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ORGANIZAȚIILE DE PARTID 
-promotoare ale spiritului revoluționar

în conducerea activității economice
S-a încheiat primul trimestru din 

•cest an. Un an definit ca, hotăritor. 
prin importanța sa, pentru îndepli
nirea în cele mai bune condiții a ac
tualului cincinal. Care, la rîndul 
său, are — așa după cum se știe — 
o însemnătate deosebită pentru e- 
conomia românească, pentru dezvol
tarea țării noastre. Prin materiali
zarea prevederilor sale. România fi
nalizează un important obiectiv 
strategic: trecerea de la stadiul de 
țară in curs de dezvoltare la stadiul 
de țară cu dezvoltare economică me
die.

Primul trimestru a însemnat, așa
dar, una din treptele importante 
ale acestui urcuș. O treaptă înălțată 
prin eforturi de gindire și muncă 
intense. O dovedesc rezultatele ob
ținute de multe ramuri ale econo
miei naționale, de marea majoritate 
a colectivelor de muncă din Capita
lă, județele Suceava, Buzău, Vran- 
cea ș.a„ care au încheiat această 
perioadă din activitatea lor cu un’ 
bilanț pozitiv. Dar o dovedesc mai 
ales climatul de înaltă angajare pa
triotică — generată de apropierea 

, zilei de 1 Mai, Ziua internațională a 
muncii, care coincide în acest an 
cu împlinirea a 100 de ani de la 
sărbătorirea in România a primului 
1 Mai muncitoresc — pentru a 
munci mai bine, pentru a imprima 
fiecărei zile de lucru o înaltă cali
tate, starea de autodepășire, de res
ponsabilitate și spirit revoluționar, 
promovată în rindul comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii, prin 
munca politico-organizatorică desfă
șurată de organele și organizațiile 
de partid.

Aplicarea consecventă a orientări
lor cuprinse in Tezele din aprilie, 
în Expunerea din noiembrie anul 
trecut, în cuvintarea de la Consfă
tuirea de lucru pe probleme econo
mice de la C.C. al P.C.R. se regă-, 
sește, cu rezultate tot mai evidente, 
în modul de a gîndi și acționa al 
organelor și organizațiilor de partid, 
în creșterea calității și eficienței 
conducerii politice, in perfecționarea 
continuă a stilului și metodelor lor

de muncă. Perfecționare care, în e- 
tapa următoare, pe baza experienței 
de pînă acum, a acumulărilor înre
gistrate, se cere amplificată și mai 
mult. Pentru ca anul aniversării ac
tului istoric de la 23 August și al 
desfășurării Congresului al XIV-lea 
al partidului să fie încununat cu 
cele mai de seamă rezultate în toa
te sectoarele de activitate.

In ce direcții se cer concentrate 
eforturile organelor și organizațiilor 
de partid in etapa următoare pentru 
materializarea cu bune rezultate a 
acestei cerințe ?

Integrarea mai profundă, mai res
ponsabilă a răspunderilor și atribu
țiilor distincte pe care trebuie să le 
aibă față de îndeplinirea sarcinilor 
de plan atît organele și organizațiile 
de partid, cit și organele de stat și 
de conducere economică repre
zintă, indiscutabil, direcția-direcții- 
lor. Cerința exprimată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea 
de lucru pe probleme economice de 
la C.C. al P.C.R.. privind relația care 
trebuie să existe între organizațiile 
de partid și organele de conducere 
colectivă în exercitarea atribuțiilor 
ce le revin, constituie o orientare de 
cea mai mare însemnătate pentru 
creșterea eficienței actului de con
ducere în toate sectoarele de activi
tate. „Nu ne-am propus — spunea 
clar secretarul general al partidului
— ca organizația de partid să con
ducă întreprinderea — pentru aceas
ta avem director, avem organe fi
nanciare, avem consiliul oamenilor 
muncii și adunările generale". Dar — 
preciza tovarășul Nicolae Ceaușescu
— „organizațiile de partid din între
prinderi și din toate sectoarele de 
activitate poartă răspunderea de fe
lul cum toate aceste organe își des
fășoară activitatea".

O asemenea cerință solicită din 
partea organelor și organizațiilor de 
partid o regindire a modulul în care 
acestea asigură conducerea politică 
a activității economice. Ea definește 
încă o dată cu toată claritatea ne
cesitatea ca organizațiile de partid 
să nu preia în activitatea pe care o

desfășoară atribuțiile organelor ad
ministrative, să nu li se substituie, ci, 
dimpotrivă, să le determine — prin 
controlul politic exercitat asupra 
modului în care își îndeplinesc sar
cinile încredințate — să asigure o 
conducere competentă și eficientă a 
fiecărei întreprinderi, să acționeze o- 
perativ și competent, potrivit răspun
derilor ce le revin, pentru buna or
ganizare și gospodărire a întreprin
derilor.

Am putea argumenta cu numeroa
se exemple acest spirit nou în care 
acționează în prezent multe organe 
și organizații de partid. Ne oprim 
la unul singur, semnificativ. Bine a 
procedat și procedează în această 
privință — iar rezultatele obținute 
în anul trecut, cît și în primul tri
mestru din acest an confirmă pe de
plin eficienta acestui mod de a ac
ționa — comitetul de partid de la 
intreprinderea „Vulcan" din Capi
tală. Ori de cite ori apar probleme 
mai deosebite de rezolvat în dome
niul producției, comitetul de partid 
nu „asistă" la desfășurarea lor fără 
să intervină. Dimpotrivă. Se implică 
in soluționarea lor in mod concret. 
Dar se implică politic. Organizează 
împreună cu consiliul oamenilor 
muncii, in întregul său sau numai 
cu o parte din cadrele de conducere, 
analize la fața locului, in care, o 
dată cu examinarea atentă a proble
melor, cu stabilirea exactă a răs
punderilor cadrelor de conducere, se 
adoptă și măsurile necesare. Măsuri 
de a căror îndeplinire se ocupă pină 
la finalizarea lor. raportind periodic 
comitetului de partid, cei care au 
răspunderi pe linie profesională, ca 
membri ai consiliului oamenilor 
muncii, pentru asemenea sectoare 
și domenii de activitate.

Acest mod de abordare a proble
melor are o dublă însemnătate. Pe 
de o parte, el solicită organizațiilor 
de partid să elimine cu toată hotă- 
rirea din activitatea lor stilul de a 
prelua atribuțiile altora, de a con
duce administrativ. Care, se cunoaș
te, a împins și împinge munca de 
partid fie direct, fie indirect spre o

ÎNSĂMÎNȚĂRILE
Șl IRIGAREA CULTURILOR
- pe un front cît mai larg!

anume viziune tehnicistă, birocra
tică, care o golește de conținutul ei 
educativ, revoluționar. Pe de altă 
parte, acest mod de a acționa soli
cită organizațiilor de partid să asi- 

« gure efectiv o perfecționare a con
ducerii politice prin valorificarea 
mai profundă și mai eficientă a nor
melor statutare și a metodelor mun
cii politico-organizatorice proprii a- 
cestei conduceri.

Cert este că exercitarea unei con
duceri politice eficiente nu se poate 
asigura însă decit prin promovarea, 
în întreaga activitate a organelor și 
organizațiilor de partid, a unui con
ținut și spirit revoluționar concret, 
combativ, a unor metode de muncă 
înaintate, eficiente.

Modul în care organele și organi
zațiile de partid sint chemate să ac
ționeze în domeniul modernizării, 
în spiritul orientărilor secretarului 
general al partidului la Consfătuirea 
de lucru pe probleme economice, 
relevă și mai pregnant necesitatea 
perfecționării conducerii politice. 
„Trebuie să introducem un spi
rit nou, științific, revoluționar 
de răspundere — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — în întreaga 
activitate de organizare și moderni
zare, de dezvoltare economico-socia- 
lă a patriei", subliniind că aceasta 
reprezintă in etapa actuală proble
ma fundamentală a construcției so
cialiste în România. O dată cu a- 
ceastă subliniere deosebit de im
portantă. secretarul general al parti
dului adăuga că în această direcție 
„rolul principal ii au organele de 
conducere colectivă, consiliile oame
nilor muncii, adunările generale".

Un asemenea spirit nou, revolu
ționar de răspundere sint chemate 
să-l cultive, in stilul de muncă al 
organelor colective din întreprin
deri, centrale și ministere, al tutu
ror cadrelor de conducere, al fiecă
rui comunist în parte, organele și 
organizațiile de partid. Și cum alt
fel poate fi el cultivat dacă nu prin 
solicitarea acestor cadre, a tuturor 
comuniștilor, să raporteze și să răs
pundă in fața organizației de partid 
despre modul în care acționează atit 
în organele de conducere colectivă, 
cît și personal pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin. Prevederile 
statutare ale partidului nostru obli
gă pe fiecare comunist, indiferent 
de funcția pe care o deține, să ra
porteze periodic și ori de cite ori 
este nevoie In fața organului sau 
organizației de partid asupra felu
lui în care își îndeplinește sarcinile 
încredințate pe linie profesională și
(Continuare in pag. a V-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe generalul de armată P.G. Lușev

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul 
suprem al forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
marți, 4 aprilie, pe generalul de 
armată P. G. Lușev, comandant-șef 
al Forțelor Armate Unite ale statel
ier participante la Tratatul de la 
Varșovia, și pe generalul de armată 
V. N. Lobov, șeful Statului Major al 
Forțelor Armate Unite, care au efec
tuat o vizită în țara noastră.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-au fost transmise cu acest prilej 
cele mai sincere salutări și urări de 
bine din partea tovarășului Mihail 
Gorbaciov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S, De asemenea, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a 
fost adresat un cald salut din partea 
ministrului aRărării al U.R.S.S., ge
neral de armată D. T. Iazov.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Mihail Gorbaciov salutul 
său călduros și cele mai bune urări. 
Totodată, a fost adresat un salut și 
cele mai bune urări ministrului 
apărării al Uniunii Sovietice.

Cu această ocazie a avut Ioc o 
convorbire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

La primire au participat general
colonel Vasile Milea, ministrul 
apărării naționale, și general-maior 
Stefan Gușă, prim-adjunct al minis
trului și șef al Marelui Stat Major.

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

DECRET 
psntru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului 54 din Constituția Republicii Socialiste România, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

decretează :
ARTICOL UNIC. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a noua sesiune a 

celei de-a IX-a legislaturi in ziua de 17 aprilie 1989, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
• Președintele

Republicii Socialiste România

DECRET PREZIDENȚIAL
privind convocarea Camerei legislative a consiliilor populare

In temeiul articolului 14 din Legea nr. 5/1975 privind Congresul, Camera legislativă și Con
ferințele consiliilor populare,

Președintele Republicii Socialiste România
de creteazâ :

ARTICOL UNIC. — Se convoacă Camera legislativă a consiliilor populare în ziua de 
14 aprilie 1989.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
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Stadiul insămînțării culturilor de primăvară, în procente, pe j’udețe, la 
data de 3 aprilie (date furnizate de Ministerul Agriculturii)

© Pînă în seara zi
lei de 3 aprilie au 
fost însămînțate a- 
proape 2,8 milioane 
hectare, ceea ce re
prezintă 52 la sută 
din culturile de pri
măvară
• Prin realizarea 

și depășirea viteze
lor zilnice de lucru 
planificate, pretutiri- 
deni trebuie asigura
te condițiile ca însă- 
mînțările să fie înche
iate pînă la 10 a- 
prilie

© Prioritate are 
acum semănatul po
rumbului și soiei
• Peste tot unde 

rezerva de apă din 
sol este scăzută și 
există posibilități de 
irigare, să se treacă 
din plin la aplicarea 
udărilor
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Oameni ai marilor 
performanțe

La Siriu, județul Buzău, pe aducțiunea 
Surduc-Nehoiașu

în toate unitățile agricole 
- eficientă maximă!

9
Mii de ferme din cooperativele agricole. întreprin

derile agricole de stat, precum si un mare număr de 
unități agricole cooperatiste si de stat, asociații eco
nomice în Întregul lor au probat si probează de multi 
ani capacitatea de a obține producții mari, unele la cel 
mai bun nivel mondial, si pe baza unei dezvoltări 
armonioase a tuturor ramurilor si sectoarelor, inclusiv 
a celor industriale, să-și încheie, an de an. activita
tea cu importante beneficii, să dispună de fonduri 
care să permită reluarea pe scară lărgită a pro
cesului de producție. Este, in primul rind. rezultatul 
priceperii de a pune în valoare avantajele mari pe 
care le oferă proprietatea socialistă si organizarea 
activității în agricultura socialistă — concentrarea și 
specializarea producției, gradul înalt de mecanizare, 
cointeresarea si unirea tuturor forțelor în scopul 
acelorași interese — și. evident, al spiritului de răs
pundere. al profesionalității oamenilor. Este un fapt 
pozitiv, dar firesc, pentru că în fond proprietatea și 
organizarea socialistă sint incompatibile cu ineficienta. 
Dar existența alături de acestea a unor unități cu 
rezultate economice nesațisfăcâtoare, cu datorii mai 
mari sau mai mici pune fireasca și esențiala Întreba
re : de ce această situație ?

Adesea se invocă, desigur nu în totalitate fără te
mei. condițiile naturale, pedoclimatice, deosebite de la 
o unitate la alta, unele greșeli de planificare sau im

perfecțiuni In stabilirea profilului de producție. Si ade
vărul. este că nu cu aceleași cheltuieli se obține tona 
de grîu în Bărăgan sau în zonele colinare. de exemplu. 
Dar trebuie pusă și o altă întrebare : de ce unități cu 
absolut aceleași condiții naturale, vecine chiar de 
hotar, obțin rezultate mult diferite ?

întrebarea presupune nu un singur răspuns, ci ana
lize profunde de la un caz la altul. Pentru dezba
terea în următoarele numere ale ziarului nostru pe 
această temă, a creșterii eficientei economice. am 
ales pentru început drept exemplificare munca, orga
nizarea activității, experiența cristalizată în timp a 
unei unităti care nu se află intr-o condiție ideală în 
ce privește calitatea pămîntulul sau profilul de pro
ducție. în județul Arad există unități, precum cele din 
Pecica, Sîntana sau Curtici, a căror carte de vizită nu 
mai trebuie prezentată, dar există și Cooperativa agri
colă din Turnu. Ce reprezintă această unitate pentru 
agricultura județului Arad ? Ce anume elemente de 
organizare și tehnologie poate oferi aceasta drept 
exemplu de urmat ?

Despre experiența și preocupările in această pri
vință, in articolul : „CIND INVESTEȘTI CHIAR Șl 
UN LEU, ASIGURA-TE CA VA ADUCE VENIT" , care 
se publică in pag. a lll-a.

în cutezătoarea si atît de 
frumoasa cronică a dru
mului spre lumină al hi- 
droenergeticienilor de la 
Siriu. județul Buzău, 
începută în august 1974, 
am consemnat, de-a lungul 
timpului, exemplare fapte 
de muncă si trei evenimen
te de excepție. La 15 de
cembrie 1984. pe tronsonul 
Cașoca-înșelata — prima 
străpungere a principalei 
galerii de aductiune Siriu- 
Nehoiașu ; la 21 februarie 
1987. pe tronsonul Inșelata- 
Nehoiașu — cea de-a doua 
intilnire din adincuri : la 
25 aprilie 1988. brigăzile de 
mineri conduse de Gheor- 
ghe Teodorescu. Nicolae 
Balica și Iulian Zaharia au 
predat întreprinderii „Elec- 
trocentrale“-Nehoiu rodul 
muncii lor de zile si nopți 
fără întrerupere — galeria 
de aductiune in lungime de 
7 777 metri, care leagă la
cul de acumulare de cen
trala hidroelectrică Neho- 
iasu. iar patru zile mai 
tîrziu. în prag de Armin
deni. supusă, puterea rîului 
Buzău a devenit ener
gie electrică. Tot în a- 
prilie 1988. la 29 kilo
metri de Siriu. pe mile
nara albie a rîului Bisca 
Mare. în punctul Ciresu. a 
început construcția unui 
nou barai de anrocamente. 
cu mască din beton asfal- 
tic. înalt de 63 metri. Pe 
planșetele proiectantilor, 
noul lac de acumulare, ce
se aseamănă cu o frumoa
să frunză de stejar, va 
aduna la finele anului 
1991. peste 7 milioane metri 
cubi de apă. ce va fi uzi
na tă în centrala de la Sur- 
duc. a cărei construcție va 
începe în trimestrul IV al
acestui an. Realizarea a- 
cestui nou obiectiv de in
vestiții a fost încredințată 
Antreprizei de construcții

hidrotehnice Cris-Someș. 
Joi. 16 februarie. în anul 
acesta, am trăit, alături de 
acești foarte tineri con
structori. emoția celei de-a 
treia întîlniri din adincuri 
si a primului lor succes : 
străpungerea galeriei de 
deviere a apelor din zona 
barajului. Executarea ga
leriei. în lungime de 424 
metri, a început in aprilie 
1988. Din amonte au pornit 
minerii conduși de Vasile 
Băltan. iar din aval, orta
cii lui Octavian Simișean. 
întîlnirea din adincuri 
trebuia să aibă loc la mij
locul galeriei. Dar n-a fost 
să fie așa. Cei din amonte 
n-au reușit să înainteze 
decît 128 metri. făcînd 
consolidări din 30 in 30 
de centimetri, confruntîn- 
du-se cu problemele impu
se de roca slabă, de infil
trațiile puternice de apă si 
chiar cu un accident geo
logic — o surpare de peste 
50 metri pe verticală, care 
a corespuns Ia suprafață si 
a determinat un volum su
plimentar de 1 200 mc ex- 
cavatii. S-a ajuns, la un 
moment dat, ca echipele să 
fie separate de un perete 
de rocă de circa 4 metri 
grosime. Șeful brigăzii, in
ginerul loan Iacob. si ad- 
iuncti săi. inginerii Adrian 
Toma, Emil Farago. Ionel 
Dumitru, au hotărît eva
cuarea minerilor din aval 
și pregătirea pentru ulti
ma puscare. Cei din amon
te i-au primit pe cei din 
aval cu o... explozie de glu
me : ..Poate ati trecut pe 
lingă noi si trebuie să amî- 
năm întîlnirea". ,.V-atl 
grăbit asa de tare în de
cembrie că ne-ati surpat 
si frontul de lucru..."

în acea zi. cînd s-au pe
trecut toate acestea, la ora 
15,30, artificierul Isidor 
Muncelean strigă ..ardeee!"

și. imediat a învîrtit mane
ta explozorului. O bubui
tură. două. trei. Aveam 

senzația că pereții galeriei 
se string, iar ne sub gu
lerul mantalelor parcă s-a 
prelins un fir rece de apă 
ca gheata. Apoi, o liniște 
nefirească a umplut gale
ria. După aproape două 
minute, peste coama blocu
rilor de rocă dislocată am 
zărit lumina unui bec. Din 
această înfiorare tîsneste 
cel mai omenesc si călduros 
ropot de aplauze. Apoi. îm
brățișări si strîngeri băr
bătești de mîini. Inginerul 
loan Iacob. care, la numai 
patru ani de la terminarea 
facultății, a fost numit șeful 
brigăzii de la Ciresu. sim
țea puternic emoția pri
mei străpungeri, iar topo- 
metristul Nicolae Ciobanu 
îl necăjea, spunîndu-i că. 
după calculele sale, ar fi. 
totuși, o deviere de... 3 cm. 
Afară ecourile hohotelor 
puternice de rîs ale mi
nerilor scutură pulberea de 
zăpadă de pe plăoînzii 
ghiocei.

Vineri. 31 martie 1989.
Inginerul Andrei Corne- 

Iiu. directorul A.C.H. Siriu. 
ne-a invitat la o nouă în
tâlnire în adincuri. cea de 
a 4-a. și la „omologarea" 
unui record national de 
înaintare în subteran, de
dicat zilei celor ce mun
cesc. Acum, primul baraj 
din anrocamente cu nucleu 
de beton argilos din țară a 
depășit cota 570. Din cele 
8,8 milioane mc umpluturi, 
mai sint de realizat circa 
700 000 mc. Și. asa cum 
s-au angajat, harnicii si 
experimentatii constructori 
de la Siriu vor raporta în
cheierea acestei importan
te lucrări cu două luni 
mai devreme, in cinstea 
celei de-a 45-a aniversări

a actului istoric de la 
23 August 1944.

Noua'' performanță a mi
nerilor de la A.C.H. Siriu. 
înregistrată vineri, 31 mar
tie; la ora 14. pe aducțiu- 
nea Surduc-Nehoiasu. în 
lungime de 19 412 metri, 
din care s-au executat deja 
peste 5 000 m. aparține for
mației conduse de ingine
rul Ion Iliescu. Această 
formație a încheiat luna 
martie cu un bilanț unic 
la nivelul trustului de 
construcții hidrotehnice, 
reușind să înainteze în 
subteran, ne frontul Cas
tel. 163 metri. Semnificația 
acestui record este cu atît 
mai mare cu cit viteza de 
înaintare în subteran. înre
gistrată pe alte șantiere si
milare din tară, nu a depă
șit 60—80 metri lunar. Dar 
să derulăm filmul celei de 
a patra întîlniri din 
adincuri.

La comandamentul de joi 
seara, cele trei schimburi 
ale formației au fost pro
gramate pentru vineri. în 
sut de zi. pentru ca toti 
minerii să fie martori la 
ultima puscare ce avea să 
deschidă calea spre un nou 
succes de răsunet. Comite
tele de partid, de sindicat 
și al U.T.C. din cadrul an
treprizei au conferit mo
mentului un caracter fes
tiv. la acest punct de lucru 
fiind reuniți si minerii de 
la celelalte fronturi ale 
aducțiunii. La ora 11.30 am 
intrat in galerie. Alături 
de Dumitru Homocea. Ion 
Grăpinaru si Neculai Bur
suc. șefii celor trei schim
buri ale formației conduse 
de inginerul Ion Iliescu, am 
trăit emoția evenimentului 
Ia cea mai înaltă si fier
binte tensiune a muncii. 
Dimineață se încheiase
(Continuare în pag. a V-a)

VRANCEA ;

Producție industrială 
suplimentară

Ziua de 1 Mai este întâmpi
nată de colectivele de oameni 
ai muncii din unitățile indus
triale ale județului Vraricea cu 
noi și însemnate succese in în
deplinirea sarcinilor de plan, a 
prevederilor din programele ce 
vizează creșterea continuă a e- 
ficienței întregii activități eco
nomice. Astfel, producția in
dustrială obținută suplimentar 
în primul trimestru al anului 
însumează, aproape 115 milioa
ne lei, depășirile de plan fiind 
in concordanță cu cererile spo
rite ale beneficiarilor interni și 
ale partenerilor de peste hota
re. S-au livrat în plus apara- 
taje electrice pentru instalații, 
utilaje pentru industria mate
rialelor de construcții și pentru 
prelucrarea lemnului, produse 
din mase plastice, materiale de 
construcții, mobilă, vase emai
late, confecții-textile și altele. 
Peste 60 la sută din întregul vo
lum de producție-marfă indus
trială l-au constituit produsele 
noi si modernizate, fapt ce ex
plică și solicitările în plus pen
tru produsele realizate de către 
unitățile economice ale județu
lui. (Dan Drăgulescu).

HUNEDOARA :

Minereu de fier
peste prevederi

Minerii din Teliuc și Ghelar, 
aparținind întreprinderii minie
re Hunedoara, acordă o deo
sebită atenție creșterii produc
tivității muncii în subteran, 
sporirii gradului de folosire a 
capacităților de producție. Har
nicii mineri de aici raportează 
depășirea prevederilor de plan 
la producția fizică- cu aproape 
3 000 tone minereu de fier
marfă, 11 000 tone dolomită 
pentru siderurgie și 480 tone de 
talc măcinat. Producția fizică 
suplimentară a fost realizată 
prin creșterea cu 8 la sută a 
productivității muncii și în con
dițiile reducerii cheltuielilor la
1 000 lei producție-marfă cu
46 lei. (Sabin Cerbu).



PAGINA 2 SC1NTEIA — miercuri 5 aprilie 1989

PROMOVAREA NOULUI UN DIALOG FRUCTUOS
rațiunea schimbului de experiență presupune priceperea de a asculta,

Examinarea preocupărilor pe mul
tiple planuri ale organelor si orga
nizațiilor de partid, ale colectivelor 
de oameni ai muncii în lumina idei- 
lof și orientărilor din Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceausescu la 
marele forum democratic din no
iembrie 1988 pune in valoare im
portanța deosebită, teoretică și prac
tică a concepției fundamentale cu 
privire la promovarea noului în toa
te domeniile de activitate. „Să pro
movăm cu îndrăzneală, in toate do
meniile, noul, care reprezintă viito
rul și care asigură progresul in 
toate domeniile de activitate, mer
sul ferm înainte pe calea lismului ... sorta

și comunismului !“ — a 
cerut din nou secretarul general al 
partidului la recenta Consfătuire de 
lucru pe probleme economice de la 
C.C. al P.C.R. Este condiția esen
țială a Înfăptuirii cerințelor sporite 
de calitate și eficiență ale olanului 
cincinal actual. Adecvind stilul și 
metodele de muncă la cerințele vie
ții. realităților fiecărei etape, orga
nele și organizațiile de partid au 
garanția că pot asigura Îndeplinirea 
Întocmai a programelor prioritare, a 
măsurilor de perfecționare a orga
nizării și modernizare a proceselor de 
producție, care captează o imensă 
energie pusă in slujba introducerii 
progresului tehnic, a rezultatelor re
voluției tehnico-științifice.

Problema alegerii căilor șl meto
delor potrivite, eficiente pentru a 
mobiliza acesta forțe a preocupat 
și preocupă .cu deosebire Comitetul 
Municipal de Partid Brăila. în a- 
ceastă ordine de idei o importanță 
majoră s-a acordat schimburilor de 
experiență, formă viabilă de gene
ralizare a stilului și metodelor bune 
din activitatea de partid, a expe
rienței înaintate în producție, pentru 
perfectionarea continuă a actului de 
conducere în. toate domeniile.

Astfel, în- cadrul programului de 
instruire și pregătire a secretarilor 
comitetelor de partid și a birourilor 
organizațiilor de bază, schimburile

de experiență pe diferita domenii 
ale muncii politico-organizatorice 
s-au impus ca o necesitate obiecti
vă. Ele au ajutat și ajută activul de 
partid, cadrele de conducere să-și 
Însușească tezaurul de experiență 
bună care se acumulează ea urmare 
a spiritului revoluționar, a răspun
derii cu care-șî Îndeplinesc îndato
ririle unele organe și organizații de 
partid. Totodată, prin promovarea 
cu acest prilej a unui dialog exigent, 
critic și autocritic, avem posibilita
tea să cunoaștem adevărata di
mensiune a realității, a cauzelor care 
mai generează unele rieimpliniri si, 
în funcție de acestea, să acționăm 
pentru înlăturarea obstacolelor. A- 
semenea cerințe le-am avut în ve
dere in organizarea unei suite ds 
acțiuni sub genericul „Experiența 
pozitivă, cunoscută și generalizată 
in toate unitățile" care au avut 
drept scop principal răspindirea for
melor muncii da partid care și-au 
dovedit in mod deosebit eficienta. 
Astfel, rezultatele bune obținute în— 
aplicarea tn viată a măsurilor Înscri
se în programul de modernizare a 
proceselor de producție la întreprin
derea de Utilaj Greu „Progresul" au 
constituit motivul organizării upui 
schimb de experiență la această or
ganizație de partid. în fața secre
tarilor de partid ori a altor membri 
ai birourilor din unitățile economice 
ale municipiului s-au pus in evi
dentă preocupările 
celor peste 5 400 de 
întregului 
aplicarea 
scrise in 
domeniul 
rilor funciare, al construcțiilor na
vale, pentru raționalizarea consumu
lui de metal, modernizarea fluxuri
lor tehnologice, ridicarea nivelului 
calitativ al produselor destinate ex
portului. Ce experiență valoroasă pe 
linie de partid a reieșit din acest 
schimb de opinii ? Mai lntii faptul 
că întreaga acțiune, de impor
tanță națională, de modernizare a

specifice ale 
comuniști, ale 
muncă pentru 
acțiunilor in- 
prioritare din

colectiv de 
in viață a 
programele 
energetic, al imbunătăti-

proceselor de producție — proble
matică asupra căreia a stăruit eu 
deosebire, din nou, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătui
rea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. — este considerată de co
mitetul de partid din întreprinde
re. de cele 7 comitete din fabrici 
și de cele 74 de birouri ale orga
nizațiilor de bază drept obiectiv 
prioritar al întregii activități politi- 
co-organlzatorice. Totodată, s-a re- 
liefa/t faptul că aici s-a reușit să 
se mobilizeze la Înfăptuirea progra
melor de modernizare cele mai 
pregătite cadre, oameni cu bune 
rezultate în activitatea de creație 
tehnico-științifică ; aceste forțe au 
fost de asemenea antrenate in com
baterea cu fermitate a metodelor 
vechi, perimate, depășite. S-au re
levat și alte reușite. Astfel, succese
le de seamă obținute de colectivul 
de muncă de Ia întreprinderea de 
Construcții Navale în îndeplini
rea planului de producție, și 
îndeosebi a celei destinate ex
portului. au constituit, de aseme
nea, temeiul unul schimb de expe
riență pe probleme ale conducerii 
de către comitetul de partid a acti
vității economice pentru înfăptui
rea exemplară a indicatorilor de 
plan. Secretari ai comitetelor de 
partid, ai birourilor organizațiilor de 
bază au înfățișat formele specifice 
prin care este stimulată .răspunderea 
pentru îndeplinirea, lună de lună, a 
sarcinilor de plan, ridicarea calită
ții producției, îndeosebi a celei des
tinate exportului.

Fără îndoială că n-am limitat aria 
tematică a schimburilor de expe
riență numai la probleme economice. 
Un loe de seamă în activitatea bi
roului Comitetului Municipal de 
Partid Brăila I-au ocupat acțiunile 
de popularizare a rezultatelor bune 
în domeniul vieții interne de partid, 
al muncii politieo-ideologice. în do
meniul social. Secretari și alți mem
bri ai comitetelor și birourilor or-

Mereu cu gindul și cu fapta

ganizațiilor de partid din unitățile 
municipiului au participat la schim
buri de experiență pe teme privind 
organizarea și planificareă muncii 
sub semnul exigențelor conducerii 
științifice (la Combinatul de Fire. Ce
luloză și Hirtie, Trustul Antrepriză 
Generală de Construcții Industriale, 
întreprinderea de Utilaj Greu ~ ' 
greșul" etc. 
rii și —. .
rale de partid, a* valorificării con
cluziilor reieșite din discuțiile in
dividuale cu comuniștii, al întăririi 
numerice și calitative a rindurilor 
organizațiilor de partid. Alte schim
buri de experiență au fost axate pe 
probleme ale bunei organizări a in- 
vățămîntului politico-ideologic, a ac
tivității propagandiștilor si colecti
velor de agitatori. Eforturile birou
lui ................................................
au 
de 
lui 
gurile inițiate au prilejuit compa
rații, evaluări obiective și totodată

■ critici întemeiate. De pildă, la uni
tăți cu profiluri asemănătoare, cum 
ar fi I.U.G. „Progresul" și întreprin
derea „Laminorul", s-a relevat in
tr-un asemenea schimb de expe
riență desfășurat sub semnul exi- ■ 
genței partinice faptul că nu cauzele 
obiective au determinat producții di
ferite pentru export, ci atitudinea 
comodă de care au dat dovadă unii 
factori de conducere de la cea de-a 
doua întreprindere in diversificarea 
sortimentelor de oțel în funcție de 
cerințele tot mai exigente ale pieței 
externe. Asemenea comparații, cu 
vădit ascuțiș polemic, de neimoăcare 
cu lipsurile, s-au făcut- și intre pro
dusele realizate de Combinatul de 
Fire. Celuloză și Hîrtie, unde calita
tea acestora este în continuă creș
tere. și cele de la Combinatul de 
Prelucrare a Lemnului, unde se con
stată încă serioase deficiențe. Nu 
este mai puțin adevărat că din 
schimburile de experiență organiza
te pipă in prezent a reieșit și faptul 
că această formă specifică de popu- 

tot este 
eforturi 
în aeti- 
produc-

„Pro- 
il‘< etc.) ; în domeniul organiză- 
;i desfășurării adunărilor gene- 

:tid. al valorificării

eomitetului municipal de partid 
fost în bună măsură răsplătite 
fapte, s-a cunoscut la fața locu- 
izvarul rezultatelor bune, dialo-

acțiuni eficiente

hotărirea de a rezolva
Pe oriunde ai pătrunde în frumo

sul oraș din nordul Bucovinei. — 
Rădăuți —, impresia este aceeași : 

muncesc oameni har-

Se întâmplă uneori că noul e ab
sorbit atît de repede de viața coti
diană incit nici nu mai e luat in 
seamă ca nou. îl întrebăm pe tova
rășul Vasile Țăran, primarul comu
nei Sărmaș, din județul Harghita, 
„Ce mai e nou pe la dumneavoas
tră ?“. Surprins parcă, ridică din 
umeri nedumerit; „Păi. la noi. cum 
știți. Obișnuit". Dar cită doză de 
ginduri și fapte rodnice cuprinde 
acest „obișnuit" aveam să aflăm 
soțindu-I de-a lungul unei zile 
tregi de muncă.

Satele eomuneî sînt așezate din 
de Gheorgheni, aproape de Toplița, 
jn plin „pol al frigului", pe firul 
Mureșului incă neieșit din îmbrăți
șarea munților. Localitate despre 
care multă vreme se spunea că : 
„Nimeni nu pleacă, nimeni nu vine". 
..Și dacă ne-ar fi pus numele pe 
harta țării, ce-ar fi aflat țara despre 
noi ?, se întreabă primarul. Că la 
Sărmaș sînt noroaie, că vine Mure
șul mare și năbuiește peste case, 
îneacă vitele. Dacă sărmășeanul voia 
să iasă în lume, cum se spune, tre
buia să plece din comună".

îl însoțim pe primar în satul a- 
parținător. Hodoșa.'potrivit „țintaru
lui zilnic", să rezolve niște proble
me de-ale... industriei din comună. 
Da. Sărmașui, cel pină nu de mult 
petrecut pe hartă, are industrie. In
clusiv de importantă republicană. 
„E încă tînărăs nici doi ani nu are, 
dar crește. Și ca orice e tinăr pe 
lume, are probleme", ne spune pri
marul arătind spre hala albă din 
care se aud estompate zumzete de 
ferăstraie. Este secția de scaune 
din Sărmaș a Combinatului de Pre
lucrare a Lemnului Toplița care a 
„intrat în plin", adică a atins para
metrii proiectați abia la sfârșitul lu
nii februarie. Mai devreme cu cite- 
va luni, nu doar cu 30 de zile, așa 
cum se arată in chemarea la între
cere a cdmunei Sărmaș către toata 
consiliile populare din zona de deal 
și de munte. Iar din primele zile de 
lucru „in plin", producția s-a dove
dit a fi pe gustul cumpărătorilor : 
scaune pliante, scaune de grădină, 
mese de boschete... Cumpărătorii — 
firme din mai multe țări ale Euro
pei. ai căror reprezentanți au și iz
butit să viziteze aceste locuri, unde 
cîndva „nimeni nu pleca, nimeni nu 
venea".

Motivul prezenței primarului ; cum 
e cu cantina, căci aici lucrează ti
neri din mai multe sate și ei nu vor 
mincare din traistă. Șeful secției. Si
mon Carol, încearcă o glumă: „N-a
vem panglică s-o tăiem la inaugura
re". „Lasă panglica, mîncarea cum 
e ?“. Bucătăreasa zice că e bună. Și 
e ! Ciorbă de carne cu orez, tocăniță 
și salată. Meniul, deocamdată 11 lei. 
Dar va scădea. Fiindcă, deocamdată, 
tânără fiind, secția n-a izbutit să-și 
înjghebeze o gospodărie-anexă. Abia 

1 acum încep lucrările.
Maistrul Carol Boicu se află prin

tre cei care saltă virstă medie a sec
ției la... 25 de ani. Virstă medie o 
mai depășește Petru Muscă, secre
tarul organizației 
— tineret'. Mirela 
din satul Hodoșa, 
Bera tot tâmplar, 
preună cu alți 8 
satul aparținător Fundoaia. ..Ei. dar 
ce iese din mina lor". — ni-1 reco
mandă maistrul și arată spre mesele 
lăcuite, albe ca laptele așteptîndu-și 
umbra de boschet. Primarul mai are 
însă un scop precis : vrea să știe 
citi băieți și fete din comună tre
buie să se pregătească pentru munca 
în secție la anul și peste doi ani. 
.,Nu de alta, dar anii fug. și dacă nu 
te pregătești din vreme...".

în- 
in-
sus

de partid. încolo 
Muscă — 18 ani, 
e timplar, Dorel 
e de 19 ani. îm- 
tot de 19 ani din

Sărmașul a devenit „localitate In
dustrială" atît de repede inctt o i 
viitoare hartă economică a țării va 
trebui să-l aibă in vedere.

Punem Întrebarea dacă nu cumva 
industria '„înghesuie", impinge pe 
•planul doi ocupația tradițională a 
sărmășenilor — agricultura, mai 
ales creșterea vitelor.

— Ba, dimpotrivă, se completează 
de minune, și asta se vede in casa 
fiecăruia din Sărmaș — ne asigură 

• primarul. în flecare gospodărie e- 
Xistă cel puțin unui care lucrează 
tn Industrie sau in alte sectoare 
neagricole. Rămine însă ..loc liber" 
pentru ceilalți care se ocupă de 
creșterea animalelor, mai ales.

Anul trecut, efectivele de animale 
ale comunei au crescut, peste pre
vederi, cu 105 bovine, 225 porci, 190 
oi și 1 500 păsări. Deci peste preve
deri. De unde și livrările contractate 
la fondul de stat au consemnat la 
capitolul „peste prevederi" : 50 hl 
lapte de vacă și oaie, 2 tone de

Ce relevă stilul de muncă 
al Consiliului Popular din 
comuna Sărmaș, județul 

Harghita

carne, 700 kilograme de lină și peste 
50 000 ouă.

Punct din chemarea la Întrecere 
pe țară : fiecare gospodărie va avea 
(în medie) 3 bovine, 10 oi, 2 porci și 
20 păsări.

Ne apare-n cale, ieșită la sosea 
de pe prundul Mureșului, o t.inără 
încălțată-n cizme de cauciuc. însoțită 
de un virstnic. Tînăra e Elisabeta 
Marcu, vicepreședinte al biroului 
executiv, iar însoțitorul — Alexan
dru Moldovan, deputat sau „om al 
opiniei publice", cum zice primarul. 
Omul primăriei a avut azi „moment 
de răspundere" : a asistat -împreună 
cu „decanul de virstă" al deputați- 
lor comunali la livrarea de către 
contractanți a unui lot de tăurași. 
S-au predat deci azi 7 tăurași in 
greutate totală de 3 506 kilograme. 
Bani buni pentru gospodarii Nicolae 
Suciu, Petru Moldoveana, Vasile 
Mîndru, Puskas Ana și Lukas Adal
bert. Iar „la predare" pe săptămîna 
viitoare... Evidentă strictă, pe săptă- 

, mini, pe luni. ..Ca și-n industrie, 
nu 7“ — constată primarul.

Schimb de experiență la primărie, 
în urma celor constatate : pentru 
mai buna organizare a contractărilor 
și a predărilor, acțiunea de con
tractare pentru anul viitor să 
nu mai fie lăsată pină în toamnă, 
ci să înceapă din luna iulie. Să știe 
și gospodarul ce crește, să știe și 
statul pe ce contează...

— Și totuși, pe ce v-ați bazat cind 
ați afirmat că anul acesta in gospo
dăriile populației vor exista efecti
vele de animale din chemarea la 
întrecere 7

— Pe nimic neobișnuit : pe ferti
lizarea celor 500 hectare de pajiști 
naturale (ultimele căruțe cu gunoi 
au fost duse cu cîteva zile in urmă 
de Dumitru Mîndru și loan lorga) ; 
pe sporul de efective din fătări 
(din cele 868 vaci și juninci 800 sint 
gestante, 90 au și fătat in martie) ; 
pe repartizarea deputaților astfel 
îneît fiecare virstă. zonă sau pro
fesie din comună să însemne un fac
tor favorabil creșterii vitelor. Astfel. 
Alexandru Moldovan se ocupă de 
„vîrstnici" și nu există gospodărie

de vîrstnici în comună fără anîma- 
te-n curte. Gavrilă Antal, din satul 
Hune, se ocupă de categoria „mese
riași". El însuși are, bineînțeles, 3 
bovine, 2 porci, 15 oi și 30 păsări. 
Fiecare deputat își are deci secto
rul lui de răspundere și despre care 
raportează in sesiune.

— Cu numărul de bovine n-ar fi 
o problemă grea, intervine „decanul 
de virstă" al deputaților, dar... nata
litatea bovinelor in comună este 
foarte scăzută : 67 Ia sută, locul 14 
pe județ.

Una din cauze, apreciază interlo
cutorii. o constituie și faptul că' me
dicul veterinar irosește prea mult 
timp cu naveta la oraș, în loc să ur
mărească Îndeaproape, așa cum este 
firesc, activitatea in zoOtghnie. în 
prezent, se duc „tratative" pentru ca 
acest specialist, strict necesar săr
mășenilor, să se mute într-vnul din 
apartamentele din blocurile comunei. 
Ceea ce ar fi in interesul zootehniei, 
al comunei și, evident, al lui perso
nal.

Da, anul acesta primăvara nu s-a 
mai lăsat așteptată ca-n alte dăți, 
a împins înainte cu săptămîni bune 
toate programele de sezon, toate 
cer oameni, unelte. coordonări cu 
utilaje și mașini. Iar între priorită- 
țile-priorităților — repararea celor 
30 kilometri de drumuri („Numai 
cine știe ce-a însemnat pentru oa
menii acestor locuri izolarea își dă 
seama de importanta drumurilor 
pentru noi"), plantarea a 10 000 pomi 
fructiferi și copaci cu utilizare me
dicală („Da, cu utilizare medicală, 
căci simpla verdeață ne-o dă pădu
rea"). Deci, spre seară, „biroul lăr
git", cu prezența deputaților pentru 
organizarea lucrărilor.

Punct neprevăzut in „țintarul zi
lei", solicitat de plutonierul major 
Nicolae Rusu : azi, la ora 18, la 
sediul postului de miliție are loc 
inaugurarea intrării-n viață cu „bu
letin" a 10 tineri din comună. „E 
vorba de un moment civic, nu-i așa? 
Ar trebui să vină și primarul. O 
vorbă, acolo...". Poți să refuzi ?

La despărțire întrebăm pe primar: 
„Ciștigați întrecerea ?" Ne răspunde 
scurt : „CiștigSn sigur, chiar dacă 
nu vom ocupa locul întîi. Că doar 
hărnicia și priceperea nu și-au fă
cut cuib doar în Sărmaș, sînt atîtea 
și-atîtea comune din care avem , de 
învățat*. Dar, ia gindiți: un nou bloc 
de locuințe, maternitatea, brutăria, 
școala de 12 ani... Nu-s astea ciștig 
sigur

te pipă in prezent a reieșit și 
că această formă specifică tft 
larizare a noului nu peste 
bine pregătită, nu se fac 
pentru ea experiența bună 
vitatea de partid, in cea de 
țle să fie mai convingător pusă in 
evidentă, să fie operativ și larg ge
neralizată.

în cadrul Instruirilor organizate 
cu activul de partid s-a recomandat 
comitetelor de partid șă folosească 
cu mal multă operativitate schim
burile de experiență, să le pregă
tească temeinic, să elimine din des
fășurarea lor festlvismul. vorbăria, 
să pună accent pe temele practice, 
pe rezultatele obținute de fruntași. 
Este prea valoros tezaurul de me
tode bune, de inițiativă, de inteli
gență. de spirit creator în toate co
lectivele de muncă, pentru a-1 lăsa 
Să se risipească, să tranziteze doar 
spre... arhivă. Exigențele la cate 
se cuvine să ridicăm întreaga .mun
că polltico-organizatorieă. așa cum 
a indicat din nou secretarul general 
al partidului, ne obligă la o muncă 
și mai stăruitoare, la promovarea 
spiritului novator, revoluționar in 
toate verigile activității de partid, 
garanția ridicării generale a nivelu
lui muncii economico-sociale, a rea
lizării exemplare a tuturor progra
melor de dezvoltare multilaterală 
patriei noastre socialiste.

a

Gheorqhe N1CUL1C1 
secretar <j| Comitetului 
Munlclpa>l Brăila ol P.C.R.

Rădăuți —, i: 
aici trăiesc șl 
nici, buni gospodari, cărora le place 
munca și, deopotrivă, traiul civili
zat. Pentru că peste tot ordinea, cu
rățenia, orîndttiala sînt la ele acasă. 
Rădăuțenii. al căror număr depă
șește cu puțin treizeci de mii, au nu 
numai privilegiul de a trăi tntr-o 
zonă unde natura a fost foarte dar
nică. dar și intr-un oraș care, ase-' 

, menea tuturor localităților din țara 
’ noastră, a cunoscut, in anii socia

lismului, dar mai ales in perioada ' 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al P.C.R., profunde transformări în
noitoare.

Este edificator faptul că la Ră
dăuți s-au construit nu mai puțin de 
5 944 de noi apartamente, că in pre
zent există patru unități industriale 
de nivel republican, o întreprindere 
agricolă de stat, o cooperativă agri
colă de producție, o stațiune pentru 
mecanizarea agriculturii, o asociație 
economică zootehnică, trei coopera
tive meșteșugărești, numeroase uni
tăți de industrie mică, zeci și zeci 
de magazine ; totodată, s-a creat o 
puternică bază materială pentru în- 
vățămlnt, cultură și sănătate, cu- 
prinzlnd 18 unități școlare; biblio
teci, up muzeu, un cinematograf, 
două spitale, o policlinică și altele.

în unitățile economice lucrează a- 
proape 8 000 de oameni care reali
zează anual o producție industrială 
în valoare de 2,5 miliarde lei. Este 
meritul acestor oameni ai muncii că 
în anul trecut au îndeplinit și de
pășit planul la J '
torit Bunăoară, la export planul a 
fost depășit cu 14,8 la sută, în in
dustria mică 
Ia investiții 
Totodată, se cuvine menționat că 
orașul dispune de aproape 2 600 hec
tare suprafață agricolă, că în prin
cipalele campanii agricole eetățenii 
participă în număr mare Ia întreți
nerea culturilor și la stringerea recol
telor. Și in agricultură rezultatele au 
fost in 1988 la nivelul sarcinilor de 
jian stabilite, atît în sectorul vege
tal, cit și in eel al creșterii animale
lor. în același timp, merită relevat 
că rădăuțenii sint posesorii unor di
plome de fruntași pe țară in întrece
rea pentru buna gospodărire a loca
lităților.

Am întrebat pe tovarășul Mihal 
Frunză, secretarul comitetului oră
șenesc de partid șl primarul Rădău- 
tiulul, care este veriga principală în 
activitatea organizației orășenești de 
partid și a consiliului popular care a 
condu» la mobilizarea întregii colec
tivități la îndeplinirea programelor 
de dezvoltare economico-socială a 
orașului.

— în întreaga muncă de partid și 
de stat pe care o desfășurăm, in- 
cepînd cu cadrele de conducere șl cu 
ceilalți membri de partid cu diferite 
funcții în comitetele de partid și 
birourile organizațiilor de bază. In 
organele de conducere ale organiza
țiilor de masă, aplicăm principiul de 
atîtea ori subliniat de tovarășul 
Nicolae Ceaușesou, potrivit căruia 
totul realizăm cu oamenii și pentru 
oameni. în acest sens ne consultăm 
permanent cu oamenii muncii, ți
nem seama în cel mai înalt grad do

observațiile, propunerile și sugesti
ile pe care le fac ; intr-un cuvint, 
programele și realizările noastre sint 
rezultatul gindirii și muncii lor.

în acest context, am rugat pe se
cretarul comitetului orășenesc de 
partid să se refere la locul pe eare-1 
ocupă activitatea de soluționare a 
scrisorilor și propunerilor oamenilor 
muncii in ansamblul celor afirmate 
mai înainte,

— Pentru comitetul orășenesc de 
partid și consiliul popular, rezol
varea propunerilor și sesizărilor ce
tățenilor făcute prin scrisori sau în 
cadrul audiențelor constituie o preo
cupare de bază, întrucit și pe a- 
eeastă cale șe realizează o legătură 
mai strinsă intre organizația orășe
nească de partid, consiliul popular și 
masele largi de cetățeni. Ne-am con
vins din propria noastră experiență 
că prin scrisori ți audiențe se sta
bilește un dialog continuu, o oonsul-

Soluționarea propunerilor 
și sesizărilor oamenilor 
muncii în orașul Rădăuți

absolut toti indica-

eu 4,9 la sută. Iar 
cu peste 5 la sută.

tare permanentă între organele de 
partid și de stat, între cadrele de 
răspundere din cadrul acestora și ce
tățenii de diferite vlrste și profesii, 
se pot cunoaște mai bine realitatea 
din diferite sectoare de activitate, 
precum și nevoile și cerințele unor 
cetățeni. Prin soluționarea in mod 
operativ și cu competență a proble
melor pe care oamenii muncii le ri
dică prin scrisori și sesizări ori în 
cadrul audientelor crește încre
derea lor în organizațiile de partid 
»i, deopotrivă, sporesc autoritatea și 
prestigiul 
stat.

Faptele 
munca de 
garează permanent pe agenda de lu
cru a organizațiilor de partid. Așa 
cum aveam să constatăm, s-a înce
tățenit metoda ca in fiecare adunare 
generală de partid din unități, secre
tarul biroului organizației de bază 
să informeze membrii de partid dacă 
în perioada care a trecut de la ulti
ma adunare s-au primit scrisori șl 
modul în care acestea au fost solu
ționate. în cadrul discuțiilor indivi
duale organizate de birourile orga
nizațiilor de bază, membrii de partid 
»int întrebați dacă au probleme de 
sesizat sau propuneri de făcut — re
feritoare fia Ia unitățile in care lu
crează, fie la nivelul orașului sau al 
cartierului in care trăiesc — după 
care acestea sint date spre soluțio
nare organelor competente.

Totodată, în ședințele biroului co
mitetului orășenesc de partid și ale 
biroului executiv al consiliului popu
lar se prezintă lunar informări a- 
supra modului de soluționare a scri
sorilor primite de la oamenii mun
cii sau a problemelor ridicate în 
audiente. Trimestrial (in plenarele 
comitetului orășenesc de partid) si 
semestrial (in sesiunile consiliului

eadrelor

probeară 
rezolvare

de partid șl de

că. Intr-adevăr, 
a scrisorilor fi-

Foto : E. Dichiseanu

Laurențiu DUTA 
Nicolae ȘANDRU 
corespondentul „Scinteii"

VA INFORMAM DESPRE

Instrumentele de economisire
la C.E.C.

preferințele 
cetățenilor. 
Consemna-

Urbanistică modernă la Tirau Jiu

DOLJ : Acțiuni de înfrumusețare și buna gospodărire
..Ordinea si curățenia — cartea 

noastră de vizită !“. Sub semnul 
acestui mobilizator îndemn pentru 
înfrumusețare si bună gospodărire, 
in municipiul Craiova si in celelalte 
orașe si comune doliene se desfă
șoară in prezent ample acțiuni edi
litare. coordonate nemijlocit de . 
consiliile populare, de deputat! si 
președinții asociațiilor de locatari. 
Paralel cu acțiunile de înfrumuse
țare nropriu-zise. la care participă 
oameni ai muncii din unități eco
nomice. elevi, studenti si pionieri, 
prin munca patriotică a cetățenilor 
si cu sprijinul unităților de profil 
se vor încheia lucrările de reame-

naiare a Parcului Poporului, inclu
siv a Teatrului de vară, va începe 
amenajarea unei noi zone de asre- 
ment. in vecinătatea Depoului CFR. 
se vor extinde parcurile Cornitoiu 
Si Craiovita Nouă, se va reamenaja 
plaja de la Preajba. se vor efectua 
noi plantații de flori, arbori si ar
buști. îndeosebi de-a lungul alinia
mentului liniei duble de tramvai ce 
leasă platformele industriale de 
Est si de Vest ale Craiovei. Ajțiuni 
de înfrumusețare si bună gospodă
rire se desfășoară In prezent si în 
celelalte patru orașe si 95 de co
mune doliene. (Nicolae Băbălăn)

Pentru a satisface 
cele mai diferite ale 
Casa de Economii și 
țiuni pune la dispoziția depunăto
rilor o gamă largă de instrumente 
de economisire, care se deosebpsc 
unele de altele printr-o serie de 
caracteristici și avantaje specifice.

Astfel, cetățenii care doresc ca 
economiile lor să sporească prin 
dobinzi au la dispoziție :
• libretul de economii cu dobin- 

dă „la vedere" ;
• libretul de economii cu depu

neri „pe termen" de ce! puțin un 
an ;
• contul curent personal.
Depunătorii care doresc să bene

ficieze atit de dobinzi, cit și de 
, cîștiguri în bani pot opta pentru ;

• libretul de economii cu dobîn- 
dă si ciștiguri.

Persoanele interesate in a-și spori 
economiile prin ciștiguri in bani 
sau excursii beneficiază de :
• libretul de economii cu cîști

guri ;

• libretul de economif pentru 
turism ;
• obligațiuni C.E.C.
Varietatea instrumentelor 

economisire oferă depunătorilor 
posibilitatea de a-1 alege pe cel 
preferat. In ultimul timp cunosc 
o mare extindere formele moder
ne de depunere și economisire, 
cum sint contul curent personal și 

'•depunerile prin virament pe bază 
de consimțămint scris.

Pentru a răspunde cererii depu
nătorilor de a-și economisi timpul 
liber. Casa de Economii și Con- 
semnațiuni a pus la dispoziția lor 
contul curent personal.

Contul curent personal se des
chide. la cererea persoanelor ma
jore, la oricare sucursală sau filia
lă C.E.C. din țară, pe baza unei 
depuneri inițiale de minimum 100 
de Iei.

Pentru deschiderea unui cont, 
solicitatorul depune la unitatea 
C.E.C. o cerere-tip și un foqnular. 
cu specimenele de semnături ale 
titularului și persoanelor împuter
nicite a dispune de soldul contului.

de

Depunerile sint nominale. Ia ve
dere, cu sau fără clauză de împu
ternicire.

Din conturile curente personale 
se pot efectua plăți periodice prin 
virament pentru plata abonamen
telor telefonice, de radio și de te
levizor, consumului de energie e- 
lectrică și de gaze naturale, impo
zitelor. chiriei, primelor de asigu
rare. precum și pentru alte plăți 
care privesc pe titularii de con
turi.

Titularii de conturi pot solicita 
unităților unde iși desfășoară ac
tivitatea să li se depună pe bază 
de consimțămînt scris, parțial sau 
integral, retribuția lunară în con
tul curent personal.

Prin efectuarea de restituiri tn 
numerar, titularul poate indica și 
alte unități C.E.C. în afara celei 
Ia care este deschis contul.

La deschiderea contului, fiecă
rui titular i se pune la dispoziție 
un carnet de cecuri obișnuit sau, 
dacă dorește, și un carnet de cecuri 
cu sumă limitată, care pot fi fo
losite pentru efectuarea de plăți in 
numerar sau prin virament din 
cont.

Venind în sprijinul oamenilor 
muncii care doresc să devină 
depunători consecvenți, Casa de 
Economii și Consemnațiuni a in
trodus o modalitate simplă și avan
tajoasă de economisire : depunerile 
cu regularitate prin virament pe 
bază de consimțămînt scris.

Depunerile cu regularitate prin 
virament pe bază de consimțămint 
scris sint deosebit de avantajoase 
pentru oamenii muncii, deoarece se 
pot economisi treptat sume Însem
nate, evitindu-se deplasările Ia 
unitatea C.E.C., ele efectuîndu-se, 
în baza prevederilor H.C.M. nr. 
2 037/1969. * direct de întreprinderea 
sau de instituția unde iși are locul 
de muncă depunătorul.

Depunerile se pot face pe unu! 
dintre instrumentele de economisi
re puse la dispoziție de C.E.C. la 
alegere.

Consimțămintul poate fi modifi
cat, suma consimțită puțind fi ma
jorată sau micșorată. De asemenea, 
el poate fi revocat oricind, la 
cererea persoanei care l-a încheiat.

Formularul sau cererea de con- 
simțămînt se depun la ghișeul 
C.E.C. (in lipsa acestuia la serviciul 
financiar) din unitatea unde lu
crează depunătorul, care se va 
ocupa de virarea sumei la C.E.C. 
înscrierea în libret a sumei virate 
se face de ghișeul C.E.C. sau de 
unitatea C.E.C. la care s-a virat 
depunerea.

Restituirea sumelor economisite 
se poate face oricind, total sau 
parțial. Ia ghișeul C.E.C. de la locul 
de muncă al depunătorului 
oricare altă unitate C.E.C.

Sumele economisite sînt 
toare de dobinzi în funcție
strumentul de economisire pe care 
au fost depuse.

sau la

purtă- 
de in-

ponular) se prezintă rapoarte degera 
activitatea de soluționare a scriso
rilor. Este de subliniat că acțște 
rapoarte se elaborează in urma unor 

, controale efectuate de colective for
mate din cadre cu funcții de răs
pundere de la comitetul orășenesc 
și consiliul popular, pe baza unei te
matici de control.

Pentru a avea o privire de an
samblu asupra tematicii scrisorilor 
sosite, secretarul comitetului orășe
nesc de partid citește personal ab
solut toate scrisorile, dă indicații 
asupra modului lor de soluționare, 
după care tot el vede referatele de 
cercetare ce cuprind situația reală 
si măsurile luate, precum și răs
punsurile ce se comunică oamenilor. 
Semestrial, in adunarea cetățenească 
pe oraș, unde primarul prezintă ra
portul de activitate, cetățenii sint 
informați despre modul in care au 
fost rezolvate sesizările și propune
rile făcute de ei prin scrisori.

Se cuvine menționat că unele 
sesizări care privesc • cadre de con
ducere sau probleme de ordin ge
neral orașului sint reținute pen
tru a fi rezolvate' personal de secre
tarul comitetului orășenesc de partid 
Prin analize la fata locului, la care 
participă șl factorii competent! in 
clarificarea si rezolvarea celor pro
puse sau sesizate. Amenajarea Aleii 
Voievozilor din orașul Rădăuți, rea
lizarea monumentului ecvestru 
„Bogdan Vodă", reprofilarea unor 
unități comerciale, desființarea unor 
restaurante, ca cele din ansamblul 
„Hurmuzăche" și „Hipodrom" din 
apropierea unităților școlare si trans
formarea lor in cofetării, executarea 
unor lucrări tehnico-edilltare, re
zolvarea unor probleme sociale pen
tru familiile cu multi copii etc. —» 
toate acestea sînt rezultatul unor 
asemenea intervenții.

Maț trebuie adăugat că multe 
dintre sesizării® primita ău fost re
partizate. sure soluționare, numai 
cadrelor cu munci de răspundere ; 
vicepreședintele și secretarul consi
liului popular, președintele consiliu
lui local al sindicatelor, coman
dantul miliției locale s.a. Este si 
aceasta o explicație a tactului că 
mal bine de 69 la sută din totalul 
scrisorilor primite anul trecut au 
fost rezolvate favorabil. Cîteva e- 
xemple sint concludente în acest 
sens. Astfel, la întreprinderea de 
Prelucrare a Lemnului s-a interve
nit, prin biroul comitetului de partid 
și birourile organizațiilor de bază, 
pentru mai buna organizare a mun
cii, respectarea disciplinei de Pro
ducție și tehnologice, Întărirea con
trolului calitativ pe- faze, măsuri 
care au contribuit la realizarea sar
cinilor de plan și ridicarea calității 
produselor : construirea la coopera
tiva agricolă de producție, cu ma
teriale refolosibile. a două grajduri , • 
pentru 100 de animale fiecare, din 
care unul a si test terminat, asîgu- 
rindu-se condiții bune pentru în
grijirea animalelor : de asemenea, 
s-âu modernizat străzile Agronomi
lor. Lupeni. Nicolae Băleescu. Lungă. 
Porumbelului. Podurilor, Pitei și 
altele pe pare s-au transportat nu 
mai puțin ae 2 500 mc pietriș ; s-a 
amenajat o piață agroalimentară In 
cartierul de locuințe „Hipodrom" ; 
»-au executat lucrările de sistemati
zare și de amenajare a căilor de 
acces, a plantațiilor în ansambluri
le de locuințe ..Obor" și „Mihal Vi
teazul", s-a amenajat o bază spor
tivă in orășelul copiilor și un nou 
teren de fotbal la stadionul „23 Au
gust" ; s-a realizat racordul la În
călzirea centrală a școlii nr. 3 și a 
riiHi de sport : s-au afișat prețurile 
de mercurial în piețe și s-a inten
sificat controlul zilnic pentru res
pectarea acestuia.

Nu puține au fost situațiile cînd 
anumite scrisori au constituit su
biect de analiză în biroul comitetu
lui orășenesc de partid, pentru ca 
măsurile adoptate să fie cele cores
punzătoare, în concordanță cu 
reglementările legale in vigoare. 
Așa a ' fost cazul acelora care «a 
refereau la încadrarea in muncă a 
absolvenților de liceu. La ședința 
biroului comitetului orășenesc au fogț 
invitați și conducătorii întreprinde
rilor industriale, al diferitelor uni
tăți economice, de transport, comer
ciale, de cooperație etc., găsindu-se, 
în acest fel. rezolvări favorabila 
pentru majoritatea cazurilor.

Toate măsurile aplicate în activi
tatea de-soluționare a scrisorilor. în 
special cele care duc la eradicarea 
cauzelor care generează sesizări, au 
dus la micșorarea sensibilă a numă
rului de scrisori primite 
trecut fiind înregistrate 
Este și aceasta o dovadă 
tă a eficientei activității
nare a scrisorilor, parte integrantă 
a muncii de partid și de stat.

— în anul 
doar 199. 

eoncluden- 
de solutio-

Neculai ROȘCA

BIHOR : Resursele locale
— superior valorificate

♦
Colectivele de muncă din cadrul 

unităților aparținătoare Uniunii 
Județene a Cooperativelor Agricole 
de Producție, Achiziții și Desfa
cere a Mărfurilor Bihor au acumu
lat o bună experiență in realizarea 
sarcinilor de export. Amănunte ne 
oferă tovarășul Dumitru 
președintele uniunii :

— Este edificator faptul 
comparație cu primul an aJ 
naiului 
port au 
La baza 
tere se 
lor pentru continua diversificare a 
ofertei și onorarea la termen și în 
condiții de calitate a fiecărui 'con
tract Semnificativ este faptul 
și pe primele două luni care 
trecut din acest an prevederile 
export au fost depășite cu 24 
sută, ponderea livrărilor deținind-o 
bunurile de consum și uz gospodă
resc, confecțiile textile și tricota
jele. Cu cele mai bune rezultate 
in valorificarea resurselor locale 
pentru export se înscriu coopera
tivele din Valea lui Mihai, Săcu- 
eni, Biharia. Aleșd și Oradea, 
(loan Laza).

Birt'a,

că. in 
cinci- 

actual, realizările la ex- 
sporit cu peste 23 la sută, 
acestui ritm înalt de creș- 
află amplificarea acțiuni-

că 
au 
la 
la

1
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Tovarășului YASSER ARAFAT
Președintele Statului Palestina

în nume!» Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al po
porului român și al meu personal, am deosebita plăcere să vă adresez cele 
mai sincere felicitări eu prilejul alegerii dumneavoastră in înalta funcția 
de președinte al Statului Palestina.

Proclamarea statului palestinian independent și desemnarea dumnea
voastră ca președinte al Statului Palestinian sint evenimente de mare însem
nătate pe calea înfăptuirii aspirațiilor legitime ale poporului palestinian de 
a trăi în pace, intr-o patrie liberă și independentă.

Doresc să reafirm și cu acest prilej sprijinul constant al Republicii So
cialiste România, al poporului român față de lupta și eforturile neobosite 
ale poporului palestinian de a se ajunge la o soluție politică globală, justă 
Și durabilă a situației din Orientul Mijlociu.

Exprim deplina convingere că dezvoltarea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre popoarele și statele noastre este in avantajul reciproc și 
corespunde intereselor păcii și înțelegerii internaționale.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de noi succese în activitatea dumneavoastră de 
mare răspundere.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cronica zilei
La Invitația Consiliului Central al 

Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, o delegație a sindicatelor 
din R.S.F. Iugoslavia, condusă d« to
varășul Marian Orojen. președintele 
Consiliului Uniunii Sindicatelor din 
Iugoslavia, a efectuat o vizită de 
schimb de experiență în România in 
zilele de 30 martie — 3 aprilie 1938.

Delegația sindicală din Iugoslavia a 
• vut convorbiri cu o delegație a sin
dicatelor din tara noastră, condusă de 
tovarășul Miu Dobrescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.. a vizitat între
prinderea de Mașini Grele din Bucu?z 
resti si obiectiv» soclal-culturale din

municipiul București ti din județele 
Prahova și Brașov.

♦
Tovarășul Ludovic Fazekaș, vice- 

prim-ministru al guvernului, a 
primit, marți după-amlază. pe Mai 
Ky, vicepreședinte al Comisiei de 
Stat a Planificării din Republica 
Socialistă Vietnam, care efectuează 
o vizită In țara noastră.

în timpul întrevederii au fost 
abordate probleme privind dezvolta
rea colaborării economice dintre 
România și Vietnam.

La primire a luat parte ambasado
rul Republicii Socialiste Vietnam la 
București, Nguyen Trong Lieu.

Domnului ZINE ED ABIDINE BEN ALI
« Președintele Republicii .Tunisiene

TUNIS
Cu prilejul alegerii dumneavoastră tn Înalta funcție de președinte al 

Republicii Tunisiene am deosebita plăcere de a vă adresa calde felicitări și 
cele mai bune urări de fericire și sănătate, de mult succes tn activitatea 
dedicată progresului si prosperității poporului tunisian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și cooperare 
statornicite între țările noastre vor1 cunoaște și în viitor o dezvoltare tot mai 
puternică pa multiple planuri. In interesul celor două popoare, al păcii, Înțe
legerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TIRNAVENI : Realizări social-edilitare
Tirnăvenî — una din puternicele 

cetăți ale chimiei românești — a 
cunoscut. în ultimii ani. asemenea 
tuturor orașelor mureșene, ample 
prefaceri înnoitoare. între realiză
rile de seamă ale constructorilor 
din acest vechi oraș transilvan de 
pe Tîrnava Mică se numără noile 
cartiere .,1 Decembrie 1918“i „33 
August" și „Enescu". insumind 
peste 2100 apartamente. Totodată, 
prin darea în folosință a 450 a- 
partamente. in zona întreprinderii 
de geamuri, a prins contur un alt’ 
mare ansamblu de locuințe care, în 
final, va număra peste 2 000 de a- 
partament», spații comerciale și 
de prestări servicii către popu
lație. Numărul apartamentelor con
struite in perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului și pină in prezent se ridică 
Ia aproape 4 500. cărora li se adau
gă numeroase alte edificii, printre 
care o policlinică, autogara de că
lători. oficiul P.T.T.R. cu centrală 
telefonică automată, o modernă

uzină de apă și altele. Moderniza
rea străzilor și trotuarelor Pe o 
suprafață de 370 000 metri pătrați. 
introducerea rețelei de apă potabi
lă pe 50 km liniari, canalizarea o- 
rașului, construirea stației de epu
rare a apelor reziduale, extinderea 
termoficării marilor ansambluri de 
locuințe cu agenți termici secun
dari de la Combinatul chimic din 
localitate și altele sint tot atitea 
însemne ale urbanizării. Totodată, 
in împrejurimile orașului au fost 
înălțate complexul hotelier „Trei 
brazi", cabana „Stejarul", iar în 
zona centrală au fost date în folo
sință complexul alimentar „Fortu-, 
na" și alte unități comerciale. în 
prezent, constructorii de aici lu
crează. în paralel cu realizarea a- 
partamentelor din planul pe acest 
an. la înălțarea unui magazin co
mercial cu o suprafață de 3 600 
metri pătrați și la extinderea re
țelei de termofieare a orașului, 
(Gheerghe Giurgiu).

Organizațiile de partid - promotoare ale spiritului
revoluționar in conducerea activității economice

(Urmare din pag. I)
politică. Asemenea rapoarte, prezen
tate frecvent de toți comuniștii, la 
toate nivelurile, au devenit o prac
tică curentă in activitatea de partid. 
Ilustrează acest lucru realitățile din 
flecare organizație. Calitatea acestor 
rapoarte se cere evaluată insă in re
lație directă cu rezultatele obținute 
în Îndeplinirea sarcinilor de plan, 
in primul rind a celor de export, in 
realizarea unor produse de cea mai 
bună calitate. în încadrarea șl re
ducerea continuă a normelor de con
sumuri materiale și energetice, in
tr-un cuvlnt, in așezarea Întregii 
activități economice pe baze da 
înaltă eficientă- Ce calitate au ase
menea rapoarte, ce control $e exer
cită prin Intermediul lor. dacă în 
unele domenii de importantă vitală 
ale conducerii activității economice, 
ple .organizării șt, nioderniz^rij, pro
ducției. rezultatele' nu sint' pe mă
sura programelor adoptate, iar in 
unele sectoare se investesc „efor
turi** mei mari pentru a se justifica 
căminarii» în urmă deeît pentru a 
ș» găsi soluții pentru aplicarea lor? 
Ce fel de evaluări s-au făcut și se 

f fac cu ocazia acestor rapoarte dacă 
in anumita sectoare multi ingineri- 
comuniști continuă să aglomereze 
birourile, să „producă** hîrtii, să-și 
devalorizeze cunoștințele profesiona
le. fapt criticat de secretarul gene
ral al partidului la recenta Consfă
tuire de lucru pe probleme econo
mice, in Ioc să se integreze in acti
vitate» productivă și de concepție, 
»ă-și exprime prin fapte pregă
tirea și capacitatea ? Ce fel de 
«valuări »-au făcut și se fac 
in unei» organizații de partid 
din proiectare șl cercetare atit 
timp cit ritmul de Înnoire a produ-- 
selor. parametrii lor de competitivi
tate, exprimați in performanțe teh
nice și în costuri, continuă, în ca
zul unor produse, să nu promoveze

curajos noul, ci să repete mereu so
luții depășite 1

O dată cu primele zile ale tri
mestrului al II-lea este neeesar, 
așadar, ca organele și organizațiile 
d» partid. să nu aștepte încheierea 
de bilanțuri și semi bilanțuri, con
cluzii mai largi ori mai puțin largi, 
ei să cunoască etapă cu etapă, zil
nic dacă e posibil, evoluția îndepli
nirii sarcinilor de plan. Pentru că 
numai astfel pot adopta măsuri po- 
litico-organizatorice adecvate, pot 
solicita conducerilor de unități să 
acționeze cu toată responsabilitatea 
pentru soluționarea tuturor proble
melor de care depinde realizarea 
planului. Un model in această pri
vință il constituie analizele efec
tuate periodic in ședințele Comite
tului Politic Executiv al C.C. aț 
P.C.R. și eare. prin orientările tor, 
generează și trebuie să genereze B.- 
semenea demersuri operative și din 
partea organelor și organizațiilor de 
partid din județe, municipii, orașe, 
unități economice. Un asemenea stil 
de muncă, ancorat permanent în 
realitățile activității productive, o- 
rientind mereu activitatea politică 
spre anticiparea și prevenirea lipsu
rilor și greutăților, nu spre consem
narea lor. are și va avea cu certitu
dine «ficiență.

Evident că pentru aceast» este 
necesar ca organizațiile de partid 
să desfășoare o activitate politico- 
organizatorică concretă, operativă, 
incit comuniștii, membrii organelor 
de conducere colectivă, toți oamenii 
muncii să cunoască permanent pre
vederile planului, ale programelor 
prioritare, să ști® ce sarcini revin 
fiecăreia din ele. Numai așa vor 
acționa concret în cunoștință de 
cauză pentru îndeplinirea lor. Nu
mai așa își vor exprima prin fapte 
spiritul revoluționar.

Perfecționarea laturilor conducerii 
politice desfășurată de organele și 
organizațiile de partid este, evident,- 
deosebit de complexă. în comenta
riul de fața am insistat' asupra a 
două din cerințele acaștsi perfec
ționări. Care, prin aplicarea lor con
secvență și creatoare, pot asigura 
promovarea unei calități noi tn 
munca de partid și, prin intermediul 
ei. o conducere economică compe
tentă și eficientă. Așa cum cei- sar
cinile atit de dinamice și atit de 
complexe ale etapei actuale. Așa 
cum e posibil In condițiile cadrului 
democratic creat de societatea 
noastră.

Constantin PRIESCU

OAMENI
CUrmare din pag. I)
pregătirea frontului centru 
ultimul atac. Peretele stin- 
eii fusese perforat si 
armat. \

Privesc la minerii din 
jur. Majoritatea o repre
zintă tinerii, media de vir- 
stă a formației filhd sub 
30 de ani. Multi au termi
nat liceul acum doi-trei 
ani. Doar Ion Grăninaru și 
Neculai Bursuc au depășit 
virsta utecistă, schimbind 
prefixul la 40. Foarte multi 
au absolvit însă cu brio 
marile scolî ale bărbăției, 
curajului si romantismului 
revoluționar de pe șantie
rele de la Lotru. Riul 
Mare. Poiana Mărului și 
Sebeș Albă. Doar Dumitru 
Homocea este localnic si

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter

valul 5 aprilie, ora 20 — s aprilie, ora 
20. !n t»r4 : Vremea va fl caldă, cu 
cerul mai mult noros. Se vor semnala 
ploi care vor avea și caracter de 
aversă, pe arii relativ extinse în sud- 
vest și vest, centrul șl nordul țfirlt șl. 
pe alocuri, în celelalte regiuni, mai ales 
tn primele zile. Vîntul va sufla moderat,

ou intensificări la Începutul interva
lului tn estul șl sud-estul țării, prsdo- 
mintnd din sector sud-estic. cu viteze 
Intre 40 și «o kilometri la oră. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse, în 
general. -între 4 șl 14 grade, iar cele 
maxime Intre 15 șl 25 grade, tn Bucu
rești : Vremea va fl caldă, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea plot de 
scurtâ durată, mai ales tn primele zile. 
Vint slab pfnă la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între 6 și 10 
grade, iar cele maxime între 19 și 23 
grade.

SACELE : Economii 
de metal

Colectivul întreprinderii „Elec- 
troprecizia" din Săcele a obținut 
in ultimul timp rezultate bune pe 
linia unei mai bune gospodăriri a 
materiilor prime și materialelor, 
în special a metalului. Este vorba, 
printre altele, de înlocuirea alumi
niului, aliajelor din aluminiu sau 
cupru din care se executau pină 
de curind o seirie de repere, cu 
oțel sau mase plastice-' Printre a- 
cestea se numără plăcile tablouri
lor de bord pentru tractoare, cutii
le de borne ale motoarelor electri
ce, ventilatoarele alternatoarelor 
sau carcasa releului ventilator 
pentru autovehicule. O altă cale 
importantă de economisire este re- 
proiectarea constructivă și tehno
logică a unor repere. Aceste mă
suri s-au soldat pină acum eu 
realizarea unei economii de 540 
tone metal, din eare 254 tone de 
aluminiu. (Nicolae Mocanu).

PAȘCANI : Valorificarea 
materialelor refolosibile
Concomitent cu onorarea exem

plară a prevederilor de plan și a 
angajamentelor asumate in între
cerea socialistă, colectivul de la 
întreprinderea „Integrata" de Țe
sături Subțiri de In din Pașcani 
acordă o atenție deosebită valorifi
cării superioare a materialelor re
cuperabile. rezultate din diversele 
faze ale proceselor tehnologice. 
Ca urmare, însemnate cantități de 
cîlți, de in și de cinepă. provenite 
de la operația de pieptănare a fu- 
ioarelor, capetele de bandă, pneu- 
mofilele și înfășurările de la ma
șinile de tors se folosesc din nou, 
în amestec cu poliesteri și fibre 
lungj de fuior, ca materii prime. 
Introduse în acest fel pe fluxurile 
tehnologice de fabricație, se obțin 
cantități în plus de fire subțiri 
pentru țesături. (Manole Corcaci).

AI MARILOR PERFORMANTE
primul său „sut“ este le
gat de această nouă vatră 
de lumină ce se conturează 
la Siriu. Emoțiile dinaintea 
puscăturii sint aproape 
identice cu cele de la ulti
mele trei intîlniri din 
adincuri. Urmăresc in gind 
numărătoarea inversă si 
o dată cu cei cițiva metri 
de rocă spulberată, care 
rotuniesc performanta mi
nerilor din formația ingi
nerului Iliescu, explozia 
declanșează fireștile si 
omeneștile ropote de aplau
ze. felicitări si îmbrățișări.

— „Castelanii", cum îi 
alintăm pe minerii din 
această formație — imi 
precizează inginerul Andrei 
Corneliu. directorul antre
prizei — avind ca bază ex
periența. hărnicia si ambi

ția de autodepăsire. s-au 
bătut in cele 31 de zile ale 
Iui martie, mai mult ca 
orieînd. cu greutățile din 
subteran. Nu este mai pu
țin adevărat însă că ne 
unele mici porțiuni din 
acest tronson a! aductiunii 
condițiile geologice le-au 
conferit un oarecare avan
taj.

Precizarea directorului, 
aureolată de o sinceră si 
emoționantă modestie. îmi 
sugera că performanta 
..Castelanilor" nu trebuie 
să estompeze realizările si 
munca nlină de dăruire si 
abnegație ale formațiilor 
de mineri de pe celelalte 
fronturi ale acestei mari 
aductiuni. care au fost in
vitați acum, in prag de 
Armindeni, să particip» la

o bucurie comună si de 
excepție, exprimată sim
plu : 163 metri pe lună — 
record national de înain
tare în subteran.

La ieșirea din galerie, 
vîntul călduț de primăvară 
scutura florile unui ■ cireș 
sălbatic. Pe fundalul verde 
al brazilor, chipurile mine
rilor. ale specialiștilor, 
proieotantilor. constructo
rilor. radiau de bucuria 
datoriei Împlinite, formînd 
un portret unic, de o im
presionantă bărbăție și fru
musețe morală, al unui pu
ternic detașament de con
structori ai socialismului, 
deplin conștient de valoa
rea și menirea sa.

Stelian CHIPER

*
Administrația de Stat 

Loto-Pronosport 
Informează :

Cu prilejul celei de a XVIII-a 
ediții a competiției pugilistice 
internaționale „Centura de aur", 
duminică, 9 aprilie 1989 va avea 
Ioc Tragerea excepțională 
Pronoexpres „Boxexpres". In 
cadrul a 6 extrageri, cuprinse 
in 2 faze, cu un total de 42 de 
numere, participanților li se 
oferă noi posibilități de obține
re a unor importante cîștiguri 
constînd în autoturisme „Dacia 
1 300“. mari sume de bani de 
valori fixe și variabile, precum 
și excursii peste hotare. Șanse
le se anunță cu atit mai mari 
cu cit se poate cîștiga și cu 
numai 3 numere. Agențiile 
Loto-Pronosport stau la dispo
ziție pentru procurarea bilete
lor pină sîmbătă. 8 aprilie, cind 
este ultima zi de participare.

----------------------------- I

Din țările socialiste
R.S.

CEHOSLOVACA ;

Noul turn 
al televiziunii 

din Praga
Zi de zi progresea

ză construcția noului 
turn al televiziunii 
din Praga, a cărui 
imagine este redată de 
fotografia de mai 
sus. Aflat in prezent 
la cota de 150 metri, 
el va ajunge in final 
la 216 metri înălțime. 
Urmind să intre in 
funcțiune la sfîrșitul 
anului viitor, , acest 
important edificiu, do
tat cu cele mai mo
derne mijloace tehni
ce, va transmite sem
nalele studiourilor de 
televiziune din Praga 
pentru 70 Ia sută din 
posesorii de ' televi
zoare din țară.

R. P. BULGARIA :

Orientări spre noi meserii
Intr-un articol consacrat preocu

părilor pentru orientarea profesio
nală a tineretului in Bulgaria, pu
blicația „Nouvelles de Sofia" scrie: 

Pe măsură ce cunoaștem mai 
bine tehnologiile de mare perfor
manță. care vor inloeui munca oa
menilor, se impun acțiuni în direc
ția formării de noi cadre. Noile 
tehnologii impun comasări de per
sonal și sisteme d« reciclare ce nu 
«int incă puse Ia punct. Atitudi
nea seculară'față de muncă și re
zultatele ei nu mai corespunde 
actualei etape.

Ce-i de făcut ? Trebuie să spu
nem pur și simplu „adio" vechilor 
meserii ? Alegerea unei profesii 
este, pentru tineri, o problemă cu 
care sint confruntați destul de de
vreme. Nu este ușor să optezi pen
tru una din miile de meserii Dro
puse. mai ales că alegerea o 
face un tinăr la virsta la care 
dorințele sint numeroase și in
teresele schimbătoare. Din consL 
derente de prestigiu, modă, opinii 
amicale sau presiuni familiale, 
nehotărirea își spune cuvintul.

Marin Ignatov, coordonator al 
secției de cercetări de la labora
torul central de psihologie de pe 
lingă Academia bulgară de științe, 
afirmă : Alegerea profesiei se face 
după criterii noi. Astăzi, tinerii' 
sint preocupați să-și valorifice din 
plin toate capacitățile disponibile, 
iar noi trebuie să găsim ^posi
bilități adecvate, in acest ' sens. 
Orientarea profesională capătă 
astfel, in cursul învățămintului se-

■ ■ cujjdaii,;,fjin<țțijle sociale ctțleț ;mai 
. , evjdepl&^GOillB. este, cei» Cjșxg-,tre

buie să se pronunțe cu privire. la 
viitostr.ga „meserie a elevilor ei., să 
descopere talentele, să le Încu
rajeze și să le orienteze, ba chiar 
să le stimuleze. Dar, din păcate, 
la noi. în Bulgaria, nu se face așa. 
iar rezultatele sint vizibile : slabă 
eficacitate a alegerii profesiei, 
slabă eficacitate a activității ca
drelor, 40 la sută din tineri iși 
schimbă des meseria. 50 la sută 
din fete si 40 la sută din băieți 
nu-și exercită niciodată meseria 

\ pentru care s-au format.
................ . .........................................

Crearea unui sistem ideal de u- 
rientare profesională a tinerilor 
este un lucru dificil și se testează 
prin diverse variante de soluționa
re, dar, totodată, trebuie ținut pa
sul cu schimbările foarte dinamice 
ce apar in economie. Etapa urmă
toare va consta in a stabili prog
noze exacte pe termen lung. Ast
fel, se află in stadiu de experi
mentare ideea ca după absolvirea 
liceului, cu a durată de 11 ani, ele
vii să cunoască o meserie manuală. 
Acest, experiment este condus de o 
echipă de cercetători, coordonată 
de un sociolog. Se încearcă să se 
asigure o mai bună colaborare in
tre școală și fabrică, o integrare 
intre educație, practică și știință. 
Se aplică în acest scop următorul 
sistem : elevul sau studentul este 
informat de organismele economi
ce asupra activităților profesionala 
de care au nevoie. Ei își aleg locul 
de muncă și încep să studieze ceea 
ce este necesar. Astfel sint in- 
sțruiți pentru meseria prevăzută 
în contractul pe care il vor semna. 
„Consumatorii" de mină de lucru 
interesați in a garant» o înaltă 
calitate a formări! profesionale 
sint obligați să acorde burse de 
studii.

Perioada de studii nu mai este 
deci numai o etapă de formare tn 
care se acumulează cunoștințe 
teoretice și practice, ci și o etapă 
in care tinerii sint pregătiți pentru 
a păși mai rapid in viată. Dacă a 
făcut o alegere- bună tlnărul va 
putea Începe să-și exercite mai de
vreme meseria șt să avanseze pa 
plan profesional.

(Noile tehnologii pp vor scoatț 
omuî din producție, dimpotrivă; 
rolul său crește enorm. Tinerii 
care exercită meserii noi ce poartă 
alte denumiri /(operatori, progra
matori — in loc de turnători sau 
frezori) trebuie să dispună de cu
noștințe și deprinderi noi. Nu nu
mai munca lor s-a schimbat, ci și 
mentalitatea. Ei nu spun „adio" 
vechilor meserii, ci concepție! în
vechite despre ele — conchide pu
blicația citată.

R. S. VIETNAM :

întărirea bazei 
tehnico-materiale 

a agriculturii
Cultura agricolă tradițională a 

Vietnamului este, din vremuri 
străvechi, cea a orezului — rizi- 
cultura. Ea se bucură de prioritate, 
deoarece corespunde specificului 
și cerințelor in diferite regiuni, 
chiar dacă productivitatea este scă
zută. De aceea, in procesul de in
dustrializare a țării, al creării a- 
griculturii socialiste, in afară de 
materialul agricol (semințe. îngră
șăminte. apă etc.), este nevoie ași 
de asigurarea acestui sector cu 
energie electrică, cu unejte și ma
șini agricole — serie revista „No- 
vosti Vtetnama".

In ultimii 30 de ani, uneltele de 
muncă cu care este dotată agricul
tura țării au cunoscut transformări 
esențiale. In Nord, in perioada 
1955—-1865 a avut. Ioc o amplă cam
panie pentru perfecționarea unel
telor de muncă și a început, expe
rimental, mecanizarea agriculturii 
în gospodăriile de stat și in coo
perative. Pe plantații, alături de 
uneltele tradiționale, au apărut 
numeroase mașini și tractoare. în 
perio/ida menționată s-a ajuns la 
mecanizarea unui anumit procent 
din suprafața agricolă. în vremea 
războiului împotriva agresorilor a- 
mericani (1965—1975), cind majori
tatea forțelor tinere de muncă erau 
trimise pe front, pentru dezvolta
rea producției au fost tăcuți pași 
noi in direcția mecanizării agricul
turii. Energia electrică era folosită 
pentru prelucrarea terenurilor, lu
crări de Îmbunătățiri funciare, pen
tru decorticarea orezului. Pină in 
1975 in Nord existau 7 000 de trac
toare, 20 000 de motoare diesel și 
peste 40 000 diverse mașini agricole.

Ponderea prelucrării eu unelte 
mecanice a pămintului a ajuns la 
10 la sută din plantații. în «cel 
timp, industria vietnameză a în
ceput să producă pompe, tractoare 
pentru arat, mașini pentru decorti
carea și curățatul orezului etc.

O importantă realizare din acea 
perioadă a fost adaptarea tractoa
relor la plantațiile de orez, pentru 
a funcționa în ambele sezoane 
agricole. Ele au deschis calea spre 
mecanizarea producției de orez în 
țară. în Sud, in perioada 1955—1975, 
țăranii individuali au început sg 
folosească și ei, parțial, tractoarele 
și mașinile agricole in procesul de 
producție. Pină In 1975 ei dispu
neau de 20 000 tractoare, 100 000 
motoare de capacitate mică pentru 
ambarcațiuni și pompe.

După eliberarea sudului Vietnam 
niului s-a înregistrat o dezvoltare 
continuă a mecanizării agriculturii 
In această regiune a țării : acest 
sector a beneficiat de incă 23 000 
tractoare, 1 700 de stații electrifica
te de pompare a apei etc. Peste 40 
la sută din orezftrli sint irigate eu 
ajutorul pompelor, iar 25 la sută 
din suprafața agricolă este lucrată 
cu tractoare.

în. perioada 1986—iota) șl ln per
spectivă — in baza"- Hotârtrti Con- 
greșului-wl «i.tP.firdin Viet
nam și a unei hotăriri » Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Vietnam, 
privind modernizarea agriculturii 

s-a acționat și se acționează pen
tru întărirea bazei tehnico-materia
le a acestei ramuri, toate sectoare
le economice din agricpltura viet
nameză urmind să fie mecanizate. 
Utilarea lor eu mașini agricole est» 
legată de posibilitățile/ehnico-eco- 
nomice ale agriculturii și indus
triei.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Azi, prima manșă In semifinalele C.C.E. la fotbal

MULT SUCCES, STEAUA!
La intilnirea cu presa sportivă a 

conducătorilor de club și antreno
rilor de la Steaua București și 
Galatasaray Istanbul au participat 
numeroși cronicari de fotbal din 
Turcia. Italia, Franța, Spania; Anglia 
și, bineînțeles, din. țara noastră. Au 
fost prezentate „cărțile de vizită" 
ale celor două cluburi și ale respec
tivelor formații de fotbal, s-au adre
sat întrebări; s-au dat răspunsuri. 
Din punctul de vedere al informa
țiilor privind formulele de echipă la 
care vor apela antrenorii, intilnirea 
s-a dovedit insă un „pom lăudat'; 
intrucit antrenorul oaspete — Mus
tafa Denizli' — nu a oferit nici un 
indiciu, rezervindu-și dreptul de a 
anunța pe cei II titulari abia cu 
două ore înainte de' începerea 
partidei.

Totuși, din cite se știe, Galatasarap 
a sosit marți la prinz cu lotul în
treg, și complet valid, ceea ce în
seamnă că vor putea juca cei trei 
internaționali iugoslavi (portarul 
Simovici, inijlocașul Prekazi și îna
intașul Kovaeevici). ciștigătorul 
„Ghetei de aur" a Europei in anul 
precedent — virful de atac Tanju 
Colak. — cit și alți internaționali 
turci.

Antrenorul Stelei. Anghel lordă- 
nescu. vorbind despre pregătirile 
campioanei noastre, a menționat că

încă mai așteaptă avizul medicului 
pentru cițiva jucători, dar că e foar
te probabil să alinieze formația 
obișnuită, cu două semne de între
bare, Adică : Lung — D. Petrescu, 
Iovan, Bumbescu (Minea), Ungutea- 
nu — Stoica, Balint (I. Dumitres
cu), Bagi. Rotariu — Lăcătuș, 
Pițurcă.

Arbitrul portughez Da Silva Correa 
va da semnalul de începere la ora 
17.30.

Evident, iubitorii de fotbal din țara 
noastră au multă încredere in echipa- 
fanion a fotbalului româiiesc. Steaua 
București — ciștigătoarea C.C.E. in 
anul 1986 și a Supercupei Europei in 
1987. autoare a unor victorii de pres
tigiu și in actuala ediție a competi
ției — are posibilitatea.și capacitatea 
să-și impună superioritatea și să ia 
o opțiune de scor suficientă care s-o 
scutească de mari griji pentru retu
rul de la Izmir (in 19 aprilie). 
Chiar dacă echipa Galatasaray a 
reușit in ultima vreme eliminarea 
surprinzătoare a formațiilor campi
oane ale Elveției (Neuchatel Xamax) 
și Franței (A.S. Monaco).

Așadar, azi. pe stadionul din cartie
rul Ghencea Hai. Steaua ! Succes. 
Steaua !

G. M1TROI

TENIS DE MASA. Proba feminină 
pe echipe din cadrul Campionatelor 
mondiale de tenis de masă de lă 
Dortmund s-a încheiat cu victoria 
selecționatei R. P. Chineze, care cui- 
cereste pentru a opta oară consecur 
tiv titlul suprem. în finală, jucătoa
rele din R. P. Chineză au intrecut 
cu 3—0 formația Coreei de Sud. Fi
nala probei masculine se va disputa 
intre echipele R. P. Chineze si Sue
diei. Rezultate înregistrate in semi
finale : R. ,P. Chineză — U.R.S.S. 
5—1 ; Suedia — R.P.D. Coreeană 
5—0.

ȘAH. în runda t> 4-a a Turoeulpț 
internațional de sah de la Barcelona, 
contind pentru ..Cupa mondială", au 
fost consemnate următoarele rezul
tate : Kasparov — Seirawan remiză : 
Salov — Speelman 1—0; Nogueiras 
— Hjartarson 1—0 ; Spasski — Hiib- 
ner remiză : Nikolicl — Short re
miză : Vaganian — Liubojevici 0—1 ; 
Ribli — Iusupov remiză ; Illescas — 
Korcinoi 1—0. în clasament conduce 
Iusupov (U.R.S.S.) cu 3 puncte, ur
mat de Liubojevici (Iugoslavia), 
Hjartarson (Islanda). Seirawan 
(S.U.A.), Hiibner (R.F.G.) — cu cite 
2,5 puncte etc.

CICLISM. Turul ciclist al Maro
cului s-a încheiat cu victoria sovie
ticului Vitali Tolkacev. urmat de 
coechipierii săi Vladimir Kravcenko 
(la 1*24”). Marat Satidliev (la 1’31’) 
și de francezul Philippe Defaurier 
(la 3’05*'). Ultima etapă, a 15-a. a 
revenit la sprint lui Aleksandr 
Krasnov (U.R.S.S.), cronometrat pe 
distanța de 65 km tn 1 h 49’27".
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• 13 MII DE PORȚI LOGICE 
PE UN CMP. în curind va Începe fa
bricația unui nou tip de circuit Integrat 
care va constitui primul microprocesor 
din lume pe bază de arseniură de galiu. 
rod al colaborării specialiștilor de la so
cietatea „Texas Instruments" și firma 
„Control Data". Destinat să efectueze 
calcule in cadrul unui computer, noul 
microprocesor conține 12 900 de porți 
logice, care servesc la efectuarea operați
ilor logice de bază ale unui circuit, toate 
cele 12 900 de componente elementare fiind 
incluse pe o suprafață de ordinul unui 
centimetru pătrat.

Arhitectura acestui microprocesor. cel 
mai rapid din lume, datorită mobilității 
electronice a arseniurii de galiu. intră in 
categoria a 32 de biți, ceea ce înseamnă 
că numerele prelucrate sint constituite din 
32 de cifre binare. „Orologiul" micropro
cesorului ritmează, asemenea unu! me
tronom. executarea instrucțiunilor in cir
cuit, avind o frecvență de 100 de mega- 

herți. Altfel spus, acesta lansează execu- 
iarea unei instrucțiuni la fiecare sutime 
de milionime de secundă. De notat că 
frecventa maximă a microprocesoarelor 
pe bază de siliciu este de 30 de megaherti.

Performanța se datorează aplicării unei 
arhitecturi denumite RISC, folosită în mod 
curent la microprocesoarele din siliciu. Ea 
se caracterizează prin funcțiuni mai simplu 
de executat de către circuit și deci prin- 
tr-un număr mai redus de componente 
elementare. Noul microprocesor urmează 
să-și găsească aplicații în domeniul super- 
calculatoarelor și, in general, in toate 
sferele de activitate în care este de efec
tuat un volum mare de calcule.

• TRENURI CU LEVITATE 
MAGNETICĂ. O strinsă concurență se 
desfășoară în prezent între modelul vest- 
german și cel japonez de tren cu levitație 
magnetică. Realizate la nivel de prototip, 
cele două modele sînt foarte diferite. 
Modelul vest-german alunecă pe o șină, 

de fapt. deasupra unei șine groase fn 
formă de T, folosind atracția magnetică 
dintre șinele și suportul căii ferate, pe de 
o parte, și segmentul de șină de Ia baza 
vehiculului, pe de altă parte, care sint de 
polarități opuse și. ca atare, se atrag. în 
schimb, in cazul modelului japonez, care 
alunecă intr-un fel de cheson, șinele căii 
ferate și cele ale vehiculului sînt polarizate 
identic, respingindu-se deci. Deosebirile 
nu se opresc aici. Levitația pentru trenul 
vest-german se obține prin magneți obiș- 
nuiți și nu face apel la o tehnică specială, 
în schimb, japonezii au recurs la magneți 
supraconductori. care necesită un echipa
ment complex pentru obținerea tempera
turii scăzute necesare (de minus 270 de 
grade).

în ce privește performanțele, modelul 
japonez atinge formidabila viteză, pentru 
un vehicul pe șine, de 516 km pe oră, pe 
o distanță de 7 km. dar se apreciază că, 
teoretic, ar putea înregistra 1 000 de km pe 
oră. Modelul vest-german a realizat o 
viteză de 409 km pe oră, pe o distantă 

de 35 de km. Entuziasmul pentru trenu
rile cu levitație magnetică este foarte mare 
și în Statele Unite, unde, cu începere din 
acest an. se trece Ia construirea căii ferate 
Los Angeles—Las Vegas, care va permite 
parcurgerea respectivei distanțe in numai 
70 de minute, față de cinci ore cit sint 
necesare în prezent.

• BARAJE POLIVALENTE.lntin- 
se suprafețe de teren agricol din regiu
nea Levice. R. S. Cehoslovacă, vor fi pro
tejate de inundații și de umiditatea exce
sivă prin construcțiile hidrotehnice de pe 
rîurile Ipla și Hron. După îndreptarea 
albiei și a malurilor rîului Ipla, s-a început 
construirea unui sistem de baraje și de 
stații de pompare pe acest curs de apă. 
Cooperativele agricole din zonă vor obține 
astfel peste 1 000 de hectare de terenuri 
fertile. Și noul baraj de pe riul Hron 
oferă utilizări multifuncționale. Cu un 
debit de 2,6 milioane de metri cubi, el va 
asigura necesarul de apă al unei centrale 

electric*, dar și pentru irigarea unei su
prafețe de circa 50 000 de hectare de teren 
agricol.

• SOARE CONTRA... SECETEI. 
In nord-estuî Braziliei, regiune deosebit 
de aridă, se experimentează o originală 
soluție de combatere a secetei. Este vorba 
de aplicarea unui program de irigații, cu 
ajutorul energiei solare. în statele brazilie
ne Piaui, Maranhao și Bahia. Departamen
tul național de combatere a secetei experi
mentează un sistem alcătuit din fintini, 
care ajung pină la straturile freatice 
profunde extrăgind apa cu pompe acționa
te cu energie solară. Se apreciază că pri
mele rezultate sint destul de promițătoare.

Cu ajutorul fiecărui complex de pompe 
de extracție și plăci captatoare de energie 
poate fi irigată o suprafață de pină la două 
hectare. în cele .cinci ferme experimen
tale care beneficiază de noul tip de irigații 
s-au obținut producții cu peste 80 la sută 
mai mari Ia culturile de porumb, manioc

și legume. în prezent, sint In curs de des- ț 
fășurare noi studii vizind reducerea prețu- 4 
lui de cost al pompelor și plăcilor solare. ' 
De asemenea se cercetează și un alt sistem \ 
de irigații, utilizind, în locul energiei șO- i
lare, „bioprocesoțre", care, pe baza tratării t
reziduurilor organice, să funcționeze ca 4 
generatoara de energie pentru acționarea 
pompelor. ț

• PENTRU TEHNICI DE VÎRF. j
, Norvegia dispune de o nouă bogăție na- >

turală. notează revista franceză „Sciences l 
et Avenir", precizind că este vorba de un < 
zăcămint de minereu de scandiu, descope- ț 
rit nu de mult. Pentru proprietățile sale, i 
acest element interesează în cel mai înalt ’ 
grad pe fizicienii care efectuează cercetări 
în domeniul supraconductlbilității. El este < 
util, de asemenea, in domeniul laserilor > 
de mare putere, un aliaj format din scan- i
diu, gadoliniu și galiu fumizînd cristalele t
indispensabile realizării unor asemenea J 
aparate cu radiații. ț

DIN pRUONIURILS CUNOAȘTERII

y



Schimb de imie intre tcvarăsul 
Nicolae Ceausescu si tovarășei Milos Jakes

PRAGA 4 (Agerpres)'. — Un 
călduros' schimb de mesaje a avut 
loc la Praga între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Milos Jakes, secre

tar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către Ladislav 
Adamec, președintele Guvernului 
R.S. Cehoslovace, a președintelui 
Comitetului de .Stat al Planificării, 
Radu Bălan, care a făcut o vizită în 
R.S. Cehoslovacă.
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STĂVILIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR
Fonduri pentru nevoile sociale, 

nu pentru sporirea arsenalelor atomice 1
LONDRA 4 (Agerpres). — Mii 

de persoane au participat Ia o de
monstrație la Londra împotriva 
creșterii cheltuielilor militare ale 
Marii Britanii, informează agenția 
A.D.N. Totodată, ei au cerut ca 
sumele economisite prin reducerea 
bugetului militar să fie alocate 
pentru rezolvarea problemelor 
acute

i rezolvarea 
din domeniul asistentei me

Rezultatele scrutinului 

din Tunisia
Zine El Abidine Ben Aii — 

ales președinte al țării

TUNIS 4 (Agerpres). — Potrivit 
rezultatelor oficiale finale ale alege
rilor prezidențiale și legislative des
fășurate duminică in Tunisia. Zine 
El Abidine Ben Aii, candidat unic, 
reprezentînd partidul Adunarea Con
stituțională Democratică (de guver- 
nămint), a fost ales președinte al 
țării cu peste 99 la sută din voturile 
celor aproximativ două milioane de 
alegători participanți la scrutin.

Toate cele 141 de locuri ale par
lamentului tunisian au revenit, po
trivit sistemului majoritar de scru
tin, Adunării Constituțipnale Demo
cratice, partid care a obținut 80 la 
sută din voturi.

Convorbiri la nivel inalt sovieto-cubaneze
HAVANA 4 (Agerpres). — în zilele 

de 3 și 4 aprilie, la Havana au avut 
loc convorbiri între Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P. C. din 
Cuba președintele Consiliului de Stat 
.șl al Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Cuba, și Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.. 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. care întreprinde 
în Cuba o vizită oficială de prietenie. 
A fost efectuată o informare recipro

că asupra situației din cele două țări 
și a sarcinilor care se află în fața ce
lor două partide comuniste. Un loc 
important l-au ocupat în cadrul con
vorbirilor problemele actualității in
ternaționale. în special cele privind 
dezarmarea, soluționarea conflictelor 
regionale si situația din America 
Centrală. Părțile au subliniat nece
sitatea reglementării pe cale nego
ciată a situației din această regiune, 
informează agenția T.A.S.S.

U.R.S.S-; Rezultatele alegerilor pentru
Congresul deputaților poporului

Sesiunea Adunării Naționale Populare 
a R. P. Chineze

BEIJING 4 (Agerpres). — La Bei
jing s-au încheiat lucrările sesiunii 
Adunării Naționale Populare a 

■ R. P. Chineze. După cum transmite 
agenția China Nouă, s-a adoptat o 
rezoluție prin care este aprobat, cu 
unele amendamente, raportul Consi
liului de Stat (guvernul) cu privire 
la activitatea acestui organ central 
al administrației de stat. Au fost 
adoptate, de asemenea, proiectul

planului de dezvoltare economică șl 
Bocială a țării pe 1989, proiectul 
de buget pe anul în curs, alte 
proiecte de lege. La ședința de 
închidere au participat secretarul 
general al . C.C. al P. C. Chinez. 
Zhao Ziyang, președintele R. P. Chi
neze. Yang Shangkun, premierul 
Consiliului de Stat. Li Peng. alți 
conducători chinezi.

Incidente grave în nordul Namibiei 
o Consultări urgente la Națiunile Unite © Convorbiri intre 
președintele S.W.A.P.O. și reprezentanți al statelor membre 
permanente ide Consiliului de Securitate • îngrijorare in 

rindul țarilor africane
MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dat publicității comu
nicatul Comisiei electorale centrale 
privind rezultatele alegerilor pentru 
Congresul deputaților poporului, 
organul suprem al puterii de stat.

Potrivit comunicatului, au fost aleși
1 958 de deputați din totalul de
2 250. Un nou scrutin va avea loc în 
aprilie-mai pentru alegerea celor
lalți 292 deputați — informează 
agenția T.A.S.S.

WINDHOEK. — După cum trans
mit agențiile internaționale de pre
să, trecerea la aplicarea Planului 
O.N.U. cu privire la proclamarea 
independenței Namibiei a coincis cu 
o ascuțire bruscă a tensiunii în a- 
ceastă ultimă colonie de pe conti
nentul african. începînd de la 1 a- 
prilie, în regiunea de nord a teri
toriului au avut loc incidente gra
ve, soldate cu numeroși morți și ră
niți. în declarații ale conducerii 
S.W.A.P.O. este respinsă interpreta
rea dată evenimentelor de către 
R.S.A., arătindu-se că luptătorii or
ganizației, care au primit ordin strict 
de încetare a focului și au încercat 
să se regrupeze în vederea îndepli
nirii planului O.N.U., au fost atacați 
în mod neașteptat de forțele sud- 
africane.

într-o declarație dată publicității 
la Windhoek, în urma consultărilor 
urgente dintre reprezentantul special 
al O.N.U. și guvernatorul în func
țiune al Namibiei, se subliniază ne
cesitatea de a se acționa pentru o- 
prirea actelor ce ar avea ca rezul
tat continuarea vărsării de sînge. In 
declarație se arată că secretarul ge
neral al O.N.U. este în permanență 
informat asupra evoluției evenimen
telor, iar acesta, la rindul său, in
formează pe membrii Consiliului de 
Securitate.

De altfel, ieri, Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. a avut o serie de 
consultări cu ușile închise în legă
tură cu situația din Namibia. Pre
ședintele în exercițiu al consiliului, 
reprezentantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., a menționat că membrii 
Consiliului de Securitate au ascul
tat raportul preliminar al secreta
rului general al O.N.U. cu privire 
la situația din nordul Namibiei. El 
a menționat că toți membrii con
siliului vor examina acest raport și 
se vor consulta cu guvernele lor.

HARARE 4 (Agerpres). — La 
Harare s-au desfășurat marți con
vorbiri între președintele Organiza
ției Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.). Sam Nujoma. și 
ambasadorii în capitala Republicii 
Zimbabwe ai celor cinci țări membre 
permanente ale Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., consacrate situației 
care s-a creat în Namibia, ca urma
re a incidentelor izbucnite în nordul 
teritoriului. Au fost discutate — după 
cum relatează agenția Ziana — cir
cumstanțele în care s-au produs in
cidentele și acțiunile posibile ale 
Consiliului de Securitate pentru con
tracararea mașinațiunilor regimului 
de la Pretoria.

LUANDA 4 (Agerpres). — Minis
terul angolez al Afacerilor Externe a 
propus convocarea unei reuniuni de 
urgență a Comisiei tripartite Angola. 
Cuba, R.S.A., pentru a lua în discu
ție incidentele izbucnite la sfîrșitul 
săptămînii trecute în nordul Nami
biei, în care au fost antrenate for
țe ale S.W.A.P.O. și trupe sud-afri- 
cane. într-un comunicat difuzat la 
Luanda este reafirmată hotărirea 
guvernului angolez de a îrideplini cu 
strictete toate acordurile referitoare 
la procesul de tranziție spre inde
pendență în Namibia, transmite 
agenția China Nouă.

ADDIS ABEBA 4 (Agerpres). — Or
ganizația Unității Africane (O.U.A.) 
a dat publicității, la Addis Abeba, o 
declarație în care se exprimă îngri
jorarea serioasă în legătură cu eve
nimentele petrecute în nordul teri
toriului namibian ocupat de R.S.A. 
Declarația cheamă Consiliul de Secu
ritate să acționeze astfel îneît să nu 
permită încălcarea de către partea 
sud-africană a acordurilor privind re
glementarea pașnică a situației din 
Africa de Sud-Vest — informează 
agenția T.A.S.S.

Guvernul afgan cere 
convocarea Consiliului 

de Securitate
KABUL 4 (Agerpres). — Ministrul 

de externe al Afganistanului. Abdul 
Wakil, a declarat în cadrul unei con
ferințe de presă că guvernul țării 
sale a cerut convocarea de urgență a 
Consiliului de Securitate al O.N.U.. 
El a precizat că se va deplasa per
sonal la New York, unde urmează să 
înmîneze secretarului general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar^ uri 
mesaj în acest sens din partea pre
ședintelui Afganistanului. Najibullah.

I I I I I I

I'

ț ț 
încordării și de întărire a securi- 1

■ tătii.
în discursul rostit în cadrul se

minarului, 
afacerilor 
kwu, s-a 
reducerii 
orientării 
fel disponibile în direcția îmbună
tățirii situației economice pe con
tinentul african. în particular în 
zonele afectate de secetă.

dicale și în sectorul social. Mai multi 
vorbitori, printre care și președinte
le organizației „Campania pentru 
dezarmare nucleară", Bruce Kent, 
au condamnat planurile N.A.T.O. 
de modernizare a rachetelor nu
cleare cu rază scurtă de acțiune 
si s-au pronunțat în favoarea edi
ficării de zone denuclearizate 
Europa.

Sodal-democrații vest-șjermani se pronunță 
în favoarea celei de-a „treia opțiuni zero"

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Președintele Partidului Social-De
mocrat din R. F. Germania. Hans- 
Jochen Vogel, aflat într-o vizită 
oficială in S.U.A., a avut o între
vedere cu membri ai Congresului 
american, in cursul căreia a reafir
mat poziția partidului său în fa-

în

zero".voarea unei „a treia opțiuni 
prin care să fie eliminate și rache
tele nucleare cu rază scurtă de 
acțiune din Europa. El a subliniat 
că modernizarea armelor nucleare 
cu rază scurtă de acțiune nu se 
bucură de asentimentul majorității 
populației vest-germane.

Pentru crearea unei zone fără arme nucleare în lirica
LAGOS 4 (Agerpres). — în ca

pitala Nigeriei au început lucrările 
unui seminar consacrat probleme
lor dezarmării — primul de acest 
fel organizat sub egida O.N.U. pe 
continentul african. Participantii. 
reprezentînd 21 de țări africane și 
organizații internaționale, exami
nează aspecte legate 
unei zone fără arme 
Africa de participarea 
cane la eforturile de

de crearea 
nucleare în 
țărilor afri- 
reducere a

ministrul nigerian al 
externe, Ike Nwachu- 
pronuntat în favoarea 
cheltuielilor militare și 
fondurilor devenite ast-

„NU“ BAZELOR MILITARE STRĂINE!

Situație încordată 
în Haiti

PORT-AU-PRINCE 4 (Agerpres). — 
Situația din capitala haitiană se men
ține încordată, ca urmare a unor noi 
acțiuni întreprinse de militari parti- 
cipanți la recenta tentativă de lovi
tură de stat. Aceștia reclamă elibe
rarea generalului Gerard Abraham, 
comandantul forțelor armate. ' și a 
altor ofițeri arestați în urma înăbu
șirii puciului, informează agenția 
T.A.S.S. S-au produs schimburi de 
focuri soldate cu morți și răniți, iar o 
serie de întreprinderi, magazine și 
școli și-.au suspendat activitatea.

ORIENTUL MIJLOCIU
• încheierea reuniunii Consiliului Central al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei • Obiectivele unui acord global 
de pace pe agenda convorbirilor la nivel inalt americano- 

egiptene
TUNIS 4 (Agerpres). — Comunica

tul transmis de agenția WAFA la în
cheierea reuniunii de la Tunis a Con
siliului Central al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei — organ legis
lativ în perioada dintre sesiunile 
Consiliului Național Palestinian (par
lamentul) — subliniază. între altele, 
necesitatea stringentă a convocării cît 
mai urgente a unei conferințe inter
naționale în problema Orientului Mij
lociu. relevînd importanța realizării 
unor pași “concreți in această direc
ție, cum ar fi instituirea unui comi
tet pregătitor, compus din reprezen
tanți ai membrilor permanenți ai 
Consiliului de Securitate al O.N.U., și 
desemnarea unui reprezentant spe
cial al O.N.U. pentru problema pales
tiniană și a reglementării crizei din 
Orientul Mijlociu. Comunicatul evi
dențiază că o asemenea conferință 
internațională trebuie să se desfășoa
re sub egida Națiunilor Unite și cu 
participarea tuturor părților implica
te în conflict, inclusiv a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

Participanții la reuniunea de Ia 
Tunis au adresat un apel Consiliului 
de Securitate al O.N.U. să adopte mă
surile necesare în vederea încetării 
ocupării de către Israel a teritoriilor 
palestiniene și arabe, pentru a per
mite poporului palestinian să-și exer
cite în mod liber dreptul la auto

determinare și Ia crearea unul stat 
independent.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
La Washington s-au încheiat convor
birile dintre președintele Statelor 
Unite. George Bush, și președintele 
Egiptului, Hosni Mubarak. Intr-o 
declarație făcută la sfîrșitul convor
birilor, președintele american a 
apreciat că securitatea pentru Israel, 
încetarea ocupației și înfăptuirea 
drepturilor politice palestiniene sînt 
obiectivele unui acord global de pace 
in Orientul Mijlociu, pentru a cărui 
realizare o conferință internațională 
„adecvat structurată și la momentul 
potrivit" ar putea juca „un rol util" 
— informează buletinul Casei Albe.

La rindul său, președintele 
Mubarak a subliniat că „situația 
actuală este propice mai mult decît 
oricînd pentru un efort activ" în 
direcția promovării procesului de 
pace în Orientul Mijlociu.

TEL AVIV 4 (Agerpres). — O de
monstrație a membrilor mișcării 
„Pace acum" din Israel a avut loc 
la Ierusalim. Participanții au cerut 
primului-ministru Yitzhak Shamir ca, 
în timpul vizitei pe care o efectuează 
în S.U.A.. să angajeze convorbiri efi
ciente privind pacea în Orientul Mij
lociu.

Autoritățile sud-coreer.e încearcă fără succes să oprească valul de protest 
al populației împotriva prezenței în sudul Peninsulei a bazelor militare 
americane. Fotografia infățișează o intervenție a forțelor polițienești con

tra maniiestanților care cer lichidarea bazelor străine

In Salvador continuă

SAN SALVADOR 4 (Agerpres). — 
Forțele democratic^ jnsprqcționale 
salvadoriene. grupate în frontul Fa- 
rabundo Marti pentru Eliberare Na
țională (F.M.L.N.), au scos din luptă, 
în înfruntările cu trupele trimise îm
potriva lor în ultima săptămînă, 96 
de militari — transmite agenția Pren- 
s'a Latina, citind postul de radio 
„Venceremos". De asemenea, subuni
tăți ale armatei au căzut în șase an- 
buscade organizate de insurgenți și 
au pierdut două vehicule militare și 
un elicopter.

La rîndul lor. forțele armate sal
vadoriene au anunțat că în cursul 
schimburilor de focuri zece insur
genți și-au pierdut viața și alți șase 
au fost răniți, la Nueva Trinidad. în 
departamentul Chalatenango.

Prognoze privind scăderea ritmului de creștere 
economică în țările occidentale

Raportul F.M.I. asupra perspectivelor economiei mondiale
WASHINGTON 4 (AgerpWs). — 

în raportul semianual al F.M.I. asu
pra perspectivelor economiei mon
diale, dat publicității la Washington, 
se relevă că, în 1989, principalele 
țări industrializate occidentale vor 
fi confruntate cu o reducere a creș
terii economice și cu relansarea pro
cesului inflaționist — informează 
agențiile China Nouă și A.D.N. Rata 
anuală a creșterii economice în aces
te țări urmează a se reduce de la 
4,1 la sută în .1988 la 3,3 la sută în 
1989 și la 2,9 la sută în 1990. într-o 
serie de țări occidentale se va înre
gistra o creștere a ratei inflației : în 
Marea Britanie aceasta va fi de 7,3 
la sută față de 4,9 la sută anul tre
cut, iar în Italia — de 5.9 la sută 
comparativ cu 5 la sută în 1988. în 
document se manifestă scepticism

față de măsurile preconizate de Ad
ministrația S.U.A. pentru reducerea 
deficitelor bugetare.

Raportul F.M.I. anticipează o creș
tere a decalajului comercial dintre 
țările membre, ceea ce' va avea 
urmări negative asupra întregii eco
nomii mondiale.

Țările în curs de dezvoltare, a că
ror datorie externă depășește la ora 
actuală 1,3 trilioane dolari, se vor 
confrunta cu poveri financiare și 
mai mari, o dată cu majorarea ra
telor dobînzilor. Suma totală a ram
bursării dobînzilor și creditelor . va 
atinge în acest an 176,1 miliarde do
lari, cu 12 miliarde mai mult decît 
în 1988, ceea ce va duce la deterio
rarea în continuare a situației eco
nomice a țărilor în curs de dezvol
tare.

Dezvoltarea schimburilor economice și cerințele
înlăturării practicilor discriminatorii

„Se impune să se acționeze cu mai multă fermitate pentru înlă
turarea protecționismului și liberalizarea schimburilor economice 
dintre state, pentru eliminarea oricăror forme de presiuni și condi
ționări politice și de altă natură, a oricăror îngrădiri și bariere arti
ficiale din calea comerțului internațional, pentru promovarea unor 
relații economice de deplină egalitate, respect al independenței și 
suveranității naționale, neamestec în treburile interne și avantaj 
reciproc”.

NICOLAE CEAUSESCU

întră problemele majore, de larg 
interes în rîndul opiniei publi
ce mondiale .— care constituie 
obiectul a numeroase conferințe, 
simpozioane sau mese rotunde la 
O.N.U. și in alte foruri internațio
nale — un loc aparte îl ocupă cerin
ța extinderii și diversificării continue 
a schimburilor și colaborării econo
mice între toate statele, fără deose
bire de orînduire socială, de mărime, 
potențial sau grad de dezvoltare. 
Este o preocupare ce pune și mai 
pregnant in evidență rolul și im
portanța pe care le au astăzi rela
țiile economice dintre state. „In 
epoca noastră, sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cînd cu
ceririle științei și tehnicii pun la in- 
demina popoarelor imense mijloace 
și posibilități de a-și spori avuția 
materială și spirituală, de a valori
fica resursele naturale în folosul so
cietății, dezvoltarea relațiilor eco
nomice între state, participarea la 
diviziunea internațională a muncii 
se impun ca o cerință obiectivă a 
progresului uman".

în condițiile interdependenței tot 
mai accentuate dintre economiile 
naționale, sporirii gradului de com
plexitate a producției, rolului tot 
mai însemnat al științei Și tehnicii 
în impulsionarea dezvoltării, nici o 
țară nu poate rămine in afara 
circuitului mondial de valori mate
riale și spirituale. Schimburile co
merciale, colaborarea economică in
ternațională reprezintă, de altfel, 
una din principalele forțe motrice 
ale progresului general. Accelerarea 
creșterii economice, dezvoltarea de

ansamblu a fiecărei țări depind, în
tr-o mare măsură, nu numai de e- 
fortul propriu, ci și de intensificarea 
schimburilor și cooperării economice 
și tehnico-științifice, de asigurarea 
accesului la sursele de energie și 
materii prime, Ia piețele financiare 
internaționale. în același timp, cola
borarea economică dintre state poale 
aduce o importanță contribuție la 
soluționarea unor probleme care se 
pun cu atîta acuitate la scară mon
dială, cum sînt cele legate de criza 
economică, comercială și financiar- 
valutară, de lichidare a subdezvoltă
rii, a decalajelor dintre state și edi
ficarea unei noi ordini economice 
internaționale.

Dezvoltarea schimburilor și coope
rării capătă astfel nu numai o im
portanță economică, ci și o deosebită 
însemnătate politică. Extinderea 
schimburilor contribuie la întărirea 
încrederii între state, „țese" legături 
de conlucrare pașnică, apropie po
poarele. între colaborare și destin
dere, între lărgirea schimburilor 
economice și securitate există un 
raport dialectic, o relație de 
strinsă condiționare reciprocă : des
tinderea și securitatea creează pre
mise pentru lărgirea colaborării — 
și invers — prin colaborare și coope
rare se adincește destinderea, ceea 
ce întărește securitatea și pacea.

în spiritul orientărilor de princi
piu ale politicii sale externe. Româ
nia socialistă s-a afirmat și se afir
mă ca o participantă tot mai activă 
Ia diviziunea internațională a mun
cii. Pe baza realizărilor deosebite in 
dezvoltarea forțelor de producție, a

Industrializării și modernizării agri
culturii, țara noastră Și-a extins și 
diversificat continuu comerțul și co
laborarea economică cu statele so
cialiste, care dețin ponderea princi
pală în ansamblul schimburilor ță
rii noastre, cu statele în curs de dez
voltare, practic cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire so
cială. Se poate spune, pe bună drep
tate, că amplificarea colaborării eco
nomice cu celelalte state constituie 
o caracteristică fundamentală a poli
ticii externe românești, întreaga ac
tivitate desfășurată pe plan interna
țional de țara noastră oferind o 
mărturie elocventă în acest sens.

La temelia raporturilor sale eco
nomice cu celelalte state România a 
așezat statornic și neabătut princi
piile independenței și suveranității 
naționale, deplinei egalități în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc.

Este o realitate faptul că, după 
o perioadă marcată de o amplificare 
generală a schimburilor* economice 
mondiale, în ultima vreme comerțul 
și colaborarea se ciocnesc de nume
roase piedici și opreliști. S-au multi
plicat măsurile protecționisle, de re- 
strîngere, sub diferite pretexte, a ac
cesului la piețele internaționale, la 
folosirea cuceririlor tehnico-științi- 
fice. Politica dobînzilor înalte, prac
ticile comerciale discriminatorii .și, 
în general, relațiile inechitabile din
tre state au agravat considerabil si
tuația țărilor în cur's de dezvoltare, 
au adîncit și mai mult decalajele 
dintre statele bogate și cele sărace

— cu consecințe nefaste ■asupra eco
nomiei și comerțului mondial.

Deosebit de nocivă s-a dovedit a 
fi practica unor state de a condi
ționa dezvoltarea schimburilor eco
nomice de interpretări abuzive și ar
bitrare asupra situației dintr-o țară 
sau alta, în general de a transforma 
relațiile economice în instrumente 
de presiune politică. Din practi
ca relațiilor internaționale nu au 
dispărut nici acele metode spe
cifice anacronicei politici de for
ță și ingerință, cum sint embar
gourile, blocadele economice — în 
contradicție flagrantă cu dezvoltarea 
normală a relațiilor economice inter
naționale, cu eforturile pentru o 
conlucrare echitabilă, reciproc avan
tajoasă, între state, în vederea eli
minării actualelor fenomene de 
criză din economia mondială. A- 
semenea practici au consecințe 
profund negative și sînt ; abso
lut inadmisibile, întrucît constituie, 
de fapt, forme flagrante de amestec 
în treburile interne ale altor state 
și ele nu pot să ducă decît 
la agravarea climatului politic, la 
animozitate și stări de tensiune, con
travenind astfel intereselor păcii in 
lume. Restricțiile, condiționările, li
mitările, embargourile, blocadele e- 
conomice au dus nu o dată în trecut 
la situații deosebit de critice în re
lațiile internaționale, însăși viața 
demonstrînd necesitatea stringentă a 
lichidării lor definitive.

într-o lume atit de diversă cum 
este cea de astăzi — în care există 
state cu orînduiri sociale diferite, 
cu poziții politice atît de diverse, cu 
potențiale economice șl militare din
tre cele mai variate, cu interese dis
tincte și sisteme de relații interna
ționale proprii — condiționarea re
lațiilor economice, încercările de 
amestec în treburile interne ale al
tor state sint inevitabil sortite eșe
cului. Experiența postbelică a ară
tat, nu o dată, că cei ce au recurs 
la asemenea practici au fost nevoiți 
să le abandoneze. Dar tot atît de 
adevărat este că în urma lor 
au rămas sechele ale neîncrederii. 
Căci, acționînd ca o frînă -în calea 
schimburilor economice normale, 
practicile de acest gen împiedică 
dezvoltarea pe baze stabile, sigure și 
într-o perspectivă largă a raporturi

lor comerciale și a cooperării intra 
state, dăunează progresului general, 
repercutîndu-se pînă la urmă nega
tiv asupra ansamblului relațiilor 
economice.

Cerințele unei dezvoltări sănătoa
se a economiei mondiale pledează 
astfel pentru respingerea unor ase
menea practici tributare vechiului 
mod de gîndire și acțiune in viața 
internațională, pentru desfășurarea 
unor schimburi economice echitabile 
și despovărarea lor de orice imix
tiuni, presiuni sau condiționări poli
tice, pentru acordarea de avantaje 
reciproce și înlesniri de lungă du
rată.

România, țară angajată într-o 
vastă operă constructivă, este hotărî- 
tă să dezvolte larg, in continuare, 
schimburile și colaborarea economi
că cu toate statele. Firește, baza 
imuabilă a acestor relații o vor for
ma, și în viitor, ca și pînă acum, 
principiile independenței și suvera
nității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc.

Pronunțindu-se cu fermitate pen
tru înlăturarea discriminărilor și res
tricțiilor, a oricăror factori de na
tură să frîneze desfășurarea unui 
circuit tot mai intens de bunuri ma
teriale, țara noastră va acționa con
secvent — așa cum a arătat nu o 
dată președintele Nicolae Ceaușescu 
— pentru extinderea schimburilor și 
cooperării economice cu toate state
le, în conformitate cu obiectivele 
stabilite de Congresul al XIII-lea și 
de Conferința Națională ale partidu
lui, pentru statornicirea de raporturi 
economice pe baze democratice, 
pentru dezvoltarea dialogului în 
scopul soluționării oricăror proble
me sau controverse, corespunzător 
normelor egalității și echității, impe
rativelor destinderii și păcii.

în epoca noastră. în care s-au acu
mulat atîtea probleme deosebit de 
complexe și de grave, este necesar 
ca toate statele, fără excepție, să-și 
aducă contribuția la dezvoltarea 
largă, neîngrădită a schimburilor și 
cooperării economice internaționale, 
pentru a se asigura dezvoltarea fie
cărei națiuni, progresul întregii o- 
meniri.

Gh. CERCELESCU

Preocupări privind valorificarea superioară 
a resurselor naturale ale țărilor in curs de dezvoltare

Conferință internațională în problema materiilor prime
LAGOS 4 (Agerpres). — în orașul 

nigerian Abuja au început lucrările 
unei conferințe internaționale pri
vind problema materiilor prime — 
informează agenția I.P.S. Delegați 
din peste 25 de state, precum și re
prezentanți ai unor organizații in
ternaționale. analizează noi strategii, 
politici și programe destinate spri
jinirii eforturilor țărilor în curs de 
dezvoltare consacrate valorificării 
superioare. în propriul beneficiu, a 
resurselor naturale de care dispun.

în discursul inaugural, președin

tele nigerian. Ibrahim Babangida. a 
subliniat necesitatea cooperării în 
acest domeniu între țările „Grupului 
celor 77“ pentru a se preveni mar- 
ginalizarea „lumii a treia" in eco
nomia mondială. Impulsionarea acti
vității de cercetare — â relevat el — 
este un imperativ pentru țările în 
curs de dezvoltare, iar instituțiile 
specializate trebuie să elaboreze teh
nologii autohtone pentru prelucrarea 
materiilor prime în vederea înlo
cuirii importurilor.

Cu prilejul „Centenarului Eminescu"

„Antologie de poezie românească'1 în Polonia
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — în 

cadrul acțiunilor închinate memo
riei marelui poet Mihai Eminescu. 
la Varșovia a apărut o ..Antologie 
de poezie românească". Tipărită in
tr-o tinută grafică deosebită, cule
gerea înfățișează evoluția liricii ro
mânești din cele mai vechi timpuri 
pînă azi. Ea este realizată de Da
nuta Bienkowska și Irena Herasi- 
mowicz. care au asigurat o prezen

tare competentă a poeziei româ
nești clasice și contemporane, a vie
ții și creației scriitorilor incluși în 
antologie.

Un loc de frunte il ocupă în vo
lum creafia eminesciană, in trans
puneri de tinută semnate de Wlod- 
zimierz Lewik. Kazimiera Illako- 
wiczowna. Anna Kamienska și Ed
ward Holda.

ILE DE PRESA
e scurt

1

FUNCȚIA DE PREȘEDINTE 
' AL PREZIDIULUI R.S.F. IUGO- 
I SLAVIA va fi asigurată, începînd 

de la 16 mai, de Janez Drnovsek, 
în urma rezultatelor scrutinului 
din Republica Slovenia, căreia, 

Iconform principiului rotației, i-a 
revenit dreptul desemnării, pe o 
perioadă de 12 luni, a șefului or- 

Iganului colectiv de conducere al 
statului federativ iugoslav.

CONTACTE CHINO-NEOZEE- 
I LANDEZE. Premierul Consiliului 
I de Stat al R. P. Chineze. Li Peng, 

l-a primit pe ministrul de externe 
Ial Noii Zeelande, Russell Marshall, 

aflat în vizită oficială la Beijing. 
Au fost abordate aspecte ale rela
țiilor bilaterale, precum și unele 

I probleme internaționale.
CONVORBIRI LA HANOI. Ngu-

Iyen Van Linh, secretar general al 
C.C. al P. C. din Vietnam, a con
ferit. la Hanoi, cu Ingrid Negard, I vicepreședintele P. C. din Norve
gia. Cu acest prilei au fost discu
tate aspecte ale relațiilor dintre 
cele două partide si cele privitoare 

I la situația politică internațională.
' PROTEST ÎMPOTRIVA NEONA- 

ZIȘTILOR ÎN R.F.G. în localita
tea vejSt-germană Wesel a avut 

I loc o amplă demonstrație de pro
test împotriva încercărilor forma- 

Ițiunii neonaziste „Republicanii" de 
a se implanta în landul Rhenania 
de Nord (Westfalia). Acțiunea a 

Iavut loc la chemarea organizației 
sindicatelor D.G.B. din localitatea 
respectivă și s-a desfășurat sub 
deviza „împreună împotriva drep- 

| tei", informează agenția A.D.N.
SEMINAR INTERAFRICAN ÎN 

. PROBLEME FINANCIARE. La 
I Accra a început un seminar regio- 
• nai asupra rolului băncilor de dez

voltare in Africa. Iau parte re- 
Iprezentanți ai instituțiilor finan

ciare din 13 țări, care dezbat mo

dalitățile menite să ducă la oreș- i 
terea contribuției băncilor în pro- | 
cesul de dezvoltare a statelor con
tinentului. *

MIȘCAREA REVENDICATIVA I
DIN CORSICA. Grevn celor 20 000 
de funcționari francezi din Insula I 
Corsica a intrat în cea de-a șaptea I 
săptămînă. Greviștii revendică îm
bunătățirea condițiilor de muncă i 
și viață.

CONFERINȚA ECOLOGICA. La 
Singapore au început lucrările con- I 
ferinței regionale pe problemele I 
deșeurilor industriale periculoase. 
La reuniune participă reprezen- I 
tanti a 20 de țări din bazinul Asiei I 
și Oceanului Pacific și ai Progra- ' 
mului O.N.U. pentru mediul încon- , 
jurător (U.N.E.P.).

COPIII „DIN PRIMA LINIE". —
In fiecare oră, in sudul continen- i 
tului african mor din cauza opera- I 
țiunilor militare 25 de copii, se • 
relevă in raportul publicat de 
UNICEF cu privire la situația co- | 
piilor din „statele din prima linie". | 
Tinăra generație din majoritatea 
țărilor din regiune este afectată de ■ 
operațiunile militare, dar intr-o si- I 
tuație deosebit de grea se află 
copiii din Mozambic și Angola, se ■ 
arată in document.

VIZITA. — Președintele Consi
liului Suprem al Republicii Sudan. I 
El Saved Ahmed El Mirghani. a | 
sosit în vizită la Riad, unde va 
avea convorbiri cu regele Fahd a1 ■ 
Arabiei Saudite, cu alte oficialități I 
saudite. 1

UN GRAV ACCIDENT FERO- I 
VIAR ș-a produs in Austria. Ia I 
nord de localitatea tiroleză Matrei, 
prin ciocnirea unui tren de pasa- I 
geri cu o locomotivă aflată în I 
mers. Datorită coliziunii. 41 de 
persoane au fost rănite, multe din- I 
tre ele fiind în stare foarte gravă. I
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