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La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Andrei An

dreevici Gromîko. membru al Bi
roului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al Uniunii Repu

blicilor Sovietice Socialiste, va efec
tua o vizită oficială de prietenie în 
tara noastră, în a doua decadă a lu
nii mai a.c.

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Cu privire la unele probleme ale conducerii activității economico-sociale,
Stimați tovarăși,
Tinînd seama de felul în care se des

fășoară activitatea de realizare a planu
lui și a programelor de dezvoltare eco
nomico-socială, precum și de unele pro
bleme și schimbări din viata internațio
nală, consider necesar să discutăm, pe 
scurt, despre aceste probleme în Comi
tetul Politic Executiv, urmînd ca, pe 
baza concluziilor la care vom ajunge, să 
pregătim o dezbatere mai largă, într-o 
plenară a Comitetului Central al parti
dului.

Pe ansamblu, putem spune că activi
tatea de realizare a planului cincinal, a 
programelor pe ramuri și subramuri ale 
economiei naționale se desfășoară, în 
general, cu rezultate pozitive — deși se 
manifestă o serie de lipsuri, o serie de 
greutăți în diferite sectoare de activitate.

Avînd in vedere aceasta, consider că 
este necesar să analizăm mai temeinic 
unele probleme ale conducerii și plani
ficării economico-sociale, în vederea 
stabilirii măsurilor necesare pentru per
fecționarea întregii noastre activități, în 
concordantă cu hotărîrile Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului. Trebuie să pornim de la 
concluzia că linia generală și strategia 
dezvoltării sînt pe deplin juste, cores
pund atît cerințelor obiective, legităților 
generale, cit și necesităților și posibili
tăților dezvoltării patriei noastre.

Avem, în general, un plan cincinal șl 
programe pe ramuri și subramuri care 
asigură o dezvoltare armonioasă a în
tregii noastre societăți și care au în ve
dere lichidarea unor disproporții și a- 
sigurarea unei dezvoltări echilibrata a 
tuturor sectoarelor de activitate.

Cred că. pe baza rezultatelor pe care 
le avem în primii doi ani ai cincina
lului și în primele luni ale acestui an, 
putem spune că planurile și programe
le corespund pe deplin realităților e- 
conomico-sociale, cerințelor progresului 
și dezvoltării, pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, a socie
tății noastre socialiste. Ele corespund și 
posibilităților poporului nostru și nece
sităților de ridicare continuă a gradu
lui de civilizație, a dezvoltării forțelor 
de producție, a științei, învățămîntului, 
culturii și de creștere a nivelului de 
trai material și spiritual al poporului. 
Cu toate acestea, așa cum am mențio
nat, se mai manifestă o serie de lip
suri și greutăți în diferite sectoare de 
activitate. Realizările nu sînt pe măsu
ra potențialului tehnico-material și nici 
a eforturilor pe care poporul nostru le 
face, sub conducerea partidului.

Aceasta înseamnă că în conducerea și 
organizarea activității se manifestă încă 
serioase minusuri. De altfel, am mai 

discutat despre aceasta, inclusiv la 
ultima plenară a Comitetului Central și 
în unele ședințe ale Comitetului Politic 
Executiv, dar, după părerea mea, nu 
s-au tras în mod corespunzător toate 
concluziile pentru a lua măsurile ne
cesare în vederea perfecționării activi
tății de conducere, de planificare în toate 
domeniile de activitate. încă nu putem 
fi mulțumiți cu modul în care centralele 
și întreprinderile își îndeplinesc rolul pe 
care îl au în întreaga noastră activitate 
economico-socială. Aceasta datorită și 
felului în care conducerile acestora — 
ale centralelor și unităților economice 
— își îndeplinesc atribuțiunile, dar și 
modului cum organele centrale continuă 
să subaprecieze, și, de fapt, să țină 
într-un anumit fel, sau să împingă la o 
parte, centralele în îndeplinirea atribu- 
țiunilor lor. Aceasta Înseamnă, practic, 
o anumită neînțelegere a principiilor 
democratice de conducere, a autocondu
cerii. autogestiunii, autofinanțării, a 
rolului organismelor democratice, dar și 
o anumită neîncredere în capacitatea 
conducerilor acestor organisme în solu
ționarea problemelor și, după părerea 
mea, o supraapreciere a capacității orga
nelor centrale, care consideră că pot să 
soluționeze mai bine problemele decit 
să ajute centralele, conducerile centrale
lor și întreprinderilor.

Practica, experiența îndelungată, de 
aproape 20 de ani, pe care o avem în 
funcționarea sistemului democrației mun- 
citorești-revoluționare, a autoconducerii 
și autogestiunii, demonstrează cu puterea 
faptelor — așa cum am discutat nu o 
dată — că nu mai este posibil ca acti
vitatea complexă a economiei naționale, 
a dezvoltării societății să fie rezolvată 
numai de aparatul central, neglijîndu-se 
organele democratice din unități. Siste
mul democratic pe care noi l-am creat 
pornește de la o îmbinare armonioasă a 
rolului organelor centrale, a planului 
național unic de dezvoltare economico- 
socială cu creșterea răspunderii și atri
buțiilor centralelor, întreprinderilor, a 
organismelor democratice, în elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru.

Este necesar să tragem toate conclu
ziile și să aplicăm mai ferm hotărîrile 
și principiile, legile tării pe care le avem 
în această privință și care și-au dovedit 
pe deplin justețea și eficacitatea 1

Oricît de bine ar lucra un funcționar 
sau un grup de funcționari din C.S.P., 
dintr-un minister sau altul nu pot să 
rezolve problemele multiple care sînt 
jos, în întreprinderi. în centrale și care 
trebuie să fie soluțioftate cu participarea 
largă a tuturor specialiștilor, a organe
lor de conducere colectivă, a oamenilor 
muncii din fiecare unitate.

Avem stabilit un cadru bun privind 
sistemul de planificare. Trebuie însă să 
facem ca el să funcționeze cu maximum 
de eficiență. Nici Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale nu 
funcționează în cele mai bune condiții. 
Subliniez aceasta întrucît este necesar 
să luăm măsuri hotărîte pentru ca or
ganismele pe care le-am creat să își des
fășoare în mod corespunzător activitatea 
și să se renunțe la sistemul birocra
tic, administrativ în activitatea de pla
nificare și conducere. Multe proble
me, inclusiv dintre cele care au apărut 
în ultimele luni, sînt rezultatul neapli- 
cârii ferme a principiilor de conducere 
și planificare pe baza autoconducerii, 
autogestiunii, de funcționare cu întrea
ga răspundere a organismelor democra
tice. Aceasta privește și ministerele, care 
continuă, de fapt, în multe privințe, să 
acționeze în stilul vechi, după practicile 
vechi, nu s-au debarasat și nu au trecut 
la aplicarea în viață a unui nou stil de 
muncă.

In toată această activitate trebuie să 
pornim de la hotărîrile Congresului al 
XIII-lea, ale Conferinței Naționale, de 
la prevederile generale ale politicii 
partidului nostru privind rolul determi
nant al științei și învățămîntului in în
treaga dezvoltare economico-socială. 
Trebuie realmente să tragem‘fdăte con
cluziile din ceea ce am stabilit, că<în
treaga dezvoltare de construcție socia
listă nu se poate realiza decît pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, ale cunoașterii umane, în general, 
a legării strînse a științei cu învăță- 
mîntul și cu producția, a ridicării conti
nue a nivelului de cunoștințe tehnico- 
profesionale ale tuturor oamenilor 
muncii.

Avem rezultate bune și în domeniul 
acestor activități — dar, pornind de la 
rolul determinant al științei în întreaga 
dezvoltare, consider că trebuie să mai 
aducem îmbunătățiri în ce privește 
participarea organelor și organismelor 
științifice, începînd cu Comitetul Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, la 
elaborarea planurilor, și programelor de 
dezvoltare. Avem reglementări bune, 
există o participare. în general, activg, 
dar consider că, în calitate de organism 
de coordonare a activității științifice ge
nerale, C.N.S.T.-ul trebuie să îndepli
nească, la rîndul său, împreună cu 
C.S P.-ul, mai activ, rolul de secretariat 
al Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale. Aceasta înseamnă 
că toate planurile și programele trebuie 
șă fie neapărat întocmite — nu numai în 
partea de cercetare, ci în întregime, în 
toate problemele — în strînsă colaborare, 
de aceste două organisme, împreună cu 
celelalte organisme ale noastre, și pre

zentate Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale — ca organ 
suprem de planificare și conducere a ac
tivității economice și sociale — Comite
tului Central și, în mod corespunzător, 
Comitetului Politic Executiv.

De asemenea, apare necesar ca Aca
demia Republicii Socialiste România, 
academiile de specialitate și institutele 
centrale și, în general, institutele de cer
cetare, să participe mai efectiv la acti
vitatea de conducere a ministerelor, a 
centralelor, a diferitelor unități econo
mico-sociale, în așa fel încît nu numai 
să afirmăm, dar să și punem în practică, 
în toate domeniile, implicarea activă a 
științei, a cercetării în întreaga dezvol
tare — inclusiv la elaborarea și reali
zarea planurilor, a politicii generale de 
dezvoltare a patriei noastre. Va trebui 
să acordăm mai multă atenție înfăptuirii 
programelor de cercetare și, mai cu sea
mă, introducerii mai rapide în produc
ție a cuceririlor științei și tehnicii mo
derne în toate domeniile. Avem, repet, 
rezultate bune, dar, ținînd seama de rit
mul rapid al dezvoltării științei și teh
nicii, al înnoirii produselor, trebuie să 
fim mult mai insistenți și să lichidăm 
răminerile în urmă în acest domeniu.

Obiectivele strategice de dezvoltare a 
societății.,noastre, de trecere in .șcesț , 
cincinal la un nou stadiu — de țară 
socialistă mediu dezvoltată — de 
realizare, pînă în anii 2000, a Programu
lui de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de creare a condi
țiilor pentru afirmarea largă a princi
piilor comuniste de muncă și viață dau 
o perspectivă largă, minunată privind 
progresul patriei noastre. Pornind de 
la acestea, trebuie să acționăm cu toată 
hotărîrea pentru a asigura înfăptuirea 
neabătută a planului cincinal actual, 
care are un rol hotârîtor — aș putea 
spune — pentru dezvoltarea noastră 
pînă în anul 2000.

Este necesar să fie bine înțelese hotă
rîrile Congresului al XIII-lea privind 
trecerea de Ia dezvoltarea extensivă la 
dezvoltarea intensivă, la realizarea unei 
noi calități în toate domeniile vieții eco
nomico-sociale'.

Se impune, în acest sens, să acordăm 
mai multă atenție înfăptuirii programu
lui de organizare și modernizare a acti
vității de producție, cit și a programului 
privind normarea economico-financiară, 
cu toate prevederile lor. Trebuie să spu
nem deschis că avem anumite rămîneri 
în urmă foarte serioase, iar în unele sec
toare se lucrează formal și nu se are 
în vedere realizarea, în timpul stabilit, 
a tuturor măsurilor care trebuie să asi
gure modernizarea și perfecționarea în
tregii noastre activități, cît și așezarea 

fermă a producției pe baza autocondu
cerii, autogestiunii, autofinanțării, cu 
tot ceea ce prevede aceasta.

Este necesar, deci, să analizăm mal 
temeinic munca noastră, a Comitetului 
Central, a Comitetului Politic Executiv, 
a Guvernului, Consiliului de Stat și a 
celorlalte organe pentru creșterea răs
punderii acestora în raport cu rolul și 
atribuțiunile pe care le au în societatea 
noastră, dar și cu necesitatea creșterii 
răspunderii personale a fiecărui activist 
de partid și de stat.

Trebuie să facem să fie bine înțeles 
că răspunderea colectivă a organelor de 
conducere nu înlocuiește și nu poate în
locui, sau nu trebuie să înlocuiască, răs
punderea individuală, pentru că fiecare 
dintre activiștii noștri, din cadrele de 
conducere care este membru al unor or
gane de conducere, are și răspunderi 
directe, nemijlocite în diferite sectoare 
— și trebuie să le îndeplinească în mod 
corespunzător, să raporteze și să răs
pundă în fața organelor de conducere 
de activitatea sa. Aceasta presupune să 
aplicăm mai ferm prevederile Statutului 
partidului, ale legilor țării, ca, periodic, 
fiecare activist, indiferent de funcție, să 
raportșze în fața organelor de condu
cere, a Comitetului Central, a Comite
tului Politic Executiv, a Consiliului de 
Stat, a guvernului și celorlalte organe 
democratice de felul cum își îndepli
nește răspunderile încredințate.

Trebuie să arăt deschis că nu am putea 
spune că aceste principii de conducere, 
foarte importante, funcționează așa cum 
ar trebui, nici la nivel central și, de
sigur, ele nu funcționează în mod cores
punzător nici la județe, nici la orașe și 
comune, nici în întreprinderi și in
stituții.

Dacă vorbim de îmbunătățirea condu
cerii, consider că trebuie să pornim de 
la o mai bună repartizare a cadrelor, a 
muncii, dar și de la întărirea controlului 
și a raportării și, deci, a tragerii la răs
pundere a fiecăruia în domeniul său de 
activitate. Numai critica și autocritica 
nu sînt suficiente ! Fără îndoială, critica 
și autocritica constituie factori impor
tanți în conducerea democratică, în per
fecționarea sistemului de conducere ; dar 
autocritica are valoare numai atunci 
cînd din ea s-au tras concluziile respec
tive și se acționează pentru înlăturarea 
lipsurilor și, intr-adevăr, se constată că 
s-au înlăturat lipsurile din munca fie
cărui activist de partid sau de stat. 
Același lucru și în ce privește critica. 
Noi, este adevărat, criticăm mult, dar am 
impresia că nu tragem întotdeauna con
cluziile și nu luăm și măsurile necesare 
cînd se constată că lucrurile nu se solu
ționează, nu s-au îmbunătățit. Tfebuie 
să spun că am impresia că la unii acti

viști s-a creat o anumită mentalitate „o 
să mai fiu criticat, o să îmi mai recunosc 
greșelile, o să mai îmi iau niște angaja
mente și cu asta totul s-a terminat !“. 
Or, acesta nu este un spirit revoluționar, 
o înțelegere revoluționară, comunistă a 
conducerii și a rolului criticii și autocri
ticii și nu are nimic cu democrația mun- 
citorească-revoluționară. Dimpotrivă, 
acest fel de a înțelege este opus și dău
nează dezvoltării democrației muncito- 
rești-revoluționare.

Este necesar să acționăm cu toată 
hotărîrea pentru creșterea răspunderii, 
întărirea ordinii și a disciplinei în 
muncă, în toate domeniile de activita
te. Trebuie să fie bine înțeles că siste
mul larg democratic pe care-1 avem nu 
trebuie să slăbească, să diminueze în 
nici un fel ordinea, disciplina ; dimpo
trivă, prc.upune o creștere și mai pu
ternică a spiritului de răspundere de sus 
pînă jos în fața partidului, a poporului. 
Aceasta, se poate spune, reprezin
tă o cerință de importanță deosebită a 
democrației de partid, A democrației 
muncitorești-revoluționare în general.

Trebuie să pornim de la necesitatea 
întăririi 'rolului organelor de stat și al 
organismelor democratice în spiritul 
principiilor centralismului democratic, 
al conducerii întregii activjtăți pe baza 
planului, a planurilor unice de dez
voltare economico-socială, a întregii 
noastre activități. Să îmbinăm în 
mod armonios activitatea organelor 
de stat cu aceea a organismelor demo
cratice, creînd condițiile corespunzătoa
re participării maselor populare, a în
tregului popor la conducerea întregii so
cietăți, la făurirea în mod Conștient de 
către poporul însuși a destinelor sale, a 
viitorului său, a socialismului și comu
nismului !

Avem un sistem larg democratic — 
consilii muncitorești, organisme județe
ne, consiliile naționale pe domenii, con
grese și conferințe naționale periodice, 
care, în cei aprpape 20 de ani de func
ționare, și-au dovedit pe deplin justețea 
și superioritatea. Trebuie să acționăm 
pentru perfecționarea în continuare a 
activității acestora pentru ca, începînd cu 
adunările generale ale proprietarilor, 
producătorilor și beneficiarilor, cu con
siliile oamenilor muncii și celelalte or
ganisme, să se asigure dezbaterea largă 
a problemelor, stabilirea măsurilor în 
vederea realizării în viață a tuturor pro
gramelor și hotărîrilor.

Trebuie să facem ca adunările gene
rale, consiliile oamenilor muncii să aibă 
un rol mai activ și în activitatea de în
tărire a răspunderii tuturor oamenilor 
muncii, a ordinii și disciplinei în toate

(Continuare în pag. a Il-a)

In perpetuă înnoire, peisajul României socialiste ne oferă imagini tonice ale dezvoltării. In prima fotografie : noua zonă industrială a Botoșanilor. In cea de-a doua : înnoita priveliște a Dîmboviței, la București
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Cu privire la unele probleme ale conducerii activității economico-sociale, 
ale muncii ideologice și politico-educative, precum și ale situației internaționale
(Urmare din pag. I) 

unitățile economico-sociale. Adunările 
generale trebuie să dezbată nu numai 
problemele întreprinderii, dar și activi
tatea proprie a oamenilor muncii, să 
tragă la răspundere pe acei membri ai 
colectivului respectiv care, prin munca 
și prin manifestările lor, dăunează co
lectivului și întregii activități.

Consider că este necesar să îmbinăm 
mai bine activitatea organelor de stat cu 
cea a organismelor democrației munci- 
torești-revoluționare în adoptarea tutu
ror hotărîrilor și legilor, în elaborarea 
politicii interne și externe a patriei 
noastre.

Numai așa organismele democrației 
muncitorești-revoluționare își vor înde
plini pe deplin răspunderile mari pe 
care le au în societatea noastră socialis
tă. în general, avem un sistem larg de
mocratic, care răspunde etapei de dez
voltare în care ne aflăm. Am pornit și 
pornim de la faptul că socialismul îl 
realizăm cu poporul, pentru popor, că 
dezvoltarea continuă a democrației mun
citorești-revoluționare constituie un fac
tor esențial pentru făurirea cu succes a 
socialismului și comunismului, pentru 
înaintarea patriei noastre în dezvoltarea 
sa economico-socială, în ridicarea 
bunăstării generale a poporului, în întă
rirea independenței și suveranității țării.

Se impune să aplicăm ferm noul me
canism economic, bazat pe autocondu- 
cere și autogestiune.

Trebuie să acordăm mai multă aten
ție — așa cum am menționat încă de 
ia început — bunei funcționări a cen
tralelor și întreprinderilor și să trecem 
cu hotărire, lichidînd orice fel de re
ținere. la întocmirea planurilor de dez
voltare! pe centrale, întreprinderi, ur
mărind, desigur, ca organismele de con
ducere ale acestora să pornească de la 
folosirea în întregime a capacităților de 
producție, a bazei tehnico-materiale, a 
forței de muncă de care dispun.

Este, de asemenea, necesar să fim mai 
insistenți, sau mai exigenți, în înfăp
tuirea politicii de cadre, în general, și 
a activității de perfecționare a cunoș
tințelor acestora, de ridicare a nivelu
lui lor științific, tehnic, profesional și 
politic. Am discutat despre aceste pro
bleme la plenara Comitetului Central. 
Consider însă că este necesar. în a- 
ceastă privință, să trecem la aplicarea 
fermă a prevederilor statutului în ce 
privește cadrele pe linie de partid, a pre
vederilor legilor țării pentru cadrele pe 
linie de stat. în promovarea cadrelor să 
trecem la aplicarea fermă a concursu
lui pentru ocuparea posturilor, a func
țiilor de conducere, dar chiar și a con
cursurilor în întreprinderi, pentru tre
cerea de la o categorie la alta, pentru 
ridicarea nivelului de calificare al mun
citorilor. Să aplicăm mai ferm princi
piul rotației și perioadă de încercare sau 
de probă pe care o avem prevăzută atît 
pentru cadrele de partid, Cît și de stat, 
în toate domeniile. Dar, mai cu seamă 
— repet — trebuie să acordăm mai 
multă atenție ridicării nivelului de cu
noștințe, începînd cu cadrele de partid, 
nu numai unele cunoștințe generale, ci 
cunoștințe legate de nivelul actual de 
dezvoltare a societății, a științei, a teh
nicii. O atenție deosebită trebuie să a- 
cordăm înțelegerii problemelor economi
ce, problemelor conducerii și tuturor ce
lorlalte probleme care sînt esențiale pen
tru ca activiștii, cadrele de partid și de 
stat să-și poată îndeplini în bune con
diții răspunderile ce li se încredințează. 
Vreau să spun deschis — am impresia 

că nu facem tot ceea ce trebuie, că a- 
vem multe sectoare în care continuăm 
să numim oameni care nu cunosc bine 
problemele și nu pot, din această cauza, 
să asigure conducerea și soluționarea în 
mod corespunzător a sarcinilor încredin
țate.

Avem hotărîri bune. Consider însă că 
trebuie neapărat să asigurăm înfăptui
rea lor. începînd de la Comitetul Central 
și Comitetul Politic Executiv, fiecare 
trebuie să înțelegem că trebuie studiat, 
studiat continuu, trebuie învățat ! Ceea 
ce spunem tineretului e valabil pentru 
toți : învățați, îhvățați și iar învățați 1 
Nu se poate asigura o conducere cores
punzătoare fără înțelegerea schimbări
lor care au loc continuu în societate, 
în lume, în dezvoltarea forțelor de pro
ducție, a științei, culturii, a cunoașterii 
universale.

în activitatea de creștere a rolului 
centralelor și întreprinderilor cred că 
este necesar să adoptăm măsuri mai 
bune în ce privește dezvoltarea întrecerii 
și competiției între întreprinderile din 
aceeași ramură și din alte sectoare. Să 
înlăturăm uniformitatea, anonimatul, 
prezentînd produsele ca un tot pe ramu
ră și să trecem la prezentarea acestora, 
cum se spunea pe timpuri, cu marca 
fabricii ! Noi avem în diferite sectoare 
— hai să încep cu bunuri de consum — 
zeci de întreprinderi de același fel, dar, 
practic, pe piață apare stofă, apar con
fecții, alte produse fără a se ști de cine 
sînt produse și, din păcate, nu întotdeau
na de calitate corespunzătoare. Aceasta 
este valabil și în construcția de ma
șini, și în industria alimentară, practic 
în toate sectoarele. Trebuie să organizăm 
mai bine întrecerea între întreprinderi 
pentru o producție de înaltă calitate.

Avem zeci de unități ce produc fire și 
fibre, zeci de unități de țesătorii, de 
confecții, de tricotaje, de Industrie ali
mentară, de conserve, de mezeluri, fa
brici de pi ine, de alte produse pentru 
consum. De altfel, recent am și discutat 
despre necesitatea îmbunătățirii calității 
pîiniț în București. Este deci necesar să 
lichidăm uniformitatea, prezentarea ge
nerală a produselor și să trecem la dez
voltarea competiției și la prezentarea 
produselor care să facă cinste colectivu
lui respectiv. Fără îndoială, aprecierea 
generală reprezintă un lucru foarte im
portant ; dar realizarea produselor mai 
bune trebuie să aducă și anumite avan
taje colectivului care dă producții 
mai bune, din toate punctele de ve
dere. în întrecere și competiție pe pri
mul plan trebuie să punem calitatea, 
reducerea consumurilor materiale, a 
cheltuielilor, creșterea productivității 
muncii, eficiența, rentabilitatea și toate 
celelalte criterii care se cer pentru a 
măsura un produs sau altul. Avem în
trecerea socialistă, dar vreau să spun 
deschis că, după părerea mea, ea a de
venit puțin formală. Se iau ca bază unii 
indicatori generali — niște punctaje — 
și cîteodată ocupă locul I sau II între
prinderi ce nu realizează producție care 
să le dea acest drept, dar au întrunit 
alți indicatori generali care au dus în
treprinderea respectivă pe aceste locuri. 
Or, criteriul fundamental trebuie să fie 
calitatea și eficiența producției. De aici 
trebuie să pornim.

Aceasta presupune și o îmbunătățire 
a sistemului de desfășurare a întrecerii 
socialiste. Introducerea unor criterii noi, 
de competiție între întreprinderi și de 
prezentare a produselor cu marca între
prinderii, a colectivului care le reali
zează și cu stabilirea unor avantaje co
respunzătoare prevederilor legii pentru 

cei care lucrează mai bine din toate 
punctele de vedere. Activitatea colecti
velor de oameni ai muncii trebuie să se 
reflecte cu putere în produsele realizate. 
Muncitorii, întregul personal să poată, 
într-adevăr, să fie mîndri cînd produsele 
lor vin pe piață sau merg în străinătate 
și sînt apreciate ca bune. Trebuie să 
spun că am fost plăcut impresionat cînd 
în multe țări, unele vizitate chiar recent, 
s-a apreciat că produsele românești 
sînt bune. Desigur, avem produse bune, 
dar avem și unele mai slabe și avem 
mult de făcut, problema calității fiind o 
problemă permanentă. Mereu trebuie să 
ridicăm nivelul calității, al eficienței, 
cu tot ceea ce cuprinde aceasta.

Să se aplice mai ferm principiile so
cialiste de retribuție în strînsă legătură 
cu rezultatele muncii, atît personale, dar 
și cu rezultatele generale ale unității.

Noi am introdus principiul acordului 
global. Acolo unde îl aplicăm ferm avem 
rezultate foarte bune și trebuie să fa
cem astfel încît să funcționeze real și nu 
statistic, pentru că dacă luăm statistica 
95 la sută funcționăm pe acordul global. 
Dar realitatea nu este chiar așa ! Acor
dul global nu se aplică în mod cores
punzător peste tot. Mai există și un alt 
fenomen pe care trebuie să-1 avem în 
vedere : o anumită neglijare a rezultate
lor generale ale întreprinderii. Or, noi 
trebuie să legăm ferm acordul global de 
rezultatele fiecăruia în producție, de 
rezultatele generale ale întregului co
lectiv, ale unității, pentru că numai în 
măsura în care întreaga unitate, între
prinderea va realiza, în bune condiții, 
planul și produse de înaltă calitate și re
zultatele personale vor fi mai bune. 
Există o strînsă unitate dialectică între 
cointeresarea materială, între veniturile 
personale și dezvoltarea generală a între
prinderii și a fiecărei unități.

Este necesar să crească răspunderea 
colectivă a oamenilor muncii în calitate 
de proprietari și producători care au în 
administrare o parte a bogăției între
gului popor.

Consider că se impune să avem per
manent în vedere că proprietatea socia
listă de stat și cooperatistă reprezintă 
singura bază trainică pentru progresul 
economico-social și făurirea cu succes a 
socialismului și comunismului.

După cum este bine cunoscut, în anii 
construcției socialiste, și îndeosebi după 
Codgresul al IX-lea al partidului, bogă
ția națională a ajuns la circa 5 trilioane 
lei, din care fondurile fixe reprezintă 
peste 3,2 trilioane lei. Această creștere a 
fost posibilă datorită alocării în ultimii 
23 ani a circa 33 la sută din venitul 
național pentru fondul de dezvoltare.

Experiența noastră, dar și a altor sta
te. confirmă justețea legilor obiective ale 
acumulării și reproducției lărgite.

Iată de ce va trebui să asigurăm și 
în viitor o repartizare justă a venitului 
național — pentru fondul de consum 
circa 70 la sută și pentru fondul de dez
voltare 30 Ia sută. Experiența mondială, 
dar și a noastră proprie arată că pen
tru a dispune de mijloacele necesare 
acumulării se impune ca o necesitate 
obiectivă reducerea substanțială a chel
tuielilor militare.

Creșterea continuă a bogăției naționa
le, în primul rînd a fondurilor fixe, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii avansate, repartizarea echita
bilă a venitului național reprezintă sin
gura cale pentru ridicarea patriei noas
tre pe noi culmi de progres și civiliza
ție, pentru ridicarea continuă a bună

stării materiale și spirituale a întregului 
popor, pentru întărirea independenței și 
suveranității României. Aceasta este 
valabil pentru toate sectoarele economi
co-sociale.

In domeniul agriculturii, aș atrage a- 
tenția asupra necesității de a acorda 
mai multă preocupare întăririi coopera
tivelor, a întreprinderilor de stat, a ac
tivității lor în general. Am în vedere, 
de altfel, că va trebui să ne ocupăm mai 
serios de cuprinderea mai puternică în 
sistemul socialist al agriculturii a în
tregii agriculturi, de legare, în cadrul 
consiliilor agroindustriale, într-o formă 
de cooperare cu cooperativele sau cu în
treprinderile de stat, a întregii țărănimi. 
Va trebui să dezvoltăm în zonele de 
deal și munte — unde avem pășuni foar
te multe și nu sînt folosite în mod ra
țional — noi ferme de stat sau coopera
tiste și să realizăm — repet — o coope
rare largă și cu întreaga țărănime din 
zonele respective. Să acționăm astfel în
cît să crească rolul și să se întărească 
proprietatea cooperatistă și de stat în 
toate domeniile producției agricole — să 
asigurăm ca veniturile de bază ale în
tregii țărănimi să fie strîns legate de 
sectorul socialist al agriculturii.

Va trebui să aplicăm, de asemenea, 
ferm hotărîrile Conferinței Naționale a 
partidului și ale conferinței consiliilor 
populare cu privire la sistematizare. Noi 
trebuie să realizăm măsurile de încadra
re în prevederile legii privind suprafața 
construibilă, să restrîngem spațiul con- 
struibil. Chiar dacă perioada de reali
zare a acestor măsuri va necesita un 
timp mai îndelungat, trebuie să delimi
tăm bine și să nu se mai construiască 
în nici un fel în afara spațiului con- 
struibil. Apare necesar să reducem cî- 
teva sute de comune prin comasarea 
lor. De asemenea, este necesar să re
ducem aproape la jumătate numărul sa
telor, stabilind pe cele care urmează să 
rămînă, mărimea lor — și toate noile 
construcții să se facă numai în a- 
ceste localități, urmjnd ca, într-o anu
mită perioadă, să realizăm dezafectarea 
celorlalte sate. Va trebui, desigur, un 
timp mai lung, nu este necesar să for
țăm lucrurile. Aceasta necesită și mij
loace materiale și muncă, dar să le fa
cem în mod corespunzător. în jurul Ca
pitalei, în Sectorul agricol Ilfov va tre
bui practic să încheiem, în linii genera
le, sistematizarea în următorii 3—4 ani. 
în general, în cincinalul acesta trebuie 
să încheiem măsurile de organizare și 
trecere la realizarea centrelor agroin
dustriale, a orășelelor agroindustriale, în 
cadrul consiliilor agroindustriale. Va 
trebui să ne mai uităm și la numărul 
acestor consilii, legat de sistematizare și 
de organizarea agriculturii socialiste — 
și, în raport de aceasta, să facem în așa 
fel încît, din acest cincinal, să punem 
o bază temeinică în fiecare consiliu, ur- 
mînd ca pînă în 1995 să avem deja con
turat bine fiecare centru orășenesc agro
industrial și, în perspectiva anilor 2000, 
practic, să încheiem organizarea moder
nă a acestora. în mod corespunzător, și 
în comunele și satele care vor rămîne, 
să continuăm activitatea de moderniza
re a lor, de organizare corespunzătoare, 
așa cum este stabilit. .

Subliniez aceasta pentru că tn urmă
toarele luni va trebui ca, în Comitetul 
Politic Executiv și în plenara Comitetu
lui Central, să adoptăm măsurile și pro
gramele necesare de sistematizare și or
ganizare — care constituie o necesitate 
a dezvoltării socialiste, a înfăptuirii Pro

gramului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate. 
Acestea vor asigura reducerea și lichida
rea chiar a unor deosebiri esențiale între 
sate și orașe, o tot mai mare apropiere a 
condițiilor de viață, de muncă ale satelor 
de oraș și crearea condițiilor necesare 
realizării unei societăți omogene a oa
menilor muncii, care au aceleași năzuin
țe, aceleași interese de a-și făuri o viață 
liberă, așa cum o doresc ei.

Stimați tovarăși,
Aș dori să atrag atenția asupra pro

blemelor economico-financiare și, mai 
cu seamă, asupra necesității perfecționă
rii activității organelor financiare, care 
trebuie să-și schimbe în mod radical ac
tivitatea, să-și înțeleagă și să treacă la 
realizarea rolului foarte important pe care 
îl au în conducerea economiei naționale 
și a tuturor sectoarelor, pe baza autocon- 
ducerii, autogestiunii și autofinanțării. 
Este necesar să îmbunătățim activitatea 
de control economico-financiar, îndeo
sebi a controlului preventiv, începînd cu 
organele centrale. Avem, în această pri
vință, un organism special care va tre
bui și el să-și îmbunătățească activita
tea, astfel încît începînd de sus să asi
gurăm buna funcționare a întregului sis
tem economico-financiar, controlul pre
ventiv, folosirea rațională, economică a 
mijloacelor materiale și financiare, in
clusiv a forței de muncă, pentru că, 
pînă la urmă, problemele activității e- 
conomico-financiare nu se reduc numai 
la cheltuirea banilor. Forța de muncă 
reprezintă factorul determinant, hotărî- 
tor și revoluționar al dezvoltării. Asupra 
acestor probleme va trebui să adoptăm 
în perioada următoare măsurile care se 
impun.

Pornind de la aceasta, în spiritul ho
tărîrilor Congresului al XIII-lea, ale 
Conferinței Naționale, ale plenarelor Co
mitetului Central, trebuie să acționăm 
pentru îmbunătățirea rolului organiza
țiilor și organelor de partid în toate do
meniile de activitate. Trebuie ca ceea ce 
am discutat pînă acum să stea în cen
trul activității tuturor organelor și or
ganizațiilor noastre de partid. îndepli
nirea rolului de forță politică conducă
toare presupune implicarea activă, cu 
întreaga răspundere, a fiecărei organiza
ții, a organelor de partid, a fiecărui 
membru al partidului, în înfăptuirea po
liticii partidului, în desfășurarea în cele 
mai bune condiții a activității din toate 
domeniile de activitate.

In noua etapă a construcției socialiste 
și în perspectivă crește și mai mult ro
lul politic conducător al partidului în 
toate domeniile activității economico- 
sociale.

Aceasta impune participarea activă a 
cadrelor partidului în conducerea tutu
ror sectoarelor. Partidul nostru comunist 
și-a asumat răspunderea de a conduce 
întregul popor pe calea noii orînduiri 
sociale, spre o viață demnă și liberă !

Partidul nu trebuie să devină un club 
de discuții generale, ci să acționeze ca 
centru vital al întregii națiuni.

El trebuie să fie organizatorul și dina
mizatorul activității din toate domeniile, 
care asigură dezvoltarea generală a 
țării. Partidul, cadrele sale, membrii 
partidului nu pot să rămînă în afara 
activității pentru înfăptuirea hotărîrilor 
și legilor țării.

Comuniștii, cadrele sale principale 
trebuie să se afle în primele rînduri, în 
cele mai grele și complexe probleme. 
Ei nu trebuie să înlocuiască organele de 

stat și organismele democratice, ci să 
asigure buna funcționare a acestora, 
avînd întreaga răspundere în fața parti
dului și poporului.

In activitatea lor, comuniștii, acti
vul și cadrele de partid trebuie să 
întărească continuu legăturile cu masele 
de oameni ai muncii, cu întregul popor.

Orice slăbire a rolului conducător al 
partidului, neparticiparea directă la rea
lizarea politicii interne și externe vor 
duce, mai devreme sau mai tîrziu, la 
izolarea de masele populare, la slăbirea 
partidului, cu grave consecințe pentru 
făurirea cu succes a socialismului. în
treaga experiență mondială a activității 
partidelor politice demonstrează cu pu
terea faptelor acest lucru.

In același timp, este necesar să per
fecționăm permanent formele organiza
torice, metodele și stilul de muncă al« 
partidului. Să dezvoltăm continuu demo
crația internă de partid, critica și auto
critica revoluționară.

Este necesar să asigurăm deplina uni
tate ideologică, politico-organizatorică a 
partidului.

Să nu uităm niciodată că unitatea 
partidului constituie garanția supremă a 
creșterii rolului conducător și înfăptuirii 
cu succes a Programului partidului !

Se impune o îmbunătățire radicală a 
activității sindicatelor. Trebuie să spun 
că, după părerea mea, sindicatele — atît 
cele din întreprinderi, dar mai cu seamă 
organismele centrale ale sindicatelor — 
nu-și îndeplinesc pe deplin rolul în so
cietatea noastră, trec ușor peste proble
mele din întreprinderi. Or, ele trebuie 
să-și îndeplinească mai activ atribuțiile 
pe care le au în sistemul democrației 
noastre muncitorești-revoluționare, să se 
ocupe permanent de activitatea între
prinderilor, de producție, de problemele 
sociale ale oamenilor și de orice alte 
probleme care se ivesc în întreprinderi. 
Nu este admis ca sindicatele să rămînă 
în afara vreunei probleme care privește 
viața și activitatea întreprinderilor și, 
repet, acordînd o atenție deosebită pro
blemelor sociale. Fără îndoială, aceasta 
este valabil pentru consiliile oamenilor 
muncii, dar sindicatelor le revine o răs
pundere deosebită în această privință șl, 
de asemenea, în activitatea politico-edu- 
cativă, de pregătire profesională și ridi
care a conștiinței revoluționare a 
oamenilor muncii.

Uniunea Tineretului Comunist, orga
nizațiile de femei, celelalte organizații 
de masă vor trebui să tragă concluziile 
corespunzătoare și să asigure îndepli
nirea mai bine a rolului pe care îl au în 
întreaga activitate. în mod deosebit aș 
atrage atenția asupra necesității ca 
Uniunea Tineretului Comunist să-și in
tensifice activitatea politico-educativă in 
rîndul tineretului și să adopte o atitudi
ne fermă față de unele manifestări ne
gative, care iși fac loc într-un domeniu 
sau altul. înainte aveam niște practici 
bune cînd Uniunea Tineretului Comunist, 
organizațiile studențești adoptau măsuri 
și exercitau un control, inclusiv asupra 
comportării tinerilor în societate. Astăzi 
au cam dispărut aceste preocupări și nu 
este bine, pentru că formarea și edu
carea tineretului trebuie să constituie 
una din preocupările foarte serioase ale 
organizațiilor de tineret, precum și ale 
organizațiilor de femei și ale tuturor or
ganizațiilor noastre de partid.

Trebuie să dinamizăm activitatea 
Frontului Democrației și Unității Socia
liste, să ne ocupăm mai mult de Orga-,

(Continuare în pag. a III-a)

Imagini noi din capitala țârii aflată într-o continuă și substanțială prefacere urbanistică. In fotografii : noul cartier Crîngași și aspect al metroului bucureștean
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nizația Democrației și Unității Socia
liste, care reprezintă o forță puternică 
și asigură participarea în mod organi
zat. a cetățenilor care nu sînt membri ai 
Partidului Comunist Român la întreaga 
viață politică, sub conducerea organiza
țiilor de partid.

In structura socială s-au produs și au 
loc schimbări continue în rolul claselor 
și categoriilor sociale. Au dispărut cu 
desăvîrșire vechile clase exploatatoare — 
capitaliștii și moșierii — și o dată cu 
acestea au fost înlăturate pentru tot
deauna condițiile de proprietate și ma
teriale pentru existența asupritorilor.

Va trebui să veghem cu toată exi
gența ca, sub nici o formă, să nu exis
te condiții pentru exploatarea omului de 
către om, pentru ca nimeni să nu poată 
trăi fără muncă sau din munca altuia.

Pe baza dezvoltării forțelor de pro
ducție, a proprietății socialiste de stat și 
cooperatiste a avut loc creșterea puter
nică a clasei muncitoare, care repre
zintă cea mai puternică clasă socială a 
societății noastre socialiste.

Clasa muncitoare a devenit o clasă 
nouă de proprietari și producători. A 
crescut nivelul de cunoștințe profesionale 
și tehnice al clasei muncitoare, precum 
și nivelul de cultură generală. Noii mun
citori sînt absolvenți ai învățămîntului 
de 10 ani, iar un număr tot mai mare 
sînt absolvenți ai liceului, deci ai învă
țămîntului de 12 ani. în același timp, în 
multe specialități lucrează specialiști cu 
studii superioare.

O dată cu generalizarea învățămîntului 
de 12 ani, noii muncitori vor fi absol
venți ai liceului de 12 ani. In același 
timp trebuie să avem în vedere că un 
număr tot mai mare de specialități în 
producție și în alte domenii vor trebui 
să fie ocupate de muncitori cu studii su
perioare. De aceea, va trebui să avem 
în vedere mărirea, în mod corespunzător, 
a numărului de studenți și -de absol
venți.

Schimbări de mare însemnătate s-au 
produs în rîndurile țărănimii care a tre
cut pe drumul cooperativizării. A avut 
loc. de asemenea, creșterea nivelului pro
fesional și de cultură al întregii ță- 
rănimi.

Uriașa dezvoltare a forțelor de pro
ducție, întreaga dezvoltare economico- 
socială, creșterea puternică a rolului 
științei, învățămîntului și a culturii au 
dus la creșterea puternică a intelectuali
tății provenite din rîndurile clasei mun
citoare, ale țărănimii și altor categorii 
sociale muncitoare, dar mai cu seamă la 
ridicarea nivelului științific, tehnic și 
cultural al intelectualității, care repre
zintă o puternică forță în producție, în 
întreaga viață socială.

Unitatea indisolubilă a clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității și a ce
lorlalte categorii sociale muncitoare re
prezintă temelia de granit a orînduirii 
noastre socialiste.

In procesul revoluției de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate 
se va accentua procesul de ridicare a ni
velului de cunoștințe și pregătirea poli- 
tico-educativă a tuturor claselor și ca
tegoriilor sociale.

Procesul de apropiere și omogenizare 
a claselor și categoriilor sociale va avea 
loc pe baza celor mai noi cuceriri ale 
științei, tehnicii și culturii, a conlucră
rii tot mai strînse în procesul de pro
ducție, de ridicare a întregii societăți pe 
noi culmi de progres și civilizație.

Acest proces legic revoluționar va 
duce treptat, dar inevitabil, la întărirea 
unității și omogenizării clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, a ce
lorlalte categorii sociale, care in cadrul 
diviziunii sociale a muncii vor forma 
un popor unic muncitor, constructor 
conștient al destinelor sale, al celei mai 
drepte orînduiri din cîte a cunoscut 
omenirea — comunismul.

In anii construcției socialiste, îndeo
sebi după Congresul al IX-lea, am reali
zat un nou sistem juridic, am întărit și 
dezvoltat legalitatea socialistă.

După Congresul al IX-lea am lichidat 
cu desăvîrșire urmările gravelor încăl
cări ale legalității și ale abuzurilor care 
au avut loc la începutul anilor ’50.

Este necesar să asigurăm buna func
ționare a sistemului juridic, a consilii
lor de judecată, în care oamenii muncii 
au rolul hotărîtor, să întărim ferm le
galitatea socialistă.

Să veghem ca nimeni să nu fie jude
cat și pedepsit pe nedrept, dar, în ace
lași timp, nimeni care încalcă legile ță
rii, interesele poporului să nu rămină 
nejudecat și nepedepsit.

Legalitatea, umanismul revoluționar 
impun o atitudine fermă față de cei ce 
nesocotesc interesele generale ale socie
tății socialiste.

Va trebui să asigurăm ca toate orga
nele de securitate și miliție să se afle 
permanent sub controlul organelor de 
partid, să răspundă în fața partidului și 
a poporului pentru acțiunile lor.

De asemenea, procuratura și tribuna
lele, toate organele de justiție trebuie să 
răspundă pentru activitatea lor în fața 
partidului și poporului.

Aceasta constituie cea mai sigură ga
ranție că nu se vor mai comite abuzuri, 
câ se va respecta legalitatea revoluțio

nară și reprezintă, totodată, o cerință a 
democrației muncitorești-revoluționare.

Deci, pe ansamblu, consider că se im
pune să facem o analiză mai temeinică 
a întregii activități organizatorice, de 
conducere, pentru a adopta măsurile 
necesare în concordanță cu noile cerințe, 
cu noua etapă a construcției socialiste 
în patria noastră.

Stimați tovarăși,
In acest cadru, aș dori să mă refer 

succint la activitatea ideologică și poli- 
tico-educativă. Avem fără îndoială re
zultate bune și în acest domeniu. De 
altfel, ceea ce am realizat în toate dome
niile de activitate este și un rezultat 
nemijlocit al activității ideologice și po
litico-educative. Dar. așa cum am apre
ciat la Conferința Națională și la re
centa plenară a Comitetului Central al 
partidului, se manifestă o anumită ră- 
mînere în urmă. Am înaintat mult în 
domeniul dezvoltării forțelor de produc
ție, al dezvoltării generale, dar nu în 
aceeași măsură am asigurat ridicarea 
nivelului politico-ideologic, al conștiin
ței revoluționare.

Va trebui să acționăm în așa fel ca, 
într-o perioadă scurtă, să lichidăm a- 
ceastă stare de lucruri, să facem astfel 
încît activitatea politico-ideologică de 
formare a conștiinței revoluționare, a 
omului nou, să devină o forță mai pu
ternică, să se transforme, dacă se poa
te spune așa. într-o adevărată forță mo
trice a înaintării întregului nostru po
por pe calea socialismului și comunis
mului.

In întreaga activitate politico-educati- 
vă trebuie să pornim de la Programul 
ideologic al partidului, acționînd pentru 
realizarea în viață a tuturor prevederi
lor sale.

Este evident că la baza întregii acti
vități ideologice, politico-educative tre
buie să stea concepția revoluționară 
despre lume și viață, materialismul dia
lectic și istoric, principiile socialismu
lui științific. Să abordăm cu mai mul
tă îndrăzneală problemele ideologice noi 
care apar, dezvoltarea concepției revo
luționare despre lume și viață. Să 
tragem concluziile necesare din practi
ca socială, din întreaga noastră activi
tate și să elaborăm căile pentru înain
tarea întregii noastre societăți.

Să studiem și să înțelegem temeinic 
contradicțiile care se manifestă în so
cietatea socialistă și să acționăm în mod 
conștient pentru înlăturarea lor.

Să nu uităm nici un moment că pro
cesul revoluționar nu s-a încheiat o 
dată cu instaurarea puterii democrati
ce a clasei muncitoare sau cu făurirea 
socialismului, ci el continuă și va con
tinua. reprezentând garanția dezvoltării 
continue a socialismului și trecerii la 
făurirea comunismului.

Trebuie să pornim de la faptul că 
socialismul, ceea ce noi am înfăptuit in 
România, demonstrează cu putere su
perioritatea orînduirii care a lichidat 
pentru totdeauna clasele exploatatoare, 
asuprirea omului de către om. Să pu
nem cu putere în evidență în întreaga 
noastră activitate aceste realizări și su
perioritatea orînduirii noastre, inclusiv 
pe baza a ceea ce s-a realizat în dez
voltarea socialistă pe plan mondial !

Să punem cu mai multă putere și for
ță in evidență justețea politicii genera
le a partidului nostru comunist, care 
și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste 
misiunea fstorică, asigurînd înaintarea 
României pe calea făuririi noii socie
tăți !

Să dezvoltăm puternic spiritul revolu
ționar în muncă, în gîndire, în toate do
meniile, să acționăm cu hotărîre împo
triva a tot ce este vechi și perimat, a 
ceea ce nu mai corespunde actualei eta
pe și să promovăm cu îndrăzneală noul, 
ceea ce se afirmă ca o necesitate a dez
voltării societății, atît în ce privește 
forțele de producție, cît și în știință, în 
învățămînt, în cultură, în întreaga dez
voltare economico-socială !

Este necesar să acordăm mai multă a- 
tenție combaterii cu fermitate a concep
țiilor retrograde, a misticismului. Să 
formăm la toți oamenii, la tineret o con
cepție științifică despre viață, corespun
zător uriașelor cuceriri ale științei, ale 
cunoașterii umane, care demonstrează 
justețea concepției material ist-dialecti ce 
și istorice despre lume, materialitatea lu
mii și dă o perspectivă minunată pentru 
noi și noi cunoașteri, pentru înaintarea 
omului spre un asemenea nivel de cul
tură și conștiință care să-1 facă cu a- 
devărat liber, dar și stăpin, cu adevă
rat, pe destinele sale,. să-i dea posibili
tatea să acționeze în mod conștient pen
tru transformarea lumii, pentru realiza
rea unei lumi mai bune și mai drepte.

In acest sens trebuie înțeleasă acti
vitatea de dezvoltare a conștiinței revo
luționare, de formare a omului nou. 
Trebuie să promovăm mai hotărît prin
cipiile de etică și echitate socială, să 
combatem cu fermitate egoismul și in
dividualismul. forme de înjosire a omu
lui, și care, fără nici o îndoială, sînt o 
rămășiță a trecutului, a concepțiilor re
trograde, înapoiate, dar demonstrează, 
încă o dată, rămînerea în urmă a acti
vității politico-educative. In acest sens, 
este necesar să punem cu putere în e- 
vidență justețea politicii naționale a 
partidului nostru, să combatem cu tărie 
orice concepție naționalistă, șovinistă, 
să educăm întregul popor în spiritul 

frăției, al solidarității, al hotărîrii de a 
acționa în deplină unitate, sub condu
cerea partidului, pentru înfăptuirea 
obiectivelor de dezvoltare a patriei, de 
ridicare a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului.

Să dezvoltăm puternic educația patrio
tică, mîndria față de cuceririle revolu
ționare, să facem să crească răspunderea 
și hotărîrea de a face totul pentru a 
contribui la dezvoltarea continuă a pa
triei, la întărirea independenței și su
veranității sale. Totodată, să dezvoltăm 
continuu spiritul de colaborare și soli
daritate internațională, de prietenie cu 
popoarele țărilor socialiste, cu oamenii 
muncii de pretutindeni, cu toate forțele 
care se pronunță pentru pace, pentru 
progres, pentru independența și liberta
tea fiecărui popor !

In acest sens, este necesar să aducem 
unele îmbunătățiri învățămîntului de 
partid. Mă refer la școlile de partid, le
gat și de ceea ce am spus mai înainte 
privind pregătirea cadrelor noastre pen
tru a putea să-și îndeplinească funcțiile 
de conducere în diferite domenii, dar și 
legat de necesitatea ridicării nivelului 
ideologic în general.

Trebuie să îmbunătățim activitatea 
noastră de propagandă, s-o legăm mai 
strîns de activitatea de producție și de 
întreaga desfășurare a vieții în fiecare 
unitate. Să îmbunătățim învățămîntul po
litic de masă, de ridicare a conștiinței 
socialiste. In mod deosebit doresc să 
atrag atenția asupra necesității perfec
ționării și așezării pe o bază mai bună a 
predării științelor sociale, care trebuie 
să asigure în întregul nostru învățămînt 
cunoașterea temeinică a politicii parti
dului. a problemelor construcției socia
lismului. dar și a tuturor problemelor 
dezvoltării economico-sociale.

Tn întreaga activitate politico-educati- 
vă va trebui să angajăm cu și mai mul
tă putere uniunile noastre de creație din 
domeniul literaturii, muzicii, artei plas
tice. Ele trebuie să participe activ, prin 
toate operele lor, la promovarea concep
ției revoluționare, a principiilor socia
liste, a politicii partidului nostru, la ri
dicarea nivelului general de cultură al 
maselor, ăl poporului. Presă, radioul și 
televiziunea, cinematografia, teatrul, în 
general toate mijloacele noastre de in
formare și de educație trebuie să-și per
fecționeze activitatea, să o axeze într-o 
măsură mai mare pe problemele gene
rale ale dezvoltării patriei, ale activi
tății politico-educative de ridicare a 
nivelului general de cultură al întregu
lui popor.

Avem tot ce este necesar pentru a asi
gura îmbunătățirea întregii noastre ac
tivități. Doresc, încă o dată, să subliniez 
că principiile economice, cadrul organi
zatoric pe care îl avem corespund actua
lei noastre etape de dezvoltare. Avem 
deja o experiență îndelungată și, pentru 
noi, nu se pune astăzi problema de a le 
aduce modificări structurale, ci de a 
asigura realizarea lor mai bună și de a 
lua măsuri pentru a perfecționa conti
nuu activitatea. Pornim de la faptul că 
aceasta reprezintă o necesitate perma
nentă, de zi cu zi. Nu există nimic care 
a fost rezolvat o dată pentru totdeauna. 
Permanent să avem în vedere că trebuie 
să perfecționăm și să aducem îmbună
tățiri întregii noastre activități, cores
punzător noilor obiective, etapei de dez
voltare pe care o parcurgem în toate 
domeniile !

Stimați tovarăși,
Aș vrea să mă refer foarte pe scurt 

la cîteva probleme ale construcției so
cialismului în general. De ce consider 
necesar acest lucru ? Pentru că tot ceea 
ce se întimplă în diferite țări socialiste 
se cunoaște și în patria noastră și con
sider că trebuie să avem o înțelegere 
corespunzătoare a problemelor generale 
ale construcției socialismului.

Este bine cunoscut că, practic, în toate 
țările socialiste este la ordinea zilei, în
tr-o formă sau alta, problema perfec
ționării activității și înlăturării unor 
lipsuri, unor greșeli, în vederea asigu
rării dezvoltării construcției socialiste. 
Desigur, sînt diferite feluri de abordare 
a acestor probleme într-o țară sau alta. 
După cum este bine cunoscut, noi am 
pornit întotdeauna și pornim de la con
cepția revoluționară că socialismul, ca 
de altfel orice orînduire, își are legile 
sale obiective și se perfecționează con
tinuu. corespunzător stadiului de dez
voltare. Am pornit de la concepția re
voluționară că socialismul se înfăptu
iește în mod diferit de la o țară la alta, 
intr-o etapă sau alta a dezvoltării so
cietății, că legile obiective și principiile 
socialismului științific se aplică diferen
țiat de fiecare partid la condițiile și rea
litățile concrete din țara respectivă. 
Ceea ce a fost valabil la un moment 
dat, într-o anumită etapă, devine pe
rimat și trebuie înlocuit cu ceea ce co
respunde noii etăpe a devoltării socie
tății.

In acest sens, trebuie să subliniez că 
partidul nostru, îndeosebi după Congre
sul al IX-lea, a adoptat o serie de mă
suri și a perfecționat activitatea de con
ducere, de planificare, de organizare, 
inclusiv dezvoltarea democrației socia
liste, așa cum este bine cunoscut. De 

aceea, pentru noi acum nu se pun ase
menea probleme.

In ce privește criticarea anumitor stări 
de, lucryri negative din trecut sau din 
prezent, noi am considerat și conside
răm că aceasta trebuie să fie făcută de 
pe poziții revoluționare, în vederea în
lăturării a ceea ce este negativ și nu 
mai corespunde, dar punînd cu putere 
în evidență tot ceea ce s-a realizat, ceea 
ce este bun, ceea ce a asigurat dezvol
tarea socialismului și asigură mersul 
ferm înainte în construcția societății so
cialiste. Am daț și dăm o înaltă apre
ciere forțelor revoluționare, luptei ma
selor populare, rolului diferitelor perso
nalități în diverse etape ale luptei revo
luționare. De altfel, întreaga dezvoltare 
a societății, deci și a socialismului, nu 
se realizează în gol, ci pe baza a ceea 
ce s-a înfăptuit în decursul istoriei — și 
cu ceea ce a fost bun, și cu ceea ce a fost 
rău. în acest sens, am criticat și criticăm 
ferm orînduirea burghezo-moșierească, 
dar în același timp am prețuit și pre
țuim luptele îndelungate pentru progres 
social, care au asigurat formarea na
țiunii, a statului nostru național unitar. 
Prețuim tot ceea ce am realizat în anii 
construcției socialismului și cred că pu
tem spune' că, pe ansamblu, pe plan 
mondial, socialismul și-a demonstrat pe 
deplin superioritatea, că el reprezintă 
prezentul și viitorul întregii omeniri. 
Trebuie să punem cu putere în eviden
ță această superioritate, în comparație 
cu oricare orînduire de pînă acum și, 
mai cu seamă, cu orînduirea burghezo- 
moșierească, cu orînduirea imperialistă.

Va trebui să aplicăm ferm principiile 
politicii noastre de întărire a colaborării 
și solidarității cu toate țările socialiste, 
să acționăm pentru întărirea unității 
acestora, ca una din condițiile pentru 
construirea cu succes a socialismului din 
fiecare țară, pentru creșterea forței de 
atracție a socialismului în lume. întărim 
relațiile cu țările în curs de dezvoltare, 
în lupta lor pentru progres. împotriva 
dominației și asupririi imperialiste și 
neocolonialiste. In .același timp, să ex
tindem relațiile și cu țările capitaliste 
dezvoltate . pe. baza principiilor coexis
tenței. pașnice. Este necesar ca, întot
deauna, să punem la baza tuturor rela
țiilor noastre cu alte state principiile 
egalității, respectului independenței si 
suveranității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reciproc, 
respectării dreptului fiecărui popor la 
dezvoltarea liberă, așa cum o dorește. 
In acest spirit doresc să subliniez nece
sitatea ca în relațiile de colaborare, în 
C.A.E.R., în Tratatul de la Varșovia, în 
diferite organisme și comisii mixte, și-, 
în general, în relațiile noastre interna
ționale, să se acționeze mai ferm, în spi
ritul pozițiilor partidului și țării noas
tre, să se prezinte mai militant întrea
ga noastră politică și activitate internă 
și internațională de construcție socialis
tă, de pace.

In ce privește problemele internațio
nale, pornind de la aprecierea că în via
ța mondială se mențin încă problema 
grave și complexe, este necesar să acțio
năm cu toată hotărîrea în direcția unirii 
tuturor forțelor pentru soluționarea lor, 
pentru dezarmare, și în primul rind 
pentru dezarmare nucleară, pentru înlă
turarea armelor nucleare, pentru dezar
marea convențională, pentru reducerea 
cheltuielilor militare. Trebuie să men
ționez că am constatat, cu multă satis
facție, în relațiile internaționale — inclu
siv cu prilejul vizitelor realizate în acest 
an — aprecierea înaltă de care se bucură 
politica României de pace, de cola
borare, de dezvoltare economico-socială. 
Aceasta, însă, ne obligă să muncim mai 
bine și în problemele interne, și în pro
blemele externe, ca să nu înșelăm aș
teptările poporului nostru și ale priete
nilor noștri de peste hotare, pornind 
tocmai de la faptul că rezultatele în 
construcția socialistă și politica fiecărei 
țări socialiste sint, de fapt, contribuția 
directă la cauza generală a progresului, 
a păcii, a unei lumi mai drepte și mai 
bune.

Trebuie să acordăm mai multă atenție, 
în continuare, problemelor situației eco
nomice mondiale, și îndeosebi țărilor în 
curs de dezvoltare, și să facem în așa fel 
incit, împreună cu celelalte țări socia
liste, să acordăm un sprijin mai mare 
soluționării acestor probleme. Va trebui 
să intensificăm activitatea și să insistăm 
pentru soluționarea tuturor conflictelor 
și problemelor litigioase dintre state nu
mai pe cale pașnică, prin tratative. Am 
în vedere, desigur, în primul rînd, si
tuația din Orientul Mijlociu, necesitatea 
de a se ajunge la organizarea în cel mai 
scurt timp a unei conferințe internațio
nale în problema aceasta.

în ce privește acordurile de la Ge
neva privind Afganistanul, consider că 
trebuie să salutăm încheierea acestor 
acorduri și trecerea la retragerea trupe
lor sovietice din Afganistan. De altfel, 
după cum este bine cunoscut, România 
a considerat o greșeală însăși intrarea 
trupelor sovietice în Afganistan și ne-am 
pronunțat întotdeauna pentru retragerea 
lor. Am discutat nu o dată aceste pro
bleme cu tovarășii sovietici ! Trebuie 
menționat că acordul care s-a realizat 
acum pune o serie de probleme deosebit 
de grele, pentru că Afganistanul trebuie 

să facă față unor situații care nu au 
existat acum 10 ani. Or, noi considerăm 
că soluționarea politică trebuie să asi
gure și dezvoltarea democratică, inde
pendentă a Afganistanului. Practic, con
dițiile de astăzi din Afganistan sînt in
comparabil mai grele decit cele din mo
mentul intrării trupelor sovietice. Este 
neapărat necesar, într-adevăr, să se 
pună capăt oricăror intervenții din afa
ră, oricărui sprijin pentru forțele din 
opoziție din afară, să se respecte neabă
tut independența și dreptul poporului 
afgan pentru a-și soluționa problemele 
singur și a-și asigura dezvoltarea pe 
care o dorește. Țara noastră se pronunță 
pentru o dezvoltare progresistă, democra
tică pe calea socialistă a Afganistanului 
și, în acest spirit, vom întări colaborarea 
și solidaritatea cu Afganistanul.

Ne pronunțăm, de asemenea, pentru o 
soluție, politică în Nicaragua. Salutăm 
procesul care are loc, prin care trebuie 
să se pună capăt oricăror intervenții a 
Statelor Unite ale Americii și să se asi
gure dezvoltarea independentă pe calea 
progresului a poporului Republicii Ni
caragua.

De asemenea, sîntem pentru o soluție 
politică în Kampuchia. Am discutat cu 
tovarășii vietnamezi această problemă și 
am ajuns la concluzia comună că tre
buie să se asigure reconcilierea națio
nală, retragerea trupelor vietnameze din 
Kampuchia ; ne-am pronunțat pentru în
cetarea oricărei intervenții străine în te- 

■ ritoriul Kampuchiei, pentru asigurarea 
dezvoltării democratice, independente, pe 
bază de neutralitate și nealiniere a 
Kampuchiei. Tovarășii vietnamezi au 
spus că dacă se ajunge la o soluție poli
tică ei își vor retrage trupele mai de
vreme de 1990.

In acest spirit sîntem pentru soluțio
narea și a altor conflicte, care însă 
trebuie să pornească de la necesitatea 
respectării neabătute a dreptului po
poarelor la independență, la dezvoltare 
liberă, de a exclude amestecul în trebu
rile interne.

Din acestea se pot trage și unele con
cluzii mai generale. înseși aceste con
flicte au demonstrat și demonstrează cu 
putere justețea tezei marxiste care se 
pronunță împotriva exportului de revo
luție, cît și împotriva exportului de 
contrarevoluție. In fond, prezența trupe
lor sovietice în Afganistan n-a ajutat 
Afganistanul pe calea socialismului, 
dimpotrivă, a stimulat dezvoltarea for
țelor contrarevoluționare și s-a ajuns la 
situația de astăzi. In Kampuchia, pre
zența trupelor vietnameze, de asemenea, 
nu a ajutat, dimpotrivă, a adus daune 
și greutăți — și, din păcate, nu numai 
în aceste țări — dar, în general, a adus 
daune prestigiului și principiilor socia
lismului. De asemenea, intervenția ame
ricană în Nicaragua, în alte țări, de
monstrează că forțele contrarevoluțio
nare nu pot să înăbușe lupta popoarelor 
pentru independență, că Nicaragua, ca 
și alte popoare, în ciuda superiorității 
forței de intervenție, își apără libertatea, 
calea spre o dezvoltare liberă și inde
pendentă.

Cred că în activitatea noastră ideolo
gică, politică, trebuie să scoatem în evi
dență tocmai necesitatea de a se pune 
cu desăvîrșire capăt amestecului în tre
burile interne, intervenției militare și 
de a se respecta dreptul popoarelor de 
a-și hotărî dezvoltarea îp mod indepen
dent. Doresc să menționez că aceasta nu 
înseamnă renunțarea la solidaritatea cu 
forțele progresiste, antiimperialiste. Dar 
solidaritatea nu înseamnă intervenție 
militară — și aceasta trebuie s-o spu
nem foarte clar. Noi am acordat și vom 
acorda și în continuare sprijin popoare
lor care luptă pentru independență na
țională, care luptă pentru progres eco
nomic și social, pentru a-și asigura con
strucția societății pe care o doresc. 
Aceasta reprezintă o latură esențială a 
politicii noastre internaționaliste de so
lidaritate cu toate forțele antiimperia
liste.

Ne pronunțăm ferm pentru a întări 
relațiile cu partidele comuniste și mun
citorești, cu partidele socialiste, cu parti
dele social-democrate, cu alte partide și 
forțe democratice și progresiste. Este 
necesar ca, în activitatea noastră inter
națională și în propaganda noastră, să 
punem cu mai multă putere în evidență, 
și in acest domeniu, justețea activității 
partidului nostru, necesitatea . întăririi 
solidarității internaționale, inclusiv a 
consfătuirilor, a unor reuniuni interna
ționale sau regionale a partidelor comu
niste, bazate pe principiile noi. de egali
tate. care să excludă orice amestec în 
treburile altor partide.

In viața internațională au loc mari 
schimbări. Ca întotdeauna, în asemenea 
schimbări radicale în raportul de forțe, 
în dezvoltarea omenirii, apar tot felul de 
concepții, confuzii, inclusiv manifestări 
ale neîncrederii in forțele socialismului, 

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a aprobat in 
unanimitate Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, și a dat o înaltă apreciere conceptelor, 
orientărilor și indicațiilor de inestimabilă valoare teoretică și prac
tică cuprinse in acest magistral document, hotărînd să fie publi
cate ca teze ale viitoarei plenare a C.C. al P.C.R. și larg 
dezbătute in organele și organizațiile de partid, în presă, în între
gul partid.

în dezvoltarea societății pe calea libe 
tății sociale, pe calea independenței. M 
este ceva nou în istoria omenirii, r 
numai în epoca revoluționară marxist 
ci în întreaga dezvoltare. Aceasta presi 
pune, ca o necesitate, să studiem și t 
analizăm temeinic marile transformă 
și schimbări și să tragem concluzii 
corespunzătoare. Să pornim însă înto 
deauna de lă principiile și concepția r 
voluționară despre lume, să privim < 
încredere perspectiva luptelor pent' 
progres, pentru pace. Aceasta impune 
o poziție militantă împotriva diferitei 
concepții greșite. Trebuie să demască 
mai activ propaganda imperialistă, rea 
ționară, întreaga activitate de umbri 
sau ponegrire a realizărilor din țări 
socialiste, care pune în evidență unt 
lipsuri sau laturi negative, d?,r tr< 
complet sub tăcere marile realil'j' 
aceste țări. Să adoptăm o politic!®V 
națională principială în soluționare., 
turor problemelor în interesul popoi 
lor. pornind de la faptul că dezarma 
problemele noii ordini econon 
așezarea relațiilor pe o bază nouă, den 
cratică, nu se pot realiza decît cu p^r 
ciparea tuturor statelor lumii, fără de 
sebire de mărime și de orînduire socia

Trebuie să avem în vedere că se m 
nifestă o serie de abateri, teoretice 
practice, atît de dreapta, cît și de stînț 
Desigur, și unele, și altele sînt la fel 
periculoase. în general, extremismul 
orice fel nu ajută la soluționarea justă 
problemelor. Dar, după părerea mea, 
momentul de față pericolul principal 
reprezintă abaterile de dreapta, care ț 
să aducă mari daune construcției soci 
liste, luptei pentru dezarmare, pent 
pace, pentru progresul general ăl, on 
nirii. De aici decurge și necesitatea < 
în activitatea noastră ideologică ș'. 
litico-educativă, să adoptăm o > 
corespunzătoare, mai fermă. Toc/ i 
aceste împrejurări se impune <y 
sificare — nu numai pe i :
dar și internațional — a J / fi 
gice, pentru afirmarea cu 
cepțiilor revoluționare des 
principiilor socialismului 
se îmbogățesc și se vor 
tinuu, atît cu practica so 
tica construcției socialist^ 1
cluziile noi ale cunoașter 
societății in general. t.

Este necesar să puner 
putere, în evidență rol 
clasei muncitoare, al ț< 
mai însemnat pe car ®
tualitatea în dezvoltarea / 
cietății, dar și rolul mase, 
poarelor. »

Trebuie să subliniem permanent 
tețea tezei științifice privind rolul 
selor, al popoarelor, ca adevărate 
ritoare ale întregii dezvoltări, ale
riei omenirii. In acest sens, vorbind 
noua gîndire politică — care trebuie 
se afirme — este necesar să sublinia 

Zțtu putere principiile ce trebuie să st 
/ la baza acestei gîndiri, schimbările t 
\ dicale care trebuie să aibă loc în 1 
\ porturile internaționale, în politica int' 
«națională și care să pornească înt 
jdeauna de la înlăturarea cu desăvîr 
re a oricărui amestec în treburile : 
terne ale altor popoare, de la asigurat 
progresului economic și social, a in< 
pendenței și suveranității popoarel 

"TTOmăi pe bâza unor principii clare 
și consider că activitatea noastră id< 
logică și politică trebuie să acorde m 
mai multă atenție acestor probleme 
se poate spune că se va putea ajunge 
o schimbare a gîndirii și practicii mc 
diale, la realizarea unei noi gîndiri, 
unor noi practici în relațiile internat 
nale. Trebuie să privim cu încredere v 
torul omenirii, legat de necesitatea 
lăturării armelor nucleare și altor ar 
de distrugere în masă, de dezvolt 
independentă, asigurarea păcii 
greșului tuturor națiunilor lut/^

In acest spirit, consider că ou 
cesar să analizăm și să adop’Pc 
ții mai ferme în activitatea 
plan internațional. ne

Vorbind de toate acestea. Jn 
subliniez că nu trebuie să',Ca On 
un moment că apreciem tot 
Iul cum realizăm planul și—, 
le de dezvoltare economico-so 
vom înfăptui Programul pari 
te aceste activități, perfect io *r 
o avem în vedere, inclusiv ac 
noastră internațională, trebuie i 
permanent în atenție Înfăptuirea 
tută a programului de dezvoltare 
triei, de ridicare a gradului de 
zație, a bunăstării materiale și SI 
le a poporului. Numai așa partidi 
tru își va îndeplini întotdeauna r 
misiunea sa in societatea noastră 
listă, își va păstra caracterul revc 
nar în toate împrejurările, va răsi 
încrederii și așteptărilor intre 
popor.

jt
rr 
fă 
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OLT

Organizarea muncii in acord global stimulează 
hărnicia și răspunderea cooperatorilor

Pe ogoarele județului Olt. conco
mitent cu eforturile depuse pentru 
încheierea insămîntărilor. aflate in 
curs de finalizare, lucrătorii, din 
agricultură acționează in vederea 
bunei desfășurări a lucrărilor de 
întreținere, respectiv la efectuarea 
prașilelor manuale și mecanice. în 
unitățile din consiliile agroindus
triale Vișina. Izbiceni. Ianca, Vlă- 
dila, Rusănești și Dobrosloveni pri
ma prașilă manuală la sfecla de 
zahăr s-a efectuat pe 90 la sută 
din suprafața cultivată, iar la floa- 
rea-soarelui — în proporție de 70 
la sută. Rezultatul nu este întîm- 
plător. Aici sînt folosite toate uti
lajele. iar la prășit participă un 
mare număr de oameni. Se acțio
nează pentru mobilizarea- tuturor 
forțelor umane și în uflitătile din 
consiliile agroindustriale Găneasa, 
•Mărunței. Strejești. Oboga. Stoică- 
nești. situate in partea dinspre cen
trul spre nordul județului, in care, 
comparativ cu cele din sud. starea 
de vegetație a culturilor este mai 
puțin avansată.

începerea prașilelor constituie si 
prilejul unei minuțioase organizări 
a muncii în acord global, în cadrul 
f'-melor,, pe formații de lucru, 

"Ce ftîfe șl pe oameni. în acest scop, 
face delimitarea solelor și mar

țea cu numere de ordine a rîn- 
irilor. la capătul tarlalelor. Munca 
acord global îi determină pe 

i>op.eratori să se ocupe cu răspun- 
ere de calitatea lucrărilor, acor- 
lind cea mai mare atenție asigu-

BRĂiLA

In actualitate —
Anul acesta, în județul Brăila, 

se vor cultiva 13 200 hectare cu 
orez. Pină în seara zilei de 2 mai 
s-au semănat 810 hectare. Lucrăto
rii din acest important sector a- 
griool au de efectuat încă un vo
lum mare de lucrări, intîrzierile 
provocate de tin%pul nefavorabil 
trebuind să fie grabnic recupera
te;" Gtfffi se acționează în această 
privință ? „în vederea grăbirii lu
crărilor — ne precizează inginerul- 
țef al Trustului I.A.S., Constantin 
Cimpoiescu — sint folosite toate 
forțele existente m fermele culti
vatoare de orez. Programul ela
borat in acest sens cuprinde mă
suri adaptate condițiilor naturale 
specifice acestei perioade. Activi
tatea mecanizatorilor este bine or
ganizată. iar cadrele de speciali
ste acordă permanent îndrumarea 
ehnică necesară. Datorită preci- 
litațiilor din Tuna aprilie, terenul 
-a putut fi pregătit continuu. I)e 
ceea, acum se lucrează Oii priori- 
ite pe parcelele situate lingă că

Lucrări de întreținere a culturilor Se plantează ultimele suprafețe cu cartofi

rării densității optime a plantelor, 
înlăturării în totalitate a buruieni
lor din cultură etc.

Asemenea măsuri avînd ca scop 
organizarea muncii în acord global 
au făcut ca in toate unitățile din 
consiliul agroindustrial Vișina să 
se încheie prima prașilă manuală la 
Sfeclă de zahăr și floarea-soarelui. 
încă de săptămîna trecută, sute de 
oameni lucrează la efectuarea pri
mei prașile manuale la porumb, 
lucrare făcută deja pe 1 200 hec
tare din cele 3 800 cultivate în aces
te unități. în ziua de 3 mai. în coo
perativele agricole din Brastavățu, 
Crușov, Vădastra și Urzica, 800 de 
cooperatori, sub supravegherea spe
cialiștilor. se aflau la prășitul po
rumbului. iar Ia Obîrșia 300 de per
soane prășeau cultura de soia. Ca și 
la sfecla de zahăr și la floarea- 
soarelui. ei aveau semințe din re
zerva oprită în vederea completării 
golurilor, la care insă apelau rar, 
după cum rare erau și golurile. în 
unele tarlale am constatat că se lu
crează mecanic, cu sapa rotativă. 
Așa cum ne-a relatat Aurel Bon- 
drescu. organizatorul de partid, 
acestea sînt culturile de porumb pe 
câre prima prașilă manuală va fi 
începută peste 5 zile, sapa rotativă 
asigurînd distrugerea „din fașă" a 
buruienilor, spargerea crustei și, 
respectiv, conservarea apei în sol.

Mlhal GRIGOROȘCUȚA
corespondentul „Scînteii*

semănatul orezului
halele de aducțiune a apei, pentru 
a se evita infiltrațiile care ar în
greuna pregătirea terenului. Supra
fețele care au exces de umiditate 
și nu pot beneficia de tehnologia 
clasică se vor lucra prin nivelare 
în apă, pentru care au fost confec
ționate utilajele necesare".

Am urmărit cum se desfășoară 
lucrările la I.A.S. Stăncuta, care 
dispune de O mare orezărie. Ingi
nerul Viorel Ionescu. directorul 
unității, ne spune : „Vom cultiva 
4 350 hectare cu orez, cu aproape 
500 hectare mai mult decît în anul 
trecut. Pregătim terenul folosind 
discurile ușoare. alternativ cu 
cele grele, în vederea combaterii 
integrale a buruienilor. Distru
gerea buruienilor cu rfzomi se 
execută cu discuri grele, la 
17—18 cm adincime. în același 
scop, rețeaua de alimentare cu 
apă este acum pregătită in așa fel 
incit după înrădăcinarea orezului 
plantele să fie menținute in par
cele. intr-un strat de apă de

25—30 cm. Prin aceasta se va asi
gura combaterea mohorului răsă
rit". în orezărie se muncește in
tens. Pe solele celor 14 ferme ale 
unității se fac nivelări de exploa
tare a parcelelor, se aplică dozele 
de îngrășăminte conform tehnolo
giei. ca și erbicidele de bază și se 
introduce apa în vederea însămîn- 
țării. Pînă în seara zilei de 2 mai, 
cele mai mari suprafețe au fost 
însămînțate în fermele nr. 2 —
70 hectare, nr. 11, 4 și 5 — cîte 
50 hectare fiecare. Pentru a recu
pera intîrzierile determinate de 
timpul nefavorabil, comandamen
tul județean al agriculturii a venit 
în ajutorul acestui mare bazin cul
tivator de orez redistribuind, din 
alte unități. 248 tractoare.

Și Ia întreprinderea agricolă de 
stat Siliștea au fost efectuate pre
gătiri intense în vederea insămin- 
țării celor 1100 hectare ce vor fi 
cultivate cu orez. Directorul unită
ții, inginerul Mihai Vlad, ne pre
cizează : „Canalele care alimen
tează orezăria cu apă au fost de- 
colmatate și curățate la vreme,

BOTOȘANI

Plantarea cartofilor -
în județul Botoșani se cultivă, în 

acest an, aproape 12 000 hectare cu 
cartofi. Lucrările de plantare se 
desfășoară acum pe ultimele su
prafețe. Luni s-au realizat aproape 
1 200 hectare. De altfel, în consili
ile agroindustriale Săveni și Cin- 
dești s-a incheiat plantarea carto
filor, lucrările fiind avansate și in 
consiliile agroindustriale Săuceni, 
Șendriceni și Coțușca.

Este semnificativ modul cum s-a 
lucrat la cooperativa agricolă Vîrfu 
Cîmpului. Spunem „s-a lucrat" 
întrucit toate cele 470 hectare 
prevăzute a se cultiva cu cartofi 
au fost plantate în totalitate. Re
ținem cîteva aspecte din practica 
cooperatorilor de aici întrucit uni
tatea și-a propus să obțină o re
coltă la nivelul criteriilor de acor
dare a înaltului titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare". întreaga 
suprafață a fost fertilizată îndeo
sebi cu îngrășăminte organice. Ri
goarea geometrică a biloanelor, 
densitatea optimă a cuiburilor la 

•'■ hectar arată o preocupare respon
sabilă pentru calitate atît din 
partea mecanizatorilor, cît și a 
specialiștilor. Prin buna folosire a 
utilajelor, s-au realizat viteze zil
nice ridicate la plantat. Fermele 
conduse de Marin Cocriș și Gheor- 
ghe Ungureanu au fost primele 
care au încheiat această lucrare. 
Apoi, la scurt timp, a anunțat în - 
cheierea plantării cartofului și 
ferma nr. 1 condusă de inginer 
Dorina Maxim.

Unitățile din consiliul agroindus
trial Bucecea cultivă 2 000 hectare 
cu cartofi, reprezentind 20 la sută 
din suprafața unităților coopera
tiste din județ. „Pregătim obți
nerea unor recolte mari — ne spu- 

ceea ce a însemnat un volum de 
lucrări de peste 33 000 mc. Au fost 
reparate în întregime cele 492 va- 
nete de alimentare șl evacuare, ca 
și cele 12 stăvilarc. Ploile căzute 
in ultima vreme ne-au creat pro
bleme destule, insă am luat măsu
rile necesare pentru intensificarea 
ritmului de lucru la semănat. Da
torită executării manuale a rigo
lelor și a deschiderii de canale țiu 
pluguriie s-a reușit să se creeze 
front pentru pregătirea terenului. 
Astfel, pină in seara zilei de 2 mai, 
terenul a fost pregătit pe 160 hec
tare. s-au nivelat 150 hectare si au 
fost însămințate 30 hectare.

începînd de ieri. 3 mai, s-a tre
cut cu toate forțele la semănatul 
orezului și în zonele Baldovinești, 
Măxineni. Tichilești, Bertești etc. 
Prin măsurile luate de organele 
de specialitate și conducerile uni
tăților agricole există condiții ca 
și semănatul orezului să se încheie 
in timp scurt. . ,

Candiano PRICEPUTU
corespondentul „Scînteii"

pe ultime suprafețe
ne Radu Vatavu, organizatorul de 
partid al consiliului agroindustrial, 
în acest scop s-au asigurat cartofi 
de sămință din verigi superioare, 
superelită și elită, iar pregătirea 
terenului și plantarea se fac cu cea 
mai mare răspundere". Ieri, la 
C.A.P. Bucecea. din cadrul acestui 
consiliu agroindustrial, erau mobi
lizate importante xorțe Ia plantarea 
cartofilor. în vederea încheierii 
acestei lucrări, echipe de coopera
tori alimentau rapid mașinile.

Concomitent cu eforturile ce se 
fac in vederea încheierii plantării 
cartofilor. în unele unități agricole 
au început lucrările de întreținere. 
Astfel, la Vlădeni și Corni și in 
alte unități botoșănene a început 
rebilonarea. precum și prima pra
șilă mecanică, în scopul afînării 
solului tasat de ploile căzute acum 
cîteva zile. De altfel, pentru asigu
rarea unor producții mari, comite
tul județean de partid a stabilit 
măsurile ce se impun a fi aplicate 
în continuare. în cele mai multe 
unități suprafețele, cultivate cu 
cartofi au fost repartizate pe coo
peratori. care au astfel de pe acum 
în răsnundere lucrările de întreți
nere de efectuat pină la recoltare. 
S-au stabilit, de asemenea, specia
liștii și echipele de cooperatori 
care vor acționa cu utilajele Ia 
combaterea bolilor și dăunătorilor. 
Așa cum organizarea temeinică a 
muncii a asigurat ritmuri înalte în 
campania de însămințări. aceeași 
bună organizare trebuie să mobili
zeze forțele angajate in desfășura
rea lucrărilor de întreținere a cul
turilor semănate. .

Euqen HRUȘGA
,'w/A' K' corespondentul „Scînteii”

Cum se afla „omul potrivit 
pentru locul potrivit" 

Argumentele laboratorului de psihologie-ergonomie 
al I.P.R.S. - Băneasa

In procesul neîntrerupt de perfecționare a tuturor factorilor de pro
ducție realitatea a impus metode noi sau Insuficient utilizate în trecut, 
astfel incit să se asigure creșterea mai puternică a eficienței, con
comitent cu îmbunătățirea condițiilor de muncă. Una dintre aceste 
metode ă reprezintă psihosociologia muncii, domeniu în care întreprin
derea de piese radio și semiconductor! Băneasa — București a acumu
lat o frumoasă și utilă experiență. Făcind o sumară trecere în revistă 
o evoluției, a realizărilor laboratorului de psihologie-ergonomie din 
întreprindere se degajă o concluzie limpede : activitatea desfășurată 
oici contribuie real și direct la creșterea eficienței, la sporirea produc
ției, a calității acesteia și, nu in ultimul rînd, la menținerea unul 
sentiment de satisfacție profesională in rindul oamenilor muncii.

•f/ii

Pentru a argumenta aceste afirma
ții este necesară mai întii o privire 
asupra specificului muncii desfășu
rate in întreprindere. I<a I.P.R.S. 
Băneasa există o singură profesiune 
de bază, aceea de operator compo
nente electronice, fiecare muncitor 
fiind Specializat într-o serie de 
operații pe care le repetă într-o 
anumită cadență. Faptul că unele 
mișcări se execută sub microscop 
reclamă deprinderi motorii deosebite 
de cele ale spațiului obișnuit, acui
tate vizuală, capacitate de concen
trare. Aoest tip de activitate, in care 
solicitările musculare sint slabe, este 
uneori privit din afară ca fiind o 
muncă ușoară. în 
realitate însă, așa 
cum au de
monstrat studii
le aprofundate e- 
fectuate in uni
tate. lucrurile nu 
stau așa. în pe
rioada in care 
încadrarea si re
partizarea pe 
locuri de muncă 
erau realizate la 
intimplare. în a- 
făra unor crite
rii științifice de determinare a com
patibilității intre cerințele operațiu
nilor și aptitudinile fiecărui om. nu
mai 14—15 la sută dintre cei angajați 
reușeau să se adapteze condițiilor 
speciale și să devină buni operatori. 
Ca urmare, randamentul în muncă 
era scăzut, perioadele de acomodare 
se prelungeau excesiv, de multe ori 
muncitorul solicitînd schimbarea lo
cului de muncă.

Așadar, s-a dovedit absolut nece
sară adoptarea unei strategii clare 
de orientare profesională, utilă atît 
pentru întreprindere, cît și pentru 
fiecare muncitor în parte. Așa s-a 
născut ideea înființării. în cadrul 
serviciului de organizare a produc
ției și a muncii, a unui laborator de 
psihologie-ergonomie.

...Au trecut de atunci 19 ani. între 
timp laboratorul a fost dotat cu 
aparatură adecvată și dispune de 
spațiul necesar desfășurării optime 
a activității. Mai întii. încă din anul 
1971. s-a stabilit obligativitatea avi
zului favorabil al laboratorului pen
tru Încadrarea de operatori compo
nente electronice. Pentru o mai pre
cisă orientare profesională, avizul 
Cuprinde in prezent și secțiile sau 
familiile de operații care corespund 
ca solicitări capacităților noului an
gajat.

Dovedindu-și utilitatea ca instru
ment al conducerii întreprinderii, 
investigațiile au cuprins, treptat, și 
alte categorii de oameni ai muncii. 
Astfel, in momentul de i'ață, se 
realizează examinări pentru înca
drarea in serviciul C.T.C., pentru 
unele categorii de electricieni, pen
tru numirea in funcțiile de șef de 
echipă sau maistru, pentru cadrele 
cu pregătire superioară. Evident, 
fiecare dintre aceste grupe de exami
nări se realizează pornind de la 
„baterii do probe" (cum sînt denu
mite în limbaj specializat) diferite 
și utilizînd strategii specifice. Me
rită Subliniat că fiecare tip de 
examinare a necesitat în medie pină 
la doi ani de studii amănunțite pen
tru ă putea surprinde. într-un sis
tem metodologic închegat, elemen
tele specifice activităților industriale 
respective, precum și pentru a stabili 
procedee de validare Și „omologare" 
a bateriilor de teste realizate, care 
Sint continuu perfecționate. Cît des
pre utilitatea lor, iată un singur 
exemplu : înainte de â exista obli
gativitatea testării personalului 
C.T.C., se manifesta tendința să fie 
numite în aceste posturi persoane 

care... nu mai reușeau să facă față 
cerințelor producției. Este inutil să 
mai arătăm efectul dăunător, demo
bilizator al unor asemenea practici. 
Determinarea aptitudinilor fiecărui 
om al muncii de la serviciul C.T.C. 
și înlocuirea celor care nu corespun
deau cerințelor postului au adus ac
tivitatea de control al calității la 
locul cuvenit, cu urmări, benefice nu 
numai asupra calității produselor 
avizate, dar și — mult mai important 
— asupra preocupării fiecărui mun
citor pentru îndeplinirea tuturor a- 
tributiilor care ii revin.

Pentru a avea o imagine mai 
clară asupra utilității activității la
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boratorului de psihologie-ergonomie, 
discutăm mai intii cu ing. Anton 
Vătășescu. directorul întreprinderii.

— Cum sprijină laboratorul actul 
decizional al conducerii întreprin
derii 1

— în prezent nu există, practic, 
decizie cu privire la personalul uni
tății. fie că este vorba de angajare, 
de promovare sau de înlocuire in 
funcție, fie că vrem să lămurim di
ferite probleme apărute in procesul 
muncii, în care să nu solicităm spri
jinul psihologilor noștri. Nu mă re
fer doar la conducerea unității. Ase
menea solicitări apar și la nivelul 
secțiilor, al atelierelor. Desigur, în
crederea in recomandările primite 
nu s-a născut spontan, ei este rodul 
anilor, nu putini la număr, de cind 
acestea sini confirmate de realitate. 
Și dacă in ceea ce privește angajă
rile de operatori lucrurile ar putea 
să pară relativ simple — deși nu 
sînt — nu același lucru se poate 
spune, de exemplu, despre testările 
referitoare la personalul cu pregă
tire superioară. In .•urmă, cu aproape 
șapte ani am solicitat să se realizeze 
un dialog cu cei aproape 80 de sta-, 
giari care luorau atunci in între
prindere, pentru a le afla p.reocilpă- 
rfle și a stabili o perspectivă de 
valorificare pe termen lung a poten
țialului lor. Mai tîrziu am extins 
investigațiile asupra tuturor cadrelor 
cu pregătire superioară care urmau 
să se angajeze in unitate.

— Ar fi interesant de detaliat 
efectul urmărit — și cel atins — 
prin testarea psihoaptitudinală a 
acestei categorii profesionale. Cum 
s-ar putea exprima gradul de preci
zie al „diagnosticului" formulat da 
laborator ?

— Am să încep cu a doua parte a 
întrebării, pentru care dispunem și 
de o statistică sumară. Dintre cele 
292 avize formulate in șapte ani, 92 
recomandau noii angajați pentru 
sectoare de eerretare-proiectare. por
nind de la calitățile deosebite ale 
celor testați. în prezent, dintre aceș
tia, 59 au primit asemenea atribuții, 
iar 14 dintre ei sint autori sau coa
utori de invenții sau inovații. Pen
tru alti 26 de tineri specialiști 
laboratorul a recomandat, in perspec
tivă. atributiuni de conducere nemij
locită in producție. în prezent. 17 
■dintre aceștia îndeplinesc deja 
funcții de conducere la nivel mediu. 
Ceea oe arată că oamenii care au 
calități deosebite sînt depistați încă 
de la angajare si îndrumați spre 

acele sectoare d« activi ta ta care 1« 
valorifică mai bine potențialul. 
Acesta este de altfel scopul urmărit 
prin testarea psihologică și. aș zice, 
in bună măsură a fost atins.

— Credeți că în absenta testării 
cei mai buni nu s-ar impună oricum, 
pe parcurs ?

— In general, da. Dar procesul ar 
fi mai lent și intrucitva întimplător. 
Ar exista și riscul intrării In rutină, 
al risipirii energiei in lucruri fără 
prea mare importantă. Or. cunos- 
cind de la bun inceput oamenii cel 
mai bine înzestrați, pe diferite do
menii. fiecare cu Înclinațiile și micile 
sau marile sale pasiuni. îi putem 
canaliza spre o valorificare optimă a 
potențialului. Dialogul acesta, purtat 
chiar la angajare, întărește Încre
derea tînărului specialist atît in 
propriile forțe, cît și în atenția care 
ii este acordată in unitate. Ceea ce 
nu este puțin. _

— Răspunderea personalului la
boratorului de psihologie este, așa
dar, deosebită.

— într-adevăr. dar țin să subli
niez că informațiile primite de la 
laborator nu înlocuiesc, ci doar com
pletează -celelalte surse de informație 

de care dispu
nem. pentru ca 
decizia luată de 
conducere să fie 
cit mai adecvată. 
Oricum, un meriți 
deosebit revine, 
pentru bogăția și 
acuratețea infor
mațiilor furniza
te. doctorului in 
psihologie Garbis 
Ohanesian. șeful 
laboratorului, ca 
si mai tînărului 

său coleg. Ioan Sâmihăian. care —in 
treacăt fie spus — a fost angajat tot 
In urma unor... testări aptitudinale, 
fiind ales dintre trei candidați.

— Apare deci evident, faptul că, 
finind seama de specificul muncii 
desfășurate la I.P.R.S. Băneasa, acti
vitatea de psihologie este foarte 
utilă, indispensabilă chiar. Conside
rați că extinderea ei în alte unități 
ale economiei, in mod deosebit a 
acelora de vîrf. care reclamă o pre
gătire deosebită a forței de muncă, 
ar fi justificată 7

— Răspunsul este simplu, dar cred 
că ar fi necesară și o argumentarea 
lud. Materialele care intră in unitate 
au certificat de calitate, dar noi 
sintem obligați să-le facem un con
trol sever de recepție. La fel se in- 
timplă și pentru orice utilaj sau 
unealtă pe care o folosim. Atunci 
de ce să judecăm oamenii, care au 
în fond rolul cel mai important in 
procesul de producție, numai după 
diploma de studii ? Aceasta, pe de o 
parte. Pe de altă parte, dacă este 
adevărat că trebuie căutat omul po
trivit pentru locul potrivit, ia fel de 
adevărat este că. fiecare om este bun 
într-o anumită muncă, totul este să 
fii în stare să-l cunoști și să-l ori
entezi în mod corespunzător. Iar 
pentru asta — m-ant convins — riu 
este suficientă aprecierea maistru
lui. a șefului de echipă sau de ser
viciu. este nevoie si de un specialist 
în materie. Așa incit părerea noastră 
este clară : desigur că in ramurile 
de vîrf in primul rind. dar. in fond, 
oriunde muncesc oameni, psihosocio- 
logia muncii poate să contribuie sub
stantial la îmbunătățirea de ansam
blu a activității. pornind de la climat 
și încheind cu rezultatele contabili
zate de unitate. Două condiții sint 
necesare pentru reușită : psihologul 
Să fie bine pregătit profesional, iar 
conducerea unității să îi valorifice 
integral această pregătire. In legă
tură cu acest din urmă aspect. încă 
un amănunt, care nu este deloc de 
neglijat, : in unitatea noastră, perso
nalul laboratorului nu are și alte 
atributiuni. in afara specialității sale» 
Ar fi total neeficient să-l folosim 
pentru a calcula norme de muncă 
sau să întocmească știu eu ce ra
poarte din alte domenii.

Noi argumente, care vor pune tn 
lumină și alte laturi ale activității 
desfășurate de laboratorul de psiho- 
Jogte-ergonomle al I.P.R.S. Băneasa 
— intr-un viitor articol.

, Euqen RADUEESCU -
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UPORTUL - RCAIIZAT RITMIC INTEGRAL!
1 spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul 
»Iae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului 
tic Executiv al C.C. al P.C.R., in această perioadă 
>rtul trebuie să se bucure de o atenție prioritară 
partea întreprinderilor, centralelor, ministerelor, 
cest context, secretarul general al partidului a 
at ca, pornind de la realizările de pină acum, să 
tensifice, pe toate planurile, preocupările pentru 
rea calității, astfel incit să se realizeze produse 
nă calitate, competitive, cu inalfi parametri teh-

la Întreprinderea „unirea-
DIN CLUJ-NAPOCA:

Capacitate de adaptare rapidă 
la cerințele pieței externe

nici și funcționali, la nivelul celor mai avansate cuce
riri ale noii revoluții tehnico-știlntifice, asigurindu-se, 
pe această bază, o participare tot mai agtivă a tării 
noastre la circuitul mondial de valori, la dezvoltarea 
intensivă a economiei românești.

în cadrul ciclului de articole pe această temă, zia
rul „Scinteia" prezintă astăzi experiența a două colec
tive muncitorești în ridicarea calității și competiti
vității produselor — premisă sigură a asigurării unui 
export intens, eficient. >

treprinderea „Unirea" din Cluj- 
,oca este bine cunoscută pe piața 
ernă ca o unitate cu (prestigiu, 

re produce și exportă mașini șl 
ilaje pentru industria ușoară cu 
alți parametri calitativi, care au 
jst remarcate, iar unele din ele 
îedaliate la tirguri si expoziții in- 
srnaționale. Dar. cum se spune, aici 
restigiul dobindit se menține, se 
mobilează ținind pasul permanent 
u cerințele și exigentele parteneri- 
>r. cu noile realizări tehnico-știin- 
fice. Eforturile permanente de 
reatie. de innoire a producției, de 
sigurare a unei înalte calități a 
reduselor, incepind cu cel mai sim- 
lu șurub și pină la cel mai compil
at subansamblu. executarea și li- 
rarea la termenele prevăzute in 

contracte a producției creează con
diții ca produsele întreprinderii să 
se bucure de apreciere pe piața ex
ternă. „In patru luni din aoest an, 
ne spune economistul Teofil Moga, 
director comercial al întreprinde
rii. contractele cu partenerii externi 
au fost integral onorate, unele chiar 
în avans, volumul exportului fiind 
acum cu aproape 54 Ia sută mai mare 
decît in aceeași perioadă a anului 
trecut. Au fost livrate mașini textile 
și piese de schimb pentru mașini și 
utilaje textile exportate anterior. în 
diferite țări, precum și mașini de 
găurit".

Am mai reținut că întreprinderea 
dispune de capacitatea de a se adapta 
rapid la cerințele partenerilor, ofe
rind mașini și utilaje noi . sau mo

dernizate și realizind produse în 
funcție de cele mai exigente solici
tări. De exemplu, șase din tipurile 
de mașini textile exportate. în peri
oada care a trecut din acest an, în 
Uniunea Sovietică au fost recent mo
dernizate. avind o productivitate mai 
mare și un grad ridicat de automati
zare. Pentru Republica Democrată 
Germană au fost realizate mașini de 
răsucit cu dublă torsiune și doua 
etaje, conform cerințelor parteneru
lui. ceea ce a impus reproiectar.ea 
unor repere, introducerea unor e’e- 
mente noi de automatizare si alte 
Îmbunătățiri constructive și funcțio
nale comparativ cu tipurile fabrica
te pină acum.

La rindul lor, mașinile de găurit 
exportate in prezent in Franța nu 
mai seamănă cu cele fabricate cu doi 
ani în urmă, fiind construite după 
un proiect nou. conceput do Spec’”- 
liștii întreprinderii. Firme din dife
rite țări au testat această nouă ma
șină produsă la „Unirea" și i-au 
confirmat performanțele calitative, 
supe-io-'-e ce’or rea’’'z-'te de firme 
cu tradiție din alte țări. Zilele tre
cute au fost expediate in Franța 350 
de asemenea mașini și livrările vor 
continua.

Firește, calitatea produselor este 
determinată de calitatea muncii oa
menilor, de exigența și răspunderea 

cu care lucrează fiecare pentru rea
lizarea producției de export. în 
acest sens, consiliul oamenilor mun
cii a luat o serie de măsuri pentru 
organizarea Corespunzătoare a pro
ducției de export, pentru desfășura
rea activității pe fluxuri de fabrica
ție cu echipe specializate. Cadrple de 
conducere urmăresc zilnic lansarea 
în fabricație a reperelor, realizarea 
lor pe mașini de mare precizie și 
productivitate ridicată. în toate sec
toarele care lucrează pentru export 
a fost instituită o ordine desăvirșită, 
s-a întărit răspunderea privind cali
tatea producției. Montajul se face de 
către echipe cu cea mai bună pregă
tire profesională. Fiecare piesă, fie
care subansamblu se testează înainte 
de montare. Mașinile sau utilajele 
montate sint. de asemenea, la rindul 
lor. testate in condiții de funcțio
nare. urmărindu-se să se realizeze 
performantele calitative cerute de 
parteneri.

LA ÎNTREPRINDEREA

In prim-planul preocupărilor - ridicarea 
calității și competitivității produselor

început de lună pe rampa de ex
pediție a întreprinderii mecanice 
Bacău. Oameni, electrocare, autosti- 
vuitoare încarcă in vagoâne un nou 
Iot de produse destinate unor firme 
de peste hotare. O imagine devenită 
cotidiană aici, la întreprinderea bă
căuană, pentru că producția de ex
port este realizată ritmic, iar livră
rile se fac chiar din primele zile ale 
fiecărei luni. Alături, la punctul fi
nal de control al calității produse
lor, specialiștii mai fac o ultimă ve
rificare. după care le ambalează în 
cutii paletizate prevăzute cu hirtie 
ceruită și folie de polietilenă, con
form cerințelor clienților.

Maiștrii Alexandru Sabău si loan 
Boldor și șeful de echipă Aurel Da
mian. de la secția de montaj mașini 
textile, ne-au spus că toți munci
torii știu că nu trebuie să facă nici 
un rabat calității. Exigența este pe 
prim plan. Cu alte cuvinte, așa cum 
aVea să ne spună Secretarul comite
tului de partid. Decebal Pop. rolul 
principal in realizarea producției de 
export ti au oamenii, calitățile lor 
profesionale. Măsurile stabilite de 
conducerea partidului și statului de 
a se stimula Suplimentar producția 
de export au asigurat o cointeresare 
mai mart a Colectivelor de muncă 
pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor in acest domeniu, determinind 
Creșterea* preocupării pentru înnoirea 
și modernizarea produselor, pentru 
calitate, pentru realizarea la termen 
a contractelor.

Marin OPREA
corespondentul „Scînteii”

MECANICĂ BACĂU

— Atit în anul treCut, Cît și in 
acest an nu am primit nici o recla- 
mațle cu privire la calitatea produ
selor noastre — ne spunea cu min- 
drie tehnicianul Ion Ungureanu, 
u#ul dintre cei mai buni specialiști 
ai unității, care coordonează întrea
ga activitate de control și desfacere 
a mărfurilor. Apoi, privind spre lo
turile gata pregătite pentru a fi ex
pediate unor firme din Siria. Ita
lia. R.F. Germania, adaugă : „Zilele 
trecute, venind in unitatea noastră, 
reprezentantul firmei -Otoferari- 
din Italia ne-a transmis mulțumiri 
pentru calitatea produselor pe care 

le-am livrat în prima parte a aces
tui an".

Intrăm în secția nr. 1, unde se rea
lizează, de fapt, întreaga producție 
pentru export. „Fiecare mașină din 
secția noastră Constituie de fapt un 
unicat foarte complex. Și dacă nu știi 
să o -asculți-, nu realizezi mare lucru 
cu ea — a ținut să precizeze subin- 
ginerul Paul Avătăjii, șeful secției. 
Muncitorul trebuie să cunoască s-o 
regleze, să minuiască perfect apara
tura de măsură și control, să fie un 
bun cunoscător al desenului tehnic". 
Și, după rezultatele obținute, toți cei 
ce muncesc in această secție dau 
dovadă că și-au insușit pe deplin 
tehnica înaltă. Dar nu numai că 
și-au însușit-o, ci o și perfecționea
ză. Maistrul Ion Godici. împreună 
cu alti muncitori au conceput și rea
lizat mai multe dispozitive de auto
matizare a operațiunilor de alimen
tare a preselor cu materii prime și 
semifabricate, fapt care a condus la 
o creștere a productivității muncii 
la aceste mașini cu circa 10 la sută. 
Alți specialiști au înlocuit sculele 
de< oțel cu matrițe din metal dur, 
ceea ce a dus la îmbunătățirea sim
țitoare a calității produselor și la 
realizarea unor mari economii de 
scule, cu efecte pozitive asupra chel
tuielilor de fabricație. Introducerea 
unor noi tehnologii de lucru și îm
bunătățirea celor existente au avut 
de asemenea darul de a contribui 
Ia creșterea eficientei exportului. 
Astfel, prin executarea unor trata
mente termice și a acoperirilor me
talice a crescut competitivitatea 
produselor pe piața externă și s-a 
asigurat dublarea eficienței expor
tului. Tot în legătură cu sporirea 
competitivității produselor, Dumitru 
Cojan. inginerul-șef al unității, ne-a 
spus că, valorificînd inteligența teh
nică proprie, de la începutul anului 
au fost asimilate șl introduse in fa
bricație 15 produse noi cu caracte
ristici tehnico-funcționale superioa
re. O dată cu aceste produse noi au 
fost introduse in fabricație alte a- 
proape 80 de tipodimensiuni de or
gane de asamblare modernizate.

Alături de calitatea superioară, 

promptitudinea In livrări constituie 
un alt argument pentru care orga
nele de asamblare fabricate la Ba
cău sint cerute pe piața externă de 
ani șl ani de zile de către aceiași 
parteneri. Un exemplu de prompti
tudine este si acesta : într-una din 
zilele trecute s-a primit la între
prindere un telex de la firma „Wac" 
clin R.F. Germania prin care se so
licita să 1 se trimită in 5 zile Un va
gon de produse de anumite dimen
siuni. Chiar în ziua respectivă a 
inceput realizarea produselor și chiar 
ia data solicitată vagonul cu marfă 
a fost expediat pe adresa firmei 
respective. Ce altceva dovedește a- 
ceasta decit o organizare exempla
ră, o urmărire atentă, cu răspunde
re de către cadrele tehnice a fiecă
rei comenzi in parte, de la Intrarea 
pe poartă a materiilor prime și pină 
la încărcarea in vagoane a mărfu
rilor ? Grăitor este faptul că între
prinderea a raportat îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de plan la ex
port pe perioada care a trecut din 
acest an, in condițiile onorării tutu
ror contractelor externe și asigură
rii de comenzi pentru perioada care 
urmează.

Ing. Gheorghe Hură, directorul 
întreprinderii, ne spunea că rezul
tatele la export ar putea fi mult 
mai bune dacă unii furnizori de 
materii prime și materiale din țară 
nu le-ar crea greutăți în aprovizio
nare. El se referea în mod deosebit 
la Combinatul siderurgic Hunedoa
ra. întreprinderea de sirmă. cuie și 
lanțuri Galați, precum - și la între
prinderea de sirmă șl produse din 
sirmă Buzău, care in primul tri-, 
mestru al anului au rămas datoare 
cu mari cantități de oțeluri față d 
întreprinderea băcăuană. Directa- 
întreprinderii a adresat prin in 
mediul „Scînteii" un apel cătr/ 
lectivele muncitorești din ur 
respective pentru a se ăchitz 
și la vreme de obligațiile 
tuale pe care le au. Ar fi 
sul tuturor, al economie

Gheorqhe \
corespondentul
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Domnului MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt

CAIRO

Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere. Îmi este deosebit de plăcut 
sS vă transmit călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate, fericire și viață îndelungată.

Sint bucuros să pot constata că relațiile de prietenie și colaborare rod
nică dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt cunosc o 
dezvoltare continuă, spre binele țărilor și popoarelor noastre, al cauzei 
păcii, securității și înțelegerii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUSESCU

Cronica zilei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Cu prilejul zilei de 1 Mai, sărbătoarea internațională a muncii, vă adre- 
•ez cele mai sincere felicitări.

Ne exprimăm convingerea că muncitorii din Întreaga lume iși vor am
plifica eforturile pentru întărirea solidarității și unității lor.

Cu speranța realizării securității și progresului popoarelor noastre, vă 
rog să acceptați sentimentele mele cele mai distinse.

Președintele
Partidului Socialist Progresist din Liban

WALID JOUMBLATT

tv
20,00 Telejurnal
20,25 Priorități in economie. în obiec

tiv : Programul de modernizare 
20,45 Tribuna TV. Emisiune de dezba

teri politico-ldeologice. Proprie
tatea socialistă — temelia progre
sului economlco-social al patriei

21,00 Partid, lumina libertății noastre 
(color). Versuri șl cintece patrio
tice

21,10 Lumea contemporană și confrun
tările de idei. Mitul bunăstării și 
prăpastia inegalităților

21,25 Universul familiei. Copiii de azi 
— oamenii maturi ai secolului al 
XXI-lea

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

La București au început, marți, 
lucrările celei de-a XVIII-a sesiuni 
a Comisiei interguvernamentale ro- 
mâno-sovietice de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică.

Cele două delegații, conduse de 
tovarășii Ștefan Andrei, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române in comisie, și A.K. An
tonov. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.. președintele 
părții sovietice in comisie. anali
zează modul cum se îndeplinesc în
țelegerile convenite cu prilejul dialo
gului româno-sovietic la nivel înalt, 
căile de dezvoltare a schimburilor de 
mărfuri și a cooperării economice 
bilaterale.

★

Tovarășul Ștefan Andrei, viceprim-. 
ministru al guvernului, și tovarășul 
Ilie Văduva, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. s-au intîlnit, marți, la 
București, cu un grup de oameni de 
afaceri din Statele Unite ale Ameri- 
cii. condus de Robert Robertson, 
vicepreședinte al Consiliului eco
nomic româno-american, vicepre
ședinte al organizației „Oamenii de 
afaceri americani pentru comerț in
ternațional" (A.B.I.T.). aflat intr-o 
vizită in țara noastră.

Au participat membri ai conduce
rii unor ministere și întreprinderi 
românești de comerț exterior.

A fost prezent Henry Clarke, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
S.U.A. la București.

♦
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Mihail Muntean a fost numit în 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România in Republica Ar
gentina, in locul tovarășului Ion 
Tudor, care a fost rechemat.

La Ambasada Republicii Democrate 
Germane a avut loc, marți, o confe
rință de presă cu prilejul organiză
rii „Zilelor germanisticii din R.D.G." 
in România. înscrisă în cadrul rela
țiilor de colaborare cultural-științi- 
fică dintre cele două țări, această 
manifestare, programată între 9 și 14 
mai. la universitățile din București, 
Cluj-Napoca și Timișoara, va include 
conferințe, colocvii și dezbateri pri
vind creația literară actuală din Re
publica Democrată Germană.

★
Lung-metrajul artistic „Operație 

riscantă" a deschis, marți, la cine
matograful „Studio" din Capitală, 
„Zilele filmului cehoslovac", organi
zate cu prilejul celei de-a 43-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub dominația fascistă.

La spectacolul de gală au luat 
parte membri ai conducerii Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te. Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au participat Jan Papp, ambasa
dorul Cehoslovaciei la București, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră.

„Zilele filmului cehoslovac" se vor 
desfășura, de asemenea, in orașele 
Giurgiu și Tg. Jiu.

(Agerpres)

vremea

Lecții de patriotism
Referindu-se la preocuparea con

stantă de a dezvolta autentice sen
timente patriotice în rindurile publi
cului foarte larg care străbate sălii’ 
muzeelor constănțene, dr. Mihai Iri- 
mia. director adjunct al Muzeului de 
istorie națională, arheologie si artă 
Constanta, ne spunea intr-o recentă 
discuție :

— Pentru muzeul nostru, acti
vitatea multilaterală, cultural-e- 
ducativă de formare a omului 
nou reprezintă o permanență și 
<i sarcină căreia îi acordăm cea 

mare atenție. Aoeastă latură a 
activității are două determinan
te : pe de o parte convingerea
noastră că unitățile muzeale pot a- 
vea un rol deosebit de important în 
dezvoltarea conștiinței patriotice a 
oamenilor muncii, in special a tine
rei generații, iar pe de altă parte 
bogăția cu totul excepțională a stră
vechiului pămint românesc dintre 
Dunăre și Mare, bogăție a documen
telor de cultură materială și spiri
tuală care atestă o continuă civili
zație. o spiritualitate multimilenară.

In activitatea noastră educativă am 
încercat, mai ales în ultimii ani. să 
găsim modalități noi de atragere a 
publicului către unitățile muzeale și, 
în același timp, să ne deplasăm în 
marile unități economice, pe platfor
mele industriale ale județului. încer- 
cind să dezvoltăm și în această di
recție interesul oamenilor muncii 
pentru istorie, cultură, artă.

Avem un patrimoniu de valoare 
deosebită care cuprinde circa 430 000 
bunuri culturale, dintre care circa 
90 000 reprezintă valori ale patrimo
niului cultural național. Unele din
tre acestea sînt de valoare excep
țională. Intre ele putem aminti te
zaurul de sculpturi de la Tomis, din 
care se detașează „Șarpele Glykon" 
— unicat în întreaga artă romană. 
„Fortuna cu Pontos". dubla repre
zentare a zeiței Nemesis, apoi tezau
rul de vase de argint din secolele 
IV—V e.n. descoperit foarte recent 
la Izvoarele (Sucidava moesică). e- 
dificiul roman cu mozaic, numeroa
se bijuterii, piese ornamentale, mul
te dintre acestea realizate din metal 
prețios și care reprezintă valori au
tentice ale civilizației antice dezvol
tate în Dobrogea. Nu putem lăsa de 
o parte „Ginditorul" de la Cernavo
dă și perechea sa. alte reprezentări 
similare aparținind aceleiași culturi : 
Hamangia, numeroasele dovezi ale 
civilizației traco-geto-dace descope
rite in Dobrogea sau elementele care 
dovedesc inițierea unor legături tim
purii ale populațiilor autohtone cu 
jumea egeeană și mai tirziu cu lu
mea greacă. elenistică și romană. 
Am putea aminti astfel șabia mice- 
niană de la Medgidia ori bogatele 
descoperiri de vase de lut. amfore, 
podoabe grecești, prezente în mediul 
autohton și care relevă o dată mai 
mult deschiderea lumii geto-dacice 
din Dobrogea către civilizația greacă 
înflorită pe litoralul vest-pontic la 
Histria. Tomis. Callatis. Nu mai pu
țin importante sînt dovezile civiliza
ției romano-bizantine și feudale 
timpurii care ilustrează o continui
tate neîntreruptă de viață în Dobro
gea. cu obiecte si monumente de o 
semnificație aparte, cum sint vasul 
din sec. X e.n. descoperit la Capida- 
va. cu numele meșterului român Pe
tre. complexul rupastru de la Basa- 
rabi. cetățile de la Capidava si Pă- 
cuiul lui Soare ori valurile de apă
rare transdobrogene. Acestor monu
mente li se adaugă desigur citeva

obiective muzeistice din județ de o 
valoare excepțională : monumentul 
triumfal Tropaeum Traiani de la 
Adamclissi si muzeul existent in loca
litate — obiectiv inaugurat la 29 
mai 1977 în prezența secretarului ge
neral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in chiar anul ani
versării centenarului Independenței 
României. Sint. de asemenea, de a- 
mintit obiectivele muzeistice de la 
Histria. Mangalia. Capidava ori re
cent realizata expoziție permanentă 
„Canalul Dunăre — Marea Neagră" 
de la Medgidia, expoziție inaugurată 
în 1985 și dedicată epopeii eroice a 
realizării.acestei magistrale albastre.

— în ce măsură muzeul de artă 
populară și muzeele de artă plastică 
desfășoară o activitate complemen
tară ?

— Bogatei suite de obiective mu
zeistice de istorie și arheologie i se 
adaugă muzeele si expozițiile perma
nente de artă din județul nostru. în
tre care pe primul loc se află Mu
zeul de artă din Constanța — extins 
foarte recent într-un spațiu care să

Activitatea muzeului 
județean Constanța

răspundă din punct de vedere expo- 
zitional necesităților valorificării bo
gatului său patrimoniu. Ar mai fi 
de adăugat secția de artă populară 
din Constanta, muzeul de artă de la 
Medgidia ori cunoscuta colecție 
„Dinu si Sevasta Vintilă" din To- 
palu. Patrimoniul de artă cuprinde 
lucrări reprezentative ale artiștilor 
plastici români cu un accent deose
bit pentru reprezentanții picturii și 
sculpturii interbelice care au intuit 
faptul că Dobrogea reprezintă un a- 
decvat mediu pentru inspirația lor 
creatoare si au realizat aici o adevă
rată „școală" artistică. în colecțiile 
noastre există lucrări reprezentative 
semnate de Nicolae Grigorescu. loan 
Andreescu. G. Petrașcu. Th. Pallady, 
N. Dărăscu. N. Tonitza. Vasile Po
pescu. Șt. Dlmitrescu. Fr. Șirato. C. 
Ressu, M. Bunescu, D. Ghiață, Al. 
Ciucurencu. D. Paciurea. I. Jalea și 
alții.
— Puteți aminti cîteva acțiuni con
crete de educație patriotică a pu
blicului ?

— Pornind de la acest bogat patri
moniu. ne-am propus diversificarea 
acțiunilor noastre educative, patrio
tice. înoercind să creăm în conștiința 
sutelor de mii de turiști care ne vi
zitează obiectivele interesul și dra
gostea fată de civilizația care a în
florit vreme de milenii și în Dobro
gea. Deoarece numai o parte a pa
trimoniului nostru poate fi văzută in 
expoziții permanente și în muzee, 
organizăm in. mod frecvent expoziții 
temporare de istorie, arheologie, artă 
plastică și artă populară, care de fie
care dată împrospătează expozițiile 
permanente. Numai în 1987 am or
ganizat 49 de expoziții temporare, 
dintre care as aminti „Decebal — 
erou al Daciei și epopeea luptelor 
daco-romane". „65 de ani de la 
crearea U.T.C.". „Activitatea re
voluționară a tînărului utecist 
Nicolae Ceaușescu". „Eroismul arma
tei române în marile bătălii de apă
rare a patriei din vara anului 1917", 
expozițiile de pictură contemporană 
„Omagiul tării — omagiu președin
telui". „Litoralul românesc — per-

manență în grafica contemporană", 
„Creatori populari din județul Con
stanta — participant! la ediția a Vl-a 
a Festivalului national „Cintarea 
României".

— Acțiunile pe care le-ați amintit 
atrag atenția asupra preocupării de a 
evidenția aspecte semnificative ale 
istoriei și creației contemporane în 
condițiile în care este limpede fap
tul că o concepție actuală despre lo
cul și funcția socială a muzeului 
legitimează o concepție si metode 
educativ-patriotice adecvate. Cum ați 
conceput această orientare in actua
litate a activității muzeistice ?

— Sîntem permanent preocupați 
de sublinierea. în toate acțiunile 
noastre, a marilor realizări ale pre
zentului. Și nu numai in cadrul 
acelei expoziții permanente pe care 
am menționat-o și care reflectă 
epopeea eroică a construirii Cana
lului Dunăre-Marea Neagră, ci în 
foarte numeroase acțiuni concrete de 
care au beneficiat numai în 1987 
peste 430 de mii de oameni ai mun
cii. Dintre aceste acțiuni eu un ca
racter profund ancorat in realitățile 
patriei socialiste aș aminti simpozi
oanele, mesele rotunde, dezbaterile, 
pe care le organizăm permanent atît 
la sediu, cît mai ales în unitățile eco
nomice. in oolective de oameni ai 
muncii, de tineret, cămine muncito
rești, cluburi, case de cultură etc. 
Pentru a da mai multă atractivitate 
unora dintre manifestările noastre, 
am organizat acțiuni comune cu tea
trul dramatic și teatrul liric din 
localitate, acțiuni in care dezbateri 
pe teme ale istoriei sau artei au fost 
completate cu recitaluri de poezie și 
muzică patriotică.

Pentru realizarea unei munci edu
cative la un nivel corespunzător. în 
continuă creștere, este desigur ne
cesară dezvoltarea cercetării științi
fice. Instituțiile muzeale constănțene. 
ca de altfel toate muzeele din patria 
noastră, s-au transformat, mai ales 
în ultimii ani, in adevărate centre de 
cercetare științifică care ÎSi propun 
să elucideze aspecte încă puțin cu
noscute ale istoriei noastre sau ale 
fenomenului plastic românesc. în a- 
cest sens avem aproape 20 de șan
tiere arheologice in întreaga Dobro- 
ge. șantiere care investighează evo
luția civilizațiilor antice începind din 
cele mai vechi timpuri pînă în. epoca 
medievală. Specialiștii in istoria mo
dernă si contemporană continuă 
munca arheologilor pentru urmărirea 
etapelor respective ale istoriei noas
tre. Valorificarea acestei bogate ac
tivități de cercetare se face prin pu
blicații științifice : volumul de spe
cialitate al muzeului, „Pontica" (a- 
juns la al 20-lea număr), precum și 
prin numeroase materiale de popu
larizare. ghiduri ale obiectivelor 
noastre muzeistice. în aceeași mă^ 
sură cercetarea de artă plastică și 
artă populară este prezentă în re
vistele de specialitate sau in presă. 
Colectivul muzeului nostru iși pro
pune ca șl pe viitor să dezvolte ac
tivitatea cultural-educativă de creș
tere a patrimoniului, de investigare 
a istoriei si fenomenelor artistice din 
Dobrogea în spiritul cerințelor ex
primate permanent de conducerea de 
partid și de stat ca unitățile mu
zeale să se transforme în factori de 
prim ordin ai educației complexe, 
patriotice, revoluționare a tinerei 
generații, a tuturor oamenilor muncii.

Convorbire realizată de
Marina PREUTU

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul cuprins intre 4 mai, ora 20 
— 7 mai, ora 20. în țară : Vremea va 
fi caldă cu cerul variabil. Innorări 
temporare se vor produce în regiunile 
vestice, centrale și nordice, unde vor 
cădea ploi locale de scurtă durată în
soțite izolat și de descărcări electrice. 
In celelalte regiuni ploile vor fi izo
late. Vintul vă sufla slab pînă la mo
derat. cu unele intensificări în sud- 
vestul țării, in nitima zi. predominind 
din sectorul sudic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse in generai între 
7 și 15 grade, Iar maximele, între 10—28 
de grade, izolat mal ridicate în sud. 
In București : Vremea va fi caldă, cu 
cerul variabil, favorabil averselor de 
ploaie și descărcărilor electrice după- 
amiaza. Vintul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 7 și 10 grade, iar ma
ximele Intre 25 și 28 de grade.

Evenimentele unei zile obișnuite 
la „Dunăreană"

Mîini delicate, palme bă
tătorite, degete subțiri, fra
gile. mîini muncite... sute, 
mii de miini — care, pri- 
vindu-le doar. îți deslușesc 
nu departe de adevăr viața 
unei femei — dirijau ..cea
sornic" sacadatul ritm al 
războaielor de țesut. Deci
belii se întreceau să spar
gă plafonul de „80“ și pu
teai să treci liniștit printre 
miile de mașini ale ‘ imen
selor hale, prin cele trei 
țesătorii, că nimeni nu 
avea timp să te observe, 
Alergau mîinile, dar șl 
ochii urmăreau jocul răz
boaielor. Minutul de muncă 
este minut, care înseamnă 
pînză. înseamnă metri. în
seamnă producție, Sute și 
sute de războaie Se înco
lonează în țesătoria I (..tip 
pînză). în cea de-a Il-a 
(„carouri"), în cea de-a 
IlI-a („țesături late") — 
„plămînii" uneia dintre cele 
mai mari întreprinderi din 
Centrala bumbacului, anu
me întreprinderea textilă 
„Dunăreană" Giurgiu. Aici, 
în aceste hale de fapt, se 
plămădesc anual zeci de 
milioane de metri pătrați 
de țesături, aici, unde mii
le de femei. 24 de ore din 
24 (trei schimburi de lucru 
deci), cu mîinile lor meș
tere. iscusite. într-un ritm 
greu egalat de alte meserii, 
asigură faima țesăturilor 
românești. Numai așa se 
explică ciștigarea de noi 
parteneri pe piața externă 
(de curînd Noua Zeelandă, 
Australia, pe lingă Franța, 
Zair. Irak, Sudan. Cuba, 
R.F. Germania), depășirea 
planului la export pe de
vize convertibile pe primul 
trimestru al anului. în 
fond succesele oricărui alt 
compartiment. Necontenitul 
joc al războaielor de țesut 
prin siguranța miilor de 
mîini explică totul.

Se poate spune că „eve-

mineața documentării noas
tre. „comandamentul spe
cial" în care, pentru pri
ma oară în anul 1988, se 
discuta macheta privind 
dinamica dezvoltării pro
ducției fizice și valori
ce pină în anul 1990 și 
cincinalul 1991—1995. Erau 
probleme legate de mo
dernizarea utilajelor care 
sînt in dotare — după cum 
confirma ing. Victor Nedel- 
cu. directorul întreprin
derii —, achiziționarea de 
noi mașini cu randament 
ridicat și care să asigure

t.ru culorile și desenele 
sutelor de mii de metri de 
pinză. pentru ca toate pro
cedurile — de la extrage
rea culorilor pe o folie, 
raportarea desenului în 
funcție de dimensiunea șa
blonului sau a valțului șl 
fotografierea clișeelor, mul
tiplicarea negativelor, trans
punerea pe șabloane sau 
valțuri de cupru etc. pînă 
la microproducția de 100 m 
țesături pentru fiecare mo
del — să-și urmeze cursul 
firesc, eficient. De fapt, 
toate etapele de fabricație

• reportaje • însemnări •

nivelul tehnic și calitativ 
superior al produselor. 
Apoi, creșterea exportului 
„direct" (prin confecții rea
lizate in fabrică sau me
traj export) și. bineînțe
les. verigile prin care toată 
lumea, tot personalul să ia 
cunoștință de noile sarcini. 
Așa cum un fapt deosebit 
se marca la atelierul de 
creație (unul dintre cele 
jnai înzestrate colective de 
aoest fel din întreprinderi
le de bumbac ale tării), 
care a reușit să transpună 
pe țesături, de la începutul 
anului și pînă în prezent. 
126 de desene — unde, 
ing. Nicoiae Jianu. proiec- 
tanții Cosac Daniela. Bă- 
cilă Viorica. Georgescu 
Marius tocmai lansau noi 
propuneri (după cerin
țele partenerilor externi, 
după modă, anotimp), ți- 
nînd seama de anumite
palete coloristice. de mate
rialele existente. Erau de
licate combinații de roșu 
și negru, in arabescuri in
genioase. unele ritmuri în
trerupte, teme precum „tip 
laborator" sau „citadin"
sau „structuri", „romantic 

Idei, propuneri pen-

(preparație, finisaj chimic, 
confecții...) — ni se ex
plică — trebuie să fie foar
te mobile și mereu adap
tabile diverselor situații, 
solicitări. A venit o co
mandă din Austria de zeci 
de mii de bucăți garnituri 
tip bumbac — trebuie exe
cutată. Au venit noi co
menzi din Australia, cu 
sugestii de culori, de de
sene — trebuie rapid reali
zate. livrate, nefăcînd nici 
o clipă rabat la finisare, la 
finisările superioare. „Fie
care nouă comandă ridică, 
firesc, noi probleme, care 
impun permanenta perfec
ționare a. organizării mun
cii. diversificarea aprovi
zionării tehnico-materiale 
și. totodată, probleme le
gate de ridicarea neconte
nită a calificării forței de 
muncă — se confesa secre
tara comitetului de partid 
al întreprinderii. Elena 
Savu. Pentru noi, calitatea 
produselor este factor esen
țial. prin el ne recoman
dăm. El se realizează nu
mai și numai prin oameni, 
prin pregătirea lor. Spre 
exemplu, o bobinatoare tre
buie să știe șă lucreze si

la canetat. o urzitoare tre
buie să fie specialistă și la 
năvădit. Adică policalifica
rea și încă ceva : integra
rea rapidă a tinerilor (ab
solvenți ai liceului textil, 
ai școlii profesionale) în 
producție. Cite nu sînt de 
rezolvat?! Dar o întreprin
dere. fie ea dotată cu uti
laj modern — cum este a 
noastră — nu poate merge 
foarte bine dacă nu ne 
preocupăm de oameni, de 
condițiile lor de muncă, de 
viață. Și acestea toate sînt 
în atenția comitetului de 
partid, a comitetului sindi
cal. iar ce se discută la ni
velul întreprinderii trebuie 
să fie cunoscut rapid de 
toată lumea. Acolo. în țe
sătorii. este „respirația" fa
bricii, acolo se rezolvă, de 
fapt, toate problemele".

Caneta toane, urzitoare, 
bobinatoare, țesătoare... — 
mii de mîini, mii de fete. 
24 de ore din 24 urmăresc, 
dirijează, controlează, a- 
sigură alternanta culorilor, 
eleganța liniilor desenelor 
țesăturilor din bumbac, 
poliester. celofibră. Dacă 
din anul 1970 (anul înfiin
țării Întreprinderii) și pină 
în prezent s-au lansat pes
te 9 400 de desene, știți 
cum se află numărul pozi
țiilor coloristioe ? Simplu, 
înmulțind cu 5. Iar cît pri
vește zecile de milioane de 
mp de țesături, livrate 
anual — cu ele s-ar putea 
cu ușurință înconjura glo
bul... Impresionante date ! 
Faptele, faptele de muncă 
însă, orele de muncă în
cordată numai acolo se 
văd. acolo. în țesătorii. 
Printre miile de războaie 
strunite atît de dibaci de 
tinerele fete, printre acele 
fete care, 24 de ore din 24, 
plămădesc cu adevărat. în 
fiecare zi. „evenimentul 
zilei".

Smaranda OȚEANUnimentul zilei" era. In di- vechi".

■ ■■■DID

teatre
• Circul București (10 41 95) : „Stele
le circului din Moscova" — 19
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Stress — 18,30

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mare) : Cartea lui Ioviță — 18 ; (sala 
Amfiteatru) : Drumul singurătății — 
18 : (sala Atelier) : Autograf — 18 ; 
(sala Studio ’99) : „Pompei $i Hercu- 
lanum* — 17.30
• Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : „Panora
mic XX*. Atelierul de muzică contem
porană „ARCHAEUS" — 17 ; Recitai 
de chitară Shin-Ichi Fukunda (Ja
ponia) — 19.30 ; (sala Studio) : „Ti
nerii și marea literatură, camerală". 
Anca Rațiu, Silvia Simionescu, Ma
rita Wojchuk (R. P. Polonă), Maria 
Todorovi<5 (R.S.F. Iugoslavia) — 
vioară, Sorin Guttman — violă, Va- 
leriu Popovici — violoncel. Vasile 
Boar — oboi, Viorel Ciucur, Orsolya 
Koreh — pian. Colaborează Șerban 
Soreanu — pian — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Femeia 
îndărătnică — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Vă
duva veselă — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O scrisoa
re pierdută — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Anonimul veneția» — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 18
O Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Scapino — 18 ; (sala stu
dio) : Idioata — 16,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva 18
• Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18
O Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul „Ton Creangă** (50 26 55) : 
Pinocchio — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Oul buclucaș — 15

cinema
• Niște băieți grozavi : SCALA 
(11 03 72) - 9; 11; 13; 15: 17,15: 19.30, 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11 ; 13; 15; 
17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15< 17; 19
• Rezervă la start : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13: 15; 17; 19. 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; U; 13; 15; 
17; 19
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor ; DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17, GIULEȘTI (17 55 46) — 9:
ÎL; 13
• Egreta de fildeș x POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17
• Extemporal la dirigenție: LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13.15; 15,30;
17,45: 20
• Figuranții : COTROCENI (49 48 48)
— 15; 18
• Iacob î VOLGA (79 71 26) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19
• Orele 11 : MUNCA (21 50 97) — 15; 
17; 19
• Zîmbet de soare • COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11 : 13; 15; 17; 19
• Pădurea de fagi : ARTA (21 31 86)
— 15; 17; 19
• Mari regizori, mari actori :
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20
• Cap și pajură • BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11: 13; 15; 17,15; 19,30, 
FAVORIT (45 31 70) — 8.45; 11; 13,15; 
15,30; 17.45; 20
e Micii partizani : TIMPURI NOI 
(15 6110) —9;ii: 13: 15: 17; 19
4» Detectivul din Ceghem: VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19
• Lanțul de aur : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15: 17; 19
4» Nu e ușor cu bărbații : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19

TULCEA : Intensă
Modernizarea continuă a operați

unilor de încăircare-descărcare a 
navelor.1 exploatarea la maximum 
de capacitate a instalațiilor si uti
lajelor au permis lucrătorilor por
tuari tulceni să obțină importante 
succese în producție. Astfel, volu
mul mărfurilor transportate supli
mentar de la începutul anului si 
pină în prezent a depășit 60 006 de

activitate portuară
tone, fiind manipulate peste sarci
nile de plan 100 000 tone de materii 
prime — bauxită, calcar siderur
gic, agregate minerale pentru con
strucții, precum și alte produse. 
Aceasta a permis Exploatării por
tuare NAVROM Tulcea să obțină 
venituri suplimentare in valoare de 
peste 4 milioane lei. (Adrian 
Vasile).

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
„CUPA ROMÂNIEI" LA FOTBAL 

Azi, optimile de finală

DE LA C.E.C.
Titularul unui C.E.C. are oricind 

posibilitatea să ceară înscrierea in 
acesta a unei clauze de împuterni
cire, prin care să acorde dreptul 
de a dispune de sumele economisite 
și altor persoane (cel mult două) 
pe care le indică pe documentul 
de depunere. In instrumentul de 
economisire respectiv se Înscriu, 
de către C.E.C.. numele, prenume
le și anul nașterii persoanelor îm
puternicite. Clauza de împuterni
cire este valabilă numai în timpul 
vieții titularului instrumentului de 
economisire, aceasta puțind fi mo
dificată sau anulată numai de 
către titular.

Dacă la emiterea libretului nu 
a fost introdusă clauză de împu
ternicire. ulterior, cu ocazia unei 
operații de depunere chiar și pen

tru suma de 5 lei, titularul instru
mentului poate introduce clauză de 
împuternicire.

Depunătorii Care efectuează de
puneri pe numele altor persoane 
pot cere, la prima depunere, intro
ducerea. in favoarea lor sau a 
altor persoane, a clauzei de 
împuternicire.

Titularul unui instrument de 
economisire are dreptul să stabi
lească prin „dispoziție testamenta
ră" persoanele fizice sau juridice 
care să dispună de sumele econo
misite la C.E.C. după decesul său. 
Dispoziția testamentară, se înscrie 
în fișa de cont a instrumentului 
de economisire. Ea poate fi revoca
tă sau modificată numai de către 
titularul depunerilor.

După ce, In urma meciului dispu
tat in devans, cu F.C. Maramureș 
(și ciștigat cu 3—1), Steaua și-a 
asigurat calificarea în sferturile de 
finală ale „Cupei României", astăzi 
vor fi cunoscute și celelalte șapte 
echipe ce vor continua cursa pentru 
valorosul trofeu. Partidele de azi din 
„optimi" se vor desfășura pe tere
nuri neutre, după cum urmează : 
la Tirgoviște, F.C. Argeș — Rapid ; 
la Buzău, Dinamo București — 
F.C.M. Progresul Brăila ; Ia Brașov, 
F.C. Olt — C.F.R. Pașcani ; la Tirgu

★

BASCHET • Campionatul diviziei 
A la baschet masculin s-a încheiat 
cu victoria echipei Dinamo București 
(83 pubele), urmată în clasamentul 
final de formațiile Steaua București 
(80 p), I.C.E.D. București (62 p) și 
Dinamo Oradea (58 p). în ultimul 
meci al turneului disputat la Craio
va, echipa Dinamo a dispus cu 114— 
104 (72—47) de formația Steaua
• Turneul internațional feminin de 
baschet de la Halle (R.D. Germană) 
a fost ciștigat de selecționata Româ
niei, care a terminat neînvinsă com
petiția, totalizînd în clasamentul 
final 6 puncte. Pe locurile următoare 
s-au situat echipele R.P.D. Coreene 
(5 p), R.D. Germane (4 p) și Polo
niei (3 p). în ultima zi a competi
ției. baschetbalistele românce au în
trecut cu scorul de 101—53 formația 
Poloniei. •

FOTBAL • La Bischofswerda 
(R.D. Germană), in meci pentru 
preliminariile turneului olimpic de 
fotbal, selecționata R.D. Germane a 
întrecut cu scorul de 3—0 (1—0) for
mația Islandei. în clasamentul 
grupei conduc echipele Italiei și 
R.D. Germane (cu cite 11 puncte), 
urmate de formația Portugaliei (6 
puncte).

RUGBI. La Sopot, in meci contind 
pentru Campionatul european de

Jiu, Victoria București — C.S.M. 
Reșița ; la Făgăraș, Corvinul Hune
doara — Petrolul Ploiești ; Ia Sibiu, 
Olimpia I.U.M. Satu Mare — Spor
tul studențesc ; Ia Alba Iulia, Uni
versitatea Craiova — S.C. Bacău. 
Fiecare partidă în parte se anunță 
echilibrată, chiar dacă — așa cum 
stau lucrurile t la Buzău, Brașov, 
Tirgu Jiu și Sibiu — divizionarele A 
pornesc favorite in fața partenerelor 
lor de joc, echipe ce activează in 
eșalonul secund al campionatului. 
Toate partidele vor Începe la ora 17.

★

rugbi „Cupa F.I.R.A." (grupa B), s-a 
disputat meciul dintre echipele Po
loniei și Tunisiei. Partida s-a Încheiat 
cu scorul de 21—6 (7—6) in favoarea 
sportivilor polonezi.

CANOTAJ. în Concursul interna
țional de canotaj academic de la 
Szczecin, proba de schif simplu fe
minin a fost cîștigată de poloneza 
Isabela Golakevska. Cursa masculină 
de schif 4 fără cirmaci a revenit 
formației „Ruder Klub" (Berlinul 
occidental), în timp ce la schif dublu 
cu visle au ciștigat sportivii din 
orașul Gdansk. La schif 4 plus 1 fe
minin pe locul 1 s-a situat echipajul 
sovietic Jalgiris din Vilnius.

SCRIMA. Concursul masculin de 
floretă de la Bonn, contind pentru 
„Cupa Mondială", a revenit scrime- 
rulul sovietic Aleksandr Romankov, 
care l-a întrecut în finală cu 10—6 
pa coechipierul său Boris Korețki. 
în asaltul pentru locurile 3—4, bel
gianul Thierry Soumage a dispus cu 
12—10 de italianul Carlo Busi.

TENIS. în finala turneului inter
național de tenis de la Atlanta 
(Georgia), campionul cehoslovac 
Ivan Lendl l-a întrecut cu 2—6, 6—1, 
6—3 pe suedezul Stefan Edberg.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
) • ECONOMII DE ENERGIE IN
) ORELE DE VÎRF. -Se in
i sfirșit. după ani mai mult sau mai puțin 
. fructuoși, piața stocării energiei prin frig 
1 (S.E.F.) se dezvoltă intens", consemnează
I revista franceză „Energie plus". Dur< un 
’ început promițător, in 1986, in statul Texas, 
ț in special in marile centre urbane Dallas, 
i Houston și San Antonio, este acum rindul 
’ statului Arizona să descopere această nouă 
l soluție, datorită eforturilor depuse de regia 

electrică locală. în general. întreprinderile 
) electrice văd in sistemele de stocare a 
i energiei prin frig posibilitatea de a reduce
’ consumul de electricitate în orele de virf 
l din cursul zilei, deoarece respectivele sis- 
, teme operează în cursul nopții răcind re- 
l zervoare de apă sau de alte lichide. Ghea- 
i ța astfel formată sau lichidele astfel răcite 
> servesc apoi drept „rezervoare" de energie 
ț frigorifică în timpul zilei. Circulind prin 
i aceste rezervoare, aerul extrage „frigul" 
l necesar instalațiilor de climatizare.

Dat fiind faptul că prețul unul kWh din 
i timpul nopții este mai ieftin decit cel din 
* cursul zilei, un sistem de stocare a ener- 
l giei prin frig poate economisi intre 10 și 

50 la sută din costul climatizării. Terme
nul de amortizare a respectivelor instala
ții este de numai 2—3 ani.

„Cu toate acestea, volumul vinzărilor de 
asemenea sisteme de stocare rămine incă 
scăzut, in special datorită caracterului de 
noutate al acestei tehnologii", notează re
vista citată. Numărul instituțiilor de pro
iectare în construcții care s-a familiarizat 
cu noul concept crește insă neîncetat. Iar 
pentru stimularea cererii. întreprinderile 
de furnizare a energiei electrice au ho- 
tărît să ofere prime celor care adoptă noul 
sistem de economisire a energiei. în statul 
Arizona, mai multe uzine și diverse insti
tuții publice au și optat pentru „formula 
S.E.F.".

• DUPĂ „BREVETUL" CREIE
RULUI. Specialiști niponi au pus la 
punct un ..neurocomputer" optic ce acțio
nează într-un mod asemănător creierului 
uman. Noul calculator este capabil nu 
numai să rețină și să deosebească imaginile 
optice, dar să se și autoperfecționeze în 
reproducerea acestor imagini, prin perma
nenta lor comparare cu originalul. De no
tat faptul că autoprogramarea se .efectuea

ză in regim autonom, fără participarea 
factorului uman. Deși acest ..neurocompu
ter" se află deocamdată pe o treaptă in
ferioară a evoluției noii tehnici de calcul, 
după cum consideră chiar specialiștii japo
nezi care l-au realizat, el poate furniza 
date deosebit de importante privind 
direcțiile de dezvoltare ale calculatoarelor 
viitorului.

• BLOC DE 19 ETAJE FĂRĂ... 
CIMENT. Actualmente, in Lipețk, in 
Uniunea Sovietică, se construiește experi
mental o clădire de 19 etaje la realizarea 
căreia nu se folosește nici măcar un sin
gur kilogram de ciment, ci numai lianți 
proveniți din prelucrarea reziduurilor in
dustriei siderurgice și chimice. Betonul uti
lizat pentru Confecționarea pereților mono
lit și a planșeurilor se prepară tot din ma
teriale reziduale și. mai ales, din zgură 
granulată de furnal. Specialiștii apreciază 
că noul beton este mai rezistent decit o 
prevăd standardele in vigoare.

• „SESAM DESCHIDE-TE" E- 
LECTRONIC. Specialiștii firmei „Sie
mens" din R.F.G. au pus la punct o ori

ginală „cheie" electronică pentru portierele 
autoturismelor. Aceasta poate comanda de 
la distanță atit deschiderea, cit și închi
derea portierelor, cu ajutorul razelor infra- 
roșii. Printre particularitățile noii „chei" se 
numără și un dispozitiv care modifică zil
nic codul cu care operează aceasta, astfel 
incit este practic imposibil de descifrat 
de către eventualii infractori. Specialiștii 
firmei „Siemens" intenționează ca. intr-un 
viitor apropiat, să confere acestei „chei" 
și calitatea de a porni motorul, instalația 
de climatizare, cît și alte sisteme de co
mandă ale automobilului.

• INFORMATICĂ PENTRU... 
URGENȚE. Un calculator pentru nevoi 
medicale, in memoria căruia au fost intro
duse date despre circa 4 000 de substanțe 
toxice și veninuri, cit și despre simptomele 
clinice privind afecțiunile pe care le de
termină respectivele substanțe nocive, a 
Început să fie utilizat cu bune rezultate în 
Bulgaria. Este suficient ca medicul să in
troducă pe calculator datele privitoare la 
simptomele prezentate de diverși bolnavi 
veniți la consultații pentru a reuși să sta
bilească, cu exactitate, fără a mai recurge 

la analize, ceea ce a determinat intoxica
ția și ce antidot trebuie administrat. în 
general, apreciază specialiștii, un medic 
nu poate memora decit simptomele pe care 
le dau circa 100—200 de substanțe toxice. 
De aceea, la prezentarea bolnavilor, atunci 
cînd orice secundă este prețioasă, utili
zarea calculatorului se poate dovedi salva
toare pentru multe vieți omenești.

• EXPLORATOR AL UNI
VERSULUI BIOLOGIC UMAN. 
Marea Britanie a fost pus la punct un nou 
tomograf de diagnosticare purtind denumi
rea „PET", după inițialele cuvintelor Posi
tron Emission Tomography. Mult mai ief
tin decit aparatele similare anterioare. „PET" 
asigură o acuratețe sporită a imaginii. De
pistarea unor tumori cerebrale cu ajuto
rul razelor X este dificilă, iar pacientul este 
supus unor doze destui de mari de radiații.

în schimb, noul tomograf lucrează pe 
principiul emisiei de pozitroni de către 
unele substanțe slab radioactive injectate 
în circulația sanguină a pacientului și al 
căror „cimp" este sesizat de tomograf. 
făcînd posibilă vizualizarea pe ecranul unui 
monitor a unor formațiuni tumorale cu 

diametrul de numai 3 mm sau a unor chea
guri din rețeaua de circulație sanguină si
tuate adine in interiorul creierului. Izotopii 
radioactivi cu o durată scurtă de emisie 
sînt produși in mari instalații de tip ciclo- 
tron. întrucit ei nu pot fi transportați, 
avind o durată scurtă de viață, tomogra- 
ful care lucrează pe acest principiu trebuie 
înzestrat cu un ciclotron propriu, motiv 
pentru care costă foarte scump, respectiv 
circa două milioane lire.

Noul tomograf, realizat de Institutul de 
cercetări oncologice din Marea Britanie și 
instalat experimental intr-un spital din 
Londra, costă de zece ori mai puțin, fiind 
cel mai ieftin aparat de acest gen din 
lume. El deschide perspectiva realizării, pe 
plan mondial, a unor aparate mai accesi
bile de acest tip. Performanța a fost po
sibilă prin simplificarea instalației, noul 
tomograf fiind specializat numai pen
tru diagnosticare. Aparatul utilizează 
izotopii furnizați de un ciclotron cen
tral situat in apropiere. ,,PET“ folosește 
un izotop cu o durată mai mare de viață, 
și anume fluorul 18, care poate fi Întrebu
ințat timp de două ore și nu este dăunător 
organismului pacientului.

**
***
*

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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România se pronunță pentru eliminarea 
barierelor protecționiste și practicilor 
discriminatorii din comerțul mondial
GENEVA 3 (Agerpres). — In ca

drul lucrărilor sesiunii Consiliului 
pentru Comerț și Dezvoltare al 
U.N.C.T.A.D. au început dezbaterile 
asupra problemelor privind protec- 
ționismul comercial.

Reprezentantul tării noastre a re
liefat, in cursul dezbaterilor, că sis
temul comercial international se 
menține intr-o situație critică. în po
fida angajamentelor asumate la 
U.N.C.T.A.D. și în alte organizații 
internaționale privind neintroduce- 
rea de noi restricții comerciale și 
eliminarea celor existente, se con
stată o proliferare a măsurilor pro
tecționiste, care sint aplicate în mod 
discriminatoriu față de țările in curs 
do dezvoltare. încălcindu-se sau 
ocolindu-se principiile si regulile 
G.A.T.T.

în locul tratamentului preferen
țial, de care ar trebui să se bucure 
țările in curs de dezvoltare, unele 
state puternic dezvoltate retrag uni
lateral și arbitrar preferințele va
male generalizate. La adresa acestor 
țări continuă să se aplice restricții si 
sancțiuni comerciale, ceea ce este în 
contradicție cu principiile dreptului 
internațional, cu rezoluțiile O.N.U. si 
ale U.N.C.T.A.D. în continuare, re
prezentantul român a subliniat că se

Datorii în creștere nu pot fi plătite 
de tari tot mai sărace

Necesitatea dezvoltării susținute a țărilor debitoare — 
relevată la seminarul internațional de la Caracas

CARACAS 3 (Agerpres). — La Ca
racas au început lucrările unui se
minar internațional asupra proble
mei datoriilor externe ale țărilor in 
curs de dezvoltare, organizat de in
stitutul italian Aspen și S.E.L.A. 
(Sistemul Economic Latino-Ameri- 
canj. Participă aproximativ 100 de 
specialiști, oameni politici și econo
miști din America Latină, Europa și 
din Statele Unite.

în discursul inaugural, președin
tele Venezuelei, Jaime Lusinchi, a 
afirmat că „datoria externă consti
tuie cea mai dramatică problemă a 
regiunii, o bombă cu explozie intîr- 
ziată în sistemul financiar interna
țional, cu efecte catastrofale în orice 
moment". Criza datoriei externe, a 
spus el. nu a fost soluționată, ci 
doar aminată. fără a se aplica solu
ții de fond. „Soluționarea problemei 
datoriei externe, a subliniat șeful 
statului venezuelean, privește deo
potrivă guvernele țărilor creditoare 
și debitoare, organismele financiare 
internaționale și băncile. Problema 
datoriilor externe in creștere conti
nuă nu poate fi soluționată exclusiv 
prin mijloace financiare, ci reclamă o 
soluție multilaterală, cu caracter po-‘ 
litic". Președintele venezuelean a 
subliniat că „orice soluție viabilă a 
acestei probleme trebuie să incor
poreze ca,.o condiție nșcqșară creș.n

Țările africane - sufocate de obligațiile 
financiare externe

PORT LOUIS 3 (Agerpres). — în 
cadrul lucrărilor celei de-a XV-a 
Conferințe regionale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.), care se des
fășoară in capitala statului Mauri
tius, directorul general al F.A.O., 
Edouard Saouma, a analizat, într-un 
raport, dificultățile economice cu 
care se confruntă statele africane.

Situația de pe continent — relevă 
documentul — devine tot mai difi
cilă. Din 1970, volumul producției 
alimentare pe locuitor a crescut 
anual cu numai 1 la sută.

Cooperarea economică arabo-africană
DAMASC 3 (Agerpres). — La 

Damasc, au început lucrările unei 
reuniuni a Comitetului ministerial 
de cooperare arabo-africană în do
meniul economiei și comerțului. 
Participanții vor analiza probleme 
referitoare la dezvoltarea cooperă

impune ca U.N.C.T.A.D. si G.A.T.T. 
să contribuie la ameliorarea si întă
rirea sistemului comercial interna-, 
țional. care trebuie să se bazeze pe 
aplicarea efectivă a clauzei națiunii 
celei mai favorizate, a nediscrimină- 
rii si a tratamentului preferential în 
favoarea țărilor in curs de dezvol
tare. S-a arătat că este necesar să 
înceteze practica condiționărilor po
litice, să se renunțe la folosirea de 
criterii neeconomice și interpretări 
subiective și arbitrare privind situa
ția din diferite țări, pentru a se jus
tifica neaplicarea clauzei națiunii 
celei mai favorizate si a preferințe
lor vamale generalizate.

Reprezentantul român a relevat 
că, așa cum s-a stabilit cu prilejul 
lansării „Rundei Uruguay" de nego
cieri comerciale multilaterale, țările 
dezvoltate trebuie să traducă în via
ță angajamentele pe . care si le-au 
asumat privind neintroducerea de 
noi restricții contrare regulilor 
G.A.T.T. și eliminarea celor existen
te, să suprime treptat celelalte ba
riere comerciale si să efectueze 
ajustările necesare de structură, ast
fel incit să creeze condiții care să 
asigure sporirea exporturilor țărilor 
în curs de dezvoltare si crearea unui 
sistem comercial deschis, nediscrimi- 
natoriu, echitabil.

terea susținută a economiilor țărilor 
debitoare și ajustarea serviciului 
datoriei externe la capacitatea de 
plată a fiecărui stat debitor".

BRASILIA 3 (Agerpres). — La 
Brasilia au început lucrările unei 
conferințe internaționale asupra da
toriei externe, forum care se va des
fășura pe parcursul a trei zile, cu 
participarea a numeroși specialiști 
din țările in curs de dezvoltare.

CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager
pres). — Mexicul a reafirmat nece
sitatea urgentă a reducerii dobînzi- 
lor, stabilizării schimburilor comer
ciale și reducerii barierelor protec
ționiste de către statele occiden
tale industrializate — informează a- 
genția Prensa Latina. Luînd cuvîn- 
tul, la Ciudad de Mexico, la un se
minar pe tema comerțului exterior 
și protecționismului, ministrul me
xican al comerțului. Hector Hernan
dez, a denunțat politicile financiare 
și monetare ale statelor puternic 
dezvoltate, care limitează participa
rea țărilor în curs de dezvoltare la 
economia mondială și la schimburi
le internaționale. Numai pe baza 
impulsionării comerțului țărilor de
bitoare pot fi create condițiile de 
creștere economică și de onorare a 
angajamentelor legate de datoriile 
lor externe — a afirmat vorbitorul.

Economia statelor africane cunoaș
te un ritm scăzut de dezvoltare și 
rămine dependentă în mare măsură 
de exportul de materii prime, ale 
căror prețuri sînt în continuă scă
dere.

Se poate afirma fără exagerare — 
se subliniază în raport — că Africa 
este sufocată de datoriile externe. 
Țările situate la sud de Sahara, de 
pildă, sint nevoite să cheltuiască 
pentru rambursarea acestora circa 
33 la sută din totalul veniturilor 
realizate din export.

rii Intre statele membre ale Ligii 
Arabe și Organizației Unității Afri
cane. In ședința inaugurală au luat 
cuvintul Chedli Klibi' și Ide 
Oumarou. secretari generali ai Ligii 
Arabe și, respectiv, Organizației 
Unității Africane, relevă agenția 
China Nouă.

Reducerea cheltuielilor militare și folosirea 
resurselor eliberate în scopul dezvoltării 

economico-sociale
in dezbaterea Comisiei O.N.U. pentru dezarmare

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— La sediul Națiunilor Unite de la 
New York au început lucrările se
siunii Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare, transmite agenția T.A.S.S. 
Participanții examinează o largă 
paletă de probleme privind stăvili
rea cursei inarmărilor și elaborarea 
unor măsuri concrete de dezarmare, 
în primul rind de dezarmare nuclea
ră. Urmează să fie examinate, tot
odată, condițiile de efectuare a con
trolului asupra limitării armamente
lor, în vederea realizării dezarmării, 
ca și principiile directoare și măsu
rile pentru consolidarea încrederii 
în relațiile dintre state. Participanții 
la lucrările sesiunii vor dezbate, de

„Este necesară intensificarea eforturilor pentru 

lichidarea tuturor tipurilor de arme“

O declarație a C.C. al P.C. din Austria

VIENA 3 (Agerpres). — Comite
tul Central al Partidului Comunist 
din Austria a dat publicității o de
clarație in care se relevă importan
ța deosebită a continuării eforturi
lor pentru încetarea cursei înarmă
rilor și înfăptuirea dezarmării, in 
primul rînd a dezarmării nucleare, 
apreciindu-se că de cea mai mare 
însemnătate în etapa actuală sint 
lichidarea armamentelor strategice,

Pentru soluționarea prin tratative

a situației din America Centrală
SAN JOSE 3 (Agerpres). — Mem

bri ai comisiilor naționale de recon
ciliere (C.N.R.) din țări ale Amerieii 
Centrale participă Ia San Jose la o 
întîlnire consacrată continuării efor
turilor in vederea realizării, „prin 
tratative, a păcii in regiune", infor
mează agenția Prensa Latina.

Reuniunea are drept obiectiv faci
litarea analizei diferitelor procese da 
reconciliere in țările centroamerica- 
ne și stabilirea unor puncte de le
gătură între soluțiile avansate pină 
in prezent in aceste state.

BOGOTA 3 (Agerpres). — Comi
tetul columbian impotriva cursei 
înarmărilor nucleare a adresat pre
ședinților țărilor membre ale 
„Grupului celor opt" (Argentina, 
Brazilia. Columbia. Mexic. Panama, 
Peru. Uruguay și Venezuela) apelul 
de a adopta măsuri energice in ve
derea soluționării pe cale politică a 
situației încordate din America Cen
trală. Exprimîndu-se îngrijorarea o- 
piniei publice progresiste in legă
tură cu tensiunea crescindă din ju-

Camera Reprezentanților 
a aprobat

Un amendament 
pentru interzicerea 

folosirii forțelor armate 
ale S.U.A. 

împotriva Republicii 
Nicaragua

WASHINGTON 3 (Agerpres)., — 
Camera Reprezentanților a Congre
sului S.U.A. a aprobat cu 276 voturi 
pentru și 92 contra interzicerea fo
losirii forțelor armate ale S.U.A. îm
potriva Republicii Nicaragua — trans
mite agenția T.A.S.S. Hotărirea a 
fost adoptată ca amendament la pro
iectul bugetului militar al S.U.A. 
pentru exercițiul financiar 1989. ce 
urmează să inceapă la 1 octombrie 
1988. 

asemenea, măsuri de reducere a bu
getelor militare și utilizarea fondu
rilor astfel eliberate în scopul dez
voltării economice și sociale.

La sediul din New York al Na
țiunilor Unite va avea loc, la 11 și 
12 mai, un simpozion Pugwash con
sacrat. problematicii dezarmării, in 
contextul progreselor științei și teh
nologiei contemporane. Acțiunea va 
fi organizată, în colaborare cu De
partamentul O.N.U. pentru proble
mele dezarmării și Universitatea 
Națiunilor Unite, în perspectiva ce
lei de-a IlI-a sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. privind 
dezarmarea (31 mai — 25 iunie).

eliminarea armelor chimice și adop
tarea unor măsuri de reducere a 
forțelor armate și armamentelor 
convenționale. P.C. din Austria a 
cerut tuturor organizațiilor și mili- 
tanților pentru pace din această 
țară să-și intensifice eforturile pen
tru realizarea unor progrese reale 
pe calea opririi cursei înarmărilor 
și Înfăptuirii dezarmării, în special 
a dezarmării nualeare.

rul Nicaraguei și Panama. !n docu
ment se arată că este imposibil să 
obligi poporul vreunei țări să re
nunțe la independenta și suverani
tatea sa folosind amenințările sau 
măsurile economice coercitive.

TEGUCIGALPA 3 (Agerpres). — 
Adunarea Națională a Hondurasului 
a aprobat, pe baza consensului ma
jorității deputaților. tratatul consti
tutiv al parlamentului centroameri- 
can. for regional consultativ in prin
cipalele probleme ale zonei — trans
mite agenția Prensa Latina, citind 
informații provenite din Tegucigalpa.

Tratatul, care va intra în vigoare 
după aprobarea sa de către toate 
țările centroamericane. a fost ratifi
cat anterior de Guatemala si Nica
ragua.

GENTIILE DE PRESA 
e scurt

PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
DE STAT AL R. P. BULGARIA, 
Todor Jivkov, l-a primit pe pri
mul ministru al Tanzaniei. Joseph 
Warioba. Au fost examinate o se
rie de probleme ale relațiilor bila
terale și ale vieții internaționale 
actuale. S-a evidențiat necesitatea 
unirii eforturilor tuturor forțelor 
progresiste pentru reducerea încor
dării în lume, consolidarea colabo
rării și înțelegerii intre popoare și 
întărirea securității internaționale.

ÎNTREVEDERE. La Praga a avut 
loc o întrevedere între Milos Ja
kes. ' secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, și Shintaro 
Abe. secretar general al Partidului 
Liberal Democrat — de guvernă- 
mint -T din Japonia. După cum

Vizita ministrului 

de externe al Japoniei 

la Beijing
BEIJING 3 (Agerpres). — La Bei

jing s-a desfășurat marți prima run
dă a convorbirilor dintre ministrul 
afacerilor externe al R.P. Chineze, 
Qian Qichen. și omologul său japo
nez, Sosuke Uno, sosit într-o vizită 
de trei zile în capitala chineză. Cu 
acest prilej, relatează agenția China 
Nouă, au fost examinate aspecte ale 
dezvoltării relațiilor bilaterale și 
probleme internaționale de interes 
comun.

Convorbiri indo-pakistaneze
ISLAMABAD 3 (Agerpres). — 

Secretarul de stat pentru problemele 
externe al Indiei. K. P. S. Menon, a 
sosit în capitala Pakistanului pentru 
convorbiri cu omologul său. Abdul 
Satar. El urmează să fie primit de 
președintele Pakistanului. Zia-ul 
Haq. de primul ministru. Khan Ju- 
nejo. informează agenția P.T.I.

Aceste convorbiri au fost convenite 
de premierii celor două țări la reu
niunea la nivel inalt a Asociației 
pentru Cooperare Regională din Su
dul Asiei, care a avut loc la Kat
mandu, în noiembrie anul trecut.

Reuniune ministerială 
a Pieței comune

BRUXELLES 3 (Agerpres). — La 
Bruxelles s-au deschis ieri lucră
rile sesiunii Consiliului C.E.E. Ia ni
velul miniștrilor economiei, indus
triei și învățămîntului. Pe agenda 
reuniunii figurează probleme legate 
de procesul de formare a unei piețe 
interne a C.E.E., care va începe să 
funcționeze în anul 1992.

BELGIA

Apel la interzicerea 
activității elementelor 

neonaziste
BRUXELLES 3 (Agerpres). — Fe

derația veteranilor de război, orga
nizație patriotică belgiană ce nu
mără peste 100 000 de membri, a a- 
dresat un apel autorităților să in
terzică cu desăvirșire in țară orice 
adunare sau manifestare a foștilor 
naziști și a neonaziștilor, precum și 
propagarea ideologiei fasciste prin 
mijloacele de informare în mașă. A- 
pelul a fost adresat de la tribuna 
congresului organizației, la care au 
participat peste 5 000 de delegați.

relatează agenția C.T.K., cei doi 
interlocutori au subliniat utilitatea 
dialogului constructiv și a efortu
rilor active din partea statelor, 
partidelor politice și celorlalte for
te pentru eliminarea pericolului 
unui război nuclear și menținerea 
păcii in întreaga lume.

LA BEIJING s-au desfășurat 
marți convorbiri intre ministrul 
culturii al R. P. Chineze, Wang 
Meng, și omologul său din U.R.S.S., 
V. G. Zaharov, sosit într-o vizită 
în capitala chineză.

PRIMIRE. Președintele Italiei, 
Francesco Cossiga. l-a primit, la 
Roma, pe primul-mintstru al Japo
niei. Noboru Takeshita. aflat într-o 
vizită oficială in Italia. Convorbi-

Noi victime ale rasiștilor de la Pretoria
PRETORIA 3 (Agerpres). — Cinci 

persoane de culoare au fost ucise 
în Africa de Sud de teroriști care 
aparțin grupării Inkathă. din rindul 
cărora poliția regimului rasist re
crutează oameni pentru a elimina fi
zic pe militanți ai mișcării antiapart- 
heid. Pină acum, peste 200 de per
soane au fost asasinate. îndeosebi din 
rindurile Frontului Democratic Unit, 
una din cele mai mari organizații 
de luptă împotriva discriminării ra
siale.

De asemenea, un tribunal din A- 
frica de Sud l-a condamnat la 25 
ani închisoare pe militantul Gordon 
Webster, sub acuzația de a fi des
fășurat o activitate antiguvernamen
tală. Noua măsură judiciară se în
scrie în șirul de ilegalități ale re
gimului de discriminare rasială de la 
Pretoria, care continuă să arunce în 
închisoare pe toți cei ce se pro
nunță pentru eliminarea apartheidu
lui din structurile societății sud-a- 
fricane.

Pe de altă parte, poliția regimu
lui rasist sud-african a folosit bom
be cu gaze lacrimogene pentru a îm
prăștia pe participanții la o manifes
tație studențească organizată cu pri- 

Forțele patriotice namibiene angajate 
în lupta pentru independență

Zilele acestea s-au împlinit 28 de ani de la crearea Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), organizație care conduce 
lupta poporului namibian pentru obținerea independenței naționale. Așa 
cum transmit agențiile de presă, în ultima vreme pe teritoriul Namibiei 
au luat o tot mai mare amploare acțiunile forțelor patriotice impotriva 
ocupanților sud-africani. De la începutul anului și pină în prezent, corpul 
expediționar al R.S.A. a înregistrat importante pierderi în oameni și 
echipament militar. In fotografie : o unitate a patrioților namibieni in 
timpul pregătirilor de luptă.

rile s-au referit la relațiile econo
mice și comerciale dintre cele două 
țări, întilnirea de la Toronto, din 
luna iunie, a principalelor șapte 
state occidentale industrializate, 
precum și la problematica dezar
mării nucleare.

DEPUTATUL ITALIAN Ugo Pe- 
cchioli (membru al P.C.I.) a fost 
reales în funcția de vicepreședinte 
al adunării Consiliului Europei oc
cidentale. Pecchioli a fost ales pen
tru prima dată in această funcție 
în luna ianuarie în locul deputa
tului democrat-creștin Bruno Giust. 
Din Consiliul Europei occidentale 
fac parte 21 de țări.

CONVORBIRI. Secretarul gene
ral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a sosit la Rabat, pentru a 
avea cu oficialitățile marocane 
convorbiri asupra problemei Saha- 
rei Occidentale.

REFORMA AGRARA. In Mozam- 
bic a început înfăptuirea reformei 
agrare. în cadrul unei ceremonii, la 
care a luat parte, președintele 
Joaquim Chissano a subliniat că 

lejul zilei de 1 Mai. la Capetown. La 
mitingul studențesc organizat la uni
versitatea Western Cape a fost ci
tită o scrisoare din partea lui Nel
son Mandela, lider al Congresului 
Național African (A.N.C.). aflat in 
închisoare din 1964. in care s-a ex
primat voința populației de culoare, 
hiajoritară din Africa de Sud, de a 
lupta pentru abolirea apartheidului.

10 ani de la masacrul 
comis de R.S.A. la Cassinga

LUANDA 3 (Agerpres). — La 4 
mai se împlinesc zece ani de la ac
tul criminal comis de forțele mili
tare sud-al’ricane care au bombardat 
o tabără de refugiați namibieni din 
localitatea Cassinga. din provincia 
angoleză Huila. Atunci au fost 
uciși 612 namibieni. intre care 167 
femei si 298 copii.

Regimul rasist de la Pretoria a 
continuat acțiunile militare ne teri
toriul namibian împotriva patrioți- 
lor. extinzindu-și agresiunea și pa 
pămintul angolez. unde sprijină 
direct actele bandelor contrarevolu
ționare interne.

scopul principal al reformei constă 
In realizarea unei exploatări rațio
nale a resurselor funciare.

ÎNTILNIRE. Vicepremierul și .mi
nistrul de externe al Egiptului, 
Esmat Abdel Meguid. s-a întîlnit la 
Jeddah cu ministrul de externe al 
Arabiei Saudite, prințul Saud Al- 
Faisal. în cadrul Întrevederii au 
fost discutate probleme privind 
ultimele evoluții ale situației din 
Orientul ’Mijlociu, conflictul dintre 
Iran și Irak, precum și alte ches
tiuni de interes comun.

VIZITA. Vicepremierul și mi
nistrul . de externe irakian. Tărie 
Aziz. care întreprinde o vizită ofi
cială în Brazilia, a fost primit de 
președintele Braziliei. Jose Sarney 
— transmite agenția I.N.A. Cu acest 
prilej, au fost analizate stadiul și 
evoluția raporturilor bilaterale de 
cooperare.

ACCIDENT. In urma răsturnării 
unui autobuz, in districtul Jinwo- 
cheng. din provincia Shanxi (R.P. 
Chineză). 31 de persoane au murit, 
iar 50 au fost rănite.

(din actualitatea POLITICĂ')

italia, „Ambalaj nou" 
pentru o formulă veche

„Credeți că noul guvern de coali
ție, condus de secretarul național al 
Partidului democrat-creștin. Ciriaco 
de Mita, va putea conduce țara pină 
la încheierea legislaturii, in 1992 
La această întrebare, care i-a fost 
pusă chiar in momentul încheierii, 
ultimei crize guvernamentale, lide
rul socialist. Bettino Craxi. a răspuns 
fără nici un fel de ezitare : „Ar fi 
un miracol să se întimple așa ceva". 
Răspunsul fostului premier nu a 
surprins pe nimeni, instabilitatea gu
vernamentală și schimbarea cabine
telor fiind considerată de observato
rii politici italieni la fel de firească 
precum premierele periodice de la 
„Scala" din Milano sau de la Opera 
din Roma. Cabinetul de Mita este 
al 47-lea din perioada postbelică și 
nimeni nu poate garanta dacă lon
gevitatea sa se va măsura în luni 
sau va depăși „media generală" de 
aproape un an, pe care, cu excepția 
guvernului Craxi („recordul" de du
rată : peste 1 000 de zile), au cunos- 
cut-o toate cabinetele din această 
perioadă.

Dacă instabilitatea guvernamen
tală este o trăsătură dominantă a 
vieții politice italiene, nu trebuie 
însă pierdut din vedere faptul că 
de-a lungul celor patru decenii de 
după război frinele puterii s-au aflat 
în permanență în mîinile unui singur 
partid — și anume ale democrației 
creștine. Practic, din 1948. anul în 
care excluderea comuniștilor de la 
guvernare — impusă prin presiuni 
externe — a devenit lege nescrisă, 
dar reală a politicii italiene, nimic, 
sau aproape nimic, nu s-a schimbat 
pe scena politică a țării, cu ex
cepția doar a scurtei perioade de 
existentă a guvernului de „solidari
tate națională", din anii 1978—1979, 
cind partidul comunist s-a considerat 

parte a majorității guvernamentale 
fără să participe insă efectiv la gu
vern. începind cu cabinetele centris
te, și cele de centru-stinga. și mer- 
gind pină la actuala formulă penta- 
partită — in care timp de mai mulți 
ani funcția de președinte al Consi
liului de Miniștri a fost deținută de 
reprezentanți ai altor partide din 
coaliție — democrația creștină și-a 
păstrat intact, in ciuda scăderii pon
derii electorale, rolul dominant.

Desemnarea lui Ciriaco de Mita in 
fruntea actualului guvern marchează, 
practic, o revenire a‘ democrației 
creștine la conducerea guvernului, 
după șapte ani de absență, in care 
— cu excepția cabinetelor Fanfani 
și Goria. ce au funcționat cîteva luni 
înainte și după alegerile anticipate 
de anul trecut— funcția'de prim- 
ministru a fost ocupată mai intii de 
actualul președinte al Senatului, re
publicanul Giovanni Spadoiini, și 
apoi de socialistul Bettino Craxi. 
„Ambalajul politic" este nou. formu
la insă — tot cea veche. „Alternanța" 
la conducerea guvernului a constituit 
în ultimii ani subiectul unor aprinse 
polemici intre permanenții aliați — 
rivali din cadrul coaliției pentapar- 
tite — democrat-creștinii și socia
liștii. La aceasța s-au adăugat și 
disputa din interiorul partidului de
mocrat-creștin. jocul grupărilor ne
mulțumite de împărțirea portofo
liilor sau a altor funcții de condu
cere. Practic, cele cinci partide s-au 
văzut „condamnate" la o coabitare 
forțată — inevitabil șubredă atita 
timp cit continuă să fie eludată re
zolvarea problemei centrale a socie
tății italiene, respectiv participarea 
la conducerea țării a partidului co
munist. cea de-a doua forță politică.

„In condițiile de astăzi, scria zia
rul «L’Uniti*. este dificil să se 
conceapă revenirea la «perioada de 

aur» a rolului central necontestat al 
democrației creștine, după cum este 
greu să se creadă că se vor putea 
armoniza pozițiile celor cinci aliați". 
„Problemele țării, remarca zilele tre
cute secretarul general al P.C.I., 
Alessandro Natta. nu se mai pot 
rezolva prin vechea formulă penta- 
partită. De aceea este necesar să se 
intre rapid și pe scară largă într-un 
proces de reformare a instituțiilor 
și «mașinăriei» publice, proces pe 
care P.C.I. nu poate decit să-l sus-

COREEA DE SUD

„Șoc la Seul" în urma 
scrutinului legislativ

Ceea ce devenise evident cu oca
zia alegerilor prezidențiale din de
cembrie anul trecut s-a confirmat 
pe deplin la scrutinul parlamentar 
de la 26 aprilie, și anume că regi
mul sud-coreean nu mai este in mă
sură să-și „asigure" majoritatea e- 
lectoratului, așa cum proceda in 
trecut, recurgind la abuzuri, fraude, 
falsuri și represiuni brutale. De a- 
ceea. pe bună dreptate, majoritatea 
presei străine apreciază că actualul 
scrutin parlamentar a provocat „un 
veritabil șoc la Seul".

In cadrul alegerilor de acum pa
tru ani pentru desemnarea președin
telui, cetățenii care se Îndreptau 
spre centrele de vot trebuiau să 
treacă prin cordoanele unităților de 
poliție, dotate nu doar cu mijloacele 
lor „clasice", ci chiar cu armament 
greu, de război. Și totuși, candida
tul regimului, Roh Tae Wu, n-a „ob
ținut" decit 36,7 la sută din voturi 
— numărul buletinelor atribuite lui 
fiind cu aproape 3 milioane mai mic 
decit cele ce au revenit, în total, 
principalilor lideri ai opoziției. Ast
fel, in umbra baionetelor și profi- 
tind de divizarea opoziției, el a de
venit președinte. 

țină". Evoluțiile actuale de pe scena 
politică fac astfel necesară, după 
opinia unor largi cercuri, depășirea 
formulelor de pină acum și inițierea 
unei faze de tranziție care să asi
gure participarea la conducerea tării 
a tuturor forțelor democratice și 
progresiste, inclusiv a Partidului 
Comunist Italian — exponentul in
tereselor păturilor largi de oameni 
ai muncii.

Radu BOGDAN

La recentele alegeri pentru Adu
narea Națională, atmosfera și cadrul 
de desfășurare a scrutinului au fost 
asemănătoare. In plus, evenimentul 
a fost precedat de o veritabilă de
monstrație de forță : manevrele a- 
mericano—sud-coreene „Team-Spi- 
rit ’88", care au antrenat sute de 
mii de militari, mii de tancuri și 
care blindate, avioane, ca și o im
presionantă forță navală, incluzînd 
portavioane cu armament nuclear la 
bord.

Desigur, desfășurarea unui aseme
nea dispozitiv militar urmărea în 
primul rind țeluri politice. Avind loc 
înaintea alegerilor parlamentare, ele 
erau menite să intimideze populația, 
respectiv să „avertizeze" electo
ratul sud-coreean că regimul lui Roh 
se bucură de aliați puternici. Cu 
toate acestea, în marea lor majori
tate. cetățenii sud-coreeni și-au dat 
votul candidaților partidelor de opo
ziție, și in primul rind Partidului 
Păcii și Democrației (avind ca lider 
pe Kim Dae Jung) și Partidului De
mocrat al Unificării (condus de Kim 
Young Sam). Ca urmare, din cei 299 
de deputați in parlament, opoziția va 
deține 166 mandate.

Imediat după anunțarea rezultate
lor. aproape 30 de oficialități ale 
partidului aflat pină acum la putere 
și-au prezentat demisia, semn al de
rutei din sinul regimului sud-coreean. 
„Pentru prima dată in istoria Coreei 
de Sud — transmite agenția spa
niolă EFE — opoziția va con
trola parlamentul acestei țări". 
„Acest rezultat — adaugă ziarul 
francez „Liberation" — a luat toată 
lumea prin surprindere și a provocat 
o scădere bruscă a valorilor la bursa 
din Seul. Toți analiștii sud-coreeni 
preziceau o zdrobitoare victorie a 
Partidului Justiției Democratice, a- 
flat la putere, avind în vedere enor
mele mijloace financiare de care dis
pune și divizarea opoziției in trei 
partide mai mari și o puzderie de 
independenți".

Cei mai mulți comentatori străini 
se intreabă ce șanse va avea Roh 
Tae Wu pentru a continua guverna
rea cu o Adunare Națională ostilă, 
pe care nu o poate dizolva înainte 
de patru ani și in care partidul al 
cărui șef este se află in minoritate. 
Va fi, potrivit unor agenții de presă
— o „coabitare de tip francez ?“ 
Sau — după cum scrie „Le Monde"
— „se va ajunge la o încercare de 
forțe, aducind Coreea de Sud la si
tuația de mai inainte ?“ Ziarul fran
cez amintește că Roh este unul din 
generalii care au participat la pu
ciul ce l-a adus la putere, în 1980, 
pe fostul dictator Chun Du Hwan, 
iar in luna mai a aceluiași an, în 
fruntea unor unități speciale, a înă
bușit in singe răscoala din Kwangju.

Deocamdată. Roh s-a mărginit să 
lanseze un apel opoziției, chemind-o 
la „cooperare pentru menținerea sta
bilității politice". El știe că oopu- 
lația sud-coreeană, care de mulți ani 
luptă pentru democrație și unificarea 
pașnică a patriei, se va manifesta 
cu și mai mare vigoare in urma 
succesului obținut. După cum rezul
tă din declarațiile reprezentanților 
cercurilor largi ale opiniei publice 
sud-coreene, eforturile opoziției vor 
fi intensificate pentru realizarea 
unor pași reali pe calea spre demo
crație și progres,

Nicolae PLOPEANU

„Libera concurență..."
Actul I : Un aparat de radio cu 

tranzistori — design ultramodern, 
extensie in bandă, posibilitatea se
lecționării automate a postului do
rit, o adevărată bijuterie electro
nică — este făcut țăndări cu lovi
turi necruțătoare de ciocan, nu de 
niște copii stricăcioși sau irespon
sabili, ci de către niște domni ele
ganți si serioși, in fața unei nu
meroase asistențe, tot de domni 
eleganți și serioși, care aplaudă 
sfărimarea bietului aparat de ra
dio de li se înroșesc palmele.

Actul II : Un automobil de toată 
frumusețea, cu bordul computerizat 
— Stergătoare de parbriz care por
nesc singure la contactul cu prima 
picătură de ploaie, geamuri si uși 
care se deschid la comanda verba
lă a pilotului, indicator vocal al 
cantității dă carburanți din rezer
vor — este sfărimat, la rindul lui, 
și tot cu ajutorul unor ciocane, ce-i 
drept mai mari, de către alți 
domni, după care i se dă foc in 
uralelc spectatorilor.

...Vreo nouă piesă din repertoriul 
teatrului absurdului 1 Nu, ci două 
episoade reale, absolut reale, din- 
tr-un tot mai inversunat război co
mercial ai cărui protagoniști sint 
S.U.A. si Japonia. Prima scenă se 
petrecea cu un an in urmă, iar dis- 
trunătorii nevinovatului aparat de 
radio erau un grup de... congres
meni americani, care au ținu*, si 
pe această cale, să-și man’fes'e ne
mulțumirea. față de favtul că firma 
producătoare. cunoscu'ul concern 
nipon „Toshiba", încă’case ana-r"- 
n'ca lege comercîa'ă care interz’ce 
vânzarea, de produse așo-zts straș
nice către țările socialiste. (Unii 
menționau însă, drept, cauză, vina 
„de neiertat" că „Toshtba" era și 
este unul din concurenți' cei mai 
d“ temut ai firmelor similare ame
ricane).

A doua scenă, repetînd-o simetric 
pe prima, a avut loc foarte recent, 
(cu numai două săptămini in 
urmă), minuitorii ciocanelor fiind, 
de această dată, membrii unei mari 
cooperative agricole japoneze, care 
au repetat gestul de acum un an 
al congresmenilor de peste ocean 
pentru a protesta împotriva cere
rilor americane de liberalizare a 
pieței nipone pentru pătrunderea 
mai uș.oară a produselor ameri
cane.

Contenciosul — atit de spectacu
los pus in evidență — riscă să se 
agraveze in urma proiectului de 
lege asupra comerțului, recent vo
tat de Congresul S.U.A. — un pro
iect de lege-mamut (care cuprinde 
peste 1 000 de pagini și. a cărui ela
borare a durat mai bine de trei 
ani) cu pronunțat caracter protec
tionist. prevăzind posibilitatea a- 
doptării de sancțiuni economice îm
potriva altor state. (Sint vizate in 
primul rind R.F.G. și Japonia).

Așa se și explică reacțiile promp
te și indignate din partea acestor 
state, ca și a altor parteneri comer
ciali ai S.U.A., care apreciază mă
surile protecționiste preconizate ca 
fiind contrare normelor comerciale 
internaționale îndeobște recunoscu
te. Este semnificativ, de altminteri, 
ci pină și un cercetător american 
(est" vorba de James Bovard, de 
la Institutul Cato din Washington) 
sublinia că „schimburile comer- 
cia’e inechitabile sint una din cele 
mat înfloritoare -industrii- ale 
S.U.A".

Uu alte cuvinte, d‘n mult trtm- 
bițata „preocupare" pentru liber- 
ta^e" comerțului nu rămine aproa
pe nimic.

Ce’ mult, acompaniamentele de... 
ciocan !

R. CAPLESCU
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