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Ce

COMUNIST ROMAN

Mai multa fermitate pentru respectarea 
unor prevederi legale dare, stimulative!

în rindul colectivelor de oameni ai muncii a stîrnit un ecou deosebit 
ideea privind Întărirea rolului mărcii fabricii, subliniată in expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv. 
Să se înlăture uniformitatea, anonimatul, prezentind produsele ca un tot 
pe ramură și să se treacă la prezentarea acestora cu marca fabricii — 
arăta secretarul general al partidului. Există in diferite sectoare zeci de 
întreprinderi de același fel. dar, practic, pe piață apare stofă, apar con
fecții, alte produse fără a se ști de cine sint produse și. din păcate, nu 
întotdeauna de calitate corespunzătoare. Este necesar să fie lichidată pre
zentarea generală a produselor și să se treacă la dezvoltarea competiției 
și la prezentarea produselor care să facă cinste colectivului respectiv.

Dar ce înseamnă marca fabricii ? Care sînt reglementătile pe plan 
național în această privință ? Iată numai citeva din întrebările de la 
care a pornit discuția noastră cu tovarășa Rodica Udrea, din cadrul Ofi
ciului de Stat pentru Invenții și Mărci.

ORGANIZAȚIA DE PARTID - FACTORUL DINAMIZATOR 
AL PERFECȚIONĂRII MUNCA ÎN TOATE DOMENIILE

de
1. Cu ce

concordanță există 
partid și eficiența

între eficiența activității 
activității economice ? (I)

Mărcile de fabrică, de comerț 
Si de serviciu sint semne distinctive 
folosite de intreprinderi pentru a 
deosebi produsele, lucrările și servi
ciile lor de cele identice sau similare 
ale altor intreprinderi și pentru a 
stimula îmbunătățirea calității pro
duselor. lucrărilor și serviciilor. 
Mărcile pot fi constituite din cuvin
te. litere, cifre, reprezentări grafice, 
plane sau in relief, forma produsu
lui sau ambalajul acestuia, prezenta
re sonoră sau alte asemenea elemente. 
Citeva exemple de asemenea mărci : 
FAUR, UTB, DACIA, ARO,-----
PROMEX, FEA, Electronica, 
rovital H3, Miraj, Farmec, 
finiția și conținutul mărcilor sint 
prevăzute în Legea privind mărcile 
de fabrică, de comerț și de serviciu 
nr. 28/1967. Potrivit legii, mărcile pot 
fi folosite numai pentru produsele, 
lucrările sau serviciile pentru care 
au fost înregistrate. întreprinderile 
producătoare fiind obligate să înre
gistreze și să folosească mărci de 
fabrică pentru toate produsele lor — 
mașini, utilaje, produse chimice, apa
ratură științifică, medicamente, cos
metice. îmbrăcăminte. încălțăminte, 
produse agroalimentare etc. — 
destinate consumului intern. Pentru 
motive temeinic justificate, 
produse pot șă fie prevăzute 
cu marca de comerț, caz in 
aceasta devine obligatorie.

— Așadar, legea prevede clar că 
toate produsele trebuie să ajungă la 
consumator sub o anumită marcă — 
a producătorului ori a vinzătorului. 
Care este importanța acestei pre
vederi ?

IOR, 
Ge- 
De-

unele 
numai 

care

Marca protejează produsul pe 
piață, adică asigură promovarea pro
duselor pe piața internă și externă, 
identificarea întreprinderilor titula
re de mărci pentru produsele reali
zate și constituie o garanție a cali
tății acestora. Un alt producător nu 
va putea vinde un produs de același 
fel sub o marcă identică ori asemă
nătoare. Prin aceasta este protejat re- 
numele, prestigiul dobîndit pe piață 
de un produs cu o anumită marcă. în 
același timp, este stimulată si men
ținerea calității produsului ; pentru 
ca întreprinderea să îl poată vinde, 
cumpărătorul cunoaște marca si are 
încredere in calitatea produsului care 
poartă respectiva marcă. Se poate 
observa că. de multe ori, cumpărăto
rul ajunge să prefere o anumită 
marcă de săpun, de parfum, bărbații 
doresc să cumpere cămăși cu mar
ca unei anumite fabrici și așa mai 
departe. Atunci cind cumpărătorul 
este dezamăgit de calitatea produsu
lui cumpărat sub o marcă, nu va 
mai cumpăra a doua oară, penalizînd 
astfel pe producătorul care nu a 
respectat rețeta de fabricație, . cali- 

■ tatea produsului.
— Ce îndatoriri revin Oficiului de 

Stat pentru Invenții și Mărci pe linia 
aplicării reglementărilor cu privire la 
mărci și cum sint aduse acestea la 
îndeplinire ?

— Oficiul de Stat pentru Invenții și 
Mărci asigură constituirea depozitului 
reglementar al cererilor de înregis
trare, examinarea pentru admiterea 
sau refuzul protecției și publicarea 
mărcilor, controlează modul de apli
care a dispozițiilor referitoare la

mărci și ia. în condițiile legii, măsu
rile corespunzătoare. în acest scop se 
întreprind acțiuni de control si îndru
mare în unități producătoare, prin 
care se urmărește dacă există mărci 
înregistrate, dacă acestea se folosesc 
și cum anume. Acțiunile se încheie cu 
procese-verbale ce cuprind neregulile 
constatate și stabilesc termenele de 
remediere. La inceputul fiecărui an, 
ministerele economice analizează 
constatările făcute in anul precedent 
în intreprinderi, stabilesc sarcini pen
tru unitățile din subordine, a căror 
îndeplinire este urmărită de factorii 
de răspundere din ministerul si cen
tralele respective.

— Cu toate acestea, este suficient 
să intrăm In orice magazin cu 
mărfuri generale pentru a vedea că 
foarte multe produse nu poartă nici 
o marcă. De ce se intimplă astfel ?

— în asemenea situații, factorii de 
conducere din unitățile în cauză 
argumentează că au fost reduse 
cheltuielile 
vina pe serviciul de 
în realitate însă, cauza este 
ditatea. mentalitatea că. mai 
me ori mai tirziu, produsul 
vinde si așa. fără să poarte _____
fabricii. Intr-o întreprindere am in- 
tilnit o situație mai, deosebită : con
form pliantul ui-reclamă, fiecare gru
pă de produse purta un semn dis
tinctiv.. Or. fiecare reprezenta o mar
că. ce trebuia înregistrată. Eschivin- 
du-se. directorul a declarat că nu se 
mai folosesc semnele respective. Este 
un exemplu clar de comoditate — 
pentru că taxa de înregistrare este 
modică —, dar și de necunoaștere a

cu ambalajele ori dau 
serviciul de desfacere.

como- 
devr.e- 
se va 
marca

Economistul și exigențele
mecanismului economico-financiar

importanței protejării proprietății in
dustriale. a prevederilor legale in 
Acest sens. De asemenea, deși legea 
stabilește o limită de valabilitate a 
mărcilor de 10 ani, se constată că 
adesea Se omite reinregîstrarea aces
tora sau inregistrarea unor mărci 
noi. be fapt, așa cum au constatat 
organele O.S.I.M.. in întreprinderile 
producătoare sint putini c.ei care cu
nosc temeinic prevederile legale in 
acest domeniu, iar juriștii nu sint 
consultați cind se stabilește denu
mirea sub care se comercializează 
noul produs. Sint frecvente cazurile 
in care se consideră că este sufi
cient ca produsul să fie însoțit nu
mai de numele comercial, neglijin- 
du-se evidențierea mărcii de fa
brică. Așa se intimplă că apar 
mărfuri fără marca fabricii, că apar 
produse de vîrf pe care întreprinde
rile nu le protejează prin mărci dis
tinctive ale produsului. Se intimplă 
chiar ca unități industriale să vîndă 
produse sub mărci decăzute sau care 
nu au fost înregistrate potrivit legii. 
In fiecare, unitate ar trăbui să 
se înțeleagă bine că inregistrarea și 
folosirea mărcii produsului nu re
prezintă un aspect minor al activită
ții cotidiene, nu trebuie considerată 
ca o grijă in plus a serviciului de 
desfacere, ci este o problemă foarte 
importantă pentru bunul renume al 
întreprinderii, pentru protecția Pro
duselor și desfacerilor, și. in fond, o 
obligație ce decurge din lege. Per
soanele care se ocupă de contractare 
nu cunosc întotdeauna implicațiile 
legate de protecția națională si mai 
ales internațională a mărcilor. Chiar 
in întreprinderile specializate de co
merț exterior. în unele situații se 
acordă încă puțină atenție mărcii 
sub care este vindut produsul româ
nesc pe piața externă, ceea, ce poate 
provoca prejudicii producătorului, 
poate da naștere la o serie de difi
cultăți.

— Care sint prevederile referitoa
re la inregistrarea mărcilor rofită- 
neșți pe plan internațional?

— România este membră a Con
venției de la Paris pentru protecția

rezultate în îndeplinirea sarcinilor de plan 
a încheiat unitatea dv. perioada scursă din acest an și 
prin ce acțiuni mai importante, prin ce experiențe mai 
eficiente au contribuit organizațiile de partid la ob
ținerea lor 7

2. Ce credeți că trebuie perfecționat in activitatea 
organizațiilor de partid, a dv. personal, ca secretar al 
comitetului de partid, pentru ca in viitor să se obțină 
rezultate și mai bune : ce schimburi de experiențe, și 
pe ce temă anume, v-ar putea ajuta in această pri
vință ?

întrebările de mai sus au fost transmise din timp 
unor secretari de comitete de partid din importan
te intreprinderi ale municipiului Rimnicu Vîlcea 
pentru ca, pe baza lor, să participe Ia o dezbatere — 
inițiată de ziarul nostru — pe tema concordanței din
tre eficiența activității de partid și eficiența activi
tății economice. Au participat : Pantelimon Ungurea- 
nu, secretarul comitetului de partid de la combinatul 
chimic. Ion Pătrășcoiu, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea de echipamente hidrau-

lice. Adina Dinu, 
la întreprinderea . ...
canu, secretar al comitetului de partid de la Întreprin
derea de rețele electrice, Cornel Popescu, secretar al 
comitetului de partid de la întreprinderea de utilaj 
chimic și forjă. Ion Voinea, secretar al comitetului de 
partid de la antrepriza pentru construcții industriale, 
Eufrosina Băiașu, secretar al comitetului de partid de la 
Uzina de produse sodice Govora, Ion Nicolaescu, se
cretar al comitetului de partid de la combinatul pen
tru prelucrarea lemnului, Gheorghe Alboiu, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal Rimnicu Vîlcea, alți 
activiști de partid. O dezbatere care, prin problema
tica abordată, se înscrie ferm pe coordonatele orientări
lor și tezelor de o excepțională Însemnătate cuprin
se in expunerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 29 aprilie privind necesitatea perfecționă
rii conducerii politice, astfel incit organizațiile de 
partid să se manifeste și mai puternic ca factor dina
mizator al intregului proces de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării in etapa actuală.

secretar al comitetului de partid de 
de pielărie și încălțăminte. Ion Mo-

în pagina a ll-a : Dezbaterea desfășurată în întreprinderi din Rîmnicu Vîlcea

Etapa pe care țara noastră o 
parcurge in înaintarea sa pe calea 
progresului, procesele cu adevărat 
revoluționare ce se petrec. în modul 
tehnic și in modul econotnic de pro
ducție, în infrastructura societății, 
accentuarea legică a interdependen
telor dintre economiile naționale ca 
entități celulare ale economiei mon
diale pun. după părerea noastră, in 
termeni cu totul noi, atributele care 
definesc competența economistului 
cu studii superioare, locul și rolul 
său în societate. Și dacă este ade
vărat că aceste transformări gene
rează cu necesitate obiectivă for
marea unui nou tip de specialist, tot 
așa de adevărat este și faptul că ele 
generează cu aceeași necesitate și 
formarea unui nou tip de econo
mist cu studii superioare.

Deși se mai întîlnesc oameni — 
din păcate, unii chiar cu diplomă de 
economist — care mai cred că eco
nomistul este un fel de observator 
extern care înregistrează și clasifică 
a posteriori, după anumite principii, 
criterii si reguli desfășurarea proce
selor economice — realitatea de
monstrează. prin fapte, că societatea 
contemporană rezbrvă economistului 
in general, celui cu studii superioare 
în special, un rol mult mai impor
tant și ii încredințează sarcini mult 
mai complexe.

Așa cum se cunoaște, informația, 
evidența și controlul joacă un rol 
deosebit de important in viața so- 
cial-economică, în conducerea, orga
nizarea și desfășurarea ei la micro 
și macroscară. in profil vertical și 
orizontal și acest rol va crește tot 
mai mult o dată cu dezvoltarea 
social-economică. Ele însă nu epui
zează nici pe departe sfera activității 
economistului și nici nu surprind 
ceea ce este cel mai important in 
conținutul acestei activități și deci 
in definirea economistului. Sîntem 
tot mai mult convinși că in prezent 
economiștii cu studii superioare sint 
chemați să studieze realitatea eco
nomică ; să descopere și să explice 
legile obiective care o guvernează ; 
să dezvăluie conținutul, formele de 
manifestare, mecanismul de acțiune 
al acestor legi, interacțiunea dintre 
ele și implicațiile lor asupra socie
tății. Ei au datoria să contribuie pe 
acest temei la elaborarea modelului 
de folosire a acțiunii legilor obiec
tive. la prognozarea evoluției viitoa
re. la evidențierea tendințelor prin
cipale ale acestei evoluții și la 
elaborarea strategiei și tacticii 
ților economice, ramurilor de 
tate și a economiei naționale 
samblul său ; să contribuie la 
rarea unui asemenea mecanism eco
nomico-financiar care să incorporeze 
cu ușurință și fără întîrziere acțiu
nea pozitivă a tuturor factorilor și 
să contracareze, să elimine sau să 
diminueze influențele negative ale

unită- 
activi- 
in an- 
elabo-

tuturor factorilor cu caracter 
perturbator.

Economiștilor le revine deopotrivă 
sarcina să caute in colaborarea cu 
alți specialiști cele mai adecvate 
pîrghii și metode tie conducere și 
organizare planificată a producției 
și a muncii la toate nivelurile ei 
structural-organizatorice. care să 
asigure conjugarea rațională — ar
monioasă și eficientă — a tuturor 
factorilor de creștere și dezvoltare 
economico-socială. valorificarea cit 
mai inaltă in beneficiul societății și 
membrilor ei. a potențialului tehnico- 
material. financiar și uman de care 
dispunem, 
nomistului 
efortul de 
prînzător 
rințele prezente și viitoare, 
asigura corelarea optimă a cerințe
lor cu posibilitățile, elaborarea unui 
model optim de evoluție economico- 
socială. descoperirea rezervelor in
terne a căror punere in valoare să 
ducă la creșterea 
pacității 
țional de 
progres.

Aceasta 
nomiștilor este necesară in toate 
compartimentele și verigile m care 
pulsează viața economico-socială : 
întreprinderi și centrale industriale, 
unități agricole, de construcții, trans
porturi, comerciale, instituții bancare 
și financiare, așezăminte de știință, 
învățămint etc.

în prezent, găsirea celor mai adec
vate soluții pentru .complexele pro
bleme tehnico-economice și econo- 
mico-sociale este de neconceput fără 
ca inginerii, personificare a gin- 
dirii și cunoștințelor tehnice și teh- . 
nologice. și economiștii, personifi
care a gindirii și cunoștințelor eco
nomice, să fie înarmați cu cele mai 
noi cuceriri ale științei și practicii 
și fără unirea priceperii și acțiu
nii lor.

De aceea, activitatea, profesiunea 
de economist nu trebuie, reduse la 
fotografierea și exprimarea prin in
termediul indicatorilor, indicilor și 
conceptelor, a stării și dinamicii 
proceselor economico-sociale și re
zultatele lor. Dimpotrivă, ea este și 
mai ales trebuie să fie o activitate 
de concepție, profund creatoare, care 
premerge in cea mai mare parte a sa 
desfășurarea procesului reproducției 
sociale, insoțeste această desfășurare, 
asigurind reglarea permanentă a 
acestora.

Pentru a-și putea îndeplini rolul 
. ce-i revine in societate, economistul 

cu studii superioare trebuie să aibă 
o inaltă competență profesională. 
Coordonatele principale ale unei 
asemenea competențe sint. după pă
rerea . noastră, următoarele : concep
ția materialist-dialectică despre 
univeraul material și social ; stăpi-

Spectrul îndatoririlor eco- 
trebuie să cuprindă și 

a cunoaște tot mai cu- 
trebuințele societății, ce

de a

vigorii si ca- 
complexului economic na- 
autoreproducție, de auto-

înseamnă că prezența eco-

nirea metodei materialist-dialectice 
de investigare și cercetare a proce
selor, raporturilor și fenomenelor 
din universul economic ; stăpinirea 
celor mai eficiente metode, tehnici 
și procedee de informare operativă, 
însușirea „științei electronice", do- 
bîndirea capacității de a avea acces 
la informație ori de cite ori este 
necesar. înarmarea cu cele mai efi
ciente metode, tehnici și instrumen
te de investigare independentă a 
perimetrului specialități', de bază și 
al specialităților înrudite ; cultura 
economică înaintată cit mai întinsă 
ca sferă și cit mai bogată îrt con
ținutul ei.

Gindirea economică profundă și 
creatoare a economistului trebuie sâ 
se concretizeze prin capacitate dez
voltată de analiză și sinteză ; capa
citatea de a ințelege faptele, reali
tățile economice naționale și inter
naționale ; puterea de a pătrunde 
tot mai mult în straturile adinei ale 
proceselor economice și de a desco
peri legile obiective care guvernează 
mișcarea economică ; putere de dis
cernământ in înțelegerea și deose
birea esențialului de neesențial, a 
legicului de intimplător. a stabilului 
(durabilului) de conjunctural, a con
ținutului de formă ; capacitatea de 
a vedea și distinge conexiunile din
tre procesele vieții economice, din
tre factorii creșterii și dezvoltării 
economico-sociale, de a distinge noul 
înaintat de vechiul depășit de timp ; 
priceperea de a interpreta in manie
ră originală datele și faptele con
crete ale vieții economice, de a apli
ca creator adevărurile universale la 
condițiile și situațiile concrete, de a 
descoperi și valorifica rațional, cu 
eficiență maximă in interesul socie
tății și al membrilor săi rezervele 
interne și resursele creșterii și dez
voltării economice ; puterea de a 
vedea cît mai departe în viitor, ca
pacitatea de a prevedea, prognoza, 
știința de a planifica, priceperea de 
a inova, moderniza și raționaliza.

Gindirea economică dialectică îna
intată. științifică. originală ferește 
pe economiști, cadrele de conducere 
de pericolul șablonismulu: 
tismului care rezultă din 
condițiilbr concrete de loc 
din „pietrificarea" unor 
concepții și doctrine, ca și 
țarismul și arbitrariul rezultat, 
negarea sau ignorarea acțiunii legi
lor obiective care guvernează func
ționarea și dezvoltarea modului de 
product’® în d’ferit®’® «ale et’ae si 
stadii. în solul culturii «i gind’rii 
economice înaintate și al practicii

Prof. Univ. dr.
Aurel NEGUC1O1U 
rector al Universității din Cluj- 
Napoca

Eugen RADULESCU
(Continuare în pag. a IlI-a)

Aspect „ Electrotehnicasecția circuite imprimate a
Capitală

dogma- 
ignorarea 

si timp și 
teze, idei, 
de volun- 

din

(Continuare in pag. a Il-a)

GALAȚI : Noi nave 
maritime

La Șantierul naval Galați a fost 
construit un nou cargou de tip uni
versal „Vulcana-Băi", de 15 000 
tdw. Nava a intrat in dotarea între
prinderii de exploatare a flotei 
maritime Constanța. Proiectat de 
ICEPRONAV Galați, noul cargou 
este dotat cu motoare cu consum 
redus de combustibil și cu o rază 
mare de acțiune. Dintre numeroa
sele comenzi de nave aflate, de a- 
semenea, in execuție la Șantierul 
naval ’ Galați (cargouri de mărfuri 
generale, petroliere, nave de apro
vizionare și altele) reține atenția 
prima navă port-conteinere de 
8 000 tdw care se află in stadiu 
final de execuție. (Dan Plăeșu).

ARAD : Livrări 
suplimentare la export

Oamenii muncii de la între
prinderea de mașini-unelte din 
Arad raportează că, in peri
oada care a trecut de la in
ceputul anului, ei au livrat, peste 
plan, partenerilor de peste hotare 
9 strunguri cu diametrul de pre
lucrare sub 600 mm. 3 strunguri 
grele și 12 strunguri revolver. La 
baza acestor rezultate se află creș
terea productivității 
preocupările susținute

muncii și 
pentru a 

oferi partenerilor externi produse 
noi. competitive. în prezent, gra
dul de înnoire a producției este de 
80,5 la sută. (Tristan Mihuța).

IRIGAȚIILE— o tehnologie complexă
din care nu poate lipsi nici

în județul Ialomița erau amenajate pentru irigații, 
la finele anului trecut, circa 200 000 hectare.

Anii din urmă. dar. cu deosebire anul 1987. au probat 
că extinderea irigațiilor se dovedește o investiție deo
sebit de rentabilă, in măsura in care sistemele sint 
folosite eficient, cu chibzuință, ințelegînd prin aceasta 
aplicarea unei agrotehnici specifice, de tin intensiv, 
funcționarea optimă a amenajărilor și, vom vedea, 
lucru esențial, asigurarea apei corespunzător tehno
logiei culturilor irigate. în aceste privințe sint de 
notat multe lucruri bune, dar și multe neajunsuri care 
țin atit de modul concret de organizare și desfășurare 
a activității de irigat în unități, cît și de cauze din 
afară. Este tocmai ceea ce explică existența unor dis
crepanțe mari in ce privește nivelul 
lizate pe terenurile irigate. Dacă un

producțiilor rea- 
număr mare de

unități agricole de stat și cooperatiste au realizat in 
anul trecut producții bune și foarte bune, cu mult 
peste media pe județ, in schimb o serie de alte uni
tăți au Înregistrat rezultate slabe. în unele cazuri chiar 
sub cele de pe terenurile neirigate. Faptul că intre re
coltele de vîrf și cele de jos diferențele sint de la sim
plu la dublu și uneori chiar mai mult denotă că nu 
este vorba de un accident, ci de o stare de lucruri ne
corespunzătoare, ce se perpetuează de la un an la al
tul. Pentru 
de udare a 
pistarea și 
anul trecut
Vom relata ____ __ ______ _________  ___ _
juite de investigațiile întreprinse in consiliile agro
industriale Grivița și C.osimbești.

desfășurarea în bune condiții a campaniei 
culturilor din acest ah sint necesare de- 
cunoașterea neajunsurilor manifestate in 
spre a putea fi înlăturate cu desăvirșire. 
in acest sens citeva din concluziile prile-

o verigă!
rea-soarelui — 64 000 de plante. în 
același mod am procedat și la ad
ministrarea îngrășămintelor chimice, 
în funcție de soiul sau hibridul cul
tivat, cartarea agrochimică a solului 
și producția planificată, au fost sta
bilite doze la nivel optim. La sfecla 
de zahăr, unde ne-am propus să ob
ținem o producție record, s-au ad
ministrat cantități mai mari de în
grășăminte. Densitatea de plante 
sporită, cantitatea mai mare de în
grășăminte și apa asigurată, ori de 
cite ori a fost nevoie, au determi
nat producția de peste 90 tone la 
hectar, ceea ce justifică cheltuielile 
suplimentare și ne aduce uiî bene
ficiu important la această cultură.

DOVADA MARILOR 
POSIBILITĂȚI A FOST 

FĂCUTĂ
Unitățile agricole din consiliul a- 

groindustrial Gri vița au obținut și 
anul trecut, pe ansamblu, rezultate 
notabile. Dintre ele, C.A.P. Smirna 
se detașează prin producțiile cele 
mai mari realizate in județ — in 
medie la hectar 8 864 kg griu. 25 170 
kg porumb știuleți și 90 200 kg sfe
clă de zahăr. Producții foarte bune 
au obținut și C.A.P. Grivița — 8 533 
kg orz in medie la hectar și C.A.P. 
Miloșești — 4 821 kg floarea-soare- 
lui, unități ce fac parte din același 
consiliu. Sint recolte care probează 
din plin eficiența irigațiilor. Mai 
multor specialiști și cadre cu munci 
de răspundere din acest consiliu 

■ le-am adresat întrebarea : care sint 
elementele de care depinde realiza
rea unei eficiente înalte pe terenu
rile irigate ? Mai întîi, tovarășul 
Aurel Gavriș. inginerul-șef al con
siliului agroindustrial, a ținut să 
precizeze : „în condițiile de sece
tă din anul trecut, dacă nu aveam 
irigații, sigur producțiile erau la ju
mătate față de cele realizate. Spu- 
nind insă aceasta nu vreau să se 
înțeleagă că e suficient să ai tere
nul amenajat și gata, poți să aștepți 
producții mari. Pină acolo e un 
drum lung și sint multe de rezolvat 
pină ajungi la recoltat".

Concret, ce înseamnă acest „drum" 
la C.A.P. Smirna ? Nu vom insista 
asupra unor detalii de ordin orga
nizatoric referitoare la pregătirea 
din timp a irigațiilor, asigurarea și 
repararea echipamentelor de udare,

întrucit'
irigare 
fiecărui 
respunzător 
mult mai mari de apă. Aici 
cheia problemei. Producțiile planifi-

agrotehnica 
presupune 
element din 

aplicării

in condiții de 
dimensionarea 
tehnologie co- 
unor cantități 

este

Citeva învățăminte din experiența, neajunsurile
și greutățile unităților agricole din județul Ialomița

asigurarea și instruirea formațiilor 
de udători etc. întrucit asemenea 
pregătiri se fac in toate unitățile a- 
gricole. Desigur, cu mai multă sau 
mai puțină reușită, in funcție de Se
riozitatea cu care abordează aceste 
aspecte conducerile de unități. Se 
poate aprecia insă că aceste pregă
tiri s-au făcut în anul trecut la un 
nivel mulțumitor. Dovadă, numai pe 
9 la sută din suprafața totală pro
gramată pe județ nu s-au aplicat 
udări din cauza unor defecțiuni de 
ordin organizatoric.

— Cel mai important lucru — ne 
spune Constantin Matei, inginerul- 
șef al cooperativei agricole din 
Smirna — este să se asigure la nivel 
optim fiecare factor din tehnologie.

cate la irigat, indiferent dacă cei
lalți factori se asigură la nivel op
tim, nu se pot realiza fără cantita
tea de apă prevăzută. La Smirna nu 
putem invoca că am dus lipsă de 
apă. Avind certitudinea asigurării 
apei, am putut stabili la unele ele
mente de bază din tehnologii nive
lul maxim, ceea ce, în condițiile lip
sei de apă sau asigurării ei în can
tități insuficiente, ar constitui un 
mare risc. Bunăoară, în ce privește 
densitatea, factor determinant pen
tru nivelul producției, am calculat 
la toate culturile nivelul maxim ad
mis pe terenurile noastre. La po
rumb am avut 70 000—72 000 plante 
recoltabile la hectar, la sfecla de 
zahăr, 105 000—110 000. iar Ta floa-

OBIECTIV, DESPRE 
CAUZE SUBIECTIVE

în aceleași condiții — de irigare — 
nu puține unități au obținut produc
ții derizorii. Iată citeva exemple 
care, vom vedea, nu sint consecința 
unor simple accidente. C.A.P. Vlă- 
deni a realizat, în medie la hectar, 
doar 5 387 kg de porumb stiuleti. 
iar C.A.P. Poiana — 6 156 kg. La 
sfecla de zahăr. . C.A.P. Luciu a ob
ținut 11 255 k<wxn medie la hectar, 
iar C.A.P. Valsa Ciorii — 13 222 kg. 
La soia, C.A.P, Vlădeni a realizat 
1 064 kg, jar C.A.P. Valea Ciorii — 
1 187 kg. Există o serie de cauze, 
greu de delimitat cît de obiective 
sau cît de subiective, cum ar fi «re
asigurarea echipamentelor mobile de 
udare corespunzător prevederilor din 
regulamentul de exploatare a siste
melor. starea avansată de uzură a 
agregatelor termice de udare, lipsa 
forței de muncă din multe unități, 
atit pentru aplicarea udărilor, cît și 
pentru supravegherea motopompelor. 
unele greșeli în proiectarea si exe
cuția unor amenajări care acum au 
o funcționalitate defectuoasă si al
tele, cauze care. într-o măsură mai 
mare sau mai mică, conduc la ex-

Aurel PAPADIUC 
Mihai VIȘO1U

(Continuare în pag. a IlI-a)
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ORGANIZAȚIA DE PARTID - FACTORUL DINAMIZATOR
AL PERFECȚIONĂRII MUNCII IN TOATE DOMENIILE

Ce concordanță există 
și eficiența

între eficiența activității de partid 
activității economice ? (I)

Competență și participare in conducerea 
întregii activități

• •

Dacă această dezbatere ar fi avut 
ca moment de analiză activitatea des
fășurată pe anul 1987. numai 60 la 
sută din participant ar fi putut ra
porta că unitățile în mijlocul că
rora activează și-au îndeplinit sar
cinile de plan. Pe primele 4 luni 
din acest an insă, pe baza conclu
ziilor desprinse din activitatea anu
lui trecut, a măsurilor tehnioo-orga- 
nizatorice și politico-educative fun
damentate mai judicios și aplicate 
mai ferm, atit pe ansamblul muni
cipiului. cit și al fiecărei unități e- 
conomice in parte, sarcinile de plan 
au fost îndeplinite și depășite — cu 
excepția, in cazul a două unități, a 
exportului și a cheltuielilor materia
le — la toti indicatorii.

O primă concluzie care se desprin
dă deci din această comparație atestă 
faptul că activitatea organelor și or
ganizațiilor de partid a fost mai ferm 
orientată spre abordarea mai eficien
tă a problemelor economice, că s-a 
înțeles mai bine. în mod dialectic, 
că activitatea politico-organizatorică 
nu poate avea altă unitate de mă
sură decât rezultatele obținute in 
sfera economică.

ficiente. Măsurile politice initiate în 
secțiile prelucrătoare și cele pentru 
revizuirea si îmbunătățirea tehnolo
giilor de fabricație. întreprinse în a- 
telierele de proiectare, au avut ca 
efect reducerea cu peste 350 de tone 
a consumului de metal si încadra
rea in normele de consum. Iată con
cret — la scara unui exemplu — 
cum eficienta muncii de partid de
termină. poate determina eficienta 
activității economice".

Altă experiență privind capacitatea 
adunărilor generale de a produce 
schimbări esențiale în conducerea 
activității economice este înfățișată 
de tovarășul Ion Mocanu : ..Sîntem 
preocupați și noi de implicarea cit 
mai directă a comuniștilor din ser
viciile funcționale in s 
problemelor de producție. .. . 
martie, cu ocazia adunării generale 
a comuniștilor din aceste servicii, am 
adoptat o modalitate care si-a do
vedit pe deplin eficienta. S-a pre-

solutionarea 
ie. In luna

organizațiilor de partid. în primul 
trimestru. 65,2 la sută se referă la 
activitatea economico-socială desfă
șurată de organele și organizațiile 
de partid din municipiu, pentru mo
bilizarea comuniștilor, a tuturor co
lectivelor de muncă la îndeplinirea 
sarcinilor din planul de dezvoltare 
economico-socială in profil teritorial. 
Din cele 65.2 la sută consacrate pro
blemelor economice, peste 51 la 
sută se referă la domeniile prioritare 
ale activității economice, respectiv 
Ia modul de realizare a sarcinilor 
privind organizarea și modernizarea 
proceselor de producție, creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, reducerea 
consumurilor de materii prime, ma
teriale. combustibil, energie electrică 
si termică, perfecționarea pregătirii 
profesionale a personalului muncitor.

Dacă efectuăm analiza mai departe 
constatăm că in 195 organizații de

Un răspuns concludent 
la o întrebare despre efi
ciență Prin ce Putea 
menta — am întrebat pe participan
ti i la dezbatere — că activitatea or
ganizațiilor de partid este mai ferm 
orientată spre abordarea eficientă a 
sarcinilor economice ?

„în primul rind — arată tovarășul 
Cornel Popescu —. prin 
care se pregătesc si se 
problemele economice in 
generale de partid. Este 
fortul, la multe organizații din uni
tatea noastră, ca analizele efectua
te în cadrul adunărilor generale să 
aibă o direcție clară și o finalita
te clară. Direcția — valorificarea în
tregului potential de muncă și gin- 
dire al comuniștilor în domeniul e- 
conomic. Finalitatea — ideile, pro
punerile și soluțiile emise in acest 
for de conducere politică să fie tra
duse neabătut în viață. Bunăoară, 
organizațiile de bază de la secțiile 
forjă, cazangerie si unități de pom
pare au analizat de mai multe ori 
în ultimele luni din anul trecut șî 
în primele din acest an sarcina de 
reducere a consumurilor de materii 
prime si materiale, de încadrare în 
normele stabilite. Propunerile făcu
te de comuniști pentru reducerea 
consumurilor vizau atit efortul de 
gospodărire, de economisire. dar 
pe cel de proiectare mai modernă 
a produselor. După oe am consta
tat că primele adunări, deși înche
iate cu dezbateri bune, cu măsuri 
bune, n-au schimbat prea mult 
„cursul lucrurilor" — că s-a făcut 
simțit în principal doar efortul de 
a gospodări mai bine —. am renun
țat la modul clasic de abordare. Am 
cerut membrilor birourilor organiza
țiilor de bază de la unitățile pro
ductive să participe la adunarea ge
nerală a organizației de bază de la 
atelierele de proiectare si. invers, cei 
de la proiectare să participe la a- 
nalizele efectuate de comuniștii din 
sectoarele prelucrătoare. Ce-a ur
mat ? Dialogul fată-n față, sincer, 
fără a se mai apela la justificări 
și ocolirea răspunderii pentru deci
zie. a determinat măsuri efectiv fi

modul in 
analizează 
adunările 

vizibil fi

Dezbatere desfășurată în întreprinderi 
din municipiul Rîmnicu Vîlcea

de redactarea mate- 
invitati să ia parte 
subunități". Rezulta- 
prezentat spre ana- 
partid a avut o vi-

văzut în mod deliberat ca adunarea 
de partid de aici să se tină după ce 
au avut loc cele ale organizațiilor de 
bază din subunități. Membrii birou
lui organizației de bază de la ser
viciile funcționale, comuniștii stabi
liți să se ocupe 
rialului au fost 
la adunările din 
tul ? Materialul 
liza adunării de
ziune nouă, angajantă. critică si au
tocritică. n-a mai stăruit în repeta
rea unor cerințe generale despre „in
tensificarea preocupărilor pentru îm
bunătățirea muncii, ci pentru fie
care din problemele aduse in dezba
tere — unele clasificate nu o dată 
ca „insolubile" — s-au găsit soluții, 
s-au adoptat măsuri pentru aplicarea 
lor.

de partid. în mai multe rinduri în 
acest an. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a criticat faptul că in înfăptuirea 
programelor de modernizare există 
rămîneri în urmă, că s-a mers si se 
merge pe linia aplicării cantitative a 
măsurilor si nu pe aceea a eficien
tei lor. a promovării in producție in 
primul rind a celor mai importante 
din aceste măsuri. Or, faptul că iu 
primele trei luni — adică exact în 
perioada optimă, a începutului de 
an. cînd orice intervenție în acest 
domeniu are sansa de a produce 
schimbări pozitive pină la finele 
anului — s-a acționat cu timiditate 
atestă că în abordarea acestor pro
bleme organizațiile de partid nu ac
ționează pe baza unei strategii clare, 
ci mai mult sporadic. Ceea ce evi
dent explică în bună parte si rămî- 
nerile în urmă ne ansamblu în înfăp
tuirea programului de modernizare.

E oare suficient — s-ar putea con
tinua seria întrebărilor — ca pro
bleme atit de importante pentru 
creșterea eficientei economice, cum 
sint ridicarea nivelului tehnic si ca
litativ al produselor. îndeplinirea 
exemplară a planului la export, re
ducerea consumurilor, a cheltuielilor 
materiale, să continue să aibă o 
pondere redusă în dezbaterile din a- 
dunările generale, iar modul de ana
lizare a lor să fie unul mai mult 
consemnativ-informativ — asa cum 
ne-am dat seama din constatările e- 
fectuate în citeva organizații — și 
mai puțin analitic, in măsură să de
termine schimbări clare de atitudini, 
creșterea spiritului revoluționar 
fată de abordarea lor ?

Despre alte corelații necesare pen
tru asigurarea unei mai bune con
cordanțe între eficiența muncii de 
partid Și eficiența 
mice, a unei mai 
fiecărei organizații 
plinirea sarcinilor
partea a doua a acestei dezbateri.

Constantin PRIESCU 
Ion STANC1U 
corespondentul „Scinteii

activității econo- 
bune implicări a 
de bază in inde- 
economice ■— in

să fie cîtusi de puțin definitorii 
pentru ansamblul raporturilor socia
le si institutionale din societatea 
socialistă — reflectă. în fiecare din 
formele particulare sau individuale 
de manifestare a lor, o. modalitate 
anume, disfuncțională. de implicare a 
factorului subiectiv, a conștiinței po
litice si a practicii politice. Aseme
nea fenomene, care există încă în 
diferite domenii de activitate, expri
mă nemijlocit felul în care înțeleg si 
aplică, fiecare la locui său de mun
că. principiile generale ale poli
ticii partidului nostru, hotărârile de 
partid si legile tării. în spiritul 
abordării deschise a neajunsurilor și 
rămînerilor în urmă în munca poli- 
tico-educativă, secretarul general al 
partidului evidenția in expunerea 
prezentată recent că ignorarea sau 
neglijarea fenomenelor negative 
care apar în munca organismelor 
noastre democratice ar echivala cu 
situarea pe o poziție dogmatică, vo- 
luntarist-optimistă și subiectivistă, 
care s-ar solda cu agravarea nea
junsurilor și cu consecințe directe 
asupra progresului de ansamblu al 
societății noastre. Spiritul expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu este 
acela al abordării științifice, realiste 
a problemelor dezvoltării construc
ției socialiste în etapa actuală, al 
inaltei responsabilități pentru bunul 
mers al activității in toate domeniile 
vieții economico-sociale. Dispunem 
în prezent, arăta secretarul general 
al partidului, de programe realiste, 
științific fundamentate, de structuri 
funcționale în economie și de un 
sistem democratic unic in felul său, 
care asigură exprimarea plenară în 
viața politică a intereselor și aspira
țiilor întregului popor. Pentru buna 
funcționare a acestui cadru demo
cratic o importanță majoră are în 
etapa actuală exercitarea cu maxi
mă răspundere a rolului fiecărui or
ganism democratic, intensificarea ac
tivității politice și ideologice de for
mare a conștiinței politice, de culti
vare a responsabilității majore ce 
revine fiecărui om al muncii in acest 
proces democratic.

Rolul dinamizator al activității po- 
litico-ideologice a partidului se evi
dențiază in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in analiza căilor 
și metodelor creșterii eficienței poli
tice a organismelor democratice in
stituite în ultimele două decenii in 
societatea noastră, in evidențierea 
căilor creșterii, in acest context, a 
rolului activității politico-educative 
și a celei ideologice in general. Din 
perspectiva concepției revoluționare 
a partidului nostru, înaintarea con
tinuă a societății spre înfăptuirea 
obiectivelor înscrise in Programul 
partidului, în hotărârile Congresului 
al XIII-lea și ale Conferinței Națio
nale este legată nemijlocit de rea
lizarea plenară a principiilor demo
cratice care întemeiază activitatea 
organismelor noastre de conducere 
la toate nivelurile, de afirmarea ro
lului dinamizator al conștiinței poli
tice socialiste, de acțiunea unitar^ a 
tuturor factorilor care influențează 
manifestarea sa. Nu in ultimul 
rind sihtf fthplicate’l aici, aeri-v, 
așa cum evidenția tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunere, ni
velul și calitatea pregătirii ideologice 
a tuturor cadrelor investite cu atri
buții de conducere, a tuturor oame
nilor muncii.

In programele dezvoltării econo
mico-sociale multilaterale a societă
ții noastre in etapa actuală sint pu
ternic implicate știința și invățămin- 
tul, rolul lor activ în accelerarea 
progresului socialist. „întreaga dez
voltare a construcției socialiste, ară
ta in acest sens secretarul general 
al partidului, nu se poate realiza 
decit pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, ale cunoaș
terii umane in general, a legării 
strinse a științei cu invățămintul și 
cu producția, a ridicării continue a 
nivelului de cunoștințe tehnico-pro- 
fesionale ale tuturor oamenilor", pe 
fondul dezvoltării, al maturizării și 
afirmării plenare a conștiinței lor 
politice, al responsabilității comu
niste a fiecărui om al muncii. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat 
in acest context cerința de a inten
sifica activitatea politico-educativă, 
activitatea ideologică a partidului, 
astfel incit ele să contribuie în mai 
mare măsură și cu eficiență sporită 
la înfăptuirea programelor de dez
voltare economico-socială în etapa 
actuală. Acestui scop, subliniază se
cretarul general al partidului, trebuie 
să-i fie subsumate eforturile conju
gate ale școlii de toate gradele, ale 
tuturor formelor de pregătire poli- 
tico-ideologică, ale științelor sociale, 
ale activității uniunilor de creație, 
ale presei, radioului și televiziunii, 
ale tuturor mijloacelor de informare 
în masă și educație.

Omul societății noastre este si tre
buie să fie intr-o măsură mereu mal 
mare un om cu un larg orizont cul
tural si politic, care iși fundamen
tează acțiunile, motivațiile, partici
parea sa activă si responsabilă la 
întreaga activitate economico-socială 
pe o concepție revoluționară, dina
mică. receptivă la transformările pe 
care le cunoaște continuu viata, la 
cerințele afirmării plenare a noului 
in toate domeniile de activitate.

Prof. univ. dr. 
Gh. Al. CAZAN

socialist fără de care este imposibil 
de conceput si practicat in deplină
tatea conținutului său principiul în
făptuirii conștiente a propriului vii
tor de către oamenii înșiși.

Nici una din societățile anterioare 
nu a cunoscut procese sociale de o 
atare complexitate si noutate cum 
sint cele pe care le-au generat 
transformările sociale si economice 
înfăptuite in anii socialismului, după 
cum nici o altă societate anterioară 
nu a angajat masele populare in 
făurirea conștientă a propriului vii
tor în măsura in care o face socia
lismul. Toate aceste adevăruri con
stitutive doctrinei politice elaborate 
de partidul nostru, de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se armonizează dialectic în viziunea 
profund umanistă. revoluționară, 
potrivit căreia in edificarea socie
tății socialiste în fiecare tară trebuie 
să fie luate în considerare tradițiile 
istorice ale poporului, stadiul atins 
în dezvoltarea generală a. forțelor de 
producție si a relațiilor sociale, 
posibilitățile de înfăptuire a unor 
programe innoitoare. realist elabo
rate. ca si contextul interna
tional in care se desfășoară procesul 
revoluționar în fiecare tară. So
cialismul. subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in expunere, „se 
înfăptuiește in mod diferit de la o 
tară la alta, într-o etapă sau alta 
a dezvoltării societății, legile obiec
tive si principiile socialismului știin
țific. se aplică diferențiat de fiecare 
partid la condițiile si realitățile con
crete din tara respectivă", în acest 
context, secretarul general al parti
dului evidenția ideea cu valoare 
principială că în procesul trecerii la 
etape superioare ale construcției so
cialiste „ceea ce a fost valabil la un 
moment dat. într-o anumită etapă, 
devine perimat și trebuie inlocuit cu 
ceea ce corespunde noii etape a dez
voltării societății".

Experiența construcției socialiste 
probează caracterul dinamic. înnoi
tor al procesului de transformări 
revoluționare, proces în care apar 
mereu probleme noi. ce solicită din 
partea factorului politic răspunsuri 
noi. adecvate, solutionarea unor con
tradicții care pot să apară. înlătura
rea unor disfunctionalităti generate 
atit de cauze obiective, cit și de cauze 
subiective, de întîrzierea in rezolva
rea operativă. în fiecare domeniu al 
activității economice si sociale, a pro
blemelor specifice ale dezvoltării so
cietății noastre în etapa actuală. 
Fenomenele de birocratism, indisci
plina de plan sau încălcările regle
mentărilor care privesc activitatea 
economico-socială. subaprecierea or
ganelor si organismelor democratice 
de conducere sau supraevaluarea 
unora in detrimentul altora — fără

Prin consecventa abordării prin
cipiale. in consens cu orientările 
cuprinse in Programul 
cu cerințele fundamentale ale etapei 
actuale de 
noastre, expunerea, secretarului ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. privind unele 
probleme ale conducerii activității 
economico-sociale, ale muncii ideolo
gice și politico-educative, precum și 
ale situației internaționale se consti
tuie intr-o amplă și umanistă per
spectivă asupra însemnătății majore 
a factorului politic in realizarea ne
abătută a obiectivelor actuale ale dez
voltării economico-sociale a Româ
niei. a hotărârilor Congresului at 
XIII-lea si ale Conferinței Naționa
le ale partidului. Expunerea argu
mentează teza de o deosebită 
valoare teoretică și practică po
trivit căreia în societatea noas
tră socialistă elaborarea. si în
făptuirea liniei politice generale pre
supun in mod necesar participarea 
largă a maselor, a întregului popor, 
aceasta constituind, de altfel, forța 
motrice esențială a viabilității si a 
capacității politicii partidului de a 
înrâuri în mod hotăritor viata în

tregii societăți. Pornind de la aceste 
adevăruri confirmate de practică, de 
experiența istorică a popoarelor care 
construiesc noua societate, de expe
riența proprie a României în anii 
revoluției si construcției socialiste, 
secretarul general al partidului a 
subliniat în acest cadru încă o dată 
principiul fundamental că socialis
mul se construiește cu oamenii și 
pentru oameni, principiu din care 

derivă cerința formării si dezvoltării 
în rindul tuturor oamenilor muncii 
a conștiinței participării, cerința dez
voltării conștiinței socialiste, o dată 
cu perfectionarea continuă a cadru
lui democratic de conducere a acti
vității economico-sociale.

Gindirea socială a evidențiat cu 
mult timp în urmă că dimensiunea 
politică este structurală condiției 
umane atit timp cit există clase 
sociale cu interese social-economice 
specifice.. instituțiile sociale și rela
țiile dintre ele. statul cu organiza
rea lui. raporturile dintre state. 
Toate acestea au consecințe nemij
locite asupra vieții sociale, conferă 
roluri si sarcini specifice activității 
colective, care angajează nemijlocit 
participarea fiecărui membru al so
cietății. a conștiinței sale politice.

In societatea socialistă, transfor
marea relațiilor de proprietate, dis
pariția condițiilor sociale ale ex
ploatării omului, a contradicțiilor de 
clasă de neconciliat reprezintă baza 
istorică obiectivă a amplificării par
ticipării politice a maselor la con
ducerea vieții sociale, fundamentul 
social-economic al democratismului

partidului.

dezvoltare a societății

organele si 
vederea ri- 
si calitativ 
deosebit al

Sînt problemele economi
ce abordate corespunzător 
în adunările de partid ? 
Cantitativ — da ; calitativ — 
se cer eforturi mai mari, Cele 
două experiențe relevante despre ca
pacitatea adunărilor generale de a 
soluționa probleme majore ale pro
ducției ne-au determinat să între
băm : ocupă problemele economice 
ponderea cuvenită în dezbaterile a- 
dunărilor generale de partid ?

„Este o cerință care face obiectul 
preocupărilor noastre în cel mai inalt 
grad — spunea tovarășul Gheorghe 
Alboiu. Ne preocupă sub ambele sale 
laturi. Atit ca problemele economice 
să aibă pondere în analizele efec
tuate de adunările generale de partid, 
cit si ca analizele consacrate proble
melor economice să se înscrie efectiv 
în perimetrul a ceea ce trebuie să 
fie — analize de partid, analize efi
ciente.

Atit constatările noastre, cit și da
tele statistice de care dispunem ara
tă că ne aflăm pe un drum bun. 
Astfel, din cele 954 probleme înscrise 
la ordinea de zi spre a fi supuse 
dezbaterii adunărilor generale ale

bază s-a analizat în perioada la care 
ne referim preocuparea comuniștilor, 
a conducerilor de unități pentru rea
lizarea sarcinilor de plan pe anul 
1988 ; in 29 organizații de bază s-au 
dezbătut activitatea si măsurile în
treprinse de organele si organizațiile 
de partid pentru reducerea consumu
rilor de materii prime, materiale, 
combustibil si energie. încadrarea în 
consumurile normate ; în 18 adunări 
generale s-a analizat preocuparea or
ganelor și organizațiilor de partid, a 
cadrelor tehnico-inginerești pentru 
realizarea măsurilor cuprinse in pro
gramele de organizare și moderni
zare a proceselor de producții; : în 
24 adunări generale s-ati examinat 
măsurile întreprinse de 
organizațiile de partid în 
dicării nivelului tehnic 
al produselor și in mod
celor destinate exportului ; in 54 or
ganizații de bază s-au pus in dezba
terea adunărilor generale probleme 
privind realizarea producției pentru 
export și a exportului, a investițiilor, 
punerea in funcțiune a noilor capa
cități la termenele planificate, creș
terea calității lucrărilor de. revizie și 
reparații, reducerea costurilor de 
producție si a stocurilor supranor- 
mative, pregătirea si perfecționarea 
pregătirii profesionale a întregului 
personal muncitor, alte probleme ale 
activității economico-sociale".

Nu e greu de observat, parcurgind 
statisticile de mai sus. că sarcinile 
economice ocupă un spațiu corespun
zător in problematica generală a a- 
nalizelor efectuate de adunările de 
partid. Dar chiar si in acest spațiu 
există... spațiu pentru citeva între
bări. E oare suficient că numai in 21 
de organizații de bază s-au analizat 
in primul trimestru, in mod distinct, 
problemele legate de infăp'.uirea 
programelor de modernizare ? Răs
punsul este indiscutabil, nu. în ra
port in primul rind cu problemele 
reale cu care se confruntă unitățile 
din municipiu in acest domeniu. în 
raport, de asemenea, cu ceea ce se 
cheamă ..reacție" promptă la orien
tările date de conducerea superioară
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(Urmare din pag. I)
economice germinează talentul eco
nomistului și realismul soluțiilor lui. 

Gindirea economică dialectică îna
intată constituie unul din atributele 
specifice cele mai importante ale 
economistului. îndrăznim să credem 
că economistul adevărat, economis
tul in accepțiunea cea mai deplină 
a termenului nu este acela care se 
rezumă doar la studiul economiei, 
ci acela care, pe lingă aceasta, gin- 
dește in spirit economic. Un aseme
nea specialist este economist atit 
prin obiectul pe care ii studiază, cit 
și prin modul, maniera de gîndire. 

. Specialistul care gindește in spirite- 
conomic dialectic nu poate să fie 
apologetul unei ordini sau stări eco
nomice date, din simplul motiv că, 
de indată ce a atribuit ordinii eco
nomice respective caracter imuabil 
și deci atemporal, ei a și părăsit 
terenul solid al istorismului in viața 
economică, pentru care orice ordine 
economică, orice mod de producție 
sint realități istoricește determinate, 
apar, se nasc intr-un anumit mo
ment, iși urmează cursul ascendent 
și descendent al vieții, se transfor
mă sau pur și simplu dispar cedînd 
locul altora superioare. Din aceste 
motive, istorismul dialectic prezent 
in gindirea economică include in 
sine și momentul conștientizării cri
tice a epocii economice, autocritica 
ei care, după părerea 
mă un salt calitativ 
cunoașterii, gindirii 
economice.

Modificarea tot mai 
atributelor care definesc competența 
economiștilor cu studii superioare 
impune cu necesitate ridicarea nive
lului calitativ al întregului 
de invățămint. înfăptuind 
obiectiv-scop al activității 
școala economică superioară din țara 
noastră acționează cu energie și 
pricepere sporită pe baza orientări
lor programatice elaborate de parti
dul nostru, cu aportul hotăritor al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

O primă direcție de acțiune și, tot
odată. o sarcină este ridicarea nive
lului teoretic și îmbogățirea conținu
tului științific practic și educativ al 
procesului de invățămint și accentua
rea concordantei lui cu cerințele vii
toare ale profesiunii. îmbunătățirile 
aduse .pe parcursul anilor planurilor 
de invățămint și mai ales programe-

lor analitice ale disciplinelor ce se 
studiază au făcut ca acestea să devi
nă instrumente tot mai eficiente in 
ridicarea calitativă a procesului de 
invățămint. contribuind la definirea 
mai riguroasă a profilului și specia
lizărilor. ca și a corelațiilor dintre 
blocul disciplinelor fundamentale, 
blocul disciplinelor de cultură eco
nomică generală, blocul disciplinelor 
economice generale legate de însu
șirea metodelor, tehnicilor și instru
mentelor de investigare și măsurare 
economică și blocul disciplinelor 
care asigură specializarea propriu- 
zisă a economiștilor pe diferite 
funcții, îmbunătățirea corelațiilor 
dintre activitățile de predare, pe de

lizările a bazelor informaticii econo
mice s-ar adăuga și studierea baze
lor ciberneticii economice. în si'îrșit. 
după părerea noastră, planurile de 
invățămint trebuie să fie atit de 
elastice incit să permită incorpo
rarea în pregătirea studenților a tot 
ceea ce practica și știința economică 
aduc nou și esențial sau impun pen
tru procesul de invățămint.

Cerințele actuale ale pregătirii 
imnun cu necesitate examinarea cri
tică permanentă și îmbunătățirea 
sub aspectul conținutului. logicii, 
actualității cunoștințelor și al dez
voltării gîndirii economice, a progra
melor analitice ale disciplinelor și. 
in consecință, a volumului, structurii

cipline și deci laturi ale relațiilor 
econorhice.

Trecerea la un nou mod tehnologic 
de producție, trecerea la reproduc
ția preponderent și multilateral in
tensivă face necesară trecerea intr-o 
măsură mai mare și în procesul de 
invățămint la dezvăluirea, pe lingă 
conținutul și trăsăturile diferitelor 
legi economice, la dezvăluirea meca
nismului lor de acțiune, ca și a me
canismului de acțiune al întregului 
sistem de legi economice și a meca
nismului de folosire a acestora și 
deci la aprofundarea cunoașterii lo
cului și rolului trebuințelor și inte
reselor economice, a contradicțiilor 
vieții economice, a resortului motor

noastră, expr.i- 
in evoluția 

și conștiinței

substanțială a

proces 
acest 
sale.

o parte, si activitățile seminariale. 
lucrările de laborator etc. pe de altă 
parte, a corelațiilor dintre timpul 
acordat pregătirii teoretico-metodo- 
logice și timpul acordat pregătirii 
practice a viitorilor specialiști.

Cu toate acestea, după părerea 
noastră, acțiunea de perfecționare a 
planurilor de invățămint nu poate 
fi considerată ca fiind incheiată. Ele 
nu au ajuns să asigure optimizarea 
corelației dintre timpul activităților 
didactice in care studentul este 
obiectul muncii corpului profesio
nal și timpul necesar studiului indi
vidual. independent îndrumat și con
trolat de profesor, dar în care el 
— studentul — devine și trebuie să 
devină propriul său profesor, timp 
care și în prezent continuă să rămi- 
nă insuficient. Și această situație nu 
poate să nu îngrădească posibilită
țile studenților de a apela in mă
sura necesară la izvoarele bibliogra
fice fundamentale, de a realiza in
formarea practică necesară.

îndrăznim să credem că planurile 
de invățămint mai pot fi îmbunătă
țite și sub aspectul determinării mai 
riguroase a corelațiilor dintre disci
plinele obligatorii, opționale și facul
tative. ca și al asigurării fundamen- 
talizării pregătirii economice a vii
torilor specialiști. în această ordine 
de idei, credem că pregătirea econo
miștilor ar avea de cîștigat dacă 
alături de studierea la toate specia-

încărcăturii cognitive și aplicative a 
cursurilor, manualelor, a celorlalte 
materiale auxiliare scrise, precum 
și a prelegerilor rostite. După pă
rerea noastră, și aici trebuie conti
nuate eforturile pentru accentuarea 
caracterului demonstrativ, explica
tiv al cursurilor și reducerea la 
dimensiunile socialmente necesare 
a elementelor descriptivo-narative ; 
orientarea mai pronunțată spre cul
tivarea gîndirii creatoare, spre creș
terea ratei de actualitate a cunoștin
țelor noi, ca și a ceea ce s-ar putea 
denumi „rată de esențialitate". Con
comitent, se impune amplificarea 
demersurilor pentru reducerea supra
punerilor și paralelismelor stinjeni- 
toare dintre diferite discipline, ca și 
pentru accentuarea caracterului in- 
terdisciplinar al procesului de în- 
vățămint.

în același timp, îmbunătățirea 
conținutului de idei al procesului de 
învătămint impune continuarea 
eforturilor pentru accentuarea ca
racterului sistemic al pregătirii, pen
tru dezvăluirea legăturilor dialectice 
reciproce dintre toate elementele 
constitutive ale sistemului economic.

După părerea noastră, multe capi
tole din diferite discipline, ca și dife
rite discipline se predau și. prin ur
mare, se însușesc în principal în 
sine, fără dezvăluirea locului și ro
lului lor în structura învățămintului 
și a legăturilor cu alte capitole, dis-

al acesteia și a pirghiilor economice 
care sint și trebuie puse în mișcare 
și care asigură sau trebuie să asi
gure trecerea de la mecanismul creș
terii și dezvoltării preponderent 
extensive, mecanism energoconsump- 
tiv. materialoconsumptiv și fondo- 
consumptiv la mecanism energo, 
materialo și fondoeconomisitor .și 
ridicarea sistematică a eficienței 
economice.

Aprofundarea pregătirii economiș
tilor trebuie să cuprindă, după pă
rerea noastră, și abordarea entropică 
a proceselor economice, extinderea 
preocupărilor pentru luarea în sea
mă a factorilor de risc din viața 
economică, lărgirea analizelor com
parative a metodei simulării, elabo
rării de scenarii alternative, a eco
nomiei științei și cercetării științifice 
ca și a interacțiunii dintre tehnic, 
economic și ecologic etc.

Unul din izvoarele cele măi bogate 
pentru ridicarea nivelului calitativ 
al învățămintului economic îl con
stituie studiul cărții permanent des
chise a practicii economice, a vieții 
economice reale și concrete. învă- 
tind să citească această carte, școala 
ii ajută pe studenți să aibă acces 
la o sursă permanentă de informare 
și de probleme pentru rezolvat. îm
bunătățirile preconizate pentru con
ceperea. organizarea și desfășurarea 
practicii, nu in legătură cu o disci
plină sau alta, ci pe blocuri princi-

pale de discipline economice și pe 
ani de studiu, vor duce la Înțele
gerea mai adîncă de către studenți 
a conținutului principal al profe
siunii lor .de mîine și deci la o mai 
adecvată pregătire a lor.

Modificarea atributelor principale 
care definesc profesia de economist 
cu studii superioare a antrenat după 
sine și necesitatea perfecționării 
pedagogiei in școala economică su
perioară. Conținutul principal al 
acestei perfecționări constă in de
terminarea sa cea mai generală, 
valabilă pentru intreaga școală su
perioară. inainte de toate, in invă- 
țarea studenților cum să invețe, in 
cultivarea gindirii și acțiunii crea
toare, deci in trecerea de la învă
țarea de menținere la invățarca 
inovatoare, de la suprasolicitarea și 
mobilizarea cu preponderență a me
moriei la dezvoltarea inteligenței și 
rațiunii. Aceasta afectează intr-o 
măsură sau alta toate forme
le activității didactice de pre
gătire. în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că „este 
necesar să ne adaptăm mai rapid 
cerințelor moderne, practicii din ță
rile avansate, unde predarea cursu
rilor de către profesor este limitată 
la ceea ce a intervenit nou sau la 
explicarea unor fenomene care tre
buie mai bine înțelese, lăsind pe 
student să citească singur manualul, 
să se deprindă să selecționeze din 
curs ceea ce ii este folositor. Numai 
in felul acesta îl învățăm pe student 
să muncească și să studieze cu bune 
rezultate. Or, trebuie să spun câ 
astăzi ii învățăm pe student cum să 
ia notițe rapid. Știți foarte bine că 
mulți studenți răspund la examene 
nu atit pe baza a ceea ce au citit, 
cit mai mult pe baza notițelor luate 
Ia orele de curs...".

Ridicarea nivelului calitativ al 
procesului de invățămint este o sar
cină permanentă. Invățămintul tre
buie să devină in realitate ceea ce 
el trebuie să fie prin natura sa, o 
activitate permanent creatoare și de 
aceea credem că inițierea sistema
tică de noi experimente, de schim
buri . de experiență și idei și dezba
terea mai frecventă și mai profundă 
a problemelor sale cardinale pot 
aduce contribuții notabile la îmbu
nătățirea să și deci și a produsului 
său principal — specialistul cu studii 
superioare.
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Produse noi 
în fabricație

La întreprinderea „înfrăți
rea" din Oradea, in cadrul preo
cupărilor continue pentru mo
dernizarea produselor și perlec- 
ționarea tehnologiilor de fabri
cație, s-a realizat in acest an 
o gamă variată de utilaje pen
tru prelucrări mecanice, cu un 
grad inalt de complexitate teh
nică și sisteme moderne de au
tomatizare, Semnificativă in 
acest sens este dinamica evolu
ției procesului de modernizare 
a produselor fabricate. în urmă 
cu cinci ani, numai 5 la sută 
din totalul mașinilor-unelte 
realizate in întreprindere erau 
echipate cu sisteme de comenzi 
numerice. „în acest an — ne 
spune Petru Hațeganu, șeful 
biroului producție al întreprin
derii — procentul va crește, ui
mind să ajungă la 25 la sută, 
în condițiile în care am asimi
lat și fabritfem o serie de pro
duse noi, de înaltă tehnicitate, 
cum sint centrele de prelucrări 
automate cu mese paletabile, 
celulele flexibile asistate de 
calculator și altele".

Dintre cele mai recente reali
zări ale intreprinderii pot fi 
amintite : centrul de prelucra
re, găurire și frezare CPG-5C, 
pentru piese de pină la 500 de 
kilograme (piese „mijlocii1 cum 
sint numite aici — n.n.), cu o 
precizie de poziționare a piese
lor de prelucrat de două sutimi 
de milimetru ; agregatul pen
tru prelucrarea canelurilor, pi- 
nioanelor de
FPX-320-3 
constructoare 
de 15 ori mai 
utilaj clasic
căruia se elimină rectificările 
finale ale canelurilor ; mașina 
cap revolver de găurit, tip 
GCR-50-NC. cu manevrare au
tomată a pieselor de către un 
braț robot (în fotografia de 
sus). (Eugen Dichiseanu).

VASLUI : Crește 
productivitatea muncii

atac prin frezare 
pentru industria 

de autoturisme, 
productiv decit un 
și prin folosirea

Prin organizarea superioară a 
activității pentru realizarea ritmi
că și de înaltă calitate a produc
ției fizice, colectivele de oameni ai 
muncii din întreprinderile indus
triale ale județului Vaslui au ob
ținut suplimentar. în perioada ce 
a trecut din acest an. însemnate 
cantități de produse solicitate de 
economia națională si la export. Au 
fost livrate astfel, peste prevederi, 
mijloace de automatizare si pro
duse ale industriei electrotehnice in 
valoare de 8 milioane lei. 180 tone 
utilaje pentru metalurgie. 4 200 cor
puri abrazive, mobilă și mobilier 
din lemn. încălțăminte, tricotaje și 
altele. Șantierelor de construcții 
le-au fost expediate peste 1 700 mc 
prefabricate si panouri mari din 
beton armat, cu finisaj superior, și 
800 tone vată minerală. De remar
cat că aceste sporuri au fost ob
ținute pe seama creșterii mai ac
centuate a productivității muncii si 
diminuării consumurilor materiale 
și energetice. (Petru Necula).
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Tovarășului RAIF DIZDAREVICI
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

BELGRAD
Cu prilejul desemnării dumneavoastră in funcția de președinte al Prezi

diului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, vă adresez calde felicitări 
și cele mai bune urări de succes în îndeplinirea misiunii de inaltă răspun
dere ce v-a fost încredințată.

Exprim și cu această ocazie convingerea că relațiile de prietenie și co
laborare multilaterală dintre România și Iugoslavia se vor dezvolta perma
nent, pe baza înțelegerilor și hdtăririlor adoptate la nivel înalt, în interesul 
țărilor și popoarelor noastre, al cauzei păcii, securității și cooperării în Bal
cani, Europa și întreaga lume,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

r • REPORTAJE • NOTE • INFORMAȚII

DIN VIAȚA LOCALITĂȚILOR ȚĂRII
GALAȚI

83 000 apartamente in trei deceniiI
Clădirea in care se află 

sediul brigăzii complexe 
nr. 1 de antrepriză con- 
strucții-montaj, din cadrul 
Trustului județean de an
trepriză generală construc- 
ții-montaj, este din „fon
dul vechi" și — după spu
sele inginerului Nicolae 
Ichim, șeful brigăzii — va 
fi păstrată. în jur, șantier, 
atmosferă specifică. Ne 
aflăm în centrul Galațiu- 
lui, locul unde, în urmă cu 
peste 30 de ani, prindeau 
contur primele blocuri de 
locuințe.

O monografie a ora
șului menționează : „O sar
cină deosebit de com
plexă și grea a fost aceea 
a reconstruirii aproape din 
temelii a orașului^ In opera 
de refacere a fost antrena
tă majoritatea locuitorilor, 
lucrările fiind conduse de 
o comisie de reconstrucție 
constituită în anul 1946".

Peste zece ani — primele 
noi construcții de locuințe. 
Cităm din articolul unui 
entuziast confrate, articol 
publicat în ziarul local 
„Viața nouă", în anul 1956: 
„în centrul orașului au în
ceput lucrările pentru ame
najarea unui mare șantier. 
Aici se vor construi 5 
blocuri, cu cîte 3 etaje fie
care, dintre care două 
blocuri vor fi terminate 
pînă la sfîrșitul anului 
1956“. Intr-adevăr, șan
tierul reconstrucției orașu
lui Galați a fost, de la în
ceput, impunător. Nu atît 
prin înălțimea blocurilor 
ridicate în acei ani, cît 
prin amploarea pe care a 
luat-o ulterior în oraș con

CONSTANȚA: Trafic intens 
pe Canalul Dunăre— 

Marea Neagră
La noile dane de descărcare a 

minereului din portul Constanța- 
Sud se află sub operațiuni nava 
iugoslavă „Kozara". al cărei conținut 
— 25 000 tone fosfat — va fi tran
zitat pe Canalul Dunăre — Marea 
Neagră și apoi, pe Dunăre, pînă în 
portul de destinație din țara vecină. 
De Ia începutul anului, prin Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră 
au trecut, in ambele sensuri. 
5 219 nave de diferite tipuri și 
capacități, care au transportat din 
portul Constanta sau spre ma
rele port maritim o cantitate de 
mărfuri de două ori mai mare de
cit in aceeași perioadă a anului 
trecut. (George Mihăescu).

BUZĂU : 
„Tehnoprogres ’88”

La Casa de cultură a sindicatelor 
din municipiul Buzău a fost ver

(Urmare din pag. I)
ploatarea neratională a sistemelor si. 
implicit, la obținerea de producții 
scăzute. Asemenea deficiente au ca
racterizat activitatea practic a tu
turor unităților agricole din consi
liul agroindustrial Cosimbesti. Dacă 
in aceste privințe, unitățile agricole, 
sprijinite activ de organele județe
ne de specialitate, pot acționa pen
tru a rezolva aspectele negative si a 
îndruma activitatea ne un făgaș nor
mal. nu același lucru se poate spune 
și despre asigurarea apei. Or. pro
blema asigurării apei la nivelul ce
rut pentru aplicarea tehnologiei cul
turilor irigate a fost semnalată de 
toti cei cu care am discutat, specia
list! din producție si activiști ai co
mitetului județean de partid, aceas
ta constituind neîndoios principala 
cauză a producțiilor mici din multe 
unităti agricole.

— Din cele aproape 30 000 hectare 
programate să fie irigate in anul 
trecut — ne spunea tovarășul Gri- 
gore Tudor, inginerul-șef al consi
liului agroindustrial Cosimbesti — 
au putut fi udate efectiv numai 
11 600 hectare. Suprafețele cele mai 
mari — circa 14 000 hectare — nu au 
putut fi irigate din cauza lipsei de 
energie si a carburanților pentru 
motopompe.

Facem aici o paranteză pentru a 
nota că această stare de lucruri ne
corespunzătoare a caracterizat mai 
mult sau mai puțin situația din 
toate sistemele de irigații din iudet. 
Pe ansamblu, din suprafața totală 
programată a se iriga anul trecut, 
pe mai mult de iumătate culturile 
nu au putut fi udate. Aproape 80 la 
sută din nerealizări au fost generate 
de linsa energiei si a combustibilu
lui pentru actionarea stafiilor de 
pompare si a motopomnelor. Despre 
consecințele acestei situat.ii ne-au 
vorbit mai multi specialiști. ..încă 
de la începutul anului, o dată cu 
înființarea culturilor — ne preciza 
Octavian Botnaru. inginerul-șef al 
C.A.P. Poiana — planul de producție, 
stabilit firește pentru condiții de iri
gare. ne obligă să asigurăm unele 
elemente din tehnologiile la nivel 
maxim, corespunzător cantităților de 
ană pe care trebuie să le aplicăm. 
Este vorba mai ales de asigurarea 
unei densități sporite de plante si 
de administrarea unor cantităti mari 
de îngrășăminte organice si chimice. 
Neasigurarea anei la timp si în can
titățile prevăzute în timpul perioa
dei de vegetație are consecințe ne
faste. In condițiile secetei prelungite

strucția de locuințe. Am
ploare care nu avea cum 
să fie intuită in perioada 
reconstrucției. In apelași 
ziar aflăm că prevederile 
anului 1956 indicau pentru 
următorii 25 de ani con
strucția la Galați a 25 000 
de apartamente. Insă pre
viziunea a fost cu mult de
pășită de realitate, fiindcă 
orașul s-a îmbogățit cu 
circa 83 000 de apartamen
te. adică de 3 ori mai mult 
decit entuziastele proiecte 
de acum peste 30 de ani.

Colectivul de construc
tori, care alcătuiește astăzi 
brigada complexă nr. 1 de 
antrepriză construcții-mon- 
taj, a reprezentat în anii 
1956 — ne informa Ingi
nerul Nicolae Ichim — șan- 
tierul-mamă, din care s-au 
desprins cele mai nume
roase colective de construc
tori, care au ridicat Gala- 
țiul de astăzi. După în
ceputul modest din centrul 
orașului au urmat Țigli- 
nele, cele 3 cartiere, a 
căror faimă n-a fost între
cută decit de marile cvarta- 
lurl muncitorești, construi
te în celelalte zone ale Ga- 
lațiului.

— Marele avint al con
strucțiilor de locuințe la 
Galați a fost înregistrat în 
anii care au urmat Con
gresului al IX-lea al 
partidului — ne spune in
terlocutorul nostru.. To
varășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit și cu noi, con
structorii, în luna sep
tembrie 1966,. în cea dintîi 
vizită a sa de lucru la Ga
lați în calitate de secretar

general al partidului. Inau
gurase atunci combinatul 
siderurgic, marea cetate 
de metal a României. Iar 
orașul care-i găzduia pe 
siderurgiști nu putea să fie 
mai prejos. De aceea, pu
tem afirma că la temelia' 
noului oraș constructorii 
au așezat dragostea de 
țară.

S-au construit nu numai 
blocuri de locuințe, ci și 
școli, grădinițe, complexe 
comerciale, cinematografe, 
spitale, dispensare, săli de 
sport, stadioane și altele. 
Multe dintre ele au deve
nit repere în arhitectura 
orașului : magazinul „Mo
dern", spitalul județean, 
casa de cultură a sindica
telor. hotelurile „Dunărea", 
„Galați" sau „Turist", noi
le construcții ale Univer
sității, stadionul „Dună
rea" sau, mai de curind, 
casa de cultură a științei 
și tehnicii pentru tineret 
ori spitalul județean de 
pediatrie.

Unele zone au devenit 
oraș in oraș, precum car
tierul „Dunărea", unde lo
cuiesc peste 60 000 de oa
meni. Acest cartier, îm
preună cu. cel vecin. Țigli- 
na III, adăpostește tot atî- 
ția locuitori cît număra Ga- 
lațiul imediat după război, 
adică circa 80 000. Azi nu
mărul populației orașului 
a atins cifra de 300 000 de 
locuitori. O creștere care 
s-a datorat deopotrivă po
liticii de. atragere a forței 
de muncă în noile și ma
rile întreprinderi, cît și 
sporului natural al popu
lației. constant ridicat, și.

nisată expoziția „Tehnoprogres ’88“, 
ale cărei standuri reunesc cele 
mai noi realizări din domeniul 
creației tehnico-științifice din uni
tăți reprezentative ale industriei 
buzoiene. Organizată din inițiativa 
comitetului județean de partid, cu 
sprijinul consiliului județean al 
sindicatelor. expoziția confirmă 
semnificativ resursele de inteligen
tă tehnică de care dispune econo
mia județului. De o bună apreciere 
se bucură cele peste 60 de produse 
noi și cele 2<J mașini, utilaje și in
stalații moderne, multe dintre ele 
realizate în premieră, precum și 
noile tehnologii, materiale de con
strucții și bunuri de consum. în 
cadrul expoziției vor fi organizate 
schimburi de experiență, mese-ro- 
tunde și simpozioane, care vizează 
cunoașterea și generalizarea expe
rienței înaintate, creșterea rolului 
creației tehnico-științifice în ridi
carea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor. (Stelian Chiper).

din anul trecut a crescut procentul 
de sterilitate, ingrăsămintele nu au 
fost folosite, iar producțiile au scă
zut vertiginos". Fluctuația în asigu
rarea apei generează insă si multe 
alte neajunsuri de ordin organiza
toric. ..Neasigurarea apei la nivelul 
programului de udare ne provoacă 
si alte greutăți care in final se răs- 
fring tot asupra producției, in sens 
negativ — ne relata Ion Topală. in
ginerul-șef al C.A.P. Cosimbeșii. 
Faptul că perioadele cind am avut 
apă au alternat, la intervale mici, 
cu cele in care ne canale n-a curs 
nici un strop de apă copduce la 
dezorganizarea completă a activi
tății de udare a culturilor. Cind 
venea apa — după una. două si chiar 

IRIGAȚIILE»

trei zile — oamenii nu se mai aflau 
la posturi. De aici o serie de ne
ajunsuri care duc la folosirea cu efi
cientă scăzută a anei, asa putină, cit 
este. Si incă un aspect deloc negli
jabil. Asigurăm foarte greu moto- 
nompistii si forța de muncă pentru 
aplicarea udărilor : multi oameni 
aducem chiar din alte județe. După 
3—4. zile de lipsă a apei, situație, 
care se repetă de mai multe ori. pe
rioade in care nu avem cum să plă
tim oamenii, unii din aceștia pleacă 
unde pot cistiga. lăsindu-ne desco
perit!.. în plină . campanie". Insistăm 
asupra acestor aspecte tocmai pen
tru a sublinia că neasigurarea apei 
generează neajunsuri pe multiple 
Planuri, fiind principala cauză a ac
tivității si rezultatelor de producție 
necorespunzătoare pe terenurile iri
gate.

MANIFESTĂRI 
DE INDISCIPLINA 

CARE DIMINUEAZĂ 
EFECTUL IRIGAȚIILOR

Fără a diminua cu nimic din im
portanta ne care o prezintă corela
rea strictă a cantităților de apă asi
gurată. sl deci a cotelor de energie 
si combustibil repartizate, cu pro
gramele de udare stabilite săotămî- 
nal. se cuvine ca această problemă 
șă fie analizată si din alt unghi de 
vedere. întrebarea este : atît cît s-a 
asigurat, multă sau putină, apa a 
fost folosită cu chibzuință, rational 
și integral? Iată o întrebare la care

TELEGRAMĂ
Primul-miniștru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a trimis o te
legramă primului-ministru al Repu
blicii Franceze, Michel Rocard, cu 
prilejul desemnării sale în această 
funcție, prin care îi adresează calde 
felicitări, împreună cu urări de să
nătate și fericire personală, de suc
ces în activitate. In telegramă se 
exprimă speranța că relațiile de 
prietenie și colaborare româno-îrah- 
ceze vor cunoaște o dezvoltare pe 
multiple planuri, în interesul re
ciproc al celor două țări, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

nu in ultimul rînd. con- . 
structorilOr, gata să pună 
la dispoziția gălățenilor 
noi și noi case.

Citeva cifre. Ștefan Te- 
nea, șeful secției plan-dez- 
voltare a consiliului popu
lar județean, ne spune Că 
numărul apartamentelor 
construite în • județ în anii, 
socialismului depășește 
cifra de 91 000. din care 
73 000 in ultimii 20 de 
ani. Sia construit nu nu
mai în municipiul Galați, ci 
și la Tecuci (circa 6 400 
apartamente), în. orașele 
Tirgu Bujor și Berești (660 
de apartamente, împreu
nă), în numeroase comune 
ale județului. Pentru acest 
cincinal se prevede con
struirea a circa 19 000 de 
apartamente.

Și o noutate de ultimă 
oră la Galați, in materie 
de construcții de locuințe: 
cvartalul „30 Decembrie", 
amplasat în zona pieței cu 
același nume din centrul 
orașului. Deocamdată, aici, 
nimic deosebit. Doar lu
crări de pilotaj la funda
ția primelor blocuri. însă, 
așa cum ne-au spus con
structorii, în final an
samblul va avea 1500 apar
tamente in blocuri cu 5 ni
veluri. dotate cu spații co
merciale la parter. în 
acest an vor fi predate be
neficiarilor primele 400 de 
apartamente, cvartalul ur- 
mînd a fi terminat pînă la 
sfîrșitul anului viitor.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scinteil"

GOVORA : O nouă bază 
de tratament

Precis nu se mai știe a cui a 
fost ideea. Important este că ea 
si-a găsit locul în ..portofoliul" ini
țiativelor cetățenești pe care îl păs
trează ,Ja zi" și-l urmărește cu 
perseverentă primăria orașului-sta- 
tiune Govora. De aceeași atenție 
s-a bucurat st ideea despre care e 
vorba — și anume amenajarea 
prin muncă patriotică a unui nou 
ioc de agrement si a unui strand. 
Dar nu e vorba de orice fel de 
ștrand, pentru că mai există unul 
la Govora, ci de un pomplex de 
bazine menit să valorifice ana io- 
durată din zonă si, pe această cale, 
să fie integrat în circuitul balnear 
al stațiunii.

De Ia idee la faptă a fost,., con
tribuția in masă a cetățenilor, ast
fel că. o dată cu deschiderea sezo
nului estival.. oamenii muncii care 
vor apela la serviciile turistice si 
balneare ale Govorei vor benefi
cia si de această nouă bază de tra
tament. (Ion Stanciu).

nu se poate da un răspuns afirma
tiv decit in foarte puține unităti. în 
cele mai multe cazuri, mari cantități 
de apă au fost irosite sau adminis
trate necorespunzător. O analiză în
treprinsă de întreprinderea jude
țeană de execuție si exploatare a 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
a reliefat numeroase neajunsuri în 
modul de organizare si desfășurare 
propriu-zisă a udărilor care duc la 
o eficientă slabă a utilizării anei. 
Neaplicarea uniformă a udărilor, ne
asigurarea presiunii optime la unele 
statii de pompare si. in special, la 
motopompe. nerespectarea timpului 
de revenire cu udări pe aceeași su
prafață. nerespectarea schemelor de 
udare stabilite, cit si nesupraveghe- 

rea arinilor de udare, zi si noapte, 
în timpul funcționării sint tot ati- 
tca cauze care duc la o calitate slabă 
a udărilor aplicate in cele mai multe 
unităti agricole, care se materiali
zează in irosirea unor mari cantităti 
de aoă. Este tocmai ceea ce relie
fează că asigurarea anei, chiar dacă 
s-ar face la nivelul optim, nu duce 
automat si la creșterea producției. 
Hotăritoare este in acest sens, or
ganizarea temeinică a activității în 
fiecare unitate agricolă. întronarea 
ordinii si disciplinei ferme la toate 
formațiile de udători pentru respec
tarea riguroasă a regulamentului de 
exploatare a sistemelor de irigații.

MASURI CE PROMIT
ÎN ACEST AN O EFICIENȚA 
RIDICATA PE TERENURILE 

AMENAJATE
In acest an. unitățile agricole de 

stat si cooperatiste din județul Ia
lomița au prevăzut să obțină pro
ducții mult sporite fată de anul tre
cut. creștere ce se bazează cu pre
cădere pe folosirea Cit mai efi
cientă a terenurilor amenajate pen
tru irigații. Este firească deci pre
ocuparea sporită ne care o acordă 
comitetul județean de partid, orga
nele agricole și conducerile unităților 
agricole pregătirii în condiții cit mai 
bune a campaniei de irigații din 
acest an; După cum ani aflat de la 
tovarășa Constanța Preda, director la 
direcția agricolă județeană, au fost 
luate măsuri ferme pentru perfecțio-

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Democratic al Poporului 
din Afganistan, al guvernului și al Republicii Afganistan, precum și ai 
poporului afgan și al nostru personal dorim să exprimăm cele mai calde 
mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare transmis cu 
prilejul celei de-ă X-a aniversări a Revoluției din Aprilie.

Sîntem convinși că relațiile de prietenie și cooperare multilaterală exis
tente între cele două țări se vor dezvolta in continuare în interesul po
poarelor noastre, al păcii și securității în zonă și in întreaga lume.

NAJIBULLAH
Secretar general al C.C. al P.D.P.A., 
Președintele Republicii Afganistan

Sultan ALI KESHTMAND
Prim-ministru al Republicii Afganistan

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să exprim cele mai sincere mulțumiri pentru felicitările pe care 
ați. avut amabilitatea să le adresați guvernului și poporului Republicii Unite 
Tanzania cu ocazia aniversării Zilei Uniunii.

Fie ca relațiile dintre țările noastre să se dezvolte tot mai puternic.
Cu cea mai inaltă considerație,

ALI HASSAN MWINYI
Președintele Republicii Unite Tanzania

Prevederi legale 
clare, stimulative

(Urmare din pag. I)
proprietății industriale. Această con
venție. la care participă in prezent 
peste o sută de state, reglementează 
modul de recunoaștere bilaterală între 
statele semnatare a mărcilor înre
gistrate pe plan național. De aseme
nea. România a aderat și la Aranja
mentul de la Madrid cu privire la 
înregistrarea internațională a măr
cilor din țările participante (28 la 
număr pină in prezent). Pen
tru ca o.marcă Înregistrată in Româ
nia sâ fie recunoscută in altă țară, 
titularul mărcii înaintează o ce
rere Oficiului de brevete si mărci 
pentru străinătate (ROMINVENT) 
din cadrul Camerei de Comerț Și In
dustrie a Republicii Socialiste Româ
nia. in calitate de mandatar autorizat.

★
Așadar, prevederile referitoare la 

marcarea produselor sint deosebit 
de clare, obligatorii pentru toate 
întreprinderile. Ele însă nu sint 
respectate întotdeauna, din necu
noaștere, din comoditate ori pur și 
simplu pentru a ascunde sub 
..marca anonimatului" propriile de
ficiențe din producție. Iată de ce. 
așa cum se subliniază in expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, tre
buie îmbunătățit sistemul de des
fășurare a întrecerii socialiste și 
introduse criterii noi de competiție 
intre intreprinderi. de stimulare 
a produselor prezentate cu marca 
întreprinderii, a colectivelor care 
le realizează. în conformitate cu 
prevederile legii.

Pentru aplicarea neabătută a re
glementărilor cu privire la marcarea 
produselor, se .impune insă organi-. 
zarea corespunzătoare a acestei ac
tivități in fiecare întreprindere, in- 
cepîndu-ss cu stabilirea unor răs
punderi precise in domeniul res
pectiv. în strînsă legătură cu aceas
ta. apare necesară întărirea activi
tății de îndrumare și control in fie
care unitate economică. Perpe
tuarea neajunsurilor amintite se 
datorește și faptului că organele 
O.S.I.M, nu și-au exercitat cu fer
mitate atribuțiile și nu au sancțio
nat — potrivit legii — persoanele 
vinovate, reztlmîndu-se să consem
neze in procese-verbale deficien
țele constatate, iar centralele și 
ministerele, de resort au tratat de 
multe ori cu superficialitate proble
ma mărcilor de fabrică. In conti
nuare un rol hotăritor revine mun
cii organizatorice și politico-educa
tive desfășurate de către organele 
și ‘ Organizațiile de partid. în fieca
re unitate economică, pentru a crea 
un climat de muncă responsabilă, 
pentru a sădi la fiecare om al 
muncii conștiința lucrului bine fă
cut, mindria pentru marca fabricii.

narea aplicării propriu-zise a udării 
culturilor, asigurarea, pregătirea si 
instruirea forței de muncă, asigura
rea funcționalității sistemelor si pu
nerea la punct a echipamentelor 
mobile de udare. Totodată, s-a reali
zat o amplasare mai bună in teritoriu 
a culturilor, punindu-se accent po 
creșterea ponderii culturilor care dau 
cele mai bune rezultate in condiții de 
irigare, anul acesta pe terenurile iri
gate fiind cultivați numai hibrizi și 
soiurile de plante create special pen
tru condiții de irigare.

O dată cu sfirșitul lunii mai. iri
garea culturilor va intra in actuali
tate, ceea ce impune ca toate pregă
tirile să fie încheiate de indată. Or, 
în urma controalelor efectuate de 
secția agrară a comitetului județean 
de partid, a reieșit că mai există o 
serie de neajunsuri si deficiențe, care 
acum, prin mobilizarea unor impor
tante forțe, trebuie grabnic înlătu
rate. Au fost găsiți hidrant! rupți in 
timpul efectuării lucrărilor agricole 
din campania de primăvară și mai 
sint de efectuat unele reparații la re
țeaua de conducte îngropate. Și la 
această dată există un deficit de 
I 500 aripi de ploaie si 35 seturi pen
tru udarea pe brazde. Mai grav 
este că nici pină acum nu s-a asi
gurat Întregul necesar de udători șt 
motopompisti. deficitul fiind de 1400 
de udători și, respectiv, 81 motopom
pisti. ceea ce periclitează încă de la 
început realizarea programelor de 
udare. In prezent, la nivelul fiecărei 
unități, se află in curs de finalizare 
constituirea echipelor de udători care 
iau in primire întregul inventar al 
echipamentului de udare, trecindu-se 
la scoaterea si montarea acestuia in 
cimp. in vederea irigării culturilor 
imediat ce este necesar.

Faptul că nu toate pregătirile au 
fost făcute corespunzător denotă că 
în unele unități cadrele de condu
cere și, intr-o anume măsură, și or
ganele agricole județene nu au tras 
Învățămintele ce se impun din acti
vitatea desfășurată in anul trecut. 
Este tocmai ceea ce întărește necesi
tatea unei intervențif imediate din 
partea comitetului județean de par
tid pentru îndrumarea activității oe 
un făgaș normal, dar și a unui spri
jin mai activ din partea unor organe 
centrala de resort pentru soluționa
rea tuturor problemelor ce cad in 
atribuția lor, creindu-se astfel con
diții favorabile exploatării cu efi
ciență sporită in acest an a siste
melor de irigații, pentru obținerea 
de producții cit mai bune.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Nor

vegiei, luni după-amiază a avut loc 
în Capitală o manifestare culturală 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, în cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din a- 
ceastă țară și un film documentar 
norvegian.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

A fost de față Knut Erling Sagen, 
ambasadorul Norvegiei la Bucu
rești.

(Agerpres)

Sportivi români pe podiumul campionatelor continentale
O medalie de aur, cinci de argint 

și două de bronz la campionatele europene 
de gimnastică pentru juniori

La campionatele europene de gim
nastică pentru juniori de la Avig
non (Franța) sportivii români s-au 
numărat printre protagoniștii com
petiției, cucerind in total opt me
dalii, dintre care una de aur, cinci 
de argint și două de bronz,

Gabriela Potorac a obținut meda
lia de aur si titlul de campioană con
tinentală lă bî'rnă (cu 19,863 puncte). 
Ea a mai cîstlgat două medalii de 
argint (lă individdâ! Compus — 39,350 
puncte, și la paralele —19,688 punc
te) si o medalie de bronz (la sol. cu 
19,675 puncte).

O medalie de argint la campionatele europene 
de lupte greco-romane

în orașul norvegian Kolboten. s-au 
desfășurat campionatele europene de 
lupte greco-romane. Dintre sportivii 
români prezenți la întreceri, cel mai 
bine s-a comportat Petre Cărare, care 
a obținut medalia de argint, clasin- 

„Centura de aur“ 1988
Tradiționalul turneu pugilistic in

ternațional dotat cu „Centura de 
aur" — la care au fost prezenți spor
tivi din Bulgaria, Cuba, Egipt, Fin
landa, Ghana. Italia. Japonia, Turcia, 
Uniunea Sovietică și România — s-a 
încheiat cu „gala finalelor", in fața 
tribunelor arhipline ale Palatului 
sporturilor și culturii din Capitală. 
Conform așteptărilor, întrecerile pen
tru rivnita „centură" au constituit 
în majoritate o bună propagandă 
pentru sportul cu mănuși, aplauzele 
tribunelor răsplătind eforturile și 
ambiția de victorie a celor mai mulți 
dintre finaliști. Se cuvine subliniat 
că printre laureații ..Centurii de 
aur" 1988 — al căror box a întru
nit și de această dată sufragiile tu
turor (spectatori, specialiști și... ar
bitri) — s-au numărat și trei spor
tivi români : Daniel Dumitrescu (la 
categoria pană). Francisc Vaștag (ca
tegoria semimijlocie) șl Miklos Paizs 
(categoria supergrea).

Deși a avut in față un adversar 
experimentat și extrem de puternic, 
pe campionul Cubei, Ramond Ledon 
Gonzales, Daniel Dumitrescu a făcut 
o partidă extraordinară, obținind 
decizia cu punctajul maxim : 5—0. 
După ce fusese numărat de două ori 
in repriza secundă și o dată in cea 
de-a treia, doar rezistența și... tre
cerea timpului l-au salvat pe cuba
nez de la K.O. O foarte frumoasă 
impresie a lăsat, de asemenea, cam
pionul mondial de juniori Francisc 
Vaștag, care a încheiat înainte de 
limită lupta, tot cu un boxer cuba
nez, Alfonso Hernandez. In repriza 
a doua, cu o fulgerătoare și năpraz- 
nică contră de dreapta. Vaștag și-a 
trimis adversarul la podea, făcîndu-1 
K.O. Campionului nostru la super
grea, Miklos Paizs, i-a trebuit și mai 
puțin pentru a ciștiga finala cu re
putatul campion bulgar Petar Stoi-

cinema
• Flăcări pe comori: SCALA (11 03 72)
— 9: 11; 13: 15; 17.15; 19,30, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Niște băieți grozavi : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină (50 51 40) — 20.30, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20
• Duminică în familie : LUMINA 
(14 74 16) - 9; II; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13: 
15; 17: 19
• Program de desene animate — 9; 
11; 13. Zîmbet de soare — 15; 17; 19 : 
DOINA (16 35 38)
• Incoruptibilul de la etajul XIX : 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13: 15; 
17: 19
• Egreta de fildeș — 15, De viață nu 
mă satur niciodată * *— 17 ; 19 : BU*  
ZESTT (50 43 58)
• Uimitoarele aventuri ale mușche

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunici timpul probabil pentru 
intervalul 17 niai, ora 20 — 20 mai, ora 
20. In țară : Vremea va fi schimbătoa
re, iar cerul temporar noros. Pe 
alocuri, vor cădea ploi care vor avea 
șl caracter de aversă, însoțite de des
cărcări electrice. Vintul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse, in general, Intre 6 
șt 14 grade, tar maximele intre is și 
26 grade. Pe alocuri, in centrul țării, 
dimineața, se va produce ceață. In 
București : Vremea va fi schimbătoare, 
iar cerul temporar noros. Condiții fa
vorabile ploii de scurtă durată. Vin
tul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime între 10 și 14 
grade, iar cele maxime între 20 șl 24.

Kirchner (R.D.G.), Cristina Anghe- 
icscu — 19
• Opera Română (18 18 57) : Tosca 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Con
tesa Marltza — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei. 11 93 44) : Cîn- 
tec despre mine însumt — 18
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Mă
seaua de minte — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Necazurile unui îndră
gostit — 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic.
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala savoy. 15 56 78) ; Dragoste 
Ia nrima vedere — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Puiul — 10 ; (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04) : Motanul încăl
țat — 13
• Circul București (10 41 95) ; „Ste
lele Circului din Moscova" — 19
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Urmașul — 18,30

ZIUA NAȚIONALĂ A NORVEGIEI

Maiestății Sale Regele OLA V V al Norvegiei
OSLO

Cu prilejul aniversării proclamării Constituției — Ziua națională a Nor
vegiei. vă adresez cele mai bune urări de sănătate șl fericire personală, de 
prosperitate și pace pentru poporul norvegian prieten.

Poporul norvegian sărbătorește 
la 17 mai ziua proclamării Consti
tuției de la Eidswoll. mică locali
tate in apropiere de Oslo, unde, in 
urmă cu 174 de ani, s-au intrunit 
primii deputați ai țării. După se
cole de dominație străină, poporul 
norvegian pornea pe calea afirmă
rii de sine stătătoare, cucerindu-și 
în 1905 independența reală, o dată 
cu ieșirea din uniunea cu Suedia.

Situindu-se, decenii de-a rindul, 
printre țările sărace ale Europei, 
Norvegia a reușit să depășească 
această situație și să înregistreze, 
prin eforturile tenace ale poporu
lui său. o susținută creștere eco
nomică. Țară cu un litoral in lun
gime de peste 17000 km (inclusiv 
fiordurile). Norvegia dispune de 
condiții favorabile pentru dezvol
tarea transporturilor maritime, 
construcțiilor navale, industriei 
pescuitului. Valorificarea bogatelor 
resurse hidroenergetice acoperă, in 
cea mai mare parte, necesitățile de 
energie ale țării. Ca urmare a des
coperirii și punerii in valoare a 
unor vaste zăcăminte de petrol și 
gaze in Marea Nordului. Norvegia 
a devenit prima tară vest-europea- 
nă exportatoare de petrol. Cu toate 
acestea, programul energetic nor
vegian ia in considerare diversifi
carea surselor, prin utilizarea celor 
geotermale și nucleare. Spre a di
minua efectele crizei economice 
mondiale, resimțite în reducerea 
activității unor sectoare industria-

t V
20,00 Telejurnal
20,25 In dezbatere : Expunerea tova

rășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la unele probleme ale con-

Dintre celelalte gimnaste românce 
s-au mai evidențiat Eugenia Popa, 
medaliată cu argint la birnă (19,375 
puncte) și Cristina Bontas — meda
lie de bronz la individual compus 
(39,050 puncte).

In concursul masculin. Cristian 
Brezeanu si Adrian Ciucă sî-au ad
judecat medaliile de argint la sol 
(19,150 puncte) si. respectiv, sărituri 
(19,175 puncte).

La individual compus, pe primul 
Ioc s-au clasat sportivii sovietici 
Svetlana Ivanova (39.425 puncte) la 
feminin și Aleksandr Kolivanov 
(58,300 puncte) la masculin.

du-se pe locul al doilea la catego
ria 68 kg. M. Ci-șmaș (categ. 52 kg) 
s-a situat pe locul 4. iar V. Andrei 
(categ. 100 kg) și I. Grigoraș (categ. 
supergrea) au ocupat locul 5.

și-a desemnat ciștigătorii 
menov. In minutul secund al parti
dei. după ce este trimis la podea și 
numărat, bulgarul este oprit de me
dic să continue lupta. Paizs obține, 
astfel, decizia de învingător prin a- 
bandonul adversarului.

„Centurile de aur" Ia celelalte ca
tegorii au revenit : bulgarilor Ivailo 
Marinov, campion mondial de seni
ori (la categoria semimuscă) și Se
rafim Todorov (la categoria muscă), 
sovieticului Serghei Ufimțev (cate
goria cocoș), cubanezului Mario En
rique Yribarren (categoria semiușoa- 
ră), sovieticului Erik Akimov (cate
goria ușoară), italianului Vicenzo 
Nardiello (categoria mijlocie-mică), 
sovieticului Viktor Karpuhin (cate
goria mijlocie), cubanezului Jorge 
Gonzales (categoria semigrea) și so
vieticului Ramzan Sabie (categoria 
grea).

Apreciind încă o dată frumoasa 
impresie lăsată de cei trei boxeri ro
mâni, care și-au apărat șansele in 
mod victorios la „Centura de. aur" 
1988, se cuvine să consemnăm com
portarea neconcludentă a celorlalți 
finaliști români. Este vorba in pri
mul rind de cei ce candidează la 
selecția pentru J.O. : Daniel Măeran 
(categoria semiușoară), care a pier
dut prin descalificare, pentru box 
neregulamentar. Giani Gogol (cate
goria ușoară) și Rudei Obreja (ca
tegoria mijlocie-mică). ambii cu re
surse fizice reduse, dar și de Doru 
Maricescu sau Vasile Damian, de
parte de forma și seriozitatea ce se 
cer sportivilor fruntași, primul bo- 
xind penibil și (ca și al doilea) pier- 
zind prin abandon. Deși a pier
dut (la limită : 3—2). finalis-
tul nostru la categoria cocoș. Nicolae 
Tancu. are totuși meritul de a fi 
luptat curajos in compania unui ad
versar mult mai experimentat.

Ion DUM1TRIU

tarilor — 9; 11: 13, Alarmă Ia bord
— 15; 17; 19: FLOREASCA (33 29 71)
• Iacob : MUNCA (21 50 97) — 15:
17,15; 19.30
• Umbrele soarelui: DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Rezervă la start : LIRA (31 71 71)
— 9: 11; 13; 15: 17; 19. la grădină
— 20.30, COSMOS (27 54 95) — 9 ; 
11: 13; 15: 17; 19
• Judecătorul : POPULAR (35 15 17)
— 15: 17; 19
• Feerie berlineză: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12.15; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Ucenicul vrăjitor — 18; (sala 
Amfiteatru) : Torquato Tasso — 18 : 
(sala Atelier) : Act venețian — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 «8 75, Ateneul Român) : Orchestra 
de cameră a filarmonicii. Dirijor : 
Nicolae Iliescu, Soliști : Cristhard

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Ie și. implicit, in angajarea incom
pletă a forței de muncă. Norvegia 
este preocupată să dezvolte dome
nii noi ale economiei naționale, 
pornind de la cele mai recente cu
ceriri tehnico-științifice.

în domeniul politicii externe. 
Norvegia acționează, alături de 
celelalte țări nordice, in direcția 
opririi cursei înarmărilor, creării 
de zone denuclearizate in regiune 
Si pe continent, asigurării păcii în 
lume. Opinia ce prevalează in cele 
mai diverse sectoare ale opiniei 
publice norvegiene este că aparte
nența la N.A.T.O. nu trebuie să 
blocheze eforturile pe calea destin
derii .Si înțelegerii, pe care sint 
chemate să le desfășoare țările 
mici și mijlocii, ca o contribuție 
esențială la rezolvarea problemelor 
internaționale.

între România șl Norvegia s-au 
dezvoltat și se dezvoltă raporturi 
de prietenie și colaborare, înteme
iate pe egalitate in drepturi și res
pect reciproc. O contribuție de o 
deosebită importantă la evoluția 
pozitivă a relațiilor dintre țările 
noastre a adus vizita de stat efec
tuată în Norvegia îrț 1980 de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
vizită ce a deschis noi perspective 
cooperării economice bilaterale. în 
interesul ambelor popoare, al pro
movării cauzei generale a păcii, 
securității si înțelegerii.

ducerii activității economico-so- 
■ ciale, ale muncii ideologice și po

litico-educative, precum și ale si
tuației internaționale.

20.45 Temeiurile mindrlel de a fi ttnăr 
comunist 1n România.

20,55 Invitație la opera Română din 
Timișoara (color).

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

CICLISM. Cea de a 6-a etapă din 
„Cursa Păcii" s-a disputat contra- 
cronometru individual și a fost ciș- 
tigată de Uwe Ampler (R.D.G.). în
registrat pe 32 km cu timpul de 
47’57!’.. în etapa a 7-a pe traseul 
Nowy Târg — Katowice (189 km) 
primul a trecut linia de sosire o- 
landezul R. Harmeling, cronometrat 
in 4h 38’43”. Cu grosul plutonului, 
la 1’41” față de învingător, au sosit 
și cicliștii români Valentin Con- 
stantinescu. Ionel Gancea, Ludovic 
Covaci și Constantin Căruțașu. Li
der al clasamentului general indivi
dual este în continuare Uwe Ampler, 
urmat de sovieticul V. Pulnikov, la 
23”. Pe echipe conduce formația 
U.R.S.S., urmată de R.D, Germană 
la 53” și Polonia la 4’06".

FOTBAL. In ziua a treia a tur
neului final al campionatului euro
pean de fotbal pentru echipe de 
juniori II (cădeți), ce se desfășoară 
în Spania, selecționata României a 
întîlnit formația Iugoslaviei. Partida 
s-a încheiat la egalitate : 1—1. Alte 
rezultate : R. F. Germania — Fin
landa 2—1 ; Austria — Norvegia 
1—0 ; Suedia — R. D. Germană 1—1; 
Spania — Turcia 4—2 ; Ungaria — 
Franța 1—1 : Irlanda — Belgia 1—0 ; 
Portugalia — Elveția 1—0. Pentru 
semifinalele competiției s-au califi
cat echipele Spaniei. R. F. Germa
nia. Portugaliei și R. D. Germane.

ȘAH. • Turneul internațional de 
sah al României a continuat la Efo- 
rie-NOrd cu runda a 8-a, în care 
Griinberg l-a învins pe Marin, Haba 
a cîștigat la Ștefanov. iar partide
le Unzicker — Vasiukov. Stoica — 
Gheorghiu. Ubilava — Ionescu și 
Foișor — Kosici s-au încheiat remi
ză. în clasament conduce Elizbar 
Ubilava (U.R.S.S.), cu 5 puncte, ur
mat de Hans-Ulrich Griinberg (R.D. 
Germană). Dragan Kosici (Iugosla
via). Wolfgang Unzicker (R.F. Ger
mania) — 4.5 puncte. Constantin Io- 
nescu și Valentin Stoica — 4 puncte. 
• In runda a 7-a a Turneu
lui internațional de șah de la Ere
van au fost consemnate urmă
toarele rezultate : Dolmatov — Pav- 
lovici remiză ; Lputian — A. Petro
sian 1—0 ; Semkov — Negulescu 1—0: 
II. Olafsson — Elvest remiză ; Do- 
lioian — Agopian 1—0 ; Knaak — 
Psahis 0—1. In clasament conduce 
Lputian (U.R.S.S.) cu 5,5 puncte.

HANDBAL. La Moscova. în pri
ma manșă a finalei „Cupei campio
nilor europeni" la handbal masculin, 
echipa locală Ț.S.K.A. a întrecut cu 
scorul de 18—15 (10—8) formația
vest-germană Tusem Essen.

vremea



în sprijinul dezarmării, Guvernul nicaraguan a propus reluarea 
negocierilor de reconciliere națională

Reuniunea Prezidiului R.S.F. Iugoslavia
Raif Dizdarevici, ales in funcția de președinte AGENȚIILE

păcii și destinderii
Acțiuni de protest 

împotriva bazelor militare străine
TOKIO 16 (Agerpres). — Peste 

10 000 de persoane au participat du
minică la un marș al păcii organi
zat de diferite organizații pacifiste 
în insula Okinawa. Participanții s-au 
pronunțat împotriva prezentei baze
lor americane în insulă, cerînd. tot
odată. imediata ei demilitarizare și 
acțiuni hotărîte în sprijinul păcii pe 
întreaga planetă.

MANILA 16 (Agerpres). — O co
misie specială a parlamentului fili- 
pinez a început studierea unui 
proiect de program de folosire a

Austria se pronunță pentru crearea în Europa 
a unor zone lipsite de arma nucleară

VIENA 16 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat revistei ..Interna
tional". cancelarul federal al Aus
triei, Franz Vranitzky, a relevat că 
guvernul tării sale va promova si în 
continuare politica sa externă por
nind de la principiile neutralității. 
Vranitzky a subliniat că neutralita
tea constituie baza politicii externe

„Pedagogii
BONN 16 (Agerpres). — In peri

oada 21—23 mai, la Bonn va avea 
loc cel de-al doilea congres interna
țional „Pedagogii pentru pace", la 
care vor lua parte peste 500 de ca
dre didactice, activiști pe tărîm po
litic si obstesc din diferite țări ale 
lumii, precum și reprezentanți ai 
unor organizații internaționale din 
sistemul O.N.U. După cum au preci-

O barieră în calea cursei înarmărilor 
în Cosmos

WASHINGTON (Agerpres). — La 
Washington a fost difuzată o De
clarație comună a Comitetului oa
menilor de știință sovietici împotri
va pericolului nuclear și a Federa
ției oamenilor de știință americani, 
care se pronunță pentru renunțarea 
de către țările respective la folosi

Puternice demonstrații pentru 
apărarea dreptului la muncă

BONN 16 (Agerpres). — La Bonn 
a început o acțiune de protest a or
ganizațiilor feminine din zona in
dustrială a Ruhrului împotriva șo
majului și a lipsei de interes de 
care dau dovadă administrațiile fată 
de această problemă. Acțiunea se 
desfășoară sub deviza „Cerem asi
gurarea viitorului pentru noi si copiii 
noștri". Participantele la demon
strațiile de protest își exprimă în
grijorarea față de faptul că intr-o 
serie de centre din zona Ruhrului 
șomajul a atins nivelul de 16 la sută, 
iar în viitorul apropiat se prevede o 
înrăutățire a situației, date fiind in
tențiile anunțate de firmele „Krupp" 
și „Thyssen" de a închide alte citeva 
fabrici. Pe de altă parte, o soartă 
tristă îi așteaptă si pe minerii din 
Ruhr, unde în curînd urmează să fie 
închise o serie de mine, ceea ce va 
lăsa fără muncă peste 30 000 per
soane. 

teritoriilor în prezent ocupate de ba
zele militare ale S.U.A. in interesul 
economiei naționale filipineze. Ast
fel, una dintre bazele marinei ame
ricane va fi reamenajată în șantier 
naval și într-un mare port comer
cial, iar o bază aeriană — în aero
port.

O parte din teritoriile afectate 
bazelor respective vor fi redate a- 
griculturii. Studiile respective se 
întreprind în legătură cu expirarea, 
în anul 1991, a acordului americano- 
filipinez care reglementează statutul 
bazelor americane din Filipine.

a Austriei. El a chemat, totodată, Ia 
crearea in Europa a unor zone lip
site de arme nucleare, exprimîndu-și 
părerea că astfel de zone pot de
veni o realitate. în acest proces, 
țările neutre pot juca un rol extrem 
de important, a apreciat cancelarul 
Austriei.

pentru pace“
zat inițiatorii acestei reuniuni în ca
drul unei conferințe de presă desfă
șurate la Bonn, congresul își propu
ne să examineze căile prin care pe
dagogii și școala pot contribui la 
promovarea cauzei dezarmării și pă
cii. Acțiunea a fost organizată in 
preajma celei de-a treia sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării.

rea reactorilor nucleari în scopuri 
militare, inclusiv în acele cazuri 
cind este vorba de folosirea reacto
rilor ca motoare pentru sateliți de 
supraveghere — transmite agenția 
T.A.S.S. Aceasta, se spune în docu
ment, ar pune o barieră în calea 
cursei înarmărilor în Cosmos.

MADRID 16 (Agerpres). — Peste 
10 000 de muncitori din orașul spa
niol El Ferrol au participat la o de
monstrație împotriva șomajului, 
pentru apărarea locurilor de mun
că. Manifestația a fost inițiată de 
sindicate, cu sprijinul unor organi
zații politice si .obștești., Participanții 
au cerut guvernului să adopte mă
suri eficiente pentru combaterea șo
majului și apărarea locurilor de 
muncă, precum și pentru îngrădirea 
acțiunilor patronatului de concedie
re în masă a lucrătorilor.

Potrivit datelor publicate Ia Ma
drid de Ministerul Muncii. în anul 
1987 s-a constatat o intensificare a 
acțiunilor greviste ale lucrătorilor și 
funcționarilor din Spania. Astfel. în 
1987 au avut loc 1 792 de greve, la 
care au luat parte 1 963 milioane de 
oameni ai muncii, din 163 118 uzine, 
întreprinderi și instituții. Cel mai 
mare val de greve s-a produs în 
aprilie anul trecut, cind au avut loc 
in total 665 de acțiuni revendicative.

MANAGUA 16 (Agerpres). — Gu
vernul nicaraguan a propus forțelor 
„contras" să reia negocierile directe 
bilaterale, la 25 mai — transmite a- 
genția EFE.

Aceste negocieri — soldate pînă in 
prezent cu Acordul de la Sapoa — 
vizează in esență încetarea definiti
vă a focului în Nicaragua și reali
zarea reconcilierii naționale, care 
include între altele reintegrarea paș
nică a forțelor „contras" în viața 
social-economică și politică nicara- 
guană.

Pe de altă parte, guvernul ni
caraguan a reafirmat dispoziția 
sa de a prelungi cu 30 de zile

PANAMA: Crearea unui organism
în vederea apărării independentei țării

CIUDAD DE PANAMA 16 (Ager
pres). — La Ciudad de Panama și-a 
început activitatea Consiliul strategic 
militar, care are ca obiectiv princi
pal să-i asiste in adoptarea deciziilor 
cu caracter strategic pe președintele 
republicii și pe șeful forțelor de apă
rare. Consiliul strategic militar va 
acționa în vederea apărării suvera

Pentru soluționarea pe cale pașnica 
a problemelor din sudul Africii 

Luări de poziție după recentele reuniuni de la Londra 
și Brazzaville

BRAZZAVILLE 16 (Agerpres). — 
într-o declarație radiodifuzată, mi
nistrul de justiție al Angolei, Franco 
Van-Dunem, care a condus delegația 
țării sale la convorbirile cu R.S.A.. 
a afirmat că întrevederile, desfășu
rate la Brazzaville, au fost foarte 
utile, relatează agenția China Nouă. 
Ceea ce este important, a spus el, 
este faptul că în cadrul convorbiri
lor cele două părți au subliniat ne
cesitatea căutării unei soluționări 
pașnice a problemelor ce privesc 
sudul Africii, dintre care cele mai 
importante sînt dobîndirea indepen
denței Namibiei pe baza Rezoluției 
435 a Consiliului de Securitate și 
garantarea securității Angolei, a- 
daugă sursa citată.

După cum se știe. întilnirea de la 
Brazzaville a avut loc la scurtă vre
me după convorbirile cvadripartite 
de la Londra, inscriindu-se ca o con
tinuare a eforturilor depuse pentru 
soluționarea situației din zonă.

HAVANA 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Sam Nujoma, și-a încheiat vizita 
oficială în Cuba. Referindu-se, in 
cadrul unei conferințe de presă, la

r s. a. : Crește numărul victimelor represiunilor rasiste
GABORONE 16 (Agerpres). — Po

trivit unor rapoarte ale Ministerului 
Justiției din Africa de Sud. numărul 
pedepselor capitale in această tară 
a atins niveluri extrem de ridicate. 
De pildă, precizează agenția China 
Nouă, la închisoarea centrală din 
Pretoria au fost executat: prin spîn- 
zurare in acest an 59 de oameni.

în 1987, totalul execuțiilor dictate 
de tribunalele sud-africane. în baza 
unei legislații care vizează perpetua
rea politicii și practicilor de apar
theid, a ajuns la 164, de la 90 in 
1983.

PRETORIA 16 (Agerpres). — La 
Johannesburg s-au încheiat lucrările 
conferinței Congresului Sindicatelor 
Sud-Africane (COSATU), cea mai 
mare centrală sindicală antiapartheid 

încetarea acțiunilor militare cu for
țele contrarevoluționare in vederea 
asigurării unui climat favorabil ne
gocierilor de pace — a declarat mi
nistrul apărării, generalul Humberto 
Ortega, citat de agenția Prensa La
tina. Referindu-se la discuțiile pen
tru stabilirea datei și locului viitoa
rei runde de convorbiri cu reprezen
tanții „contras" vizind concertarea 
unei încetări definitive a focului în
tre cele două părți, ministrul nica
raguan a arătat că guvernul sandi- 
nist menține hotărîrea de a continua 
discuțiile pînă la realizarea unui 
acord definitiv și global care să asi
gure pacea în Nicaragua.

nității naționale și înfăptuirii obiec
tivelor naționale pînă in anul 2000. 
Un alt obiectiv al său este întărirea 
independenței politice și economice 
a țării, pentru a asigura respectarea 
statutului ei de neutralitate și neali
niere, precum și neamestecul în tre
burile sale interne, informează agen
ția EFE.

convorbirile cvadripartite de la Lon
dra privind normalizarea situației 
conflictuale din Africa australă și 
dobîndirea independenței Namibiei, 
el a criticat regimul rasist de la 
Pretoria, care tergiversează procesul 
de decolonizare a Namibiei. Preto
ria — a spus el — continuă să men
țină pe teritoriul Namibiei impor
tante baze militare, cu un efectiv 
total de peste 100 000 de soldați, in
formează agenția Prensa Latina.

Declarația de la Harare
HARARE 16 (Agerpres). — In 

capitala Republicii Zimbabwe au 
luat sfîrșit lucrările celei de-a 50-a 
reuniuni a Comitetului de Eliberare 
al Organizațaiei Unității Africane 
(O.U.A.) prin adoptarea Declarației 
de la Harare. în document se relevă 
necesitatea eliminării imediate a 
apartheidului și decolonizării com
plete a continentului african.

Noul președinte al comitetului, 
Nathan Shamuyarira, ministrul de 
externe al Republicii Zimbabwe, a 
declarat că, în cele patru zile ale 
reuniunii, a fost dezbătută noua 
strategie în vederea sprijinului luptei 
de eliberare in Africa de Sud și Na
mibia.

din R.S.A. Delegații, reprezentînd 
toate cele 14 uniuni de ramură afi
liate, au dezbătut măsuri de intensi
ficare a acțiunilor oamenilor mun
cii împotriva politicii de apartheid 
in condițiile in care autoritățile 
intensifică represiunile împotriva 
forțelor democrate. Exprimindu-și 
sprijinul față de lupta dusă de Con
gresul National African, delegații au 
chemat oamenii muncii să desfășoa
re în perioada 6—9 iunie ..zile de 
luptă Împotriva discriminării ra
siale" in cursul cărora vor fi or
ganizate greve, mitinguri, demon
strații antiapartheid. S-a exprimat, 
de asemenea, protestul față de per
secutarea de către autoritățile de la 
Pretoria a sindicatelor sud-africane 
si a liderilor acestora.

BELGRAD (Agerpres). — Prezi
diul R. S. F. Iugoslavia, intrunit du
minică la Belgrad, l-a ales pe Raif 
Dizdarevici in funcția de președinte 
al acestui organism pe perioada ur
mătoarelor 12 luni, iar pe Stane Do- 
lanț în funcția de vicepreședinte al 
Prezidiului R.S.F.I. pentru același 
interval — transmite agenția Ta-

ORIENTUL MIJLOCIU
• Grevă generală în teritoriile arabe de pe malul vestic al Ior
danului ți Gaza • Un nou raid israelian în zona orașului 
libanez Saida • Manifestație de solidaritate cu populația 
palestiniană • Declarații în favoarea unei conferințe arabe 

la nivel înalt
într-o serie de localități din Cisior

dania și Gaza s-au înregistrat noi 
ciocniri între palestinieni și forțele 
israeliene de ocupație. După cum in
formează agenția Q.N.A.. in cursul 
acestora 28 de palestinieni au fost 
răniți, alții fiind afectați de gazele 
toxice răspîndite de patrulele israelie
ne. Potrivit relatărilor agenției 
K.U.N.A.. în teritoriile arabe de pe 
malul vestic al Iordanului și Gaza a 
fost declarată o grevă generală.

(Agerpres)

BEIRUT 16 (Agerpres). — Elicop
tere ale armatei israeliene de ocupa
ție au efectuat. în ultimele 24 de ore, 
un nou raid asupra teritoriuTui liba
nez in zona orașului Saida, atacînd 
cu rachete tabăra palestiniană Ain 
El-Hilweh — relatează agențiile 
K.U.N.A. și EFE. Potrivit postului 
de radio Beirut, cîteva persoane și-au 
pierdut viata. In unele puncte din 
perimetrul atacat cu rachete au iz
bucnit incendii.

Artileria israeliană a deschis focul 
asupra unor localități rurale situate 
la nord de așa-numita „zonă de 
securitate", instituită de Israel pe te
ritoriul libanez.

Pe de altă parte, în cartierele din 
sudul capitalei Libanului au reizbuc- 
nit luni luptele între părțile rivale in 
conflict. Combatanții au făcut uz de 
tancuri și artilerie.

BRUXELLES 16 (Agerpres). — O 
puternică manifestație de solidari

Datoriile externe afectează eforturile
de dezvoltare ale țărilor lumii a treia
• în Africa — o povară financiară copleșitoare care va ajunqe 
in anul 2000 la 500 miliarde dolari • Venezuela alocă pentru 
rambursarea datoriei jumătate din veniturile de pe urma 

exporturilor de petrol
NAIROBI 16 (Agerpres). — Dato

ria externă a Africii a sporit de la 
13 miliarde dolari in 1970 la peste 
200 miliarde dolari in prezent, deve
nind principala cauză a menținerii 
subdezvoltării continentului, s-a a- 
rătat in cadrul dezbaterilor unei re
uniuni a reprezentanților din 15 sta
te africane, ce k-a desfășurat la Nai
robi. Practic, Africa s-a transformat 
într-un exportator de capital, fapt 
dovedit cit se poate de elocvent de 
situația anului 1986, cînd țările de pe 
continent au primit credite în va
loare de 18 miliafde dolari, dar au 
transferat in exterior aproximativ 
34 miliarde dolari pentru rambursa
rea datoriei sau dobinzilor la dato
ria externă.

Totodată, în cadrul reuniunii s-a 
relevat că, în cazul în care nu se iau 
decizii urgente, datoria externă a 
Africii va ajunge la aproximativ 
500 miliarde dolari în anul 2000. 
ceea ce va pune serios sub semnul 
întrebării dezvoltarea economică de 

niug. Raif Dizdarevici si Stane Do- 
lanț și-au preluat funcția la 16 mai.

Conform constituției tării, pre
ședintele și vicepreședintele Prezi
diului R.S.F.I. sînt aleși anual, prin 
rotație, din partea diferitelor repu
blici sau provincii, potrivit unei or
dini fixe.

tate a opiniei publice belgiene cu 
poporul palestinian a avut loc in 
centrul capitalei țării, orașul Bru
xelles, transmite agenția T.A.S.S. 
Acțiunea a fost inițiată de organi
zația ..Coordonarea solidarității cu 
poporul palestinian", din rindurile 
căreia fac parte reprezentanți ai 
mișcărilor pacifiste și progresiste 
din Belgia.

CAIRO 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Egiptului. Hosni Mubarak, 
l-a primit pe reprezentantul perma
nent al S.U.A. la Națiunile Unite, 
Vernon Walters, care a sosit în ca
pitala egipteană într-o vizită de două 
zile. în cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în regiune.

In cadrul convorbirilor pe care 
emisarul american le va avea cu 
oficialitățile egiptene vor fi aborda
te probleme privind ultimele evo
luții din Orientul Mijlociu, aspecte 
ale relațiilor bilaterale și subiecte 
de interes reciproc, informează 
agenția F.A.N.A.

CAIRO 16 (Agerpres). — In cursul 
unei conferințe de presă care a avut 
loc la Cairo. Murad Caleb, pre
ședinte interimar al Organizației de 
Solidaritate a Popoarelor Afro-Asia- 
tice (O.S.P.A.A.). s-a pronunțat pen
tru convocarea urgentă a unei con
ferințe arabe la nivel înalt, pentru 
elaborarea unei poziții comune in 
problema revoltei palestiniene din 
teritoriile arabe ocupate.

ansamblu, ca și stabilitatea pe plan 
social.

Pe de altă parte., a fost criticată 
atitudinea statelor occidentale care 
au recurs la practici dăunătoare eco
nomiilor africane, mai ales prin im
punerea de dobinzi ridicate, de pre
țuri scăzute la materiile prime im
portate din. lumea a treia, in timp ce 
au majorat preturile lă bunurile 
manufacturate livrate acestora.

CARACAS 16 (Agerpres). — Mi
nistrul planificării al Venezuelei, 
Modesto Freitas, a declarat că po
vara datoriei externe continuă să 
afecteze în mare măsură dezvoltarea 
economică a țării sale, împiedicînd 
realizarea unor importante obiective 
economice. Astfel, Venezuela este 
nevoită să aloce nu mai puțin de 50 
la sută din veniturile provenite din 
exporturile de petrol pentru ram
bursarea datoriei externe, a preci
zat el.

DE PRESA
TRANSMIT
CONSULTĂRILE DE LA VIENA. 

Luni, la Viena a avut loc o nouă 
reuniune în cadrul consultărilor 
dintre reprezentanții statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
și N.A.T.O. in vederea elaborări] 
mandatului viitoarelor 
referitoare la reducerea forțelor ar
mate si armamentelor conventiona
le de la Atlantic si pînă la Urali. 
S-a realizat un progres într-o se
rie de probleme organizatorice si 
de procedură.

negocieri

I
»

ÎNCEPEREA RETRAGERII. După 
cum transmite agenția T.A.S.S., du
minică a început prima etapă 
retragerii contingentului limitat 
trupe sovietice din Afganistan.

a 
de ț

alVIZITA. Secretarul general
P.S. Yemenit. Aii Salem Al Beedh, 
și-a încheiat, vizita oficială efectua
tă in R.P. Bulgaria. în cursul con
vorbirilor dintre oaspete și oficiali
tățile. bulgare au fost analizate pro
bleme ale extinderii relațiilor bi
laterale. precum și aspecte de in
teres comun din actualitatea inter
națională. informează agenția B.T.A.

UN SONDAJ DE OPINIE între
prins in Statele Unite relevă că 78 
la sută dintre cetățenii americani 
sint in favoarea organizării cu re
gularitate a unor întâlniri la ni
vel inalt sovieto-americane.

i

PRIMIRE. Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, l-a primit luni la 
Berlin pe Tariq Aziz, vicepremier 
și ministru de externe al Irakului, 
aflat in vizită oficială in R.D.G. 
Au fost discutate cu acest prilej 
probleme ale relațiilor bilaterale, 
situația din zona Golfului și alte 
probleme internaționale 
E. Honecker a arătat că 
sprijină eforturile menite 
capăt conflictului dintre 
Iran, care aduce mari suferințe și 
pierderi celor două popoare.

{

actuale. 
R.D.G. 

să pună 
Irak Și I
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ALEGERILE PRELIMINARE 
DIN S.U.As Cei trei aspiranți la 
funcția de președinte al S.U.A., 
care urmează să fie departajați de 
convențiile naționale ale partidelor 
democrat și republican, s-au an
gajat. luni, intr-o strînsă campa
nie electorală de trei săptămîni, 
înaintea alegerilor din statul Ca
lifornia. care vor avea loc la 7 
iunie. La republicani, vicepre
ședintele George Bush și-a asigu
rat deja sprijinul majorității elec
torilor. dar in tabăra democrați
lor Michael Dukakis si Jesse Jack- 
son își continuă confruntarea.

r'

I

REUNIUNE. La Bruxelles a 
început, luni, o reuniune de două 
zile a miniștrilor agriculturii din 
țările membre ale Pieței comune, 
consacrată unei noi încercări de 
adoptare a preturilor comune la 
produsele agricole pentru campania 
1988—1989. De asemenea, pe agenda 
■dezbaterilor figurează spinoasa pro- 
bLemă a punerii în aplicare a pre
conizatul reforme a politicii agri
cole comune.

I
NOUI. GUVERN SUDANEZ. 

Luni, guvernul Sudanului, con
dus de primul-ministru. Sadiq El 
Mahdi, a depus jurămîntul. în noul 
cabinet, alcătuit din 26 de miniștri, 
portofoliul afacerilor externe este 
deținut de Hussein Suleiman Abv 
Saleh. în cadrul unei conferințe d 
presă, premierul Sadiq El Mahdi a 
făcut cunoscut că noul guvern cu
prinde 10 miniștri din propriul său 
partid, Al Umma. și sase ai 
Partidului Unionist 
celelalte portofolii 
formațiuni politice

I

și sase
Democratic, 

revenind altor 
sudaneze.

DUPĂ ALEGERILE PREZIDENȚIALE DIN FRANȚA 

OPȚIUNI POLITICE SUB IeMNUL ASPIRAȚIILOR DE ÎNNOIRI SOCIALE, 
DE PACE ȘI COLABORARE INTERNAȚIONALĂ

Viața politică a Franței a cunos
cut in ultimul timp un șir de evolu
ții care au polarizat nu numai in
teresul legitim al poporului francez, 
ci au reținut, totodată, atenția opi
niei publice pe plan european și in
ternațional. Este vorba in primul 
rind de alegerile prezidențiale, sol
date, așa cum se știe, cu victoria 
candidatului Partidului Socialist, 
Francois Mitterrand, eveniment 
căruia i-au succedat desemnarea 
unui nou premier, formarea noului 
guvern, precum și dizolvarea Adu
nării Naționale și convocarea de 
alegeri parlamentare anticipate.

Fără îndoială, realegerea pre
ședintelui Francois Mitterrand, care 
a beneficiat de sprijinul larg al for
țelor de stînga, in ansamblul lor. 
constituie o ilustrare elocventă a 
dorinței marii majorități a poporului 
francez de continuare a transformă
rilor democratice, de promovare a 
unei politici de înnoiri și reforme 
sociale, de pace și dezarmare, de 
dezvoltare a colaborării și înțelegerii 
între națiuni.

Și în România, desfășurarea scruti
nului prezidențial a fost urmărită cu 
viu interes, rezultatul final fiind a- 
preciat ca un succes al forțelor de 
stînga. democratice. Poporul ro
mân își exprimă speranța că, așa 
cum se arată in telegrama adresată 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
președintelui reales al Franței, în 
etapa următoare, relațiile de colabo
rare româno-franceze. cu vechi tra
diții, vor cunoaște o dezvoltare rod
nică pe toate planurile, în interesul 
celor două popoare, al cauzei păcii, 
destinderii și colaborării pe conti
nentul nostru și în lume.

In timpul campaniei electorale și 
in finalul ei. programul prezentat 
de candidatul Partidului Socialist a 
întrunit o largă adeziune tocmai da
torită faptului că a propus soluții 
constructive unora dintre problemele 
economico-sociale acute, vizind, în 
esență, asigurarea unei mai profun
de justiții sociale, crearea de noi 
locuri de muncă. Așa cum se știe, 
scrutinul prezidențial a avut loc în 
împrejurările în care viața social- 
politică franceză este confruntată cu 
o serie de probleme complexe, cum 
ar fi persistenta șomajului, nesigu

ranța locurilor de muncă, inechită
țile sociale, agravarea situației pă
turilor defavorizate, dezechilibrele 
financiare etc. — fenomene care 
preocupă cercuri din cele mai largi 
ale populației.

In condițiile în care nici Franța 
nu a fost ocolită de efectele crizei 
economice mondiale, ceea ce a făcut 
ca în anumite ramuri să se înregis
treze o anumită încetinire a activi
tății, a ritmului de dezvoltare, șo
majul s-a menținut la niveluri ridi
cate. afectînd în prezent peste 
2,5 milioane de oameni, ceea ce re
prezintă 10 la sută din populația ac
tivă. In mod deosebit, fenomenul a 
căpătat proporții îngrijorătoare în 
rindul tineretului. Pe de altă parte, 
inflația s-a menținut la niveluri ri
dicate. determinind micșorarea pu
terii de cumpărare, în special a ca
tegoriilor cu venituri reduse, și, im
plicit, scăderea nivelului lor de trai. 
Pe acest fundal s-a grevat si „pri
vatizarea" unor întreprinderi și so
cietăți din sectorul de stat, operată 
în ultimii doi ani de către guvernul 
de centru-dreapta. măsură față de 
care s-au manifestat serioase rezer
ve pe plan național.

Pornind de la aceste realități, can
didatul Partidului Socialist a preco
nizat. într-o scrisoare adresată nați
unii, un șir de măsuri îndreptate 
spre stimularea investițiilor, menite 
să favorizeze reducerea șomajului ; 
o atenție specială a fost acordată 
pregătirii profesionale a tinerilor 
prin cursuri și stagii de recalificare. 
Totodată, pentru ameliorarea situa
ției categoriilor sociale defavorizate 
și asigurarea unui venit minim pă
turilor oelor mai sărace, s-a preco
nizat o politică fiscală diferențiată, 
prin impuneri progresive pe marile 
averi.

în timpul campaniei electorale, 
forțele de dreapta, între altele, re- 
punînd în discuție măsurile de na
ționalizare adoptate anterior, s-au 
declarat pentru „privatizarea" unor 
noi sectoare de stat, cu toate conse
cințele decurgind din aceasta pentru 
masele largi. Cu o deosebită viru
lență și-a desfășurat campania elec
torală partidul de extremă dreaptă, 
Frontul Național.

O problemă care a căpătat o pon
dere importantă în confruntarea 
electorală a constituit-o situația din 
Noua Caledonie, teritoriu francez 
„de peste mări", care a cunoscut 
manifestări deosebit de ascuțite, că- 
pătind, practic, forme ale unui 
război civil între populația băștinașă 
și comunitatea franceză. Ciocnirile 
singeroase. inclusiv operațiunile mi
litare pentru eliberarea unor ostatici 
deținuți de mișcarea de eliberare 
din insulă, au creat o situație ex
plozivă, însuși președintele Mitter
rand condamnind m termeni severi 
..sistemul colonial" existent în acest 

• teritoriu.
Desfășurate în acest context gene

ral, alegerile au căpătat caracterul 
unei confruntări politice directe în
tre forțele de stingă, pe de o parte, 
și cele de dreapta, pe de altă parte.

In pregătirea și apoi în desfășu
rarea celui de-al doilea tur de scru
tin, bipolarizarea forțelor a devenit 
tot mai accentuată, ca urmare a 
orientărilor și chemărilor adresate 
alegătorilor. Astfel, toate forțele de 
stînga, incluzînd Partidul Comunist 
Francez, precum și alte forțe de 
stînga, democratice, progresiste și-au 
orientat alegătorii să sprijine pe 
candidatul Partidului Socialist.

La rîndul lor, forțele de centru- 
dreapta și-au anunțat coalizarea 
pentru etapa decisivă a alegerilor. 
O vie preocupare a stîrnit atitudi
nea adoptată de Frontul Național, 
care, încurajat de rezultatele dobîn- 
dite în primul tur de scrutin, s-a 
dedat la un șir de acțiuni cu ca
racter vădit provocator, cum au fost 
manifestările antimuncitorești desfă
șurate la Paris, chiar în ziua de 1 
Mai. Provocările extremei drepte au 
avut însă un efect contrar celui 
scontat. Sub semnul solidarității mun
citorești, oamenii muncii, sindicatele 
franceze le-au dat o replică fermă, 
manifestind împotriva recrudescenței 
fascismului, înfierînd ideologia ra
sistă, antidemocratică.

în aceste condiții, cînd au a- 
părut tot mai clar în lumină riscu
rile serioase ce se creează, perico
lul unei alunecări spre dreapta, s-au 
produs noi deplasări în cadrul e- 
lectoratului. Rezultatul alegerilor a 
demonstrat, astfel, că forțele de 

stingă, acționind unite, s-au dove
dit mai puternice, că pot să asigure 
dezvoltarea democratică, ce răspunde 
intereselor maselor largi.

In cercurile politice franceze. In 
comentariile de presă se apreciază 
că succesul candidatului susținut de 
forțele de stînga. democratice, oglin
dește adeziunea largă pe care a în
trunit-o programul de măsuri cu 
care acesta s-a prezentat in fața 
alegătorilor. Votul masiv acordat 
președintelui Mitterrand pentru un 
nou mandat este considerat ca o 
expresie a faptului că poporul 
francez așteaptă o politică nouă, 
care să ducă la soluționarea ma
rilor probleme cu care este con
fruntată Franța. în acest sens a 
reținut atenția declarația președin
telui Mitterrand că mandatul care 
i-a fost reconfirmat constituie o o- 
bligație de a acționa pentru a răs
punde speranțelor Ie înnoire a unei 
societăți in care, potrivit propriilor 
sale cuvinte, „există prea multe neli
niști. prea multe greutăți, prea mul
te incertitudini pentru prea mulți 
dintre noi".

O asemenea problematică a Si in
trat pe agenda noului guvern fran
cez, primul său ministru, Michel Ro- 
card, declarînd că se va gîndi „la 
toți francezii care — indiferent de 
maniera in care au votat — sint as
tăzi preocupați de viitorul lor, de 
locurile de muncă, de pregătirea pro
fesională, de securitatea lor socială".

La rîndul lor. principalele centra
le sindicale franceze, exprimîndu-și 
pozițiile, au atras atenția asupra ne
cesității de a găsi de urgentă so
luții problemelor sociale presante —- 
șomajul, apărarea puterii de cumpă
rare a populației, sporirea salariu
lui minim, impozitele, discriminări
le sociale, combaterea fermă a rasis
mului — probleme ce vor figura, cu 
siguranță, pe primul plan si in ca
drul campaniei pentru alegerile le
gislative.

Rezultatele alegerilor prezidenția
le din Franța au avut un larg ecou 
pe plan internațional, asa cum ara
tă și aprecierile unor personalități 
marcante, exponenți ai unor forțe po
litice din Europa. Astfel, premierul 
grec Andreas Papandreu aprecia că 
aceste rezultate se înscriu ca ..o vic
torie a democrației, libertății și pro

gresului". Președintele Internaționa
lei Socialiste. Willy Brandt, sublinia 
că rezultatul votului va contribui la 
promovarea unei politici care să ducă 
la „întărirea relațiilor de prietenie 
si colaborare între statele Europei". 
Aprecieri similare sau apropiate au 
fost exprimate și de alte personali
tăți politice.

Intr-adevăr, votul exprimat de po
porul francez în cadrul alegerilor 
prezidențiale s-a înscris nu numai 
ca un vot pentru schimbări înnoitoa
re pe plan intern, ci și pe plan in
ternațional, în desfășurarea scruti
nului găsindu-și ilustrare dorința 
maselor largi ca Franța să-și spo
rească contribuția și să aibă un rol 
tot mai activ în soluționarea con
structivă a marilor probleme ale lu
mii contemporane. Definind priori
tățile politicii externe franceze pen
tru perioada celui de-al doilea man
dat al său, președintele Franțois 
Mitterrand sublinia, într-un interviu 
acordat imediat după alegeri, că a- 
cestea sînt pacea și realizarea de 
noi progrese pe calea dezarmării, in
clusiv inițierea de negocieri vizind 
dezarmarea convențională.

De asemenea, președintele fran
cez, pornind de la constatarea că 
prăpastia dintre țările bogate și cele 
sărace devine tot mai adîncă pe zi 
ce trece, că situația dramatică în 
care se găsesc milioane de ființe 
umane reprezintă sfidarea cea mai 
gravă căreia omenirea va trebui să-i 
facă față, a propus lansarea unui 
plan mondial de dezvoltare și, în 
același timp, a evidențiat urgența cu 
care se impune reglementarea echi
tabilă a problemelor valutar-finan- 
ciare ale lumii.

Fără îndoială că rezultatele scru
tinului prezidențial francez au largi 
semnificații pe plan european, în
deosebi în ce privește dezideratul 
îmbunătățirii climatului politic pe 
continent, cauza destinderii și secu
rității. Acesta este un obiectiv care 
corespunde în cel mai înalt grad 
preocupărilor vitale ale tuturor po
poarelor continentului. înfăptuirea 
sa impune cu necesitate, așa cum 
atestă viața însăși, ca toate țările și 
popoarele europene, forțele sociale 
cele mai largi să acționeze în strînsă 
conlucrare pentru afirmarea unei 
politici noi, de înțelegere și încre

dere între națiuni, bazată pe deplină 
egalitate în drepturi și respectul in
dependenței și suveranității naționa
le, pentru edificarea unei Europe 
unite, a securității și colaborării, 
fără arme nucleare și alte mijloace 
de distrugere in masă, în care toate 
națiunile să se poată dezvolta liber, 
la adăpost de orice acțiune de forță, 
de orice ingerințe din afară, să con
lucreze rodnic, în vederea progresu
lui general.

Mai presus de toate, popoarele 
Europei, cele ale întregii lumi sînt 
dornice și militează pentru adoptarea 
unor măsuri efective de dezarmare, 
in primul rind de dezarmare nu
cleară. întreaga experiență interna
țională demonstrează cu prisosință 
că o reală securitate nu poate fi ga
rantată prin acumularea de noi ar
mamente și modernizarea lor, prin 
sporirea arsenalelor nucleare, ci, 
dimpotrivă, prin acțiuni practice de 
oprire a cursei înarmărilor, de sta
bilire a echilibrului militar la nive
luri tot mai scăzute, de eliminare 
totală a armelor atomice.

Pe bună dreptate se poate consi
dera că, atît în ceea ce privește pro
blemele interne, cît și cele interna
ționale, rezultatele scrutinului ilus
trează unitatea de aspirații a marii 
majorități a poporului francez.

Desfășurarea campaniei electorale, 
rezultatele ei pun în evidență, ca o 
mare lecție a vieții, însemnătatea de
cisivă a acțiunilor unite ale forțelor 
de stingă. Apare tot mai limpede că, 
numai acționind în strînsă conlucra
re. ele pot.să determine un curs nou, 
spre acele schimbări sociale înnoi
toare pe care le așteaptă poporul 
francez, spre înfăptuirea năzuințelor 
sale de progres, de pace și viață 
mai bună.

Astăzi, cînd Ia ordinea zilei se im
pune soluționarea in interesul ma
selor a unor multiple probleme. în
tărirea unității de acțiune, a colabo
rării, într-o largă viziune, dintre co
muniști, socialiști, dintre toate 
forțele progresiste, democratice, atit 
pe plan național, cit si inter
național, reprezintă — asa cum 
a subliniat în repetate rînduri secre
tarul general al partidului nos
tru, președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, — condiția esen
țială, fundamentală pentru asigu
rarea dezvoltării sociale, pentru 
afirmarea procesului de înnoire de
mocratică. pentru dezarmare, pentru 
promovarea păcii.

în această lumină, opinia publică 
din țara noastră a apreciat rezulta
tele alegerilor din Franța ca un im
portant eveniment politic, ca o vic
torie a forțelor de stingă, care se 
pronunță pentru o politică nouă, de
mocratică, pentru înțelegere si co
laborare, pentru dezarmare si pace.

NOUA CALE-SITUAȚIA DIN
DON’IE. Primul-ministru al Fran- | 
tei. Michel Rocard. a decis să tri
mită o delegație in Noua Caledo- i 
nie. pentru a examina situația și 
a restabili dialogul intre diverse- 1 
le comunități din acest teritoriu 
francez de peste mări — informea
ză agenția EFE. De asemenea, el | 
a hotărit să mențină în funcție pe 
actualul înalt comisar al Franței i 
in Noua Caledonie. Clement Bouhin. 
numit de precedentul guvern. Si- 1 
tuația din Noua Caledonie conți- 
nuă să fie încordată, militantii- 
pentru independentă ai Frontului | 
de Eliberare Națională Kanak So
cialist opunîndu-se prezentei fran- I 
ceze.

TURNEU. Primul-ministru al 
Belgiei. Wilfried Martens, a avut, 
la Bruxelles, o întrevedere cu o- 
mologul său suedez. Ingvar Carls- 
son. Premierul suedez efectuează 
un turneu în diferite capitale ale 
statelor C.E.E.. avind ca obiectiv în
tărirea cooperării economice si e- 
valuarea unei posibile aderări a 
tării sale la Piața comună. Ingvar 
Carlsson urmează să aibă convor
biri cu președintele Comisiei Exe
cutive a C.E.E.. Jacques Delors, 
după care va pleca spre Bonn și 
apoi la Londra.

PROIECTUL „STEALTH". în po
fida cererilor tot mai insistente ale 
opiniei publice mondiale, inclusiv a 
celei americane, de a se trece ho
tărit la măsuri concrete de dezar
mare, Pentagonul a lansat coman
da construirii celui mai costisitor, 
bombardier din istoria forțelor ae
riene ale S.U.A. După cum infor
mează ziarul „The Washington 
Post", bombardierul ..Stealth" va 
fi produs de compania „Northrop. 
Corporation", la prețul de 450 
lioane dolari.

mi-

Pa- 
Ju-

NUMIRI. Primul-ministru al 
kistanului, Mohammad Khan 
nejo. a procedat la lărgirea compo
nenței cabinetului pe care îl con
duce. numind cinci noi miniștri și 
trei secretari de stat. între noii 
titulari de portofolii figurează și. 
Kulsum Saifullah. prima femeie^ 
ce ocupă un post ministerial. care' 
va răspunde de problemele popu
lației și femeii.

CAPITALA MAURITANIEI a
I fost învăluită sîmbătă și duminică 

de nori de lăcuste a căror densi- 
Itate era atît de mare încît. intr-o 

serie de cartiere ale orașului, fă- 
cîndu-se practic întuneric, a fost

I perturbată circulația rutieră. Lă
custele se deplasează spre regiu
nile din sudul si sud-estul tării] 
unde se află principalele zone a-

| gricole.
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