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La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
într-o vizită oficială de 
P.C.U.S., președintele

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU:
Republicii Socialiste România, astăzi. sosește in țara noastră, 
Andrei Andreevici Gromiko, membru al Biroului Politic al C.C. al 
Suprem al U.R.S.S.

Român, președintele 
prietenie, tovarășul 

Prezidiului Sovietului

Teze și orientări de inaltă valoare teoretică și practica

PLANUL-JUDICIOS FUNDAMENTAT,
RIGUROS ÎNDEPLINIT!

O cerință de bază a folosiri! cu 
maximum de eficiență a potențialu
lui tehnico-productiv existent o con
stituie perfecționarea continuă a 
activității economico-sociale la nive
lul celor trei verigi organizatorico- 
administrative ale irtdustriei : între
prindere — centrală — minister. 
Prin conținutul și finalitatea activi
tăților desfășurate este necesar ca 
organele de conducere si de planifi
care. la cele trei niveluri, să asigure 
o astfel de fundamentare si dimen
sionare a sistemului indicatorilor 
de plan și a planurilor de dezvol
tare economico-socială incit acestea 
să corespundă pe deplin realităților 
economico-sociale, cerințelor pro
gresului pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii.

îmbunătățirea activității in aces
te domenii se impune cu atit mai 
mult cu cit in țara noastră există 
un cadru bun privind sistemul de 
planificare, linia generală si strate
gia dezvoltării corespund cerințelor 
obiective, necesităților si posibilită
ților dezvoltării patriei noastre. 
Subliniind cerința perfecționării ac
tivității de planificare și conducere 
in actuala etapă de dezvoltare, to
varășul Nicolae Ceaușescu, in Expu
nerea cu privire la unele probleme 
ale conducerii activității economico- 
sociale, ale muncii ideologice și poli- 
tico-educative, precum și ale situa
ției internaționale, arăta că „este 
necesar să luăm măsuri hotărîte 
pentru ca organismele pe care le-am 
creat să iși desfășoare in mod co
respunzător activitatea si să se re
nunțe Ia sistemul birocratic, admi
nistrativ in activitatea de planifi- 
care si conducere".

Un rol de seamă în buna funda
mentare si dimensionare a sistemu
lui indicatorilor de plan și a planu
lui. luat in ansamblul său, precum 
și in execuțta acestuia ii are cen
trala industrială ca titulară de plan. 
Potrivit metodologiei imbunătățite 
de planificare, in condițiile actualu
lui mecanism economic, centrală in
dustrială, pe baza nivelurilor orien
tative și a normativelor de Plan pri
mite de la organele superioare, ți
nind seama de propunerile primite 
de la întreprinderile pe care le gru
pează are obligația să elaboreze 
proiectul de plan de dezvoltare eco
nomico-socială propriu. Pentru o 
bună fundamentare a acestor propu
neri, centrala industrială trebuie să 
se bazeze pe o activitate economi- 
co-organizatorică complexă, să cu
noască exact situația folosirii capa
cităților de producție a întreprinde
rilor pe care le grupează, cerințele

pieței interne si externe, 
posibilitățile de asigurare 
și a celor de desfacere a 

Deși 
zatoric 
Situații 
nu iși

precum si 
materială 

producției. 
Si organi- 
numeroase 
industriale 

plenar

cadrul metodologic 
este creat, există 
in care centralele

.. îndeplinesc in mod 
atribuțiile care le revin. Astfel, așa 
cum se arată in expunerea secre
tarului general al partidului, potri
vit unor practici mai vechi, combă
tute la timpul lor, mai există situa
ții in . care repartizarea sarcinilor pe 
centrale, iar in cadrul centralelor — 
pe întreprinderi se tace in mod bi- 

• rocratic. fără să se tină seama de 
potențialul productiv al acestora și 
de propunerile făcute, 
mari greutăți acestora in 
și desfacerea produselor.
practici nu țin seama de 
întreprinderile industriale 
lele industriale, funcționind pe baza 
principiilor autoconduccrii munci
torești și autogestiunii economico- 
linanciare, sint cele mai in măsură 
să facă propunerile de plan, cunos- 
cind cel mai bine potențialul pro
ductiv de care dispun si posibilită
țile dc dezvoltare viitoare.

Acest lucru este determinat intr-o 
bună măsură dc faptul că. pe de o 
parte, centralele și întreprinderii ’ 
industriale nu iși îndeplinesc incă 
la nivelul cerințelor atribuțiile care 
le revin ca titulare de plan. iar. pe 
de altă parte, dc faptul că unele -or
gane centrale subapreciază capacita
tea organizatorică a centralelor, sub- 
stituindu-se acestora, in mod greșit, 
în soluționarea sarcinilor.

Pentru o bună fundamentare a 
sarcinilor privind planul de produc
ție la nivelul centralelor si Între
prinderilor industriale, o importanță 
crescindă o capătă 
indicatorilor de 
lului corect al 
ducțlc.

De asemenea.
Că o întreprindere .
producția pe care o fabrică trebuie 
să răspundă unor nevoi sociale con- 

. crete, la nivelul centralelor si între
prinderilor industriale trebuie să. 
se acorde o atenție sporită studierii 
cerințelor pieței, efectuării unor 
studii și cercetări aprofundate de 
marketing și de prognoze privind 
cerințele viitoare de anumite produ
se și nivelul acestora, iar rezultatele 
acestora să fie luate in considerare 
la fundamentarea propunerilor de 
plan. în aceste condiții se asigură 
ancorarea puternică a producției la 
cerințele schimbului pe plan intern 
și extern de valori materiale, mobi
litate .și flexibilitate propunerilor de

creindu-se 
fabricarea 
Astfel de 

faptul că 
si centra-

dimensionarea 
plan pe baza calcu- 

capacitătilor de pro-

pornind de ta faptul, 
industrială prin.

plan. în raport ■ cu condițiile econo
mice în continuă mișcare.

Cunoașterea cit mai bună a cerin
țelor pieței interne si externe direc- 
ționează propunerile de plan in ra
port cu cerințele sociale reale si 
evită unele situații nedorite cind 
unele întreprinderi nu p'ot să con- 

' crețiiteze sarcinile de plan pe des
tinatari preciși. in termenele prevă
zute de lege, în raport cu capacita
tea de care dispun, iar in cazul 

' fabricării unor produse care nu co
respund cerințelor pieței să nu poa
tă desface produsele, creind stocuri 

‘ supranormative de produse finite.
Pentru o fundamentare judicioasă 

a sistemului indicatorilor de plan 
' este necesară o bună cunoaștere a 
potențialului productiv existent si o 
folosire rațională a acestuia. Prac
tica existentă evidențiază insă situa
ții in care metodele si tehnicile uti
lizate pentru dimensionarea corectă 
a potențialului nu sint cele mai po
trivite. Astfel, de pildă, intr-o serie 
de ramuri industriale, cum sint in
dustria constructoare de mașini, in
dustria de prelucrare a lemnului 
ș.a., potrivit metodologiei de calcul 
existente, capacitatea de producție 
se determină pornind de. la produc
ția realizată in perioada de bază 
corectată cu o serie de coeficienți. 
Această metodă nu permite însă 

. evidențierea potențialului real de 
producție, care reprezintă o produc
ție maximă, posibilă in condițiile ce
lei mai bune folosiri a mijloacelor de 
muncă existente, ci determină o 
anumită producție care ar putea fi 
obținută, ținind seama de nivelul 
realizat in perioada de bază si de 
propunerile făcute de creștere a pro
ductivității muncii și de folosire 
mai bună a fondului de timp dispo
nibil al utilajelor. Este necesară, 
după opinia noastră, o revizuire a 
metodologiilor de calcul al capacită
ților dc. producție pe ramuri indus
triale, acolo unde acestea nu asigură 
in mod real folosirea intensivă a 
utilajelor și instalațiilor din dotare. 
Folosirea optimă a capacităților de 
producție necesită, de asemenea, de
terminarea sortimentului optim pen
tru fiecare unitate industrială și ur
mărirea de către centrală a 
zării sarcinilor de producție 
seama dc profilul optim de 
ție al întreprinderilor pe 
coordonează.

Dimensionarea judicioasă 
lului indicatorilor de plan, in raport 
cu potențialul productiv existent, 
necesită calcularea de către Între
prinderile industriale și centrale a 
fondului de timp de muncă disponi
bil, in om-ore, și a fondului de timp

de muncă necesar, in raport cu vo
lumul de producție prevăzut prin 
propunerile de plan, in aceleași uni
tăți de măsură, compararea fondului 
de timp necesar cu cel disponibil și 
adoptarea pe această bază a măsu
rilor necesare de mărire a sarcinilor 
de plan, in cazul excedentelor, sau 
de echilibrare a disponibilului in ra
port cu necesarul.

Analiza potențialului existent — 
in om-ore — in raport cu propune
rile sau sarcinile de plan, trebuie să 
meargă in profunzime, stabilindu-se 
fondul de timp de muncă disponibil 
in raport cu necesarul pe fiecare 
meserie in parte si pe categorii de 
lucrări. Neefectuind aceste analize 
și calcule previzionale, in unele în
treprinderi se stabilesc sarcini și se 
trece la îndeplinirea planului fără a 
se dispune de muncitorii necesari pe 
meserii și gradele de calificare ce
rute de gradul de complexitate al 
executării produselor, cu toate efec
tele negative care decurg din acesta 
privind calitatea produselor si cos
turile de producție. Corelarea fon-

Prof. dr.
Constantin BARBULESCU
Academia de studii economice

(Continuare in pag. a Il-a)

Tovarășul Andrei Andreevici 
Gromiko s-a născut in anul 1909. tn 
regiunea Gomel, din R.S.S. Bieloru
să, intr-o familie de țărani săraci. 
A absolvit institute superioare eco
nomice. In perioada 1936—1939 a fost 
cercetător științific principal la In
stitutul de economie a,l Academiei 
de Științe a U.R.S.S.. indeplinind și 
funcția de secretar științific al insti
tutului. Din anul 1956 este doctor in 
științe economice.

începind din anul 1939. A.A. Gro
miko a acționat timp indelungat in 
diplomație. După anul 1946, a fost 
numit adjunct și prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S.

In februarie 1957. A.A. Gromiko 
a fost numit ministru al afacerilor 
externe al U.R.S.S., iar in martie 
1983 — și prlm-Vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

A.A. Gromiko este membru al C.C. 
ai P.C.U.S. din 1956. Din aprilie 1973 
este membru al Biroului Politic al 

■ C.C. al P.C.U.S, A fost, ales prima 
dată deputat in Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. la legislatura a doua.

în luna iulie 1985. Andrei An
dreevici Gromiko a fost ales pre
ședinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Pentru merite deosebite, tovarășu
lui A.A. Gromiko i-au fost conferite 
de două ori titlul de Erou al Muncii 
Socialists}, Premiul „Leniri", nu
meroase ordine și medalii.

Relațiile tradiționale de prietenie 
și colaborare in diferite domenii din
tre țara noastră șl U.R.S.S. au cu
noscut și cunosc un curs continuu 
ascendent, amplificindu-so in con
formitate cu hotăririle adoptate in 
cadrul intîlnirilor româno-sovietiee 
Ia nivelul cel mai înalt.

Eyocind cu satisfacție această evo
luție a relațiilor de prietenie și so
lidaritate militantă, cu îndelungate 
și bogate tradiții în trecutul de luptă 
al poporului român și al popoarelor 
sovietice, care, in anii edificării so
cialismului. au fost ridicate pe o 
treaptă nouă, superioară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre-

ședințele Republicii So
cialiste România, subli
nia. in telegrama adresa
tă conducerii sovietice cu 
prilejul celei de-a 70-a 
aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Oc
tombrie : „Ne expri
măm ferma convingere 
că. acționind împreună, 
în conformitate cu în
țelegerile realizate cu 
prilejul convorbirilor 
noastre de la București, 
din mai 1987, relațiile 
dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii 
Sovietice, dintre Repu
blica Socialistă Româ
nia și Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialis
te' se vor întări și am
plifica și în viitor, 
spiritul Tratatului 
prietenie, colaborare 
asistentă mutuală, 
baza principiilor socia
lismului, ale deplinei 
egalități in drepturi, 
respectului independen
tei și suveranității 
tionale. 
în treburile

, vantajului 
solidarității 
nale, in i 
spre binele 
român și 
sovietice, al cauzei socialismului 
păcii".

în mesajul adresat în 1937 cu pri
lejul aniversării zilei de 23 August, 
conducătorii U.R.S.S. arătau : ..Co
muniștii. oamenii muncii din Uniu
nea Sovietică, dînd o înaltă apre
ciere conlucrării rodnice, tovărășești, 
dintre P.C.U.S. și P.C.R.. dintre 
U.R.S.S. și Republica Socialistă 
România, sint ferm hotăriți să facă 
totul pentru ca relațiile și colabo
rarea sovieto-română să dobîndșască 
un caracter tot mai larg și mai di
namic, să se îmbogățească cu noi 
forme progresiste, să se întărească

na- 
neamestecului 

interne, a- 
reciproc și 
internațio- 

interesul și 
poporului 

popoarelor

aceasta este 
de înțelegeri 

în timpul in
ia nivel înalt,

că vizita pe 
Andreevici

relațiile de prietenie care leagă po
poarele noastre. Spre 
orientat și complexul 
de principiu realizate 
tilnirii sovieto-române

• din mai 1987'*.
Nutrind convingerea 

care tovarășul Andrei
Gromiko o întreprinde în țara noas
tră va reprezenta o nouă contribu
ție Ia dezvoltarea și amplificarea re
lațiilor de prietenie dintre România 
și Uniunea Sovietică, poporul român 
adresează înaltului oaspete sovietic 
tradiționalul ..Bun venit pe pămîn- 
tul României !“.
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OBIECTIVE ECONOMICO-SOCIALE CARE ANGAJEAZA INIȚIATIVA 
Șl PUTEREA DE CREAȚIE A TUTUROR COLECTIVELOR DE MUNCĂ

0 Expunere cuprinzătoare, o abordare 
novatoare, principială, a marilor 
probleme ale contemporaneității

reparti- 
tinind 

fabrica- 
care ic

a nive-

Vedere din cartierul Tomis, municipiul Constanța Foto : Sandu Cristian

PAMINTUL BUN"

Document programatic de excep
țională însemnătate pentru perfec
ționarea Întregii activități de condu
cere economico-socială și dezvoltare 
socialistă a patriei. Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în ca
drul Comitetului Politic Executiv, 
adoptată ca teze ale viitoarei ple
nare a C.C. al P.C.R., abordează in 
același timp, dintr-o amplă perspec
tivă, ansamblul evoluțiilor de pe 
arena internațională, incluzind apro
fundate analize științifice și lumi- 
nind' căi de acțiune pentru soluțio
narea constructivă a marilor pro
bleme ale contemporaneității în con
cordanță cu cerințele procesului re
voluționar mondial și consolidării 
păcii in întreaga lume. Tezele și 
ideile formulate, riguros științifice, 
reliefează pregnant trăsăturile pro
prii gindirii politice și acțiunii prac
tice a secretarului general al parti
dului nostru, președintele Republicii 
— capacitatea de investigare a rea
lităților, de a sesiza sensul evolu
ției istorice, spiritul creator, viu, di
namic, principialitatea revoluționară 
ce caracterizează demersurile sale 
de amplu ecou consacrate întăririi 
conlucrării și solidarității dintre 
toate forțele sociale angajate in 
lupta pentru o dezvoltare democra
tică a omenirii, pentru o politică de 
pace, libertate și progres.

într-o asemenea perspectivă se 
situează întreaga politică și activi
tate internațională a partidului și 
statului nostru, viața, desfășurările 
de pe arena mondială validind pe 
deplin justețea orientărilor și poziți
ilor principiale pe care se înteme
iază această politică.

Este, astfel, cunoscută importanța 
deosebită pe care Partidul Comunist 
Român. România socialistă o acordă 
dezvoltării prieteniei și colaborării 
cu toate țările socialiste, orientare 
programatică, definitorie a întregii 
politici externe românești. Și, tn-

tr-adevăr, faptele stau mărturie con
secvenței exemplare neabătute, cu 
care partidul și țara noastră au ac
ționat de-a lungul anilor in această 
direcție. Exemplul propriu al dez
voltării relațiilor țării noastre cu toa
te celelalte țări socialiste — cu 
Uniunea Sovietică și celelalte state 
vecine, cu toate statele socialiste din 
Europa, cu China și celelalte state 
socialiste din Asia, cu Republica 
Cuba — s-a înscris ca o contribuție 
concretă la cauza prieteniei și uni- 

sooialiste in an-tații dintre țările 
samblu.

Această orientare 
cu pregnanță in 
rășuluj Nicolae Ceaușescu. sublini- 
indurse necesitatea de a se acționa 
in continuare pentru intărirea uni
tății țărilor socialiste, ca una din 
cerințele esențiale ale construirii cu 
succes a noii orinduiri in fiecare 
țară, ale creșterii forței de atracție 
și prestigiului socialismului in 
lume. Proiectind, in lumina ma
terialismului 
construcției 
nia, ca și experiența altor țări, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
niază in expunere legitimitatea isto
rică a socialismului, realizările ob
ținute demonstrind cu putere supe
rioritatea orinduiri! care a lichidat 
pentru totdeauna exploatarea și asu
prirea omului de către om — prin 
întreaga sa evoluție socialismul re- 
prezentînd. așa cum sublinia secre
tarul general al partidului, prezen
tul și viitorul intregii omeniri, sin
gura alternativă a dezvoltării libere 
a popoarelor.

De o deosebită importanță este 
abordarea unor probleme specifice 
ale edificării noii orinduiri. In acest 
sens, secretarul general al partidu
lui. pornind de la adevărul că so
cialismul. ca. de altfel, orice orin- 
duire, iși are legile sale obiective, 
analizează unele aspecte ale proble-

este reafirmată 
expunerea tova-

socialismului 
in 

dialectic, 
socialiste

lumina 
experiența 

în Româ-

mei perfecționării formelor și me
todelor de construcție, preocupări 
aflate la ordinea zilei, intr-o formă 
sau alta, in toate țările socialiste. 
Expunerea pune astfel in lumină re
lația directă dintre diversitatea con
dițiilor de edificare a noii orinduiri 
— care presupune o activitate crea
toare, potrivit condițiilor Istorice 
concrete, specifice fiecărei țări, ca și 
cerințelor fiecărei etape — și diver
sitatea formelor și metodelor de ac
țiune. De aici decurge adevărul că 
nu există și nu pot exista „rețete" 
unice, cu aplicabilitate general-obli- 
gatorie de construcție a socialismu
lui, cum tot astfel nu există și nu 
pot exista „rețete" obligatorii de per
fecționare a formelor și metodelor 
construcției socialiste. De altfel, nici 
problemele nu sint. pretutindeni a- 
celeași — in unele țări s-au înre
gistrat îndeosebi anumite progrese 
și succese și anumite rămineri in 

. urmă sau . erori, in alte țărt — al
tele, în unele țări au, fost adoptate 
anumite soluții mai devreme, in al
tele s-au aplicat experimente dife
rite — incit, ar fi absolut nefiresc să 
se „decreteze" un model unic de ac
țiune. cu valoare de „etalon". Pen
tru edificarea cu succes a noii orin
duiri fiecare partid în propria țară 
este singurul in drept si in măsură 
să aplice in mod creator legile o- 
biective și principiile socialismului 
științific la realitățile si condițiile 
specifice, să adopte metodele si căile 
de acțiune pe care Ie consideră a 
fi cele mai adecvate. De nildă. parti
dul nostru a adoptat, cum este bine 
sHut. îndeosebi după Congresul al 
IX-lea. o serie de măsuri de deose
bită importantă 
nării activității 
planificare, de

HARGHITA : Producție 
fizică suplimentară

Acționind cu hotărire pentru în
deplinirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate în între
cerea socialistă, numeroase colec
tive de muncă din unități indus
triale ale județului Harghita au 
obtinut cantități suplimentare de 
produse. Astfel, minerii de la 
întreprinderea din Bălan au ex
tras și prelucrat, de la începutul 
anului și pină acum, peste 900 tone 
minereu cuprifer, iar întreprinde
rea minieră Harghita a livrat peste 
plan, beneficiarilor săi, importan
te cantități de caolin preparat. Bu
nele rezultate se datoresc, în cea 
mai mare măsură, creșterii produc
tivității muncii, prin organizarea, 
la întreprinderea minieră Bălan, a 
unor abataje in care au fost puse 
in funcțiune utilaje de maxim ran
dament, atît la perforare, cit și la 
încărcat și . transport, intărirea 
schimburilor cu muncitori polica- 
lificați, care să asigure și buna 
funcționare a utilajelor. (Nicolae 
Șandru).

TELEORMAN : Succese 
ale constructorilor

ne linia per^ecțin- 
de conducere, de 

organizare, a insti-

Dumitru ȚINU
(Continuare în pag. a IV-a)

Prin aplicarea fermă a unor mă
suri tehnico-organizatorice vizind 
mai buna organizare a activității 
pe toate șantierele de investiții, 
promovarea unor soluții tehnice 
moderne, întărirea ordinii și dis
ciplinei la fiecare loc de muncă, 
folosirea la capacitate a utilajelor 
din dotare, constructorii de obiec
tive. industriale și sociale din ju
dețul Teleorman au obtinut. in pe
rioada ce a trecut din acest an. 
ritmuri de execuție superioare pre
vederilor de plan. Volumul lucră
rilor de construcții și montaj, rea
lizate peste prevederile de. plan, 
depășește valoarea de 22 milioane 
lei. Cu cele mai bune rezultate se 
înscriu oamenii muncii din cadrul 
Antreprizei de construcții indus
triale Turnu Măgurele si întreprin
derii antrepriză de construcții- 
montaj Teleorman. In prezent., e- 
forturile constructorilor si monto- 
rilor sint. concentrate la punerea 
in. funcțiune a noi capacități pro
ductive la întreprinderea de rul
menți și întreprinderea de apara- 
taje si accesorii din Alexandria. în
treprinderea de mașini electrice și 
întreprinderea de tricotaje Turnu 
Măgurele, precum și la finaliza
rea a noi și moderne blocuri de 
locuințe' in mai multe localități ale 
județului. (Stan Ștefan).

îl late munca pentru ameliorarea și 

conservarea acestei inestimabile avuții
In continuarea articolului „Pămîntul bun" îl face munca pentru ame

liorarea și conservarea acestei inestimabile avuții, apărut in „Scînteia" 
nr. 14 220, publicăm noi opinii consemnate cu prilejul consfătuirii de 
lucru organizate in județțil Sălaj de secțiile pentru problemele agri
culturii și cea de propagandă și presă ale C.C. al P.C.R., avînd ca 
obiectiv cunoașterea 
combaterii eroziunii

și generalizarea experienței înaintate in domeniul 
solului.

EXPLOATARE OPTIMĂ, ȘTIINȚIFICĂ PENTRU 
CONSERVAREA Șl CONSOLIDAREA LUCRĂRILOR!

• Despre oportunitatea unor lucrări trecute la ca
pitolul „alte cheltuieli" și... tratate ca atare.

• Structura plantelor, în general necorespunză
toare pentru terenurile în pantă, face inoperantă apli
carea sistemelor de cultură antierozionale stabilite.

• Pregătirea temeinică, pe un plan larg, a cadre
lor de la toate nivelurile — problemă vitală pentru ex
ploatarea cu eficiență maximă a amenajărilor antiero
zionale.

S-a afirmat in cadrul schimbului de 
experiență, și pe deplin justificat, că 
echiparea teritoriului cu lucrări an
tierozionale propriu-zise nu este 
problema cea mai complicată. Greu
tățile încep, și în această privință 
au fost aduse argumente de netă
găduit. o dată cu predarea in 
exploatare a amenajărilor. Realiza
rea unei exploatări raționale, științi
fice, capabile să conserve si să con
solideze lucrările executate, cu alte 
cuvinte să lungească viața sistemelor 
antierozionale. nu depinde doar de 
voința unităților beneficiare, ci de 
alti factori datori să asigure condi
țiile tehnice și materiale necesare 
atingerii acestui scop.

Să pornim de la un aspect. în mul
te județe se așteaptă de la lucrările

de combatere a eroziunii solului o 
eficientă economică maximă, chiar in 
anul următor executării amenajări
lor. Cum pe terenurile amenajate, 
care au fost puternic erodate, aseme
nea ..minuni" nu se pot întimpla. se 
trag de către unele organe investite 
cu drept de decizie concluzii eronate 
cu privire la oportunitatea exe
cutării unor lucrări absolut necesa
re. Este însă cunoscut că, datorită 
modelării și nivelării terenului, cit 
și schimbării modului de folosință, 
fertilitatea terenurilor in pantă, și 
așa foarte scăzută, este temporar di-, 
minuată și mai mult, ceea ce face 
ca rezultatele economice din primii 
2—3 ani de exploatare să nu fie 
convingătoare. Primul obiectiv al lu
crărilor de combatere a eroziunii

este să asigure conservarea și 
tecția solului. Producția crește 
după ce se' fade și restul. Iar 
„rest" înseamnă incă

pro- 
doar 
acest 

___ foarte multe 
lucrări ce trebuie realizate. In prin
cipal. este vorba de aplicarea siste
matică 
1 ucrâri 
rative 
solului 
cadrul 
five se 
damente. de __________ „„____
și chimice, precum și la efectuarea 
scarificării. al'inării profunde, a mo
delării și nivelării terenului. Prac
tica de pină actim dovedește că 
toate aceste lucrări, care fac parte 
integrantă din proiectele de amena
jare antierozională, nu se realizea
ză decit in mică măsură și doar in 
puține unităti agricole. Și aceasta 
atit din cauze obiective, cit și su
biective. Lucrările amintite sint cu
prinse in proiectele de execuție la 
capitolul „alte cheltuieli", care au ca 
sursă de finanțare 
nească a unităților 
ficiare. Or. situația 
cară a unor unități 
terenuri erodate nu 
sigure fondurile necesare executării 
lucrărilor agropedoameliorative. și 
chiar introducerea obligatorie a sis
temului de cultură cu benzi inierba- 
te. care este trecut, de asemenea, la 
capitolul „alte cheltuieli". Este și 
motivul pentru care, in cadrul schim
bului de experiență, s-a făcut pro
punerea ca prin documentații să se 
prevadă ca primul ciclu de lucrări 
ameliorative să fie executat obliga
toriu de către unitățile specializate, 
cu finanțare de la buget. Sporurile 
de recoltă obținute in acest fel a- 
sigură atit recuperarea în scurt, timp 
a investiției, cit și crearea surselor 
de finanțare in continuare a acestor 
lucrări de către unitățile agricole 
beneficiare.

Aurel PAPADIUC 
Eugen TEGEAȘ

Si in complex cu celelalte 
a măsurilor agropedoamelio- 
pentru refacerea fertilității 
si omogenizarea acesteia in 
parcelelor. Măsurile respec- 
referă la aplicarea de amen- 

îngrășăminte organice

contribuția bă- 
<n gri cole bene- 
economică pre- 
agricole care au 
le permite să a-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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OBIECTIVE ECONOMICO-SOCIALE CARE ANGAJEAZĂ INIȚIATIVA 
ȘI PUTEREA DE CREAȚIE A TUTUROR COLECTIVELOR DE MUNCĂ

ORGANIZAȚIHE DE PARTID - FACTOR DINAMIZATOR 
AI ÎNDEPLINIRII SARCINILOR DE PRODUCȚIE

Să pornim de la fapte. Așa cum 
le-am întîlnit. Căutîndu-1 și negă- 
sindu-1 pe secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea miniera 
Paroșeni — Valea Jiului („care a 
plecat de mult în mină“ — după cum 
ni s-a spus), am intrat în biroul di
rectorului, ing. loan Beserman. In
tens preocupat de cele ce se discu
tau, a sugerat printr-un gest să 
avem răbdare, invitîndu-ne. tot
odată, să asistăm la... deliberări.

In fața unei hărți topografice se 
aflau aplecați cinci oameni : el. adi
că directorul, inginerul-șef cu pro
ducția, Petre Tudor, inginerul-șef 
electromecanic, Ștefan Toma. ingi
nerul-șef pentru securitatea minieră. 
Vasile Pîrvulescu, și șeful biroului 
topografie, inginer Iosif Petrescu.

Am prezentat acest „echipaj'*  cu 
nume și funcții pentru că el repre
zintă nucleul nr. 1 al gîndirii tehni
ce a minei. Oameni de decizie care, 
prin gîndirea lor, stabilesc, cu toate 
detaliile, strategia producției — cu
rente și în perspectivă. Din cite 
ne-am dat seama, analizau în fața 
hărții (care însemna o geografie 
subterană și un univers cunoscut, 
bătut pas cu pas) asigurarea conti
nuității liniei de front, pentru a 
avea creată ritmicitatea producției, 
modul și ordinea de reparare a uti
lajelor. organizarea echipelor de 
reparații, cu responsabilități pentru 
fiecare, asigurarea efectivelor pentru 
punerile în funcțiune la termenele 
stabilite.

A fost Interesant de observat că 
In fața datelor tehnice, unele foarte 
complicate pentru găsirea soluțiilor 
celor mai corespunzătoare, „creierul14 
tehnic al minei își folosea toate re
sursele : se sugerau soluții, apăreau 
păreri contradictorii. Cu calm, cu re
ceptivitate. se confruntau și clari
ficau ideile. Au dispărut funcțiile. 
Orgoliile. Arbitrariul.

In practica muncii, statornicită 
aici, a fost creat și s-a dezvoltat un 
anumit stil de muncă, cu rigori pre
cise. „Creierul11 competenței nu-și 
arogă dreptul de a se socoti invul
nerabil — cum se mai întîmplă pe 
alocuri — în tot ceea ce decide. 
Dimpotrivă. Tot ceea ce se stabilește 
în birouri. în fata hărților și grafi
celor, reprezintă doar un punct de 
plecare, temeinic argumentat, care 
nu înseamnă însă și o decizie finală 
— tehnică, administrativă. Acestei 
etape îi urmează alta, de examinare 
mal în profunzime, mai detaliată a 
soluțiilor preconizate : o analiză cu 
factorii de conducere ai sectoarelor

și brigăzilor de mineri după care, 
trecute prin toate rigorile analizelor 
anterioare, are loc omologarea tutu
ror soluțiilor. In subteran, la fața 
locului, în abataj împreună cu oa
menii. „Nu le ducem monografii 
pentru a le «citi» acolo — ni s-a 
spus — descifrăm împreună cu mi
nerii toate detaliile — previzibile și 
uneori imprevizibile — ale muncii și 
stabilim pe loc, acolo, planul de 
bătaie concret, cu termene, cu răs
punderi11.

...Am participat la o asemenea e- 
tapă. a doua. în stabilirea pe filieră 
a celor mai bune soluții care ur
mează a fi adoptate. La comitetul 
de partid al întreprinderii s-au in-

luțiile preconizate anterior. „Să nu 
luăm în calcul dificultățile mai mici, 
avem puterea să le depășim, spunea 
la un moment dat Nicolae Andrașic. 
Sînt alte probleme spinoase și cerem 
sprijin conducerii minei în 
narea lor11. Și a început să 
mere...

Analiza ia amploare, se 
chiar. Fiecare aduce o critică însoțită 
de o sugestie. în termeni specifici se 
discută despre detalii tehnice asupra 
cărora nu ne oprim acum. Se discută 
și se stabilesc măsuri privind sincro
nizarea unor lucrări de pregătire cu 
cele de punere în funcțiune a noilor 
capacități de producție. Montările de 
utilaje, joncțiunile și suprapunerile

soluțio- 
le enu-

încinge

Fapte ale răspunderii comuniste,
muncitorești intr-un colectiv de mineri

tîlnit directorul cu șefii de sectoare 
și de brigăzi, oameni „cheie* 1, de 
execuție și aplicare a celor judecate 
și stabilite în comun în fața hărții 
topografice. Erau acolo, le-am notat 
numele : subinginerii Remus Becuș, 
șeful sectorului I, loan Botezatu, 
șeful sectorului II. ing. Liviu Radu, 
adjunct al șefului sectorului III, 
conducătorii de brigăzi Vasile Cojo- 
caru, Nicolae Popa. Mihai Ștel'u- 
reac. Petru Zlăneanu. Dumitru Da- 
rabă. Nicolae Andrașic. Vasile Liu- 
tă. Lipsește un om de bază, condu
cătorul de brigadă Gheorghe Mânu. 
Directorul îi socotește motivată ab
sența. Se află în subteran într-un 
nou abataj al minei din panoul II, 
stratul 5, blocul 3. într-un abataj cu 
o pondere mare în producția minei, 
de unde prima tonă de cărbune a 
fost scoasă la ora prînzului. „Mânu 
— a spus directorul — ne-a cerut 
să-l motivăm. Vrea să rămînă pînă 
cînd se convinge că întreg ansam
blul abatajului funcționează normal1*.

— Cînd iese totuși 1 — întreabă 
cineva.

— La 8 seara, la 12 noaptea, cine 
știe ! Rămîne Ia latitudinea lui. Omul 
își simte pe deplin datoria. Abatajul 
lui se află în probe tehnologice. 
Cînd atinge nivelul de 700 tone, cît 
e capacitatea macazului, abia atunci 
va fi mai liniștit.

S-au propus soluții, variante la so-

unor lucrări și alte tehnologii noi a- 
supra cărora nu insistăm

— Cum puneți în valoare această 
„colecție11 a gîndirii și priceperii co
lective ?

— Toate demersurile de pină 
acum au fost doar un prim pas — 
ni s-a răspuns. O tatonare serioasă, 
profundă a căilor pe care ni le-am 
stabilit și urmează să le și stră
batem.

...Dialogul se întrerupe în acest 
moment. „Scînteia11 ajunge, de re
gulă, la ora prînzului la Petroșani, 
și ceva mai tîrziu la Paroșeni. In 
toiul discuțiilor cineva aduce ziarul. 
La ora ieșirii din schimbul I nimeni 
nu avusese cum să afle despre 
conținutul Expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 29 aprilie cu privire la 
unele probleme ale conducerii acti
vității economico-sociale, ale muncii 
ideologice și politico-educative, pre
cum și ale situației internaționale. 
Acolo. Ia comitetul de partid au citit 
expunerea. într-o primă lectură, ur- 
mînd ca apoi s-o aprofundeze. Au 
reținut cu spirit de răspundere co
munistă accentele puse de secreta
rul general al partidului pe ceea ce 
înseamnă ordinea și disciplina, ca
pacitatea organizațiilor de partid de 
a cuprinde toate domeniile activită
ții economice, politice, educative și

sociale, de a uni forțele pentru în
făptuirea planurilor și programelor 
stabilite, de a păstra permanent o 
strînsă și activă legătură cu oame
nii, de a se bizui pe forța colecti
velor de muncă, de a valorifica su
perior organismele democratice in 
preocupările statornice de perfecțio
nare a conducerii, de angajare ple
nară a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii în înfăptuirea 
nilor de plan.

în zilele următoare se 
desfășura adunări generale 
organizațiilor de partid. Tot ceea ce 
s-a dezbătut și stabilit în cele trei 
etape de care am amintit va fi su
pus analizei minuțioase a membri
lor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii. Acest for al gîndirii colec
tive se va așeza din nou la masa de 
lucru și va elabora un program de 
muncă temeinic gîndit. în dreptul 
fiecărei măsuri vor fi consemnate 
răspunderi și termene.

Punînd în valoare principiile de
mocrației de partid, prin consultarea 
intr-un mod judicios concepută a 
tuturor comuniștilor, prin atragerea 
la această dezbatere care privește 
întregul colectiv mineresc și vizează 
interesul general al colectivului, or
ganizația de partid își demonstrează 
capacitatea, forța politică de a mo
biliza. organiza și capta într-un sin
gur șuvoi de energie întregul poten
țial al colectivului. De a se situa 
mereu în fruntea oamenilor, a ac
ționa pentru buna organizare a 
muncii, pentru sporirea răspunderii 
individuale și colective, afirmîndu-se 
ca un veritabil centru vital al între
gii activități — așa cum a cerut 
secretarul general al partidului în 
magistrala expunere cuprinzînd teze 
de excepțională însemnătate pentru 
prezentul și viitorul patriei.

...Ne întoarcem spre Petroșani, 
gata să transmitem relatarea de față. 
Pe drum ne dăm seama că am omis 
să aflăm un element esențial : cum 
stă mina cu îndeplinirea planului 
„la zi11?. La Comitetul municipal de 
partid Petroșani, unde se tine evi
denta producției, zi de zi, schimb de 
schimb, aflăm că I.M. Paroșeni este 
fruntașă în Valea Jiului și a livrat 
economiei naționale, suplimentar 
față de sarcinile de plan din acest 
an, 21 782 tone de cărbune cocsifi- 
cabil. Iar pe lună mai are — „la zi“ 
— un plus de 631 tone de cărbune.

sarci-

vor 
ale

Constantin MORARII

Calitatea actului de conducere
a întreprinderii - la nivelul
înalt al

Referindu-se la cerința 
tării competente a actului 
ducere, in expunerea la

exerci- 
de con- 
recenta 

ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU preciza că o 
atenție deosebită trebuie acordată 
înțelegerii problemelor economice, a 
problemelor conducerii și a tuturor 
celorlalte probleme ale activității 
practice, care sint esențiale pentru 
ca activiștii, cadrele de partid și de 
stat să-și poată îndeplini in bune 
condiții răspunderile care Ii se în
credințează.

în acest spirit se cuvine înțelea
să și precizarea făcută de secreta
rul general al partidului cu privire 
Ia orientarea generală a eforturilor 
colectivelor muncitorești spre ridi
carea calității și eficientei produc
ției. Intr-adevăr, ideea-simbol a 
etapei în care ne aflăm, „ca
litate și 
meniile de 
în domeniul 
prim-planul 
litativi și a 
zate in rezultate cu caracter 
gic. Realizarea importantelor obiec
tive ale cincinalului 1986—1990. diri
jarea activității unităților economi
ce într-un mediu aflat într-o conti
nuă și rapidă modificare solicită o 
pregătire adecvată din partea cadre
lor de conducere, in pas cu exigen
tele dezvoltării tării noastre.

Calitatea procesului de conducere 
și, implicit, a rezultatelor, obținute de 
o unitate economică depind hotă- 
ritor de competenta conducătorilor. 
Se poate afirma cu deplin temei că 
eficacitatea unei structuri, oricit de 
rațional ar fi ea concepută, nu poa
te proveni decit dintr-o investiție 
umană corespunzătoare.

A fi conducător nu este o stare, ci 
devine, tot mai mult, o profesie pe 
care trebuie să știi să o exerciți. 
Cerințele legate de creșterea efica
cității procesului de conducere deș 
pășesc cu mult sfera strictei com
petențe profesionale. Un cadru de 
conducere care înțelege importanta 
muncii pe care o desfășoară și mi
siunea care-i incumbă trebuie să 
dispună de armele solicitate de stra

care ne auxo-ii. „va- 
eficiență în toate do- 

activitate“. implică, și 
conducerii, aducerea în 

atenției a factorilor ca- 
conexiunilor materiali- 

siner-

La întreprinderea „Tehnoton" din lași — un nou lot de echipamente de electronică navală este testat înainte de a fi livrat către beneficiar Foto : Sandu Cristian
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cerințelor
9

actuale

in dezbaterile pe marginea conse
cințelor conlucrării învătămîntului 
superior cu cercetarea și producția 
este frecvent evidențiată, și pe bună 
dreptate, extinderea atributelor uni
versitare de gîndire prospectivă și de 
înnoire creatoare, de rigoare științi
fică și de ordine cu mult peste limi
tele unei facultăți, prin sintetiza
rea lor intr-un factor de perfecțio
nare a vieții economico-sociale. De 
aceea, bilanțurile alcătuite cu pri
lejul unor asemenea dezbateri, insti
tuite ca o practică dintre cele mai 
fertile ale democrației noastre univer
sitare, sint pline de realizări remar
cabile, iar planurile de viitor se în
fățișează și mai cuprinzătoare. Mai 
puțin este avut în 
vedere faptul că 
raporturile strin- 
se de conlucrare 
în plan social ale 
învătămîntului au 
și un impact lă
untric. răsfrin- 
gîndu-se după 
criteriile exigen
tei sporite asu
pra propriei or
ganizări. Apare 
astfel o cultură 
universitară a 
structurii, interne, 
in care se reflec
tă gradul complinirii interdisciplina- 
re. ritmul valorificării superioare a 
eforturilor în anticiparea viitorului, 
paleta autoperfecționărilor operate 
succesiv în perspectiva exigențelor 
calitative formulate in documentele 
partidului nostru. Așadar, e vorba de 
o realitate cu nimic mai prejos decit 
marea cultură creată ori vehiculată 
de fiecare unitate a invățămintului 
superior. Și este firesc ca toc
mai ea. cultura structurii interne, să 
asigure în primul rînd evoluția orga
nică a școlii noastre superioare, ast
fel incit aceasta să sesizeze din timp 
și să onoreze cum se cuvine solici
tările societății românești.

Privite din această perspectivă, o 
bună parte din eforturile unui colec
tiv de catedră depășesc ca semnifi
cație spațiul specialităților proprii, 
contribuind pe multiple căi la îmbo
gățirea activității universitare în an
samblu, in unitatea ei sistemică. 
Iar semnificația acestor eforturi este 
cu atît mai bogată cu cît ele aparțin 
unei catedre cu profil umanist, care 
funcționează într-un institut de în- 
vățămînt superior Dolitehnic. tocmai 
pentru că prin conținutul, prin dispu
nerea și orientarea lor. asemenea 
eforturi își propun implicit să men
țină un echilibru dinamic între cu
noștințele de specialitate și cele de 
cultură generală care numai îm
preună și pe calea unei sinteze asi
gură personalitatea viitorului inginer.

O asemenea catedră este cea de

limbi moderne și pedagegie din 
Politehnica bucureșteană, prestigios 
colectiv universitar, de numele căruia 
se leagă an de an onorarea unor im
portante contracte economice, elabo
rarea unor lucrări științifice și meto- 
dico-didactice de referință, partici
parea la acțiunea de perfecționare a 
pregătirii cadrelor didactice, dar mai 
cu seamă desfășurarea eforturilor 
tenace și de mare anvergură cultura
lă pentru îmbogățirea orizontului de 
cunoștințe al tuturor celor peste 29 
mii de studenți ai Institutului poli
tehnic din București. Așa se face că 
acest colectiv universitar obține, an 
de an, un loc fruntaș in întrecerea 
dintre catedrele Politehnicii bucu-

fecționării în colectivele lor de mun
că, dînd activității lor un conținut 
mai adine, mai durabil. Pentru că, 
să nu uităm, precizia și bogăția in 
exprimare, capacitatea acesteia de 
convingere și de mobilizare a con
științelor sporesc puntea comunicării 
și a solidarității morale spre obține
rea celei mai inalte performanțe. Iată 
de ce, în învățămintul nostru supe
rior tehnic, cultivarea sistematica a 
limbii române este de nelipsit pentru 
însușirea temeinică a tuturor disci
plinelor de studiu și în această ca
litate ea tutelează și unifică în bună 
parte eforturile muncii universitare.

O dată cunoscute asemenea prin
cipii, s-ar părea că aplicarea lor nu
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ALEXANDRIA: Economii 
de resurse materiale 

și energetice
Acordind o atenție deosebită re- 

proiectării produselor, recuperării, 
recondiționăm si refolosirii piese
lor de schimb, colectivele de mun
că din industria municipiului A- 
lexandria au economisit, in peri
oada ce a trecut din acest an. pes
te 150 tone de metal. De aseme
nea. prin aplicarea unor valoroa
se initiative muncitorești si asimi
larea unor noi tehnologii in fa
bricație. consumurile planificate au 
fost diminuate cu 808 MWh ener
gie electrică și 240 tone combustibil 
convențional. (Stan Stefan).

tegia succesului intr-o competiție a 
schimbărilor rapide, cum 
determinate de actuala 
tehnico-științifică.

Revizuirea periodică a 
de cunoștințe constituie un 
prioritar în asigurarea reușitei maxi
me. Un conducător poate să apară în 
afară ca o forță invulnerabilă, dar 
trebuie să fie capabil să revină în
totdeauna asupra potențialului său 
profesional și de conducere. Explo
zia informațională cu care este con
fruntat în prezent conducătorul face 
inoportun confortul diplomelor și al 
calificativelor cucerite definitiv. Fie
care dintre noi trebuie să accepte 
ideea permanentei reciclări, reajus
tarea continuă a cunoștințelor din 
toate domeniile și, cu atît mai mult, 
un conducător.

Necesitatea unei informări consis
tente si rapide ridică acut problema 
tehnicilor care au în vedere si pro
blemele legate de limitele de timp. 
De un real folos în acest sens pot 
fi utilizarea calculatorului pentru 
selecția surselor și elaborarea sinte
zelor documentare, ca si citirea ra
pidă.

Cunoașterea propriei personalități 
reprezintă un factor care, deși uneori 
este ignorat, luat în considerare își 
poate aduce un aport substanțial pe 
drumul unei conduceri eficiente. Au- 
toinvestigarea propriei personalități 
și, respectiv, activități implică un tip 
de acceptare care nu înseamnă nici 
contestare, nici autosatisfacție, ci 
evaluarea obiectivă a punctelor for
te și a celor slabe. O personalitate 
puternică este capabilă nu numai să 
cunoască limitele și posibilitățile de 
care dispune, dar le si acceptă, lu- 
crînd însă pentru a le depăși, astfel 
îneît să poată stabili un nou echili
bru. Promovarea mai activă a me
todei diagnosticării, materializată în 
autodiagnosticul domeniului condus, 
trece — in aceste condiții — de la 
deziderat la imperativ.

Un conducător cu un potențial ri
dicat de eficiență, reflectat si în 
munca colaboratorilor si subordona
ților săi, știe să-și stabilească prio
ritățile. Precedind stabilirea priori
tăților, analiza activităților desfășu
rate, prin prisma obiectivelor pre
zente și viitoare, oferă conducătoru
lui posibilitatea eliminării activități
lor învechite, menținute în virtutea 
rutinei, ca și a celor situate sub ni
velul său de competentă. Astfel se
lectate, activitățile se cer grupate in 
funcție de urgentă, dificultate șl im
portanță. O asemenea ierarhizare 
cere răspuns la întrebarea ce activi
tăți se cer in primul rind rezolvate : 
cele urgente, care pot avea urmări 
iremediabile asupra indivizilor și/sau 
societății, cele a căror realizare nu 
comportă un efort deosebit, oferind, 
în schimb, posibilitatea unei descă
tușări psihice, ori cele prin a căror 
realizare efectele, mai ales cele de 
perspectivă, prevalează efortul pre
zent ? în ultimă instanță, stabilirea 
priorităților tine nu numai de con
ținutul concret al situației cu care se 
confruntă cel care trebuie să ia o 
decizie, dar și de factorii ce îi 
marchează temperamentul, caracte
rul, competența profesională și in 
domeniul conducerii.

Conștientizarea nivelului propriei 
eficiente se poate realiza si prin 
analiza bugetului de limp. Timpul, 
singura resursă ce nu poate fi nici 
cumpărată, nici împrumutată, dar 
care este deseori risipită, devine la 
nivelul conducătorului un potential 
factor stresant. Frecventele analize 
efectuate asupra timpului de muncă 
al conducătorilor au relevat : depă
șirea constantă a duratei zilei de 
muncă, situată între 9—10 ore ; con
sumul ridicat de timp — între 45—69 
la sută — generat de ședințe, con
sultări și discuții ; ponderea ridica
tă a timpului afectat corespondentei 
și rezolvării ei, pînă la 10 la sută ; 
ponderea redusă, sub 3 la sută a 
timpului destinat literaturii de spe
cialitate, dar nu celei de știință a con
ducerii ; sub 10 la sută deține timpul 
consumat în activitățile de planificare 
și organizare. Un conducător eficient 
muncește mult, dar intr-o manieră 
ordonată, cu perseverentă si fără

sînt cele 
revoluție

sistemului
factor

ostentație. Planificarea judicioasă a 
utilizării timpului de muncă, selec
ția și ierarhizarea activităților des
fășurate în raport cu propria com
petență în cadrul zilei normale de 
muncă, organizarea secretariatului 
constituie soluții a căror aplicare 
poate oferi conducătorului timpul 
necesar informării sistematice, vieții 
de familie, pauzelor si destinderilor 
necesare menținerii echilibrului fizic 
și psihic.

Raționalizarea utilizării timpului de 
lucru al conducătorului constituie o 
cale de optimizare ce se cere cu atît 
mai serios luată în considerare cu cit 
eforturile de realizare nu vizează 
consumul de resurse, ci doar un 
efort de autoevaluare si autoorgani- 
zare. Pe de altă parte, eliminînd 
stresul organizational și influentind 
favorabil climatul de muncă, perfec
ționarea utilizării timpului de muncă 
al conducătorilor se reflectă pozitiv 
asupra realizării obiectivelor la ni
velul persoanelor subordonate.

Deseori conducerea ca proces a 
fost definită drept arta de a obține 
rezultate prin alții- 
conducător eficient 
să se înconjoare 
competent!. Dotai _ 
chinei, conducătorul știe 
să-și multiplice forțele și, respectiv,

Iată de ce un 
trebuie să știe 
cu colaboratori 
cu simțul e- 

și poate
—______ __________  ... r.
rezultatele. In relațiile cu oamenii, 
el stabilește comunicații eficiente și 
un înalt nivel de încredere reciprocă.

Capacitatea de a comunica nu în
seamnă a emite ordine, ci a contri
bui la crearea unui climat psihoso
cial favorabil muncii prin cunoaște
rea realităților, prin ascultarea cu 
răbdare și respect a părților cola
boratorilor si subalternilor, prin op
timism. încredere în acțiune si 
calm.

încrederea în oameni constituie un 
aspect deosebit de important al acti
vității conducătorului, cu implicații 
directe asupra calității climatului de 
muncă, asupra nivelului de realiza
re a obiectivelor echipei. Există o 
falsă încredere în oameni manifesta
tă fie prin atribuirea de sarcini care 
amorțesc, nu dezvoltă spiritul uman, 
fie prin trasarea unor sarcini care 
supralicitează posibilitățile indivi
duale. încrederea autentică in 
oartien| presupune încredințarea de 
sarcini care să se situeze in zona 
proximei dezvoltări, care să contri
buie la amplificarea, și nu la cople
șirea personalității individuale.

în sfirșit, dar nu în‘ ultimul rîrtd, 
optimizarea muncii de conducere de
pinde de calitatea metodelor si teh
nicilor utilizate. Cercetările de teren 
au demonstrat că instrumentarul me
todologic al conducerii — atit de bo
gat prezentat in literatura de spe
cialitate — este utilizat în proporții 
nesemnificative pentru implicațiile 
concomitente asupra economiei de 
timp, sporului de informații utile si 
oportune, creșterii nivelului de fun
damentare a deciziilor, sporirii ope
rativității în adoptarea si implemen
tarea acestora. Tabloul de bord, de
legarea autorității si a responsabili
tății. metodele de stimulare a crea
tivității, metodele și tehnicile de op
timizare a deciziilor pot aduce re
marcabila efecte în condițiile în care 
utilizarea lor nu cere decît învinge
rea inerției, acceptarea cu hotărîre 
și curaj a unor schimbări într-o or
dine rutinată.

Luarea în considerare a aspectelor 
menționate în activitatea cadrelor de 
conducere, paralel cu continua ridi
care a nivelului politico-ideologic, a 
conștiinței revoluționare, în concor
danță cu cerințele noii etape ne vor 
permite rezolvarea în condiții de 
succes a mobilizatoarelor obiective 
pe care ni le-am asumat. Numai ast
fel vom putea dispune — așa cum a 
cerut conducerea partidului — de ca
dre care. în orice împrejurări, să știe 
să soluționeze cele mai complexe pro
bleme, să acționeze în deplină uni
tate pentru înfăptuirea programelor 
de dezvoltare economico-socială, 
pentru ridicarea patriei noastre la un 
nou stadiu de dezvoltare, pentru în
tărirea independentei si suveranității 
României.

Dr. Gheorqhița 
CAPRĂRESCU

Planul-judicios fundamentat, riguros îndeplinit!

terlocutorul nostru — că mai întilnlm 
încă tineri care ajung în anii stu
denției cu neajunsuri de fond în do
meniul cunoașterii limbii române. Fo
losirea incorectă a articolului, dez
acordurile. nediferențierile seman
tice, confuzia de termeni, incoerența 
gîndirii rezultată din îmbinarea nefi
rească a cuvintelor sînt surprinzător 
de frecvente și ele se regăsesc nu 
numai în lucrările întocmite de stu- 
denți în cadrul obligațiilor lor uni
versitare, dar pină și într-un scurt 
memoriu de activitate. într-o auto
biografie sau într-o simplă cerere. 
Toate acestea fac ca posibilitățile de 
pregătire universitară să fie utili
zate cu randament scăzut, ceea ce 

diminuează în
suși comporta
mentul general al 
studentului.

Neîndoielnic, re
comandările de 
îmbunătățire
însușirii limbii si 
literaturii româ
ne se răsfrîng. 
firesc, asupra în
tregului proces de 
predare a acestei 
discipline funda
mentale. din cla
sa I pină în cla
sa a Xll-a. ca și 

asupra inițiativelor și acțiunilor 
extrașco-lare cu conținut specific. Nu
mai că o catedră universitară nu se 
limitează la asemenea recomandări, 
ci se angajează într-un vast proces 
de participare, într-o acțiune de pre
luare a eforturilor școlii și de multi
plicare a lor. de remediere a lipsu
rilor din pregătirea studenților prin 
toate mijloacele care-i sînt la înde- 
mînă. Așa și procedează colectivul 
catedrei amintite de la Institutul po
litehnic bucureștean, și astăzi, drept 
urmare, cursurile de pedagogie și de 
metodologie didactică ținute aici, dar 

- mai cu seamă predarea limbilor mo
derne se desfășoară pe baza și în 
strînsă legătură cu adîncirea și per
fecționarea cunoștințelor de limbă, de 
literatură, de cultură românească și 
universală. Nu o dată, catedra de 
limbi moderne și pedagogie se insti
tuie aici într-un catalizator. într-un 
factor de unificare a eforturilor, de 
angajare a tuturor colectivelor de ca
tedră pentru realizarea 
comun, astfel înCît cel 
mai important obiectiv 
universitare să coincidă
țiunea acesteia : formarea specialiști
lor multilateral pregătiți, capabili de 
cea mai înaltă creație, pusă în slujba 
dezvoltării necontenite a patriei, 
România socialistă.
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preocupare permanentă a activității universitare
(Urmare din pag. I)

reștene. Și tocmai de aceea. în lu
mina celor amintite la început, unele 
dintre direcțiile de perfecționare a 
învătămîntului superior tehnic aici 
sint resimțite mai intîi. in laborato
rul de creație universitară al cate
drei. Iar una dintre aceste direcții, 
căreia i se și 
eforturilor, se 
rea celui mai 
de pregătire a 
limba română.

— Pentru fiecare cetățean al pa
triei noastre — ne-a spus in această 
ordine de idei conf. univ. dr. loan 
Bontaș, șeful catedrei — însușirea 
temeinică a limbii române reprezintă 
o datorie de onoare, semnul prețuirii 
de sine, al dragostei de patrie, de 
popor, de partid. Pledoaria pentru 
„creșterea limbii românești și a pa
triei cinstire11 trebuie, tocmai de 
aceea, să-și afle întotdeauna și 
unde locul și ecoul în mintea și 
tele fiecărui cetățean, din cea 
fragedă și pînă la vîrsta cea 
înaintată. In cazul studenților, o ... 
menea cerință reprezintă implicit și 
condiția esențială pentru obținerea 
unei valoroase pregătiri profesionale, 
de specialitate. In măsura în care 
studenții noștri de astăzi vor dobîndi 
integral posibilitatea utilizării cu 
precizie, cu finețe a limbii române, 
prin valorificarea întregului ei tezaur 
de expresivitate, în această măsură 
specialiștii noștri de mîine vor ac
ționa ca fermenți spirituali ai per

consacră majoritatea 
identifică în cultiva- 
important instrument 
studenților, care este

ori- 
fap- 
mai 
mai 
ase-

mai constituie o problemă. Dar 
aceasta e numai o aparență. Pentru 
că, în realitate, la nivelul tuturor 
studenților — după cum rezultă 
din aprecierea celor mai multe cadre 
didactice universitare — modalitatea 
de cunoaștere și mai cu seamă de uti
lizare superioară a limbii române (ca 
cel dinții instrument de vehiculare 
și de asimilare corectă a informației 
științifice și tehnice, de adincire a 
raporturilor logice dintre fenomene, 
de nuanțare a gîndirii și de comuni
care integrala) nu este la nivelul ma
rilor exigente sub semnul cărora se 
desfășoară astăzi învățămintul nostru 
superior. Problema ca atare dobindeș- 
te dimensiuni specifice și pentru fap
tul că, cel puțin în anii superiori ai 
liceului, o bună parte dintre elevi 
consacră eforturi insuficiente pregă
tirii în domeniul limbii și literaturii 
române. Este o realitate care se veri
fică în multe dintre unitățile de în- 
vățămint liceal cu profil nefilologic 
și ea, din păcate, se află în legătură 
și cu faptul că în programul admi
terii în treapta a II-a de la aceste 
licee (care pregătesc covîrșitoarea 
majoritate a elevilor) încă nu figu
rează o probă de limba și literatura 
română. O asemenea probă atît de 
necesară nu figurează nici în progra
mul concursului de admitere în în- 
vățămîntul superior politehnic, ceea 
ce creează greutăți suplimentare în 
aplicarea principiilor expuse mai sus.

— Așa se face — a continuat in-

unui front 
dinții si cel 
al educației 
cu însăși ra-

Mihai IORDANESCU

dului de timp de muncă necesar cu 
cel disponibil, atît pe total, cît și pe 
categorii de personal, meserii și 
grade de calificare, permite luarea 
din timp, după caz. a măsurilor ne
cesare pentru completarea persona
lului sau creșterea calificării în ra
port cu gradul de tehnicitate impus 
de executarea lucrărilor.

O conducere și planificare științi
fică a activității de producție situea
ză pe prim plan problema stabilirii 
unui sistem de norme și normative 
de plan bine fundamentate sub ra
port tehnico-economic, care să tină 
seama de cele mai bune realizări 
obținute în domeniul respectiv de 
întreprinderile din tară sau din alte 
țări dezvoltate. In aceste condiții, 
determinarea Pe baze științifice a 
unor norme de muncă, a normelor 
de utilizare a diferitelor mașini și 
utilaje, a normelor de consum si a 
normelor de stoc, a normativelor de 
valorificare a materiilor prime si a 
materialelor, a normativelor referi
toare la folosirea fondurilor fixe sau 
a normativelor economico-financiare 
reprezintă un factor mobilizator de 
prim ordin pentru întreprinderile in
dustriale. Numai că practica exis
tentă evidențiază faptul că sînt mul
te cazuri cind aceste norme si nor
mative au incă un caracter statisti
cs-experimental. fără a reflecta in 
mod riguros posibilitățile reale. In
tr-o serie de cazuri, stabilirea siste
mului de norme și normative pe cen
trale sau pe întreprinderi are un ca
racter birocratic, fără a se tine sea
ma de particularitățile tehnico-pro- 
ductive ale acestora. Pentru a putea 
face din sistemul de norme si nor
mative un factor cu adevărat mobi-

bază a fundamentă- 
a sistemului indica- 
o constituie luarea 

de către centrale si 
consecințelor econo-

lizator, se impune, pe de o parte, 
particularizarea lor în raport cu spe
cificul întreprinderii, iar pe de altă 
parte folosirea unor metode si teh
nici de determinare cu suport știin
țific.

O cerință de 
rii temeinice 
torilor de plan 
în considerare 
întreprinderi a
mice ale măsurilor prevăzute in pro
gramele de perfecționare a organiză
rii și modernizarea producției. In mod 
normal, aplicarea măsurilor din a- 
ceste programe trebuie să aibă ca 
efect direct o îmbunătățire a siste
mului de norme si normative care 
stau la baza fundamentării indicato
rilor de plan. Este însă necesar ca 
centralele industriale si întreprinde
rile să manifeste un interes sporit și 
să colaboreze mai susținut cu insti
tutele de cercetări și proiectări spe
cializate în vederea folosirii unor noi 
tehnologii, a modernizării utilajelor 
și, în general, a ridicării nivelului 
tehnic și calitativ al producției. 
Practica evidențiază faptul că aceste 
posibilități nu sint utilizate pe de
plin. Așa, de pildă, dintr-o analiză 
făcută la nivelul anului 1987 a rezul
tat că, deși pentru industria con
strucțiilor de mașini s-au pus la 
dispoziție de către Institutul de cer
cetări științifice și inginerie tehno
logică de profil circa 120 tehnologii 
și utilaje moderne, cum sint tehno
logiile și dispozitivele cu laseri. teh
nologii și instalații de prelucrare cu 
ultrasunete, instalații de control ne
distructive. de metalizare si vopsire, 
de utilizare a calculatoarelor elec
tronice ș.a„ utilizarea acestora de 
către întreprinderile industriale s-a 
făcut sporadic. în lumina recentei

Expuneri a secretarului general al 
partidului se impune atît creșterea 
participării organelor și organisme
lor științifice la elaborarea planuri
lor și a programelor de 
cit și 
lelor și întreprinderilor 
față de aplicarea operativă în pro
ducție 
tehnice oferite de cercetare.

Elaborarea pe baze științifice a 
planului de dezvoltare economioo- 
socială presupune o îmbinare armo
nioasă a activității desfășurate de 
aparatul central de planificare cu cea 
desfășurată la nivelul întreprinderi
lor, centralelor si ministerelor in
dustriale. Acest lucru este impus de 
creșterea continuă a complexității 
problemelor ridicate de dezvoltarea 
economiei naționale, a căror soluțio
nare optimă. prin pjan. nu este po
sibilă fără o Îmbinare armonioasă 
a rolului organelor de conducere 
centrală cu' creșterea răspunderilor 
și a atribuțiilor organismelor demo
cratice, a centralelor si întreprinde
rilor, pe baza principiilor autocon- 
ducerii, autogestiunii si autofinan
țării.

Valorificînd la maximum gradul 
organizatoric existent privind siste
mul de planificare, folosind in mod 
eficient metodele si tehnicile de 
fundamentare științifică a sistemului 
indicatorilor de plan, aplicînd ferm 
principiile de conducere si planifi
care. întărind rolul si răspunderea 
organismelor democratice create în 
tara noastră pe toate verigile orga
niza torico-administrative, întreprin
dere — centrală — minister, se va 
putea asigura utilizarea la un nivel 
superior a potențialului tehnico-pro- 
ductiv existent, îndeplinirea si depă
șirea pe această bază a prevederilor 
planului pe perioada 1986—1999.

dezvoltare, 
mărirea receptivității centra- 

industriale

a propunerilor si soluțiilor
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe.
Cu ocazia celei de-a 67-a aniversări a înființării Partidului Comunist 

Român, în numele Partidului Socialist din Cipru — EDEK și al meu perso
nal, vă adresăm, dumneavoastră și poporului prieten român, urări de succes 
deplin.

Ne exprimăm convingerea că relațiile prietenești care leagă partidele și 
popoarele noastre vor continua să se dezvolte spre binele celor două țări, al 
cauzei păcii, libertății și dreptății.

Dr. VASSOS LYSSARIDES
Președintele Partidului Socialist din Cipru — EDEK

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru amabilul dumneavoastră mesaj transmis cu ocazia 
Zilei naționale.

Vă adresez, la rîndul meu, cele mai bune urări pentru bunăstarea po
porului român.

BEATRIX
Regina Țărilor de Jos

Cu prilejul Zilei Independenței de stat a României, Zilei eroilor 
patriei și Zilei victoriei asupra fascismului 

DEPUNERI DE COROANE DE FLORI
Cu prilejul aniversării zilei de 9 

Mai — Ziua proclamării independen
tei de stat a României, Ziua eroi
lor patriei și Ziua victoriei asupra 
fascismului —, in Capitală au avut 
loc, luni, solemnități in cadrul căro
ra au fost depuse coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism, la Monumentul eroilor 
patriei și la Monumentul eroilor so
vietici.

în acordurile solemne ale Imnului 
eroilor au fost depuse coroane de 
flori din partea secretarului general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii Socia
liste România.

Au mai fost depuse coroane de 
flori din partea Ministerului Apărării 
Naționale și Ministerului de Interne, 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România și Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor. Comite- 

-c tului municipal București al P.C.R. 
și Comitetului Executiv al Consiliu- 

.' Iui popular al municipiului Bucu
rești, Comitetului foștilor luptători 
și veteranilor de război împotriva 
fascismului.

Au fost depuse, de asemenea, co
roane de flori din partea corpului 
diplomatic.
' Grupuri de pionieri au depus jer
be de flori.

La solemnități au luat parte tova
rășii Emil Bobu, Ion Dincă, Constan
tin Olteanu. Nicolae Giosan, Vasile 
Milea. Tudor Postelnicu. Radu 
Bălan, precum și membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, ai Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, membri ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe și ai 
altor ministere, al unor instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești, generali activi și in 
rezervă, foști comandanți de mari 
unități pe frontul antihitlerist, foști 
combatanți antifasciști, reprezentanți 

, ei oamenilor muncii din întreprin- 
'"deri și instituții bucu.reștene

Au fost de față șefi de misiuni 
' diplomatice acreditați la București, 
atașați militari, alți membri ai 
corpului diplomatic.

- a Pe platourile din fața monumen
telor erau aliniate gărzi de onoare.

• ■ „Alcătuite din ostași ai forțelor arma
te, membri ai gărzilor patriotice și 

. ai formațiunilor de pregătire a ti

„PĂMINTUL BUN“
(Urmare din pag. I)

. Asolamentul, prin structura și am
plasarea culturilor, are un rol hotă- 

„ritor pentru reducerea scurgerilor pe 
vensanți și creșterea infiltrației anei 
în sol, prin aceasta contribuind deci
siv la stoparea fenomenului de ero
ziune, asigurind totodată conserva
rea și exploatarea pe o perioadă cit 
mai îndelungată a complexelor anti- 
erozionale amenajate. S-a dovedit 
cu date concrete, atit din cercetare, 
cit și din producție, că asolamente- 
le cu solă săritoare amelioratoare cu 
ierburi perene — graminee sau legu
minoase — are un rol complex — 
hidrologic, antierozional, pedoamelio- 
rativ și productiv, motiv pentru care 
este recomandabilă generalizarea a- 
cestui tip de asolamente pe toate 
terenurile erodate și amenajate. Nu 
puține au fost însă intervențiile care 
au demonstrat că structura actuală 
de culturi repartizată prin plan nu 
ține seama de recomandările stațiu
nii din Perieni, făcind inoperante 
aplicarea sistemelor de cultură sta
bilite pe terenurile in pantă. Este o 
situație ce se regăsește practic în 
toate județele. în Bistrița-Năsăud, 
bunăoară, ponderea plantelor prăsi
toare, slab protectoare ale solului, 
este de 47 la sută in structura cul
turilor repartizate. Această pondere 
ridicată obligă amplasarea plantelor 
prăsitoare și in treimea superioară a 
pantelor, ceea ce favorizează trans
portul pămintului prin eroziune la 
poalele dealului. Altfel spus, se ac
ționează cu bună știință în sensul 
dezvelirii dealurilor de stratul fertil 
de sol. Este indreptățită deci cerința 
formulată de mai multi participanți 
ca Ministerul Agriculturii si organele 
centrale de planificare să respecte 
întocmai structura culturilor reco
mandată de stațiunea din Perieni 
pentru exploatarea optimă, științifi
că și antierozională a terenurilor in 
pantă. S-a accentuat in acest sens 
necesitatea ca studiul, promis de 
mai mult timp, privind zonarea si 
microzonarea culturilor pentru toate 
județele, cu deosebire pentru terenu
rile in pantă, să fie definitivat de 
organele de specialitate ale Ministe
rului Agriculturii cel tirziu pînă la 
sfîrșitul lunii mai, spre a putea fi 
folosit la stabilirea științifică a pla
nului de cultură pentru anul viitor, 
in strinsă legătură cu cerința apli
cării agrotehnicii antierozionale.

Este meritul incontestabil al aces
tui schimb de experiență de a fi re
liefat, pe lingă cauzele obiective, in 
egală măsură și cauzele subiective, 
care conduc la un ritm anevoios de 
execuție in unele județe, și mai 
ales la exploatarea necorespunzătoa
re din punct de vedere antierozional 
a terenurilor amenajate, ceea ce se 
reflectă în neatingerea parametrilor 
tehnico-economici stabiliți prin docu
mentații la multe amenajări. S-a 
arătat, și s-au făcut nominalizări, că 
lucrările agrotehnice antierozionale. 

neretului pentru apărarea patriei, 
acestea au prezentat onorul.

La Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism și la Monumentul 
eroilor patriei a fost intonat Imnul 
de stat al Republicii Socialiste 
România.

La Monumentul eroilor sovietici 
au fost intonate imnurile de stat 
ale U.R.S.S. și Republicii Socialiste 
România. Au fost prezenți E. M. 
Tiajelnikov. ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, atașatul mi
litar. aero și naval al U.R.S.S., mem
bri ai ambasadei.

După depunerea coroanelor de 
flori, participantii la solemnități au 
păstrat un moment de reculegere.

în încheierea solemnităților, asis
tența a primit defilarea gărzilor de 
onoare.

în aceeași zi a avut loc o solemni
tate asemănătoare la Cimitirul de la 
Tîncăbești al militarilor britanici 
căzuți pe teritoriul țării noastre in 
lupta împotriva fascismului.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii So
cialiste România.

Au mai fost depuse coroane de 
flori din partea Ministerului Apără
rii Naționale, Comitetului Executiv 
al Consiliului popular al municipiu
lui București, precum și a corpului 
diplomatic.

Un grup de pionieri a depus jerbe 
de flori.

La solemnitate au luat parte to
varășii Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Constantin Radu, viceprim-ministru 
al guvernului, membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, repre
zentanți ai Consiliului popular al 
municipiului București, generali și 
ofițeri, alte persoane oficiale.

Au fost de față Hugh J. Arbuth- 
nott, ambasadorul Marii Britanii la 
București, atașatul naval și militar 
britanic, membri ai ambasadei, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră, membri ai corpului 
diplomatic.

.0 gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Marii Britanii și Republicii 
Socialiste România.

în încheierea ceremoniei, cei pre
zenți au primit defilarea gărzii de 
onoare.

Cu același prilej, au fost deov.se 
coroane de flori la Cimitirul militar 
de la Ghencea, cimitirele ostașilor 
sovietici de la Herăstrău și Jilava, 
la monumente și cimitire ale osta
șilor români și sovietici din țară.

cum sînt executarea arăturilor pe 
direcția curbelor de nivel, cultivarea 
în fîșii, introducerea asolamentelor si 
rotația rațională a culturilor, se apli
că sporadic in majoritatea județelor, 
și aceasta datorită în principal lip
sei de preocupare, nu ocazionate de 
diferite prilejuri, ci permanente din 
partea organelor agricole județene, 
a cadrelor de conducere din unitățile 
agricole și chiar a cadrelor din uni
tățile de cercetare, care răspund de 
perimetrele etalon. Toate acestea 
s-au răsfrânt negativ asupra rezul
tatelor in producție, corjducînd im
plicit la deteriorarea unor lucrări, 
Cum s-a întîmplat chiar in cadrul 
perimetrului etalon din județul Mu
reș. unde o parte din benzile înierba- 
te și terasele executate cu fondurile 
statului, au fost distruse prin execu
tarea lucrărilor agricole din deal in 
vale. Complexitatea și amploarea u- 
nor neajunsuri și deficiente mani
festate denotă din partea unor orga-

CERINȚE ESENȚIALE,
• Pe toate terenurile unde este posibilă folosirea 

actualei sisteme de mașini, lucrările trebuie executate 
obligatoriu numai pe direcția curbelor de nivel

• Definitivarea și producerea utilajelor și tractoa
relor specifice pentru terenurile în pantă — o sarcină 
esențială, tergiversată de prea mult timp

• Se impune o mai strînsă coordonare a activității 
tuturor factorilor implicați pentru soluționarea aspecte
lor de care depinde înfăptuirea întocmai a programului 
de combatere a eroziunii solului

Toți participanți! Ia schimbul de 
experiență au apreciat in mod una
nim că in momentul de față, deși 
există sisteme de cultură antierozio
nală și tehnologii de lucru specifice 
pentru terenurile în pantă, toate a- 
cestea nu se aplică decit parțial, cea 
mai mare parte a terenurilor ame
najate, care însumau la finele anului 
trecut aproape 2,4 milioane hectare, 
fiind lucrate in mod necorespunză
tor, prin executarea lucrărilor din 
deal in vale și nu pe direcția curbe
lor de nivel. Asta echivalează, re
marca directorul stațiunii din Pe
rieni, să se cheltuiască bani nu 
pentru a stopa, ci pentru a favoriza 
procesele de eroziune, iar în peri
metrele amenajate a înlesni degra
darea lucrărilor executate. Două as
pecte s-au impus atenției, de a că
ror soluționare depinde executarea 
întregului complex de măsuri antie
rozionale pe terenurile in pantă..

în primul rind este vorba de exe
cutarea mecanizată a lucrărilor pe 
terenurile cu pantă de pină la 15—16 
la sută. Experiența stațiunii din Pe
rieni, cit si a Stațiunii de cercetări
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GALAȚI: Muzeul de istorie 
— intr-un nou edificiu

Duminică, 8 mai, a fost vernisa
tă expoziția de bază a Muzeului 
județean de istorie din Galați, or
ganizată pentru prima dată într-o 
formulă unitară, in aceeași incin
tă. din strada Avîntului 20, clădire 
special amenajată în acest scop. 
Spațiile — amplasate pe trei nive
luri — prezintă peste 3 000 de ex
ponate diverse, organizate cronolo
gic. de la primele atestări ale exis
tenței umane si mărturii arheolo
gice (rod al descoperirilor efectua
te pe teritoriul județului), pină în 
zilele noastre. Un spațiu important 
este acordat mărețelor realizări din 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". cea 
mai fertilă — și pentru județul Ga
lați — din întreaga istorie a pa
triei. Redeschiderea Muzeului de 
istorie din Galați — într-o nouă 
formulă de prezentare și într-o 
nouă incintă — constituie un act 
cultural important pentru viața 
spirituală a județului. (Dan Plăeșu).

PLOIEȘTI : „Imnurile 
cetății"

Teatrul municipal din Ploiești a 
găzduit simpozionul „Partidul Co
munist Român — conducătorul pro
cesului revoluționar de făurire a 
societății socialiste si comuniste pe 
pămintul României", urmat de un 
spectacol muzical-literar-coregrafic. 
A fost prima manifestare dintr-un 
amplu ciclu de acțiuni înscrise sub 
genericul „Imnurile cetății".

Programul actualei ediții, a 
VIII-a, cuprinde si alte cicluri de 
manifestări, precum : „Ploiești — 
vatră de istorie a mișcării munci
torești-revoluționare". „Creativita
te — eficientă — productivitate" și 
„Totul pentru realizarea la timp și 
de calitate a sarcinilor economice". 
Este de menționat faptul că intre 
23 și 29 mai se va organiza, in toa
te unitățile ploieștene, o „Săpt.ă- 
mină record in producție", vor avea 
loc ample acțiuni de gospodărire 
și înfrumusețare, se vor deschide 
expoziții documentare, de carte și 
artă plastică și se vor prezenta 
spectacole cultural-artistice. (Ioan 
Marinescu).

ne agricole județene, dar și a fac
torilor cu munci de răspundere care 
coordonează această activitate o a- 
numită superficialitate și viziune În
gustă in tratarea si rezolvarea pro
blemelor ivite, uitindu-se că in ce 
privește combaterea eroziunii solului 
greul începe abia după ce amenajă
rile au fost date în exploatare. în 
acest spirit s-a făcut observația că 
exploatarea optimă a amenajărilor 
antierozionale impune ca o condiție 
esențială o muncă susținută, desfă
șurată la toate nivelurile, pentru 
pregătirea corespunzătoare, pe un 
plan larg, a cooperatorilor, mecani
zatorilor, specialiștilor și a cadrelor 
de conducere din unități. Pretutin
deni trebuie întronate ordinea si 
disciplina fermă. întărită răspunde
rea tuturor pentru executarea lucră
rilor pe pante amenajate antierozio
nal numai in conformitate cu nor
mele stabilite pentru prevenirea și 
combaterea eroziunii solului.

ONORATE PARȚIAL

pentru mecanizarea lucrărilor în 
pantă din Cluj, care a fost preluată 
mai mult sau mai puțin și de unele 
stațiuni pentru mecanizarea agricul
turii din citeva județe, demonstrează 
convingător că actuala sistemă de 
tractoare și mașini agricole permite 
executarea mecanizată a lucrărilor 
pe curbele de nivel pe terenurile cu 
pante de pînă la 15—16 Ia sută. A- 
ceasta înseamnă că cea mai mare 
parte a terenurilor supuse eroziunii 
pot fi lucrate in mod științific, in 
conformitate cu cerințele agrotehni
cii antierozionale. Două județe — 
Vaslui șl Sălaj — au făcut si fac 
dovada la seara întregului județ că, 
prin bună organizare, pregătire si 
instruire temeinică a mecanizatori
lor, specialiștilor si a cadrelor de 
conducere din unități, dar și prin 
urmărire și îndrumare permanentă 
din partea organelor agricole, toate 
lucrările. PQt fi executate, pe ase
menea terenuri numai pe curbele de 
nivel, cu efecte pozitive deosebite in 
planul creșterii producției și stopă
rii proceselor de eroziune. Din pă
cate, in majoritatea celorlalte județe

BUCUREȘTI

0 nouă și modernă arteră rutieră
Zilele acestea, pe 

harta Capitalei. întră 
calea Griviței. zona 
Christian Tell si Pia
ța Romană, a apărut o 
stradă nouă. De 700 
metri lungime și 14 
metri lățime. Cu tro
tuare pentru circulația 
pietonilor, cu două 
benzi de trafic auto 
pe sens, pregătită să 
ducă în spate un to
naj apreciabil. Prevă
zută in planul de sis
tematizare a Capitalei, 
construcția noii artere 
de comunicație deve
nise o necesitate. Pen
tru că. în perimetrul 
amintit. în vederea 
pregătirii. în viitorul 
apropiat, a unor lu
crări edilitare mai de 
amploare. trebuiau 
corectate, aici, niște 
trasee vechi, sinuoa
se. și trasată o con
tinuare a căii Grivi- 
tei spre Piața Roma
nă. bulevardele Emi- 
nescu și Dacia, pină-la 
calea Moșilor. în ve
derea asigurării unui 
trafic rutier optim.

La prima vedere 
construcția unui astfel 
de drum ar părea o 
chestiune de rutină, 
în realitate, lucrarea 
a ridicat o serie de 
probleme cu totul 
deosebite, care au tre
buit rezolvate prin 
colaborarea strinsă. ia 
fata locului, dintre 
proiectant — Institu
tul „Proiect" Bucu
rești. prin inginer Li
dia Dobrescu — si con
structor — I.A.C.E.D., 
Antrepriza de con
strucții edilitare si 
drumuri din cadrul 
Centralei antrepriză 
generală de construc- 
ții-montaj București. 
O colaborare din care 
au rezultat soluții in
genioase pentru racor
darea noii lucrări cu 
străzile existente, pen

tru rezolvarea pe loc 
a unor elemente de 
detalii, cum ar fi în- 
grosarea fundației 
pentru a asigura re
zistența drumului sau 
rezolvarea din mers a 
unor aspecte de fini
sare a zonelor supu
se demolării : garduri, 
împrejmuiri, suprafețe 
de parcare. Lucrările 
au debutat pe o vre
me cu totul nepriel
nică — ploi intense si 
lapoviță. pe parcursul 
cîtorva zile. Deci, di
ficultăți în plus. în
vinse cu tenacitate. 
Lupta cu timpul des
tinat efectuării lucră
rii. insă. a de
monstrat strălucit ca
pacitatea creatoare a 
constructorilor. O ast
fel de lucrare se e- 
xecuta in mod normal 
între 3 sau 6 luni. Or, 
în numai 9 zile dru
mul a fost gata. Cu 
tot ce tine de con
strucția lui. Adică 
partea văzută, dar și 
nevăzută a drumului : 
subteranul cu tot e- 
chipamentul lui. rețe
lele edilitare — apă, 
canal, electrice, tele
foane. gaz. Iată dar 
un prim element de 
spectaculos. Compri
marea la maximum a 
timpului. Și al doi
lea 7 Să ne explicăm, 
în orice construcție de 
acest gen, in genere, 
se operează demolări
le. se eliberează am
plasamentul. se incep 
lucrările subterane si 
se continuă cu cele de 
drum propriu-zise. 
Dar termenul foarte 
scurt de predare a a- 
cestei artere n-a mai 
permis desfășurarea 
succesivă a lucrărilor, 
ci a impus realizarea 
lor în paralel. Ceea 
ce. după cum ne pre
ciza ing. Virgil Brâ- 
teanu. șeful atelieru

nu există sau există prea puțină 
preocupare și hotărire pentru execu
tarea lucrărilor pe curbele de nivel, 
pină unde se poate. Este vorba aici 
de răspunderea cu care isi Îndepli
nesc atribuțiile și sarcinile organele 
județene de partid si agricole, care 
nu acționează cu fermitate pentru a 
institui în fiecare unitate agricolă 
obligativitatea ca, pe terenurile in 
pantă mecanizabile, lucrările să fie 
executate numai pe direcția curbe
lor de nivel. Concluziile se impun de 
la sine. Așa cum s-a arătat in cadrul 
schimbului de experiență, in toate 
județele, organele de partid și cele 
agricole au datoria de a intreprin- 
de măsuri hotărite, de a desfășura o 
susținută muncă politică si organi
zatorică, inclusiv in planul ridicării 
pregătirii profesionale, pentru a de
termina în rîndul mecanizatorilor și 
al specialiștilor din toate unitățile a- 
gricole schimbarea radicală a con
cepției privind executarea lucrărilor 
pe terenurile în pantă, numai ne 
direcția curbelor de nivel, pe toate 
terenurile unde este posibil.

în momentul de față, greutatea 
cea mai mare pentru generalizarea 
executării lucrărilor pe curbele de 
nivel, pe pante de pină la 15—16 la 
sută, o constituie lipsa plugurilor re
versibile. Folosirea plugurilor nor
male pentru terenuri plane conduce 
la un randament scăzut si la un con
sum dublu de motorină pe unitatea 
de suprafață. întrucit se ară doar 
intr-o direcție. întoarcerea făcin- 
du-se în gol. Problema este insă re
zolvată. La Stațiunea de cercetări 
pentru mecanizarea lucrărilor pe te
renurile în pantă din Cluj au fost 
concepute și realizate două pluguri 
reversibile, cu două si trei trupite. 
care să poată fi utilizate cu tractoa
rele cu pneuri. Rămine doar să se 
treacă la fabricarea in număr mare 
a acestor pluguri pentru dotarea cit 
mai grabnică a unităților agricole.

Desigur, folosirea sistemei actuale 
de mașini și tractoare agricole pen
tru terenurile cu pante de pînă la 
15—16 la sută constituie o soluție 
de provizorat, care nu asigură și so
luționarea problemei de fond. Esen
țial este, așa cum a indicat secreta
rul general al partidului, ca unită
țile de cercetare specializate si în
treprinderile industriale de profil să 

Cum subliniam si în preambulul acestor consemnări, meritele deose
bite ale acestui schimb de experiență constau tocmai in faptul că partici
pantii. in fond factori cu munci de răspundere in acest domeniu, au evi
dențiat într-un spirit de exigență sporită, pornind de la ce s-a făcut bun, 
dar și de la neajunsurile existente, direcțiile de acțiune prioritare în eta
pa următoare pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor stabilite de con
ducerea partidului, personal de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în ce privește materializarea Programului național de 
combatere a eroziunii solului.

Ca o chintesență a dezbaterilor, se desprinde concluzia majoră ca. atit 
pe plan local — la nivelul fiecărui județ, cit și pe plan central — la ni
velul organismelor de stat, care concură la realizarea acestui program, să 
se asigure coordonarea mai strinsă și unitară a întregii activități, astfel 
Ca fiecare organism in parte să-și îndeplinească atribuțiile ce-i revin. 
Tocmai de aceea, in scopul realizării fiecărui obiectiv Ia termenele sta
bilite, a recuperării anumitor restanțe, se detașează cerința ca factorii 
răspunzători de la toate nivelurile să stabilească măsurile ce se impun 
pentru soluționarea tuturor aspectelor semnalate, dar și a altora care au 
fost aduse în discuție, astfel incit să se creeze cadrul necesar generalizări! 

și extinderii pe toate suprafețele prevăzute a metodelor de amenajare și 
cultivare antierozională a terenurilor in pantă, aceasta constituind o 
pîrghie însemnată pentru sporirea substanțială a producției agricole.

lui 7 — drumuri din 
cadrul I.P.B.. prezent 
permanent pe șantier 
alături de proiectant, 
a solicitat in mod deo
sebit capacitatea de 
organizator a . con
structorului.

Pentru a avea o 
imagine de ansamblu 
a muncii de excelent 
organizator a con
structorului. iată nu
mai citeva detalii. 
Artera a fost chibzui
tă și demarată pe trei 
tronsoane : unul între 
calea Victoriei si 
Christian Tell de 270 
metri, la care a lu
crat brigada nr. 3 
condusă de ing. Petre 
Moisescu. altul între 
calea Victoriei si ca
lea Griviței, cu o lun
gime similară celui a- 
mintit și realizat de 
brigada a 8-a a ing. 
Pomlrleanu si. in sfir- 
șit, intre Christian Tell 
si Piața Romană, de 
150 de metri si con
struit de brigada ing. 
Traian Dumitru. Trei 
șefi de brigadă con
duși de directorul co
ordonator. ing. Victor 
Mitracae. și Mihail 
Erbașu. director teh
nic. cu maiștrii Cris- 
tache Ceaușu. Ion Be- 
jan. Vasile Simion, 
Nicu Stan, cu ingine
rii Nicolae Dordea, 
Ion Enciu. Vasile 
Dimitrlu sau Vasile 
Văduva. împreună cu 
circa 600 de oameni — 
betoniști. pavatori. 
drenori. sudori, insta
latori (ar trebui amin
tiți absolut toti. ni s-a 
spus), zi și noapte, in
tr-o continuă înfrunta
re cu ploaia, cu orele 
apăsătoare, au făcut a- 
proape imposibilul ca. 
în atit de puține zile, 
drumul dintre calea 
Griviței și Piața Ro
mană să fie gata. Au 
fost susținuți in bătă
lia lor. aveam să a- 
flăm de la primarul 
Consiliului popular al 
sectorului 1. de mii de 
oameni ai muncii din 
cadrul sectorului.

încadrat de frasini, 
împodobit cu tuia — 
niște brăduleți drepți 
ca recruții la jură- 
mint — decorat, unde 
a fost nevoie de-o 
pată de culoare, cu 
mici si cochete ron
duri de pansele, noua 
arteră de circulație 
va fi. curind. flanca
tă de blocuri de lo
cuințe : continuarea
căii Griviței. zona. 
Christian Tell. Piața 
Romană.

...Cind apar aceste 
rinduri. pe noua arte
ră bucureșteană se 
circulă intens.

Maria CUIB’JS
Foto: Sandu Cristian

asigure definitivarea si producerea 
unei sisteme de tractoare pe senile 
și utilaje agricole specifice pentru 
executarea lucrărilor pe curbele de 
nivel și aplicarea tehnologiilor anti
erozionale pe toate terenurile in 
pantă, și cu deosebire pe pantele 
mari, cuprinse intre 16 și 25 la sută, 
care în prezent sint lucrate cu totul 
necorespunzător, ceea ce duce la 
accentuarea și amplificarea fenome
nelor de eroziune. In această privin
ță se constată o tergiversare neper- 
misă a îndeplinirii sarcinilor stabi
lite. în timp ce la Stațiunea de cer
cetări pentru mecanizarea lucrărilor 
pe terenurile în pantă din Cluj a fost 
definitivată, omologată și predată 
pentru producția de serie toată sis
tema de utilaje agricole pentru tere
nurile în pantă, organele de speciali
tate și unitățile industriale de profil 
nu manifestă interesul cuvenit pen
tru fabricarea tractoarelor pe șenile 
SM-800 și SM-851. Ia parametrii 
funcționali si calitativi prevăzuti in 
documentația de execuție. în felul 
acesta s-a ajuns la un cerc vicios. 
Deși sistema de mașini este defini
tivată, agricultura nu comandă pro
ducerea utilajelor respective. Și a- 
ceasta în mod îndreptățit, deoarece 
in lipsa tractoarelor pe șenile utila
jele nu pot fi folosite și ar însemna 
să se încarce inutil stațiunile de 
mecanizare. Este de neînțeles cum 
in această problemă — a producerii 
tractoarelor pe șenile — tergiversată 
de 20 de ani, organele centrale de 
resort, și in primul rind Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
nu au intervenit spre a îndrepta lu
crurile pe făgașul normal. Este 
timpul ca această chestiune să fie 
rezolvată definitiv si favorabil, fiind
că nu este un lucru imposibil, ci 
dimpotrivă, ușor de realizat pentru 
industria noastră. Este o cerință ce 
se impune cu atit mai mult cu cit, 
de aici înainte, exploatarea raționa
lă. antierozională a terenurilor în 
pantă, pentru amenajarea, cărora 
s-au cheltuit și se vor cheltui mij
loace bănești și materiale considera
bile, nu se poate realiza in bune 
condiții fără dotarea unităților a- 
gricole cu sistema de tractoare si 
utilaje specifice pentru terenurile în 
pantă.

Recepție cu prilejul Zilei
Cu prilejul celei de-a 43-a aniver

sări a eliberării Cehoslovaciei de sub 
dominația fascistă, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Jan Papp, a 
oferit, luni, o recepție.

Au participat Ion Dincă. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim viceprim-minis
tru al guvernului, președintele părții 
române in Comisia mixtă guverna
mentală româno-cehoslovacă de cola
borare economică și tehnico-științi- 
fică, membri ai Biroului Marii Adu
nări Naționale, miniștri, adjuncți de 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., mem-

Recepție la Ambasada Uniunii Sovietice
Cu prilejul Zilei Victoriei, amba

sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești. E.M. Tiajelnikov. a oferit, luni, 
o recepție.

Au participat adjuncți de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., membri ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe. Ministerului Apărării Na

Vizita delegației guvernamentale pentru știință 
și tehnologie din Republica Populară Chineză
în perioada 5—8 mai a.c.. la invi

tația Comitetului Național pentru 
Știință și Tehnologie, a făcut o vi
zită in Republica Socialistă Româ
nia delegația guvernamentală pentru 
știință și tehnologie din Republica 
Populară Chineză, condusă de tova
rășul Song Jian, consilier de stat, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Știință și Tehnologie din 
această țară.

Cu prilejul vizitei, în conformitate 
cu cele stabilite la intilnirile la nivel 
înalt ale conducătorilor de partid și 
de stat din Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chi
neză, au fost purtate convorbiri la 
Comitetul Național pentru Știință și 
Tehnologie, cu privire la posibilită
țile de dezvoltare, in continuare, a 
colaborării tehnico-științifice româ- 
no-chineze in domenii de virf ale 
științei și tehnicii actuale pentru 
dezvoltarea economiilor celor două 
țări și la căile și metodele de creș
tere a eficienței acestei colaborări.

S-a făcut totodată un larg șl util

tv
20,00 Telejurnal
20,20 In dezbatere : Expunerea tovară

șului Nicolae Ceaușescu cu privi
re la unele probleme ale condu
cerii activității economlco-sociale, 
ale muncii ideologice și politico- 
educative, precum și ale situației 
internaționale. • Aplicarea fermă 
a noului mecanism economic ba
zat pe autoconducere șl autoges-

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul io mai, ora 20 — 13 mai, ora 
20. în țară : Vremea va fi în general 
caldă. Cerul va fi variabil, cu înno- 
rări mai accentuate, îndeosebi în partea 
a doua a intervalului - în regiunile sud- 
vestice. sudice și esticei unde local 
vor cădea ploi? îndeosebi averse, înso
țite de descărcări electrice șî, izolat, 
de grindină. Tn rest, ploile vor fi răz
lețe. Cantitățile de apă pot depăși, izo
lat. 15 litri pe metru pătrat în 24 de 
ore în partea a doua a intervalului,

ACTUALITATEA SIP>©RT8VĂ
„Centura de aur"

„Centura de aur" — tradiționalul 
turneu internațional de box organi
zat anual in țara noastră, ajuns la 
cea de-a 17-a ediție — a Început ieri 
după-amiază la Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală, in prezența 
unui numeros public. După festivi
tatea de deschidere și prezentarea 
celor aproape 100 de pugiliști (din 
Bulgaria, Cuba, Egipt. Finlanda, 
Ghana. Italia. Japonia. Turcia. Uniu
nea Sovietică si România), ș-au des
fășurat primele meciuri preli
minare. Impresia generală a spe
cialiștilor, rezultată din palma
resul unor competitori și din 
aceste partide de Început, este 
că actualul turneu pentru „Centura 
de aur" se anunță extrem de dispu
tat. Ieri am asistat la partide echi
librate și — ceea ce constituie a-

Informațil
Luni, s-a efectuat tragerea la sorți 

a meciurilor din cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei României" la 
fotbal, competiție ce se desfășoară 
sub genericul „Daciadei". Iată pro
gramul jocurilor : Rapid — Sportul 
Studențesc ; Corvinul Hunedoara — 
Dinamo ; Universitatea Craiova — 
Steaua ; Victoria București — C.F.R. 
Pașcani.

Rezultatele etapei a 27-a : Steaua 
— A.S.A. Tg. Mureș 4—1 (2—0) ; Di
namo — C.S.M. Suceava 9—1 (5—0) ; 
Corvinul — Victoria 2—2 (1—1) ; Oțe
lul — F.C. Argeș 1—1 (1—1) ; Uni
versitatea Cluj-Napoca — Universita-

teatre cinema
• Teatrul Național (14 7171, Șala 
mare) : Primăvara (recital Tudor 
Gheorghe de la Teatrul Național 
Craiova) — 19,30 ; (sala Amfiteatru) : 
Madame de la Cartiere — Comedia 
franceză și Teatrul Național ODEON
— 19 ; (sala Atelier) : Autograf — 18
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Cvarte
tul in creația clasicilor* *4 (V). Cvarte
tul de coarde „SERIOSO* 4 — 19 ; 
(sala Studio) : Recital de vioară Li
liana Mânu. La pian : Ovidiu Cucu

• Duminica in familie : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
GRIVITA (17 08 58) — 9; 11.15, 13,36; 
15,45; 18; 20, MELODIA (11 13 49) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
O Rezerva la start : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Niște băieți grozavi : FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 1(1; 13; 15; 17; 19
• Zimbet de soare ; ARTA (21 31 86)
— 9: 11; 13: 15; 17; 19
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : LIRA (317171) — 9: 11: 13
• Egreta de fildeș: FERENTARI: 
(80 49 85) — 13; 17
• Orele 11 : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17: 19
• Iacob : PACEA (71 30 85) — 9; 
11.30; 14; 16.30: 19
• Trenul de aur : DACIA (50 35 94) — 
9: 11.30: 14: 16.30: 19
• Torpilorii : VICTORIA (16 28 79)
— 9: 11: 13; 15: 17; 19
O Frații Karamazov : UNION
(13 19 04) — 9: 12.30: 16: 19,30
f) Copiii Leningradului : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19
• De viață nu mă satur niciodată : 
POPULAR (35 15 17) — 15: 17; 19

Program special pentru copii și ti
neret — 9: 11; 13: 15: 17. Nu e ușor 
cu bărbații — 19 : DOINA (16 35 ."81
• Judecătorul : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11 ; 13; 15; 17: 19
9 Cap ș| pajură : FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19, la
grădină — 20,30

— 17,30
• Teatrul de operetă (13 63 48) : O 
noapte la Veneția — 18
© Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Cu ușile închise — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O scrisoa
re pierdută — 18,30
4» Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc 
ciudat după scăpătat — 19
e Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
titoareă — 18
fll Teatrul sătiHc-muzicâl „C. Tă.na- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare 
că mă-nsor — 18

Ansamblul artistic ..Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pistruiatul — 15 ; 18

Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria' : Vitejii cetătU Ba^e-Bade
— 10 : Aventuri cu Scufița Roșie — 
15 ; (sala Cosmonautelor, 11 12 04) : 
Cartea cu jucării — 15
• Circul București (10 41 95) : ..Ste
lele Circului din Moscova* 4 — 19 %

nationale a R.S. Cehoslovace
bri ai conducerii unor ministere și 
ai altor instituții centrale, organiza
ții de masă și obștești, activiști de 
partid și de stat, oameni de știință 
și cultură, generali și ofițeri.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră.

*
Cu același prilej, consulul general 

al R. S. Cehoslovace la Constanța, 
Rarei Dostal, a oferit o recepție la 
care au luat parte reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
conducători ai unor întreprinderi și 
instituții.

ționale, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, activiști de partid și 
de stat, generali și ofițeri superiori, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră, 
atașați militari, alți membri ai cor
pului diplomatic. (Agerpres)

schimb de experiență referitor Ia 
stadiul și tendințele de dezvoltare a 
științei și tehnologiei în cele două 
țări, la problemele perfecționării 
continue a organizării și conducerii 
acestor activități.

La sfirșitul intilnirii s-a semnat 
un protocol privind rezultatele con
vorbirilor purtate, care a fost sem
nat din partea română de tovarășul 
Ion Ursu, prim-vicepreședintele Co
mitetului Național pentru Știință și 
Tehnologie, iar din partea chineză 
de tovarășul Song Jian, consilier de 
stat, președintele Comitetului de 
Stat pentru Știință și Tehnologie.

La semnarea protocolului au parti- 
cinat Wang Jinqing. ambasadorul 
R.P. Chineze la București, și alți 
membri ai ambasadei.

*
în timpul șederii în România, de

legația guvernamentală chineză, con
dusă de tovarășul Song Jian, a vi
zitat unități de cercetare și produc
ție din București și județul Pra
hova.

tiune o Rolul centralelor și între
prinderilor in elaborarea și reali
zarea planului de dezvoltare eco
nomică

20,35 Teatru TV (color). „Căsnicia nu-i 
o joacă" de I.D. șerban. Premie
ră TV. In distribuție : Carmen 
Stănescu, Manuela Ciucur, Adina 
Popescu. George Mihăiță. Con
stantin Cojocaru, Horla Șerbănes- 
cu, Petrică Popa. Adaptare pen
tru televiziune de Ioana Prodan 
și Olimpia Arghlr. Regia artisti
că : Olimpia Arghlr

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

mai ales în zonele deluroase din sud. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări de scurtă durată în 
partea de est și de sud-est, cu 35 pină 
Ia 45 kilometri pe oră. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 și 16 
grade, iar cele maxime, în general, 
între 18 și 28 de grade. Local, dimi
neața, vor fi condiții de ceață în par
tea centrală a țării. în București : 
Vremea va fi relativ caldă. Cerul va fi 
variabil, temporar poros; Vor cădea 
ploi, mai ales averse, însoțite de des
cărcări electrice, îndeosebi'în partea a 
doua-a înterva-lului. Vj'ntul va Sufla 
slab pîriălâ moderat, cu intensificări 
trecătoare de 35 kilometri pe oră. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 9 și 14 grade, iar cele maxime 
între 25 și 27 de grade.

— gala inaugurală
tracția sportului cu mănuși — de un 
nivel ridicat, pe măsura valorii mul
tora dintre sportivi, unii veritabile 
talente, ce-șl vor apăra șansele nu 
peste multă vreme în cadrul Jocu
rilor Olimpice.

La începutul galei inaugurale au 
boxat doi sportivi români de catego
rie muscă. Ambii au terminat victo
rioși : Adrian Amzăr (cu 3—2) in 
fata turcului Gill Ramazan, iar 
N. Aliuță (5—0) în fața ghanezulul 
Alfred Kotey. Alte rezultate la ace
eași categorie : Setsuo (Japonia) 
b.ab. 3 pe Todisco (Italia). O victo
rie aplaudată a obținut la categ. 
semiușoară Marian Dumitrescu. în 
fața finlandezului Yesa Koskinen.

Astăzi au loc alte gale prelimina
re. Prima începe la ora 15.30. iar 
cea de-a doua la ora 18,30.

din fotbal
tea Craiova 1—0 (0—0) ; F.C. Olt — 
Flacăra Moreni 2—0 (1—0) ; Rapid — 
S.C. Bacău 1—0 (1—0) ; Politehnica 
Timișoara — F.C.M. Brașov 1—0 
(1—0) ; Petrolul — Sportul studențesc 
1-0 (0—0).

Înaintea partidelor restanță, care 
se vor desfășura mîine. de la ora 
18 (Flacăra — S.C. Bacău. F.C. Olt 
— Steaua și Oțelul — Sportul stu
dențesc). în clasament conduc mai 
departe Steaua și Dinamo (cite 50 p 
fiecare), pe ultimele locuri situin- 
du-se acum Sportul studențesc, F.C. 
Argeș. Petrolul (cite 20 p) și C.S.M. 
Suceava (19 p).

deov.se


REPUBLICA TURCIA

Cu președintele 
din

TEL AVIV 9 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmi
se un salut cordial și cele mai bune 
urări de sănătate președintelui Par
tidului Muncii din Israel, Shimon 
Peres.

Mulțumind, Shimon Peres a. ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros salut, 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de progres și prosperitate po
porului român.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Partidului Muncii din Israel a 
tovarășului Nicolae Constantin, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., care a par-

Partidului Muncii
Israel

ticipat la cel de-al X-lea Congres al 
Partidului MAPAM.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej a fost evidențiat 
cursul pozitiv al relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncii, dintre România și Israel. 
Au fost abordate aspecte ale situa
ției internaționale actuale, în special 
ale evoluției situației din Orientul 
Mijlociu.

Shimon Peres a reliefat aprecierea 
de care se bucură poziția României, 
evidențiind in mod deosebit 
rolul și contribuția președintelui 
Nicolae Ceaușescu la soluționarea 
pe cale politică, prin negocieri, a si
tuației din Orientul Mijlociu, iniția
tivele șefului statului român in ve
derea edificării unui climat de pace, 
securitate și cooperare in regiune.

Cu secretarul general al Partidului 
Muncitoresc Unit — MAPAM

TEL AVIV (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, au fost transmise un 
salut călduros, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate secretarului 
general al Partidului Muncitoresc 
Unit din Israel — MAPAM, Eliazar 
Granot, precum și urări de noi rea
lizări în activitatea partidului con
sacrată promovării și apărării in
tereselor oamenilor muncii, cauzei 
păcii și cooperării intre popoare.

Eliazar Granot a mulțumit pentru 
mesaj și a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. din 
partea sa și a conducerii partidului, 
un salut cordial, cele mai calde urări

de sănătate. înaltă considerație și 
stimă pentru activitatea prodigioasă 
pe care o desfășoară în interesul 
cauzei păcii și înțelegerii în Orien
tul Mijlociu și în lume, iar poporului 
român — urări de prosperitate și noi 
succese în muncă.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de întilnirea pe care tovarășul 
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C, al 
P.C.R., a avut-o cu secretarul gene
ral al MAPAM și alți membri ai 
conducerii partidului cu ocazia 
participării la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Munci
toresc Unit din Israel.

CONGRESUL PARTIDULUI MUNCITORESC UNIT - MAPAM
Salutul adresat de reprezentantul 

Partidului Comunist Român
TEL AVIV (Agerpres). — Cel de-al 

X-lea Congres al Partidului Munci
toresc Unit din Israel — MAPAM, 
ale cărui lucrări s-au încheiat du
minică, a dezbătut și adoptat docu
mente privitoare la sarcinile parti
dului in etapa actuală.

Intre altele, congresul a adoptat o 
rezoluție in care este recunoscută 
necesitatea participării cu drepturi 
egale a Organizației pentru Elibera
rea Palestinei la viitoarele negocieri 
privind reglementarea conflictului 
arabo-israelian.

în cadrul ședințelor au luat cuvin- 
tul șefii unor delegații străine pre
zente la lucrări.

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, delega- 
ților le-a fost adresat un cald salut 
tovărășesc de către reprezentantul 
partidului nostru la congres, to
varășul Nicolae Constantin, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. președintele Colegiu
lui Central de Partid.

Prezența delegației Partidului 
Comunist Român la congresul dum
neavoastră -— se arată in cuvintul 
de salut — este expresia bunelor ra
porturi statornicite între cele două 
partide ale noastre, precum și a 
disponibilității lor de a extinde și 
intensifica colaborarea în folosul 
amplificării legăturilor dintre Româ
nia și Israel, dintre popoarele român 
și israelian, în interesul cauzei 
păcii, securității și înțelegerii in 
lume.

Punînd pe prim plan înfăptuirea 
programelor naționale de dezvoltare 
economică și socială. Partidul Comu
nist Român, România socialistă des

fășoară, în același timp, o intensă 
activitate internațională, de partici
pare activă la soluționarea proble
melor complexe ale lumii contem
porane.

Vorbitorul a reafirmat punctul de 
vedere al partidului și țării noastre, 
al președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind soluționarea globală, justă și 
durabilă a situației din Orientul 
Mijlociu, instaurarea unei păci trai
nice, pe baza retragerii Israelului din 
teritoriile arabe ocupate, a rezolvă
rii problemei poporului palestinian 
prin recunoașterea dreptului său la 
autodeterminare — inclusiv la crea
rea unui stat palestinian propriu, in
dependent — a asigurării integrității, 
suveranității și securității tuturor 
statelor din regiune. Se impune să 
înceteze măsurile de represiune îm
potriva populației palestiniene din 
teritoriile ocupate și să fie promo
vate noi inițiative și acțiuni menite 
să contribuie la rezolvarea probleme
lor clin Orientul Mijlociu. Ne pro
nunțăm — se spune în cuvintul de 
salut — pentru organizarea unei 
conferințe internaționale în proble
mele Orientului Mijlociu, la care să 
participe toate părțile interesate, 
inclusiv O.E.P. — reprezentantul 
unic și legitim al poporului palesti
nian — și Israelul, precum și mem
brii permanenți ai Consiliului de 
Securitate.

în încheiere, cuvintul de salut 
exprimă convingerea că relațiile de 
prietenie și conlucrare statornicite 
intre Partidul Comunist Român și 
MAPAM se vor dezvolta și în vii
tor, în interesul cauzei păcii, secu
rității și colaborării internaționale.

Expoziție omagială dedicată 
personalității și activității 

președintelui Nicolae Ceaușescu
ANKARA (Agerpres). — La Cen

trul cultural al universității „Er- 
ciyes", din orașul Kayseri, a avut 
loc vernisajul expoziției de fotogra
fii „Omagiu" dedicată personalității 
Si activității tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Expoziția înfățișează pe larg 
activitatea revoluționară a tovară
șului Nicolae Ceausescu, marile reali
zări obținute de poporul român in 
dezvoltarea economico-socială a pa
triei, îndeosebi după Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

In alocuțiunile rostite, guvernato

rul privinciei, Yuksel Cavusoglu, si 
rectorul universității, prof. dr. Aydin 
Inal, au scos in evidență personalita
tea marcantă a președintelui Româ
niei, Nicolae Ceausescu, rolul 
determinant pe care îl are in dez
voltarea economico-socială a țării, 
contribuția deosebită la întărirea 
prieteniei, colaborării si cooperării 
pe multiple planuri dintre cele două 
țări si popoare.

La festivitate au participat prima
rul orașului, alte oficialități, cadre 
didactice, studenți, reprezentanți ai 
presei, un numeros public.

A fost prezent ambasadorul Româ
nei la Ankara.

Pentru ca reuniunea general-europeană 
să se încheie cu rezultate cit mai pozitive

Negocieri intense pentru convenirea documentului final
VIENA 9 (Agerpres). — La Viena 

continuă lucrările reuniunii general- 
europene. în această etapă se des
fășoară o intensă activitate de nego
cieri pentru convenirea documen
tului final al reuniunii la toate ca
pitolele aflate in discuție : dezarma
re convențională și aspecte militare 
ale securității europene, principiile 
relațiilor dintre state, cooperarea e- 
conomică și tehnico-științifică. coo
perarea în domeniul culturii, educa
ției și umanitar, precum si aspecte 
ale securității si cooperării în zona 
Mării Mediterane. Țările neutre și 
nealiniate participante, luind ca bază 
pozițiile și propunerile făcute la reu
niune, elaborează un proiect al do
cumentului final pe care intențio
nează să-l prezinte oficial in urmă
toarele zile spre a servi ca bază 
pentru negocierile finale asupra do
cumentului de încheiere a reuniunii 
de la Viena. pentru găsirea unor so
luții general-acceptabile.

în paralel cu lucrările reuniunii, 
la Viena continuă și consultările 
dintre țările care fac parte din cele 
două alianțe militare din Europa 
pentru negocieri de dezarmare con
vențională pe continent. negocieri 
care, așa cum s-a hotărit, urmează 
să înceapă in cursul anului 1988. A- 
ccste consultări se concentrează asu
pra unor probleme importante ale

viitorului mandat, rămase încă ne
rezolvate. cum sint precizarea forțe
lor armate și armamentelor care ur
mează a face obiectul negocierilor, 
zona geografică de aplicare a vii
toarelor, măsuri. precum și elaborarea 
unor reguli de procedură și metode 
de lucru democratice și eficiente, 
care să permită buna lor desfășura
re. cit și apărarea intereselor de 
securitate ale tuturor participanți- 
lor Ia negocieri, ale tuturor state
lor europe,ne.

în această fază de evoluție com
plexă a lucrărilor apare deosebit de 
important ca. in cursul convorbiri
lor. luindu-se in considerare reali
tățile de pe continent și intere
sele legitime ale tuturor statelor 
participante, să se renunțe de către 
unele state la poziții și abordări "uni
laterale, selective.

După cum se cunoaște. România 
a prezentat Ia reuniunea de la Viena 
propuneri concrete și, în spirit con
structiv. participă activ la dezbateri 
și negocieri. acționează pentru 
găsirea de soluții gcneral-accep- 
tabile, pentru ca reuniunea, așa 
cum subliniază constant președin
tele Nicolae Ceaușescu, să se în
cheie cu rezultate cit mai pozitive, 
în interesul întăririi securității si 
dezvoltării cooperării în Europa, în 
toate domeniile de activitate.

CU PRILEJUL ZILEI DE 9 MAI

CINSTIREA MEMORIEI 
EROILOR ROMÂNI

R.P. Ungară
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — Cu 

prilejul Zilei Victoriei asupra fascis
mului. la 9 mai. ambasadorul Româ
niei la Budapesta a depus coroane 
de flori la Monumentul si la mormin
tele celor 11 000 de eroi români că- 
zuti în luptele pentru eliberarea ca
pitalei ungare.

Cu același prilej au fost depuse, 
din partea Ambasadei României, co
roane si jerbe de flori la monumen
tele si mormintele eroilor români din 
localitățile Debrețin. Miskolc. Szec- 
seny, Ludanyhalaszi, Litke, Tisza- 
kecske. Tiszalok. Megyaszo. Mehke- 
rek și Fuzesgyarmat.

Monumentele și mormintele la care 
au fost depuse coroane și jerbe de 
flori cinstesc memoria celor . peste 
42 000 de ostași si ofițeri români că- 
zuți pentru eliberarea Ungariei.

R.P. Bulgaria
SOFIA 9 (Agerpres). — Cu ocazia 

celei de-a 111-a aniversări a procla
mării independenței de stat a 
României, ambasadorul român in 
R. P. Bulgaria a depus, la 9 mai, 
coroane și jerbe de flori la monu
mentele din Plevna. Grivița, Pordim 
și Oreahovo, ridicate in cinstea eroi
lor români care și-au dat viața; in 
războiul de la 1877—1878. Au partici
pat reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, ai organizațiilor 
de masă si obștești, oameni ai 
muncii.

Franța
PARIS 9 (Agerpres). — Cu prile

jul Zilei Victoriei asupra fascismu
lui, din partea Ambasadei Republi
cii Socialiste România la Paris a 
fost depusă o jerbă de flori la cimi
tirul militar român din localitatea 
franceză Soultzmatt.

La manifestarea au participat pri
marul localității, alți reprezentanți 
ai autorităților locale, veterani de 
război, președintele și membri ai 
Asociației foștilor combatanți, zia
riști, locuitori ai comunei.

R.F.G. :

O necesitate stringentă evidențiată în cadrul

unor reuniuni internaționale :

Extinderea colaborării și intensificarea
acțiunilor pentru înfăptuirea dezarmării

BONN (Agerpres): ‘' în'orașul 
vest-german Tubingen s-au încheiat 
lucrările unui congres internațional 
împotriva războiului, la care au 
luat parte aproximativ o mie de 
savanți, oameni de știință, repre
zentanți ai unor formațiuni politice, 
organizații obștești și mișcări pen
tru pace din R.F.G. și din alte țări. 
Participanții au examinat o serie 
de aspecte actuale ale luptei pen
tru oprirea cursei înarmărilor. în
făptuirea dezarmării și consoli
darea păcii și au adoptat un pro
gram de măsuri pentru intensifi
carea acțiunilor în favoarea păcii și 
dezarmării.

NICOSIA 9 (Agerpres). — In 
orașul cipriot Limasol au început 
lucrările sesiunii Comitetului Exe
cutiv al organizației internaționale 
„Oamenii de cultură pentru dezar
mare nucleară". Participanții exa
minează probleme ale luptei pen
tru dezarmare si destindere inter

națională, căile de consolidare a 
securității și de dezvoltare a co
laborării dintre toate statele lumii.

MADRID 9 (Agerpres). — Biroul 
Internaționalei Socialiste a Femei
lor (I.S.F.), întrunit la Madrid sub 
lozinca „Dezarmare pentru dezvol
tare", a adoptat o rezoluție in care 
cere guvernelor tuturor țărilor lu
mii să înceapă reducerea cheltuie
lilor militare pînă la atingerea 
obiectivului unei diminuări de 10 la 
sută, iar fondurile astfel degajate 
să fie folosite în programe de dez
voltare pentru îmbunătățirea nive
lului de trai in fiecare stat in 
parte, luindu-se in considerare și 
necesitățile privind condiția femeii 
din lumea a treia. Documentul — 
intitulat „Rezoluția asupra dezar
mării pentru dezvoltare" — cheamă 
femeile din lumea întreagă să se 
încorporeze in mișcările care luptă 
pentru pace, dezarmare și dez
voltare.

Rezultatele alegerilor din 
landul Schleswig-Holstein
BONN 9 (Agerpres). — Potrivit 

rezultatelor oficiale preliminare ale 
alegerilor parlamentare desfășurate 
duminică în landul vest-german 
Schleswig-Holstein. Partidul Social- 
Democrat a obținut majoritatea ab
solută în Landtag (parlamentul lo
cal). respectiv 54.8 la sută din voturi, 
informează agenția D.P.A. Partidele 
fostei coaliții de guvernămint in acest 
land — Uniunea Creștin-Democrată 
și Partidul Liber-Democrat — au 
obținut 33,3 la sută din voturi (față 
de 42.6 1:1 stită în 1987) si. respectiv. 
4.4 la sută din voturi (liber-democra- 
ții nu-vor mai avea reprezentanți in 
acest Landtag, deoarece nu au atins 
procentul de 5 la sută, obligatoriu 
pentru a intra în parlament). Prim- 
ministru al landului Schleswig-Hol
stein va deveni social-democratul 
Bjoern Engholm.

Referindu-se la rezultatele alege
rilor din landul Schleswig-Holstein, 
președintele U.C.D., cancelarul Hel
mut Kohl, a apreciat că acestea re
prezintă ..o grea înfringere" pentru 
formațiunea sa politică.

Scrutinul prezidențial din Franța
O VICTORIE POLITICĂ A FORȚELOR DE STiNGA : 

FRANCOIS MITTERRAND A FOST REALES PREȘEDINTE

PARIS 9 (Agerpres). — Așa cum s-a 
anunțat. Franțois Mitterrand a fost 
reales președinte ăl Franței după un 
scrutin caracterizat printr-o amplă 
participare. La urne s-au prezentat 
peste 32 milioane de alegători. în 
favoarea lui Francois Mitterrand au 
votat 54.02 la sută dintre aceștia. 
Jacques Chirac nu a întrunit decit 
45.98 la sută din voturi.

într-o declarație radiotelevizată 
pronunțată după victoria in cel de-al 
doilea tur de scrutin al alegerilor 
prezidențiale. Franțois Mitterrand a 
spus : „Voi acționa respectînd cu fi
delitate principiile Republicii. Liber
tatea, egalitatea și respectul celor
lalți. refuzul oricăror excluderi — 
toate acestea întrețin mai departe 
speranțele oamenilor. In societatea 
noastră există prea multe neliniști, 
prea multe greutăți, prea multe in
certitudini pentru prea multi dintre 
noi pentru ca să putem uita că prima

noastră datorie este solidaritatea na
țională. Fiecare, potrivit mijloacelor 
sale, trebuie să concure la binele tu
turor".

Lionel Jospin, prim-secretar al 
P.S. Francez, a declarat : ..Socialiștii 
vor aborda noua perioadă intr-un 
spirit de fidelitate. Țara a făcut o 
opțiune clară".

Qeorges Marchais. secretar general 
al P.O. Francez, referindu-se la vo
turile acordate de acest partid în cel 
de-al doilea tur d.e scrutin, a subli
niat. într-o declarație, că acestea au 
contribuit la înlăturarea pericolului 
dreptei.

După cum au subliniat agențiile 
de presă, la doi ani după alegerile 
legislative din martie 1986, cîștigate 
de dreapta. Franțois Mitterrand, care 
s-a prezentat la alegerile preziden
țiale ca un promotor al unificării 
centrului-stinga, a obținut un succes 
mai mare decit in 1981. cind întru
nise 51,8 la sută din voturi.

Dialogul, tratativele, singura cale de 

acțiune pentru stingerea conflictelor

în sprijinul convocării unei conferințe internaționale 
de pace asupra Orientului Mijlociu

AMMAN 9 (Agerpres)-. — Regele 
Hussein al Iordaniei a subliniat ne
cesitatea organizării unei conferințe 
internaționale pentru soluționarea 
situației din Orientul Mijlociu pe 
baza rezoluțiilor Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. și asigurarea drep
turilor legitime ale poporului pales
tinian — transmite agenția F.A.N.A. 
El a relevat că Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei trebuie să fie 
prezentă la o astfel de conferință, 
alături de celelalte părți interesate.

MANAMA 9 (Agerpres), — în. ca

pitala Bahrainului s-au desfășurat 
convorbiri intre ministrul de exter
ne al țării-gazdă, Mohamed Bin 
Mubarak Al-Khalifa, și Faruk Kad- 
doumi. șeful departamentului politic 
al O.E.P., aflat In vizită la Ma
nama. Au fost examinate, după cum 
relevă agenția KUNA. problerhe 
privitoare Ia revolta populației pa
lestiniene din teritoriile ocupate, 
precum si rezultatele demersurilor 
întreprinse pină in prezent în pro
blema convocării unei conferințe d*  
pace pentru Orientul Mijlociu.
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Pregătirea viitoarei întîlniri ia nivel înalt 
dintre Etiopia și Sudan

KHARTUM 9 (Agerpres). — Co
misia tehnică mixtă sudanezo-etio- 
piană se va reuni marți la Khartum. 
După cum relatează agenția KUNA, 
urmează să fie elaborate un raport 
ce va fi prezentat unui comitet mi

nisterial mixt prevăzut a se reuni Ia 
17 mai. la Addis Abeba, precum și 
o serie de recomandări pentru vii
toarea întilnire la nivel înalt din
tre Etiopia și Sudan.

Delegațiile Angolei și Cubei au prezentat propuneri 
constructive la convorbirile de la Londra

LUANDA 9 (Agerpres). — Delega
țiile Angolei și Cubei au prezentat 
propuneri constructive la recentele 
convorbiri de la Londra cu repre
zentanți ai R.S.A. și S.U.A. — a de
clarat. la Luanda, Jose Eduardo dos 
Santos, președintele M.P.L.A.— 
Partidul Muncii, președintele Repu
blicii Populare Angola. Este . acum 
rindul părții sud-africane, care tre
buie să dea un răspuns propuneri

lor avansate de delegațiile angolezi 
și cubaneză — a arătat președintele 
Jose Eduardo dos Santos. După cum 
s-a mai anunțat, convorbirile cva- 
dripartite din capitala britanică au 
fost consacrate problemei reglemen
tării situației din sudul Africii și, 
în special, normalizării situației din 
Angola, precum si decolonizării Na
mibiei.. ocupată in mod ilegal de 
regimul de la Pretoria.

0 Expunere cuprinzătoare, o abordare novatoare, 
principială, a marilor probleme ale contemporaneității

Azi, alegeri anticipate 
în Danemarca

COPENHAGA 9 (Agerpres). — In 
Danemarca se desfășoară marți ale
geri parlamentare anticipate, convo
cate în urma demisiei guvernului 
condus de Poul Schlueter. Criza po
litică a fost declanșată iri urma a- 
doptării de către parlament a re
zoluției opoziției referitoare la in
terdicția accesului în porturile si a- 
pele teritoriale ale tării al navelor 
de război dotate cu armament nu
clear. Alegerile legislative ordinare 
au avut loc la 8 septembrie' 1987.

Președintele Guatemalei propune medierea 
în disputa dintre S.U.A. și Panama

CIUDAD DE GUATEMALA 9 (A- 
gerpres). — Președintele Guatema
lei, Vinicio Cerezo Arevalo, și-a 
exprimat dorința de a media în 
disputa dintre S.U.A. și Panama 
pentru găsirea unei soluții pașnice, 
pe cale negociată, politică — a a- 
nunțat purtătorul de cuvînt al pre

ședinției. Vinicio Cerezo a informat 
autoritățile panameze că are în ve
dere un plan pentru soluționarea 
problemelor disputate, care ar putea 
fi pus în practică numai dacă părți
le implicate în conflict acceptă me
dierea guatemaleză, relatează agen
ția EFE.

(Urmare din pag. I)
tuit un amplu sistem de organisme 
ale democrației socialiste, revoluțio
nare — incit anumite probleme pri
vind acest domeniu nu se pun pen
tru România, unde acum atenția se 
concentrează spre funcționarea opti
mă a structurilor create, îndeplinirea 
cit mai bună a atribuțiilor încre
dințate.

în expunerea secretarului general 
ai partidului, președintele Republicii, 
este reafirmată orientarea consec
ventă a României socialiste privind 
întărirea colaborării și solidarității 
cu țările în curs de dezvoltare in 
lupta lor pentru consolidarea inde
pendenței, împotriva dominației și 
asupririi imperialiste și neocolonia- 
liste. în același timp, țara noastră 
se pronunță constant pentru extin
derea relațiilor cu țările capitaliste 
dezvoltate, potrivit cerințelor co
existenței pașnice, și pe baza norme
lor și principiilor de raporturi inter
statale.

în acest cadru. România acordă o 
importanță deosebită dezvoltării re
lațiilor economice internaționale, 
promovării comerțului și cooperării 
cu toate statele, ca o cerință obiec
tivă a progresului general și, in ace
lași timp, ca o contribuție la cauza 
destinderii și păcii în lume. Din pă
cate. realitățile arată că legăturile 
economice și cooperarea economică 
internațională continuă să fie afec
tate da persistența unor piedici și 
bariere artificiale, a unor practici 
restrictive și discriminatorii, care 
contravin intereselor dezvoltării 
vieții economice pe plan mon
dial. Deosebit de nocivă ș-a do
vedit in aeest sens practica ana
cronică a presiunilor si condiționări
lor de ordin politic, pe linia discre
ditatei politici de amestec in trebu
rile interne ale altor state. In ceea 
ce o privește. România se pronunță 
c:t fermitate împotriva unor aseme
nea practici tributare vechiului mod 
de gindire și acțiune in viața inter
națională, se pronunță pentru des
fășurarea unor schimburi economice

echitabile. despovărate de orice 
imixtiuni, presiuni sau condiționări, 
pentru acordarea de avantaje reci
proce.

Prin această prismă apreciază țara 
noastră și relațiile sale economice cu 
S.U.A. — problemă abordată in 
cursul recentei intilniri a președinte
lui Nicolae Ceaușescu cu un grup de 
oameni de afaceri americani. Refe- 
rindu-se la faptul că in ultimii ani 
administrația S.U.A. a condiționat 
menținerea clauzei națiunii celei mai 
favorizate de acceptarea unor cerin
țe reprezentind amestecuri in trebu
rile interne ale țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia cu toată 
hotărirea că România nu a cedat si 
nu va ceda niciodată nici unui fel 
de presiuni. Țara noastră se pro
nunță pentru dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor economice cu Sta
tele Unite, pentru intensificarea 
eforturilor in vederea menținerii in 
ambele. sensuri a clauzei națiunii 
celei mai favorizate, pentru inlătu- 
rarea oricăror bariere din calea unui 
comerț cu adevărat echitabil, reci
proc avantajos.

Astăzi se poate afirma că întreaga 
evoluție a vieții internaționale 
învederează imperativul — reafir
mat. în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — statornicirii la 
baza relațiilor dintre toate statele a 
principiilor egalității, respectului 
independentei si suveranității națio
nale, neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc. Cu 
deosebire în actualele împrejurări, 
cind in viața internațională se mențin 
încă probleme grave si complexe, 
cind pacea mondială este permanent 
amenințată ca urmare a cursei înar
mărilor, îndeosebi nucleare, a per
sistenței unor focare de război, res
pectarea normelor de legalitate in
ternațională, a principiilor noi de 
relații între state este o condiție pri
mordială, ca singura garanție a pă
cii și securității in întreaga lume.

în expunere este evidențiată cu 
putere necesitatea intensificării 
eforturilor tuturor forțelor înaintate 
pentru înfăptuirea dezarmării, în

primul rind a dezarmării nucleare, 
pentru eliminarea definitivă a arme
lor nucleare, pentru dezarmarea 
convențională și reducerea cheltuie
lilor militare, pentru asigurarea 
dreptului suprem al popoarelor la 
viață, la existență liberă si indepen
dentă — problema fundamentală a 
zilelor noastre.

în concepția secretarului general 
al partidului nostru privind necesi
tatea unei noi abordări a problema
ticii lumii contemporane, un loc im
portant ii ocupă problema soluționă
rii situațiilor conflictuale, a dife
rendelor dintre state numai ne cale 
politică, prin tratative. In acest sens, 
în expunere sint abordate probleme 
privind situațiile conflictuale din 
Afganistan, Nicaragua, Kampuchia 
— în legătură cu care România a 
adoptat de la început o noziție prin
cipială, de la care nu s-a abătut nici 
un moment și a cărei justețe a fost 
pe deplin confirmată de viață. Evo
luțiile intervenite in aceste regiuni 
au demonstrat și demonstrează cu 
putere actualitatea tezei marxiste 
privind inadmisibilitatea impunerii 
din afară a anumitor forme de or
ganizare socială, a exportului de re
voluție, ca si de contrarevoluție. 
Asemenea încercări au adus grave 
prejudicii, au provocat imense daune 
și suferințe popoarelor respective, 
însăși viața demonstrind că solidari
tatea nu poate însemna intervenție 
militară. In lumina a însăși tezei 
științifice privind rolul maselor, al 
popoarelor, ca adevărate făuritoare 
ale istoriei, se impune renunțarea 
cu desăvirșire la orice amestec din 
afară. în expunere se arată că, de 
fapt, principiul neamestecului în 
treburile interne constituie la ora 
actuală unul din imperativele esen
țiale ale vieții internaționale — atit 
pentru stingerea focarelor de con
flict și evitarea altora noi. cit si 
pentru dezvoltarea unor relații nor
male intre state, pentru asigurarea 
păcii. Are totodată o deosebită im
portantă sublinierea făcută de secre
tarul general al partidului că înlătu
rarea oricărui amestec in treburile 
altor popoare reprezintă o compo

nență a noului mod de gindire. care 
trebuie să pornească de la respec
tarea neabătută a dreptului fiecărui 
popor la independență, la dezvol
tare liberă, potrivit propriilor aspi
rații și interese naționale.

Tezele reafirmă orientarea con
secventă a partidului nostru privind 
întărirea solidarității cu toate forțele 
înaintate ale lumii contemporane. 
Conceptul de solidaritate definit de 
secretarul general al partidului este 
un concept de largă deschidere, 
străin oricăror limitări, incluzînd 
solidaritatea cu toate partidele co
muniste si muncitorești, cu partidele 
socialiste și social-democrate, cu 
alte partide democratice si progre
siste, cu toate forțele care se pro
nunță pentru înnoirea societății, 
pentru o politică de pace, libertate 
și independență, pentru progresul 
întregii umanități.

în spiritul aceleiași înalte răspun
deri pentru destinele umanității, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, a reafirmat 
poziția României socialiste față de 
problemele ce confruntă economia 
mondială — problemele reducerii 
decalajelor dintre state si lichidării 
subdezvoltării — relevînd cerința 
unui sprijin mai susținut acordat 
țărilor în curs de dezvoltare pentru 
soluționarea acestor probleme, pen
tru edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, care să asi
gure progresul tuturor popoarelor.

Prin ideile si tezele de cardinală 
însemnătate formulate, prin măsurile 
cutezătoare propuse pentru soluțio
narea constructivă, in interesul tutu
ror popoarelor, a marilor probleme 
ale lumii contemporane, expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu se 
constituie intr-un valoros îndreptar 
de acțiune, care deschide o perspec
tivă optimistă asupra evoluției vie
ții internaționale. Optimism înteme
iat pe încrederea că, prin conlu
crarea tuturor forțelor inaintate, a 
popoarelor de pretutindeni, este pe 
deplin posibil să se asigure dezvol
tarea democratică a omenirii, trium
ful păcii și progresului pe întreaga 
planetă.
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ÎN ECUADOR s-a desfășurat 

duminică al doilea tur de scrutin 
Ial alegerilor prezidențiale, încheiat, 

potrivit primelor rezultate anunța
te la Quito, cu victoria candidatu
lui Stingii Democratice, Rodrigo 
Borja Ceballos — informează agen- 

I țiile Prensa Latina și EFE. După 
numărarea a circa 80 la sută din 

I voturile exprimate, el deține un 
avans de peste 230 000 de sufragii 
asupra candidatului Partidului Rol- 

Idosist Ecuadorian. Abdala Buca- 
ram.

PLENARA. La Buenos Aires a 
I avut, loc o plenară a CiC. al P.C. 
| din Argentina, care a analizat si

tuația politică din țară în perspec- 
Itiva alegerilor prezidențiale de a- 

nul viitor. Participanții au adop
tat o hotărîre vizind continuarea e- 

I forturilor de realizare a unui front
larg electoral al forțelor de stingă 
din țară.

DECIZIE. Comitetul de legătură 
al O.N.U. cu țara-gazdă a cerut 
Adunării Generale a O.N.U. ca la 
11 mai, cind vor fi reluate lucră
rile celei de-a 42-a sesiuni, să 
examineze din nou decizia S.U.A. 
de a închide misiunea observatoru
lui permanent al O.E.P. pe lingă 
Națiunile Unite. Intr-o scrisoare 
adresată președintelui Adunării 
Generale, președintele acestui or
ganism' a cerut să se examineze in 
principal hotărirea recentă a Curții 
Internaționale de Justiție de la 
Haga, care a recomandat ca guver
nul american să supună unui ar
bitraj internațional decizia sa de 
închidere a misiunii O.E.P., care 
contravine acordului existent intre

și O.N.U. privind funcțio-

DE PRESA
scurt

narea sediului Națiunilor Unite pe 
teritoriul american.

CONFERINȚA. Conferința ara
bă la nivel inalt, a cărei convocare 
a fost decisă de Consiliul ministe
rial al Ligii Arabe, urmează să-și 
înceapă lucrările la 7 iunie, la 
Alger.

EVALUARE PRELIMINARĂ. 
Organizația Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.) a publicat la Roma o eva
luare preliminară a producției 
mondiale de cereale in acest an. 
Experții organizației estimează că 
se va realiza o recoltă de 1.34 mi
liarde tone, ceva mai mult decit 
producția, de anul trecut, care a 
fost de 1,319 miliarde tone, dar sub 
recordul din 1986, cind s-au obți
nut 1,384 miliarde tone. Potrivit 
evaluărilor specialiștilor F.A.O., 
producția mondială de griu urmea
ză să crească de la 515 milioane 
tone, în 1987, Ia 525 milioane tone, 
in 1988. Producția de porumb și 
celelalte cereale este evaluată la 
815 milioane tone, față de 804 mi
lioane tone, cit s-a realizat anul 
trecut.

GUVERN. Regele Baudouin al 
Belgiei a aprobat lista noului gu
vern, prezidat de Wilfried Mar
tens. în cadrul noului cabinet. Par
tidul social-creștin flamand deți
ne. in afara funcției de prim-minis- 
tru, alte cinci portofolii, Partidul 
socialist francofon — 7. Partidul 
socialist flamand — 3. Partidul so
cial-creștin francofon — 2. iar par
tidul Wolksunie — un mandat.. 
Funcția de ministru de externe re
vine în continuare lui Leo Tinde- 
mans.

CONSULTĂRI. în cadrul consul
tărilor dintre Egipt și Organizația >
pentru Eliberarea Palestinei, la 
Cairo au avut Ioc convorbiri intre 
vjcepremierul și ministrul egiptean 
de externe Esmat Abdel Meguid, și 
Hani Al Hassan, consilier politic al I 
președintelui Comitetului Executiv 
al O.E.P.. Yasser Arafat. Au fost I 
abordate ultimele evoluții surveni
te pe plan arab și internațional, 
precum și căile de consolidare a 
cooperării dintre cele două părți in 
diverse domenii de activitate. I

DEMONSTRAȚII. în patru mari |
orașe franceze — Paris, Toulouse, |
Lyon și Grenoble — mii de persoa
ne au participat la demonstrații de ■ 
solidaritate cu mișcarea de inde
pendență kanakă din Noua Caledo- l 
nie. Demonstranții au dat curs a- 
pelului a numeroase organizații și I 
sindicate de stingă de a-și manifes- | 
ta sprijinul față de poporul kanak, 
care luptă pentru libertate și in
dependentă. I

GUVERNUL PERUAN a decre- [ 
tat prelungirea stării de urgentă | 
pe o perioadă de 38 de zile in 
nouă provincii ale departamentului i 
San Martin, in provincia Leoncio | 
Prado și in districtul Cholon, din 
departamentul Huanaco, ca urmare I 
a acțivității elementelor teroriste | 
extremiste.

PLOI TORENȚIALE deosebit de | 

puternice s-au abătut duminică a- 
supra regiunilor din sudul Angliei. 
Serioase dificultăți au fost create | 
traficului rutier, unele șosele fiind 
blocate de autovehiculele ce nu I 
și-ău mai putut continua drumul. I

ACȚIUNI TERORISTE. în urma I 
intensificării acțiunilor teroriste ale | 
elementelor extremiste separatiste, 
in ultimele 24 de ore. in statele in- I 
diene Punjab si Haryana, din nor- | 
dul Indiei, 31 persoane au fost

ț


