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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

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

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
a avut loc, vineri, 6 mai, ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

La ședință au luat parte, de asemenea, mem
bri ai guvernului, primii-secretari și secretarii cu 
probleme economice ai comitetelor județene de 
partid, directorii tuturor centralelor industriale, ai 
institutelor de cercetare, alte cadre cu munci de 
răspundere din diferite sectoare economice.

Comitetul Politic Executiv a examinat RAPOR
TUL PRIVIND REALIZAREA PLANULUI PE LUNA 
APRILIE Șl MASURILE PENTRU ÎNDEPLINIREA IN
TEGRALA A PREVEDERILOR DE PLAN PE LUNA 
MAI, TRIMESTRUL II Șl ÎNTREGUL AN 1988.

In zilele premergătoare ședinței Comitetului Po
litic Executiv a fost examinată pe larg, in con
siliile de coordonare pe ramuri, activitatea des
fășurată pentru infăptuirea planului.

Primul-ministru al guvernului, tovărășui 
Constantin Dăscălescu, a prezentat o informare 
despre dezbaterile care au avut loc in aceste 
consilii și măsurile stabilite, in spiritul orientări
lor și exigentelor cuprinse in expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului, la recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. S-a subliniat că, 
in timpul dezbaterilor, a fost exprimată hotărirea 
cadrelor de conducere din economie, a tuturor 
oamenilor muncii de a acționa cu fermitate și 
răspundere pentru înlăturarea neîntîrziată a 
neajunsurilor manifestate și ridicarea intregii 
activități la un nivel superior de calitate și efi
cientă, pentru recuperarea răminerilor in urmă și 
îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarci
nilor de plan pe luna mai, pe trimestrul II și pe 
întregul an.

In continuare. Comitetul Politic Executiv a ana
lizat si aprobat MASURI PENTRU REALIZAREA 
PROGRAMELOR DE ORGANIZARE Șl MODERNI
ZARE A PRODUCȚIEI, VALORIFICAREA SUPERI
OARA A MATERIILOR PRIME Șl MATERIALELOR, 
SISTEMATIZAREA TERITORIULUI Șl A LOCALITĂ
ȚILOR, PERFECȚIONAREA ORGANIZĂRII Șl CON
DUCERII AGRICULTURII, OPTIMIZAREA TRANS

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
In ultima ședință a Comitetului 

Politic Executiv am prezentat pe 
larg problemele activității de con
ducere economico-socială. Acum 
mă voi referi la unele probleme 
și măsuri legate de activitatea cu
rentă de îndeplinire a planului pe 
primul semestru și,pe întregul art.

în consiliile pe ramură s-a ana
lizat pe larg cum s-a realizat pla
nul pe primele 4 luni ale acestui 
an și măsurile ce se impun în ve
derea înfăptuirii lui în cele mai 
bune condiții. Pe ansamblu, am 
putea spune că rezultatele sint 
mulțurhițoare, ținînd seama de 
ritmul general de creștere a eco
nomiei iiăționale, față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut. 
Dar nu s-a reușit să se realizeze 
în întregime prevederile planului. 
Avem o rămînere în urmă de 
circa 9 miliarde lei la produc- 
ția-marfă, iar pe luna aprilie creș
terea producției-marfă, față de a- 
ceeași lună a anului trecut, nu 
este prea bună. Ținînd seama de 
toate acestea, sînt necesare mă
suri hotărîte în vederea realizării 
în cele mai bune coridiții a planu
lui in luna mai, în restul lunilor 
și pe întregul ah.

Deși la export avem o creștere 
relativ bună — și pe țări socialiste, 
și pe devize convertibile —, nici 
aici nu s-a realizat în întregime 
planul de comerț exterior, și în
deosebi exportul.

în domeniul investițiilor avem, 
de asemenea, unele rezultate bune, 
iar în luna aprilie chiar un ritm 
mai bun de realizare a investi
țiilor, de punere în funcțiune a 
unor capacități. Pe ansamblu însă, 
nu putem nici în acest domeniu 
să fim pe deplin mulțumiți.

în general, earn aceeași situație 
este și în celelalte sectoare de ac
tivitate.

în agricultură — datorită con
dițiilor climatice, dar nu numai 
acestora — sînt rămineri în urmă 
în ce privește realizarea însămîn- 
țărilor. Se impun măsuri hotărîte 
în vederea încheierii acestora și 
realizării tuturor lucrărilor de în
treținere, a tot ceea ce este nece
sar pentru a asigura o producție 
bună.

în mod corespunzător, cerceta
rea științifică și învățămîntul au 
avut o participare activă la reali
zările obținute, la intensificarea 
preocupărilor pentru introducerea 
mai rapidă în producție a rezul
tatelor cercetării. Dar nici aici 
nu am putea spune că s-au rea
lizat în întregime prevederile pe 
aceste patru luni.

în general, așa cum s-a discutat 
pe larg în toate consiliile pe ra
mură, mai avem serioase rămineri 
în urmă în realizarea planului, atit

PORTURILOR Șl A REȚELELOR DE ENERGIE ELEC
TRICA.

In vederea transpunerii in viată a acestor mă
suri, Comitetul Politic Executiv a hotârit comple
tarea și lărgirea atribuțiilor Comisiei centrale pen
tru organizarea și modernizarea proceselor de 
producție, valorificarea superioară a materiilor 
prime și □ materialelor. Comisia este condusă de 
tovarășa Eleno Ceaușescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-viceprim- 
ministru al guvernului, președintele Consiliului Na
tional al Științei și Invățămintului.

Totodată, a fost constituită Comisia centrală 
pentru sistematizarea teritoriului și a localități
lor, perfectionarea organizării și conducerii agri
culturii, optimizarea transporturilor și a rețelelor 
de energie electrică, condusă de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului.

A fost constituită, de asemenea, o Comisie 
pentru elaborarea propunerilor privind perfectio
narea sistemului de retribuire și majorare a re
tribuțiilor în anii 1988—1989. Din comisie, con
dusă de tovarășul Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, fac parte re
prezentanți ai organismelor de specialitate, pre
cum și reprezentanți ai sindicatelor, ai organi
zațiilor de femei și de tineret.

Comitetul Politic Executiv a examinat și apro
bat apoi RAPORTUL PRIVIND DEZVOLTAREA 
SECTORULUI DE CONFECȚII PiNĂ ÎN ANUL 1990 
Șl IN PERIOADA 1991-1995 ; RAPORTUL PRIVIND 
DEZVOLTAREA SECTORULUI DE TRICOTAJE PiNĂ 
ÎN ANUL 1990 SI ÎN PERIOADA 1991-1995 si 
RAPORTUL PRIVIND MODUL DE ASIGURARE CU 
MAȘINI, UTILAJE SI INSTALAȚII TEHNOLOGICE 
DE NIVEL TEHNIC Șl CALITATIV RIDICAT, PENTRU 
SUSȚINEREA PROGRAMULUI DE MODERNIZARE 
A SECTOARELOR INDUSTRIEI UȘOARE.

Măsurile propuse in acest domeniu au in ve
dere dezvoltarea și modernizarea producției de 
confecții și tricotaje - sectoare de bază ale in

în ce privește producția, cît și cei
lalți indicatori ai planului — mă 
refer la problemele eficienței eco
nomice, la problemele productivi
tății muncii, la consumul de ma
teriale și cheltuielile de producție. 
De aceea, sînt necesare măsuri 
foarte hotărîte ca încă în această 
lună și în luna iunie, deci în se
mestrul I, să lichidăm cu desăvîr- 
șire stările de lucruri negative, 
lipsurile, rămîherile în urmă și să 
asigurăm desfășurarea in bune 
condiții a întregii activități. Tre- 
btiie să punem în centrul activită
ții fiecărei întreprinderi, fiecărei 
centrale, fiecărei ramuri de activi
tate, a organelor centrale reali
zarea în întregime a planului, in
clusiv recuperarea nerealizărilor 
din primele luni.

în mod deosebit, trebuie să acor
dăm o atenție sporită sectoarelor 
producătoare de materii prime, și 
în primul rînd industriei petro
liere, industriei de cărbune, de mi
nereuri feroase și neferoase. Mă
surile stabilite în această direcție 
de Comitetul Politic Executiv tre
buie aplicate cu fermitate și să 
obținem realizarea și chiar depă
șirea prevederilor planului pentru 
aceste sectoare de activitate.

Cred că nu este nevoie să mai 
insist și să demonstrez de ce este 
necesar acest lucru. Toți înțelegeți 
bine aceasta ! Dar trebuie Să se 
treacă de la vorbe, de la angaja
mente la activitatea practică.

în ultimele zile ale lunii aprilie 
am reușit în domeniul minier să 
realizăm prevederile și chiar să 
producem ceva în plus la cărbune, 
ceea ce înseamnă că este posibil și 
că avem capacitatea necesară
să le îndeplinim. Totul depin
de însă de buna organizare,
de aplicarea fermă a măsu
rilor stabilite în vederea realiză
rii, în întregime, a producției din 
toate aceste sectoare. în mod co
respunzător, trebuie ca industria 
metalurgică, chimică, materialelor 
de construcții și toate sectoarele 
producătoare de materiale să asi
gure realizarea în bune condiții a 
planurilor pe sortimente, nu în 
general, valoric sau pe tonaj. Am 
discutat aceste probleme in mod 
deosebit cu metalurgia. S-au sta
bilit măsuri, trebuie însă să tre
cem la realizarea în întregime a 
prevederilor planului, iar organele 
noastre centrale să asigure ca toa
te întreprinderile să producă co
respunzător cu necesitățile econo
miei naționale. De fapt, într-o 
măsură sau alta, în toate minis
terele se produc materiale ; minis
terele constructoare de mașini pro
duc și fontă, oțeluri și își asigură 
o parte din necesarul materialelor, 
în industria ușoară la fel, în indus
tria lemnului cu atît mai mult și, 
practic, fiecare minister — fără să 

mă mai refer la problemele indus
triei orizontale și subansamblele 
pieselor care se realizează în ca
drul acelorași ramuri sau între 
ramuri. Deci, practic, într-o mă
sură mai mare sau mai mică, in 
toate sectoarele trebuie să se acor
de o atenție prioritară realizării 
materialelor și livrării la timp a 
pieselor care se încorporează în 
produsele finite. •

în același timp, trebuie să men
ționez din nou că nu se aplică cu 
destulă fermitate măsurile de re
cuperare și refolosire a materiale
lor, subansamblelor și pieselor. 
Avem programe de recuperare, 
trebuie să le dezvoltăm, trebuie, 
mai mult chiar, să mărim această 
recuperare. Avem încă rezerve și 
pe această cale trebuie să asigu
răm o bună aprovizionare. Consi
der însă că este necesar ca pe fie
care . centrală, pe fiecare ramură, pe 
fiecare întreprindere să se revadă 
programele existente și să fie ur
mărite zilnic — aceasta fiind o la
tură foarte importantă a activită
ții t>entru buna aprovizionare teh- 
nico-materială. Totodată, va tre
bui să se asigure realizarea în mai 
bune condiții a măsurilor de redu
cere a consumurilor materiale, de 
încadrare în normele de consum 
în toate întreprinderile, în toate 
sectoarele. Trebuie să se considere 
normele actuale de consum ca ma
xime în toate sectoarele și să se 
acționeze pentru a găsi noi căi în 
vederea perfecționării lor și ela
borării de noi tehnologii care să 
conducă la reducerea în continua
re a consumurilor materiale.

Subliniez aceasta pentru că as
tăzi s-a făcut afirmația că nu sînt 
suficiente cablurile de energie și, 
de aici, concluzia că ar trebui un 
consum , mai mare de materiale, 
deși, în comparație cu alte țări, 
avem un consum foarte mare de 
cupru, de aluminiu și depășim cu 
mult, pe produsul național, consu
murile de materiale. Avem un 
program de restrîngere și recupe
rare a cablurilor, a diferitelor ma
teriale în energie și în telecomu
nicații — cu implicații mari — 
care nu se realizează Cred că în 
sistematizarea teritorială trebuie 
să intre și această problemă.

Cînd vorbim de problema refo- 
losirii materialelor, aceasta este 
valabil pentru toate materialele. 
Nu trebuie considerat că este nea
părat necesar să retopim metalul, 
să retopim cablurile sau alte pro
duse. în primul rînd, trebuie să le 
folosim așa cum sînt, pentru că 
orice retopire presupune un con
sum suplimentar de energie, de 
muncă, cheltuieli în plus. Deci. în 
toate domeniile, problema aceasta 
trebuie să stea mult măi serios în 
atenția tuturor centralelor, tutu
ror întreprinderilor, a consiliilor

dustriei ușoare -, realizarea unor produse de cali
tate superioară, care să satisfacă, in condiții tot 
mai bune, exigențele mereu crescinde ale benefi
ciarilor interni și externi. Se prevede sporirea, la 
finele actualului cincinal, a producției de con
fecții cu 63 la sută, iar a celei de tricotaje cu 84 
la sută, comparativ cu 1985. La nivelul anului 
1995, valoarea producției-marfă va fi, la confecții, 
de peste două ori mai mare față de 1985, iar la 
tricotaje de 2,5 ori. In același timp, se vor asigura 
realizarea de produse cu grad ridicat de prelu
crare și complexitate, competitive pe piața ex
ternă, intensificarea exportului și mai buna valo
rificare a confecțiilor și tricotajelor românești. In 
acest scop, majoritatea intreprinderilor existente 
vor fi dotate cu instalații și utilaje de mare per
formanță, cu linii tehnologice de înalt randament.

Comitetul Politic Executiv a cerut să se ela
boreze. in mod corespunzător, asemenea progra
me de dezvoltare și modernizare și pentru cele
lalte sectoare ale economiei naționale, precum 
și pentru dotarea lor cu tot ce este necesar in 
acest sens.

IN LEGĂTURĂ CU TOATE PROBLEMELE ECO
NOMICE ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ȘEDIN
ȚEI COMITETULUI POLITIC EXECUTIV A LUAT 
CUVÎNTUL TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN.

Aprobind, în unanimitate, orientările, indicațiile 
și sarcinile formulate de secretarul general al 
partidului, Comitetul Politic Executiv a hotârit ca 
acestea să stea la baza activitâții consiliilor de 
coordonare pe ramură, ministerelor, centralelor in
dustriale și intreprinderilor, organelor și organi
zațiilor de partid, in vederea îndeplinirii, in con
diții de înaltă calitate și eficiență, a tuturor in
dicatorilor de plan pe luna mai, pe trimestrul II 
și pe întregul an 1988.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a dez
bătut unele probleme ale activitâții internaționale 
a partidului și statului nostru, precum și alte pro
bleme ale activității curenta»

de conducere, a comitetelor jude
țene de partid, a consiliilor popu
lare și a organelor noastre centra
le de specialitate.

Sîntem în al treilea an de la 
aprobarea programelor de organi
zare și modernizare a producției. 
S-au realizat multe din ele, dar 
multe sînt rămase în urmă. Am 
constatat, aproape în toate între
prinderile pe care le-am vizitat în 
această perioadă, că există pro
grame de aplicare, cu măsuri — 
unele au cite 150—-200 de măsuri, 
însă s-a trecut la realizarea, în- 
tîi, a ceea ce a fost mai ușor. De
sigur, și acelea sînt importante, dar 
nu s-au concentrat principalele 
forțe pe problemele de bază. Or, 
noi avem prevăzut, în chimie, spre 
exemplu, să reducem consumurile 
de energie, consumurile materiale 
cu 25—30 la sută. în programele 
de modernizare s-au prezentat și 
soluții cum să se realizeze aceas
ta, dar s-a făcut puțin în această 
privință.

De asemenea, avem programe în 
metalurgie, în construcția de ma
șini, în industria ușoară, practic, 
în toate sectoarele. Or, acum tre
buie ca, în perioada pe care am 
stabilit-o cu puțin timp înainte, să 
revedem și să, trecem cu hotărîre 
și la completarea lor, dar, mai cu 
seamă, să realizăm, neapărat, toa
te aceste prevederi.

Este necesar să se acorde o a- 
tenție deosebită problemei Valori
ficării superioare — legată de dez
voltarea intensivă — de a trece de 
la producerea unor cantități de pro
duse cu consumuri mari de mate
riale la produse superioare, care 
valorifică de cîteva ori — unele 
de cîteva zeci de ori — materiile 
prime. Aceasta este valabil în chi
mie, în metalurgie, practic. în toa
te sectoarele de activitate. în a- 
ceastă privință avem programe a- 
probate de Congres, dar am reali
zat puțin — și trebuie să le reve
dem. Ele să fie afișate în între
prindere zilnic — să se dezbată pe 
secții și fiecare om al muncii să 
știe ce are de făcut săptămînal. 
lunar, să se exercite un control 
permanent și să se ia măsuri de 
realizare integrală a acestor pro
grame.

Pornind de la orientarea stabi
lită privind dezvoltarea intensivă 
a activității industriale, agricole, 
din toate sectoarele, trebuie să în
făptuim neapărat măsurile pe care 
le avem stabilite în această pri
vință După părerea mea, aceasta 
reprezintă, în momentul de fată, 
problema principală pentru econo
mia românească și în această di
recție trebuie să ne concentrăm 
întreaga atenție.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general ai Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a , primit, vineri, 
pe Vassos Lyssarides, președintele' 
Partidului Socialist (E.D.E.JL.) din’ 
Cipru, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită in țara noastră.

Oaspetele a mulțumit pentru în
trevederea acordată, pentru posibi
litatea de a avea un nou schimb de 
păreri cu conducătorul partidului și 
statului nostru. Președintele Parti
dului Socialist (E.D.E.K.) a relevat 
înalta apreciere de care se bucură în 
Cipru politica externă, dinamică și 
constructivă, a României, demersu
rile și inițiativele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, consacrate edifi
cării unei lumi mai bune și mai 
drepte, o lume a păcii și înțelegerii 
internaționale.

în cursul întilnirii s-a exprimat 
satisfacția față , de bunele raporturi 
statornicite. între Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist din 
Cipru, reafirmindu-se hotărirea de 
a acționa pentru dezvoltarea in con
tinuare a acestor relații, in folosul

PARTIDUL
— strategul revoluționar al marilor 

victorii ale poporului român
„în întreaga activitate am pornit și pornim de la faptul că în 

toate sectoarele și domeniile vieții economico-sociale partidul tre
buie să-și îndeplinească misiunea istorică, să aibă rolul conducă
tor, să asigure unirea forțelor întregii națiuni în înfăptuirea politi
cii interne și externe a partidului și statului nostru. Partidul repre
zintă centrul vital al națiunii noastre, de la care radiază lumina, 
gîndirea creatoare ce călăuzesc înaintarea fermă a poporului nos
tru pe drumul socialismului și comunismului”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Ziua de 8 mai 1921, ziua în care 

s-au deschis lucrările istoricului 
Congres ce a Consacrat, prin votul 
său unanim, făurirea Partidului 
Comunist Român, se inscrie in pa
ginile marii cărți a istoriei patriei 
ca momentul in care lupta revo
luționară din România a fost ridi
cată pe o treaptă nouă, mai înaltă, 
prin inmănuncherea. in rindurile 
unei unice organizații politice la 
scara tării reîntregite a tuturor 
forțelor ce militau pentru transfor
marea revoluționară a societății ro
mânești. prin așezarea activității a- 
cesteja pe temelia trainică a prin
cipiilor comuniste de organizare și 
acțiune politică.

împlinirea a 67 de ani de1 la mă
rețul eveniment are loc intr-un 
moment de vie efervescentă politi
că. în care pe masa de lucru a în
tregii tgri se află magistrala Expu
nere a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la unele probleme ale 
conducerii activității economico-so
ciale, ale muncii ideologice si poli
tico-educative. precum si ale si
tuației internaționale, aprobată în 
unanimitate de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. si publi
cată ca teze ale viitoarei plenare a 
C.C. al P.C.R.

Bogăția de idei si teze noi pe 
care le conține, marea însemnătate 
teoretică și practică a orientărilor 
cuprinse în expunere, care îi con
feră caracterul unui amplu șl 
mobilizator program de muncă si 
acțiune revoluționară al întregului 
popor, ilustrează înalta răspundere 
politică cu care partidul isi îndepli
nește misiunea de forță conducă
toare a societății românești pe ca
lea edificării noii orinduiri. capaci
tatea sa.de a sintetica si stabili. în 
fiecare etapă istorica. obiectivele 
maiore ale vieții si muncii națiunii, 
corespunzător forței de creație de 
care aceasta dispune, potențialului 
său tehnico-material. cerințelor si 
exigentelor epocii. Cu deosebită 
putere, expunerea atestă ca o rea
litate definitorie a societății româ
nești contemporane faptul că Par
tidul Comunist Român este cu ade
vărat centrul vital a) națiunii, de 
la care emană energia ce pune in 
mișcare întregul angrenai social, 
lumina care călăuzește spre piscuri 
tot mai înalte, spre teluri tot 
mai cutezătoare munca poporu
lui în același timp, larga dez
batere publică a ideilor tezelor si 
orientărilor cuprinse in expunere 
pune si mai puternic in relief fap
tul că astăzi în România socialistă 
întreg poporul participă activ si 
nemijlocit la elaborarea si înfăp
tuirea politicii partidului si statu
lui. a programelor de dezvoltare e- 
conomică si socială a tării. Ea re
prezintă încă o expresie a Încre
derii partidului în forța de creație 
istorică a poporului atașamentului 
oamenilor muncii la valorile politi

ambelor țări și popoare, al cauzei 
păcii și colaborării în Europa și în 
întreaga lume.

Au fost abordate, totodată, o serie 
de probleme ale vieții internaționale 
actuale. în acest cadru,, a fost sub
liniată preocuparea. celor două parti
de față de evoluția situației poli
tice mondiale, care se menține deo
sebit de gravă și' complexă, datorită 
continuării cursei înarmărilor, ce 
reprezintă un permanent pericol la 
adresa păcii.
• A fost subliniată necesitatea unirii 
eforturilor tuturor popoarelor, a for
țelor progresiste de pretutindeni, in 
lupta pentru înfăptuirea dezarmării, 
in primul rînd a dezarmării nu
cleare, pentru asigurarea păcii pe 
planeta noastră. . S-a arătat că tre
buie să se acționeze, in continuare, 
pentru realizarea de noi acorduri 
care să prevadă lichidarea, în mai 
multe etape, a armelor nucleate, 
oprirea experiențelor nucleare și . a 
militarizării Cosmosului, reducerea 
radicală a armelor convenționale., a 
efectivelor si cheltuielilor militare.

ce si obiectivele de acțiune propuse 
de partid, a unității lor de voință 
și de acțiune in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Expresie a spiritului creator în 
acțiune, magistrala expunere pre
zentată la ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. din 
29 aprilie nune in relief rolul hotă- 
ritor, contribuția determinantă ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nos
tru. evidențiază cu deosebită pu
tere înaltele virtuti ale gîndirii 
secretarului general al partidului, 
forța viziunii sale novatoare asu
pra .procesului revoluționar de fău
rire a orinduirii socialiste, capaci
tatea sa de a sintetiza într-un an
samblu armonios si unitar de idei
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vasta problematică a dezvoltării 
multilaterale, prezente si viitoare, 
a patriei socialiste, a vieții inter
naționale.

Glorioasa istorie a partidului co
munist. cu deosebire perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al 
partidului, evidențiază, cu puterea 
de netăgăduit a realității, faptul că 
forța uriașă a partidului comunist 
a izvorit si izvorăște, inainte de 
toate, din identificarea sa deplină 
cu marile idealuri si năzuințe ale 
oamenilor muncii, din consecventa 
cu care a slujit interesele supreme 
ale tării. Iar aceasta se datorează 
faptului că. înarmat cu teoria so
cialismului științific, partidul s-a 
aplecat, ca nici o altă organizație 
politică din istoria națională, asu
pra realităților românești, analizind 
aspirațiile st nevoile cele mai 
profunde ale poporului, desci- 
frînd modalitățile și formele con
crete. specifice prin care ele erau 
exprimate : pe această bază, parti
dul a înscris consecvent în progra
mul său de acțiune revoluționară 
obiective politice aflate în deplină 
consonantă cu imperativele fie
cărui moment istoric. obiective 
apte să mobilizeze energiile revo
luționare ale clasei muncitoare, ale 
întregului popor, a stabilit mijloa
ce de luptă adecvate antrenării 
maselor largi populare la lupta 
pentru împlinirea legitimelor lor 
idealuri.

Forța uriașă a partidului izvo
răște din capacitatea sa de a aplica 
creator adevărurile legităților ge
nerale ale socialismului științific la 

în timpul întrevederii s-a apre
ciat că este necesar să fie intensifi
cate eforturile pentru rezolvarea pe 
cale politică, prin tratative, a tutu
ror conflictelor si problemelor liti
gioase dintre state, pentru soluțio
narea globală a problemelor sub
dezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, ba
zate pe echitate, egalitate si avantaj 
reciproc, in interesul și spre binele 
tuturor popoarelor.

în legătură cu situația din Cipru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat' poziția țării noastre privind 
soluționarea problemei cipriote, ară- 
tind că trebuie să se facă totul pen
tru rezolvarea acesteia de cipriotii 
înșiși, pe cale politică, prin nego
cieri, în vederea asigurării condiții
lor pentru conviețuirea pașnică a 
celor două comunități din insulă, 
pentru înfăptuirea unității si inde
pendenței Republicii Cipru.

La primire a participat tovarășul 
Ion Stoian. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

condițiile proprii societății româ
nești. în acest sens. întreaga isto
rie a partidului consemnează la loc 
de seamă statornicul efort pentru 
aprofundarea concepției materia- 
list-dialectice si istorice, pe care 
comuniștii români au inteles-o și o 
înțeleg ca o călăuză riguros știin
țifică în lupta revoluționară, ca 
un inestimabil instrument de ana
liză și descifrare a esenței fenome
nelor vieții social-politice a sen
surilor si direcțiilor sale de evolu
ție.

întreaga existentă a partidului 
atestă că una dintre sursele sale de 
tărie a reorezentat-o capacitatea sa 
de a examina critic si autocritic 
propria sa activitate, de a analiza 
în spirit realist, de înaltă exigență 
partinică propria sa linie politică 
și acțiune revoluționară. Aceasta a 
dat posibilitatea partidului să în
lăture greșeli și neajunsuri, să-și 
perfecționeze necontenit activita
tea. în acest sens, in epoca inaugu
rată de istoricul Congres al IX-lea. 
sub impulsul gindirii novatoare, ri
guros științifice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si cu contribuția 
sa determinantă, au fost înlăturate 
scheme prestabilite. șabloane si 
dogme ce închistau gîndirea vie a 
partidului, s-au deschis largi port.i 
spiritului creator, făcind să pă
trundă. astfel. în toate arterele vie
ții social-politice sevele tari ale 
unui aer proaspăt revigorator. Pe 
această bază. în toată această pe
rioadă s-a desfășurat o susținută 
activitate de regîndire a intregii 
opere de edificare a noii orinduiri. 
elaborîndu-se o linie politică rigu
ros științifică, adecvată cerințelor 
acestei epoci, necesităților si posi
bilităților poporului român, trecin- 
du-se la înfăptuirea celor mai cu
tezătoare strategii de dezvoltare 
economico-socială din întreaga is
torie a tării.

De la înălțimea clipei de acum, 
pe temelia mărețelor izbînzi obți
nute de poporul român în anii 
Epocii Nicolae Ceaușescu se poate 
aprecia uriașa însemnătate a nou
lui spirit si a noii viziuni inaugu
rate la Congresul al IX-lea. cu 
privire Ia procesul revoluționar de 
construcție socialistă în tara noas
tră de perfecționare continuă a 
noii orinduiri.

Glorioasa istorie a partidului evi
dențiază că o inepuizabilă resursă 
de tărie a partidului a constituit-o 
Si o constituie capacitatea sa de a 
forma militanți profund devotați 
cauzei revoluționare, oameni pen
tru care nimic nu este mai presus 
decît slujirea cu toate forțele a 
idealului comunist. într-adevăr. în 
anii luptei ilegale a partidului. în
(Continuare în pag. a V-a)
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TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE

DE SEZON - EFECTUATE EXEMPLAR
TIMIȘ:

Mijloacele mecanice — folosite intens 
la întreținerea culturilor

în județul Timiș, timpul călduros 
din ultimele zile a favorizat răsă
rirea și dezvoltarea sfeclei de za
hăr. florii-soarelui și chiar a po
rumbului, Iată de ce întreținerea 
culturilor a devenit acum preocu
parea prioritară a mecanizatorilor, 
cooperatorilor, specialiștilor, a ce
lorlalți locuitori ai satelor. In 
multe unități din consiliile agroin
dustriale Lovrin, Cenei, Variaș, 
prima prașilă la sfecla de zahăr a 
fost încheiată, lucrarea efectuin- 
du-se în prezent pe terenurile cul
tivate cu floarea-soarelui. De alt
fel. pînă vineri, prașila oarbă la 
sfecla de zahăr a fost aplicată pe 
mai bine de o treime din supra
fața totală cultivată în județ. în 
prezent, specialiștii și cadrele de 
la organele agricole județene spri
jină concret organizarea în cit mal 
bune condiții a acestei activități, 
direct în unități, astfel ca peste tot 
prima prașilă manuală și cea me
canică să se încheie în cîteva zile.

Zilele acestea am poposit la coo
perativa agricolă Periam, pentru a 
urmări cum se acționează în vede
rea grăbirii lucrărilor de întreți
nere a culturilor. Președintele uni
tății, Sabin Țăran, ne spune că 
pentru toate suprafețele cultivate 
cu prăsitoare s-au încheiat. încă 
de-acum o lună, contracte-angaja- 
ment atît cu cei 300 de cooperatori, 
cit și cu alți 300 de oameni din lo
calitate care lucrează în diferite 
unități economice sau instituții. 
De îndată ce specialiștii stabilesc 
că lucrările pot începe, brigadierii 
anunță oamenii, iar aceștia ies la 
lucru pe parcelele angajate in 
acord global. Transportul în cimp 
și înapoi în sat se asigură de coo-

DOLJ:
Măsuri pentru sporirea producției de orez
Pornind de la faptul că in ju

dețul Dolj se cultivă 6 300 hectare 
cu orez și de la rezultatele cu 
totul necorespunzătoare obținute 
anul trecut la această cultură, se
cretariatul comitetului județean de 
partid a întreprins recent o analiză 
asupra a ceea ce s-a făcut și ce 
trebuie să se întreprindă acum in 
vederea sporirii producției la aceas
tă cultură. Analiza a avut loc in 
comuna Măceșu de Jos, unde se 
cultivă o mare suprafață cu orez. 
Măsurile tehnico-organizatorlce 
stabilite slnt de natură să asigure 
respectarea corectă a tehnologiilor 
stabilite. Astfel, avîndu-se in ve- 
.dere că anul trecut s-a insămînțat 
orez și după 1 iunie, s-a hotărit 
încheierea acestei lucrări pină la 
10 mai. în acest scop, au fost re
partizate sarcini concrete membri
lor biroului comitetului județean 
de partid și cadrelor cu munci de 
răspundere din conducerea institu
țiilor agricole județene, cărora 11 
s-au fixat termene scadente la care 
trebuie să raporteze finalizarea în- 
sămînțării orezului.

Ca urmare a măsurilor luate, in 
această primăvară insămințarea 
orezului a început cu două săp- 
tămîni mai devreme față de anul 
trecut. în timpul documentării 
noastre ne-am convins de efortu
rile ce se fac în vederea incadrării 
semănatului în termenele stabilite. 
Sintem in comuna Ostroveni, aici 
unde, chiar in aceste zile, urinează 
să fie recepționate lucrările de 
amenajare la o mare orezărie. Ea 
se intinde pe 1 016 hectare, este 
amplasată la confluența Jiului cu 
Dunărea și organizată in patru fer
me. Aici, pe păminturi roditoare.

DISCIPLINA FERMĂ DE PLAN
- intărită printr-o exemplară disciplină contractuală

în expunerea „Cu privire la unele probleme ale conducerii activi
tății economico-sociale. ale muncii ideologice și politico-educative, pre
cum și ale situației internaționale", tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
reliefa că sistemul democratic creat în societatea noastră pornește de la 
o îmbinare armonioasă a rolului organelor centrale, a planului național 
unic de dezvoltare economico-socială cu creșterea răspunderii și atribu
țiilor centralelor, întreprinderilor, organismelor democratice de condu
cere a acestora. în acest sens, Legea privind încheierea și executarea 
contractelor economice, recent adoptată de Marea Adunare Națională, 
prezintă o însemnătate deosebită pentru perfecționarea relațiilor dintre

unitățile socialiste, pentru dezvoltarea spiritului de răspundere al colec
tivelor de muncă in ansamblul lor și al fiecărui om al muncii in parte, 
pentru întărirea ordinii și disciplinei in producție și aplicarea consec
ventă a noului mecanism economico-financiar. a autoconducerii și auto- 
gestiunii muncitorești. Un aspect /care se cuvine subliniat în mod special 
este legătura pe care noua reglementare o realizează intre două principii 
fundamentale ale organizării economico-sociale din țara noastră : princi
piul dezvoltării planificate a economiei naționale și principiul respectării 
neabătute a legalității socialiste. Pe această temă am avut o convorbire 
cu dr. Teofil Pop, director in Ministerul Justiției.

— Pentru început, vă rugăm să de
finiți esența legăturii dintre obliga
țiile de plan și cele contractuale, de 
ce este necesar ca ele să aibă o 
dublă consacrare ; prin plan și prin 
contracte.

— Planul național unic de dezvol
tare economico-socială este adoptat 
prin lege, sarcinile lui avînd deci și 
ele putere de lege. Conform princi
piilor generale de drept, prevederile 
contractelor au, de asemenea, intre 
părțile care le încheie, putere de 
lege. Așadar. în sistemul com
plex al sarcinilor de plan și 
al obligațiilor contractuale cores
punzătoare lor se realizează, de 
la bun început, o sinteză între prin
cipiul planificării — care guvernea
ză dezvoltarea economico-socială — 
și principiul legalității — care guver
nează relațiile sociale, atît cele între 
persoane fizice, cit și cele între per
soane juridice (unități socialiste). 
Această sinteză întărește, desigur, 
forța de aplicare a ambelor princi
pii. Putem lua ca exemplu orice 
sarcină de producție. Vom observa 
că ea constituie, dintr-un punct de 
vedere, o îndatorire a unității, for
mației de lucru sau muncitorului 
respectiv față de societate în ansam
blul ei. fată de complexul economic 
național, decurgînd din rolul econo
mic al colectivului sau muncitorului 
respectiv ; dintr-un alt punct de ve
dere, vom observa că aceeași sarcină 
reprezintă o îndatorire în rețeaua in
finită de legături de colaborare și 
conlucrare care se creează prin di

perativa agricolă, care a pregătit 
în acest scop mai multe tractoare 
cu remorci special amenajate și un 
autocamion cu bănci. Organizată 
în acest fel. munca se desfășoară 
intens, de dimineața pînă seara. 
Joi. 5 mai. bunăoară, au lucrat la 
prășitul sfeclei de zahăr și al flo
rii-soarelui peste 150 de oameni, 
alți aproape 200 — la plantarea le
gumelor. De altfel, la ferma nr. 1, 
condusă de inginerul Marin Petri- 
că, în ziua respectivă, prașila oarbă 
se încheiase pe toate cele 65 hec
tare de sfeclă de zahăr. De ieri. 6 
mai, șeful de fermă, controlînd 
atent suprafețele cultivate cu floa
rea-soarelui, a întocmit ordin de 
lucru pentru mecanizatorii Nicu 
Butușină și loan Trică, care vor 
prăși mecanic suprafețele pe care 
și plantele au crescut mai mari. Și 
în ferma nr. 2, condusă de ingine
rul Doru Milovan, a început pră
șitul manual al florii-soarelui. pe 
terenurile pe care au apărut 
„vetre" de buruieni. Pînă seara, 
aici, prima prașilă se executase pe 
15 hectare.

Am stăruit mai mult asupra a- 
cestor aspecte de la cooperativa 
agricolă din Periam, deși lucruri 
asemănătoare se pot spune și des
pre unitățile vecine — Pesac. Sîn- 
petru Mare ori Saravale — deoa
rece modul cum a fost organizată 
munca în acord global oferă ga
ranția că această cooperativă agri
colă va obține cele mai ridicate 
producții din cadrul consiliului 
agroindustrial.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii* 

cu soluri aluvionare de luncă, cit 
cuprinzi cu privirea, utilaje și oa
meni se găsesc intr-un impresio
nant iureș al muncii. „Tronsonul 
2. de 745 hectare, a fost amenajat 
de către întreprinderea de execu
ție și exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare Dolj în 
numai șase luni — precizează ingi
nerul Ion Georgescu, directorul 
adjunct al întreprinderii. Acum 
dăm .o mină de ajutor beneficiaru
lui, cooperativa agricolă Ostroveni, 
sprijinind-o la semănat". „Oreză- 
ria a fost amenajată intr-un timp- 
record și tot intr-un tifnp-fecord
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viziunea socială a muncii și fără de 
care producția bunurilor materiale 
ar fi de neimaginat intr-o societate 
modernă. Simplificînd la maximum, 
pentru uzul discuției, se mai poate 
spune că prin plan se stabilește ce, 
cit și cînd să se producă, iar prin 
contract cum și in colaborare cu 
cine se produc bunurile necesare 
societății. Izvorul direct al celor 

două îndatoriri este diferit : pe de o 
parte, planul național unic — deci 
comanda socială elaborată pe filiera 
organismelor democrației muncito- 
rești-revoluționare — iar pe de altă 
parte, contractul, adică acordul păr
ților (furnizor, beneficiar, cărăuș 
etc.).

— Vă referiți la „acordul părților". 
Care sint particularitățile acestui 
acord in cazul contractelor econo
mice față de contractele din dreptul 
civil comun ?

— Particularitățile decurg tocmai 
din legătura strinsă cu activita
tea de planificare. Chiar se poate 

vom însămînța și orezul — inter
vine în discuție inginerul Gheor- 
ghe Oprescu, președintele coope
rativei. însămînțările le-am 
început la 1 mai și, pină la 10 mai, 
vom încheia lucrarea pe toate cele 
1 016 hectare". Aici se însămînțea- 
ză numai prin inundare, fiecare 
tractorist avînd stabilite sarcini 
precise pe zile și pe ore. „Eu am 
însămințat azi 35 de hectare — ne 
spune Ilie Opri. Pentru aceasta 
intru în parcelă o dată ce se face 
ziuă și cobor de pe tractor numai 
cînd nu mai văd jalonul". La trac
toarele folosite ne atrag atenția 
niște roți cu zăbrele atașate roților 
motrice, cu ajutorul cărora randa
mentul la înaintare sporește, pre
venind cufundarea lor in mii. „în- 
trucît cele 10 seturi de roți cu pin
teni, produse la Balș, pe care am 
dat vreo 200 000 lei, nu dau rezul
tate. tractoarele afundîndu-se în

ARGEȘ:

Recolta bună de furaje trebuie strinsă neîntîrziat
In unitățile agricole din județul 

Argeș a început strîngerea furaje
lor din culturile însămînțate în 
toamna trecută. La indicația comi
tetului județean de partid, organele 
de specialitate au stabilit măsuri 
organizatorice și tehnice menite să 
asigure desfășurarea în bune con
diții a lucrărilor de recoltare și 
insilozare. Am urmărit la fața 
locului cum se acționează în ve
derea îndeplinirii acestor măsuri.

Pentru început am reținut cele 
relatate de tovarășul Marcel Ca- 
langiu, directorul Trustului I.A.S. 
Argeș : „Fermele întreprinderilor 
agricole de stat dispun de 22 000 
bovine, din care 7 500 vaci și 
juninci. Pentru ele se vor însiloza, 
din culturile timpurii, 22 000 tone 
furaje. Acum, intensificăm recol
tarea plantelor furajere timpurii". 
Ne aflăm la întreprinderea agricolă 
de stat Leordeni. Cele două ferme 
ale sale — de la Rătești și Ciupa 
— au o experiență valoroasă în ce 
privește producerea furajelor tim
purii. Din toamnă s-au însămînțat 
757 hectare cu lolium, lucernă, 
trifoi și rapiță. întrucît terenurile 
au fost fertilizate cu mari cantități 
de îngrășăminte naturale, recoltele 
sînt acum de 40—50 tone masă- 
verde la hectar. La ferma din Ră
tești se cosesc suprafețele cu lo
lium și rapiță, iar terenul este în- 
sămînțat imediat cu porumb pen
tru furaj. Din 10 aprilie, de cînd 
a început furajarea vacilor cu 
masă-verde, producția de lapte a 
crescut, în medie, cu 4—5 litri de 
fiecare vacă furajată. O formație 
specializată lucrează de zor și la 
însilozarea masei-verzi in amestec 
cu paie și cretă furajeră. „Recol
tăm și însilozăm mai devreme 

spune despre contractul economic că 
este, în principal, un instrument ho- 
tăritor pentru realizarea planului. 
Astfel, așa cum preveae art. 3, ali
neatul 2 din lege, ,.unitățile socia
liste sint obligate să încheie con
tracte în strinsă conformitate cu pre
vederile de plan". De asemenea, art. 
8 statuează : „Contractele se încheie 
în strictă concordanță cu prevede-

rile de plan și la termenele prevă
zute de lege, sub controlul și îndru
marea centralelor, ministerelor, ce
lorlalte organe centrale sau locale in 
subordinea cărora funcționează păr
țile". Armonizarea deplină între pre
vederile de plan și clauzele contrac
telor se asigură și prin concordanța 
lor în timp, prin aceea că durata de 
valabilitate a contractelor coincide 
cu durata necesară îndeplinirii sar
cinilor prevăzute prin plan sau prin 
programele speciale aprobate potrivit 
legii. Dacă actul de planificare este 
modificat pe parcurs — bineînțeles, 
potrivit legii — unitățile socialiste

sol, am confecționat, în atelierele 
stațiunii de mecanizare, 48 seturi 
de roți cu zăbrele, care, așa cum se 
vede, sint mult mai eficiente" — 
ne spune inginerul Nicolae Cercel, 
directorul S.M.A. Bechet.

Munca la semănatul orezului este 
bine organizată și la C.A.P. Bechet. 
„Putem încheia lucrările pe cele 
240 hectare prevăzute a se cultiva 
cu orez în 4—5 zile, cu condiția să 
ni se asigure apa necesară inun
dării parcelelor" — afirmă ingine
rul Alexandru Glăvan. președintele 
unității. într-adevăr, aici erau con
centrate foarte multe utilaje. 
Numai că inundarea parcelelor 
abia urma să se facă în următoa
rele 48 de ore, ceea ce duce la 
scăderea ritmului la semănat.

Nicolae BĂBAEAU
corespondentul „Scînteii" 

masa-verde, astfel incit plantele 
să-și păstreze valoarea nutritivă — 
ne spune șeful fermei. Ion Iftimie. 
Acționăm prin toate mijloacele în 
vederea sporirii producției zooteh
nice". Și in alte ferme ale între
prinderilor agricole de stat din 
cadrul trustului — cele din Dobro- 
gostea, Izvoru, Costești și Vulpești — 
se muncește intens la strîngerea și 
depozitarea furajelor. Se apreciază 
că la sfirșitul acestei săptămini 
pe ansamblul trustului vor fi însi- 
lozate circa 4 000 tone furaje.

Măsuri ferme în vederea strin- 
gerii și depozitării furajelor au 
fost luate și in cooperativele 
agricole. Hrănind vacile cu masă- 
verde, in cooperativele agricole 
Recea, Mozăceni, Stîlpeni, Costești 
și Topoloveni producția de lapte 
obținută și livrată la fondul de 
stat s-a dublat. La C.A.P. Moză
ceni, de exemplu, care deține 130 
hectare lucernă și 27 hectare cu 
rapiță, au fost recoltate circa 600 
tone masă-verde. Formații specia
lizate recoltează masă-verde în 
cooperativele agricole din Topolo
veni, Rătești și Rociu. Este în 
creștere și cantitatea de furaje în- 
silozată. în alte unități agricole, 
cantitățile de furaje recoltate sînt 
puține, după cum scăzute sînt și 
producțiile de lapte. Cauzele sint 
diferite. La cooperativa agricolă 
din Leordeni, o parte din plantele 
furajere pentru masă-verde au o 
vegetație slabă. Aceasta a determi
nat conducerea cooperativei să 
amine recoltarea. Or, aceasta poate 
dăuna realizării celei de-a doua 
culturi pe terenurile respective. Și 
la cooperativele agricole din Recea 
și Oarja ni s-a vorbit că șuprafe- ,, 
țete cultivate' cu plante furajere' ’ 
pentru masă-verde sint 9 redu-: - 
se din cauză că nu s-a asigu
rat sămînță de -lolium, lucernă, ca 
și de alte specii furajere. Specia
liștii de la întreprinderea județea
nă de pajiști atrag însă de pe 
acum atenția cultivatorilor că să- 
mința respectivă se poate realiza 
ușor prin eforturi proprii. Ni s-a 
dat chiar exemplul comunei Recea, 
care, anul trecut, a produs și vindut 
pentru unitățile din județ peste 
1 000 kg sămînță de lolium, dar 
care nu a reținut nimic pentru 
baza furajeră proprie, iar acum re
colta slabă de furaje se justifică 
prin lipsa de sămînță.

Este necesar ca peste tot să fie 
ales momentul optim de recoltare 
a plantelor furajere și să se in
tensifice recoltarea, respectîndu-se, 
totodată, normele tehnice de insi
lozare. Acest lucru va avea efecte 
pozitive și asupra culturilor succe
sive, ale căror baze se pun în 
aceste zile.

Gheorqhe CIRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

sint obligate, în temeiul art. 17, să 
adapteze și contractele la modifică
rile aduse planului.

— Cum se asigură răspunderea 
pentru îndeplinirea obligațiilor asu
mate ?

— De o deosebită însemnătate este 
prevederea potrivit căreia contrac
tele economice se semnează de că
tre conducătorul unității și contabi- 
lul-șef. după avizarea lor de către 
oficiul juridic și — dacă este cazul 
— de către șeful compartimentului 
de control tehnic de calitate și după 
exercitarea controlului preventiv. 
Inovația principală a legii, față de 
reglementarea anterioară, rezidă în 
obligativitatea Înregistrării contrac
telor economice, pentru a exista o 
evidență clară a lor, și a se crea 
posibilitatea urmăririi de către or
ganele în subordinea cărora func
ționează unitățile socialiste a modu
lui în care se aduc la îndeplinire 
obligațiile asumate. înregistrarea se 
face în termen de 10 zile de la în
cheierea contractelor, direct la or
ganul ierarhic superior (centrală, 
minister, după caz) și la organul fi
nanciar, iar pentru anumite materii 
prime și materiale de bază, obiecti
ve de investiții, utilaje, mașini, in
stalații — expres prevăzute intr-o 
anexă a legii — înregistrarea se face 
și la M.A.G.F. sau C.S.P., după caz, 
și la Ministerul Finanțelor.

De altfel, legea prevede și obliga
ția tinerii unei evidențe a executării 
contractelor de către unitățile socia
liste. Ministerelor economice, celor
lalte organe centrale sau locale și

Imagine din noul port Constanța-Sud 
Foto : S. Cristian

DIN BAZINUL GORJULUI:
Zilnic, peste 100 000 tone 

cărbune
Urmare a eforturilor susținute 

depuse de minerii Gorjului pentru 
organizarea superioară a muncii, 
pentru mai buna valorificare a 
complexelor mecanizate și a cir
cuitelor de transport din mine și 
cariere, producția de lignit energe
tic a înregistrat lună de lună o 
creștere importantă. Astfel, de 
la un nivel zilnic mediu de circa 
80 000 tone în ultimul trimestru al 
anului trecut, producția de cărbu
ne a crescut la 90 000 tone pe zi în 
primul trimestru al acestui an și, 
pșin ■folps.jnga .xni indici șțtperipțl >a 

. utilajelor., aceasta a sporit acum ia 
‘c/ peste 100 OOQ, . tone cărbune. O 

contribuție deosebită la obținerea 
acestui suoces au adus colectivele 
de muncă din marile cariere de 
lignit de la Tismana I. Tismana II, 
Lupoaia, Rovinari-Est, Peșteana- 
Sud și Peșteana-Nord, din minele 
subterane de la Horăști, Ploștina, 
Mătăsari și Rogojelu, care, prin
tr-o energică mobilizare, reușesc 
să-și îndeplinească în mod exem
plar sarcinile ce le revin. Mi
nerii Gorjului — care asigură 80 
la sută din producția de lignit e- 
nergetic a țării — și-au propus să 
pună mai bine în valoare expe
riența dobindită pînă acum, să 
impulsioneze lucrările de punere 
in funcțiune a noilor capacități, să 
intărească climatul de ordine și 
disciplină, astfel incit fiecare mină, 
fiecare carieră să-și înscrie o con
tribuție mereu sporită la creșterea 
producției de cărbune energetic. 
(Dumitru Prună).

centralelor le revine îndatorirea de 
a urmări permanent modul în care 
se încheie și se ține evidența și se 
execută contractele economice.

— Înțelegem că aceste reglemen
tări au in vedere consecințele nega
tive pe care le poate produce „in 
lanț" nerespectarea fie și a unui 
singur contract. Dar dacă totuși, din 
motive obiective, o asemenea si
tuație se ivește 1

— Stipulind respectarea riguroasă 
a disciplinei de plan, noua lege con
ține și prevederi de suplețe pentru 
situațiile bine motivate, fără a se 
prejudicia însă interesele economice 
generale. Astfel. în ipoteza imposi
bilității motivate de a se executa 
un contract, ministerul, centrala in
dustrială sau organul analog aces
tora au obligația de a asigura înde
plinirea contractului de către o altă 
unitate din subordine, cu acordul 
coordonatorului de balanță. Pentru 
cazurile de forță majoră este pre
văzută o metodologie exactă de 
anunțare a situației ivite, astfel in
cit organele centrale de sinteză să 
poată, stabili măsurile necesare, po
trivit legii. De asemeneg. există re
glementări adecvate condițiilor spe
cifice participării la circuitul mon
dial de valori.

— Cum se asigură aplicarea pre
vederilor acestei legi ?

— Urmărind promovarea fermă a 
legalității socialiste în activitatea de 
încheiere și executare a contractelor 
economice, noua lege a instituit un 
sistem bivalent de răspundere juri
dică pentru eventuala încălcare a 
disciplinei contractuale : răspunderea 
unității socialiste și răspunderea 
personalului muncitor.

Răspunderea contractuală a unită
ții socialiste este angajată pentru ne- 
executarea sau executarea necores
punzătoare a obligațiilor contractua
le, unitatea fiind sancționată în ase
menea cazuri cu plata de penalități 
și despăgubiri în vederea reparării 
prejudiciului cauzat din culpa sa 
unității contractante. Este de la sine 
înțeles că echivalentul pagubei re
parate se va repercuta asupra pa
trimoniului întreprinderii și, indi
rect, asupra veniturilor oamenilor 
muncii din unitate. Oamenii mun
cii, în calitate de proprietari, pro
ducători și beneficiari, răspund, po
trivit sarcinilor ce le revin, de res
pectarea disciplinei de plan și con
tractuale în unitățile din care fac 
parte, iar membrii biroului executiv

Climatul sănătos de muncă și legalitate 
- climatul propice redresării producției

Timp de mai mulți ani. Combinatul 
de lianțț din Hoghiz nu a reușit să 
se înscrie în parametrii unei acti
vități normale, eficiente, ceea ce a 
făcut să rămînă dator economiei na
ționale cu însemnate cantități de 
ciment. Pe lîngă unele cauze obiec
tive, la această stare de lucruri a 
contribuit, în mare măsură, și cli
matul de muncă necorespunzător 
menținut de fostele cadre din con
ducerea combinatului, care, abuzind 
de funcțiile deținute, au comis unele 
acte reprobabile, încâlcind grosolan 
legalițatea, normele eticii și echită
ții socialiste. Acest fapt a influențat 
negativ întregul mecanism al rela
țiilor de muncă, cu repercusiuni a- 
supra rezultatelor combinatului. A- 
cestei situații i s-a pus capăt anul 
trecut prin destituirea cadrelor ne
cinstite, care au trebuit să răspundă 
penal pentru faptele lor.

Deși neajunsurile acumulate au 
fost mari, iată că la mai puțin de 

’ un an, în activitatea combinatului 
s-a produs un autentic reviriment. 
Concludente în acest sens sînt re
zultatele obținute în primul trimes
tru al anului curent, cînd combina
tul din Hoghiz și-a realizat și depă
șit planul la pro
ducția de ciment 
cu peste 23 000 
tone ; în aceeași 
perioadă, produc
tivitatea muncii a 
sporit cu peste 
13 000 lei pe om 
al muncii, iar sar
cinile la export 
au fost realizate 
integral. Cum era 
și de așteptat, a- 
ceste rezultate au 
avut efecte pozi-' 
tive asupra îm
bunătățirii situa
ției financiare a 
întreprinderii: de 
la pierderi, com
binatul a reușit 
să ajungă la beneficii ; In același 
timp s-a redus volumul imobiliză
rilor de mijloace circulante cu circa 
40 milioane lei, fapt ce s-a reflectat 
în diminuarea creditelor bancare cu 
67 milioane lei, față de aceeași pe
rioadă a anului trecut.

Așa cum o demonstrează faptele, 
revirimentul produs în activitatea 
combinatului se explică, în primul 
rind, prin introducerea unui climat 
sănătos de muncă și legalitate.

— De fapt, ne explică inginerul 
Pavel Mărculeț, actualul director al 
combinatului, noi — și aici mă refer 
Ia noua conducere tehnico-adminis- 
trativă și la noul comitet de partid 
— n-am apelat la cine știe ce me
tode speciale pentru a redresa si
tuația în care se găsea combinatul 
de cîțiva ani ; pur și simplu ne-am 
străduit să aplicăm cu rigurozitate 
legislația țării și mai cu seamă pre
vederile Decretului 400, ca și prin
cipiile eticii și echității socialiste, 
normele și normativele în vigoare. 
Punctul de plecare l-a constituit În
tronarea ordinii și disciplinei, în pa
ralel cu creșterea răspunderii perso
nale a fiecărui membru al colectivu
lui nostru, și în primul rind a ca
drelor cu funcții de răspundere.

întronarea ordinii și disciplinei 
era impusă de faptul că normele fi
rești de muncă și relații de muncă 
erau încălcate în mod grosolan. în 
primul rînd, programul de lucru nu 
era respectat nu numai de către unii 
muncitori certați cu disciplina, ci și 
de către cadrele de conducere. Unii 
intrau și ieșeau din combinat cînd 
doreau și pe unde doreau. Absen
țele nemotivate și învoirile se men
țineau și ele la un nivel foarte ri
dicat. Această stare de lucruri era 
favorizată și de lipsa de răspundere 
personală a unor cadre de condu
cere, a lipsei de fermitate a acestora 
în luarea deciziilor. Un asemenea 
climat și stil de muncă nu puteau să 
nu se reflecte asupra activității 
productive. Iar exemplul cel mai 
concludent In această privință este 
modul superficial și defectuos in care

După cîțiva ani 
de stagnare, activitatea 

Combinatului de lianți 
din Hoghiz se desfășoară 

la parametrii proiectați

termenele și cu 
clauzelor prevă-
încălcarea disci- 
atrage răspun-

al consiliului oamenilor muncii răs
pund de stabilirea măsurilor nece
sare pentru încheierea la timp a 
contractelor și pentru livrarea pro
duselor, executarea lucrărilor și pres
tarea serviciilor la 
respectarea tuturor 
zute în contracte.

Pe de altă parte, 
plinei contractuale 
derea materială, civilă, disciplinară, 
contravențională și penală, după caz, 
a persoanei vinovate. Astfel, pa
gubele cauzate unităților socialis
te prin plata de penalități și 
despăgubiri pentru încălcarea obli
gațiilor contractuale se vor imputa 
persoanelor vinovate, în condițiile 
legii. Dar încălcarea disciplinei con
tractuale atrage și răspunderea dis
ciplinară a persoanei vinovate, mer- 
gindu-se pînă la desfacerea contrac
tului de muncă.

Pentru abaterile mai grave sînt 
prevăzute și răspunderi corespunză
toare. Bunăoară, lansarea în fabri
cație de produse care nu au asigu
rată desfacerea prin contracte con
stituie contravenție șl se sancționea
ză cu amendă între 6 000—15 000 lei, 
iar aceeași faptă — dacă a produs o 
perturbare deosebit de gravă activi
tății unei organizații socialiste ori o 
pagubă importantă economiei națio
nale — constituie infracțiune și se 
pedepsește potrivit dispozițiilor legii 
penale.

— Care este rolul organelor judi
ciare ?

— Prin Decretul nr. 81/1985, liti
giile patrimoniale dintre unitățile 
socialiste au trecut în competența 
generală a instanțelor judecătorești. 
Pe lingă soluționarea propriu-zisă a 
cauzelor cu care sînt învestite, in
stanțele judecătorești au îndatorirea 
să semnaleze conducerilor unităților 
socialiste sau organelor competente 
neregulile constatate cu ocazia solu
ționării litigiilor, iar acestea au obli
gația să comunice instanțelor măsu
rile luate.

Indiscutabil, toate prevederile noii 
reglementări atestă perfecționarea 
cadrului legalității socialiste in strîn- 
să legătură cu acela al dezvoltării 
planificate, fiind necesar ca toți oa
menii muncii, toate organele de con
ducere colectivă de la toate eșaloa
nele să asigure respectarea cu rigu
rozitate a disciplinei de plan și con
tractuale.

Convorbire consemnatâ de 
Serqiu ANDON

erau organizate reparațiile utilajelor. 
Datorită tocmai lipsei de răspundere, 
acestea nu erau pregătite anticipat, 
așa cum se proceda în restul între
prinderilor industriale din județ, ci 
de fiecare dată in pripă, ceea ce 
făcea ca utilajele să stea mult timp 
imobilizate, iar calitatea reparați
ilor să lase de dorit. Mai mult 
fosta conducere s-a complăcut 
tuația ca, in cazul reparațiilor 
tale, să „importe" de fiecare 
pînă la 300 de meseriași din 
întreprinderilor din sector,

chiar, 
în si- 
capi- 
dată 

restul 
care 

executau, practic, aceste reparații, in 
timp ce meseriașilor proprii li se 
rezervase rolul de „spectatori".

Toate acestea au fost posibile șl 
datorită faptului că organizația de 
partid din combinat s-a complăcut 
într-o atitudine de contemplare, de 
expectativă, fată de stările de lucruri 
nefirești.

— Desigur, arăta maistrul Sandor 
Baga, secretarul organizației de bază 
din atelierul mecanic de reparații, 
membru al comitetului de partid pe 
combinat, această 
să mai continue.

situație nu putea 
Măsurile luate la 
nivel județean, 
cu asentimentul 
organelor centra
le de resort, de 
Înlocuire a fostei 
conduceri, a adus 
un suflu nou în 
viața combinatu
lui, in munca oa
menilor. Munca 
de partid a fost 
și ea reconside
rată. Primul ei 
obiectiv a fost 
acela de a schim
ba mentalitatea 
celor certați cu 
disciplina și lipsa 
de răspundere. 
Pentru a ridica 
simțul de răspun- 
oamenilor s-a in-dere personală al 

trodus practica raportării în ședin
țele de partid și in biroul executiv 
al consiliului oamenilor muncii.

Repunerea în drepturile ei firești 
a democrației muncitorești, a gindirii 
și muncii colective, analiza aprofun
dată a neajunsurilor au permis ca 
acestea să fie dezbătute și tratate cu 
multă obiectivitate și răspundere, 
ceea ce a condus la stabilirea de 
măsuri și modalități concrete de li
chidare a unor stări de lucruri din 
secții și servicii. în acest context au 
fost dezbătute și găsite soluții de 
rezolvare a unor probleme tehnice 
șl organizatorice care au contribuit 
la eliminarea unor neajunsuri. Ho- 
tărîtoare pentru noul curs al activi
tății combinatului s-au dovedit și 
măsurile luate în domeniul efectuării 
reparațiilor capitale ale utilajelor. 
Aici sînt de reținut două aspecte : 
s-a trecut la pregătirea anticipată a 
acestora pe bază de deviz. Efectua
rea lor se asigură în cea mai mare 
parte cu forțele proprii. Combinatul 
mai apelează încă un timp la alte 
unități din sector numai în cazul 
unor meserii deficitare pentru el. 
Aceasta , pină la anul, deoarede'Mn 
prezent în cadrul combinatului se 
desfășoară cursuri de perfecționare 
profesională și policalificare, pentru 
a se acoperi și meseriile deficitare 
cu cadre de specialiști proprii.

— Că ne putem descurca șl 
singuri In cazul reparațiilor, afirma 
șeful secției fabricație, Iuliu Martin, 
am demonstrat-o cu ocazia execu
tării reparațiilor la liniile unu și doi, 
care s-au efectuat în cea mai mare 
parte cu forțele noastre. Acest fapt 
a fost pentru noi un adevărat exa
men. Astfel am căpătat încredere în 
forțele noastre. în plus, reparațiile 
au fost efectuate la un nivel calita
tiv mai ridicat decît înainte. în 
sfîrșit, trebuie reținut și faptul că 
sumele importante pe care le plă
team în trecut altora pentru repara
ții rămîn acum la noi și ele vor 
reveni colectivului sub forma unui 
beneficiu mai mare.

Nu de mică importanță pentru re
dresarea activității combinatului s-a 
dovedit soluționarea unor probleme 
cu caracter social, mult trenate in 
trecut.

Că măsurile luate de noua condu
cere și comitetul de partid au produs 
mari schimbări în optica și modul de 
gindire al întregului colectiv o do
vedește și faptul că, față de aceeași 
perioadă a anului trecut, absențele 
nemotivate s-au redus de circa 9 ori, 
Învoirile și concediile fără plată de 
11 ori, iar concediile de boală de 4 ori.

Firește, in combinat se mai mențin 
Încă unele neajunsuri. Nu au fost 
eliminate toate manifestările de in
disciplină și lipsă de ordine. Nu au 
fost rezolvate pe deplin problemele 
care privesc exploatarea și întreți
nerea corespunzătoare a utilajelor și 
instalațiilor. Au mai rămas de rezol
vat și alte probleme ce privesc îm
bunătățirea in continuare a compo
ziției materiei prime, omogenizarea 
făinii pentru clincher și, în general, 
îndeplinirea operativă și corectă a 
atribuțiilor de serviciu. Se poate 
aprecia însă, fără teama de a greși, 
că Combinatul de lianți din Hoghiz 
se află pe un drum bun, pe care — 
sîntem singuri — va persevera cu 
aceeași tenacitate, pe care a dove
dit-o în ultima vreme. Revirimentul 
produs este propice unei 
ascensiuni, pe scara unor 
și mai valoroase.

continue 
rezultate

N. MOCANU
corespondentul „Scînteii

ALBA IULIA: Productivitate 
sporită, eficiență ridicată

La întreprinderea mecanică din 
Alba Iulia. preocuparea susținută 
pentru realizarea integrală a pla
nului ane la bază acțiuni practice 
organizate în vederea modernizării 
producției, creșterii productivității 
muncii și a eficientei economice. 
Astfel, de curind, aici a fost pus 
in funcțiune un cuptor de regene
rare a nisipurilor uzate, proiectat 
și realizat cu forțe proprii. Efici
ența economică estimată reprezintă 
o reducere a; cheltuielilor mate
riale cu 5 milioane lei pe an. De 
asemenea. în cadrul fabricii de 
unelte și scule, prin trecerea la 
dirijarea pe calculator a procesului 
de cromare decorativă se înregis
trează o creștere a productivității 
muncii cu 20 la sută. Tot aici, prin 
punerea în funcțiune a unei mașini 
de forjat orizontal s-a creat posi
bilitatea asimilării în fabricație a 
unor noi tipuri de unelte și scule. 
(Ștefan Dinică).

4



SCÂNTEIA — slmbătă 7 mai 1988 PAGINA 3

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la ședința Comitetului Politic Executiv al C. C. a! P. C. R.

(Urmare din pag. I)
Avem rezultate în îmbunătăți

rea calității, in ridicarea nivelului 
tehnic al produselor. Mai avem 
însă multe de făcut în această pri
vință — și problema valorificării 
superioare este nemijlocit legată 
de ridicarea calității, a nivelului 
tehnic al produselor. Ridicarea 
calității nu este o problemă de 
campanie, ea trebuie să constituie 
o preocupare zilnică. Din între
prinderile noastre au mai plecat, 
din păcate, și în aceste patru luni, 
produse care nu corespund pe de
plin cerințelor de calitate și nive
lului tehnic, atît pentru consumul 
intern, cît și în străinătate.

Toate acestea pun la grdinea zi
lei creșterea și -mai puternică a 
răspunderii organelor de cerceta
re, a institutelor. în întreaga ac
tivitate de dezvoltare economico- 
socială. Trebuie să aplicăm cu 
toată fermitatea noile cuceriri ale 
revoluției tehnico-științifice, aie 
revoluției agrare, în toate dome
niile de activitate. Nici nu se 
pot concepe dezvoltarea inten
sivă, modernizarea și toate cele
lalte măsuri fără o implicare ac
tivă a științei în întreaga activita
te de conducere, cît și în elabora
rea de noi tehnologii, de noi pro
duse cu calități superioare, precum 
și în urmărirea introducerii rapi
de în producție a acestora. Legă
tura între cercetare, învățămînt și 
producție trebuie să devină o tră
sătură generală a activității în 
toate sectoarele și să se materiali
zeze prin rezultatele pe care le 
avem în producție, în creșterea 
nivelului general de dezvoltare a 
patriei noastre.

Sînt necesare măsuri de crește
re mai puternică a productivită
ții muncii, pe baza bunei organi
zări a activității în întreprinderi, 
a procesului de producție, a meca
nizării, automatizării, robotizării 
și altor măsuri, care să asigure 
ridicarea continuă a productivi
tății muncii. Nu trebuie însă să 
renunțăm la ceea ce s-a dovedit 
bun, valabil ; să exercităm un con
trol temeinic asupra activității în 
formele bine cunoscute. Să nu e- 
xagerăm cu aparatura electronică, 
pe care să o punem să înlocuiască 
omul. Ea trebuie să ajute omul, 
trebuie să fie folosită acolo unde 
este realmente necesar — și sînt 
multe aceste domenii. Dar să nu 
renunțăm, sub nici o formă, la 
supravegherea instalațiilor, la con
troalele normale, clasice, care dau 
posibilitatea să evităm avarii foar
te grave. Subliniez aceșt lucru 
fiindcă sînt unii tovarăși care în
cep să idealizeze folosirea diferi
telor aparate și consideră că a- 
ceasta trebuie să diminueze răs
punderea oamenilor, a specialiști
lor pentru buna desfășurare a ac
tivității. Toate aceste aparate tre
buie să fie un ajutor, dar nu pot 
înlocui și nu trebuie să înlocuim 
oamenii cu ele.

Sînt necesare măsuri de aplica
re fermă a acordului global în 
toate sectoarele de activitate. 
După statistici, stăm foarte bine 
cu aplicarea acordului global, dar, 
în realitate, în multe locuri acesta 

se aplică formal și nu în confor
mitate cu prevederile legii. Tre
buie să dezbatem permanent, să 
afișăm normele, programul pe 
fiecare secție, astfel ca fiecare să 
știe cum și ce trebuie să realizeze 
în conformitate cu acordul global. 
Să nu considerăm că dacă lucru
rile au fost odată dezbătute, cu 
aceasta s-a terminat ! Omul tre
buie să aibă permanent afișate 
normele, să le știe, să controleze 
aplicarea lor. Avem rezerve mari 
în privința aceasta.

Trebuie să punem capăt exage
rărilor în ce privește folosirea ore
lor suplimentare, care au devenit 
o practică ce se folosește și 
unde este necesar, și unde 
nu este necesar. Avem sectoa
re, ramuri întregi unde se lu
crează cu foc continuu și în mod 
corespunzător este organizată în
treaga activitate și procesul de 
muncă. Sînt însă sectoare unde 
se lucrează, de regulă, în două 
schimburi și, cîteodată, în trei 
schimburi. Realitatea este că în 
multe întreprinderi, practic în a- 
aproape toate, dacă s-ar lucra co
respunzător în cele două schimburi 
și orele normale s-ar putea pro
duce aproape cu 50 la sută mai 
mult decît realizăm acum, fără 
nici o oră suplimentară și fără 
nici o organizare a lucrului du
minica.

Nu este necesar să fie chemați 
oamenii duminica să lucreze ore 
suplimentare, ci trebuie să orga
nizăm temeinic activitatea de pro
ducție.

Desigur, pot interveni anumite 
momente cînd trebuie să realizăm 
mai rapid un produs, cînd avem 
o comandă urgentă pe care tre
buie să o terminăm. Dar aceasta 
trebuie să fie o excepție, nu să se 
transforme în regulă !

Trebuie să trecem la organi
zarea temeinică a muncii, să 
dezbatem cu muncitorii că trebuie 
să lucreze orele normale — și pot 
ciștiga bine în aceste ore — să 
punem ordine și disciplină în 
această privință !

O altă problemă asupra căreia 
vreau să atrag atenția este aceea 
a eficienței și rentabilității econo
mice. Este cunoscut programul de 
măsuri economico-financiare, de 
normare a cheltuielilor, a fondu
rilor de rulment. Aceste măsuri 
nu se aplică însă cu toată fermi
tatea. Cum se poate asigura o 
activitate financiară normală, cînd 
avem stocuri de producție supra- 
.normative de circa 125 miliarde 
Iei ? în" toate .sectoarele, în toate 
centralele — unele mai mult, al
tele mai puțin — sînt stocuri de 
produse, din care unele produse 
pentru export raportate ca termi
nate. Numai stocurile' de produse 
de export pe devize convertibile și 
pe țări socialiste, luate împreună, 
reprezintă aproape 25 miliarde 
lei. O conducere bună a activității 
economice, a centralelor, a între
prinderilor trebuie să acționeze 
pentru a reduce și aceste stocuri, 
spre a-și asigura o bună funcțio
nare a activității economice, pre
cum și mijloacele de plată nece
sare.

Este necesar să analizăm foarte 
temeinic această problemă și să 
stabilim programe cum să o solu
ționăm de sus pină jos — și la 
nivel central, și în întreprinderi. 
Problemele de materii prime sînt 
rezolvate, ele fiind in fondul cen
tral al statului. Dar toate celelalte 
materiale trebuie să fie rezolvate 
de întreprinderile noastre produ
cătoare. Trebuie să ajungem ca 
actualele norme de consum, care 
sînt încă foarte mari, să le redu
cem de cîteva ori. Desigur, nu în 
acest an, dar în următorii cîțiva 
ani trebuie să ajungem să le re
ducem de cîteva ori. dacă vrem 
să avem o activitate economică 
bună, cu maximum de rentabili
tate. Acum însă, pe primul plan 
este problema lichidării stocurilor, 
în aceste două luni ce au mai 
rămas din primul semestru tre
buie să lichidăm în întregime 
stocurile la produsele de export, 
prin livrarea și expedierea în în
tregime a produselor care au fost 
realizate.

Potrivit normelor pe care le avem, 
producția de export realizată și ne
expediată nu poate să depășească 
12 zile. Așa se prevede în lege. în 
maximum 12 zile, din momentul 
cînd s-a raportat că producția este 
gata, trebuie să se asigure expedie
rea ei. Trebuie neapărat ca, în aces
te două, luni, să lichidăm această 
stare de lucruri. Aceasta va însem
na că unitățile vor dispune de circa 
25 de miliarde pentru activitatea 
lor.

A doua problemă este să lichi
dăm stocurile supranormative de 
peste 125 miliarde lei, Să analizăm 
situația acestor stocuri pe centrale, 
pe întreprinderi, să le introducem 
în procesul de producție — chiar 
dacă unele necesită un grad mai 
mare de prelucrare — să luăm 
măsuri să folosim aceste materiale. 
Ceea ce nu se va putea folosi în- 
tr-o întreprindere, centrala să 
vadă în cadrul ei sau ministerul 
în cadrul său, și împreună cu or
ganele noastre de planificare, de 
aprovizionare, cu C.N.S.T. și, 
desigur, Consiliul de Miniștri să 
revadă aceste probleme și să ac
ționeze în așa fel ca, practic, în 
acest semestru să avem o claritate 
deplină, să se stabilească în cît 
timp se vor introduce în procesul 
de producție toate stocurile supra
normative. După aprecierea mea, 
n-ar trebui să depășim trei luni de 
zile. Aceasta este, de asemenea, o 
problemă care trebuie să fie urmă
rită zilnic și s-o realizăm neapărat, 
fiind una din problemele de bază 
ale eficienței, ale bunei finanțări 
a activității economico-financiare. 
Organele financiare trebuie să se 
implice și ele foarte serios în rea
lizarea acestei activități.

Am votat, nu de mult, legea cu 
privire la noile măsuri de formare 
a prețurilor. Legea se' aplică de la 
15 aprilie. Unii au înțeles că pre
vederile acestei legi nu privesc 
toate sectoarele de activitate. Am 
clarificat această situație și am 
stabilit ca, de la 15 mai, să se 
aplice în toate sectoarele. Trebuie 
să se înțeleagă că noul sistem de 
formare a prețurilor se aplică în 
toate sectoarele — și în servicii, și 

în cooperative, peste tot — por
nind de la prețui de cost, în con
formitate cu normativele stabilite, 
și cu un adaos de beneficiu 
la prețul de producție, de cel 
mult 12 la sută. în general, în 
prețurile pe care le vom stabili 
acum vom merge ceva mai jos, 
pentru ca să lăsăm loc pentru re
ducerea, în continuare, a cheltuie
lilor de producție. Săptămîna vii
toare se vor finaliza prețurile, 
precum și limitele maxime de be
neficii pentru cele care nu se fi
xează prin decret. Trebuie să a- 
plicăm ferm aceste măsuri ! Am 
hotărît ca să rezolvăm, cu acest 
prilej, și problema produselor 
nerentabile. Nu trebuie să mai 
avem produse care să nti aibă un 
beneficiu minim de' 2—2,5 la sută. 
Să analizăm cauzele — și acolo 
unde sînt probleme de măsuri or
ganizatorice — să stabilim în cît 
timp să se reducă consumurile și 
cheltuielile de producție. în gene
ral, unde prețurile n-au ținut sea
ma de realități, să le aducem îm
bunătățiri, stabilind această ren
tabilitate minimă pentru a intro
duce ordine și a pune, realmente, 
toate întreprinderile pe principiul 
autoconducerii, autogestiunii. Va 
fi necesar însă — așa cum de alt
fel se subliniază și în lege — ca, 
în continuare, să se acționeze 
pentru perfecționarea sistemului 
de prețuri, pentru reducerea cos
turilor, a consumului de materia
le, a cheltuielilor de muncă, a 
cheltuielilor generale. Consider 
necesar să subliniez că prețurile 
de desfacere a produselor, inclusiv 
prețurile bunurilor de consum și 
serviciilor nu se modifică și nu 
vor fi mărite prin noile măsuri. 
Sînt cunoscute toate prevederile 
legii in această privință. Consider 
că este necesar ca și aceste preve
deri să fie afișate și dezbătute în 
întreprinderi, să fie bine cunoscu
te' de către toți oamenii mțmcii.

Stimați tovarăși,
Am menționat de la început că 

nu pu'tem fi mulțumiți de felul 
cum se acționează pentru reali
zarea exportului. Avem comenzi 
suficiente pentru realizarea în 
bune condiții a planului de ex
port pe semestrul acesta. Va tre
bui, în același timp, să luăm mă
surile necesare pentru a încheia 
toate contractele pînă la sfîrșitul 
acestui semestru, pentru ca, în se
mestrul II, să începem să facem 
contracte pentru anul viitor. Tre
buie în mod deosebit să se ia mă
suri de a devansa o serie de con
tracte existente, ca ceea ce era 
prevăzut pentru luna iunie să se 
realizeze în luna mai. Noi trebuie 
să fim cu producția de export în 
devans cu cel puțin 15 zile. Desi
gur, în raport de fluxul de produc
ție, trebuie să ne propunem un 
asemenea devans, ca să realizăm 
la timp exportul. Cred că nu este 
nevoie să mai insist asupra aces
tui lucru. Comenzile existente, pe 
ambele relații, asigură ca preve
derile planului pe lunile mai și iu
nie să fie realizate în întregime.

în mod corespunzător, trebuie să 
asigurăm și realizarea prevederilor 

Ia import. Am discutat ca, practic, 
în primele 10 zile ale lunii să rea
lizăm întregul import de produc
ție și să ajungem să avem o lună 
în devans, ca să nu mai existe 
nici o justificare în ce privește 
neasigurarea corespunzătoare a 
unor produse de import. Desigur, 
la materii prime nu se pun pro
bleme, pentru că le avem asigu
rate, dar o serie de materiale, care 
sînt prevăzute la import — pe de
vize convertibile și pe CTS, pe 
ambele relații — trebuie să le 
aducem la timp.

în legătură cu aceasta, aș atra
ge atenția asupra necesității apli
cării ferme a prevederilor legii 
privind beneficiile suplimentare 
pentru export — pe devize conver
tibile — de 10 la sută, iar 
pe CTS — de 6 la sută. Să 
se afișeze în întreprinderi aces
te prevederi. în afară de pre
vederile legii, să se afișeze 
și să se arate cum se aplică con
cret în întreprinderi, în secții, ce 
drepturi au cei ce realizează pro
ducția de export — spre a se în
țelege bine aceste- prevederi și ca, 
realmente, ele să nu rămînă nu
mai pe hîrtie. De asemenea, tre
buie să aplicăm și retribuția su
plimentară pentru producția de 
export, care, tot așa, să fie afișată 
și stabilită pe secții, astfel ca oa
menii să cunoască și să-și pri
mească drepturile în conformitate 
cu ceea ce realizează. Eu am con
vingerea că aceasta va impulsiona 
mult și va determina colectivele să 
acționeze cu toate forțele pentru 
a realiza exportul la timp, de bună 
calitate, pentru a expedia marfa la 
termenele stabilite în contractele 
cu beneficiarii externi. Vreau să 
atrag atenția că exportul trebuie 
considerat ca realizat numai în 
momentul în care marfa pleacă 
din întreprindere, cînd este expe
diată. Numai atunci se poate con
sidera că s-a făcut exportul. Vreau 
să fie bine înțeles acest lucru, care 
trebuie să privească — conform 
legii — și întreprinderile de co
merț exterior.

Tot la sfîrșitul lunii martie am 
votat noua lege a contractelor e- 
conomice, atît pentru intern, cît 
și pentru comerțul exterior. Este 
necesar ca, în cursul lunii mai. să 
se treacă la reînnoirea contracte
lor— acolo unde au fost încheiate 
pe baza vechii legi, în conformi
tate cu prevederile șl cerințele 
legii noi — la încheierea și trece
rea la aplicarea fermă a preve
derii legii contractelor între în
treprinderi. Desigur, mă refer la 
contractele pentru intern — în- 
trucît pentru exterior nu putem 
pune problema reînnoirii contrac
telor.

Să urmărim cum se aplică aceas
ta — și Consiliul de Miniștri să 
stabilească în această privință un 
sistem de urmărire lunară, în con
formitate, de altfel, cu prevederile 
legii.

Sînt necesare măsuri ferme pri
vind asigurarea creșterii cointere
sării materiale pe baza principiilor 
socialiste de retribuție, a acordu
lui global, a faptului ca nimeni să 
nu poată să aibă venituri, să-și 

asigure condiții bune de viață 
fără muncă, fără activitate pro
ductivă.

Desigur, în mod corespunzător, 
se impun măsurile de folosire cît / 
mai rațională a forței de muncă 1 
în toate domeniile.

Așa cum am arătat la ultima șe
dință a Comitetului Politic Exe
cutiv, trebuie să acționăm pentru 
perfecționarea întregii conduceri 
și planificări. Să facem în așa fel 
ca organele noastre să-și exercite 
— conform legilor țării, sistemului 
nostru democratic de conducere — 
atribuțiunile și rolul lor în solu
ționarea problemelor dezvoltării 
economico-sociale !

în mod deosebit atrag din nou 
atenția asupra activității centra
lelor, a perfecționării și creșterii 
rolului lor în conducerea tuturor 
întreprinderilor și activității care 
intră în răspunderea lor. Trebuie 
să îmbunătățim activitatea între
prinderilor, dar și organizarea și 
specializarea lor ! Comisia, care 
am stabilit-o astăzi, se va ocupa 
și de această problemă. Avem un 
număr prea mare de întreprinderi, 
în aceeași localitate, pentru ace
eași ramură, avem 2—3 întreprin
deri mici. Aceasta complică și a- 
provizionarea și asistența tehnică 
și multe altele, duce la risipă. Am 
mai discutat această problemă 
și dorim ca în următoarele 3—4 
luni să o rezolvăm. Vom mai 
revedea și centralele. Avem și 
întreprinderi mari, avem un 
sistem de organizare a • între
prinderilor, fabricilor, secțiilor, 
deci putem, în acest cadru, să ne 
desfășurăm activitatea, și nu tre
buie să adoptăm noi forme orga
nizatorice. Rog și centralele, și 
ministerele să gîndească și ele la 
aceste probleme. De altfel, în apli
carea tuturor măsurilor pe care 
le-am discutat vor trebui să ac
ționeze comisiile pe ramuri, pe 
centrale și teritoriale, pentru a 
asigura înfăptuirea acestor măsuri.

Consider că comisiile pe care 
le-am format vor trebui să treacă 
imediat la activitate și în cîteva 
luni — practic pînă în septem
brie — trebuie să încheiem în în
tregime această acțiune. Pen
tru unele măsuri nici nu tre
buie să așteptăm concluzii gene
rale, ci să trecem concret, pe 
parcurs, la aplicarea și reali
zarea lor. Cînd se vor prezen
ta concluziile generale, două treimi 
din activitate să fie și înfăptuită !

O atenție deosebită va trebui să 
se acorde problemelor din agricul
tură privind sistematizarea loca
lităților— așa cum am discutat la 
ședința Comitetului Politic Execu
tiv — și, în acest cadru, și proble
mei folosirii mai bune a fondului 
funciar.

Se impune să trecem ferm la a- 
plicarea în toate domeniile a 
principiilor democratice de con
ducere, a autoconducerii, auto
gestiunii, autofinanțării, a meca
nismului economic. Să asigurăm 
buna funcționare a consiliilor oa
menilor muncii, a organismelor 
județene și centrale, conlucrarea 
strînsă între organele de stat și 

organismele noi, ale democrației 
muncitorești-revoluționare !

în conformitate cu hotărîrea 
Comitetului Politic Executiv, este 
necesar ca în activitatea tuturor 
ministerelor, centralelor, întreprin
derilor, a tuturor organelor și or
ganizațiilor de partid și de stat, a 
organismelor democrației noastre 
muncitorești-revoluționare să se 
pornească ferm de la orientările și 
sarcinile cuprinse în Tezele pentru 
plenara Comitetului Central pri
vind unele probleme ale conduce
rii activității economico-sociale, 
ale muncii ideologice și politico- 
educative, precum și ale situației 
internaționale — și pe această 
bază să se analizeze, într-un spirit 
de înaltă răspundere, munca des
fășurată și să se stabilească mă
surile corespunzătoare pentru ri
dicarea la un nivel tot mai înalt a 
întregii activități.

în întreaga activitate se cere 
mai multă răspundere, mai mul
tă operativitate, întărirea or
dinii și disciplinei. Să se acțione
ze în toate domeniile cu fermita- 
tate revoluționară, pornind de la 
necesitatea înfăptuirii neabătute a 
hotărîrilor Congresului al XIII- 
lea, ale Conferinței Naționale, a 
planurilor și programelor de dez
voltare economico-socială, de par
ticipare activă a maselor populare, 
a întregului popor la conducerea 
întregii activități economice și so
ciale I

Să facem astfel încît semestrul 
întîi să ducă la realizarea planului 
la toți indicatorii, să asigurăm în 
acest fel condițiile necesare reali
zării planului pe întregul an, a în
tregului cincinal !

Avem obligația să facem totul 
pentru ca hotărîrile Congresului 
al XIII-lea, ale Conferinței Națio
nale privind realizarea obiective
lor strategice să le înfăptuim în 
cele mai bune condiții. Anul aces
ta constituie un an hotărîtor și 
trebuie să facem astfel încît să 
avem cele mai bune rezultate de 
pină acum !

Toți cei care sînteți prezenți 
aici aveți răspunderea directă în 
toate sectoarele de activitate, 
practic reprezentați cadrele, acti
vul de bază al partidului și 
statului. De noi toți, de munca 
fiecăruia depinde, în fond, reali
zarea programelor și planurilor, 
desigur, avînd în vedere buna 
funcționare — repet — a organe
lor de conducere colectivă, a orga
nelor și . organizațiilor de partid, 
partipipaigea; , activăm a oamenilor 
muncii, a întregului popor la toată 
această activitate. Numai în aceste 
condiții vom avea garanția reali
zării în bune condiții a planului!

Trebuie să ne angajăm cu toată 
fermitatea și răspunderea în aceas
tă activitate ! Aceasta înseamnă 
perfecționarea conducerii ! Aceas
ta înseamnă a lucra în spirit re
voluționar. comunist, a ne face 
datoria față de patrie, față de 
popor, față de catțza socialismului 
și comunismului ! Aceasta în
seamnă contribuția reală a patriei 
noastre, a poporului nostru și la 
cauza generală a socialismului, la 
cauza păcii în întreaga lume ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

ACTIVUL DE PARTID
-o importantă forță in perfecționarea conducerii 
politice, in îndeplinirea sarcinilor de producție
Una din tezele fundamentale 

ale expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, consacrate îm
bunătățirii conducerii activității 
economice și. legat de aceasta, 
creșterii mai accentuate a rolului 
organelor și organizațiilor de partid, 
ca factori dinamizatori ai acestui 
proces. se referă la necesitatea 
perfecționării continue a formelor 
organizatorice ale partidului. Intre 
acestea, o însemnătate cu totul 
deosebită o are, desigur, perfecțio
narea modului de lucru al organe
lor de partid cu propriul lor activ
— această importantă forță politică 
pe care se bizuie și trebuie să se 
bizuie tot mai mult in indeplinirea 
sarcinilor economice și politice 
încredințate.

Constituirea in cadrul fiecărui 
organ de partid a unui puternic 
activ propriu, alcătuit din cele mai 
bune cadre, pe care să se bazeze 
permanent in activitatea de înfăp
tuire a hotărîrilor partidului, a 
legilor tării, nu reprezintă o nou
tate. Este o formă organizatorică 
creată de mai multi ani și pe care 
viața a validat-o din plin. Cerința 
implicării mai puternice a fiecărei 
organizații de partid, a fiecărui 
comunist în indeplinirea sarcinilor 
economice, in înfăptuirea politicii 
partidului — accentuată in expunere
— apare deci in cadrul unor 
experiențe existente. unor forme 
organizatorice. cum este cazul 
constituirii activului de partid, in 
care s-a acumulat o bogată practică.

Crearea activului de partid a 
reprezentat și reprezintă unul din 
momentele deosebit de importante 
pentru afirmarea rolului politic 
conducător al organelor și organi
zațiilor de partid. Pe de o parte, 
pentru că asigură participarea largă, 
democratică a comuniștilor — și 
prin această formă organizatorică — 
la exercitarea actului de conducere 
politică și economică in fiecare uni
tate. Pe de alta, activul de partid
— prin componența sa largă și com
petentă — asigură creșterea capacită
ții organelor și organizațiilor de 
partid de a cuprinde și a soluționa 

mai bine problemele complexe cu 
care se-confruntă. Pe bună dreptate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
in acest sens : „Să înțelegem că 
nici un comitet, nici un om. oricit 
ar fi de capabil, nu poate să solu
ționeze cu succes problemele pe care 
le are de rezolvat, fără a se sprijini 
in munca sa pe un larg activ de 
partid in toate domeniile de activi
tate".

Acolo unde există o înțelegere 
politică clară a rolului activului de 
partid — ca forță politică si profe
sională de mare valoare, capabilă 
să contribuie la soluționarea celor 
mai complexe probleme — acolo 
unde se apelează in mod constant la 
aportul lui. atît la elaborarea pro
gramelor de măsuri, cit și la efec
tuarea controlului asupra materiali
zării lor sistematice în practică, 
organele și organizațiile de partid 
primesc un sprijin efectiv din 
partea activului. imprimă muncii 
lor un caracter eficient, obțin, in
tr-un cuvint. rezultate bune in în
deplinirea sarcinilor politice Si eco
nomice.

Este semnificativ faptul — așa 
cum ne-am dat seama din consta
tările efectuate pe teren — că multe 
organe de partid comunale, orășe
nești. municipale și județene sint 
preocupate să imprime în stilul lor 
de lucru cu activul de partid anumi
te norme și rigori care să evite 
orice improvizație, orice legătură 
artificială și birocratică. Este vorba, 
în primul rînd. de instituirea unui 
sistem de informare periodică a 
activului cu principalele probleme și 
sarcini care alcătuiesc strategia lor 
de lucru intr-o perioadă sau alta. 
Este vorba apoi de consultarea aces
tuia — insoțită adesea de antre
narea directă a activului la finali
zarea unor asemenea acțiuni — 
ori de citc ori organele de partid 
efectuează analize asupra unor pro
bleme majore. Este vorba, de ase
menea. de repartizarea forțelor 
activului in colective pe domenii, 
spre a se asigura, in egală măsură, 
atît o aprofundare a problemelor, cit 
și o anumită specializare a activu

lui în abordarea lor. Este vorba — 
nu in ultimul rind — de coordonarea 
activității acestor colective direct de 
către secretarii de resort ai comi
tetelor de partid, ceea ce asigură o 
finalitate certă acțiunilor la care 
participă activul de partid.

N-am respecta însă adevărul dacă 
am spune că acest mod de a lucra 
cu activul de partid a atins aceeași 
altitudine peste tot, că el are aceleași 
date de referință la toate organele 
de partid din comune, orașe, muni
cipii și județe. Realitatea probează, 
cu argumente de necontestat, că in 
unele locuri conlucrarea cu activul 
de partid îmbracă mai mult aspecte 
formale. Am întîlnit în investigațiile 
efectuate pe teren nu puține ase
menea situații. Dacă te interesezi 
concret în astfel de locuri de co
laborarea respectivelor organe cu 
activul de partid, ți se prezintă re
pede tabele dactilografiate frumos, 
ți se vorbește despre componenta 
acestuia, despre forțele pe care se 
bazează și calitățile individuale și 
colective ale celor ce-1 compun. Și 
dacă întrebi — dar, concret, cum 
este folosit activul ? — ți se răs
punde apelîndu-se tot la elemente 
formale: „Noi îl instruim periodic... 
Noi îl invităm la anumite plenare 
ori ședințe. 11 ținem la curent cu 
întreaga activitate a organului nos
tru de partid". In schimb se aduc 
prea puține probe de acțiuni 
concrete, dinamice, care să releve 
implicarea directă a activului de 
partid în soluționarea unor proble
me. in participarea la elaborarea unor 
studii, in efectuarea unor controale 
ori finalizarea concluziilor acestora.

în folosirea activului de partid. în 
conlucrarea cu el pentru soluționarea 
problemelor majore cu care se con
fruntă. unele organe de partid au o 
atitudine de-a dreptul paradoxală, 
care se cere combătută cu toată tă
ria. Dacă se aduce in discuție mo
dul defectuos de lucru al unor or
gane de partid, care nu reușesc să 
cuprindă toate domeniile și sarcinile 
prioritare ale activității economice, 
politice și organizatorice, vine ime

diat următorul răspuns tabu : „Cum 
să putem cuprinde toate sarcinile ce 
ne revin, cind noi sintem o mină de 
activiști ?“ Dar răspunsul — aparent 
îndreptățit — dezvăluie o mentali
tate care conține două erori. Prima 
aduce in prim-plan ideea că inde
plinirea sarcinilor cu care este in
vestit organul de partid este în mod 
exclusiv atributul aparatului respec
tivului organ. A doua, prin invocarea 
„forțelor reduse", se minimalizează 
din start rolul activului de partid, 
care rămine astfel o puternică forță 
in... rezervă.

Oricite greutăți s-ar invoca în 
legătură cu antrenarea activului de 
partid la activitățile practioe pentru 
îndeplinirea sarcinilor economice și 
politice și pe care le-am auzit nu 
o dată — „e greu să lucrezi cu atiția 
oameni", „e greu să găsești moda
lități de a-i antrena pe toți", „e 
greu să stabilești sarcini diferențiate 
pentru fiecare" — ele nu constituie 
adevăratele cauze ale angajării in
suficiente in unele locuri a acestei 
importante forțe politice la activi
tatea organelor și organizațiilor de 
partid. Cauza fundamentală este 
alta. Unele organe de partid nu se 
preocupă suficient de a organiza un 
sistem de lucru viabil — bazat pe 
repartizări de sarcini, pe studii și 
controale, pe participări concrete la 
analizarea și soluționarea probleme
lor — cu activul de partid. Neasigu- 
rind un asemenea sistem de lucru, 
in caro capacitatea activului să fie 
valorificată din plin, unii activiști, 
in special secretarii cu probleme 
organizatorice, iși aduc aminte de 
necesitatea folosirii activului fie cind 
organul se confruntă cu probleme 
deosebit de grele — pentru a nu se 
spune că nu s-a apelat și la activ — 
fie cu ocazia instruirilor trimestriale 
sau anuale. Acest mod simplist, for
mal de a ințelege relația organ-activ 
de partid se cere înlăturat cu desă
vârșire din practica muncii de 
partid. Pe de o parte, pentru că 
activul dc partid este și trebuie să 
fie principala forță prin care orga
nele și organizațiile de partid acțio
nează pentru înfăptuirea politicii 
partidului, a propriilor hotăriri și, 
nu in ultimă instanță, pentru per
fectionarea propriei activități. Pe de 
altă parte, activul de partid repre
zintă rezerva cea mai importantă de 
cadre — și activitatea comuniștilor 
in cadru] acestuia constituie prima 
„școală" de verificare a capacității 
lor politice și profesionale, vocația 
pe care o au sau nu pentru munca 
de partid sau de stat. Iată de ce 
munca cu activul de partid se cere 
permanent raportată atît la cerințele 
imediate ale îndeplinirii sarcinilor 
economice și politice, cît și la cele 
de perspectivă.

Constantin PRIESCU

TÎRGU JIU : Utilaje de mare complexitate tehnică
La întreprinderea de mașini-unel- 

te pentru presare-forjare din Tirgu 
Jiu a ieșit de pe banda de montaj 
prima oresă hidraulică cu batiu în
chis de 2 000 tf. produs de măre 
complexitate tehnică. Prevăzută in 
cadrul programului prioritar al in
dustriei constructoare de mașini, 
noua presă a fost proiectată într-un 
timp record de colectivul filialei Tir
gu Jiu a I.C.S.I.T. Titan și. printr-o 
mobilizare deosebită a celor mai buni

De curind, la întreprinderea 
„Electrotehnica" din Capitală s-a 
trecut la testarea asistată de calcu
lator a echipamentelor electronice 
de comenzi pentru mașinile-unelte 
de mare complexitate tehnică și cu 
un grad inalt de automatizare. 
Această importantă realizare, cu
prinsă in programul de perfecțio
nare a organizării și modernizare 
a producției, se aplică la o gamă 
largă de produse fabricate aici, de 
la subansamble principale la 
blocuri electronice în diverse va
riante și scheme constructive. Pen
tru aceasta, calculatorul este cuplat 
cu un stand flexibil, adaptabil prin 

muncitori și specialiști din între
prindere, a fost executată in cel mai 
scurt ciclu de fabricație. De men
ționat că prima presă de 2 000 
tone/forță este echipată în totalita
te cu elemente hidraulice de fabri
cație românească. Alte cinci prese 
de același tip, care vor alcătui îm
preună o modernă linie tehnolo
gică. se află in stadii avansate de 
execuție. (Dumitru Prună).

Tehnica de calcul în sprijinul
schimbarea programului. Ciștigul 
de productivitate la verificările 
efectuate in secția de circuite im
primate depășește 30 la sută. Deo
sebit de important este și faptul 
că testările pe stand nu se efec
tuează numai la controlul final al 
blocurilor electronice, ci și inter- 
fazic, mai ales la subansamblele 
principale. Utilizarea acestor siste
me automate de control a redus 
timpul necesar verificării produ
selor. în medie, de la 60 de minute 
la numai 10 minute. întregul sistem 
de testări automate a fost proiectat 
și realizat în intreprindere in co
laborare cu Institutul politehnic

IAȘI : Instalație modernă
Pe platforma Combinatului de 

utilaj greu din Iași a fost dată în 
funcțiune o nouă instalație de tur
nare vidată a oțelului. Ea este 
destinată obținerii de oțeluri de- 
inaltă puritate cu dezoxidare avan
sată. Noua instalație a fost reali
zată cu componente de fabricație 
românească. Mărcile de oțeluri vi
date elaborate de această instalație 
sînt solicitate în sectoare priorita
re ale economiei naționale. (Manole 
Corcaci).

producției
din București și Institutul de pro
iectări pentru automatizări și teh
nică de calcul din Capitală și fi
liala sa din Cluj-Napoca. în între
prindere, un aport decisiv în crea
rea și aplicarea acestei noutăți 
tehnice l-au avut comuniștii Sever 
Voiculescu. Carmen Buștiuc și 
Eugen Bogos.

în fotografia de mai sus. în sec
ția circuite imprimate, inginerul 
Eugen Bogos la unul dintre stan
durile de testări automate asistate 
de calculator verifică un nou echi
pament electronic de comandă au
tomată. (Eugen Dichiseanu).
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„Investiția de inteligență și exigențele modernizării
■

Un proces de producție pornește de 
la... munca trecută. De la munca ma
terializată în mașini, în instalații 
sau, mai sintetic, cum îi place să se 
exprime economistului loan Petruțes- 
cu. șeful-contabil al întreprinderii de 
utilaje și piese de schimb din Lugoj, 
județul Timiș, în „fonduri fixe". Evi
dența contabilă oferă un tablou com
plet al acestor fonduri : cîte sînt, ce 
valoare au, prin ce transformări trec. 
Totul se înregistrează : reparații, lu
crări de întreținere, modernizări, 
loan Petruțescu precizează :

— Fără mașini-unelte bine întreți
nute, bine reparate, bine reglate, fără 
tehnologii noi sau modernizate nu 
poți aspira la produse de calitate su
perioară. Dar perfecționările aduse 
muncii trecute ridică, de obicei, cos
turile de producție. Evidența lor ne 
ajută să veghem la asigurarea și 
menținerea unui raport optim în sis
temul costuri-calitate, absolut nece
sar unei activități economice eficien
te. In felul acesta, la un procent de 
creștere a costurilor se înregistrează 
un spor de rentabilitate mult mai 
mare, prin reducerea consumurilor 
de materii prime și de energie.

...Există însă un fond pe care evi
dențele contabile nu-1 înregistrează 
decit indirect : „fondul de inteligen
ță". Acest fond nu poate fi cuantifi
cat decit prin rezultatele sale. Ca 
atare, este greu de măsurat. Dar pre
zenta lui se face simțită pretutindeni 
acolo unde se produc înnoiri, per
fecționări. modernizări. La I.U.P.S. 
Lugoj’, bunăoară, au fost create noi 
prototipuri de produse cu un volum 
mai mic. deci cu un consum de ma
terii prime redus. Utilajele, piesele 
de schimb încorporează, acum, mai 
puțin metal. Cu ce anume a fost în
locuit metalul economisit? „Cu o ma
terie primă ce se dovedește a fi 
inepuizabilă !“ — aflăm de la con- 
tabilul-șef al întreprinderii. Iar 
această „materie primă" nu este alta 
decît inteligența. Rolul ei este acela 
de optimizator al raporturilor „om — 
solicitare — realizare" sau „om — 
proces de producție — produs".

Evidentele contabile nu înregis
trează fondul de inteligență. Și nici 
investițiile de inteligență. înregis
trează numai rezultatele : produse 
noi, modernizări, perfecționări. Dar 
cu cit crește, în fiecare întreprindere, 
acest fond ? în ce măsură este valo
rificat nu numai integral, ci și în
tr-un mod superior ? Sint intrebări 
Ia care nu e prea ușor de răspuns. 
Dar aceste întrebări reprezintă, de 
fapt, probleme dintre cele mai im
portante pentru colectivele muncito
rești. Tocmai de aceea, organizațiile 
de partid din județul Timiș și-au 
asumat răspunderea de a contribui 
activ, prin acțiuni politico-educative, 
la soluționarea lor. Iar modul concret 
în care se acționează arată o preocu
pare dincolo de aflarea răspunsuri
lor exacte la întrebările mai înainte 
subliniate. Arată, în mod deosebit, 
un efort susținut pentru stimularea 
investițiilor de inteligență, pentru 
creșterea potențialului de creativita
te. Organizarea „Orizonturilor poli
tehnice" — suită de dezbateri pe 
tema creativității cu participarea

specialiștilor din producție și a ca
drelor din învățămînt — constituie 
un exemplu semnificativ. Cursurile 
de perfecționare, pe teme cum sint 
roboții industriali, procesele tehnolo
gice robotizate, inteligența artificială, 
organizate cu sprijinul Institutului 
politehnic din Timișoara, constituie 
un alt exemplu. Ar mai putea fi 
menționate, alături de multe alte ini
țiative, a căror eficiență este cuanti
ficată și contabilizată, fiind expri
mată în economii de sute de milioane 
de lei într-o singură întreprindere, 
ar mai putea fi menționate, spuneam, 
suitele de dezbateri pe teme cum 
sint inovarea tehnologică, inventica, 
brevetarea.

Stimularea creativității se Înscrie 
Intre obiectivele de bază ale muncii 
politico-educative desfășurate de or
ganele și organizațiile de partid din 
județul Timiș. Un fapt meritoriu este 
acela că secția de propagandă a co-

Inginerul Constantin Ghiță are ca 
sarcină de partid coordonarea acti
vității de invenții și inovații din în
treprindere. „Secretul" Iui ? Și-a luat 
această răspundere in serios. O face 
cu pricepere și cu pasiune. El însuși 
un inventator cunoscut și recunoscut, 
știe bine că „dialogul" cu descoperi
torii noului nu se poate reduce la 
afișarea unor fotografii pe panoul de 
la intrarea în întreprindere. Are și 
acest fapt importanța lui, dar cind 
lucrurile se opresc aici, efectul sti
mulativ nu se face simțit.

— Inventatorul, ne spune inginerul 
Constantin Ghiță, se confruntă de 
multe ori cu dușmanii lui cei mai 
periculoși. Ei sint : indoiala, teama 
de necunoscut, ezitarea, uneori chiar 
tentația de a renunța cind rezultatul 
se întrezărește a fi prea îndepărtat. 
Dacă nu este stimulat să continue, să 
persevereze, dacă el nu simte că se 
bucură de respect pentru efortul pe
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STILUL MUNCII POLITICE 
- mmtelaior al oirt'ii si actim■<
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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 Ia start : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13: 
15; 17, GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
11 ; 13
• Egreta de fildeș : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17
• Imposibila Iubire : LUMINA
(14 74 16) — io; 14: 18
• Figuranții : COTROCENI (49 48 48)
— 15; 18
• Iacob : VOLGA (79 71 26) — 9; 11,30: 
14; 16,30; 19
s Orele 11 : MUNCA (21 50 97) — 15: 
17; 19
A Pădurea de fagi :
— 15; 17; 19
• Mari
PATRIA
15,45; 18;
© Cap . .
(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
• Micii partizani : TIMPURI NOI 
(156110) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
$ Detectivul din Ceghem: VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17; 19
• Lanțul de aur : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19
• Nu e ușor cu bărbații S COSMOS
(27 54 95) — 9; 11,30: 14; 16,30; 19, 
DRUMUL SĂRII (3128 13) — 15;
17; 19

ARTA (21 31 86)

regizori, 
(11 86 25) — 
20 
și pajură 

: 11:

mari actori s
9; 11,15; 13,30;

BUCUREȘTI

teatre

Enescu" 
Viniciu

: Lucia dl

(13 63 48) :

Bulandra"
14 75 46) :

18 -, (sala 
; Uriașii

Mitică Po-

(14 09 05) :

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Caligula — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Actorul — 18; (sala Ate
lier) : Intre patru ochi (A) — 18
• Filarmonica „George 
(15 72 59) : Recital de pian
Moroianu : Enescu, Llszt — 19
• Opera Română (13 18 57) 
Lammermoor — 18
• Teatrul de operetă 
Prințesa circului — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu, 
Noțiunea de fericire — 
Grădina Icoanei, 11 95 44) 
munților — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) 1 
pescu — 19
• Teatrul Foarte Mic
Bărbatul și... femeile — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pețitoarea — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18 ; 
(sala Studio) : O noapte furtunoasă
— 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Regina balului — 18 ; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Cursa de Viena
— 18
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Varietăți pe portativ — 19 
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine dorul 
mă leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) ;
David Copperfield — 9
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) ; Bu-Ali — 10
• Circul București (10 41 95) : „Stele
le circului din Moscova" — 15,30; 19
• Studioul de teatru
(15 72 59) : Medeea — 19

I.A.T.C.

mitetului județean de partid se ba
zează pe un activ numeros și pu
ternic, alcătuit din oameni pricepuți, 
talentați și inimoși, ei înșiși crea
tori de prestigiu in domeniul tehnico- 
științific. Numeroși oameni cu idei 
au fost antrenați în lupta cu... impo
sibilul. Pentru că de multe ori o in
venție se încheagă prin legarea a 
două sau mai multe idei a căror 
legătură pare a fi imposibilă. Posi
bilul apare după multe eforturi șî 
căutări. S-a pornit de la dorința 
scurtării ciclului „cunoaștere — asi
milare — descoperire". S-a intensifi
cat circulația cunoștințelor. S-a tre
cut la o mai bună valorificare a 
fondului de informații existent. Dar, 
mai cu seamă, oamenii au fost în
demnați să caute, să descopere. Și 
iată cum, în numai șase ani. de cînd 
inventica a devenit un obiectiv con
cret al muncii politice, numai în mu
nicipiul Timișoara numărul brevete
lor de invenții a crescut substanțial. 
In 1987 au fost înregistrate, față de 
1982, de 10 ori mai multe creații teh- 
nico-științifice socotite noutăți pe 
plan mondial și brevetate.

întreprinderea de aparate electrice 
de măsurat, din Timișoara, este o 
adevărată cetate a creativității. De 
fapt, această unitate a industriei ro
mânești, ce a început să producă în 
1972, cînd i s-a dat și acest nume, 
înregistrează, acum, un dezacord 
între firmă și conținutul activității. 
Pentru că ponderea cea mai mare a 
produselor o dețin deja aparatele 
electronice de măsurat. Fiecare pro
dus al întreprinderii încorporează 
mai multe invenții și inovații. Spe
cialiștii din întreprindere au fost pre- 
zenți, în anul 1987, Ia cinci saloane 
de invenții și au cucerit numeroase 
premii pentru mărci de noi produse 
și pentru tehnologii. Numeroase in
venții și inovații au primit premii 
speciale.

care îi face, chiar renunță. Și mai e 
un aspect : mulți colegi ai mei au 
făcut descoperiri care reprezentau 
noutăți pe plan mondial, dar nu le-au 
prezentat pentru că... le-a fost greu 
să creadă că pot fi chiar ei autorii 
unor premiere internaționale. In în
treprinderea noastră astfel de obsta
cole au fost depășite prin consolida
rea unui climat de creativitate, de 
respect pentru omul care inovează și 
de întărire a ‘ 
propriile sale 
acestui climat 
să colaborare, 
și conducerea

Un fapt semnificativ : am sosit în 
întreprindere într-un moment în care 
se desfășura o ședință a biroului 
executiv al consiliului oamenilor 
muncii.’ Inginerul Constantin Ghiță 
ne propune să fim martori la dezba
tere. Se discuta despre creativitate, 
în clipa în care am intrat, vorbea 
directorul întreprinderii, dr. inginer 
Gheorghe Tîrpe. Am memorat cu
vintele pe care tocmai le rostea ; 
„'...N-avem idei ! ...N-avem proiec
te !“... Ne-am convins, atît din con
ținutul dezbaterilor, cit și din ceea 
ce am văzut în întreprindere, că 
aceste cuvinte ar trebui transcrise în 
felul următor : „Avem nevoie de și 
mai multe idei !... De și mai 
multe proiecte !“... Pentru că aici, la 
I.A.E.M., ideile noi, proiectele noi se 
soldează cu o productivitate mai 
mare, cu o calitate mai bună a pro
duselor, cu o eficiență mai ridicată. 
Și. mai cu seamă, cu noi piețe de 
desfacere cucerite în lume. întreprin
derea a fost creată în 1972. Se rea
lizau, atunci, două produse. Ele nu 
se mai fabrică în prezent. Acum se 
realizează mai multe familii de pro
duse, cu mii de tipodimensiuni. Și nu 
există nici măcar un singur produs 
care să nu încorporeze mai multe 
invenții și inovații. Azi, nici măcar

încrederii fiecăruia in 
forte. La dezvoltarea 
au contribuit, in strin- 
organizațiile de partid 
întreprinderii.

un singur produs nu se mai reali
zează după licențe străine. întregul 
export, in zeci și zeci de țări, de pe 
toate continentele, se bazează pe bre
vete românești. Se fabrică, aici, pro
duse care înglobează peste 20 de 
brevete. Sînt produse de nivel mon
dial. Sînt realizate, aici, invenții care 
se soldează cu o eficiență economică 
ce depășește o sută de milioane de 
lei. Un produs, bunăoară, ce se ex
portă în peste 30 de țări încorporează 
invenții a căror eficiență economică 
este de peste 120 de milioane de lei.

Desigur, a realiza descoperiri de 
nivel mondial este un fapt ce nece
sită existenta unor oameni care să 
fie pregătiți la nivel mondial. Aici, 
la I.A.E.M., cei mai mulți specialiști 
sînt tineri. Ei au fost pregătiți in 
școli și facultăți. Dar „antrenamen
tul creierelor", expresie folosită 
frecvent aici, continuă in întreprin
dere. întregul efort de învățătură și 
de creație este organizat. Chiar cola
borarea cu viitorii specialiști ai în
treprinderii este organizată. La Insti
tutul politehnic din Timișoara zeci 
de studenți din ultimul an și-au sus
ținut proiectul de diplomă, în sesiu
nea 1987, du „ușile închise" ; adică 
fără public. Pentru că lucrările lor 
fuseseră realizate la I.A.E.M. și con
stituiau propuneri de brevete. Prin 
urmare, erau secrete.

Inginerul Ion Bivolaru nici nu mai 
știe numărul exact al brevetelor pe 
care le-a obținut de-a lungul anilor. 
Ele sînt foarte multe. Personalitatea 
lui se transpune in „personalitatea" 
unora dintre produsele întreprinderii.

— Se spunea, cindva, afirmă el, că 
un creator are nevoie de unu la sută 
inspirație și nouăzeci și nouă la sută 
transpirație. Efortul fizic este nece
sar ca să învingi oboseala, să reziști 
ore în șir la planșetă. Tot așa cum 
este necesar un moral bun. Voința 
de a reuși este cea dinții condiție a 
reușitei. Dar e nevoie, mai cu seamă, 
de inspirație. De foarte multă inspi
rație. Această valoare se alimen
tează prin studiu, prin dobindirea de 
cit mai multe cunoștințe. Uneori ci
tești o carte de 800 de pagini și 
transcrii două rinduri. Aceste două 
rinduri constituie sinteza unei infor
mații. Un inventator culege infor
mații din multe surse. Dar concepția 
sa de lucru trebuie să fie româneas
că. Produsul realizat trebuie să fie 
românesc. Pentru acest act de înalt 
patriotism el are nevoie de foarte 
multă inspirație.

Desigur, muncitorii, inginerii sînt 
îndemnați să inoveze, să inventeze. 
Ni se pare important și semnificativ 
că aici, la I.A.E.M.. nu există nici o 
urmă de „diviziune a muncii" rău în
țeleasă : adică unii să fie responsa
bili cu îndemnul, iar alții cu creația. 
îndemnul este sarcina de partid a 
celor mai buni creatori. Aici, în 
această întreprindere, nimeni nu pri
mește calificativul „foarte bine" și 
nimeni nu promovează fără să fie 
autor de invenții sau inovații.

Adrian VASILESCU

De la observația realistă
Proza Inspirată din actualitatea 

imediată, din marea actualitate 
ce-și caută întruparea atît de di
versă in opere convingătoare, repre
zentative pentru timpul ce-1 par
curge și-1 reprezintă totodată, ră
mîne în fapt — în continuarea unei 
puternice tradiții — examenul su
prem ce se impune oricărui autor, 
înfățișările diverse sub care se re
levă aceasta, ca și nivelurile diferite 
de realizare, surprinse și cu altă 
ocazie („Scînteia" nr. 14 217), fac do
vada interesului constant pe care 
autorii îl manifestă pentru viața co
tidiană cu încărcătura ei de fapte. 
Un prozator cu o mare experiență 
ca Nicolae Tic, realizează într-un 
„Jurnal de toamnă" o privire pano
ramică asupra vieții unor oameni 
preocupați de perfecționarea mora
lă ; o dezbatere asupra condiției 
umane propune Vasile Rebreanu în 
„Impermeabil și fără o scamă pe 
haină" sau Ileana Vulpescu in frag
mentul „Și atunci era primăvară". 
Toate acestea nu rămîn simple con
semnări ale unor evenimente diur
ne. ci devin, prin arta scriitorilor, 
pătrunzătoare introspecții ale ființei 
omului contemporan în toată com
plexitatea ei. Țintesc, altfel . .
spre dimensiunea lui istorică domi
nată de o temporalitate ce depășește 
efemerul. Prin aceasta proza face 
un prim pas spre istoricitate, spre 
acel eveniment trecut, acoperit de 
vreme, spre care se întorc adesea 
cu rezultate remarcabile multi din 
prozatorii noștri actuali. Vigoarea 
genului se vede și în paginile pu
blicațiilor literare, 
vență cit 
ta tea 
terul . ______________ _
deși prezent, nu mai este dominant. 
Intre prozele legate de evenimente 
importante sînt de retinut fragmen
tul „Numai floare lingă floare" de 
Aurel Mihale. autentic iurnal de 
campanie. „In adăpost” de Alexan
dru Baciu („România literară1 
34 , 35/87) sau povestirea lui Radu 
Bădiță. „O cheamă, de fapt. Irina" 
(„Steaua" nr. 8/87). reconstituirea li
beră a unui fapt eroic din momen
tul Întoarcerii armelor împotriva 
fasciștilor, in care oameni anonimi 
își jertfesc viața pentru 
înaltă. Aceluiași moment 
și Mihai Luchiân proza 
lui Grozav” („Convorbiri 
nr. 7/1987), alegînd un moment de 
încleștare extremă din marea epo
pee a Eliberării. In afară de simili
tudinea cu acțiunea unui cunoscut

film, „Războiul lui Murphy", autorul 
nu pare preocupat decit de atmosfe
ra evenimentului recreat cu minu
țiozitate. Asemenea lucrări, dar și 
altele situate mai aproape de lite
ratura memorialistică încep, prin 
îndepărtarea de eveniment, să es
tompeze faptul real, fila documen
tului luîndu-și o largă libertate de 
tratare epică a subiectului. Ceva 
mai riguros pare Grigore Cojan în 
„Dimineața Republicii" („Astra" nr. 
12/87), cînd pune în relație două e- 
venimente aparent fără legătură : 
proclamarea Republicii si fabricarea 
primului tractor românesc, dar care 
în curgerea interioară a narațiunii 
își dovedesc conexiunile și determi
nările reciproce.

Asemenea proze lasă însă mai pu-

spus,

atît ca free
st adesea, prin cali- 

lucrărilor propuse. Carac- 
ocazional. alteori aniversar.

nr.

o cauză 
li dedică 
„Războiul 

literare"

Lauri pentru autenticitate
De trei ori pe săptămină 

sau de cite ori este nevoie, 
în sala mare a Casei 
cultură din municipiul Si
ghetu Marmației au loc re
petițiile cunoscutului an
samblu folcloric „Mara". 
Pentru cei care nu cunosc 
cum se păstrează forma 
bună, continuă a unei for
mații. asemenea repetiții ar 
părea de multe ori de 
agrement. Nu e deloc for
țată comparația cu tenaci
tatea unui atlet. Ne-am 
propus să-i cunoaștem mal 
îndeaproape pe acești me
sageri ai folclorului ma
ramureșean. cunoscuti in 
țară și peste hotare cu un 
impresionant palmares.

Cine sint) ei? Au diferite 
profesiuni : muncitori, de 
pe platforma industrială a 
municipiului, țărani din. 
satele învecinate, funcțio
nari. cadre didactice. Unii 
sint de la întemeierea for
mației, alții au venit si au 
plecat, dar au slujit cu sin
ceritate și pasiune ideea 
majoră care este fondul 
simțirii noastre din vechi
me. Unii vin din Giulești 
sau din Desești, dar, ori de 

unde ar coborî, de pe va
lea Marei ori valea Izei, 
din alte sate învecinate 
Sighetulul Marmației ei 
fac dovada unei Marma- 
ții spirituale, pun în va
loare moștenirea adîncă, 
venită din vechimea simți
rii noastre, continulind o 
activitate culturală fecundă 
pe aceste locuri 
de „Asociațiunea 
cultura poporului 
din Maramureș", 
primele instituții de cultu
ră românească din Tran
silvania (Sighetu Marma- 
ției 1860).

Ziceam că unii sînt de 
la Întemeierea ansamblului. 
Ca Vasile Mihăescu, maistru 
la Combinatul de prelucra
rea lemnului, care, in 
urmă cu două decenii a 
urcat cu primii membri ai 
ansamblului pe scenă. Și 
a rămas consecvent ipină 
astăzi. A fost martor și 
participant la toate izbîn- 
zile acestei formații. A ți
nut eă ne spună: ,,Am ve
nit cu mare dragoste din 
primele zile ale acestui 
ansamblu pentru că știam 
un lucru clar: voi putea să 
bucur oamenii ou zestrea 
dobîndită în satul meu. De 
două decenii cînt și joc și 
nu am obosit. Ba, mai 
mult, de fiecare dată cînd 
urc pe scenă mă simt mai 
tinăr". Ceilalți care duc de 
pe la începuturi făclia 
acestei formații se numesc 
Ion Mihnea, fochist. Maria 
Mihnea, infirmieră. Victoria 
Costelnic, bibliotecară. Con
stanta Crăcea. învățătoare, 
Gheorghe Petrovai. profe
sor și mai tinerii Petre 
Verdeș, învățător. Gheor
ghe Godja, strungar, ori 
Gheorghe Rednic, revizor, 
și multi alții.

Voci distincte care au 
tnsotit devenirea acestei 
formații pe scenele tării 
sau pe alte meridiane 
poartă numele de Viorel 
Costin, Anuta Iusco, Anuta 
Tite. precum și grupul 
vocal instrumental format 
din Ion și Gheorghe Flo- 
rea. Alături de ei în acest

superior în ciclul dedicat lui Ion 
Ghica.

Perioada cea mal bine reprezen
tată in proza istorică publicată în 
reviste este însă momentul esențial 
al ' primului război mondial. Apro
piata aniversare a șapte decenii de 
la împlinirea marelui act de la 1 
Decembrie 1918 a mobilizat energiile 
multor scriitori, rezultatele fiind vi
zibile chiar in unele cărți deja a- 
părute. Probabil altele se află In 
lucru în edituri sau încă pe masa 
unor scriitori. Revistele se fac ecoul 
apropierii momentului inserînd In 
paginile lor fragmente de roman ce 
se dovedesc deosebit de interesante. 
Titus Popovici propurte un „roman 
cinematografic", „Dreptatea", din 
care a publicat fragmentul „începu

PROZA IN REVISTE

țin impresia de literatură istorică. 
Direcția romantică dezvoltată de 
Mihail Sadoveanu apare mai rar in 
proza actuală, deși încă puternic se
sizabilă in producția editorială. O 
nuvelă a lui Valeriu Anania „Vasul 
de lut" („Steaua" nr. 12/87) asociază 
faptul istoric din perioada lui Tudor 
Vladimirescu cu investigația moder
nă a unor arheologi. Epicul se dez
voltă pe un fir realist tulburat sau 
îmbogățit de tratarea neconformistă 
a timpului real pînă la producerea 
unor confuzii voite. Maniera sado- 
veniană o adoptă explicit Haralam- 
bie Țugui în fragmentul de roman 
„Streina" („Convorbiri literare" nr. 
12/87), desprins din viața și lupta 
haiducilor. Povestitorul leagă dife
ritele momente și tot el devine per
sonajul principal al narațiunii in 
cea mai bună tradiție a prozatorilor 
moldoveni. In ansamblu însă, lite
ratura istorică devine tot mai mult 
o reconstituire esențializată a unor 
evenimente pentru care există o 
bază documentară. „Sint Petru Ma- 
jaru" de Lidia Popița („Convorbiri 
literare" nr. 1/88) este un fragment 
de roman avînd ca protagonist pe 
domnitorul Petru Rareș. Prea devre
me dispărută din eimpul literaturii 
noastre. Danei Dumitriu i s-a pu
blicat postum fragmentul de roman 
„Un duh fierbe in lume" („România 
literară" nr. 42/87). dedicat eveni
mentelor din preajma revoluției de 
la 1848. Notația exactă, comentariul 
fin și inteligent continuă evident 
specificitatea unei proze ilustrate

tul sfîrșitului" („Familia" nr. 12/87) 
despre starea de fapte din Transil
vania la începutul războiului. Proza 
eliptică surprinde tensiunea momen
tului susținută și de comentariul de
taliat specific scenariilor de film. 
Autorul se dovedește și aici un pă
trunzător observator al realităților 
timpului și mai ales acordă întregii 
desfășurări epice o largă înțelegere 
a semnificațiilor evenimentelor. Des
pre același moment se exprimă insă 
pe larg mai ales Mihail Diaconescu 
într-o serie de fragmente 
unui roman In pregătire, 
unele au apărut în mai 
blicații. Intr-o succintă 
la fragmentul

aparținînd 
din care 

multe pu- 
prezentare 

„Maiorul Moșoiu" 
(„Steaua" nr. 9/87), romancierul con
sideră această carte „un nou mo
ment din fenomenologia narativă a 
spiritualității române" cu ample re
zonanțe in timpul și spațiul euro
pean. Din aceste pagini, dar și din 
altele („Convorbiri literare" nr. 7, 
„România literară" nr. 33. „Lucea
fărul" nr. 48). romanul „Sacrificiul" 
iși dezvoltă narațiunea arborescentă 
în jurul unui tinăr sosit din Tran
silvania la București. In țară cu
noaște pregătirile intense ale ar
matei române și devine ofițer de le
gătură pe lingă un comandament. 
In această calitate participă la de
clanșarea ofensivei, prilej de a con
semna starea de spirit a populației 
românești, atașamentul ei total la o 
cauză pentru care au luptat de seco
le străbunii noștri. Romanul se si
tuează la interferența dintre docu-

de

începută 
pentru 
român 
printre

Ansamblul „Mara". al Casei de cultură din Sighetu Marmației
Foto : Andrei Fărcaș

drum ascendent s-au aflat 
oameni de suflet care au 
îndrumat și îndrumă acti
vitatea acestei formații : 
prof. Ion Ardeleanu-Prun- 
cu. Gheorghe Petrovai, Spi
ridon Pralea ori Gavril 
Ghiur, coregraf, șl Echim 
Vancea, instructor artistic. 
Toți aceștia și încă mulți 
alții au vegheat ca lumina 
artei noastre să strălucească 
pe scenele țării și pe 
meridianele lumii. Ei toți 
poartă un singur nume; 
ansamblul „Mara".

Ansamblul „Mara" a adus 
în fața publicului specta
tor. pe scenă. în peste 1 300 
de spectacole, suite de 
dansuri populare din Ma
ramureș. Lupuș. Codru, 
Oaș, Moldova. Bihor. Fă
găraș, în spectacole care 
s-au numit „CîtU-i Mara- 
mureșu", „Sărbătoare-n Ma
ramureș". „Venim din Ma
ramureș". Deși olSceiurile 
și datinile folclorice pre
zintă în realitate diferente 
funcționale clare, datorate 
caracterului lor ceremo
nial. ansamblul „Mara" a 
arătat un pronunțat interes 
pentru ele. acordînd o deo
sebită atenție valențelor 
spectaculare, ajungîndu-se 
la spectacole de datini și 
obiceiuri legate de muncile 
de peste an. Așa sînt „Tîn- 
jaua", „Stîna Maramureșa- 
nă“. „Obiceiuri maramure
șene de iarnă" și altele.

în biografia acestui co
lectiv artistic stau înscrise 
participările la toate edi
țiile Festivalului mun
cii și creației „Cîntarea 
României", fiind distins de 
fiecare dată, cu titlul de 
laureat, pre&um și partici
parea la alte festivaluri de 
prestigiu din tară, cum 
sint : Festivalul dansului 
fecioresc din Transilvania, 
Festivalul interjudețean 
„Hora la Prislop". Festiva
lul folcloric „Tezaur de dn- 
tec și joc românesc" Bu
zău — Monteoru. participa
re la serbările litoralului, 
televiziune, cinematografie. 
Dincolo de hotarul țării a 
dus mesajul de omenie al

13,00 Telex
13,05 La sfîrșlt de săptămtnă (parțial 

color)
14,45 Săptămîna politică

mentul istoric autentic, riguros ve
rificat și ficțiunea cu largi deschi
deri spre reconstituirea atmosferei 
momentului și a unor psihologii u- 
mane aflate în fața unor evenimen
te de răscruce mult așteptate. Com
plexa arhitectonică a romanului, sti
lul atent elaborat, substanța densă, 
plină de interes fac necesară de
plina corelare cu adevărul istoric și 
înlăturarea unor afirmații scăpate 
probabil pe parcursul tipăririi, mai 
ales acolo unde se vorbește de o o- 
fensivă franco-engleză pe Someș, in 
realitate pe Somme, in Franța, „lan
sată cu scopul de a slăbi presiunea 
asupra Verdunului" („Luceafărul" 
nr. 48/87). Preocuparea revistelor de 
a tace loc prozei de inspirație ma
joră rămîne un cîștig calitativ ce se 
cere cultivat cu grijă și perseve
rență.

Fără îndoială paleta tematică, ge
nurile utilizate, modalitățile artisti
ce diverse sint mult mai largi, ele 
exprimînd strădania colectivelor re
dacționale de a prefața continuu 
prin lucrări valoroase activitatea 
bogată a prozatorilor. Faptul că pe 
lingă acestea iși mai fac loc și scri
eri mai puțin izbutite cu o ideatică 
minoră, datoare unor mode sau mo
dele confirmă cele observate în pe
riplu] de față cu privire la valoarea 
inegală a lucrărilor, ceea ce înseam
nă o insuficientă activitate de selec
ție pentru promovarea acelor proze 
reprezentative, cel puțin la nivelul 
aparițiilor editoriale. Mai mult, re
vistele au posibilitatea, insuficient 
fructificată, de a acorda mai mult 
spațiu, deci de a promova cu mai 
mult curaj genurile scurte : schița, 
momentul, povestirea, nuvela, fi
rești. am spune, publicațiilor perio
dice. și în interiorul acestora, mo
dalităților comice și satirice gusta
te de un public foarte larg, domenii 
cu o confirmată tradiție în publicis
tica noastră Toate acestea ar con
tribui Ia sporirea posibilităților re
vistelor de a cuprinde în 
lor elementele actualității 
imediate, de a deveni o 
avanscenă a producției 
laborator fertil și zonă de confrun
tare, locul unde se „dă sama" de 
viabilitatea, orientarea, nivelul crea
ției sau mișcarea genurilor artistice 
la un moment dat. stimulind direcții 
valoroase sau inhibînd încercări ne
fertile, epigonice, experimente fa
cile.

paginile 
creatoare 
autentică 

editoriale.

Emil VASUESCU

cîntecului și dansului din 
Maramureș, a cules lauri 
la Festivalul internațional 
de folclor de la Zagreb — 
(1970), Sărbătorile Gene
vei. Festivalul internațio
nal de folclor de la Fri- 
burg, iar la Dijon a cîștigat 
„Discul de aur" și „Colie
rul de argint". Ansamblul 
este deținătorul premiului 
„Europa" pentru artă popu
lară. Citim și transcriem 
textul de pe diplomă : „în 
baza hotărîrii curatoriumu- 
lui se acordă premiul 
EUROPA, 1980, pentru artă 
populară (instituit de către 
Fundația F.V.S. Hambrug) 
pentru contribuții deosebi
te la păstrarea si propăși
rea artei populare ansam
blului „Mara" al casei de 
cultură din Sighetu Mar- 
mației — România. In 
continuarea unei frumoase 
tradiții ansamblul „Mara" 
se străduiește să aducă și 
să păstreze cu grijă jocuri 
și cînteoe populare. Mai 
mult decît atît. ansamblul 
a modelat aceste comori 
ale poporului in vederea 
unor deosebit de valoroase 
reprezentații de aptă popu
lară și a adus prin aceasta 
contribuția sa la cunoaște
rea și prețuirea culturii 
populare". La aceasta se 
adaugă turnee efectuate 
în U.R.S.S.. Polonia. Spa
nia. Italia. Elveția. Aus
tria. S.U.A. și Canada. 
Elogiile din presa care 
a comentat prezenta an
samblului ca mesager al 
culturii populare românești . .
sint semnificativ^. . țțităm tec și joc. o fac firesc, in 
doar ci te va ; „Din primul primul' rînd pentru oame-‘ 
moment'ansamblul a cuce- nil.locului. iPrin ei cintecul 
rit sala și a anțrenat-o în 
sărbătoare fără să-i 
clipă de răgaz" (La 
te — Friburg) sau 
adevăr este greu de 
minat ce anume a 
mai mult publicul specta
tor : portul popular neo
bișnuit de bogat, multitu
dinea ritmurilor extatice și 
originalitatea, armonia ar
tistică ieșită din comun și 
melodica bogat împodobită 
sau arta dansului ce te

S.U.A.

dea 6 
Liber- 
„într- 
deter- 
vrăjit

15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,25

19,45
20,25

21,00

Laudă patriei șt oamenilor săi 
(color). Interpretează baletul 
Operei Române din Cluj-Napoca 
Teleenciclopedia (color) 
Țara mea. cea mai 
floare (color). Muzică 
mânească 
Film artistic (color).

frumoasă 
ușoară ro-

„Nu porni

atrage cu strictețe în or
dinea pașilor și mișcărilor 
care rezistă rigorilor core
grafice ale ritmului atrăgă
tor ? Sau poate. în ciuda 
istoriei zbuciumate a ro
mânilor. această eternă pof
tă de viată și bucurie per
manentă; nestinsa vitalita
te de limbă a cărei bază 
rămîne originea latină in 
ciuda năvălirilor 
hunilor, gepizilor, avarilor, 
slavilor ori mai tîrziu a 
turcilor" (Weser — Kurier/ 
Delmenhorter — Kurier). 
Muzicologul George Sbâr- 
cea. scria că „Ansamblul 
maramureșean cultivă dan
sul. cintecul și muzica in
strumentală născută în lu
mea de legende și mituri a 
unei vieți legate de pămînt. 
de sat. de imaginile mun
cii. de familie, de sufletul 
poetic al naturii. Iscusința 
individuală a fost topită 
printr-o practică de secole 
în ordinea colectivului. De 
asta artiștii maramureșeni 
cintă și dansează ca o 
singură ființă intr-o desă- 
vîrșită consonanță".

Sint cu adevărat cuvin
te măgulitoare. Cunoscîn- 
du-i îndeaproape m-am 
putut convinge că ei nu 
cintă și dansează pentru 
premii. Ele vin prin natu
ra unor festivaluri ori prin 
recunoașterea valorii. Ori
unde ar evolua, pe scena 
unui sat maramureșan ori 
pe podiumul Universității 
din Freiburg (al cărei pre
miu îl deține) ei au 
aceeași patimă pentru cîn-

goților.

și jocul setransmit, se 
învață, de către cei tineri. 
Niciodată nu au abdicat 
de la autenticitate. Laurii 
bucuriilor noastre, și cei
lalți pe care i-am amintit, 
sint fără îndoială o recu
noaștere profundă pentru 
păstrarea nealterată, vi
guroasă a fondului de sim
țire românească.

Gheorqhe PARJA 
corespondentul „Scinteii*

la drum noaptea". Producție a te
leviziunii din Bratislava. Cu : 
Maros Kramăr, Julius Pântik, 
Jana Kopsovă, Sagvan Tofț Joset 
Doczy, Marian Kleis, 
Geiăberg, Jân Bzdilch. 
Franek Chmiel. Premieră

22,00 Telejurnal
22,30 închiderea programului

Primăvara la
fvocînd Ipoteștii 

intr-o primăvară 
puțin generoasă, ar 

fi un artificiu perimat 
să vorbim despre orgii 
florale și miresme pa- 
radisiace. Fiindcă pri- 
măverile în nord sint 
capricioase și tirzii, iar 
o ploaie rece, continuă 
ne-a însoțit îndelung 
amînata recunoaștere 
a acestui loc de pele
rinaj. Recunoaștere, 
fiindcă orice vorbitor 
de limbă 
construit 
sufletesc, 
toria nu-i 
itinerarul 
tre, captivă totdeauna 
pe continentul poeziei 
acelui „(‘ 
mari cit 
tră...“.

„Lacul 
bastru / 
beni îl încarcă", 
tu-n trestii lin foș
nească. / Unduioasa 
apă sune !“, „Ca 
să vad-un chip se 
uită f Cum aleargă 
apa-n cercuri", „Dom
nitoare peste ape, oas
peți liniștei acestei"— 
secvențe acvatice din 
peisajul eminescian, 
rememorate dinaintea 
lacului posomorit sub 
cer bacovian. Intr-a
devăr, materia plln- 
gea, poate marele pri
vilegiu pierdut : „Unde 
ești copilărie, / Cu pă
durea ta cu tot Pă
durea a rămas acolo, 
dar copilăria e pretu
tindeni și pasul celui 
care „fiind băiet pă
duri cutreiera" e hie
roglifa eternei nostal
gii a paradisului său. 
In reconstruitul lăcaș 
al familiei Emlnovici 
există, printre alte 
emoționante mărturii 
muzeistice, o scrisoare 
în care Aglae Dragii, 
sora mezină a Poetu-

română și-a 
un Ipotești 
așadar călă- 
altceva decit 
inimii noas-

,tinăr cu ochi 
istoria noas-

codrilor al
bi uf eri gal- 

yin-

Marian 
Regia : 

pe tară

Ipoteci
tul Titu 
in iulie 

Luceafărul
lui, ii scria 
Maiorescu 
1889, cind 
urcase pe vecie in lu
mea lui astrală : „...ca 
copil și băiat era foar
te drept, blind, bun și 
milos...".

Spațiul Ipoteștilor 
înseamnă așadar firea 
dinții a Poetului, nea
gresată de răni și 
umilințele maturită
ții care ating acele 
sfîșietoare accente ale 
crepusculului : „Pier
dut e totu-n zarea ti
nereții (...] Iar timpul 
crește-n urma mea.

ÎNSEMNĂRI
mă-ntunec". Zarea 
Ipoteștilor, metafizică 
fiindcă pe ea s-a plim
bat privirea lui sele
nară, înseamnă situa
rea geografică a unui 
orizont de cunoaștere. 
Inițierea poate reînce
pe de aici, între coline 
blinde, elegiace, unde 
odinioară buciumul 
suna „cu jale"... Jubi- 
lațiile ori amărăciu
nile poeziei de tine
rețe circumscriu aces
te dealuri, acest lac și 
arborii contemporani 
cu poetul, pe care îi 
„cunoaște'
și pasionatul ghid al 
Ipoteștilor.
tinăr filolog, pe nu
mele său Valentin Co- 
șereanu, cunoscător in 
detaliu al documente
lor de istorie 
ciană, i se cuvin vor' 
be de
tuoasă, așa cum se cu
vin tuturor intelectua
lilor botoșăneni, trudi
tori cu gindul și fapta, 
la permanenta, spori
ta cinstire și cunoaș
tere a Poetului grafie 
căruia umilul tirg 
de-acum un veac a

devotatul

Acestui

emin^s-

laudă respec-

in harta 
Europei, 
nașterea 

Eminescu,

fost inclus 
culturală a 
Căci, prin 
lui Mihai 
Botoșanii și Ipoteștii 
au fost consacrate, 
au devenit spațiu ma
tricial al Poeziei na
ționale, deci repere 
ale universalității. 
Nici o osteneală nu-i 
dar exagerată pentru 
a le spori prestigiul 
cultural de astăzi, 
după cum nici un su
perlativ al frumuseții 
nu-i golit de conținut 
ca atribut al operei 
lui Eminescu, spiritul 
nepereche 
cuvin pe 
perlativele 
mâne.

Un an ne mai des
parte de centenarul 
morțli lui, dar el — 

gindit-o și am spu- 
acolo — se-apro- 
de noi cu tot ati- 
vieți, fiindcă exis- 
puteri nelimitate 
cuvîntului și emo- 

privilegiului 
celebra f 
victoriile

căruia i se 
drept su- 
limbii ro-

am 
s-o 
ple 
tea 
tă 
ale 
ției, ale 
de a celebra intr-o 
limbă victoriile ori 
infringerile sufletului 
nostru fragil și ome
nesc.

Primăvara sosește 
de fiecare dată ca o 
nouă izbindă a firii 
și acum, acolo, la Ipo
tești, se poate înțelege 
mai lesne că Mihai 
Eminescu este un con
temporan perpetuu, 
fiindcă trăiește în 
miezul ființei noastre 
atemporale. „Căci 
unde-ajunge nu-i ho
tar" — versul emble
matic al acestei nelî- 
mitări care a sporit și 
s-a înălțat din cerda
cul unui sat românesc, 
arătînd lumii uriașa 
noastră putere de In- 
gindurare și Poezie.

Smaranda 
COSMIN
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc în mod sincer pentru amabilul dumneavoastră mesaj de 
felicitare trimis cu ocazia zilei independenței noastre.

Sint convins că raporturile strinse și excelenta înțelegere existente între 
țările noastre prietene se vor întări și consolida pe mai departe în viitor.

Adresez cele mai bune urări de viață lungă, sănătate și fericire pentru 
dumneavoastră, precum și de bunăstare pentru poporul român prieten.

Vă rog să acceptați asigurarea înaltei mele considerațiuni.
HUSSAIN MUHAMMAD ERSHAD

Președintele Republicii Populare Bangladesh

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă exprim profunda mea apreciere și sincere mulțumiri pen
tru mesajul de felicitare pe care mi l-ați transmis cu ocazia Zilei naționale 
a Pakistanului.

Primiți, vă rog, domnule președinte, asigurările înaltei mele considerații.
General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președinte al Republicii Islamice Pakistan

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

( Președintele Republicii Spcialiste România
Vă mulțumesc pentru felicitările și urările de bine transmise cu ocazia 

aniversării zilei mele de naștere, dorindu-vă, la rîndul meu, sănătate și fe
ricire, iar poporului român prieten, continuu progres și bunăstare.

SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

Tovarășa Elena Ceausescu a primit
pe președintele Comitetului de Stat 

pentru Stiintă si Tehnologie din R.P. Chineză

PARTIDUL
— strategul revoluționar al marilor 

victorii ale poporului român
(Urmare din pag. I)
rîndurile sale, sub flamurile sale 
s-au călit neinfricați luptători co
muniști, care au înfruntat cu abne
gația revoluționară și curaj orice 
primejdii, au stat dîrzi. demni și 
netemători in confruntarea cu apa
ratul opresiv al vremii, adine în
crezători în justețea luptei lor, în 
victoria partidului. Le-au dat tărie 
in această grea luptă profunzimea 
convingerilor lor comuniste, setea 
lor de adevăr, de cinste și drep
tate. In anii evului nou al patriei, 
comuniștii români au dat o nouă 
strălucire tradițiilor eroice ale 
partidului, aflîndu-se mereu în 
primele rînduri ale muncii pentru 
țară, punind umărul acolo unde 
era mai greu, pentru ca, an de an, 
deceniu după deceniu, să fie ur
cate cu pași mari noi și noi trepte 
da progres, de prosperitate, de 
civilizație. Dintr-o asemenea per
spectivă, documentele partidu
lui, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu subliniază ce
rința ca și astăzi munca si viața 
comuniștilor, in primul rind, să fie 
statornic așezate sub semnul spiri
tului revoluționar. Aceasta însem- 
nind. înainte de toate, implicare 
activă, plină de abnegație în ma
rea lucrare constructivă ce se în
făptuiește acum în țară, inaltă 
răspundere șl dăruire în muncă. în 
activitatea de gospodărire a zestrei 
tehnico-materiale a fiecărei unități 
economice, de valorificare superi
oară a tuturor resurselor mate
riale ; spirit revoluționar înseamnă 
in condițiile de azi —- ale progre
sului fără precedent al cunoașterii 
umane, ale revoluției tehnioo-știin- 
țifice contemporane — preocupare 
susținută și necontenită pentru ri
dicarea pregătirii profesionale, 
pentru sporirea competenței tehni
ce și științifice, luptă hotăirită îm
potriva vechiului, pentru a des
chide pretutindeni cimp larg de 
afirmare a noului. In acest spirit, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că partidul, cadrele si mem
brii săi nu pot să rămînă.în afara 
activității pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor și legilor țării, că toți co
muniștii trebuie să se afle in pri
mele rinduri în bătălia pentru so
luționarea celor mai grele si mai 
complexe probleme. în acest sens.

România - Portugalia in „Cupa Davis" 
Oaspeții conduc după prima partidă

La Timișoara a început ieri meciul 
dintre echipele României și Portu
galiei. contind pentru primul tur al 
competiției internaționale de tenis 
„Cupa Davis" (zona Euroafricană B, 
grupa I). în prima partidă de sim
plu. Cunha Silva l-a întrecut cu 1—6, 
6—0. 6—0. 6—2 pe Florin Segărceanu, 
iar partida dintre Adrian Marcu și 
Nuno Marques s-a întrerupt (din

★
VOLEI. în finala competiției in

ternaționale masculine de volei de Ia 
Goteborg, selecționata Suediei a în
vins cu scorul de 3—0 formația Fin
landei. în partida pentru locurile 
3—4 : Grecia — Spania 3—0.

HALTERE. în cadrul concursului 
internațional de haltere de la To
kio. sovieticul Anatoli Hrapati a 
terminat invingător la categoria 90 
kg. cu un total de 395 kg. iar co
echipierul său Juri Zaharevici s-a 
situat pe primul loc la categoria 110 
kg. cu 437.500 kg. în limitele cate
goriei 60 kg. victoria a revenit cam- 

secretarul general al partidului a 
evidențiat faptul de mare . însem
nătate practică și principială că 
membrii partidului nu trebuie să 
înlocuiască organele de stat, orga
nismele democratioe. ci trebuie să 
facă totul spre a asigura buna 
funcționare a acestora. îndeplinirea 
la un nivel cit mai înalt a sarci
nilor ce le-au fost încredințate, 
avind pentru aceasta întreaga răs
pundere in fața partidului, a po
porului. în același timp, toți co
muniștii, si în primul rind cadrele 
și activul de partid, au inalta înda
torire de a acționa permanent, în 
întreaga lor activitate, pentru a 
întări legăturile lor cu oamenii 
muncii, pentru a cunoaște profund 
și nemijlocit realitățile vieții.

Partidul Comunist Român s-a 
considerat în permanență, de-a 
lungul întregii sale existente, ca 
detașament al mișcării muncitorești 
și comuniste internaționale, a fost 
puternic însuflețit de slmțămîntul 
viu al apartenenței la marele front 
al luptei forțelor revoluționare de 
pretutindeni pentru progres social 
și pace, pentru dezvoltare liberă și 
independentă a popoarelor, pentru 
socialism. Partidul Comunist Ro
mân a înțeles să studieze patrimo
niul de experiență al mișcării 
muncitorești internaționale, al 
popoarelor ce făuresc noua orîn- 
duire, desprinzind concluzii ■ si în
vățăminte cu valoare de generali
tate. pironunțîndu-se însă cti hotă- 
rîre Împotriva oricăror tendințe de 
copiere și transpunere mecanică a 
unor practici și metode dintr-o 
țară în alta, reliefînd marea pri
mejdie a încercărilor de imitare si 
uniformizare a soluțiilor In rezol
varea problemelor legate de con
struirea și perfecționarea noii so
cietăți. Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, partidul nostru 
se. pronunță ferm pentru a . întări 
relațiile cu partidele comuniste și 
muheitorești. cu partidele socialis
te. cu partidele social-democratice, 
cu alte partide și forțe democratice 
și progresiste, pentru întărirea so
lidarității internaționale, inclusiv 
pentru organizarea unor consfătuiri 
și reuniuni internaționale sau re
gionale ale partidelor comuniste, 
bazate pe principiile noi, de ega
litate, care să excludă orice 
amestec in treburile altor partide.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

cauza ploii) la scorul de 7—5. 6—4, 
2—2 in favoarea jucătorului român.

Astăzi, de la ora 10,30. șe va relua 
partida Adrian Marcu — Nuno 
Marques, jar la ora 14 este progra
mată intilnirea de dublu. în care vor 
evolua perechile Florin Segărceanu — 
George Cosac și Cunha Silva — Nuno 
Marques.

★

pionului bulgar Neno Terziski 
(287.500 kg).

NATAȚIE. Cu prilejul unui con
curs desfășurat la Zhongshan. inotă- 
toarea Zhuang Yong din R.P. Chi
neză a stabilit un nou record al Asiei 
in proba feminină de 100 m liber, 
cu performanța de 56”02/100. Vechiul 
record ii aparținea, cu 56”22/100.

FOTBAL. • La Budapesta, in meci 
pentru preliminariile turneului o- 
limpic de fotbal, selecționata Unga
riei â întrecut cu scorul de 3—1 
(2—0) formația Irlandei. în clasa

Tovarășa Elena Ceaușescu, prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Național al 
Științei și învățămîntului, a primit, 
vineri, pe Song Jian, consilier de 
stat, președintele Comitetului de 
Stat pentru Știință și Tehnologie al 
Republicii Populare Chineze, care, 
la invitația C.N.Ș.T., efectuează o 
vizită în țara noastră.

Cu acest prilej au fost transmise 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cald salut prietenesc 
din partea tovarășilor Zhao Ziyang, 
secretar general al C.C. al P. C. Chi
nez, Yang Shangkun, președintele 
Republicii Populare Chineze, și Li 
Peng, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze.

Mulțumind pentru urările adre
sate, tovarășa Elena Ceaușescu 
a transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a sa personal 
un salut prietenesc și cele mai bune 
urări tovarășilor Zhao Ziyang, Yang 
Shangkun și Li Peng.

Partidul Comunist Român împli
nește in acest început de mai 67 
de ani. ani de glorioasă Istorie de 
luptă eroică, de slujire devotată a 
idealurilor poporului, istorie pe 
care timpul pe care îl străbate 
acum țara o încununează cu pres
tigioase înfăptuiri, rod nemijlocit 
al muncii poporului, condus de 
partid, al clarviziunii politicii sale, 
al înaltei răspunderi cu care acesta 
acționează pentru prezentul demn 
și viitorul luminos al patriei socia
liste. ..Aș dori să subliniez — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — că 
nu trebuie să uităm nici un mo
ment că apreciem totul după felul 
cum realizăm planul și programele 
de dezvoltare economico-socială, 
cum vom infăptui Programul parti
dului. Toate aceste activități, per
fecționarea care o avem în ve
dere, inclusiv activitatea noastră 
internațională, trebuie să aibă per
manent în atenție înfăptuirea 
neabătută a programului de dez
voltare a patriei, de ridicare a 
gradului de civilizație, a bunăstării 
materiale și spirituale a poporului. 
Numai așa partidul nostru iși va 
Îndeplini întotdeauna rolul și mi
siunea sa in societatea noastră 
socialistă, iși va păstra caracterul 
revoluționar in toate împrejurările, 
va răspunde încrederii și așteptă
rilor întregului popor".

La 67 de ani de la istoricul Con
gres din mai 1921, partidul se 
înfățișează mai puternic ca ori- 
cind, prin unitatea rîndurilor sale, 
prin capacitatea organizațiilor sale 
de a se implica profund în viața 
fiecărui colectiv și de a-i mobiliza 
energiile creatoare, prin calitățile 
moral-politioe ale membrilor săi. 
prin legăturile sale strinse cu 
poporul, prin hotărirea cu care 
oamenii muncii acționează pe în
treg cuprinsul țării pentru a înfăp
tui exemplar strategia menită să 
înalțe țara pe noi trepte de progres 
și civilizație socialistă. Această 
deplină unitate de gîndire și ac
țiune a poporului in jurul parti
dului, temelie a tuturor mărețelor 
realizări socialiste de pină acum, 
chezășie a noi șl strălucite înfăp
tuiri viitoare, reprezintă suprema 
confirmare pe care vremea noastră 
o dă întregii lupte și existențe a 
Partidului Comunist Român.

mentul grupei conduce echipa Sue
diei — 11 puncte (din 7 meciuri), ur
mată de formația Ungariei — 11 
puncte (din 8 partide). 0 In der
biul campionatului de fotbal al Iu
goslaviei. echipa Steaua roșie Bel
grad a învins pe teren propriu, cu 
scorul de 3—1. formația Velez Mos
tar. Alte rezultate din etapa a 28-a : 
Hajduk Split — Sloboda Tuzla 2—2 ; 
Sutjeska — F.C. Sarajevo 3—1 ; Q- 
sijek — Buducnost 1—0 ; Vardar 
Skoplie — Celik Zenica 2—0 ; 
Rad. Belgrad — Vojvodina Novi Sad 
2—2 ; Pristina — Rijeka 2—1 ; Ze- 
lezniciar Sarajevo — Dinamo Zagreb 
0—0 ; Radnicki Niș — Partizan Bel
grad 1—4. Clasament : 1. Velez Mos
tar — 36 puncte ; 2. Steaua roșie 
Belgrad — 36 puncte ; 3. Partizan 
Belgrad — 34 puncte.

TENIS. în turneul internațio
nal de tenis de la Miinchen. con
tind pentru „Marele premiu", sue
dezul Anders Jarryd l-a eliminat cu 
6—4. 6—3 pe spaniolul Sergio Casai, 
vest-germanul Hans-Jorg Schwaier 
l-a întreout cu 1—6, 6—4. 7—6 pe 
australianul Darren Cahill, iar so
vieticul Andrei Cesnokov a ciștigat 
cu 6—3. 6—4 partida cu cehoslova
cul Branislav Stankovici.

Oaspetele a exprimat, totodată, 
deosebita considerație față de ampla 
activitate desfășurată de tovarășa 
Elena Ceaușescu pe plan politic, so
cial și științific. în același timp, 
tovarășul Song Jian a relevat inte
resul de care se bucură în rîndul 
cercetătorilor, al oamenilor de știin
ță din R. P. Chineză lucrările de 
mare valoare și actualitate ale 
tovarășei Elena Ceaușescu, tipărite 
în limba chineză.

în cadrul întrevederii, a fost evi
dențiat cursul ascendent al conlu
crării dintre oamenii de știință ro
mâni și chinezi, conlucrare ce se în
scrie în ansamblul bunelor raporturi 
de prietenie și colaborare multilate
rală dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

Exprimînd convingerea că poten
țialul tehnico-științific al României și 
Chinei, experiența acumulată creează 
noi posibilități pentru amplificarea 
cooperării bilaterale în domeniile 
chimiei și petrochimiei, electronicii, 
agriculturii, precum și în alte sec
toare de activitate, tovarășa Elena 
Ceaușescu a subliniat că extinderea 
colaborării dintre oamenii de știință 
români și chinezi va contribui Ia ac
celerarea progresului economic și so
cial al celor două țări, la cauza ge
nerală a socialismului, păcii și în
țelegerii între națiuni.

La primire a participat tovarășul 
Ion Ursu, prim-vicepreședinte al 
Comitetului Național pentru Știință 
și Tehnologie.

A fost prezent Wang Jinqing. am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 43-a ani

versări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub dominația fascistă, ambasadorul 
acestei țări la București. Jan Papp, 
a depus, vineri, coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism și la Monumentul eroi
lor sovietici din Capitală.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Socialiste Cehoslovace — 
cea de-a 43-a aniversare a eliberă
rii Cehoslovaciei de sub dominația 
fascistă — la ambasada acestei țări 
din București a avut loc, vineri, o 
conferință de presă. Ambasadorul 
Jan Papp a evidențiat însemnătatea 
istorică a evenimentului aniversat 
și a relevat lupta desfășurată de 
poporul cehoslovac împotriva fascis
mului, subliniind contribuția hotări- 
toare a ostașilor sovietici și români 
la eliberarea Cehoslovaciei.

Au fost reliefate realizările obți
nute de oamenii muncii pe calea 
construcției socialiste.

Au fost subliniate relațiile de prie
tenie tradițională statornicite între 
partidele, țările și popoarele noas
tre, evidențiindu-se rolul hotăritor 
al întîlnirilor la nivel înalt în ex
tinderea și diversificarea acestor re
lații.

Cu același prilej, la Consulatul a- 
cestei țări la Constanța a avut loc 
o conferință de presă, in cadrul că
reia despre semnificația evenimen
tului aniversat a vorbit consulul ge
neral al R.S. Cehoslovace la Con
stanța. Karel Dostal.

★
Cu prilejul Zilei Mondiale a Cru

cii Roșii, in Capitală a avut Ioc. vi
neri. simpozionul ..Societatea de 
Cruce Roșie din Republica Socialis
tă România — prezență activă pen
tru aplicarea politicii partidului și 
statului, a orientărilor și indicații
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind contiriția îmbunătățire a să
nătății populației, pentru afirmarea 
tot mai puternică in lupta pentru 
Daoe și progres social".

Aceluiași eveniment îi eint dedi
cate o suită de manifestări educa- 
tiv-sanitare. organizate în întreaga 
tară. In municipiile reședință de ju
deț se desfășoară adunări ale acti
vului organizației, prilej cu care sint 
reliefate sarcinile pe linia perfec
ționării muncii de educație sanita
ră in rîndurile populației, â ocroti
rii mamei, copilului și tineretului. 
Sint organizate, de asemenea, ex
poziții de afișe și fotografii ilus- 
trind necesitatea prevenirii si com
baterii principalilor factori de risc ai 
sănătății omului.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 7 mai, ora 20 — 10 mai, ora 
20. In țară : Vremea va fi în general 
instabilă. Cerul va fi mai mult noros, 
exceptînd nord-vestul țârii, unde, la 
începutul intervalului, va fi variabil. 
Vor cădea ploi ce vor avea și caracter 
de aversă, la începutul intervalului. Pe 
alocuri, în est și sud-est, apoi, local,

LDIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;
Ștafeta constructorilor

Urmărindu-se înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea al 
P.S.U.G.. în R.D.G. se acordă o 
deosebită atenție promovării facto
rilor calitativi ai creșterii economi
ce. modernizării producției si spo
ririi eficienței acesteia, realizării 
optime a investițiilor, concomitent 
cu satisfacerea diferitelor cerințe 
de ordin social, un exemplu edifi
cator în acest sens oferindu-1 ex
tinderea construcției de locuințe în 
orașul și regiunea Gera.

Printr-o coincidentă, jubileul de 
750 de ani de existență a Berlinu
lui. capitala R.D. Germane, marcat 
anul trecut, a fost dublat de o ani
versare identică, cea a orașului 
Gera. Așezat la „liziera" frumoasei 
Păduri Turingiene, Gera. cu cei 
130 000 locuitori, are o istorie bo
gată în evenimente : în pagini me
morabile ale istoriei sint consemna
te răscoale țărănești, care au gene
rat ample acțiuni de solidaritate, 
înscriindu-se astfel remarcabile 
tradiții revoluționare.

O veche așezare, cu un ritm sus
ținut de dezvoltare economică are, 
cum e și firesc, de rezolvat pro
bleme de construcție și reconstruc
ție. In centrul orașului, lucrările de 
restaurare solicită constructorilor 
eforturi suplimentare de îndemî- 
nare, de fidelitate spre a menține 
caracterul specific al fațadelor 
unor vechi edificii, valoroase, că
rora li s-au dat destinații precise.

„Ne angajasem într-o bătălie pe 
două fronturi cu lucrări foarte di
ferite — ne informează arhitectul 
orașului, dr. Hans Georg Tiedt, 
care ocupă această funcție din 1972. 
In cartierele noi de locuințe, con
structorii foloseau metode moder
ne, care favorizau o productivitate 
sporită ; ei montau elemente prefa
bricate ca la banda rulantă, ceea ce 
corespundea ritmului cerut pentru 
satisfacerea cit mai grabnică a soli
citărilor oamenilor muncii. Așa 
am edificat, intr-un timp relativ 
scurt, noul cartier Lusan, unde 
imobilele cu mai multe etaje adă- 
fostesc acum 40 000 de persoane", 
n centrul orașului, fiecare obiect 

reconstruit cerea o muncă apar
te. Un brigadier care ani de zile 
finisase cu tapete interioarele noi
lor apartamente. iși amintește 
arhitectul orașului, nu era deloc 
entuziasmat cind a fost pus să po
trivească culorile pentru fațadele 
edificiilor reconstruite. Dar. curînd 
noua sa îndeletnicire l-a prins, i-a 
trezit interesul.

Acum, orașul Gera are cu ce se 
mindri. Teatrul orașului — Musis 
Sacrum — a fost complet restaurat 
in stilul din 1900. respectindu-se cu
lorile si strălucirea de odinioară. în 
centrul orașului. Kornmarkt (Piața 
cerealelor) a dobindit o nouă înfăți
șare. Clădirea primăriei. vechea 
Stadt-Apotheke (farmacia orașului) 
incintă privirea locuitorilor. Clădiri
le din jurul pieței au fost supuse 
unor lucrări radicale de moderniza
re, oferind celor peste 1 000 de fami
lii apartamente confortabile. într-o 
nouă infățișare se prezintă și stra
da ..Sorge". o arteră comercială, 
indrăgită de locuitorii Gerei.

în noul cartier „Hăselburg". nu 
departe de primărie, blocurile de 
locuințe cu 5 etaje coexistă cu 
resturile vechiului zid de anărare 
al orașului. De aici pină în cen
trul orașului distanța măsoară doar 
200 metri. Orașul a depășit însă de

Succese 
ale elevilor români 

la Balcaniada 
de matematică

Participarea elevilor români la cea 
de-a cincea ediție a Balcaniadei de 
matematică, desfășurată în Cipru, a 
adus noi succese șbolii românești. 
Cinci din cei șase elevi care ne-au 
reprezentat în această competiție au 
fost distinși cu premiul I : Adrian 
Vasiu (Liceul de matematică-fizică 
nr. 2 — Cluj-Napoca). Adrian Barbu 
(Liceul „Gheorghe Șincai" — Baia 
Mare). Andrei Moroianu (Liceul de 
matematică-fizică nr. 1 — București). 
Andrei Rădulescu Banu (Liceul de 
matematică-fizică „Mihai Viteazul" — 
București) și Octavian Halmaghi 
(Liceul „Gheorghe Lazăr" — Sibiu). 
Daniel Beltiță de la Liceul de ma
tematică-fizică „Traian" — Drobeta- 
Turnu Severin a obținut premiul III.

în clasamentul pe țări, echipa 
României a obținut cel mai mare 
număr de puncte, situindu-se Pe pri- 
iriul loc.

(Agerpres)

mai ales în sudul țării, izolat, cantită
țile de apă pot depăși 15 litri pe me
trul pătrat în 24 de ore, Vintul va pre
zenta unele Intensificări la început in 
Moldova, din sector nordic, apoi în 
sud-vestul și sud-estul țării, din sec
tor estic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 5 și 15 grade, iar cele 
maxime intre 16 și 26 grade. In Bucu
rești : Vremea va fi in general Insta
bilă, Iar cerul temporar noros. Va 
ploua șl sub formă de averse, mal ales 
în partea a doua a intervalului. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila intre 8 șl 10 grade, 
iar cele maxime, Intre 22 și 24 grade. 

mult perimetrul de odinioară. Cum 
se va dezvolta în viitor și cum isi 
imaginează locuitorii săi această 
evoluție ?

în fiecare primăvară în R.D.G. 
are Ioc o sărbătoare pentru tinerii 
de 14 ani, care marchează intrarea 
lor într-o nouă etapă a vieții. Ma
nifestările organizate cu acest pri
lej duc maj departe o tradiție ve
che de peste 100 de ani. Cu un 
asemenea prilej, tinerii din Gera 
au fost invitați la primăria orașu
lui spre a-si spune gindurile si 
preocupările privind problemele 
comunale, reconstrucția complexă a 
centrului orașului. Invitații s-au 
plasat in postura diferiților edili

însemnări 
din R. D. Germană

ai orașului. Unii au prezentat 
proiecte cum să arate orașul în 
viitor. în funcție de posibilități, de 
resursele financiare ale orașului 
sau ale țării. Nu totul trebuie con
struit din nou. s-a spus în conclu
zie. chiar și edificiile mai vechi 
fac parte din aspectul orașului, dez
voltat de-a lungul a peste șapte 
secole ( termoficarea este un lucru 
bun. a replicat un alt tînăr. dar ce 
spațiu să fie sacrificat pentru uzina 
propriu-zisă ? în acest fel își con
fruntă tinerii opiniile despre pro
blemele orașului — ne declară 
Wolfgang Niebergall. activist al 
consiliului orășenesc. Ei descoperă 
astfel cit de complexe sint trebu
rile edilitare, citi factori trebuie 
luați în considerare spre a găsi so
luții adecvate, care să răspundă in
tereselor de ansamblu ale locuito
rilor orașului. Cîteodată, discuțiile 
sînt programate în întreprinderea 
care patronează instituția școlară 
de unde au fost invitați tinerii sau 
într-o cooperativă agricolă de 
producție.

Tineri, de astă dată preponderent 
studenți. întîlnești și la Jena, al 
doilea mare oraș al regiunii Gera. 
în evul mediu o modestă așezare 
viticolă, favorizată de relieful de- 
luros ce o inconjoară. Jena a de
venit. după crearea Republicii De

Noul cartier Hâselburg coexistă cu resturile vechiului zid de apărare 
al orașului Gera

înscrierea dobînzilor in libretele de economii
Casa de Economii și Consemna- 

tiuni informează depunătorii că 
unitățile C.E.C. din întreaga țară 
continuă să înscrie dobînzile în 
libretele de economii pentru sume
le păstrate la C.E.C. in anul 1987, 
ca și pentru anii anteriori.

Sucursalele și filialele C.E.C. 
care țin evidența depunerilor, pre
cum și agențiile C.E.C. autorizate, 
de la orașe și sate. înscriu in tot 
cursul anului dobinda cuvenită ti
tularilor pentru depunerile efec
tuate pe libretele de economii.

Depunătorii din mediul rural au 
posibilitatea de a preda libretele la 
unitățile C.E.C. existente in aceste 
localități, care le trimit pentru 
înscrierea dobînzilor sucursalelor 
sau filialelor C.E.C. unde se țin 
fișele de cont ale libretelor respec
tive. La depunerea libretelor, titu
larilor li se eliberează adeverințe 
de primire, urmind ca după înscrie
rea dobinzilor titularilor respectivi 
să le fie restituite libretele care le 
aparțin. Este important de reținut 
că depunerea libretelor pentru în
scrierea dobinzilor se poate face și 
la unitățile poștale, precum și la 
cooperativele de credit autorizate 
să efectueze operații C.E.C.

Avind asigurată păstrarea în cea 
mai deplină siguranță a sumelor 
depuse, toți depunătorii la C.E.C. 
beneficiază totodată de numeroase 

mocrate Germane, un important 
centru universitar și economic. Nu
mele orașului este asociat de mult 
timp celui al întreprinderii „Cari 
Zeiss", ale cărei produse optice, 
aparate de precizie sint cunoscute 
și apreciate in numeroase țări ale 
lumii. Producția intreprinderii în
gemănează tradiția cu progresul. 
Două momente importante jalonea
ză istoria uzinei — in fapt nașterea 
și renașterea ei — si anume, anul 
1848, cind Carl Zeiss a deschis la 
Jena, după încercări infructuoase 
în alte localități, un atelier de op
tică, și 1945, cind marea întreprin
dere. transformată în ruine în 
timpul războiului, a început să fie 
reconstruită prin munca entuziastă 
a locuitorilor orașului. „în cei 
aproape 40 de ani de existență a 
R.D.G. — precizează unul din in
terlocutorii noștri — modernul nos
tru combinat a parcurs un drum 
unic în istoria de 140 ani a între
prinderii „Cari Zeiss". Din 1976, 
am obținut sporuri stabile de pro
ducție. 400 aparate poartă semnul 
bunei calități Q. de peste două ori 
mai mult ca în urmă cu zece ani". 
Combinatul „VEB Carl Zeiss Jena" 
se numără printre colectivele de 
avangardă în tehnica de virf.

Peste zidurile sobre ale între
prinderii isi proiectează silueta 
zveltă turnul universității. Chiar 
dacă nu ar fi atit de apropiate ca 
așezare, cele două instituții se in
ti lnesc inevitabil in preocuparea 
comună de a impulsiona dezvol
tarea științei și tehnologiei. O fruc
tuoasă colaborare se desfășoară in
tre ele în ultimii ani atit in do
meniul pregătirii cadrelor de spe
cialiști. cit și al activității de cer
cetare. Pășind in aula Universității 
..Friedrich Schiller". întilnim la in
trare vestita teză a lui Marx : „Fi
lozofii nu au făcut decît să inter
preteze lumea in diferite moduri ; 
important este însă de a o schim
ba". Mesajul marelui gînditor. care 
a obținut la 15 aprilie 1841 la Uni
versitatea din Jena titlul de doctor 
în filozofie „in absentia". își gă
sește întruchipare in opera mi
lioanelor de cetățeni ai primului 
stat socialist german, care dau via
tă politicii P.S.U.G.

Petre STANCESCU

drepturi și avantaje, care fac ca 
actul economisirii organizat prin 
această bancă a populației, care 
este Casa de Economii și Consent- 
națiuni, să fie de o largă utilitate 
personală.

Astfel, toți depunătorii la C.E.C. 
beneficiază de garanția statului 
asupra sumelor depuse, acestea 
puțind fi restituite oricind, de păs
trarea secretului privind numele 
depunătorului, operațiile efectuate 
și sumele economisite de aceștia.

De asemenea, toți depunătorii la 
C.E.C. beneficiază de scutiri de 
impozite și taxe a tuturor operați
ilor și serviciilor efectuate de uni
tățile C.E.C., de dreptul de a îm
puternici alte persoane să dispună 
de sumele păstrate la C.E.C., de 
dreptul de a lăsa moștenire sumele 
depuse, precum și de dreptul de a 
condiționa restituirea sumelor de
puse Ia C.E.C.

In același timp, toti depunătorii 
la C.E.C. beneficiază de imprescrip
tibilitatea sumelor depuse, care dă 
dreptul titularilor de a dispune de 
sumele economisite și depuse pe 
un instrument de economisire timp 
nelimitat. Casa de Economii și 
Consemnatiuni avind obligația de a 
le păstra și restitui atunci cind 
titularul sau persoanele cu drept 
de dispoziție le solicită.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERI)
• ALIAT IN REDUCEREA 

) CONSUMURILOR DE METAL 
) Cercetători ai Institutului pentru aparatu- 
l ră optică din Sofia au realizat un origi- 
* nai strung de debitare a materialelor pe 
( baza unui laser cu bioxid de carbon de 
i 500 de wați. Echipamentul se remarcă prin- 
1 tr-o precizie deosebit de ridicată, puțind 
i decupa plăci de oțel cu grosimea de pină 
' la 10 mm. cu o viteză de . 2—4 metri pe 
\ minut și cu un grad de precizie de 0,01 
i mm. Lățimea tăieturii nu depășește 0;02 
‘ milimetri. Utilajul este comandat de un 
l microprocesor și poate „croi" piese cu con- 
/ figurații complexe, asigurind. totodată, uti- 
ț lizarea optimă a materialului metalic. Noua 
1 instalație își va găsi o largă aplicabilita- 
' te in diverse domenii ale industriei, no-

tează revista „Orbita".

• CĂLDURĂ, DIRECT DIN 
) RAFALE DE VINT. o soluție pe cit de

eficientă pe atit de originală pentru in- 
1 stalațiile de climatizare a serelor a fost 

pusă la punct de specialiști niponi. Este 
vorba de utilizarea vintului pentru încăl
zirea serelor, fără să se mai recurgă la 
transformarea energiei eoliene in electri
citate si apoi a electricității în energie ter
mică. Soluția propusă de inginerii niponi 
constă in comprimarea aerului cu ajuto
rul unui rotor eolian cu diametrul de 14 
metri. Prin comprimare, aerul se încăl
zește pină la o temperatură de circa 170 
grade Celsius. Transformarea directă a e- 
nergiei vintului in căldură, fără faze in
termediare. se dovedește a fi de circa șase 
ori mai eficientă decît vechea metodă.

• BETON CU TRĂINICIE 
SPORITĂ. In cadrul firme! suedeze 
„Vertex International" a fost construit un 
dispozitiv automat de malaxare (montat pe 
un camion), in care betonul este armat cu 
fibre de otel cu lungimea de 30—40 mm 
distribuite uniform in masa acestuia. Prin
tre avantajele pe care le prezintă noul tip 
de beton se numără posibilitatea reduce
rii grosimii și creșterea rezistenței la 

șocuri mecanice a plăcilor pentru con
strucții realizate din acesta. Principalele a- 
plicații ? Consolidarea, repararea și extin
derea unor structuri existente de beton, 
acoperirea suprafeței podurilor și a plan- 
seelor din construcțiile industriale. Con
form specialiștilor, betonul armat cu fibre 
de oțel, după noua metodă, chiar dacă nu 
va Înlocui total rabițurile. va permit® re
ducerea costurilor de fabricație cu cel pu
țin 30 la sută, consemnează revista fran
ceză ..Industries et Techniques",

• „AUR VERDE" SUPERIOR 
VALORIFICAT. In Finlanda a inceput 
producția industrială a unor plăci aglome
rate lemnoase din așchii de lemn „legate" 
între ele cu ipsos. Este vorba de o pre
mieră în domeniul industrializării lemnu
lui. Noua fabrică de PAL prelucrează aș
chii umede de lemn de molid desoojit. iar 
ca liant ipsos rezidual de la fabricarea a- 
cidului fosforic. Atit pentru tratarea și 
caicinarea fosfogipsului. cit si pentru fa
bricarea plăcilor aglomerate s-au realizat 

echipamente speciale. Datorită bunelor pro
prietăți tehnologice, fonoizolatoare și ig
nifuge. produsul înlocuiește în anumite do
menii de utilizare cartonul cu ipsos, cit 
și plăcile aglomerate lemnoase cu liant de 
rășină sintetică. Capacitatea noii labrici 
este de 125 metri cubi pe zi. plăcile avind 
grosimea de 10 mm. In prezent, se află 
în curs de realizare o nouă instalație cu 
capacitatea de 200 metri cubi pe zi.

• PLASTIC BUN CONDUCĂ
TOR DE ELECTRICITATE. La Cen- 
trul de studii moleculare și macromole- 
culare din Lodz. Polonia, a fost elabora
tă o originală tehnologie de fabricare a 
unor materiale macromoleculare bune con
ducătoare de electricitate. Astfel, este su
ficient să se adauge un aditiv bun con
ducător de electricitate, intr-o proporție de 
0.2—1 la sută, in polimeri ea polistirenul, 
polipropilena etc., pentru ca aceștia să de
vină si ei buni conducători de electrici
tate. Tehnologia poate servi la produce
rea unor materiale bune conducătoare de 

electricitate in toată masa lor ori numai 
la suprafață, cu proprietăți electrice izo
trope sau puternic anizotrope. rezistente la 
temperaturi ridicate și deosebit de stabi
le. în condiții de puternice variații ale 
temperaturii ambiante. Noile materiale plas
tice sînt larg utilizabile in industria e- 
lectronică. la fabricarea de aparatură elec
trică si. in general, pretutindeni unde sint 
necesari polimeri cu proprietăți antista- 
tice.

• PROFILAXIE MAI EFICIEN
TĂ. A devenit posibilă depistarea precoce 
a carențelor de vitamina A. esențială pen
tru creștere si sistemul imunitar. Defici
tul de vitamina A constituie Pe plan mon
dial principala cauză de orbire, fenomen 
ce afectează mai ales copiii intre 2 și 6 
ani. O echipă de medici din Franța a pus 
la punct un test simplu și rapid de depis
tare a acestei carențe. în stadii incipien
te. susceptibil să permită realizarea unor 
depistări in masă și a unui tratament sal
vator pentru copiii în cauză. Anual, ara

tă ziarul francez „Le Monde", in lume sint )
grav afectați de acest deficit de vitamina i
A peste 10 milioane de copii. Pină in pre- 
zent. pe plan mondial, metoda de diagnos- ) 
ticare cea mai < apreciată necesita recolta- , 
rea de singe si o analiză de laborator cu ) 
aparate de inaltă tehnologie, fiind deci l 
prea costisitoare si greu de aplicat în ță- / 
rile lumii a treia, cele mai afectate de ) 
acest tip de avitaminoză. Noul test este 1 
foarte ușor de realizat. O minusculă ban- > 
dă de hîrtie. realizată dintr-un ester de i 
celuloză, cu suprafața de 5 mm. este a- 
plicată timp de cîteva secunde pe ochiul ) 
pacientului, unde absoarbe celule conjunc- i 
tive. care sînt apoi transferate pe o lamă * 
de sticlă. Analiza acestor celule, care per- l 
mite diagnosticarea avitaminozei, se face , 
cu un simplu microscop, tratamentul con- 1 
stind apoi in administrarea de capsule de ( 
vitamina A. Acest nou test citologic, di- ' 
fuzat recent in țări ale lumii a treia, se 
adaugă la panoplia mijloacelor preventi- < 
ve. cu ajutorul cărora Organizația Mondia- ) 
lă a Sănătății intenționează să stabilească l 
o strategie de luptă împotriva maladiilor 
determinate de carențele de vitamine. \

LIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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ADUNAREA FESTIVĂ DE LA BERLINproblemăDezarmarea NAȚIUNILE UNITE

centrală a actualității! «
Mesajul președintelui sesiunii Adunării 

Generale a O.N.U.
cu prilejul celei de-a 43-a aniversări a eliberării poporului 

german de sub fascismul hitlerist

Pentru lichidarea tuturor armelor chimice
BONN 6 (Agerpres). — Organiza

ția pentru pace a cercetătorilor și 
savantilor în domeniul științelor 
naturii din R.F.G. a dat publicității 
o declarație in care cheamă opi
nia publică vest-germană să ia 
parte la o mare demonstrație —

la începutul lunii 
eliminarea tuturor 
în document se cere 
eforturilor pentru
convenții internaționale, privind li
chidarea tuturor armelor chimice.

iunie — pentru 
armelor chimice, 

intensificarea 
încheierea unei

„Oceanul Indian trebuie să devină o regiune a păcii, 
liberă de arme nucleare"

NEW DELHI 6 (Agerpres). — Din 
inițiativa Comitetului național pen
tru Oceanul Indian, la New Delhi a 
avut loc o conferință a opiniei pu
blice indiene consacrată convocării 
cit mai urgent posibil la Colombo a 
conferinței internaționale in această 
problemă. Rezoluția adoptată

SUEDIA

de

participant! se pronunță împotriva 
prezentei militare străine în Ocea
nul Indian și cere retragerea bazelor 
militare din această zonă. Oceanul 
Indian trebuie să devină o regiune 
a păcii, liberă de arme nucleare, o 
zonă a cooperării si bunei înțelegeri, 
subliniază documentul.

„Campania unei secunde
STOCKHOLM 

Misiunea așa-n urnitului 
viitorului", care a pornit din Stock
holm pentru a parcurge orașele și 
satele Suediei in cadrul „campaniei 
unei secunde", continuă. După cum 
relatează agențiile de presă, mili
tant» suedezi pentru pace, care au 
inițiat această campanie, și-au pro
pus să stringă 250 000 de coroane,

6 (Agerpres). 
„Autobuz al

“ continuă
exact atîta cit se cheltuiește în fie
care secundă în lume pentru înar
mări. Banii strînși în cadrul „cam
paniei unei secunde" vor fi folosiți 
pentru organizarea unor manifestări 
în vederea proclamării nordului Eu
ropei ca zonă fără 
și pentru lansarea 
ecologice.

arme nucleare 
unor proiecte

„Dezvoltarea schimburilor comerciale Est-Vest 
cauza destinderii11— contribuție la

O declarație a ministrului
BONN 6 (Agerpres). — Ministrul 

vest-german al economiei. Martin 
Bangemann. s-a pronunțat pentru 
dezvoltarea atit din punct de vede
re calitativ, cit și cantitativ a schim
burilor comerciale intre Est și Vest 
— transmite agenția A.D.N. La o

vest-qerman al economiei
conferință de presă, ținută la Bonn, 
el a relevat că printr-o cooperare 
intensă, reciproc avantajoasă se poa
te aduce o contribuție importantă la 
realizarea destinderii, edificarea în
crederii și asigurarea stabilității și 
păcii in Europa.

ORIENTUL MIJLOCIU
• O.E.P. se pronunță pentru convocarea unei conierințe 
arabe la nivel înalt • Declarația F.I.R. • Situația din Liban

BAGDAD 6 (Agerpres). — La Bag
dad s-au încheiat lucrările reuniunii 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, desfă
șurate sub conducerea lui Yasser 
Arafat. Comunicatul dat publicității 
în încheiere se pronunță pentru con
vocarea unei conferințe arabe la ni
vel înalt consacrate analizării situa
ției populației palestiniene din teri
toriile arabe ocupate. El subliniază, 
de «asemenea, necesitatea mobilizării 
eforturilor pe plan mondial în di
recția convocării unei conferințe in
ternaționale de pace în Orientul 
Mijlociu, în cadrul căreia să fie re
cunoscute drepturile legitime ale 
poporului palestinian — relevă agen
ția M.E.N.A.

nale de pace în Orientul Mijlociu. ]a 
care să participe toate părțile inte
resate, inclusiv Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.). în 
document se arată că pentru instau
rarea unei păci juste si durabile în 
regiune sint necesare retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile arabe 
ocupate, recunoașterea suveranității 
și independenței tuturor statelpr 
din zonă și soluționarea problemei 
palestiniene pe baza materializării 
dreptului poporului palestinian la 
un stat propriu, independent.

cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a Comitetului special 
al O.N.U. împotriva apartheidului

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— într-un mesaj dat publicității la 
New York, cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a Comitetului spe
cial al O.N.U. împotriva apartheidu
lui, marcată la 6 mai, președintele 
celei de-a 42-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.. Peter Florin, a 
condamnat sistemul de apartheid din 
Republica Sud-Africană, arătind că 
această problemă preocupă întreaga

comunitate internațională. De ase
menea, el a condamnat actele de 
agresiune ale regimului rasist de la 
Pretoria împotriva țărilor africane 
vecine și a cerut statelor membre 
ale O.N.U. să-și intensifice acțiunile 
în vederea eradicării apartheidului 
și urgentării unei soluții in proble
ma namibiană, în conformitate cu 
rezoluțiile O.N.U.

BERLIN 6 (Agerpres). — La Ber
lin a avut loc o adunare festivă a 
C.C. al Partidului Socialist Unit din 
Germania, a Consiliului de Stat, 
Consiliului de Miniștri și Consiliu
lui Național al Frontului Național 
ale R.D.G. cu ocazia marcării celei 
de-a 43-a aniversări a eliberării po
porului 
hitlerist.
Erich Honecker,

DE PRESĂ

german de sub fascismul 
Au participat tovarășul 

secretar general al

BELGRAD:

partid și de stat din

la adunarea festivă a 
de Giinther Kleiber,

C.C. al P.S.U.G., președintele Consi- ■ 
liului de Stat al R.D.G., alți cdn- 
ducători de 
R.D.G.

Cu vin tarea
fost rostită
membru al Biroului Politic al C.C. a,l 
P.S.U.G., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Germane, 
transmite agenția A.D.N.

Pregătiri în vederea Conferinței U.C.L

TRANSMIT:

„Apartheidul reprezintă

de război"
BONN 6 (Agerpres). — în R.F.G. 

a fost lansată o campanie naționa
lă împotriva apartheidului in spri
jinul Congresului Național African. 
Acțiunea se desfășoară sub generi
cul. „Apartheidul reprezintă o sta
re de război, iar războiul nu poate 
fi supus reformelor". La campanie 
participă o serie de organizații ale 
studenților si elevilor, ca Si repre
zentanți ai opiniei publice progresis
te. Startul campaniei a fost legat 

comemorarea masacrului săvirșit 
tabăra de refugiați namibieni de 
Kassinga (Angola) de trupele sud-

africane, 
peste 700

în 
de
6

o stare

care și-au pierdut viata 
persoane.
(Agerpres). — Viata de 

de culoare 
vicisitudini-

de 
in 
la

VIENA
fiecare zi a populației 
din Africa de Sud. cu 
Ie si nedreptățile rasiale impuse de 
regimul de la Pretoria, este reflec
tată de o expoziție de fotografii 
găzduită la Viena de asociația aus
triacă antiapartheid fiind prezenta
te imagini care, sub motto-ul „Ni
mic nu ne va dezbina", ilustrează 
realitatea socială din R.S.A. în 
profund contrast cu aspirațiile 
populației de culoare, majoritară.

„Rambursarea datoriei externe a țărilor 
Americii latine a devenit imposibilă" 

Declarația conferinței internaționale de la Brasilia
BRASILIA 6 (Agerpres). — Capi

tala Braziliei a găzduit o conferință 
internațională consacrată dezbaterii 
problemei datoriei externe a Ame- 
ricii Latine și modalităților de solu
ționare echitabilă a acesteia. Parti- 
cipantii au subliniat că impovără- 
toarea datorie externă a țărilor din 
regiune, care se ridică la circa 410 
miliarde de dolari, constituie un ob
stacol greu de depășit în calea efor
turilor de dezvoltare economico-so- 
cială a statelor din această parte a 
lumii, semnalînd imposibilitatea 
rambursării ei in actualele condiții 
impuse de creditori.

Declaratia dată publicității Ia în
cheierea reuniunii consemnează ur
gența instituirii unui .moratoriu de 
cel puțin șase ani asupra rambur
sării datoriilor externe, precum și a 
creării unui forum al țărilor debi
toare, la care America Latină este 
chemată să contribuie activ în ve
derea soluționării prin dialog a în
tregii problematici a datoriei exter
ne, inclusiv sub aspectul ei politic. 
S-a propus, de asemenea, reducerea 
cu doi la sută a plății dobînzilor la 
datoriile externe, transmite agenția 
Prensa Latina.

SAN JOSE

VIENA 6 (Agerpres). — într-o de
clarație dată publicității 
Federația Internațională 
ților (F.I.R.) se pronunță 
vocarea unei conferințe

la Viena, 
a Rezisten- 
pentru con- 
internațio-

BEIRUT 6 (Agerpres). — O 
nică explozie a avut loc joi 
sală de spectacol din centrul 
tului. 
Acesta 
cut în 
mi Iară 
într-o __ __ ______  ____ ,
libaneză, cînd cinci persoane au fost 
rănite.

puter- 
într-o 

Beiru- 
fiind înregistrate victime, 
este al doilea atentat petre- 
ultimele zile. O explozie si- 
a fost semnalată, miercuri, 

sală de cinema din capitala

Reluarea activității băncilor în Panama
CIUDAD DE PANAMA 6 (Ager

pres). — în spiritul 
normalizare deplină a 
panameze, autoritățile 
tale de la Ciudad de 
anunțat deschiderea.

eforturilor de 
vieții interne 
guvernamen- 
Panama au 
începind de

luni, a băncilor — transmite agen
ția panameză de presă Panapress.

Instituțiile financiare panameze au 
fost închise la 3 martie, pentru a se 
stopa fuga de capital peste hotare, 
ca urmare a situației politice și so
cial-economi ce incordate din tară.

Franța înaintea rundei decisive
a alegerilor prezidențiale

„Toate cărțile sint de acum pe 
masă“ — apreciază Agenția France 
Presse, sintetizind luările de poziție, 
opiniile și pronosticurile exprimate 
pe întregul eșichier politic francez 
in legătură cu al doilea tur al ale
gerilor prezidențiale, care va avea 
loc duminică. într-adevăr, „cărțile 
sint pe masă" — dar nu toate sint 
pe față. Primul tur de scrutin, des
fășurat la 24 aprilie, a adus severe 
corectări estimărilor diverselor son
daje ale presei, ale institutelor de 
cercetare a opiniei publice, dove- 
dindu-se astfel, încă o dată, cit de 
complexă este problematica adusă 
in dezbatere și cit de neașteptate pot 
fi opțiunile electoratului.

Aparent, lucrurile păreau a se fi 
simplificat, pentru cel de-al doilea 
tur de scrutin răminînd în competi
ție doar primii doi candidați, res
pectiv actualul președinte, Franțois 
Mitterrand, din partea Partidului 
Socialist, și premierul Jacques Chi
rac din partea Adunării pentru Re
publică. Intr-o Franță cu o structu
ră politică net bipolarizată, bazată 
de la instaurarea celei de-a V-a Re
publici, în urmă cu trei decenii, pe 
un relativ echilibru între dreapta și 
stingă, toate eforturile se concen
trează, în momentele decisive ale 
alegerilor — fie că este vorba de cele 
legislative, fie de cele prezidențiale 
— spre atragerea voturilor de la gru
pările aflate la cele două extremități 
ale scenei politice. Infirmînd această 
tradiție, acum, pentru prima dată, 
rezultatele nu par să mai fie într-o 
strinsă dependență de o asemenea 
aritmetică a voturilor. Aceasta pen
tru că, așa cum apreciază unii obser
vatori, peisajul politic al Franței a 
suferit o modificare profundă după 
primul tur al actualelor alegeri. Mo
dificare ce nu poate fi Ignorată. Și 
cum s-ar putea ignora o asemenea 
deplasare spre extreme ce a anga
jat aproape o treime din alegători ?

Astfel, la alegerile de duminică 
președintele-candidat Franțois Mit
terrand se prezintă cu un „activ" de 
34 la sută și contînd acum, potrivit 
deciziei P.C.F., și pe voturile comu
niștilor (6,76 la sută, mult diminuate

voturile promise de adepții celui
lalt partid al coaliției de centru- 
dreapta, Uniunea pentru Democrația 
Franceză, care a înregistrat 16,53 ia 
sută in primul tur.

Fenomenul cel mai preocupant pus 
în evidență în prima etapă a „pre
zidențialelor" l-a constituit, fără în
doială, avansul masiv, neașteptat 
și surprinzător pentru mulți, al par
tidului de extremă dreaptă, de ten
dință fascizantă. Frontul Național, 
al cărui lider a înregistrat 14,38 la 
sută din voturi — evoluție strins le
gată de pozițiile xenofobe susținute, 
în special de atacurile împotriva 
imigranților, asupra cărora s-au 
transferat toate „păcatele societății", 
respectiv șomajul persistent, nesi
guranța locurilor de muncă, criza lo
cuințelor, creșterea criminalității 
etc. La aceasta s-au referit și decla
rațiile făcute de cei doi candidați 
la președinție în cadrul confruntării 
televizate de zilele trecute. „Feno
menul se explică prin nemulțumirea 
profundă a milioane de oameni, -care 
se simt nefericiți, frustrați, depri
mați" — arăta Franțois Mitterrand. 
„Un vot de protest al celor care se 
simt nemulțumiți și neliniștiți" — 
a afirmat la rîndul său Jacques 
Chirac.

Această nouă realitate îi face pe 
mulți observatori să considere că re
zultatele scrutinului de duminică vor 
fi influențate decisiv de modul in 
care se vor reorienta cei care la 24 
aprilie și-au dat votul Frontului Na
țional. Cuvintul de ordine al lide
rului de extremă dreaptă este cate
goric : „Nici un vot candidatului 
de stînga !“. Rămîne însă de văzut 
în ce măsură acest consemn va fi 
urmat. Potrivit unor aprecieri, este 
de așteptat ca o parte din alegătorii 
ce au votat în primul tur pentru can
didatul F.N. să-și reconsidere atitu
dinea, alarmați ei înșiși de amploa
rea fenomenului care creează riscul 
unei basculări spre dreapta a , vieții 
politice franceze. De altfel, un veri
tabil semnal de alarmă l-a consti
tuit și acțiunea provocatoare orga
nizată de Frontul Național cu pri
lejul zilei de 1 Mai pe străzile Pari-

Lucrările forumului comuniștilor iuqoslavi 
se vor desfășura intre 29 și 31 mai

BELGRAD 6 (Agerpres). — Confe
rința Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia . se va desfășura la Belgrad 
între 29 și 31 mai. a hotărît Prezi
diul C.C. al U.C.I.. după cum infor
mează agenția Taniug. Conferința

urmează să analizeze si să defineas
că sarcinile U.C.I. în rezolvarea pro
blemelor economice si politice < 
plexe care se pun în prezent 
fata tării.

tel aviv Deschiderea lucrărilor Congresului
Partidului Muncitoresc Unit din Israel

TEL AVIV 6 (Agerpres). — La 
Tel Aviv s-a deschis cel de-al X-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Unit din Israel — M.A.P.A.M,.

Eliazar Granot, secretarul general 
al partidului M.A.P.A.M.. a rostit o 
cuvintare in. care au fost relevate

com-
i în

aspectele principale ale proiectelor 
de rezoluții supuse dezbaterilor, 
preocupările actuale ale partidului 
legate de realizarea păcii în Orien
tul Mijlociu, precum și problemele 
economice si sociale cu care se 
fruntă in prezent Israelul.

con-

Solutionarea crizei guvernamentale din Belgia
BRUXELLES 

gele Baudoutn 
cinat, vineri, pe Wilfried Martens cu 
formarea unui nou guvern de coali
ție, la care vor participa partidele 
socialiste și social-creștine valone și 
flamande și Partidul Volksunie. An
terior, cele oinci partide de centru-

6 (Agerpres). — Re
al Belgiei l-a însăr-

pro- 
și-a

stînga au convenit asupra unui 
gram de guvernare. Coaliția 
asigurat în Parlament majoritatea 
necesară de două treimi, punind ast
fel capăt celei mai îndelungate crize 
politice din istoria postb'elică a Bel
giei.

ȘOMAJ DE MASĂ ÎN OCCIDENT

Prima întîlnire centro-americană 
a Comisiilor naționale de reconciliere 

SAN JOSE 6 (Agerpres). — La
San Jose au luat sfîrșit lucrările 
primei întilniri centro-americane a 
Comisiilor naționale de reconciliere, 
create in baza Acordului de pace in 
America Centrală, - semnat la 7 au
gust 1987 Ia Ciudad de Guatemala. 
Participanții au analizat activitatea

desfășurată in regiune în direcția 
realizării reconcilierii naționale și 
au trasat direcțiile principale de ac
țiune in viitor, subliniind necesitatea 
de a nu precupeți nici un efort pen
tru instaurarea unui climat real și 
durabil de pace, securitate și coope
rare in America Centrală.

PESCARA : Amplă demonstrație a oamenilor muncii 
din Abruzzi - „oaza industrială a sudului italian"

ROMA 6 (Agerpres). — „împo
triva șomajului de masă, pentru 
dezvoltare și o politică financiară 
justă !“ — sub această lozincă s-a 
desfășurat in orașul Pescara de
monstrația oamenilor muncii din 
regiunea italiană Abruzzi. La ape
lul principalelor organizații sindi
cale italiene, zeci de mii de mani- 
festanți au protestat împotriva 
faptului că autoritățile nu dau do
vadă de solicitudine in rezolvarea 
problemelor social-economice strin- 
gente CU care se confruntă această 
regiune a țării. Punctul culminant 
al acțiunii l-a constituit greva de

opt ore declarată de întreprinderi
le industriale din zonă.

125 de uzine și fabrici sint afec
tate de criză, aproximativ 75 000 
de muncitori șomează, alți peste 
7 000 se află in șomaj parțial — a- 
ceasta este acum imaginea regiunii 
Abruzzi, calificată cindva drept 
„oaza industrială a sudului ita
lian".

Participanta la demonstrație au 
lansat tuturor celor ce muncesc 
apelul de a sprijini, manifestația 
cu cătâțțer național — consacrată 
problemelor sudului — ce se va 
desfășura la 7 mai la Roma.

BUENOS AIRES
în favoarea unei reglementări negociate 
a problemei Insulelor Malvine (Falkland)

BUENOS AIRES 6 (Agerpres). — 
Președintele Camerei Deputaților din 
Congresul Național Argentinian, Juan 
Pugliese, s-a pronunțat pentru re
glementarea pe cale negociată a con
flictului cu Marea Britanie în le
gătură cu Insulele Malvine (Falk
land) — transmite agenția I.P.S. El 
a solicitat din partea Marii Britanii

prietenie" în această„un semn de 
direcție.

Argentina și . _ 
trerupt raporturile diplomatice in 
1982, cind a izbucnit „războiul Malvi- 
nelor“. în cursul acestei Înfruntări 
militare din regiunea de sud a A- 
tlanticului și-au pierdut viața apro
ximativ 2 000 de soldați. în majo
ritate argentinieni.

Marea Britanie au in-

(din actualitatea politică)

în cen- 
această 
electo-

tare — o delegație a Mișcării Socia
le Italiene, neofascistă. Riposta fer
mă dată acestei provocări de către 
oamenii muncii, de sindicatele fran
ceze, in aceeași zi de 1 Mai, luările 
de poziție de respingere categorică 
a ideologiei rasiste și fasciste nu 
pot ocoli, firește, răspunderea pen
tru proliferarea acestui fenomen. Și 
mai ales nu pot ocoli realitățile care 
au determinat o largă raliere la lo
zincile extremei drepte.

Aceste realități s-au aflat 
trul disputelor politice și în 
ultimă etapă a maratonului
ral. Probleme preocupante, cum sînt 
insecuritatea socială, declinul unor 
ramuri economice, deficitul comer
cial, au fost disecate și analizate sub 
toate aspectele, propunindu-se pro
grame, căi de soluționare. Dar, mai 
ales, cei peste 2,5 milioane de șo
meri s-au bucurat de o neașteptată x 
atenție. Acum, ca și la alegerile le
gislative, ca și la precedentele „pre
zidențiale"... Controversa în proble
ma șomajului nu a vizat cauzele, cit 
mai ales responsabilitățile celor două 
grupări politice care s-au succedat 
la guvern in timpul septenatului 
prezidențial ce se încheie. Demnă de 
reținut în acest sens a fost declara
ția președintelui Mitterrand în cursul 
dezbaterii televizate amintite : „Noi 
toți am eșuat in modul de abordare

a șomajului, punind carul înaintea 
boilor. Ar fi mai exact spus că exis
tă o continuitate in eșec".

Evident, o problemă de o aseme
nea gravitate și complexitate nu se 
soluționează în campanii electorale, 
cum nu se soluționează nici alte dile
me de ordin economico-social, dez
baterile ce au precedat scrutinul de 
mî.ine neaducînd noutăți spectacu
loase. Nici în politica externă nu au 
apărut evoluții semnificative,, pozi
țiile celor doi lideri politici fiind a- 
propiate, mai ales in ce privește con- 
tipuărea politicii de întărire și per
fecționare a forței nucleare, viitorul 
Europei comunitare, rolul Franței pe 
plan mondial.

O noutate de ultim moment o con
stituie două evenimente de natură 
să determine un impact emoțional în 
ajunul acestui scrutin decisiv : eli
berarea ultimilor trei ostatici fran
cezi din Liban și a celor 22 de jan
darmi deținuți tot ca ostatici în 
Noua Caledonie.

In aceste condiții de supoziții șl 
Incertitudini, mai accentuate poate 
ca in trecut, urmează să se desfă
șoare cel de-al doilea scrutin pre
zidențial, ale cărui rezultate vor 
avea, și într-un caz și în altul, se
rioase implicații asupra vieții politice 
franceze.

Dumitru ȚINU

Pe mare, ca și pe uscat,
rachetele nucleare sînt la fel

de indezirabile
în loc să-și țină obișnuita reuniu

ne de primăvară în localitatea da
neză Kolding. așa cum se „planifi
case" din vreme, membrii grupului 
de planificare nucleară a] N.A.T.O. 
au schimbat peste noapte locul in- 
tilnirii. respectiv la sediul de la 
Bruxelles al alianței atlantice. Mo
tivul acestei schimbări : moțiunea 
adoptată de către parlamentul danez 
— Folketingul — prin care orice 
navă militară străină care va intra 
în porturile țării să fie informată în 
scris că Danemarca nu admite pre
zența de arme nucleare pe teritoriul

secretarul general al alianței, lordul 
Carrington, au reacționat cu vădită 
iritare, declarînd că ddeizia parla
mentului de la Copenhaga „pune in 
pericol structurile N.A T.O." ; pro
iectata vizită în porturile daneze a 
unor nave militare ale Marii Brita
nii a fost anulată, iar guvernul da
nez a fost pus în situația de a con
voca alegeri generale anticipate, deși 
de la precedentul scrutin parlamen
tar trecuseră abia opt luni In acest 
context, strămutarea de ultim mo
ment a reuniunii grupului de plani
ficare nucleară s-a.înscris în aceeași lnpiră n rpnrpcpli i1nr“

VIENA : „Sîntem șomeri și fără locuință, 
de orice drepturi"

In timp ce 7 OOO de persoane sînt lipsite 
mii de apartamente stau qoafe din cauza

VIENA 6 (Agenpres). - „Sîntem 
șomeri și fără locuință, sîntem lip
siți de orice drepturi I" - aceasta 
este lozinca sub care, într-una din 
piețele centrale ale Vienei, s-a des
fășurat manifestația de protest a 
celor lipsiți de adăpost. Numărul 
lor se ridică în prezent la peste 
7 000 numai în capitala austriacă.

— oficial subiectul principal al dis
cuțiilor fiind „modernizarea" arma
mentului nuclear al N.A.T.O., 
condițiile lichidării rachetelor 
rază medie și mai scurtă de acțiune
— ea a planat asupra dezbaterilor, 
fiind ținta unui foc concentric de 
critici. „Inițiativa daneză — a de
clarat la o conferință de presă mi
nistrul apărării american — tinde 
să submineze pozițiile noastre de 
negocieri", reprezintă „o sfidare la

'adresa politicii alianței atlantice".
Cum se explică asemenea reacții de 

o duritate puțin obișnuită 7 Cercurile 
atlantice au. desigur. încă vie in 
minte repeziciunea cu care s-a pro
pagat în Europa occidentală feno
menul la vremea respectivă denu
mit „olandită" — respingerea fermă 
și de către cele mai largi cercuri ale 
opiniei publice olandeze a proiec
telor N.A.T.O. de amplasare 
pe teritoriul național a rachetelor 
americane cu rază medie de acțiune. 
Acțiunea opoziționistă s-a extins 
apoi în mai toate țările unde urmau 
șă fie instalate rachetele, acțiunile 
de protest _ — ,1 ,
Olanda au fost atît de puternice, in
cit, dintre 
proiectele atlantice, a 
unde nu s-a amplasat nici măcar o 
singură rachetă — evoluțiile ulteri
oare. inclusiv încheierea tratatului 
sovieto-american, dovedind cit de 
justă a fost această poziție.

Reprezentanții N.A.T.O. se tem 
acum că exemplul „olanditei" s-ar 
putea reedita sub o nouă formă, 
(presa occidentală a și început să 
vorbească de „sindromul danez"). 
Teama determinată de faptul că, po
trivit statisticilor oficiale, nu maî 
puțin de o treime din armele nuclea
re existente la ora actuală în lume 
sînt amplasate pe nave 
menea arme căpătînd 
sporită, în perspectiva 
chetelor intermediare 
sol ; pe der' altă

in 
cu

s-au ținut lanț, iar în
toate statele vizate de 

fost unicul

militare, ase- 
o importanță 
lichidării ra- 
instalate pe 

parte, In 
timp ce proiectilele nucleare insta
late la sol sînt ușor de detectat cu 
ajutorul sateliților de observație, cele 
aflate la bordul navelor (și cu atit 
mai mult la bordul submarinelor !) 
pot fi mai ușor camuflate și, în con
secință, au un 
destabilizator, 
armamentului nuclear la 
bastimentelor de război ar 
.transparentă", faptul nu ar fi cituși 

pe placul cercurilor

caracter mult mai 
Or. dacă prezența 
nuclear la bordul 

deveni

sîntem lipsiți

de adăpost, 
chiriilor mari
în subsolurile clă-Ei se adăpostesc 

dirilor aflate în construcție, iar pe 
timp favorabil înnoptează pe băn
cile din parcuri. In același timp, la 
Viena mii de apartamente sînt ne
locuite, ca urmare a chiriilor deo
sebit de mari, ce depășesc uneori 
cîștigul lunar al unui muncitor 
calificat.

I

de puțin
N.A.T.O.

Există, de altfel, un precedent

porturile sale navelor americane cu 
arme nucleare la bord. Danezii par a 
fi animați de o hotărîre asemănătoa
re, așa cum dovedește și o anchetă 
a cunoscutului institut „Gallup", po
trivit căreia 82 la sută* din popu
lația Danemarcei sprijină ideea 
denuclearizării Europei de nord, 46 
la șută mergind pină la a preconiza, 
în caz contrar, ieșirea țării din- 
N.A.T.O.

O perspectivă care nu poate surîde 
deloc cercurilor atlantice, cu atît 
mai mult cu cit, aidoma „olanditei" 
de odinioară, „sindromul danez" a 
început să prolifereze. în imediată 
vecinătate. respectiv în Norvegia, 
organizația „Mișcarea populară im- 
potriva războiului" a adresat parla
mentului de la Oslo apelul de a urma 
exemplul celui de la Copenhaga și 
a interzice, in termeni categorici, 
accesul în porturile țării al navelor 
străine cu arme nucleare la bord, 
interdicție care există în principiu, 
dar este sistematic încălcată de alia- 
ții din N.A.T.O. Ceva mai la sud, in 
Grecia, cea de-a cincea rundă a 
convorbirilor eleno-americane cu 
privire la viitorul bazelor americane 
de pe teritoriul grec a luat sfirșit 
fără a se ajunge la vreun acord, gu
vernul de la Atena reafirmind. zi
lele trecute, că nu va accepta pre
zența in interiorul granițelor națio
nale a armelor nucleare.

Fenomenul nu se circumscrie nu
mai teritoriului european. în Fili- 
pine, de pildă, in Camera superioară 
(Senatul) a parlamentului se află în 
curs de dezbatere, puternic susți
nut de apinia publică, proiectul de 
lege constituțional prevăzînd inter
zicerea amplasării, depozitării sau 
folosirii de armament ori încărcături 
nucleare pe teritoriul țării, inclusiv 
în cadrul bazelor militare ale S.U.A. 
Iar în Japonia, Partidul Socialist a 
adresat apelul de a se intensifica 
acțiunile pentru aplicarea strictă a 
prevederilor constituționale care in
terzic deținerea, stocarea sau am
plasarea de arme atomice pe terito
riul național, prevederi adesea 
ignorate de navele militare ameri
cane.

„Olandita" în trecut, „sindromul 
danez" astăzi sint fenomene simpto
matice, care dau măsura împotrivirii 
tot mal energice față de cursa înar
mărilor nucleare, exprimind clar 
dezideratul unanim împărtășit de a 
se înlătura pentru totdeauna de pe 
orizontul politic norii amenințători

BIROUL POLITIC AL C.C. AL 
P.C.U.S. a .examinat și 
propunerile guvernului 
etapele elaborării politicii de dez
voltare economică și socială a 
U.R.S.S. pînă în anul 2005. direc
țiile principale ale dezvoltării pen
tru această perioadă și ale planu
lui cincinal pe anii 1991—1995. rela
tează agenția T.A.S.S.

LA MOSCOVA a avut loc o în
trevedere intre secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorba- 
ciov,, și . președintele Comitetului 
Contrai Executiv al Partidului So
cialist din Japonia, Takako Doi, 
aflată intr-o vizită in U.R.S.S., 
transmite agenția T.A.S.S. In ca
drul schimbului de păreri au fost 
analizate aspecte ale relațiilor bi
laterale și probleme actuale ale si
tuației internaționale.

PLENARA C.C. AL 
LIAN. La Roma s-au 
lucrările plenarei C.C. 
lian. consacrate examinării 
ției din țară, in contextul formării 
noului guvern condus de Ciriaco de 
Mita. Achille Ochetto, secretar ge
neral' adjunct al partidului, a adus 
critici conținutului programului ca
binetului și abordării de către 
acesta a problemelor de fond ale 
țării. Vorbitorul a subliniat nece
sitatea unei puternice initiative a 
P.C.I. în noua fază politică, pentru 
afirmarea unor direcții novatoare 
in viața Italiei.

COMUNICATUL privind con
vorbirile purtate la Moscova între 
ministrul de externe al U.R.S.S., 
Eduard Șevardnadze. si ministrul 
afacerilor .externe al R.P.D. Co
reene. Kim Yong Nam. informează 
că părțile au discutat probleme le
gate de dezvoltarea relațiilor bila
terale in diferite domenii. Au fost 
abordate, de asemenea, aspecte ale 
actualității internaționale, cu deo
sebire situația din Peninsula Coreea 
și din Asia in ansamblu.

LA BONN 
CONSULTĂRI 
ZENTANȚI AI 
DE EXTERNE
R. F.G, in legătură cu 
Organizației Națiunilor Unite, 
centrul schimbului de opinii 
aflat probleme fundamentale pri
vind securitatea internațională, li
mitarea înarmărilor si dezarmarea, 
teme centrale ale viitoarei sesiuni 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmării, pre
cum și ale ce1 ei de-a 43-a sesiuni 
ordinare a Adunării Generale a 
O.N.U., care va începe în luna sep
tembrie.

LA new DELHI s-au încheiat 
convorbirile dintre primul ministru 
al Indiei. Rajiv Gandhi, și pre
ședintele R.D. Afganistan. Najibul- 
lah, care au discutat probleme le
gate de dezvoltarea relațiilor bila
terale și de aplicarea acordurilor 
de la Geneva cu privire la regle
mentarea politică a problemelor 
Afganistanului.

LA ORA ACTUALA IN LUME 
SÎNT ÎN STARE DE FUNCȚIUNE 
417 REACTOARE NUCLEARE, alte 
326 reactoare servind la efectua
rea de cercetări științifice și la 
pregătirea cadrelor — se arată în
tr-un buletin al Agenției Interna
ționale pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.). difuzat la Viena. Pînă 
în prezent — se arată — cercetările 
efectuate la asemenea reactoare au 
sporit numărul domeniilor de folo
sire a energiei nucleare în scopuri 
pașnice — curp ar fi agricultura, 
medicina, tehnologia, științele bio
logice etc.

PRODUCȚIA DE AUTOTURISME 
IN STATELE UNITE A SCĂZUT 
in .luna aprilie a.c. cu 6,7 la sută 
față de cea din aceeași perioadă a 
anului trecut. Astfel, au fost fa
bricate 610 193 autoturisme (653 983 
in aprilie 1987). Totalul autovehi
culelor „Made in U.S.A." produse 
in aprilie 1988 s-au cifrat la 931 644 
unități, scăzind cu 3,9 la sută față 
de anul trecut. In primele patru 
luni, acest total a fost de 3,66 mi
lioane unități, inregistrind un 
recul de 10 la sută.

DEFICITUL BUGETAR AL ITA
LIEI se ridică în prezent la 97 mi
liarde dolari. îngrijorat de nivelul 
ridicat al deficitului bugetar, gu
vernul studiază posibilitățile de re
ducere a acestuia cu 5,6 miliarde 
dolari.

CUVINTARE. Luînd cuvintul la 
deschiderea sesiunii Adunării Na
ționale Populare, ale cărei lucrări 
se desfășoară la Brazzaville. Denis 
Sassou Nguesso. președintele R.P. 
Congo, a adresat oamenilor muncii 
congolezi chemarea de a-și inten
sifica eforturile în vederea dezvol
tării accelerate a sectorului agricol 
al economiei naționale. Realizarea 
programelor naționale de dezvol
tare și consolidare a independenței 
economice a țării — a subliniat el 
— reclamă întărirea disciplinei în 
muncă și participarea plenară a 
întregului popor la înfăptuirea 
obiectivelor de dezvoltare economi
că și socială.

PARLAMENTUL INDIAN a 
aprobat prelungirea cu încă șase 
luni, pină la 11 noiembrie, a con
ducerii prezidențiale instituite în 
statul Punjab, din -nordul țării. 
Această măsură a fost 
11 mai 1987 ca urmare 
de violență creat de 
extremiste teroriste.

6,6 MILIOANE DE
S. U.A. în luna aprilie, 
merilor înregistrați oficial în Sta
tele Unite a fost de 6,6 milioane, 
reprezentind 5,4 la sută din forța de 
muncă activă — informează un 
muni'căt oficial dat publicității 
Washington.

VAMEȘII DIN FLORIDA 
REUȘIT SA CAPTUREZE O MARE 
CANTITATE DE DROGURI, as
cunse la bordul vasului „Amazon 
Sky", care transporta lemn din 
Brazilia. In total, a fost confisca
tă o cantitate de 3,5 tone de co
caină, in valoare de 1,7 miliarde 
de dolari pe piața ilicită a drogu
rilor. S-a emis ipoteza că acest 
mare lot de stupefiante aparținea 
unei rețele clandestine care iși 
are sediul pe teritoriul Columbiei,

aprobat 
privind
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