire reliefat în mod 
cit — acela că rolul conducător al 
partidului se manifestă in modul cel 
mai concret, in forme concrete, prin 
activitatea pe care o desfășoară fie
care organizație de partid, prin im
plicarea directă a fiecărui membru 
de partid in soluționarea probleme
lor din actuala etapă".

Teodor Trașcă — lăcătuș : „Au 
fost clarificate multe idei, au fost 
prezentate experiențe bune ale unor 
organizații de partid din întreprin
dere si s-a militat pentru generali
zarea lor".

Nicolae Popescu — contabil-șef în 
secția a II-a : „O deosebită atenție 
a fost acordată conducerii de către 
partid a procesului de modernizare 
a producției. Au fost subliniate, în 
acest sens, răspunderile ce revin or
ganizațiilor de partid in pregătirea 
multilaterală a comuniștilor, a tutu
ror muncitorilor, inginerilor, maiștri
lor. economiștilor. în condițiile in 
care modernizarea nu poate fi reali
zată decit de oameni ei înșiși mo
derni".

In fiecare dezbatere s-a pornit de 
Ia rezultatele întreprinderii în pri
mul trimestru din acest an. Iar a- 
ceste rezultate sint bune. Producția- 
marfă a fost realizată în proporție 
de 103 la sută ; producția pentru ex
port — 109 la sută ; productivitatea 
muncii, pe fiecare om. este mai 
mare față de plan cu 2 762 lei. De
sigur, aceste rezultate sint obți
nute de oameni care au o gîndire 
economică înaintată, o atitudine res
ponsabilă în muncă, de colective In

redăm

a fost 
expli-

fruntea cărora se situează comuniș
tii. organizațiile de 
du-se astfel in mod 
litico-orgahizatoric 
întreaga activitate.

S-a desprins însă 
intervenții', cu deosebire ale celor a- 
parținind maistrului Radu Vasile, 
proiectantei Gabriela Mitrin. ingine
rilor Elena Tinculescu. Nicolae Ti- 
tirișcă și Emilian Radu, că univer
sul problemelor „arzătoare" din în
treprindere are o sferă mult mai lar
gă și că multe dintre ele. deși sint 
strîns legate de tema in dezbatere, 
nu au fost relevate. Ne-am amintit 
si am pus în discuție un fapt aflat 
in urmă cu cîteva luni, cind am par
ticipat la o masă rotundă organizată 
de comitetul de partid din întreprin
dere. S-a spus, atunci, că se înre
gistrează un decalaj mare intre efort 
si rezultate ; că pentru depășiri de 
plan cu 2—3 procente este nevoie de 
un efort mai mare cu 30 de procen
te. Și am întrebat cum se reflectă 
această afirmație in raport 
zările prezentate acum.

Și chiar dacă părerile au 
părțite. această întrebare a 
tere la o dezbatere atit de aprinsă 
incit au reieșit foarte multe proble
me ce meritau să fie discutate în ca
drul temei din această lună. Se fa
brică. acum, la „Aversa", peste 4 000 
de tipuri de pompe dintre cele' mai 
complexe, pentru export si pentru 
nevoile economiei naționale. în nu
meroase din programele prioritare 
ale tării este implicată și această 
întreprindere — de la energetică la 
minerit, de la petrol la construcții, 
de la irigații la alimentări cu apă. 
Graficul întreprinderii e încărcat de 
urgente. Viata oamenilor de aici se 
desfășoară sub semnul urgentei. Iar 
întreaga muncă este marcată de ce
rința unei înalte responsabilități. 
In mod legitim deci s-a relevat că

partid. dovedin- 
concret rolul po- 
al partidului în

din mai multe

cu reali-

fost lm- 
dat naș-

o mai bună organizare a procesului 
de producție, o accelerare a moder
nizării ar fi de natură să pună sem
nul egal intre efort și rezultate. Și 
dacă s-ar realiza o mai bună circu
lație a ideildf.. a informațiilor, dacă 
proiectele ar fi mai apropiate de 
„idealul concret", dependent de con
dițiile concrete, și nu de „idealul teo
retic". dacă in conștiințele tuturor 
ar fi mai bine înrădăcinată ideea că 
pentru a munci la nivel mondial, 
cum.se cere in această întreprindere, 
e nevoie de o pregătire profesională 
tot la nivel mondial, 
conferi efortului o 
ciență.

Este de reținut ce _ 
sens, secretarul comitetului de partid. 
Petre Gherbezan : „Cei ce susțin că 
există un decalaj între efort și re
zultate privesc lucrurile dintr-un 
unghi subiectiv. Ei raportează efor
tul lor. care este foarte mare, la re; 
zultatele generale, care nu exprimă 
acest efort. Dar asta pentru că se 
„asigură" incă nedorite „compensa
ții". în sensul că unii muncesc mai 
mult să acopere și indicele de folo
sire al timpului, care, in cazul unora, 
este necorespunzător, și indicele de 
folosire a unor mașini, care nu ne 
mulțumește. Aici mai avem de lu
crat".

Am întilnit. așadar, o experiență 
bună, rezultate bune, dar și un uni
vers de probleme mult mai bogat și 
mai cuprinzător decit universul dez
baterilor ce au avut loc în cadrul 
cursurilor de invătămint politic. Și 
le-am prezentat in paralel, pentru a 
se înțelege că. deși aici. în această 
întreprindere, organizatorii dezbate
rilor lucrează bine, ei mai au încă 
de reflectat asupra unor posibile îm
bunătățiri. care să asigure un nivel 
și mai ridicat al întregii activități.

toate acestea ar 
mai mare efi-

a spus. în acest

mploarea unor prefaceri în
noitoare e totdeauna mai les
ne sesizabilă in locurile unde 

există o tradiție viguroasă. Noul 
are întotdeauna nevoie de tradiție 
pentru a-și pune mai bine in lu
mină virtuțile. Am revenit zilele 
trecute de la Năsăud cu sentimen
tul că in acest teritoriu de mit și 
de istorie, de cultură și de civili
zație românească, simbol al unei 
tinereți spirituale nepieritoare, fai
ma unor scriitori celebri ca George 
Coșbuc și Liviu Rebreanu, timpul 
înnoirilor, dialogul cu valorile, cu 
aspirațiile oamenilor, cu un dina
mic și eficient proces de angajare 
in prezent sint o 
socială și morală 
oglindind cu rea
lism metamorfo
zele prin care a 
trecut acest oraș 
cu nume de ba
ladă. Un Năsăud 
trăind din plin 
o viață ce respi
ră o realitate a 
faptelor concrete, 
implicindu-se cu 
toată ființa in 
noile perspective 
ale contemporan 
neității. Privin- 
du-i noua înfățișare, noua identi
tate. reconstitui, fără dificultate, 
imaginile unui timp al rodirii in 
care anotimpurile construcției și-au 
pus pecețile cu o gravitate și o 
frumusețe ce definesc o colectivi
tate umană avtnd cultul muncii.

Pentru a reuși să-ți faci o idee 
despre ritmurile muncii la între
prinderea de prelucrare a maselor 
plastice din Năsăud. despre succe
sele obținute, pentru a înțelege 
procesul de producție în toată 
complexitatea lui. trebuie să-l cu
noști mai iutii pe directorul Eugen 
Moldovan, om de inițiativă cind e 
vorba să rezolve cu promptitudine 
problemele curente ale producției, 
să răspundă oamenilor, să ducă 
pină la capăt un nou proiect, o 
nouă idee. Despre istoria Transil
vaniei se poate discuta cu ingine
rul Eugen Moldovan ca și cu un 
adevărat specialist. Dragostea față 
de istorie ii arde în priviri, se 
răsfringe în cuvinte, în modul de 
a se rosti, in amplitudinea unui 
autentic dialog al continuității noas
tre daco-romane. Toată făptura lui 
participă la rememorarea unor 
scene din existența Transilvaniei.

sinteză de viată

Și e firesc să fie așa. Numai un 
om care știe de unde vine, care 
sînt aspirațiile antecesorilor săi din 
veac poate să le continue efortul 
și năzuințele, ridicîndu-le la înăl
țimea unui mare prezent, 
nistul din fața mea 
conștient de această 
devenirii atunci cind 
viața actuală a orașului ori a în
treprinderii sale la momente ale 
trecutului mai mult sau mai puțin 
apropiat.

Mutarea dialogului de la istorie 
la procesul de modernizare a în
treprinderii, al introducerii tehnicii 
de calcul in procesul de producție, 
la exportul in cele 16 țări cu care

Comu- 
e pe deplin 
dialectică a 

raportează

Tineri într-o citadelă
a tinereții

ÎNSEMNĂRI
unitatea din Năsăud are contracte 
i se pare pe deplin firească. O so
licitudine organică, sinceritatea cu 
care se comunică, spiritul de an
gajare directă, spontană in desti
nul acestei citadele de virf in do
meniul chimiei sînt trăsături defi
nitorii pentru unul din mulții oa- 
meni-constructori ai acestor locuri.

Poate un fapt esențial trebuie 
amintit : tînărul Eugen Moldovan 
și-a urmat drumul cu o tenacitate 
exemplară, răspunzind de la in
ceput vocației sale : Chimia. Absol
vent al Facultății de chimie indus
trială, la Iași, a fost repartizat in 
orașul Victoria ; cind. in 1979, la 
Năsăud se proiecta întreprinderea 
de prelucrare a maselor plastice, a 
revenit in orașul adolescentei, de
venind director — de fapt cel mai 
tinăr director din țară. Avea 32 de 
ani și o dorință fierbinte de a se 
implica direct in construcția acestei 
citadele. A participat cu bucurie la 
viața și faptele colectivului de 
muncă, la succesele și dificultățile 
începutului. Poate tocmai de aceea, 
ori de unde ar porni o convorbire 
cu el, ea nu va ocoli momentele 
prin care a trecut noua întreprin-

dere năsăudeană. Aproape fiecare 
cuvînt trădează mindria specialis
tului de a fi participat la înfăp
tuirea citadelei chimiei de pe malu
rile Someșului. O citadelă a chi
miei care a creat nu numai locuri 
noi de muncă, dar și structuri so
ciale, profesii absolut necunoscute 
altădată, o extraordinară formă de 
realizare de sine : ingineri chimiști, 
operatori-chimiști, pmiectanți, 
maiștri, muncitori cu înaltă califi
care. proveniți aproape cu toții din 
satele din jur. Cei mai mulți dintre 
ei s-au specializat la Iași, cu pro
fesori renumiți.

Oameni tineri într-o citadelă a 
tinereții, deschisă tuturor aspira

țiilor. pasiunilor, 
realizării de sine 
prin cursuri de 
calificare la locul 
de muncă, prin 
specializări in 
școlile profesio
nale si de maiș
tri, prin cursuri 
de policalificare. 
Pregătirea tineri
lor stă in perma
nență in aten
ție. Rezultatele se 
văd, ■ si numele 
inginerului Ani 

Dionisie, subinginerilor Căpătină 
Traian. Maghiar Ovidiu, maiștrilor 
Martin Vasile. Sekely George, 
muncitorilor Horoba Leon, Ileni 
Spiridon, Țuțuruga George, Moldo
van Petru 
a gradului nală.

Aici, in 
șoară in permanență o 
cuprinsă în sintaxa vieții, a eficien- 
\iei. O lecție bogată in sensuri exem
plare. vorbind de o experiență, de 
o conștiință a faptelor, așa cum a 
cerut, de la înalta tribună a Confe
rinței Naționale, secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Esențiale aici 
sînt faptele, adică ideile devenite 
realități. Idei și fapte ce definesc 
profilul comuniștilor, al oamenilor 
de acțiune, de mari disponibilități 
in a crea, în a se dărui intru totul 
profesiunii, orelor muncii. Anga
jați in destinul acestei unităti, oa
menii acestei noi citadele munci
torești sint angajați in viata fapte
lor. in dialogul neîntrerupt cu pre
zentul.

Zaharia SANGEORZAN

sint o grăitoare dovadă 
de pregătire profesio-

întreprindere. se desfă- 
lecție vie.

Adrian VASILESCU

mats

Constanța - un oraș înfloritor, cu fața la mare Foto : Sandu Cristian
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încheierea vizitei oficiale de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceausescu, împreună 
cu tnvarăsa Elena Ceausescu, in R. P. Mongolă

NICAT COMUNCOMU
(Urmare din pag. I)
state au apreciat că semnarea Tra
tatului dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii cu privi
re la lichidarea rachetelor nucleare 
cu rază medie și mai scurtă de ac
țiune constituie un eveniment isto
ric, care demonstrează că este po
sibil și necesar să fie adoptate mă
suri radicale de dezarmare nucleară.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Mongolă s-au 
pronunțat pentru continuarea efor
turilor și tratativelor dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. in vederea realizării înțe
legerilor privind reducerea cu 50 la 
sută a armelor nucleare strategice, 
inadmisibilitatea militarizării Cos
mosului, interzicerea completă și 
generală a experiențelor nucleare.

Cei doi conducători se pronunță 
pentru elaborarea și adoptarea, in 
cadrul O.N.U., a unui program com
plex de dezarmare. în cadrul căruia 
să se afle lichidarea armelor nucle
are, chimice și a altor arme de dis
trugere in masă, reducerea efective
lor militare și a armelor convențio
nale. Adoptarea unui asemenea pro
gram la cea de-a III-a sesiune spe
cială a Adunării Generale a O.N.U.. 
consacrată dezarmării, care va avea 
loc în curînd, ar fi de natură să des
chidă perspective negocierilor și ac
țiunilor internaționale in direcția 
opririi cursei înarmărilor și realiză
rii dezarmării.

Abordlnd situația creată In diferite 
zone ale lumii, conducătorii celor 
două state au exprimat sprijin față 
de orice măsuri , și inițiative care să 
favorizeze soluționarea pașnică, pe 
cale politică a situațiilor de criză și 
a conflictelor existente, hotărirea de 
a contribui la reducerea nivelului de 
confruntare militară, în interesul 
păcii și securității mondiale.

Analizînd evoluția procesului gene- 
ral-european, conducătorii celor două 
partide și state au subliniat necesi
tatea ca la Conferința de la Viena 
pentru securitate și cooperare în 
Europa să se realizeze acorduri și 
înțelegeri care să ducă la măsuri 
concrete de încredere și dezarmare, 
la dezvoltarea relațiilor și conlucră
rii intre toate țările europene, in 
interesul păcii și colaborării pe con
tinent.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Jambin Batmunh s-au pro
nunțat pentru transformarea Balca
nilor într-o zonă a păcii, colaboiării 
și bunei, vecinătăți, liberă de arme 
nucleare și chimice, fără baze mili
tare străine, exprimind sprijin pen
tru crearea unor astfel de zone in 
centrul și nordul Europei, precum și 
in alte regiuni ale lumii.

Conducătorii celor două partide și 
state au evidențiat importanța actua
lă a realizării Programului statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia privind reducerea cu 25 la 
sută a efectivelor militare șl a arme
lor convenționale și diminuarea co
respunzătoare a cheltuielilor militare 
ale statelor.

Conducătorii celor două state au 
apreciat că situația în Asia și zona 
Pacificului se menține complexă. S-a 
subliniat că dezvoltarea colaborării 
prietenești pe baza egalității și avan
tajului reciproc. intre toate țările 
Asiei și zonei Pacificului, fără deo
sebire de orînduire socială, cores
punde intereselor fundamentale ale 
popoarelor din această zonă și va 
contribui la întărirea păcii și secu

rității în întreaga lume. De aseme
nea. s-a exprimat .sprijin pentru 
propunerile și inițiativele care urmă
resc atingerea acestui scop.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Mongolă mili
tează pentru soluționarea globală, 
justă și durabilă a problemelor mn 
Orientul Mijlociu, pe baza retragerii 
complete a trupelor Israelului din 
teritoriile arabe ocupate, a recunoaș
terii dreptului poporului palestinian 
la autodeterminare, la crearea unui 
stat palestinian propriu, independent, 
a asigurării integrității, suveranității 
și securității tuturor statelor din 
zonă. In vederea realizării acestor 
obiective, cele două țări se pronunță 
pentru organizarea unei conferințe 
internaționale in problema Orientu
lui Mijlociu, sub egida O.N.U.. cu 
participarea tuturor părților interesa
te, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, precum și a 
membrilor permanenți ai Consiliu
lui de Securitate al O.N.U.

Exprimind îngrijorarea față de 
evoluția periculoasă a evenimentelor 
din Golf, conducătorii celor două 
partide și state au subliniat necesi
tatea incetării cit mai grabnice a 
conflictului militar dintre Iran și 
Irak și soluționarea acestuia pe cale 
pașnică, pornind de la interesele 
legitime ale celor două țări, conform 
rezoluției 598 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Mongolă și-au 
exprimat sprijinul față de inițiative»’ 
le și propunerile Republicii Popu
lare Democrate Coreene pentru rea
lizarea reunificării pașnice a țării, 
fără nici un amestec din afară, 
pentru transformarea Peninsulei 
Coreene intr-o zonă a păcii, liberă 
de arme nucleare.

Condamnînd cu fermitate acțiunile 
agresive ale Africii de Sud împo
triva statelor vecine independente 
din Africa australă, precum și po
litica de apartheid, măsurile de re
presiune ale autorităților rasiste îm
potriva populației majoritare din 
această țară. România și Mongolia 
s-au pronunțat cu fermitate pentru 
abolirea politicii de apartheid și 
acordarea cit mai grabnică a inde
pendenței Namibiei, pe baza rezolu
ției 435 a Consiliului de Securitate 
al O.N.U.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Mongolă sprijină 
lupta popoarelor din America Cen
trală. bazinul Caraibilor și din alte 
țâri latino-americane pentru apărarea 
independenței și dezvoltarea lor de 
sine stătătoare și se pronunță împo
triva oricărei forme de agresiune și 
amestec în treburile lor interne.

Conducătorii celor două partide șl 
state au subliniat rolul și influența 
creecînde ale mișcării de nealiniere 
in rezolvarea constructivă a proble
melor internaționale, menținerea și 
consolidarea păcii.

Conducătorii celor două partide și 
state consideră că soluționarea pro
blemelor economice mondiale, lichi
darea subdezvoltării și edificarea 
unei noi ordini economice interna
ționale constituie cerințe imperati
ve pentru pacea și securitatea po
poarelor. România și Mongolia se 
pronunță pentru organizarea unei 
conferințe internaționale in cadrul 
O.N.U., la care să participe cu drep
turi egale atît țările în curs de dez
voltare, cit și cele dezvoltate, pentru 

a se ajunge la soluții reciproc ac
ceptabile,. in vederea reglementării 
problemelor financiar-valutare, in
clusiv a problemei datoriilor ex
terne ale țărilor în curs de dezvol
tare.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Mongolă sprijină 
ferm Organizația Națiunilor Unite, 
ca fiind forul universal pentru 
dezbaterea și soluționarea probleme
lor politice, economice și sociale ale 
lumii contemporane, pentru accele
rarea procesului dezarmării, crearâa 
condițiilor pentru un sistem global 
de pace și securitate internațională. 
Cele două țări se pronunță pentru 
creșterea rolului și eficienței O.N.U. 
și a celorlalte organizații interna
ționale, pentru întărirea păcii și co
laborării internaționale in concor
danță cu realitățile lumii contem
porane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, și tovarășul Jambin 
Batmunh, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, au reafir
mat hotărirea celor două partide de 
a acționa consecvent pentru întă
rirea unității și solidarității partide
lor comuniste și muncitorești, pentru 
o conlucrare amplă și un dialog ac
tiv, bazate pe respectarea principi
ilor egalității in drepturi, indepen
dentei și dreptului fiecărui partid 
de a-șl stabili de sine stătător linia 
politică, strategia și tactica revolu
ționară, în conformitate cu condi
țiile concrete in care iși desfășoară 
activitatea. Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Popular Revoluțio
nar Mongol vor conlucra și în vi
itor, in mod activ, cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, cu miș
cările de eliberare națională, cu for
țele antiimperialiste și progresiste 
de pretutindeni, care se pronunță 
pentru progres social, pentru dezar
mare și pace.

Conducătorii celor două țări au 
apreciat în mod deosebit rezultatele 
pozitive ale convorbirilor româno- 
mongole la nivel înalt, care vor da 
un nou impuls extinderii și aprofun
dării relațiilor de prietenie și cola
borare între Partidul Comunist Ro
mân si Partidul Popular Revoluțio
nar Mongol, între Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Mongolă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au expri
mat tovarășului Jambin Batmunh, 
Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol și Gu
vernului Republicii Populare Mon
gole sincere mulțumiri pentru pri
mirea caldă și ospitalitatea de care 
s-au bucurat în timpul vizitei.

Țovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a adresat 
tovarășului Jambin Batmunh, secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole, invitația de a 
efectua o vizită oficială de prietenie 
in Republica Socialistă România, la 
o dată convenabilă. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.
Ulan Bator, 21 aprilie 1988.

Telegrame de la bordul avionului prezidențial
Tovarășului MIHAIL SERGHEEVICI GORBACIOV,

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 

Tovarășului ANDREI ANDREEVICI GROMÎKO 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

MOSCOVA
îmi este deosebit de plăcut ca, survolind teritoriul Uniunii Sovietice, să 

vă adresez dumneavoastră un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, iar popoarelor sovietice prietene noi șl 
tot mai mari succese în măreața operă de edificare a societății socialiste 
dezvoltate și a comunismului, în lupta pentru înfăptuirea nobilelor idealuri 
de pace, securitate și de rodnică colaborare intre toate popoarele lumii.

Folosesc acest prilej pentru a-mi reafirma convingerea fermă că. acțio- 
nînd pe baza înțelegerilor realizate in cadrul convorbirilor pe care le-am 
avut la București și la Moscova, a Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, relațiile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, dintre Republica Socialistă România șl Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste se vor întări și amplifica tot mai mult iri 
viitor, spre binele și in interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului, 
progresului și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cronica zilei

Tovarășului JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole
ULAN BATOR

La încheierea vizitei noastre în Republica Populară Mongolă, doresc să 
vă exprim, în numele meu și al tovarășei mele, cele mai vii mulțumiri pen
tru primirea călduroasă și ospitalieră de care ne-am bucurat in țara dum
neavoastră.

Sint încredințat că. în spiritul convorbirilor pe care le-am avut si al 
înțelegerilor la care am ajuns, tradiționalele relații de prietenie și cola
borare dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta și adinei continuu, 
în interesul și spre binele ambelor noastre popoare, al cauzei generale a 
socialismului, a înțelegerii, securității și păcii în întreaga lume.

Părăsind teritoriul țării dumneavoastră cu această convingere, vă adre
sez, o dată cu salutul nostru de rămas bun, cele mal calde urări de sănă
tate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul 
mongol prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă adresez mulțumirile mele cele mai călduroase pentru amabilul me
saj pe care mi l-ați transmis cu ocazia survolării Republicii Cipru.

Nutresc convingerea — ca și dumneavoastră — că relațiile strinse din
tre țările noastre vor continua să se dezvolte și îmi exprim speranța că vom 
coopera in această direcție.

Vă urez sănătate și fericire personală, iar poporului român prieten pro
gres continuu și prosperitate.

Noi nave
la Marea

în noua campanie de pescuit la 
Marea Neagră, care a început zile
le acestea, flota de pescadoare a 
întreprinderii piscicole Constanța 
și-a mărit capacitatea cu două noi 
nave. Este vorba de traulerele 
„Chefalul 7“ și „Chefalul 8“, con
struite la Șantierul naval din Tul- 
cea. după proiecte elaborate de 
specialiștii români, avind in dota
re instalații și aparatură modernă, 
realizate la nivelul tehnicii mon
diale. precum și unelte de pescuit 
de mare productivitate.

în dotarea flotei de pescuit 
Neagră

tv
20,00 Telejurnal • Zilei muncii — fap

tele de muncă ale tării
20,25 Priorități in economie
20,45 Cadre pregătite la nivelul exigen

țelor dezvoltării economice si so
ciale a patriei. Cabinet de perfec

vremea
Institutul de meteorologie si hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 aprilie, ora 20 — 25 apri
lie, ora 20. In țară : Vremea va intra 
într-un proces de răcire, iar cerul va 
fi variabil, mai mult noros în prima 
parte a intervalului, în regiunile din 
nordul, centrul și estul țării, iar spre 
sfîrșit în sud-vest. Vor. cădea precipi
tații sub formă de ploaie, care vor 
avea și caracter de aversă însoțite, 
izolat, de descărcări electrice, local în 
nordul, centrul și estul țării în prima 
parte a intervalului, iair, spre sfîrșit, în 
sud-vest și izolate în rest. La munte, 
și trecător în partea de nord a țării, 
în prima parte a intervalului, precipi
tațiile vor fi și sub formă de lapoviță 
și ninsoare. Vîntul va prezenta inten

GHIORGHIOS VASSILIOU
Președintele Republicii Cipru

— Cu această zestre tehnică — 
ne spune ing. Ion Nae — colecti
vul nostru, care s-a pregătit in
tens in perioada de iarnă pentru 
noua campanie de pescuit, s-a an
gajat să realizeze în acest an o 
cantitate de pește cu 1 000 tone mai 
mare decit in anul trecut. Prime
le marșuri de pescuit in largul mă
rii au fost rodnice, ceea ce ne face 
să fim optimiști în continuare. 
(George Mihăescu).

ționare profesională • Adaptarea 
permanentă la nou a personalului 
muncitor

21,05 Cadran mondial • România și 
problemele lumii contemporane

21,20 Serial științific (color). Univers, 
materie, viață

21,40 L-aureați ai Festivalului național
„Cintarea României" (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

sificări locale, predominînd din sector 
nord-vestic, mai ales la munte și în 
regiunile estice, cu viteze între 45 și 
65 km pe oră. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 2 și plus 8 
grade, mai ridicate în prima noapte, 
dar și ușar mai coborîte în ultimele 
două nopți în regiunile nordice, iar 
temperaturile maxime se vor situa în
tre 10 și 20 de grade, în prima zi, apoi 
între 6 și 16 grade. Tn ultimele nonți. 
în regiunile din jumătatea de nord a 
țării și în Subcarpații sudici se va 
produce brumă, cu caracter local și în
gheț slab la sol. în București : Vremea 
va intra într-un proces de răcire, iar 
cerul va fi variabil, mai mult noros. 
în prima parte a intervalului, cmd 
temporar var cădea ploi ce vor avea 
și caracter de aversă. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturii® 
minime vor fi cuprinse între 4 și 8 
grade, iar cele maxime între 14 și 18 
grade, mai ridicate în prima zi.

Cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a proclamării independenței 
Statului Israel, ambasadorul acestei 
țări la București, Yosef Govrin, a 
oferit, joi, o recepție.

Au luat parte președintele Marii 
Adunări Naționale. Nicolae Gioșan, 
miniștri, membri ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai al
tor ministere și instituții centrale, 
oameni de știință și cultură, ziariști.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Ministrul comerțului exterior și 

cooperării economioe internaționale.

INTILNIRE PRIETENEASCĂ
Cu prilejul împlinirii a 118 ani de 

la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București. E. M. Tiajelnikov. a or
ganizat. joi. o intilnire prietenească.

Au participat miniștri, adjuncți de 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., mem
bri ai conduoerii unor ministere și

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
GIMNASTICA. In concursul inter

național de gimnastică ritmică mo
dernă, desfășurat la Riga, tinăra 
sportivă româncă Ileana Alecu (13 
ani) s-a clasat pe locul al doilea cu 
39.40 puncte. Locul întii a fost ocu
pat de Nadejda Gromova (U.R.S.S.) 
cu 39,60 punețe. Pe locul trei — Han 
Ian Ok (R.P.D. Coreeană) cu 39,35 
puncte. La întrecere au luat parte 
18 sportive din șapte țări.

FOTBAL • Pe stadionul „23 Au
gust" din Iași s-a desfășurat partida 
amicală de fotbal dintre echipele 
„Politehnica" din localitate și „Nis
trul" Chișinău. Meciul a luat sfîrșit 
cu scorul de 1—0 in favoarea oaspe
ților • La Aalborg (Danemarca) s-a 
disputat meciul dintre selecționatele 
Danemarcei și Greciei, contind pen
tru preliminariile turneului olimpic 
de fotbal. Gazdele au obținut victo
ria cu scorul de 4—0 (3—0).

HANDBAL. Intr-un meci interna
țional de handbal masculin, disputat 
în localitatea austriacă Wolfsburg, 
selecționata Iugoslaviei a întrecut cu 
scorul de 22—17 (9—8) formația Aus
triei.

Ilie Văduva, a primit, joi. o delega
ție de oameni de afaceri a concer
nului Quelle din R. F. Germania, 
condusă de Harald Schroff, vicepre
ședinte șt membru al cohsiliului de 
conducere, care a efectuat o vizită 
în tara noastră.

Au fost examinate aspecte privind 
extinderea exportului de produse ale 
industriei electrotehnice, industriei 
ușoare și prelucrării lemnului, dez
voltarea colaborării cu întreprinderi 
românești specializate și de turism.

Delegația a fost primită, de ase
menea. de Ion Stănescu, ministrul 
turismului,

(Agerpres)

ai altor instituții centrale, organiza
ții de masă si obștești, ai Asociației 
de prietenie româno-sovietice. gene
rali și ofițeri, ziariști.

Au fost prezentate filme documen
tare consacrate vieții și activității 
lui V. I. Lenin.

(Agerpres)

MOTOCICLISM. Prima probă din 
cadrul campionatului mondial, de 
motocros la clasa 250 cmc s-a des
fășurat la Salindres (Franța) și a 
revenit englezului Jeremy Whatley 
(„Suzuki"). Pe locurile următoare — 
francezul Yannig Kervella („Honda") 
și olandezul Van den Berk („Ya
maha").

POLO. Turneul internațional ds 
polo pe apă de la Stockholm a fost 
ciștigat de selecționata S.U.A., care 
a invins în finală cu 12—7 (3—0, 
4—3, 3—1, 2—3) echipa Franței. în 
partida pentru locurile 3—4, Polo
nia — Suedia 12—9 (1—2, 6—0, 3—3, 
2—4).

CICLISM. Cea de-a 50-a ediție a 
cursei internaționale cicliste Gand- 
Wevelgem s-a incheiat cu victoria 
irlandezului Sean Kelly, cronometrat 
pe distanța de 275 km în 7h 10’05”. 
Pe locurile următoare, în același 
timp cu ciștigătorui, s-au clasat ita
lianul Gianni Bugno, americanul 
Ron Kiefel, belgienii Ludo Peters și 
Claude Criquielion.

Răspundere și
(Urmare din pag. I) 
nu este privită unitar, ea un sistem 
al angajării și al răspunderii con
crete a fiecăruia și a tuturor pentru 
ceea ce trebuie înfăptuit.

Din păcate. în concepția unor spe
cialiști și cadre de conducere mai 
persistă o optică bizară, potrivit că
reia răspunderea încetează o dată 
cu transmiterea sarcinilor sau fixa
rea programelor de măsuri. Nu in- 
timplător secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
critica la recenta plenară lipsa de 
consecvență și fermitate a unor or
gane și organizații de partid, a unor 
cadre de conducere din unități eco
nomice care nu controlează modul 
in care sint înfăptuite programele 
stabilite. E vorba de o viziune 
birocratică asupra răspunderii. înă
bușită în hirtii fără nici o valoare 
practică. Așa-zisa răspundere se 
transformă, de fapt, in lipsă de răs
pundere. în superficialitatea cu care 
se gindește. se urmărește și se 
finalizează o idee. Cauza trebuie 
căutată intr-o stare de automulțu- 
mire in care se complac unele cadre 
cu munci de răspundere sau. ce e șl 
mal grav, intr-o anumită doză de 
incompetență. Or. răspunderea au
tentică implică competență, fermi
tate, flexibilitate in descoperirea 
problemelor nodale ale producției, 
capacitate Și disponibilitate profe-

angajare în realizarea sarcinilor economice
sionale pentru rezolvarea lor intr-un 
timp cit mai scurt.

Iată, de pildă, In acest context, o 
singură latură esențială a răspunde
rii : abordarea problemelor de fond 
ale realizării planului de producție. 
Depistarea acestora la timp, prein- 
timpinarea cronicizării unori defici
ențe înseamnă, în ultimă instanță, 
răspundere în actul conducerii eco
nomice. Acolo unde se acționează 
așa. activitatea productivă se deru
lează ritmic, fără mari diferente de 
la o zi la alta, de la o decadă la 
alta, problemele de fond fiind re
zolvate nu după „rețete" pompieris
tice. ci cu simțul perspectivei, cu 
grija, cu răspunderea necesare față 
de trăinicia unei soluții. Din păcate, 
mai sint multe unități. în special 
din sectoarele energetic, minier, chi
mic. unde practic răspunderea cu 
care sint privite problemele majore 
ale realizării planului se situează in 
sfera unor deprinderi oel puțin ana
cronice atlt timp cit rezultatele 
bune întirzie să apară. Avem in ve
dere acea practică de a se face cit 
mai des analize care, in ultimă in
stanță. au drept rezultat concret doar 
re-reeșalonarea termenelor stabilite 
Ia comandamentele anterioare. O 
practică bizară, de neînțeles, o În
țelegere eu toțul eronată a răspun
derii, o abdicare de la o Îndatorire 
elementară pentru fiecare comunist 
care are datoria să-și respecte an
gajamentele asumate. Joaca de-a 

termenele. lipsa de răspundere cu 
care în multe situații unele cadre de 
conducere din întreprinderi anga
jează colectivele pe care le repre
zintă nu constituie, in nici un caz, 
un exemplu de seriozitate, de pro
fesionalism in coordonarea activității 
economice. Analizele, comandamen
tele de lucru sint fără îndoială ne
cesare, dar atunci și acolo unde 
măsurile practice au consistentă și 
marchează un pas înainte in atin
gerea obiectivelor propuse.

Capătă. în acest context, o impor
tanță deosebită exemplul personal. 
Un șef de formație, maistru sau di
rector care rezolvă rapid, cu compe
tentă probleme delicate de ordin 
tehnic sau de organizare a produc
ției este respectat și stimat. Cei ce 
evită să ofere posibile soluții, dînd 
sfaturi vagi, intr-un cuvint „mimind" 
implicarea directă, se îndepărtează 
încet, incet de colectivitate. Un 
director de centrală industrială, cu 
prilejul adunărilor generale ale oa
menilor muncii, se exprima așa : 
„Da. Intr-adevăr, nu ați îndeplinit 
planul la producția fizică la toate 
sortimentele. Nu v-ați organizat bine 
munca. Sint multe abateri de la 
disciplina tehnologică și de la disci
plina muncii. Consiliul oamenilor 
muncii nu a luat măsurile ce se Im
puneau pentru Îmbunătățirea activi
tății productive, pentru recuperarea 
restantelor in cel mai scurt timp", 
într-un cuvint. directorul centralei 

se transformase într-un acuzator. 
Surprinzător insă, in cuvîntul său 
nu a făcut nici o referire la spri
jinul și acțiunile întreprinse de cen
trala industrială, de el. în calitate 
de director al centralei, care după 
cum se știe este titulară de plan. 
Or, cadrele de conducere din cen
trale și ministere trebuie să ofere 
girul unui riguros exemplu al răs
punderii. Să ofere adevărate mostre 
de conduită profesională a unor 
specialiști, cu profunde cunoștințe in 
știința conducerii economice, in 
analizarea fenomenelor economice, 
în fundamentarea soluțiilor.

Răspunderea vizează șl capacitatea 
de evaluare exigentă și permanentă, 
deopotrivă, a intereselor colectivu
lui, ale fiecărui om, dar și ale so
cietății. Numai printr-o armonizare 
a acestor componente ale sistemelor 
de interese, numai printr-o stimu
lare permanentă a interesului fiecă
rui om al muncii față de activitatea 
pe care o desfășoară vor putea fi 
obținute rezultate trainice, in care 
individul să se regăsească șl să se 
simtă participant activ la tot ce se 
infăptuiește. Este total eronată ati
tudinea unor cadre din economie 
care in goana după realizări cu orice 
preț, in sine, ignoră interesele largi 
ale societății, ignoră de fapt cerin
țele obiective ale eficienței econo
mice. Așa. de pildă, unele întreprin
deri din industria chimică, motivind 
că au la rindul lor sarcini la export, 
obișnuiesc, adeseori, să livreze uni

tăților de tricotaje fire de calitate 
inferioară. Cum se pot realiza insă 
tricotaje de calitate superioară cu 
fire de calitate inferioară ? Sau alt 
exemplu : întreprinderile producă
toare de carton si hîrtie nu livrează 
ambalaje unităților din economie 
care au sarcini mari la export. Drept 
urmare. însemnate cantități de pro
duse stau și nu pot fi expediate 
partenerilor străini. în fine, nu
meroase intreprinderi din industria 
metalurgică exportă table, țevi, la
minate. in timp ce unitățile con
structoare de mașini, producătoa
re de utilaje, mașini, instalații — 
deci care valorifică superior metalul 
și încorporează o cantitate sporită 
de inteligentă tehnică — stau și 
nu-și pot finaliza produsele tocmai 
din cauza lipsei acestor materiale. Și 
exemplele de acest gen pot continua, 
ele punind în evidență o viziune 
îngust departamentală, păgubitoare 
pentru economie.

Spiritul nou. revoluționar pe care 
l-a cerut la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. tovarășul Nicolae Ceausescu 
implică din partea fiecărui om al 
muncii, indiferent de locul unde-și 
desfășoară activitatea, un îndemn la 
sporirea răspunderii, exigentei fie
căruia față de propria activitate, dar 
și a colectivului din care face parte. 
Pentru că, înainte de orice, răspun
derea aste probată de faptele de 
muncă. De la această realitate tre
buie pornit pretutindeni, in fiecare 
unitate economică, pentru a face 
din anul 1988 anul cu cele mai bune 
rezultate din cincinalul actual.

Gheorqhe ION1ȚA

teatre
• Teatrul National (14 71 71. Sala
mare) : Hagi Tudose — 18 ; (sala
Amfiteatru) : Farul șl dl. Valentino 
— 19 ; (sala Atelier) : Intre patru 
ochi (A) — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Petre Sbârcea. So
list : Ion Voicu — 19 : (sala Studio) : 
Recital vocal-instrumental. Adriana 
Mecleescu — soprană ; Marius Ciuli
ră — oboi. La pian : Krimhilda Cris- 
tescu — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Lucia di 
Lammermoor — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 1« ; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Dialoguri — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Goethe ml-a spus — 19,30
® Teatrul de comedie (16 64 60) :
Regele loan (nremieră) — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Livada de vișini — 18 ; 
(sala Studio) : Concurs de împreju
rări — 18,30
® Teatrul Giulesti (sala Maiestic, 
14 7134) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 18 ; (sala Giu
lesti, 18 04 85) : Hotei „Zodia Geme
nilor" — 18
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă-
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy... — 18 : (sala Victoria.
50 58 65) : Frumosul din pădurea zi- 
năcită — 19
• Ansamblul ' art'stle „Ransodla 
română" (13 13 00) : De tine dorul mă 
ieară — '18
A Teatrul „Ion Creangă" (30 26 55) : 
i’ite-I. nu e — 9
A Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 

Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie 
— 15 ; (sala Cosmonauțllor, 11 12 04) : 
Cartea cu jucării — 15
• Circul București (10 41 95) : „Stelele 
circului din Moscova" — 19

cinema
• Rezervat la start : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15: 17,15; 19.30. EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11; 13: 15; 17; 19. 
GLORIA (47 46 75) - 9; 11; 13; 15; 
17; 19
O Extemporal Ia dirigenție : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15: 17; 19
O lacob : COTROCENI (49 48 48) — 
15; 18
• Program special pentru copil șl 
tineret t DOINA (15 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : FAVORIT (57 31 70) — 9: 11; 
13. LUMTNA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15. 
FLAMURA (85 77 12) — 9: 11 ; 13
• Nu e ușor cu bărbații : LUMINA
— 17: 19
• Zimbet de soare : PACEA (71 30 83)
— 9: 11; 13: 15: 17: 19
® Lanțul de aur: VICTORIA (16 28 79)
— 9: 11; 13; 15: 17: 19
• Fiecare vtnător vrea să știe : 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 1.1; 13; 
15: 17: 19
A Călărețul fără cap : BUZEȘTI 
C>0 43 58) — 15; 17: 19
• Orele 11: DACIA (30 35 94) — 9; 
11: 13
® Lumini de-a lungul fluviului : 
VIITORUL (10 67 40) — 15: 17; 19
• Puștiul : POPULAR (35 15 17) — 15; 
17: 19
• Egreta de fildeș : ARTA (21 31 86)
— 9: ii: 13
• Incoruntibllul de In etajul XIX : 
SALA MICA A PALATULUI — 17,15; 
19.30

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• SUPERADEZIVI PENTRU 

VEHICULELE VIITORULUI. ”Aut0’ 
’ mobilul viitorului ar putea fi asamblat pur 
| și simplu prin lipirea componentelor, iar 
i arcurile sale de suspensie, cit și alte struc- 
1 turi s-ar putea realiza din mastic", no- 
i tează „London Pictures Service". Aceste 
/ neașteptate perspective au fost deschise in 
| urma rezultatelor unor cercetări întreprinse 
4 in Marea Britanie asupra unor adezivi
’ foarte eficienți, cit și in direcția unor noi
ț utilizări ale masticului.
i In decurs de numai doi ani, în cadrul 
’ Centrului pentru tehnologia materialelor 

din Harwell, patronat de Agenția pentru 
i energia atomică din Marea Britanie, au 
’ fost testate circa zece noi tipuri de sub- 
| stanțe puternic adezive. Specialiștii de la 
I Harwell consideră că substanțele adezive 
. ar putea elimina in cele din urmă necesi

tatea sudurilor, a șuruburilor, niturilor și a 
altor organe de asamblare in construcția 
vehiculelor. Mai multe componente vitale 
ale unui nou tip de mașină, gmdit de firma 
.,Leyland" drept „automobil al viitorului", 
au fost asamblate prin utilizarea super- 
adezivilor. Cu prilejul unui test efectuat de 
cercetătorii de la Harwell, in scopul de
monstrării rezistenței unui superadeziv, a 
fost rezolvată problema trecerii unei În
cărcături de circa 500 tone peste un pod 
proiectat să suporte o sarcină maximă de 
110 tone, prin lipirea eu acest adeziv a 
unor plăci de consolidare pe structura 
podului.

Printre cele mai reprezentative tipuri de 
adezivi in curs de testare sint și cele rea
lizate de o companie din Eastleigh. Iată 
doar două dintre proprietățile cu totul 
neobișnuite ale acestora : adezivii se pot 
îndoi, fără să se rupă ; se aseamănă cu

metalul, dar sint mult mai ușori. în com
poziția unuia dintre noii adezivi s-a reușit 
combinarea de particule fine de cauciuc și 
de rășină. în consecință, superadezivul are 
proprietatea de a rezista la șocuri, calitate 
cu totul deosebită pentru acest tip de pro
duse.

• COMBINE MAI UȘOARE.
O nouă combină de recoltat cereale, a cărei 
producție de serie a inceput nu de mult in 
U.R.S.S., va funcționa și mai eficient dacă 
unele elemente din construcția ei se vor 
fabrica nu din oțel, ci din materiale com
pozite ușoare. Această afirmație a fost 
făcută de specialiști ai Institutului pentru 
studiul mașinilor, de pe lingă Academia de 
științe a Uniunii Sovietice, care au propus 
să se reducă astfel cu două tone greutatea 
mașinii.

Materialele plastice pe bază de carbon și 
cele pe bază de sticlă, care au început de 
curind să se folosească in industrie, mai 
ales in construcțiile de mașini, pot fi uti
lizate, potrivit opiniei specialiștilor insti
tutului, la fabricarea roților pentru curelele 
de transmisie. In plus, ele pot fi folosite 
la căptușirea cabinei combinerului și chiar 
a discurilor de oțel de la roțile de trac
țiune. Materialele compozite sint de circa 
cinci ori mai ușoare și. totodată, conside
rabil mai rezistente decit oțelul. Iar in ce 
privește rezistența la coroziune și capaci
tatea de amortizare a vibrațiilor, ele întrec 
de zeci de ori metalul.

Combina astfel „ușurată" va permite să 
se economisească pină la 10 la sută din 
combustibil. Totodată, se reduce simțitor 
caracterul energointensiv al fabricării ei 
însăși, deoarece, bunăoară, materialul plas
tic pe bază de carbon este relativ ușor de 
obținut din reziduuri de la prelucrarea ți

țeiului și a cărbunelui, iar pentru ștanțarca 
diferitelor piese este nevoie de un număr 
mai redus de mașini-unelte și utilaje.

• AVANSUL RECICLĂRII. ln
R.F.G. a fost pus la punct un nou procedeu 
de flotație, in vederea reciclării macula
turii. Pină nu de mult, proporția ridicată de 
substanțe de umplere incluse in pasta de 
hirtie făcea dificile operațiile de separare 
a cernelurilor. Datorită noului procedeu și 
a utilizării a doi aditivi speciali, propor
ția de „intruși" din maculatura destinată 
reciclării poate fi redusă substanțial, in 
cazul unui amestec tipic constituit din 40 
la sută hirtie de ziar și 60 la sută hirtie 
de reviste ilustrate.

După afirmațiile specialiștilor de la so
cietatea „Henkel", unde a fost pus la punct 
noul procedeu, acesta va permite creșterea 
cu 50 la sută a cererii de hirtie reciclată.

—— JO- ț

I 

al cărei consum, și așa, a sporit în ultimul l 
an cu aproape 500 000 tone față de anul .' 
precedent. ț

• POLUARE „NEUTRALIZA- J 
TA" LA SURSA. Depoluarea gazelor ’ 
de eșapament provenite de la motoarele ’ 
cu ardere internă ale automobilelor se poa- l 
te efectua cu ajutorul unor tobe de eșa- i 
pament catalitice. De ce nu ar fi combă- > 
tute insă gazele poluante chiar la locul l 
formării lor, in cilindrul motorului ? Trans- 
punind in practică această idee, specialiș- ) 
tii unei firme din Norvegia au brevetat un I 
nou sistem de eliminare a poluării chiar ’ 
Ia sursa acesteia. „Conform brevetului, sis- i 
temui catalitic este amplasat in camera de < 
combustie sub forma unui strat subțire i 
aplicat cu ajutorul plasmei pe capul pis- i 
tonului sau pe chiulasă". informează revis- / 
ta franceză „Industries et Techniques". )

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



Manifestări consacrate României
ATENA 21 (Agerpres). — La sediul 

Casei de cultură a prieteniei româ- 
no-elene din Atena a avut Ioc ver
nisajul expoziției omagiale de foto
grafii dedicată personalității Si activi, 
tatii tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Reflectînd multilaterala activitate 
a șefului statului român, expoziția 
înfățișează, totodată, realizările obți
nute de poporul român in diferite 
sectoare de activitate, progresele 
României în opera de construire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. frumusețile tării noastre.

Luînd cuvintul. Theodoros Katri- 
vanos. secretarul general al Casei 
de cultură, a subliniat importantele 
succese ale poporului român, îndeo
sebi in perioada celor peste două 
decenii de cind la conducerea Româ
niei se află președintele 
Nicolae Ceaușescu. De asemenea, s-a 
relevat valoroasa contribuție a șefu
lui statului român la promovarea 
idealurilor de pace, prietenie Si în
țelegere intre popoare, la înfăptuirea 
dezarmării, la realizarea păcii și 
securității în Balcani, în Europa și 
in întreaga lume.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerilor partidelor politice 
din Grecia, oameni de știință, artă și 
cultură, reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri elene, ziariști, un numeros 
public.

Problema namibiană poate fi 
reglementată prin mijloace politice

s-a arătat in cadrul convorbirilor purtate de delegația
S.W.A.P.O,

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 
Kremlin a avut loc o intîlnire între 
Andrei Gromiko, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și delegația Organizației Poporului 
din Africa de Sud Vest (S.W.A.P.O.), 
condusă de președintele organizației, 
Sam Nujoma. Au fost abordate pro
bleme referitoare Ia ultimele evolu
ții din Africa australă, cu prioritate 
situația din Namibia, teritoriu ocupat

Spania va institui sancțiuni politice împotriva 
Africii de Sud

dacă va fi executată sentinfa de condamnare la moarte 
a celor șase militant! de culoare de la Sharpeville

MADRID 21 (Agerpres). — Guver
nul Spaniei a adoptat hotărârea de 
a institui sancțiuni politice împotriva 
Africii de Șud. dacă autoritățile de 
la Pretoria vor duce la îndeplinire 
sentința de condamnare la moarte a 
grupului celor sase militanti de ,cu-

■ *
LONDRA 21 (Agerpres). — Minis

trul britanic al afacerilor externe, 
Geoffrey Howe. s-a pronunțat pentru 
eliberarea necondiționată a liderului 
populației de culoare din Africa de 
Sud, Nelson Mandela, aflat în închi
sorile regimului de la Pretoria.

BONN 21 (Agerpres). — Președin-

VIENA 21 (Agerpres). — La sediul 
Asociației „Unirea—Prietenii Româ
niei în Austria" s-a deschis expozi
ția documentară de fotografii „Oma
giu". consacrată gindirii și acțiunii 
politice ale secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cu acest prilej a fost prezentată 
contribuția determinantă a secretaru
lui general al partidului la edifi
carea societății socialiste multilateral 
dezvoltate in România. Totodată, au 
fost evocate bunele relații dintre 
România și Austria.

SAN JOSE 21 (Agerpres). — Sub 
deviza „Țări prietene — aportul nos
tru la pacea mondială", la Universi
tatea din Costa Rica — San Jose a 
avut loc deschiderea unei expoziții 
de carte românească. în care la loc 
de frunte figurează volume din opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Au fost expuse, 
de asemenea, lucrări referitoare la 
istoria, cultura și economia României, 
la succesele obținute de poporul 
român sub conducerea partidului co
munist pe calea dezvoltării multila
terale in anii socialismului.

Cu același prilej a avut loc ver
nisajul expoziției de fotografii 
„România, azi".

la Moscova
în mod ilegal de regimul rasist din 
R.S.A. în cadrul convorbirilor, re
latează agenția T.A.S.S., s-a exprimat 
convingerea că problema namibiană 
poate fi reglementată prin mijloace 
politice, prin organizarea de alegeri 
libere sub supravegherea și controlul 
O.N.U., așa cum se prevede și în 
Rezoluția 435 a Consiliului de Secu
ritate al Organizației Națiunilor 
Unite.

loare de la Sharpeville — a declarat 
ministrul spanioi de externe. Fran
cisco Fernandez Ordonez. Ziarul spa
niol „El Pais" menționează posibili
tatea deschiderii, la Madrid, a unei 
reprezentante a Congresului Națio
nal African si reducerea personalului 
Ambasadei R.S.A. din Spania.

★

tele Portugaliei. Mario Soares, aflat 
în vizită la Bonn, a declarat că a 
avut convorbiri cu oficialitățile vest- 
germane in legătură cu situația din 
Africa australă, deteriorată ca ur
mare a politicii regimului rasist de 
la Pretoria fată de statele vecine, 
precum și cu privire la alte aspecte 
ale situației politice internaționale.

SOFIA-... - a

Convorbiri bulgaro-cehoslovace
SOFIA 21 (Agerpres). — Comuni

catul pdblicat la incheierea convor
birilor de la Sofia dintre Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C.B:, și Milos Jakes, secretar ge
neral al C.C. al P.C.C., exprimă do
rința ambelor părți de a lărgi în 
continuare prietenia și colaborarea 
multilaterală dintre Bulgaria și Ce
hoslovacia.

Referitor la problemele internațio
nale, comunicatul evidențiază că 
imperativul major în domeniul 
dezarmării nucleare este, în prezent.

In favoarea renunțării la politica amenințării cu forța
BERLIN 21 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat ziarului danez „Jyl- 
lands Posten", secretarul general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D. Germane, Erich 
Honecker, s-a pronunțat pentru re
nunțarea la politica amenințării cu 
forța, atit cu armele nucleare, cit și 
cu cele convenționale. ca singura

Numirea noului guvern al R. S. Cehoslovace
PRAG A 21 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția C.T.K., pre
ședintele R.S. Cehoslovace, Gustav 
Husak, a numit joi. la propunerea 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia și a 
Comitetului Central al Frontului 
Național, noul guvern al R. S. Ceho
slovace. în aceeași zi, membrii nou
lui guvern au depus jurămîntul.

Situația din zona Golfului
Declarația guvernului Turciei

ANKARA 21 (Agerpres). — Turcia 
a cerut Statelor Unite ca forțele sale 
navale din zona Golfului să nu în
treprindă acțiuni care ar putea com
plica si agrava și mai mult situația 
din regiune, se arată într-o declara
ție a Ministerului Afacerilor Externe 
al acestei țări. în document se ex

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
TEHERAN 21 (Agerpres). — Po

trivit unui comunicat militar iranian 
— citat de agenția IRNA — avioa
ne de luptă iraniene au supus unor 
intense bombardamente obiective 
economico-militare în Irak, orașul 
Erbil, provocind victime și pagube 
materiale. Raidurile — precizează 
IRNA — au fost efectuate ca răs

MĂSURILE LUATE DE S.U.A. ÎMPOTRIVA REPUBLICII PANAMA

Un „război economic nedeclarat"
CIUDAD DE PANAMA 21 (Ager

pres). — într-o declarație făcută la 
Ciudad de Panama. Manuel . Solis 
Palma, președintele executiv al Re
publicii Panama, a denunțat măsu
rile economice coercitive luate de
S.U.A. la adresa Republicii Panama, 
pe care le-a asemuit unui „război 
economic nedeclarat" împotriva po
porului panamez. El a evidențiat. 

(DZ1V ACTt/AIZTATKA POUTZCZ)

semnarea acordului dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. cu privire la reducerea cu 
50 la sută a armelor nucleare stra
tegice. Ceî doi conducători de partid 
au dat o înaltă apreciere rezultate
lor recentei întilniri, de la Belgrad, 
a miniștrilor de externe din țările 
balcanice și au reliefat importanța 
creării unui coridor denuclearizat și 
a unei zone lipsite de arme chimice 
în Europa centrală. Documentul rea
firmă necesitatea consolidării în 
continuare a unității mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

cale rațională de urmat în relațiile 
între state. Erich Honecker a rele
vat, totodată, că dezechilibrele exis
tente in domeniul armamentelor con
venționale intre Tratatul de la Var
șovia și N.A.T.O. trebuie soluționate 
pe calea dezarmării, și nu a înar
mărilor suplimentare, transmite 
agenția A.D.N..

Președinte al guvernului a fost nu
mit Lubomir Strougal. în funcția de 
prim vicepreședinte al guvernului a 
fost numit Rudolf Rohlicek. Ladis
lav Adamec, Peter Colotka. Svato
pluk Potac, Jaromir Obrzina și Ma- 
tej Lucan au devenit vicepreședinți 
ai guvernului. Ministru al afacerilor 
externe a fost numit Bohuslav 
Chnoupek.

primă speranța că recentele acțiuni 
militare din Golf nu vor afecta tra
ficul maritim în apele internaționale, 
care trebuie să rămînă libere și si
gure. Problemele din această regiu
ne trebuie soluționate de statele di
rect implicate. într-o atmosferă de 
înțelegere și dialog.

puns la atacurile irakiene împotriva 
unor zone civile iraniene.

BAGDAD 21 (Agerpres). — După 
cum informează agenția I.N.A., citind 
un purtător de cuvînt militar ira
kian. avioane ale forțelor aeriene 
irakiene au efectuat raiduri asupra 
orașelor iraniene Dezful, Hamadan 
și Borujerd.

totodată, necesitatea ca fiecare po
por să fie lăsat să-și edifice siste
mul social-politic si economic pe 
care îl dorește, fără ingerințe ex
terne si fără presiuni vizînd impu
nerea unor modele străine, ce vin în 
contradicție cu realitățile concrete 
ale tării și cu aspirațiile majore ale 
poporului respectiv.

MOSCOVA

întrevedere sovieto-americană
în pregătirea vizitei președintelui S.U.A. în U.R.S.S.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 
Moscova au început joi convorbirile 
dintre ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S,. Eduard Șevardnadze, și 
secretarul de stat al S.U.A.. George 
Shultz. După cum transmite agenția
T.A.S.S., cei doi miniștri discută pro
bleme privind pregătirea vizitei pe 
care urmează să o facă în U.R.S.S.,

Lucrările Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — Timp 

de două zile, la Varșovia s-au des
fășurat lucrările ședinței Seimului 
R.P. Polone. Au fost examinate, in
tre altele, probleme legate de întări

Relansarea economică a țărilor latino-americane
problemă prioritară pe agenda 

laa C.E.P.A.L. de
BRASILIA 21 (Agerpres). — La 

Rio de Janeiro au început lucrări
le reuniunii tehnice pregătitoare a 
celei de-a XXII-a sesiuni ministe
riale a Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru America Latină si Zona Ca- 
raibiană (C.E.P.A.L.). programată să 
se desfășoare la începutul săptămî- 
nii viitoare, in același oraș brazilian. 
Participanții sînt chemați să defini
tiveze agenda reuniunii ministeriale 
si documentele ce vor fi supuse dez
baterii.

Marcînd. totodată. împlinirea a 40 
de ani de la crearea C.E.P.A.L., se
siunea ministerială de la Rio de Ja

Necesitatea modificării termenelor de rambursare
a datoriei externe

reafirmată de președintele Argentinei
BUENOS AIRES 21 (Agerpres). — 

Președintele Argentinei, Râul Alfon- 
sin, a reafirmat necesitatea „modifi
cării termenelor de rambursare a 
datoriei externe". a declarat un 
purtător de cuvint oficial la Buenos 
Aires.

în cadrul întrevederii cu o delega
ție a S.U.A., din care fac parte, intre 
alții, Elliot Abrams, subsecretar de 
stat pentru problemele latino-ame
ricane, și ambasadorul S.U.A. la 
O.N.U.. Vernon Walters, șeful statu
lui argentinian a arătat că „actuala 
cronogramă a plăților datoriei exter
ne nu corespunde urgențelor cu care 
se confruntă țările debitoare, consti
tuind un obstacol implacabil, alături 
de măsurile protecționiste ale state

S.E.L.A. este dispusă să ajute Nicaragua 
în soluționarea problemelor economice
MANAGUA 21 (Agerpres).’ — La 

Managua a avut loc o întrevedere 
între președintele republicii Nicara
gua. Daniel Ortega Saavedra. și 
secretarul permanent al ' S.E.L.A. 
(Sistemul Economic Latino-Ameri- 
can), Carlos Perez del Castillo. în 
cursul convorbirilor, Perez del Cas

la sfîrșitul lunii mai, președintele 
S.U.A.. Ronald Reagan, aspecte refe
ritoare la negocierile în legătură cu 
reducerea cu 50 la sută a armamen
telor strategice ofensive în condi
țiile respectării tratatului privind 
apărarea, antirachetă. Sint discutate 
și alte probleme ale actualității in
ternaționale.

rea rolului consiliilor populare în 
viața politicO-socială a țării.

La lucrările Seimului au luat par
te Wojciech Jaruzelski, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P.. alți conducă
tori de partid și de stat polonezi.

sesiunii ministeriale jubiliare 
Rio de Janeiro

neiro va pune în dezbatere proble
me privind relansarea economică a 
țărilor din regiune si creșterea ro
lului C.E.P.A.L. in cadrul eforturi
lor naționale de depășire a dificul
tăților șocial-economice regionale.

MANAGUA 21 (Agerpres). — La 
Managua, in prezenta miniștrilor a- 
griculturii din țările centroamerica- 
ne si din Mexic. Panama si Repu
blica Dominicană, au început lucră
rile reuniunii Consiliului ministerial 
centroamerican si caraibian pentru 
cooperare economică (CORECA).

lor capitaliste industrializate, pentru 
economiile latino-americane". In 
acest sens, președintele Alfonsin a 
menționat căderea prețurilor la ex
porturile țărilor în curs de dezvol
tare, ca o altă lovitură dată procesu
lui de relansare economică a acestor 
state.

BRASILIA 21 (Agerpres). — Banca 
Centrală a Braziliei a informat că 
datoria externă a acestei țări a atins 
cifra record de 121 300 000 000 dolari 
la sfirșitul anului 1987, sporind cu 
9,3 la sută față de 1986.

Comunicatul Băncii Centrale pre
cizează că datoria externă pe termen 
scurt a Braziliei a sporit, la rindul 
său, cu 40,8 la sută.

tillo a declarat că S.E.L.A. este 
dispusă să ajute această țară în so
luționarea problemelor economice cu 
care se confruntă. El a afirmat, de 
asemenea, că organizația dorește șă 
contribuie la punerea in practică a 
acordurilor de la Sapoa în vederea 
reinstaurării păcii in Nicaragua.
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LA HANOVRA S-A DESCHIS 
EDIȚIA 1988 A TlRGULUI IN- I 
TERNAȚIONAL TEHNIC, mani- | 
festare importantă din domeniul 
industriei construcțiilor de mașini, i 
electrotehnicii, electronicii, meta- I 
lurgiei și prelucrării metalelor, la ' 
care participă aproximativ 6 000 de 
firme și întreprinderi din peste I 
50 țări.

Din România participă întreprin
derile de comerț exterior : „Elec- | 
tronum", „Electroexportimport", I 
„Mașiniexport", „Tehnoimportex- 1 
port", „Industrialexport", „Meca- . 
noexport", „Autodacia", „Metalo- 
exportimport", „Contransimex", I 
„Icecoop/Uexim".

DECLARAȚIE. Austria se pro- I 
nuntă pentru interzicerea generală 1 
a producției, amplasării și folosirii . 
armei chimice — se arată intr-o | 
declarație a ministrului austriac, al I 
afacerilor externe. Alois Mock, di
fuzată la Viena. Ministrul austriac | 
a subliniat, de asemenea, necesi- | 
tatea instituirii controlului asupra 
producției de componente ale sub- I 
stanțelor chimice de luptă.

CONSILIUL DE SECURITATE , 
AL NAȚIUNILOR UNITE S-A 
ÎNTRUNIT JOI, într-o sesiune de | 
urgență, la cererea Tunisiei, pen
tru a examina situația creată prin [ 
asasinarea lui Khalil Al-Wazir, co
mandantul șef adjunct al Forțelor ' 
Revoluției Palestiniene, pe terito
riul tunisian, relatează agențiile de I 
presă. I

PRIMIRE LA HAVANA A UNEI I 
DELEGAȚII IRANIENE. Președin
tele Consiliului de Stat și al Con- * 
siliujui de Miniștri ale Republicii 
Cuba, Fidel Castro Ruz. l-a primit. I 
la Havana, pe primul adjunct al ' 
ministrului iranian de externe. Aii 
Mohamed Besharati. care intreprin- I 
de. în fruntea unei delegații, o vi- I 
zită oficială în Cuba.

. CU PRILEJUL MARCĂRII CE
LEI DE-A 40-A ANIVERSARI A 1 

I PROCLAMĂRII INDEPENDEN- .
TEI ISRAELULUI, șeful statului, 

I Chaim Herzog, a rostit un mesaj | 
| la posturile naționale de radio și

televiziune. Totodată.— informează i 
■ agenția EFE — primul ministru j 
I israelian, Yitzhak Shamir, a vor- 1

bit in cadrul unei ceremonii 
solemne.

I EXTINDEREA ACȚIUNILOR
GREVISTE ÎN COREEA DE SUD. |

I Peste 6 006 de salariati ai șantiere- | 
I lor navale sud-coreene „Taewu"

continuă greva declanșată in urmă i 
. cu zece zile, in sprijinul cererilor | 
I lor de îmbunătățire a condițiilor de ' 
• muncă și de viată. Totodată, agen

țiile de presă relatează că acțiuni- I 
I le greviste se extind. cuprinzind I 
I transporturile, serviciile bancare.

industria extractivă și cea a eon- 1 
| strucțiilor de mașini. Pe lingă re- I 
I vendicările cu caracter social-eco- 1

nomic. greviștii reclamă instaura- . 
rea democrației în Coreea de Sud.

I BILANȚ. In perioada 1969—1988.
pe teritoriul Italiei au fost comise | 

114 Ș89 atentate teroriste, soldate, in | 
total, cu 420 de morți, informează 
presa italiană. S-a precizat că , 

I atentatele au fost comise atit de
grupări teroriste italiene, cit și • 
străine.

DANEMARCA

0 inițiativă antinucleară cu efecte 
„explozive* pe plan politic

La mai puțin de opt luni de la 
ultimul scrutin parlamentar, alegă
torii danezi sînt chemați acum din 
nou la urne, ca urmare a crizei de
clanșate de adoptarea, săptămina 
trecută, de către Folketing (Parla
mentul de la Copenhaga) a unei re
zoluții initiate de Partidul Social- 
Democrat din opoziție, prin care gu
vernul era obligat' „să informeze in 
scris" navele ce intră în porturile 
țării că Danemarca nu acceptă în 
timp de pace arme nucleare pe teri
toriul ei.

Cercurile atlantice. în primul rind 
cele din S.U.A.. au reacționat cu 
iritare față de inițiativa_ parla
mentului danez. Un purtător de 
cuvînt al Departamentului de stat 
a declarat că Statele Unite nu 
intenționează să-și modifice politica 
de a nu confirma sau dezminți pre
zenta de armamente nucleare la 
bordul navelor militare americane, 
motivind aceasta prin dorința de a 
nu furniza informații „unor even
tuali sabotori sau atentatori". Ciudată 
reacție, cind este bine cunoscut că in- 
tr-un șir de alte țări, cum ar fi Ja
ponia, Noua Zeelandă sau chiar Nor
vegia — pentru a ne referi la o tară 
din imediata vecinătate a Danemar
cei — există legislații care nu permit 
prezenta armelor atomice pe teri
toriul țărilor respective, lncluzînd 
evident și apele portuare ; or. in 
aceste cazuri, nu s-au adus astfel de 
obiecții ! Purtătorul de cuvint a ținut 
să adauge că decizia parlamentului 
danez ar putea avea „consecințe din 
cele mai serioase" asupra cooperării 
militare americano-daneze, răsfrin- 
gindu-se. totodată, prin depășirea ca
drului bilateral, asupra ansamblului 
raporturilor interatlantice.

Secretarul general al N.A.T.O., 
lordul Carrington, a apreciat, de a- 
semenea — în mod vădit amenință
tor — ca „foarte serioase" conse
cințele pe care le-ar putea avea re
zoluția și a programat o ședință spe
cială pe această temă a Consiliului 
nord-atlantic.

în aceste condiții, cabinetul danez, 
condus de premierul Poul Schlueter, 
și-a manifestat opoziția fată de re
zoluția parlamentului. considerind_ că 
aceasta ar complica relațiile cu țări
le alianței atlantice, din care face 
parte și Danemarca. Cabinetul a 
apreciat că statutul în vigoare, po
trivit căruia Danemarca este procla
mată țară liberă de arme nucleare, 
ar fi „suficient", nemaifiind necesar 
să se notifice în mod expres navelor 
străine, inclusiv celor «părtinind ță

rilor N.A.T.O.. că nu trebuie să aibă 
armament atomic la bord. Hotărirea 
guvernului danez de a convoca ale
geri anticipate (programate pentru 
data de 10 mai) va face, desigur, ca 
problemele nucleare să, ocupe un loc 
important in campan ia'electorală.

Stăruind asupra acestor evoluții, 
observatorii politici remarcă insă că 
hotărirea adoptată de Folketing nu 
are nimic surprinzător în ea. Dez
bateri și discuții asupra problema
ticii nucleare au avut loc frecvent 
în parlamentul danez, de unde au 
pornit numeroase inițiative îndrep
tate spre înlăturarea primejdiei ato
mice. Astfel, o rezoluție adoptată cu 
majoritate de voturi in noiembrie 
1986 chema guvernul danez să ac
ționeze în cadrul O.N.U. și al 
N.A.T.O. in vederea încheierii unui 
acord internațional prin care statele 
să-și ia obligația de a nu folosi, pri
mele, arma nucleară ; o altă rezo
luție adresa cabinetului de la Co
penhaga apelul de a intreprinde mă
suri concrete pentru crearea unei 
zone denuclearizate in nordul Euro
pei, în care scop propunea înfiin
țarea unui comitet interguverna- 
menta! ; recent a fost adoptată o 
moțiune, inițiată de șocial-demo- 
crați, preconizînd eliminarea arme
lor atomice tactice, inclusiv a ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
mai mică de 500 km, neincluse în 
Tratatul sovieto-american semnat 
anul trecut.

De fapt, hotărirea Folketing-ului 
nu face decit să reflecte o stare de 
spirit antinucleară tot mai larg îm
părtășită, știut fiind că parlamenta
rii sint mai aproape de dezideratele 
și aspirațiile opiniei publice. Proble
ma este că cercurile N.A.T.O. nu vor 
sau nu pot să înțeleagă că în Europa 
tendințele militariste îndreptate spre 
menținerea așa-zisei descurajări nu
cleare intimpină o rezistență tot mai 
accentuată din partea forțelor politi
ce realiste ale continentului.

Intervenind într-un moment cind 
strategii Pentagonului elaborează 
proiecte de modernizare a arma
mentului din dotarea alianței atlan
tice pentru a se „compensa golul" 
care s-ar provoca prin traducerea în 
viată a tratatului sovieto-american, 
decizia parlamentului danez a stirnit 
reacții atît de critice, apreciază a- 
gentia spaniolă Efe. tocmai pentru 
că ea „riscă să devină un exemplu 
pentru alte parlamente și guverne" 
din regiune și mai ales să creeze 
premise concrete denuclearizării unei 
zone, incluzind Marea Baltică.

Se știe, de altminteri, că in țările 
nordice, in general, există un larg 
curent de opinie in sprijinul trans
formării regiunii intr-o zonă fără 
arme nucleare, curent ce și-a găsit 
expresia și într-un șir de initiative 
pe plan parlamentar. Comisia inter
parlamentară formată în acest scop 
din deputați ai tarilor nordice 
a și elaborat și prezentat un proiect 
de tratat în 10 puncte, făcînd preci
zări. între altele, cu privire la aria 
de aplicabilitate a tratatului, în care

FILIPINE

Bazele militare străine -
o prezență

La Manila se desfășoară în aceste 
zile negocieri filipinezo-americane 
cu privire la statutul și viitorul 
bazelor militare ale S.U.A. de pe te
ritoriul Republicii Filipine. Deși „de 
rutină" — intrucit se înscriu în con
textul consultărilor periodice prevă
zute de tratatul din 1947 — convorbi
rilor actuale li se acordă. în Filipine, 
ca și in S.U.A., o importanță deo
sebită.

încă de la primele runde ale în- 
tîlnirilor celor două delegații s-a 
văzut că între pozițiile adoptate de 
o parte și de alta există diferențe 
sensibile. în timp ce guvernul de la 
Manila urmărește ca, prin acordul ce 
va fi încheiat, să asigure promova
rea unor interese proprii ale po
porului filipinez, guvernul S.U.A. 
este preocupat să mențină cu orice 
preț acest avanpost strategic în 
zona Pacificului.

Poporului filipinez i-au fost ne
cesari ani grei de luptă pentru a 
obține independența, in 1946. Numai 
că independența sa era grav știrbită 
prin acordul militar încheiat un an 
mai tîrziu, în virtutea căruia Statele 
Unite au instalat 36 de baze și 
posturi militare — pe o suprafață în- 
sumind nu mai puțin de 240 000 de 
hectare — pentru trupele terestre, 
aeriene și navale. O revistă din acea 
perioadă prezenta astfel situația : 
„Filipinele sint ocupate din punct 
de vedere militar, controlate politic 
și dominate economic de către Sta
tele Unite".

Amplasarea unei asemenea ample 
structuri militare intervenea in 
perioada de avînt a mișcărilor de 
eliberare națională din Asia, po
poarele din această regiune, ca și 
popoarele de pe alte continente, 
fiind hotărite să se desprindă din 
lanțurile robiei coloniale, să-și cu
cerească suveranitatea și indepen
dența. Bazele militare americane 
din Filipine erau însă menite să îm
piedice, pe cit posibil, desfășurarea 

ar urma să fie interzis accesul ori
căror nave cu arme nucleare la bord.

în sfîrșit. să notăm aici că. îna
inte de a trimite la tipar aceste rân
duri. de la Copenhaga am primit 
știrea că Danemarca a hotărît șă nu 
accepte desfășurarea pe teritoriul ei 
a reuniunii anuale â grupului de 
planificare nucleară al N.A.T.O., 
programată să se desfășoare in loca
litatea daneză Kolding in zilele’ de 
27 și 28 aprilie.

Petre STANCESCU

contestată
normală a acestui proces ; pe de 
altă parte, aceste baze, cele mai 
mari de care dispuneau și dispun in 
continuare S.U.A. in afara teritoriu
lui național, au căpătat, in perioada 
„războiului rece", declanșat in același 
an 1947, rolul de cap de pod logistic 
al armatei americane in Pacific, de 
placă turnantă în „supravegherea" 
unui vast teritoriu al globului.

Pentru „țara celor 7 000 de insule", 
cum este denumită Republica Fili
pine, ele au constituit permanent un 
„corp străin", afectind independenta 
politică și economică a tării. De a- 
ceea. de-a lungul anilor. în Filipine 
s-au înmulțit glasurile ce se ridicau 
împotriva prezentei bazelor străine. 
Ca urmare, rind pe rind. prin nego
cierile purtate, s-au introdus uneia 
modificări in statutul bazelor, terito
riul ocupat de instalațiile militare s-a 
restrins, iar termenul de retragere a 
forțelor americane a fost redus de la 
99 de ani. cit se prevăzuse anterior, 
la 44. Cu toate acestea, chiar restrîn- 
se la „numai" 100 000 hectare, bazele 
existente putînd adăposti peste 20 de 
nave — de la distrugătoare și cruci
șătoare la purtătoare de avioane — 
precum și 200 de avioane și un nu
măr neprecizat de rachete, dispu- 
nind de un personal de 20 000 mili
tari, reprezintă un permanent focar 
de amenințare și încordare. De aici 
și însemnătatea actualelor negocieri. 
Convorbirile in curs — arăta condu
cătorul delegației filipineze — sint 
diferite de cele precedente, deoarece 
se desfășoară „în condițiile noilor 
realități din Filipine". Care sînt 
aceste realități ?

După cum se știe, în februarie 1986 
în Filipine au avut loc schimbări po
litice importante, culminînd cu ve
nirea la putere a președintelui Cora
zon Aquino. în același timp, ca ur
mare a marilor mișcări populare, in 
Constituție au fost înscrise o sene 
de prevederi antinucleare, care, prac
tic. fac tot mai dificilă men-

De cind au început negocierile filipinezo-americane, la Manila, ca și in 
alte localități din Filipine, s-au desfășurat puternice manifestații de protest, 
in cursul cărora participanții au cerut lichidarea bazelor militare străine 
din țară. Fotografia infățișează una din aceste demonstrații de la Manila

ținerea bazelor, deoarece avioanele 
și navele S.U.A. sint in bună parte 
purtătoare de arme nucleare. Aceas
ta conturează o politică nouă a Fili- 
pinelor în ceea ce privește statutul 
și prezența bazelor militare străine, 
care nu mai sînt considerate' că ar 
reprezenta o „contribuție" la secu
ritatea Filipinelor. „Rachetele ame
ricane de pe teritoriul Filipinelor nu 
contribuie la salvgardarea securității 
țării" — a declarat șeful diploma
ției filipineze, menționind că ele se 
înscriu „in cadrul strategiei globale 
americane".

în aceste condiții, este de înțeles 
neliniștea S.U.A. față de protestele 
înregistrate in Filipine, ca de altfel 
Si în alte țări de pe glob (Spania, 
Grecia) față de prezența bazelor 
străine care, așa cum transmitea 
agenția Efe, prevestesc „o reacție 
în lanț". La Washington se exprimă 
însă speranța că negocierile de la 
Manila se vor încheia cu menținerea 
prezenței militare la. nivelul actual, 
chiar dacă pentru aceasta vor fi ne
cesare „unele concesii", în special in 
ceea ce privește sporirea „contribu

ției" financiare, care în prezent se 
ridică la 180. milioane dolari pe an. 
De altfel, la cîteva din baze sînt in 
curs de executare lucrări de con
strucții și modernizare, inclusiv o 
nouă pistă de aterizare in lungime 
de 3 150 m, la baza aeriană Clark 
Field, lucrări în valoare de 38 mili
oane dolari, care urmează să fie 
gata in 1990. De unde rezultă că 
S.U.A. nu se gindesc să părăsească 
zona respectivă așa curind.

După cum au arătat-o insă și ma
rile manifestații populare desfășura
te pe glob in această primăvară, 
devine tot mai evident că prezența 
bazelor militare pe teritorii străine 
este pusă pretutindeni sub semnul 
întrebării. Un prim pas l-a făcut 
Spania, obligînd S.U.A. să anunțe 
retragerea grupului de avioane su
personice F-16 de la baza Torejon. 
Iar guvernul filipinez, așa cum arată 
agențiile de presă — „a studiat. în 
lumina actualelor convorbiri de la 
Manila, desfășurarea negocierilor pe 
aceeași temă cu S.U.A. purtate de 
Spania. Grecia. Turcia și Portugalia".

Nicolae PEOPEANU

I

[ FALIMENT. Autoritățile mexica- | 
| ne au decretat falimentul compa

niei aviatice de stat „Aeromexico", ■

Iceea ce va duce la concedierea a I 
10 000 de lucrători și la restructu- 1 
rarea rutelor aeriene ale Mexicului.

I TOASTA OPERAȚIUNE ANTI- I 
| DROG IN COLUMBIA. Detașamen

te speciale de luptă antidrog și uni- I

Ități militare columbiene au lansat I 
o vastă operațiune in diferite re
giuni ale țării, in cursul căreia au , 

1 descoperit și distrus 72 de labora- I
toare clandestine pentru prelucra- I 
rea cocainei. Acțiunea s-a soldat 
cu confiscarea a peste 200 kg de I

1 stupefiante, precum și a sute de | 
arme, a două avioane și a zece 
automobile folosite de contraban- r

Idiști. Au fost arestate circa 50 de I 
persoane. •

SPORIT ÎNRATA INFLAȚIEI A
S.U.A. cu 0,5 la sută jn martie a.c„ 
ceea ce reprezintă cea mai mare 
creștere lunară din ianuarie 1987 și 
pînă în prezent, se arată într-un 
raport al Ministerului american al 
Muncii. Rata inflației în ultimele 
12 luni se ridică astfel la 6,4 la 
sută. îndreptățind îngrijorările unor 
economiști în legătură cu posibili
tățile de escaladare a spiralei in
flaționiste.

SAȚELITUL PENTRU TELECO
MUNICAȚII LANSAT DE R.P. 
CHINEZA A DEVENIT OPERATIV. 
Incepind de la 20 aprilie, el trans
mite pe trei canale programe ale 
televiziunii centrale chineze. După 
cum a declarat o oficialitate a mi
nisterului chinez de resort, semna
lele emise sint captate pe întreg 
teritoriul Chinei mult mai clar decit 
cele provenite de la sateliții inter
naționali aflați in funcțiune. Aceas
ta face posibilă receptarea in con
diții optime a programelor televi
ziunii in toate colțurile țării. Sate
litul va fi folosit, de asemenea, și 
de serviciile de comunicații prin 
telefon din China.

LA BURSA DIN NEW YORK a 
continuat tendința de scădere a 
cursurilor acțiunilor. Indicele „Dow 
Jones" pentru principalele 30 de 
acțiuni industriale a coborit cu 
14,09 puncte, situindu-se in conti
nuare sub limita „psihologică" de 
2 000 de puncte.

I
I

FORȚELE DE APARARE AN
GOLEZE au respins un raid efec
tuat de bandele de contrarevoluțio
nari în provincia Moxico. din estul 
tării. Potrivit ziarului „Jornal de 
Angola", in cursul operațiunii au 
fost scosi din luptă 64 de contra
revoluționari. De asemenea, mili
tarii angolezi au capturat nume
roase arme si O însemnată canti- .

| tate de muniții.

I
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