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IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

LUCRĂRILE PLENAREI LĂRGITE a" CONSILIULUI NAȚIONAL
AL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII
Șl GOSPODĂRIRII APELOR

„Consider că trebuie să cerem organelor și or
ganizațiilor de partid să acționeze cu mai multă răs
pundere în înfăptuirea rolului pe care îl au în orga
nizarea întregii activități; în conducerea tuturor sec
toarelor, în unirea eforturilor oamenilor muncii, ale
întregului popor“.
NICOLAE CEAUȘESCU
Ne aflăm Ia începutul primului
an al noului cincinal 1986—1990,
care — . așa cum prevăd hotăririle
Congresului al XIII-lea al parti
dului — marchează intrarea Româ
niei într-o etapă superioară de
dezvoltare, caracterizată prin ac
centuarea creșterii economice in
tensive, prin afirmarea unei noi
calități a muncii și a vieții între
gului nostru popor. Este o etapă
care pune în fața organelor și or
ganizațiilor de partid exigențe
mari, deosebite, care le cere să își
afirme și mai puternic rolul lor
politic conducător in toate domeni
ile, capacitatea de a conduce, mo
biliza și uni eforturile și energi
ile comuniștilor, ale
oamenilor
muncii din toate ramurile și uni
tățile economice în înfăptuirea
planurilor și programelor de dez
voltare economico-socială a țării.
Evidențiind această cerință pri
mordială, în cuvintarea rostită la
recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.
tovarășul Nicolae Ceaușescu sub
linia : „îndeplinirea rolului lor de
forță politică conducătoare a so
cietății nu este o problemă abstrac
tă, teoretică ; ea se reflectă — și
trebuie să se reflecte — în felul
in care se îndeplinesc hotăririle
partidului. Și principala problemă
este dezvoltarea economico-socială,
progresul general al țării, ridicarea
nivelului tehnic, calitativ al pro
ducției ; pentru că numai prin
dezvoltarea forțelor de producție,
a bazei materiale, putem asigura
înfăptuirea celorlalte programe și
planuri de activitate".
In fond, așa cum a relevat secre
tarul general al partidului, atit in
ceea ce este bun,
în realizările
obținute, cît și in lipsurile exis
tente este prezentă și se reflectă
și activitatea organelor și organi
zațiilor de partid, rezultatele con
crete, efective în îndeplinirea
obiectivelor planurilor de dezvol
tare economico-socială reprezentind de fapt criteriul primordial
de apreciere al eficienței muncii
politico-organizatorice. Tocmai de
aceea, în temeiul concluziilor și în
vățămintelor dșsprinse din activi

tatea desfășurată pînă acum, orga
nele și organizațiile de partid tre
buie să acționeze cu mai multă
răspundere pentru Înfăptuirea ro
lului care îl au în conducerea și
organizarea activității în toate sec
toarele vieții economice și sociale.
Pînă la urmă — arăta secretarul
general al partidului — Întreaga
activitate organizatorică și politicocducativă trebuie să se reflecte, in
primul rind, în înfăptuirea progra
melor și planurilor de dezvoltare
economico-socială. Aceasta este la-

Concluzii și învățăminte
la încheierea cincinalului
1981-1985, la începutul
unui nou cincinal
tura fundamentală, esențială a in
tregii activități a organelor și or
ganizațiilor de partid.
Bogată în idei, orientări și in
dicații de inestimabilă valoare
practică, cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu jalonează, tot
odată, cerințele și prioritățile ac
tuale ale dezvoltării economico-so
ciale, reprezentînd un program
concret de lucru pentru organele
și organizațiile de partid din toate
județele, din toate unitățile unde
se realizează producția materială.
Pe primul plan al preocupărilor
comuniștilor, ăl tuturor oamenilor
muncii trebuie să se situeze reali
zarea planului la export,, aceasta
constituind o cerință esențială pen
tru desfășurarea corespunzătoare a
activității economice, pentru pro
gresul patriei. De aceea, pretutin
deni, în fiecare unitate economică,
organizațiilor de partid le revine
înalta răspundere de a folosi în
treaga lor capacitate politico-organizatorică pentru mobilizarea tu

turor forțelor în vederea realizării
integrale, la timp și in condiții de
înaltă calitate a producției desti
nate exportului, făcînd din înde
plinirea exemplară a sarcinilor de
plan in acest domeniu și din creș
terea competitivității produselor
românești pe piața externă o probă
de maturitate' profesională, patrio
tică și politică pentru fiecare om
al muncii. De asemenea, în mo
mentul de față activitatea organe
lor și organizațiilor de partid tre
buie să fie concentrată asupra rea
lizării planului pe acest an și a
programului suplimentar de pro
ducție în industria extractivă și
energetică, precum și în celelalte
sectoare ale industriei, în funcție
de cerințele economiei naționale,
asupra îndeplinirii indicatorilor
calitativi, de eficiență ai planului
pe 1986.
Mari răspunderi revin organelor
și organizațiilor de partid în înfăp
tuirea programului de măsuri
adoptat de conducerea partidului
privind organizarea și moderniza
rea proceselor de producție în în
treprinderi. Este o acțiune politică
și economică de mare însemnă
tate. care trebuie să asigure creș
terea mai puternică a productivită
ții muncii, reducerea mai substan
țială a consumurilor materiale și
energetice, ridicarea continuă a ni
velului- tehnic și calitativ al produ
selor. Tocmai de aceea, această ac
țiune trebuie să se desfășoare pre
tutindeni sub conducerea nemijlo
cită a organelor și organizațiilor de
partid. Ele sint chemate să acțio
neze cu toată hotărîrea pentru ca
programele de măsuri elaborate în
acest scop în întreprinderi — pe
baza criteriilor orientative sta
bilite . de
conducerea
partidu
lui — să fie cit mai cuprin
zătoare. să fie definitivate neintirziat, cu participarea largă a
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor din unitățile industriale, a
specialiștilor din cercetare, proiec
tare. din învățămînt și din minis
tere, astfel ca în cel mai scurt
timp, chiar în această lună, să se
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In Capitală și în zonele afectate - acțiuni prompte,
bine organizate pentru deszăpezire
;/
f

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au început, joi, 13 februarie, la Sala
Palatului, lucrările Plenarei lărgite a Consiliului Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi
Apelor.
tn spiritul orientărilor si indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu,
plenara este chemată să analizeze,
cu înaltă responsabilitate și exigentă,
rezultatele obținute în anul 1985, sâ
dezbată și să stabilească măsurile ce
se impun pentru ridicarea întregii
activități la un nivel superior de
calitate și eficiență, pentru îndepli
nirea prevederilor Planului de dez
voltare a agriculturii și industriei
alimentare pe 1986, primul an al
celui de-al optulea cincinal.
Conducătorul partidului și statului
a fost întîmpinat cu deosebită însu
flețire de participanții la plenară.
Cei prezenti au aclamat îndelung,
cu entuziasm, „Ceaușescu—P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“, reafirmînd
vibrant simțămintele de nețărmurită
dragoste, stimă și recunoștință pe
care lucrătorii ogoarelor le poartă
secretarului general al partidului.
In prezidiu au luat loc tovarășul
Nicolae Ceaușescu, membri și mem
bri supleant! ai Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., secretari
ai Comitetului Central al partidului,
membrii Biroului Executiv al Consi
liului Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și
Gospodăririi Apelor.
La lucrări participă primii secretari
ți secretarii pentru problemele de
agricultură ai comitetelor județene
de partid, membri ai conducerii or
ganelor județene din subordinea
Ministerului Agriculturii, Ministeru
lui Industriei Alimentare și al Achi
ziționării Produselor Agricole, Mi
nisterului
Silviculturii, Consiliului
Național al Apelor, Uniunii Naționale
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție și Băncii pentru Agricultură
și Industrie Alimentară, cadre de
conducere, specialiști și lucrători din
unitățile agricole de producție, de
cercetare și invățămint, organizatori
de partid — președinți ai consiliilor
unice agroindustriale, secretari ai
comitetelor comunale de partid,
țărani cu gospodărie individuală din
localitățile necooperativizate.
Iau parte, de asemenea, cadre cu
munci de răspundere din ministerele
și organele centrale cu sarcini în
domeniile agriculturii, industriei ali
mentare și achiziționării produselor
agricole, silviculturii și gospodăririi
apelor, activiști de partid, ai orga
nizațiilor de masă și obștești.
Participanții la plenară au aprobat
următoarea ordine de zi :
1. Raport privind concluziile ce
se desprind din activitatea desfășu
rată in agricultură în anul 1985 ;
sarcinile și măsurile ce trebuie
întreprinse pentru realizarea’ preve
derilor din Directivele Congresului al
XIII-lea al P.C.R. cu privire la
dezvoltarea agriculturii și industriei
alimentare, pentru transpunerea in
viață a orientărilor și indicațiilor
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, in ve
derea îndeplinirii planului pe 1986.

2. Program de măsuri privind pre
gătirea și desfășurarea campaniei
agricole de primăvară — 1986.
3. Program cu privire la organi
zarea teritoriului și creșterea fer
tilității solurilor in perioada 1986—
1990.
4. Program privind realizarea lu
crărilor in domeniul irigațiilor, de
secărilor și combaterii eroziunii so
lului in anul 1986.
5. Program privind producția, ex
portul și eficiența economică a
Culturilor de legume in anul 1986.
6. Program privind dezvoltarea
transportului cu atelaje și tractoare
cu remorcă în vederea reducerii
transportului auto în perioada 1986—
1990.
7. Program privind cultura viței
de vie și a pomilor fructiferi in pe
rioada 1986—1990.
8. Program pentru dezvoltarea pro
ducției de sucuri răcoritoare pe pe
rioada 1986—1990.
9. Program
pentru
dezvoltarea
creșterii iepurilor de casă.
10. Program de dezvoltare a api
culturii in perioada 1986—1990.
11. Program privind dezvoltarea
sericiculturii in perioada 1986—1990.
12. Program de acțiuni pentru con
tractarea și achiziționarea produselor
agricole vegetale și animale pe anul
1986.
13. Proiect de decret privind elabo
rarea și executarea planurilor de
cultură și de producție ale unităților
agricole socialiste, precum și alo
gospodăriilor membrilor cooperati
velor agricole de producție și pro
ducătorilor particulari.
14. Proiect de decret privind eva
luarea in cimp a producției agricole
vegetale.
15. Proiect de decret privind mo
dificarea și completarea unor pre
vederi ale Statutului
cooperativei
agricole de producție.
16. Convocarea Congresului consili
ilor de conducere ale unităților agri
cole socialiste, al intregii țărănimi,
al consiliilor oamenilor muncii din
industria alimentară și achiziționării
produselor agricole, silvicultură și
gospodărirea apelor.
Raportul a fost prezentat de tova
rășul Ion Dincă, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului, președintele Consiliului
Național al Agriculturii, Industriei
Alimentare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor.
în prima zi a plenarei, în cadrul
dezbaterilor în plen au luat cuvîntul
tovarășii Leonard Constantin, primsecretar al Comitetului județean Iași
al P.C.R., Constantin Matei, pre
ședintele C.A.P. Smirna, județul Ia
lomița, Ion Crețu, director general
al Direcției pentru agricultură a ju
dețului Constanța, Pavel Aron, primsecretar al Comitetului județean
Arad al P.C.R., Constantin Bulugiu,
director generail al Direcției pentru

agricultură a județului Dolj, Nicolae
Rimneantu, directorul I.A.S. Liebling,
județul Timiș, Gheorghe Duma, pre
ședintele C.A.P. Șăulia, județul Mu
reș, Constantin Dumbrăveanu, di
rectorul Trustului S.M.A. județul
Vaslui, Gheorghe Tănase, primsecretar al Comitetului județean Ia
lomița al P.C.R., Maria Mitrică, or
ganizator de partid și președinte al
C.U.A.S.C. Ianca, județul Olt, Vasile
Boncotă, director general al Direc
ției pentru agricultură a județului
Teleorman, Victor Popescu, director
cu producția animală
Ia Direcția
pentru agricultură a județului Bra
șov, Cornelia Cosma, secretar al
comitetului comunal de partid,
primar al comunei Livezile, județul
Alba, Anton Lungu, prim-secretar al
Comitetului
județean Brăila al
P.C.R.
în cursul după-amiezii, lucrările
s-au desfășurat pe grupe de județe.
Au avut loc, de asemenea, plenara
Consiliului Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție,
plenara Consiliului Silviculturii și
ședința Comisiei centrale a producă
torilor agricoli din localitățile ne
cooperativizate.
In cuvintul lor, participanții au
adus, in numele oamenilor muncii
din agricultură, industria alimentară,
silvicultură și gospodărirea» apelor,
un fierbinte omagiu secretarului ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru energia, devotamentul și dă
ruirea revoluționară cu care acțio
nează în vederea înfloririi continue a
patriei, creșterii bunăstării întregului
nostru popor, ridicării țării pe cul
mile luminoase ale socialismului și
comunismului, sporirii prestigiului și
rolului României în lume. A fost re
afirmată profunda recunoștință fată
de conducătorul iubit al partidului și
statului pentru grija statornică pe
care o acordă dezvoltării acestor im
portante ramuri și sectoare ale eco
nomiei. creșterii aportului lor la spo
rirea avuției naționale, la ridicarea
nivelului de trai al întregii noastre
națiuni.
Vorbitorii au dat expresie aprecie
rii deosebite față de activitatea des
fășurată de tovarășa
academician
doctor inginer Elena Ceaușescu.
eminentă personalitate politică Si
strălucit om de știință de renume
mondial, care își aduce o contribu
ție de o excepțională valoare la în
făptuirea politicii partidului și sta
tului nostru, la dezvoltarea științei
românești^ la aplicarea cuceririlor
științei in’slujba prosperității patri
ei, a cauzei păcii, înțelegerii, colabo
rării și progresului întregii omeniri.
Raportind asupra activității desfă
șurate. participanții la discuții au
arătat că anul trecut, cu toate con
dițiile climatice mai puțin favora
bile. s-au înregistrat unele rezultate
bune la cereale, plante tehnice, car
tofi, legume, fructe și în zootehnie,
care au asigurat aprovizionarea popu
lației, precum și alte cerințe ale
economiei naționale. Ei au scos în
evidentă
realizările unor
unități
agricole de stat și cooperatiste, care
au obținut recolte mari, ceea ce con
firmă posibilitățile reale ale agricul
turii noastre socialiste de a da pro
ducții ridicate, sigure și stabile. în
același timp, vorbitorii s-au referit

la lipsurile serioase manifestate în
utilizarea rațională a pămîntului, a
bazei tehnico-materiale. in întreține
rea corespunzătoare a culturilor, re
coltarea și depozitarea producției, în
realizarea efectivelor de animale si
a. producției zootehnice. în mobiliza
rea și folosirea cu maximă eficiență
a forței de muncă de la sate.
Pornind de la succesele înregistra
te. precum, și de la deficientele care
au existat în activitatea desfășurată
in anul 1985, cei care au luat cuvin
tul au înfățișat măsurile. întreprinse
pentru îmbunătățirea radicală a
muncii, pentru intărirea ordinii și
disciplinei in toate aceste sectoare, în
vederea îndeplinirii exemplare a pla
nului pe 1986 și pe întregul cincinal,
a sarcinilor privind livrările la fon
dul de stat.
Participanții Ia dezbateri au arătat
că. puternic mobilizați de indicațiile
Si îndemnurile secretarului general al
partidului, oamenii muncii de
la
sate acționează cu toate forțele, cu
întreaga energie pentru a asigura
sporirea producției vegetale și ani
maliere, obiectiv prioritar al planu
lui pe 1986. In acest sens, au fost evi
dențiate
măsurile inițiate pentru
buna pregătire și desfășurare a cam
paniei de primăvară, pentru efec
tuarea la timp și de calitate a însămintărilor, a tuturor lucrărilor
agricole din acest an.
Dezbaterile au evidențiat că, în
vederea obținerii unor recolte cit mai
bogate, se acordă o atenție deosebită
ridicării potențialului productiv al
pămintului, folosirii cu maximum de
randament a tractoarelor, mașinilor,
a celorlalte mijloace tehnico-mate
riale. cultivării tuturor suprafețelor
planificate, în structura stabilită,
respectării întocmai a disciplinei de
plan, exploatării eficiente a tuturor
terenurilor amenajate pentru irigații,
generalizării cuceririlor cercetării ști
ințifice și experienței unităților frun
tașe. introducerii și extinderii în cul
tură a soiurilor și hibrizilor de înal
tă productivitate, aplicării stricte a
tehnologiilor specifice, realizării den
sităților optime de plante la hectar,
executării la timp a lucrărilor de fer
tilizare și întreținere a culturilor,
strîngerii, transportării, depozitării și
valorificării. în cele mai bune con
diții. a produselor agricole.
In timpul dezbaterilor, au fost re
liefate preocupările privind dezvolta
rea mai puternică a legumiculturii,
a viticulturii și pomiculturii, pentru
obținerea unor producții sporite,
care să asigure satisfacerea cerin
țelor de consum ale populației, pre
cum și necesarul de materii prime
pentru industrie.
S-a relevat, totodată, modul cum
se acționează pentru îmbunătățirea
activității din zootehnie, pentru
creșterea continuă a efectivelor și a
producțiilor animaliere, în scopul
realizării integrale a sarcinilor din
acest important sector al agricul
turii.
Evidențiindu-se rolul important al
științei
în
îndeplinirea
marilor
obiective din agricultură, în cadrul
plenarei a fost manifestată . hotărîrea specialiștilor din acest domeniu
de a soluționa cu operativitate te
mele de cercetare, de a intensifica
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Zilele acestea, in București și in alte zone ale țârii
au avut loc din nou căderi abundente de zăpadă și
a viscolit, îngreuindu-se simțitor circulația pe drumu
rile publice și pe căile de acces. Pretutindeni, orga
nele locale, ministerele de resort, unitățile economice,
precum și populația au intervenit operativ și energic
pentru deszăpezire, pentru desfășurarea normală a
activității social-economice.
In Capitală, edilii au acționat acum cu promptitu
dine, importante mijloace mecanice și forțe umane
fiind operativ mobilizate pentru degajarea marilor ar
tere, inclusiv pentru inlăturarea zăpezii de pe nume

bucurești ,

Importante mijloace mecanice, numeroși cetățeni lucrează din plin

încă din seara zilei de 12 februa
rie, pe baza hotărîrilor comanda
mentelor special constituite la ni
velul Consiliului popular al munici
piului București și consiliilor popu
lare ale sectoarelor teritoriale, în
Capitală s-a acționat energic pen
tru înlăturarea efectelor
căderilor
masive de zăpadă. Cele peste 500
de mijloace mecanizate ale dome
niului public, precum și personalul
din subordinea consiliului popular
au acționat în tot cursul nopții de
miercuri spre joi pentru a preveni
înzăpezirea arterelor de circulație.
O atenție deosebită s-a acordat
degajării liniilor de acces spre
platformele industriale, spre depo
zitele de materii prime și bazele de
aprovizionare cu produse agroalimentare — fabrici de pîine și lapte,
depozite de legume și fructe ș.a. Ca
urmare, activitatea de producție în
toate unitățile industriale din Capi
tală s-a desfășurat normal.
De asemenea, școlile, creșele și
grădinițele, precum și unitățile de
asistență sanitară au funcționat
normal de la prima oră a dimineții
de joi. Totodată, unitățile comer
ciale și-au desfășurat activitatea
potrivit orarelor.
In cursul zilei, parcul de mijloa
ce mecanizate a fost
suplimentat
cu o serie de utilaje adecvate de la
unele întreprinderi industriale și
de construcții. In cursul zilei de joi
la acțiunea de înlăturare a zăpezii

Ieri, în

roase străzi laterale. De asemenea, la întreprinderea
de transport București s-au făcut de data aceasta
eforturi eficiente ca circulația sâ fie cit mai puțin
perturbdtâ.
Firește, in aceste acțiuni un rol deosebit revine cetă
țenilor, care - in interesul propriu ca și în virtutea
obligațiilor ce le revin prin dispozițiile Legii 10 — sint
chemați sâ participe neintirziat la deszâpezire.
Și, in bunâ mâsurâ, cetâțenii răspund cu spirit civic
acestei îndatoriri - așa cum reiese și din secvențele
de mai jos, înregistrate ieri in Capitală și in citeva
județe.

Capitală

au participat 320 000 de oameni ai
muncii din Capitală, organizați în
trei schimburi.
Pentru a se asigura aproviziona
rea normală cu apă a orașului,
echipe special constituite suprave
ghează punctele de captare de pe
Dîmbovița și Argeș pentru a înlă
tura gheața și zaiurile. De aseme
nea, s-au luat măsurile necesare
pentru alimentarea consumatorilor
casnici și industriali cu energie
electrică și termică.
La I.T.B. s-au depus eforturi sus
ținute in vederea unui flux normal
al transportului în comun. 4 000 de
oameni ai muncii au lucrat în
cursul nopții de miercuri in depouri, autobaze și pe trasee pentru
punerea la punct a vehiculelor,
deszăpezirea liniilor și a căilor de
acces din garaje.
De asemenea,
s-au luat măsuri pentru curățarea
celor 1100 de macazuri ale rețelei de
tramvaie și deszăpezirea capetelor
de linii, care să permită întoarce
rea vehiculelor. Pe toate liniile de
tramvaie, troleibuze și autobuze in
interiorul orașului s-au menținut în
funcțiune în cursul nopții vehicule
pentru a nu se acoperi căile de ru
lare. Deszăpezirea liniilor de tram
vaie s-a făcut cu ajutorul a 18 turboforeze cu perie, multe tramvaie
avînd montate pluguri. De aseme
nea, pe majoritatea traseelor s-a
împrăștiat material antiderapant.
Echipele de Intervenție au acționat

s-a acționat eu forțe mecanice șl

umane

pentru funcționarea normală a sis
temului energetic de alimentare a
tramvaielor și troleibuzelor.
w
Stimulați de activitatea intensă a
oamenilor muncii care descongestio
nează arterele de circulație, locatarii
blocurilor din zona Gării au ieșit Ia
rindul lor să deszăpezească aleile și
rigolele, căile de acces și spatiile din
jur. I-am intilnit astfel, ieri, pe Dan
Mihălache Nicolae Cecan. Nicolae
Dumitrescu si multi alți locatari ai
blocurilor D-H din bulevardul Dinicu Golescu nr. 15—21. „Oamenii au
ieșit încă din zori din proprie ini
țiativă Ia curățatul zăpezii — ne
spune președintele asociației de lo
catari. Mihai Scînteianu. Acesta este
comportamentul civic ce caracteri
zează locatarii din asociația noastră ;
totuși, trebuie spus că și. la noi în
bloc sint cîțiva care nu fac altceva
decit să-și deszăpezească autoturis
mele".
în celelalte sectoare din oraș, pe
toate străzile și bulevardele, aceeași
, animație, aceeași participare cetățe
nească la deszăpezire. In sectorul 2,
în fața blocurilor din șoseaua Mihai
Bravu, la intersecția străzilor Lizeanu și Viitorului, pe străzile Grozovici, Chiristigii și multe altele, deși
ningea abundent, încă de la primele
ore ale dimineții de ieri era un ade
vărat iureș de lopeți. Se curățau
străzile, aleile, intersecțiile.

(Continuare in pag. a V-a)

pentru

înlăturarea zăpezii
Foto : S. Cristian
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CREȘTEREA CALITĂȚII MUNCII DE PARTID
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PENTRU TINE, PENTRU ȚARĂ!

9

LA BAZA CREȘTERII EFICIENTEI ACTIVITĂȚII ECONOMICE
1

9

La recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia cu deosebită claritate că afirmarea ro
lului de forță politică conducătoare al organelor și organizațiilor de partid
trebuie să se reflecte înainte de toate în modul în care acestea mobilizează
colectivele de oameni ai muncii la îndeplinirea planurilor și programelor de
dezvoltare economico-socială a țării. în cadrul anchetei noastre, în răspun
surile primite de la Bacău, municipiu care, pentru realizările obținute, a fost
distins de trei ori, în anii cincinalului de curînd încheiat, cu Ordinul Muncii
clasa I, este reliefată una din modalitățile exercitării acestui rol.
1. Anul 1985 a însemnat pentru or
ganele și organizațiile de partid, pen
tru toți oamenii muncii din munici
piul Bacău, o perioadă de activitate
susținută pentru transpunerea în
viață a unor obiective și sarcini ca
litativ superioare în toate domeniile
vieții economico-sociale. In ansam
blul preocupărilor comitetului muni
cipal de partid, accentul principal a
fost pus — pornind de la obiectivele
pe care le aveam de înfăptuit — pe
asigurarea cunoașterii și Însușirii
acestora de către organizațiile de
partid și organele de conducere co
lectivă din unități, de către toți oa
menii muncii. în acest sens, acțiu
nile inițiate și conduse nemijlocit de
comitetul municipal de partid s-au
concretizat în dezbaterile sistematice
organizate în cadrul adunărilor de
partid, adunărilor generale ale oa
menilor muncii, prin toate formele
și mijloacele propagandei de partid.
Cu aceste prilejuri s-a insistat asu
pra posibilităților și resurselor exis
tente în fiecare unitate economică
pentru îndeplinirea sarcinilor de
plan, au fost făcute numeroase și
totodată judicioase propuneri pentru
aplicarea fermă a mecanismului economico-financiar, a principiilor autoconducerii muncitorești. La între
prinderea de mașini-unelte, de exem
plu, analizele și dezbaterile care
s-au desfășurat sub conducerea unui
membru al biroului comitetului mu
nicipal de partid, măsurile adoptate
au urmărit continuarea pe o treaptă
superioară a procesului de înnoire a
producției, cu accentul pe ridicarea
nivelului tehnico-calitativ și de com
petitivitate al produselor, prin crea
rea unor mașini-unelte de înaltă pro
ductivitate, electronizate, cb elemen
te de robotizare, in spiritul indica
țiilor și orientărilor formulate de se
cretarul general al partidului. Acționînd cu fermitate și perseverență pe
această cale, colectivul de aici a trăit,
nu cu mult timp în urmă, satisfacția
obținerii „Medaliei de aur** pentru
una din mașinile-unelte expuse la
Tirgul internațional de la Brno.
Se cuvine să relev, de asemenea,
preocuparea constantă a comitetului
.municipal de partid pentru organiza
rea unor schimburi de experiență,
dezbateri, simpozioane, în vederea
cunoașterii stilului și metodelor de
muncă pe care le folosesc organele

și organizațiile de partid din unită
țile fruntașe, acțiuni care s-au con
stituit de fiecare dată în autentice
tribune de promovare și generalizare
a unor experiențe înaintate, de popu-
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1. Ce experiențe din stilul și metodele de muncă ale co
mitetului de partid, ale organizațiilor de bază și-au dovedit
eficiența în anul trecut ?
2. Ce vă propuneți pentru perfecționarea și generalizarea
lor în acest an în vederea creșterii calității și eficienței muncii
politico-organizatorice în mobilizarea comuniștilor, a oameni
lor muncii la înfăptuirea exemplară a sarcinilor economice ?
experiență ne-a demonstrat că în
tr-o serie de organizații de partid n-a
fost acordată anul trecut toată aten
ția urmăririi și îndeplinirii riguroa
se a hotărîrilor și măsurilor stabili
te, a programelor în domenii, cum
. ar fi creșterea
productivității
muncii, reducerea consumului de
materiale și energie etc. Controa
lele sistematice, ferme și exi
gente efectuate în organizațiile de
■partid de la întreprinderea de pos
tav „Proletarul", combinatul de în
grășăminte chimice și șantierul cen
tralei electrice de termoficare și-au
dovedit cu adevărat eficiența. Insis
tăm asupra intensificării controlului
îndeplinirii hotărîrilor de partid și
legilor țării, intrucît el este o moda
litate deosebit de eficace pentru rea
lizarea unui contact nemijlocit al co
mitetului municipal de partid cu oa
menii muncii din întreprinderi, cu
noașterea reală, amănunțită a proble
melor pe care le 'ridică activitatea de
partid în producție-, pentru creșterea
răspunderii cadrelor de conducere
8-lea cincinal, strategia dezvoltării
din unități, a organizațiilor de bază
economice intensive urmează să se
în conducerea directă și soluționa
materializeze in activitatea din uni
rea operativă a problemelor eco
tățile municipiului printr-o sporire a
nomice.
producției industriale cu 10 la sută, a
Unitățile economice din munici
productivității muncii cu 17,4 Ia sută,
piul nostru au pentru acest an pro
a producției nete cu 22 la sută, în
grame importante de activitate pri
condițiile creșterii exportului cu pes
vind ridicarea permanentă a calită
te 60 la sută față de anul 1985. înde
ții producției, modernizarea și asi
plinirea acestor sarțini mobilizatoa
milarea unor noi produse, creșterea
re presupune punerea în valoare a
productivității
muncii,
reducerea
experienței dobîndite pînă acum în
consumului de materii prime, mate
munca politico-organizatorică, in ac
riale,
energie
și
combustibil.
Avem
tivitatea de conducere a activității
ferma convingere că preîntîmpinarea
economice, precum și eliminarea
neajunsurilor ce s-au mai manifes
holărîtă a neajunsurilor care s-au
tat, atingerea obiectivelor propuse
manifestat în munca desfășurată. în
sînt posibile numai prin implicarea
acest scop, secretariatul comitetului
directă și mai activă a organelor și
municipal de partid a trecut la or
organizațiilor de partid in soluțio
ganizarea unor controale sistematice
narea sarcinilor care le revin, prin
în unități, urmate de analize la fața
ridicarea permanentă a calității și
locului, împreună cu comitetele de
eficienței muncii acestora în acțiu
partid și birourile organizațiilor de
nea de mobilizare a comuniștilor, a
bază, asupra modului in care se în
tuturor
oamenilor muncii din unită
făptuiesc hotărîrile, planurile și pro
gramele adoptate pentru acest an.
țile economice la îndeplinirea rigu
Urmărim să asigurăm respectarea
roasă și sistematică a propriilor hotăunei laturi importante a controlului
rîri, a sarcinilor de plan, cantitative
de partid — anume aceea de a înlă
și calitative, ce le revin în acest prim
tura cu hotărîre și promptitudine lip
an al noului cincinal.
surile care se mai fac simțite, asigurind, totodată, prevenirea apariției
VasIIe AIBU
anumitor stări de lucruri negative.
prim-secretar al Comitetului
municipal Bacău al P.C.R.
Procedăm astfel, pentru că propria
carea superioară a resurselor mate
riale si a capacității creatoare a oa
menilor — resurse departe de a fi fost
epuizate și de care dispunem din
plin. în primul an al celui de-al

Controlul să prevină
neajunsurile, să garanteze
îndeplinirea hotărîrilor!
larizare a ceea ce s-a făcut bun și eficient. în acest sens aș remarca doar
acțiunile pentru generalizarea expe
rienței in privința pregătirii, organi
zării și desfășurării discuțiilor indi
viduale ale birourilor organizațiilor
de bază cu comuniștii. Generalizarea
experienței pozitive în această pri
vință a dus la sporirea eficientei acestor discuții, la creșterea spiritu
lui revoluționar, de răspundere al
comuniștilor pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le sint încredințate.
2. în cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la recenta ședință
a Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. este subliniată nece
sitatea întăririi exigenței, răspunde
rii organelor și organizațiilor de
partid pentru înfăptuirea hotărîrilor ■
partidului, a planurilor și programe
lor de dezvoltare economico-socială,
pentru perfecționarea felului lor de
muncă, întreaga lor activitate tre
buind să se reflecte în rezultatele
concrete obținute în îndeplinirea
planului și sarcinilor suplimentare,
în realizarea exportului — aceasta
constituind, de fapt, principalul cri
teriu de apreciere a eficienței mun
cii politico-organizatorice. Din aceas
tă perspectivă comitetul municipal
de partid va continua cu și mai
multă consecvență și fermitate acți
unile întreprinse pentru valorifi-

Obligația socială, îndatorirea patriotică a oricărui cetățean |
de la sate este de a produce cit mai mult pentru trebuințele lui;
de a contracta cit mai mult pentru cerințele societății!
IN

p

Modul in care se desfășoară acțiunea de contractare a produselor
agroalimentare la fondul de stat în județul
.
.
____ este contrastant
___________ :
Giurgiu
în timp ce unele comune au reușit să încheie această acțiune, județul pe
ansamblu înregistrează serioase rămineri in urmă la un șir de produse.
Aceasta impune o mobilizare mai serioasă a forțelor din partea orga
nelor și organizațiilor de partid, consiliilor populare, cooperației, a tuturor
unităților cu atribuții in domeniul contractărilor. Prezintă, desigur, inte
res faptul că, pe acest fond general, există in județ — din păcate cu
caracter izolat — unele experiențe pozitive : comune care au reușit să
încheie acțiunea de contractare, angajîndu-se să livreze la fondul de stat
cantități sporite de produse agroalimentare. Exemplul acestor comune —
a căror experiență se impune a fi generalizată, în primul rînd în cadrul
județului — denotă că există reale posibilități pentru ca. pe ansamblu,
județul să se înscrie cu rezultate bune.
Prin această prismă am cerut corespondentului nostru județean să ne
relateze experiența uneia din comunele fruntașe — Izvoarele — care
prezintă cu atît mai mult interes cu cit, pînă de curînd, înregistra rezul
tate nesatisfăcătoare. Cum s-a reușit redresarea situației ?
OAMENII S-AU CONVINS
DIN PRACTICĂ DE AVANTAJE
— După ce o vreme cam stăteau
pe gînduri la contractări, cu timpul
oamenii din Izvoarele au înțeles,
prin forța de convingere a faptelor,
că a produce mai mult în
_ _ gospodă_____
riile personale și a vinde "statului
pe bază de contract cît mai multe
din aceste produse este modalitatea
cea mai eficientă de a împleti pro
priile cerințe de consum cu intere
sele generale ale societății — ne
spune Stelian Ciulacu, primarul co
munei. Se știe, de pildă, că localitatatea noastră este situată la o dis
tanță mai mare de așezările urbane.
Cu toate acestea, în magazinele de
aici pot fi găsite aproape aceleași
mărfuri ca în orice oraș. Realizînd
in comună schimbul de produse, oa
menii cîștigă bani mai mulți, dar
cîștigă și timp, pe care-1 pot folosi
în mod util, ocupîndu-se de crește
rea animalelor. Numai din livrarea
animalelor pentru carne, gospodări
ile populației au realizat în 1985 un
venit bănesc de 4 297 000 lei. Acest
lucru le-a permis să-și facă noi
investiții pentru înfrumusețarea ca
selor și alimentarea cu apă pota
bilă, să cumpere aparatură de uz
casnic, televizoare și să-și procure
material de prăsilă sau furaje în
vederea continuării tradiției de buni
crescători de animale. Iată de ce,
și în acest an, interesul celor 2 726
de gospodării cîte există in comună

Fapte, inițiative, preocupări
DîN JUDEȚELE ȚĂRII

O COMOARĂ... DE SĂNĂTATE
descoperită și pusă în valoare la Mangalia
înainte. în acest scop, lucrările de
amenajare și de punere în valoa
re a lacului au fost încredințate
întreprinderii de execuție și ex
ploatare a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare, care a executat mai
intîi un stăvilar, pentru a bara
pătrunderea apei de infiltrație,
după care apa bălții a fost dever
sată în mare, nivelul ei scăzînd cu
un metru. în felul acesta, con
structorii și-au creat front de lucru
pentru împrejmuirea viitorului lac
cu un dig de • apărare numit antival — pe lungimea de 2 kilome
tri. din care s-a și realizat jumă
tate. Digul se construiește din ele
mente de beton prefabricat, direct
pe șantier, astfel îneît lucrările
avansează repede. Concomitent, au
început și lucrările de drenaj, jdeștufizarea zonei și decolmatarea iz
voarelor de apă mezotermală. De
la același interlocutor aflăm că,
o dată eu amenajarea lacului cu un
luciu de aproape 100 hectare, ca
element de arhitectură peisagistică
șj punerea în valoare a rezervelor
de nămol, cel de-al treilea element
benefic al lucrărilor îl constituie
folosirea deplină a izvoarelor de
apă mezotermală sulfuroasă, apă
care se extrage la temperatura de
23—26 grade și care dă rezultate
deosebite in tratamentul diferitelor
afecțiuni. în acest scop, au fost
executate numeroase foraje, urmînd ca în continuare să se mon
teze conducte de transport al apei
direct la bazele de tratament de
pe Litoral, unde, datorită tempe
raturii de extracție, nu va mai
trebui încălzită, realizindu-se ast
fel mari economii de energie elec
trică sau termică. în sfîrșit, un ul
tim atribut al viitorului lac este
acela că. în urma lucrărilor de
amenajare si sistematizare, vor fi
redate circuitului agricol impor
tante suprafețe de teren care vor
intra în patrimoniul vestiților gră
dinari ai Litoralului.

Georqe M1HĂESCU

corespondentul „Scinteii"^

Cură balneară prin oficiile județene de turism
Agențiile și filialele
oficiilor județene de
turism și ale I.T.H.R.
București oferă locuri
pentru cură balneară,
odihnă.
minivacante
sau excursii in stațiu
nile Felix. Herculane.
Geoagiu, Moneasa. Sovata. Sîngeorz Băi,
Vatra Dornei. Slănic
Moldova, Lacu Să
rat,
Călimănești-Căclulata, Olănești, Go
vora,
Eforie
Nord.
Mangalia si altele.
Se acordă reduceri
de 20—40 la sută la ta-

rifele de cazare si
masă și 25 la sută la
transportul pe C.F.R.
Durata perioadei de
ședere și data plecării
în stațiune pot fi sta
bilite de solicitant!.
Cazarea, masa si
procedurile medicale
se asigură, de regulă,
in complexe balneare
moderne, cu un ridicat
grad de confort.
Personal medical cu
înaltă calificare asigu
ră efectuarea unor
tratamente
balneare

de mare eficientă, ba
zate pe factorii natu
rali de cură existent!
in stațiuni.
în toate stațiunile se
organizează manifes
tări cultural-artistice
' atractive și excursii la
obiectivele
turistice
din împrejurimi.
Biletele se procură
de la toate unitățile
de turism si comitetele
sindicatelor din între
prinderi, instituții și
oficiile de pensii ju
dețene.

Arhitectură modernă la Zalău

In realizarea Programului de dez
voltare a producției culinare apro
bat de Comitetul Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., un rol important au
întreprinderile și unitățile de ali
mentație publică din marile centre
urbane, cărora le revine sarcina de
a pune la dispoziția populației o
mare diversitate de preparate prin
valorificarea superioară a materiilor
prime. în Capitală, unde există im
portante capacități de producție, cit
și specialiști de prima mină în arta
culinară, s-a și trecut la aplicarea
măsurilor preconizate de acest pro
gram. Iar primele rezultate sint pro
mițătoare. S-a acumulat o anumită
experiență în ce privește adaptarea
la cerințele publicului, s-au crista
lizat unele inițiative și concluzii.
O intensă utilizare a bazei mate
riale existente. La direcția generală
comercială a municipiului stăm de
vorbă cu șeful compartimentului de
coordonare a alimentației publice,
tovarășul Tiberiu Popescu. îl între
băm care au fost primele măsuri
luate pentru aplicarea prevederilor
programului amintit :
— Am pornit, cum era și firesc,
de la o inventariere a tuturor capacităților disponibile, în vederea dezvoltării producției culinare destina
te consumului la domiciliu, în func
ție de care am elaborat planul de
producție. Respectiv, din cele 140
tone produse culinare planificate
a se produce zilnic, față de numai
40 de tone în 1985, 80 tone vor fi
prelucrate în bucătăriile mai spa
țioase ale unor restaurante sau mari
laboratoare ale alimentației publice,
astfel incit în fiecare zonă sau car
tier să existe cite un asemenea fur
nizor spre a se evita transporturile
încrucișate, neeconomicoase. Iar în
cazul aprovizionării de la unitățile
mari — acele adevărate „fabrici de
mincăruri**, cum este aceea din pia
ța Pantelimon, a căror capacitate de
producție depășește nevoile unui
cartier — mijloacele de transport,
echipate și amenajate special, fac anumite rute, judicios stabilite. De
asemenea, împreună cu specialiștii,
s-a revăzut și îmbogățit substanțial
lista de preparate și semipreparate
culinare pentru acasă : zeci de fe
luri de gustări, vreo 20 de sortimente
de salate, peste 60 de mincăruri gă
tite, deserturi de casă etc. Deși sîn
tem abia la început, datorită măsu
rilor luate în ce privește calitatea și
diversitatea preparatelor culinare.

producția a si crescut cu 20 de tone
pe zi.
— Dar în ce privește. desfacerea,
ce acțiuni s-au întreprins, mai ales
în perspectiva sporirii considerabile
a cantităților 7
— Cșâ mai mare parte — 60 de
tone din 80, cite vom realiza în fie
care zi — se vor livra raioanelor de
profil din unitățile „Alimentara** și
din cele ale unităților de alimentație publică. A crescut la
31 numărul
restaurantelor care
între orele 12
12—
—16
16 servesc
servesc meniuri pensiune — trei feluri de
mîncare la prețul de 12 lei. Unele

Foto : E. Dichiseanu

cartofii etc), pentru a fi date pe
mina celor 45 de bucătari, ce lu
crează în 3 schimburi. De aici por
nesc zilnic cinci „izoterme** cu peste
40—45 de sortimente spre cele 40 de
„Gospodine**.
— Am debutat mai „anevoie**, apreciază unul din bucătarii șefi,
Constantin Popa, dar acum — după
dotarea cu utilaje moderne, de mai
mare randament, și ca urmare a spo
ririi cererii din partea consumato
rilor — am ajuns la 3 tone prepa
rate culinare pe zi, iar tendința este
de creștere. Ne dăm seama de aceas
ta după notele de comandă ale uni-

unor planuri de producție diferențiate, în funcție de cunoașterea la
fața locului a potențialului economic al fiecărei familii.
Sîntem asigurați că, pentru onora
rea acestor contracte, consiliul popu
lar comunal, celelalte organe locale,
toți cetățenii se preocupă insistent
de a asigura din timp o bază mate
rială corespunzătoare. Se înțelege
că, în ce privește asigurarea fura
jelor necesare creșterii animalelor,
hotăritoare este creșterea producției
pe loturile in folosință. De aseme
nea, cooperativa agricolă de produc
ție, cooperativa de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor, pre
cum și consiliul popular au asigurat
locuitorilor semințe cu mare pro
de a produce și contracta are, la
ductivitate de porumb, sfeclă fura
Izvoarele, o acoperire în cele 2 726
jeră, gulie și lucerna (fie în schimb,
contracte încheiate cu statul. Așa
fie contra cost). Totodată, pentru
dar, cîte gospodării, tot atitea con
animalele din gospodăriile popu
tracte deja încheiate,
lației consiliul popular a repartizat
Cum aflăm din discuțiile purtate
o suprafață de 50 hectare pășune,
cu mai mulți săteni, un rol activ în
care este cultivată cu ierburi pe
acțiunea de încheiere a contractelor
rene. Mai mult, în vederea asigură
l-au avut membrii de partid. în pri
rii bazei materiale a contractelor au
mul rînd, prin forța exemplului per
fost repartizate 18 hectare de pășune
sonal. Iată, bunăoară, gospodăria
comunală, unde cetățenii contraccomunistului Marin Stoica. De cum
tanți, folosind atelajele proprii, fac
intri aici, dai peste o adevărată
lucrări de întreținere, de fertilizare,
fermă de animale. „Vacile, oile,
de supraînsămînțare și irigat. In
porcii și păsările nu au lipsit nici
timpu) verii fiecare cetățean care are
odată din ograda noastră, ne spune
contract cu statul primește din tere
gazda. Așa-i stă bine unei gospo
nurile cooperativei agricole 15—20
dării țărănești. împreună cu soția
ari, terenuri eliberate de păioase pe
ne ocupăm de tot ce este necesar
care le însămînțează cu porumb în
pentru hrănirea și îngrijirea anima
cultură dublă.
lelor. Din lotul în folosință, spre
Primarul comunei a ținut să mai
exemplu, obțin îh fiecare an și cite
adauge că fiecare crescător de ani
două culturi. In plus, pentru rea
male care încheie contracte de li
lizarea normelor planificate, coope
vrare a produselor la fondul de stat
rativa agricolă ne asigură alte im
este stimulat și prin asigurarea ma
portante cantități de cereale și fura
terialului de prăsilă. Spre exemplu,
je. De asemeni, primim tărîță în
în ferma anexă a consiliului popu
funcție de cît lapte livrăm la stat.
lar s-au asigurat 50 de scroafe, de
Pentru acest an am contractat și voi
la care se obțin circa 250—300 de
preda statului la timp doi porci, 18 , purcei, care sînt apoi vînduți conoi, 1 000 1 lapte și 100 kg lină**.
tractanților. Tot la consiliul popu
Cu ajutorul tovarășului Florea
lar comunal există o matcă de găini
Cțiivu, secretarul biroului executiv
ouătoare și 3 incubatoare — de unde
se obțin 50 000 pui pe serie care, de
al consiliului popular comunal, răs
foim dosarul de contracte încheiate
asemenea, sînt puși la dispoziția ce
pentru acest an. E foarte greu să
tățenilor — contra cost — cu condi
ția ca cel puțin jumătate din
alegi pe cei fruntași din gospodarii
fruntași, cum sint mai toți locuiaceștia să fie contractați cu statul.
.torii comunei. Dar iată cum se înfă
Oamenii sînt stimulați prin toate
mijloacele să crească animale. în
țișează conținutul cîtorva din aceste
contracte. Lascăr Mucă : 20 oi, 120
ultima vreme, de pildă, cooperativa
kg lînă, 2 porci și 1 000 litri lapte.
comunală de credit a luat măsura
Tudor Stanciu : 2 000 litri lapte, 1
majorării plafoanelor de împrumu
porc și 500 ouă. Lazăr
Mitran :
turi cu caracter productiv de la
1500 litri lapte, 1 porc și 10 kg car
25 000 la 35 000 lei, ceea ce a deter
ne de pasăre. Căciulan Aurică : 2
minat ca — în timpul desfășurării
porci, 25 oi, 3 000 litri lapte de oaie,
recensămîntului animalelor, chiar —
2 000 1 lapte de vacă și 140 kg linăsă sporească simțitor cantitățile de
Elena Stoica : 18 oi, 100 kg lînă, 2
produse agroalimentare contractate
porci și 1 000 1 lapte. Și lista frun
cu statul.
tașilor ar putea cuprinde toate cele
...Sînt, toate acestea, cîteva dovezi
2 726 gospodării existente în comună.
convingătoare ale modului în care
gospodarii din comuna Izvoarele în
SPRIJINUL MATERIAL țeleg să-și onoreze o importantă în
IN COMPLETAREA MUNCII
datorire patriotică : aceea de a pro
POLITICO-ORGANIZATORICE
duce cit mai mult, atît pentru con
sumul propriu, cît și pentru livră
La redresarea "comunei a contri
rile la stat, pentru fondul de autobuit în mod hotăritor și activitatea
aprovizionare. Revenind la cele sub
politică desfășurată de organismele
liniate in introducerea rîndurilor de
locale sub conducerea comitetului
față, repetăm cerința ca experiența
comunal de partid. încă din toamna
comunei Izvoarele, ca și a celor
anului trecut a fost declanșat un
lalte comune giurgiuvene fruntașe
șir de acțiuni organizatorice, poli
să fie generalizată cît mai repede,
tice și economice, care au condus
în primul rînd în județul Giurgiu.
la dimensionarea mai exactă a posi
Fără îndoială, aceasta ar contribui
bilităților reale de care dispune co
ca județul — în ansamblul său —
muna, fiecare gospodărie. în parte,
să se înscrie în rîndul județelor
crește
animale
și
pentru
a
pentru a
fruntașe la contractarea produselor
contracta cu statul. Munca de Ia om
agroalimentare.
la om, generalizarea experienței
înaintate prin intermediul deputațiMihai IONESCU
lor, prin adunările cetățenești, preIon MANEA
democrației**,
cum și prin „Tribuna
„
corespondentul „Scînteii
toate acestea au permis stabilirea

vor trebui să sporească în acest an
pînă la 18 tone zilnic. De aceea, vom
folosi intensiv capacitățile existente
în bucătăriile unor restaurante mo
derne, cum sînt „Ulpia“, „Amfora**,
„Mediaș**, „Litoral**, „Diham“ șl al
tele, în total 10. în felul acesta, vom
putea satisface cerințele, în crește
re, ale cumpărătorilor**.
Și la I.A.P.L. Amzei am consemnat
aceleași preocupări de creștere sub
stanțială a cantității de preparate
culinare produse de alimentația pu
blică pentru consumul la domiciliu.
„Va trebui să ajungem la 22 tone
zilnic, ne spune tovarășul Gavril

Cum se aplică programul privind dezvoltarea producției de preparate culinare

ANCHETĂ ÎN UNITĂȚI DIN CAPITALĂ
dintre acestea au demarat chiar
foarte bine. Au luat ființă și citeva
bucătării de bloc, pe Splaiul Inde
pendenței, strada C.A. Rosetti, 7*
pe
bulevardul Metalurgiei, unde se
poate consuma meniul pe loc sau se
poate luă acasă, la același preț.
Acasă... la „bucătăria** unui întreg
sector al Capitalei. Cele 40 de uni
tăți „Gospodina** din sectorul 2 pri
mesc marfă din același punct : cen
trul de fabricație pentru produse
culinare din piața Pantelimon. Prin
proporții și concepție este unicul, de
aceea am considerat că este intere
sant să-l vedem. înființat prin stră
dania comună a Ministerului Comer
țului Interior și a Direcției genera
le comerciale a municipiului, acest
centru este, de fapt, o mică fabrică,
unde producția urmează un flux
bine gindit. De la rampa de des
cărcare, materiile psime sînt dirija
te, după specificul fiecăreia — car
nea, peștele, păsările — în dulapuri
sau camere frigorifice, produsele de
băcănie în magaziile special amena
jate, legumele, cartofii în alte spa
ții, de unde sînt scoase și pregătite,
de către un personal calificat, în
încăperi dotate ca atare (camere de
tranșat pentru carne, de curățat
pentru pește, de spălat și curățat

«

GIURGIU

Argumente pentru generalizarea
experienței unei comune fruntașe

A

într-una din cele mai frumoase
și mai prielnice zone de plajă ale
Litoralului, aflată intre superbele
stațiuni Saturn și Venus, șirul de
perle al edificiilor balneare se în
trerupe brusc, lăsînd loc _ dintotdeauna unei adevărate păduri de
stufărișuri și papură, cu care gaz
dele vacantelor noastre la mare
aveau în fiecare vară o mare bă
taie de cap pentru stîrpirea tînțarilor și păstrarea unei salubrități
corespunzătoare. Puțini știau insă
că această întindere de stuf ascun
dea, de fapt, o adevărată comoară
de sănătate, adică exact antipodul
a ceea ce părea la prima vedere,
doar să fie
pusă
care aștepta
Iată că, o dată cu
în valoare,
ultimului
sezon
estiîncheierea
.----------val. în toamna trecută, edilii locali
au și început lucrările pentru pu
nerea în valoare a acestei mari
bogății naturale a litoralului nos
tru. Pentru că — este locul s-o
spunem — străvechea baltă a Man
galiei nu era altceva decît un uriaș
depozit de nămol sapropelic, for
mat în creuzetul unei lagune ma
rine din materiile organice vege
tale. în contact cu apele izvoarelor
mezotermale din zonă și cele de
infiltrație ale mării. Analizele com
poziției chimice și experiențele fă
cute în cadrul sanatoriilor de pro
fil de pe litoral, de către specia
liștii în balneologie, au dovedit că
acest nămol are exact aceleași ca
lități terapeutice ca și cel extras
din renumitul lac Techirghiol. Cit
de mare este însă această rezervă
si ce anume se întreprinde pentru
punerea ei în valoare am aflat de
la inginerul Grigori Sababei. di
rectorul Oficiului județean Con
stanta pentru gospodărirea apelor.
Astfel, în urma studiilor și cerce
tărilor întreprinse de specialiști,
rezerva de nămol a acestei bălți,
care va deveni un frumos lac cu apa
curată ca lacrima, este de ordinul
cîtorva sute de milioane metri cubi,
puțind asigura „materia primă**
pentru procedurile cu factori na
turali în sanatoriile litoralului ro
mânesc secole întregi de acum

JUDEȚUL

taților comerciale. Avem un no
menclator cuprlnzind 60 feluri de
gustări reci și 20 calde, 50 de sor
timente de supe și ciorbe, 130 de
mincăruri din legume, pește, paste
făinoase, carne, 15 dulciuri de casă,
precum și diferite garnituri, salate
etc. in acest nomenclator, ca și in
producția curentă, o pondere însem
nată au semipreparatele (peste 20 de
sortimente), preparate tip „Gospodina“ (45 sortimente), precum și cele
tradiționale. Pe baza acestei liste,
după cum vedeți, destul de bogată,
în funcție de cerere, unitățile „Ali
mentara** din sector ne transmit co
menzi care cuprind, în medie, cam
30 de sortimente zilnic.
Volumul vînzărilor, ca și aprecie
rile gospodinelor atestă utilitatea pro
duselor acestui centru. Iar faptul că
pină acum nu s-au primit reclamații dovedește calitatea bună a pre
paratelor. Am exagerat puțin însă
afirmînd că necesarul întregului sec
tor 2 este satisfăcut numai de amin
titul centru. „Realitatea este că, prin
darea lui în funcțiune, producția cu
linară a întreprinderii a sporit de
6—7 ori, ne spunea tovarășul Gheorghe Pistol, director comercial al
I.A.P.L. Bistrița. Dar, conform pro
gramului, cantitățile de mincăruri

Albiter, directorul
întreprinderii.
Dispunem de patru centre de fabri
cație, față de două în 1985, ceea
ce înseamnă mai mult decît o
dublare. Totuși nu este suficient,
De aceea, în acest an vom dezcapacitățile a 7 bucătării,
volta
totodată,
producția in
dublînd,
celelalte. Aceste acțiuni ne sînt
impuse de obiectivele ce ne revin
din programul de dezvoltare a pro
ducției culinare, dar măsurile pe care
le-am amintit sînt dictate și de pro
priile noastre experiențe, de unele
realizări. în 1985, valoarea prepara
telor culinare vîndute nu numai că
a reprezentat 80 la sută din încasări,
dar a fost cu 4 milioane mai mare
decît în" anul precedent. Deci a de
venit limpede pentru noi încotro tre
buie să ne îndreptăm atenția.
Un alt exemplu ne-a demonstrat
pe viu ce reprezintă valorificarea
superioară a materiei prime, in avantajul cumpărătorului : în piața
Amzei nr. 17 există o unitate care
pînă nu demult comercializa numai
păsări congelate ; la inițiativa direc
ției generale comerciale s-au elabo
rat circa 60 de rețete de preparate
și semipreparate din pasăre, incluzînd și legume, astfel că sortimen
tul oferit este astăzi incomparabil

mai divers. Vînzările zilnice au
crescut considerabil, ajungind la cir
ca 100 000 de lei**.
Rcstaurantul-pcnsiune și avantaje
le lui. In vitrinele multora din ma
rile restaurante bucureștene, mai
ales în zona centrală, au apărut, în
ultima vreme, afișe mari : „Servim
meniuri pensiune : 3 feluri —12 lei**.
Am intrat intr-unui dintre acestea
— restaurantul „Cișmigiu**. Sînt cir
ca două luni de cînd unitatea ser
vește asemenea meniuri și, după
cum ne asigură șeful unității, Vasile Iordache, s-a și format o clien
telă stabilă. „Servim trei variante de
meniu la același preț — 12 lei. Ne
străduim să fie cît mai variate și să
răspundă gusturilor unei clientele
foarte diferite. Dacă în primele zile
am avut doar 20—30 de asemenea
solicitări, am ajuns la peste 120, cu
tendințe de permanentizare a unor
consumatori, în prezent, 50 la sută
din producția culinară zilnică o re
prezintă meniurile pensiune**.
La „Trocadero**" „Dunărea**, „Grădinița**, la berăria de pe Bulevardul
1848, ora prînzului atrage un număr
însemnat de consumatori. Costul,
mai mult decît convenabil, calitatea
mîncării și a serviciului atrag pe
mulți din cei ce lucrează in apro
piere, în întreprinderi sau unități ce
nu dispun de cantine-restaurant sau
bufete, elevi, delegați din provincie,
în general oameni care d'oresc o
masă caldă.

★
Iată, așadar, citeva din .preocupările curente, ca și unele din rezul
tatele obținute de alimentația publi
că bucureșteană in aplicarea preve
derilor programului de dezvoltare a
producției culinare. Ele constituie,
așa cum afirmau interlocutorii noștri,
un început care se cere dezvoltat și
consolidat, pe măsura prevederilor și
a cerințelor consumatorilor. Iar di
ferența dintre ceea ce s-a făcut pină
acum și aceste prevederi este incă
mare. După cum am văzut însă, există premise ca indicatorii înscriși
în planurile întreprinderilor de pro
fil să devină realități, traducindu-se
într-o mare varietate de preparate
culinare, care să ușureze munca în
gospodărie, valorificind, în același
timp, superior materiile prime ali
mentare. Creșterile înregistrate in
vinzarea acestor produse arată clar
că publicul le-a primit bine, că este
mulțumit de ele și că le așteaptă —
intr-un sortiment tot mai diversifi
cat, de o calitate tot mai bună.

Rodica ȘERBAN
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Un mare colectiv muncitoresc

CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ - PREGĂTITĂ EXEMPLAR!

își reevaluează posibilitățile

Repararea tractoarelor și mașinilor agricole
Rezultatele puteau fi și mai bune
dacă se acționa din timp

Hotărirea adunării generale a oamenilor muncii
de la întreprinderea de mașini grele — București:
PLANUL VA FI REALIZAT Șl DEPĂȘIT!
întreprinderea de mașini grele din
București este una dintre cele mai
puternice citadele ale industriei con
structoare de mașini din țară, înăl
țată în perioada cea mai fertilă din
istoria țârii, perioadă deschisă de.
Congresul al IX-lea al partidului.'
Unitate unde înzestrarea tehnică se
află la nivel mondial, iar performan
țele de producție, de asemenea, sint
competitive cu cele atinse de mari
și prestigioase firme din lume ; ea
are un loc distinct în ansamblul ra
murii, fiipd angajată, sub îndrumarea
nemijlocită a secretarului general al
partidului, în realizarea unor pro
grame speciale, de o deosebită în
semnătate pentru economia națio
nală în energetică, chimie, petrol,
geologie. în condițiile in care toate
utilajele fabricate la I.M.G.B. sint
intens solicitate în numeroase sec
toare ale economiei sau la export,
partlcipanții la dezbaterile din re
centa adunare generală
a, oamenilor muncii nu
s-au referit atît la re
zultatele bune obținute
anul trecut, ci au insis
tat asupra modului în
care trebuie să se acțio
neze în fiecare secție și
fabrică pentru realiza
rea în cit mai bune con
diții a planului pe acest
an, a programului de
producție suplimentară
și a obiectivelor din
chemarea la întrecere
lansată de colectivul
uzinei către celelalte
unități din ramură.
Ștacheta
exigentei
dezbaterilor s-a ridicat
la nivelul ambițiilor co
lectivului, al sarcinilor
deosebite ce-i revin in
1986. Deși rezultatele au
fost bune — planul la
producția-marfă, la ex
port, la investiții și pro
ductivitatea muncii a
fost îndeplinit și depă
șit — darea de seamă
prezentată de președin
tele consiliului oameni
lor muncii, tovarășul
Năstase Ioniță, a adus
deschis în fața adunării
generale acele fapte și
neîmpliniri care au in
fluențat negativ activi
tatea de ansamblu a în
treprinderii. Bunăoară,
darea <}e seamă a criti
cat exigența scăzută a
controlului de calitate
în sectoarele calde, nerespectarea
disciplinei
tehnologice care a de
terminat apariția unor
rămîneri în urmă la
producția fizică. De asemenea, s-a arătat că
există- serioase rezerve
in utilizarea fondului
de timp, numărul ab
sențelor și învoirilor
diminuînd Indicele de
utilizare a mașinilor. în
general a capacităților
de producție.
La rîndul lor,
meroși
vorbitori
adus în discuție o serie
de probleme de cea mai
mare Însemnătate in
munca uzinei, din care
să se tragă toate învă
țămintele pentru viitor.
Care sînt cauzele nerealizării planului la anu
mite sortimente ? De ce
în unele secții procen
tul rebuturilor este încă
ridicat 7 Ce măsuri se
cer a fi luate pentru
ridicarea calității pro
duselor și creșterea efi
cienței economice 7 Iată
numai cîteva din aceste
aspecte.
„Obligațiile pe care
le avem ca proprietari,
producători și benefi
ciari față de bunul
mers al întreprinderii
noastre impun să abor
dăm cu răspundere pro
blematica fiecărui loc
de muncă,
a
spus
maistrul Petre Borșaru,
din secția forjă mijlo
cie. în cadrul secției am
stabilit măsuri pentru
a menține în stare bună
de funcționare mașinile
și utilajele din dotare.
Trebuie să ținem cont că aceste mari valori ne-au fost încredințate de societate nouă pentru a le exploata in cele
____
___
mat_
bune condiții, de aceasta depinzind realizarea sarcinilor de plan.
Modernizarea cuptoarelor de încălzi
re și de tratament, unde electronică,
acționările hidropneumatice au luat
locul vechilor procedee de acționare
și control, ne pune în situația să
avem în vedere cu mai multă per
severență pregătirea profesională,
reorganizarea activității de întreți
nere a mașinilor și utilajelor. Dar,
In primul rind, arăta vorbitorul, se
impune să punem la baza tuturor
acțiunilor noastre disciplina, fără de
care nu se poate concepe o organ izare judicioasă a muncii. Trebuia
să-i tragem mai serios la răspunderepe cei care exploatează nerațional
mașinile sau execută operații de
slabă calitate, influențind negativ
bunul mers al producției".
Vorbind în numele colectivului de
oameni ai muncii din compartimen
tul C.T.C. — Laboratoare, tovarășa
Dorina Constantin a abordat proble
ma răspunderii deosebite ce revine
întreprinderii în realizarea unor uti
laje de cea mai bună calitate. „Do
resc să informez adunarea gene
rală că in vederea ridicării calității
produselor am stabilit un program
unitar de pregătire și testare profe
sională a controlorilor, extinderea
sistemului de lucru în regim de asi
gurare a calității la o serie de pro
duse destinate exportului și sectoru
lui energetic. O atenție deosebită
trebuie să acordăm verificării și tes-

tării cu exigență, în Întreprindere, a
tuturor materiilor prime și materia
lelor din aprovizionare, cit și execu
tării unui număr sporit de verificări
pe standurile de probă a produselor
fabricate. în munca noastră se im
pune să schimbăm optica potrivit că
reia controlul ar reprezenta numai o
activitate de constatare, acționind
pentru întărirea rolului preventiv al
controlului de calitate pe fiecare
fază de producție pină la produsul
finit".
Dovedind un înalt spirit de răspundere față de buna desfășurare a
activității din întreprindere, partici
pant» la dezbateri nu au ocolit
punctele „nevralgice", neajunsurile
existente în organizarea producției și
a muncif, au adus în discuție abate
rile de la disciplina muncii și disci- ,

rești, unitatea beneficiind de o nouă
și grăitoare expresie a atenției șl
grijii pe care conducerea partidului
o acordă îmbunătățirii permanente
a întregii activități a colectivului.
Referindu-se la măsurile de orga
nizare și modernizare a producției,
care vor permite dublarea producti
vității muncii în actualul cincinal,
participanții și-au exprimat hotărîrea de a acționa neabătut pentru
realizarea integrală și la termen a
programului stabilit.
„Am asimilat anul trecut zeci de
mărci de noi oțeluri, am realizat
numeroase premiere teh'nice la nivel
național — lingotiera și lingoul de
400 tone, carcasa turbinei de 700 MW
care, alături de alte produse pentru
expprt și utilaj energetic nuclear,
arată nivelul, tehnic Ia care am
ajuns, arăta în cuvintul său inginerul Aurel
Coștea, șeful secției oțelărie. Din nou, grija
secretarului general al
partidului nostru, ma
gistrala sa gîndire re
voluționară ne deschid
noi
posibilități
spre
performanțe superioare.
Modernizarea cuptorului nr. 1, după cele mai
noi cuceriri ale tehni
cii, va duce la scurtarea
duratei șarjelor, la re
ducerea
consumurilor
energetice și mai ales a
celor refractare, cu 50
la sută, la ridicarea ca
lității oțelurilor și îm
bunătățirea condițiilor
de muncă.
Finalizarea bazei de
șarjare a fierului vechi
provenind din uzină va
avea rezultate specta
culoase, ducind la re
cuperarea integrală a
elementelor de aliere
din sutaje, aceasta con
stituind și primul pas
spre introducerea acti
vității de elaborare a
șarjelor pe calculator".
Stelian
Mureșanu,
muncitor specialist ca
zangiu in secția mecano-sudură, arăta că, așa
cum a indicat secretarul
general al partidului,
s-a trecut la înfăptuirea
acțiunii de moderniza
re în primul rînd prin
forțele proprii ale mun
citorilor și specialiștilor
de aici. Trecerea la de
bitarea mecanizată asis
tată de calculator de
termină o creștere de 15
la sută a productivită
ții muncii, concomitent
cu reducerea cu 5 la
sută a consumului de
metal. De asemenea,
s-a lansat în execuție
un stand pentru o nouă
linie tehnologică pentru
execuția
degazoarelor
grupului de 700 MW,
care asigură o creștere
ca 10 procente a pro
ductivității muncii și
garantează calitatea pro
dusului.
Sintetizînd preocupă
rile constructorilor de
mașini din această pu
ternică citadelă indus
trială, tovarășul Dumi
tru Constantin, directo
rul general al între
prinderii. a conturat
principalele direcții de
acțiune pentru realiza
rea in bune condiții a
sarcinilor de plan ale
acestui an, a angaja
mentelor asumate. în
acest prim an al cinci
nalului trebuie asimila
te 34 de noi produse și
aplicate în fabricație 80
de Tehnologii noi. toate
în premieră națională.
Pe lingă obligațiile mari
ce revin întreprinderii
pentru livrarea Ia ter
men și în condiții de
calitate ireproșabilă a
echipamentelor pentru
centrala nuclearo-electrică de la Cernavodă,
și a celorlalte obiectiva
energetice, sporesc sub
stanțial fabricația de
prăjini de focaj și de
utilaje pentru industria chimică și
petrochimică. Fiecare produs, fie
care reper aflat în programul de fa
bricație au o destinație precisă, nerealizările atrag după sine dereglări
în lanț in alte unități. Iată de ce,
trăgind toate învățămintele din ac
tivitatea anului precedent, din nea
junsurile care s-au manifestat se
impune ca toți oamenii muncii, fie
care la locul său de lucru să-șl în
deplinească cu devotament sarcinile
ce-i revin.
Trebuie relevat faptul că aduna
rea generală a oamenilor muncii a
adoptat un program unitar de măsuri
politico-organizatorice și tehnicoeconomice menite să asigure înde
plinirea integrală a planului pe acest
an. a sarcinilor suplimentare și a
angajamentelor asumate în întrece
re. Deosebit de utilă în organizarea
și desfășurarea adunării generale în
sprijinirea efectivă pentru soluționa
rea unor probleme ce s-au ridicat
s-a dovedit prezența în Întreprinde
re a reprezentanților organelor cen
trale și locale de partid, ai centralei
și ministerului de resort.
lncheindu-se cu măsuri ample și
eficiente, forul democrației muncito
rești, revoluționare, al ăutoconducerii muncitorești de la întreprinderea
de mașini grele din București a pus
în evidență înalta responsabilitate a
acestui harnic colectiv muncitoresc,
angajat cu toate forțele în înfăptui
rea sarcinilor ce-i revin în primul
an al celui de-al optulea cincinal.

Modernizarea întreprinderii, zeci de
produse și tehnologii noi, o calitate
superioară în întreaga activitate obiective mobilizatoare în noul an și
în noul cincinal

plina tehnologică. Criticile lor au
fost însoțite de propuneri valoroase,
menite să determine mai buna orga
nizare a locurilor de muncă, scurta
rea ciclului de asimilare in fabricație
a unor produse noi, creșterea mai
accentuată a productivității muncii
și reducerea cheltuielilor materiale și
energetice, ridicarea ponderii pro
ducției destinate exportului.
„Gîndind și acționind gospodărește
am realizat anul trecut prin autodotare mai multe utilaje de bază și ac
cesorii care au condus la creșterea
productivității muncii și îmbunătă
țirea calității producției, a spus
maistrul Petre Corbii, șef de secție
schimb la turbine. Sarcinile sporite
aie acestui an, primul dintr-un cin
cinal. in care țara noastră va atinge
un nou stadiu de dezvoltare, nu pot
fi soluționate decît promovînd pe
scară largă mecanizarea și automati
zarea. De altfel, acestea sint princi
palele căi prin care colectivul sec
ției, care trebuie să asigure o creș
tere de 4 ori a producției de turbine,
exprimată în MW, va realiza o depă
șire a planului cu 5 milioane lei la
producția-marfă și cu 2 milioane lei
la export".
O atenție centrală în cadrul dez
baterilor a fost acordată problema
ticii organizării și modernizării în
treprinderii, acțiune de largă cuprin
dere, la nivel național, pornită din
inițiativa secretarului general al
partidului. Recent, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a analizat progra
mul de profilare și modernizare a
întreprinderii de mașini grele Bucu-

Dan CONSTANTIN
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- ANCHETA ÎN JUDEȚUL TULCEA La începutul lunii ianuarie, în ju
dețul Tulcea erau reparate numai 12
la sută
din numărul tractoarelor,
lucrările fiind întirzlate și la cele
lalte utilaje. Care este situația în
prezent, cind pină la termenul sta
bilit de Ministerul Agriculturii pen
tru încheierea acestor lucrări a
mai rămas o săptămînă 7 Din datele
furnizate de trustul S.M.A. Tulcea
rezultă că pînă la 10 februarie trac
toarele au fost reparate in proporție
de 81 la sută, iar la celelalte utilaje
lucrările sînt mai avansate. Se de
duce că în intervalul amintit s-a
produs un salt apreciabil în ce pri
vește ritmul de efectuare a lucrări
lor respective.
După cum a rezultat dintr-o ana
liză pe județ a stadiului reparațiilor,
efectuată la începutul anului, unii
directori de S.M.A. și șefi de sec
toare mecanice din I.A.S. s-au mul
țumit să enumere cauzele rămînerilor în urmă (spații pentru reparații
insuficiente, piese de schimb și ma
teriale lipsă), formulind o serie de
cereri. Erau toate întemeiate 7
„Ne trebuie oxigen pentru apara
tele de sudură" — solicita șeful sec
torului mecanic de la I.A.S. Rahmanu, Vasile Giurgi. Directorul Trus
tului S.M.A., ing. Eugen Obreja, l-a
răspuns pe loc : „Fabrica din Tulcea
livrează la discreție. Mergeți și ri
dicați". „Știm, dar avem tuburi
defecte" — continuă șeful de sector.
„Atunci reparați-le, piese de schimb
pentru ele sînt". „N-avem unități
autorizate în Tulcea". „Atunci duceți-le la Constanța". „N-avem auto
rizație să ieșim din județ". Am re
produs acest dialog (nu a fost sin
gurul, în aceiași termeni s-a discutat
și despre asigurarea altor materiale)
deoarece arată unde trebuia acționat
și unde, de fapt, s-a și acționat ca
să se urnească lucrurile din loc.
Alteori, vinovată s-a dovedit a fi
lipsa de informație.
Directorul
S.M.A. Casimcea, Alexe Nicolac,
spunea că intr-o săptămînă s-au re
parat numai trei tractoare (jumătate
din cit trebuia să se realizeze), intre
altele pentru că „lipseau unele piese
de la transmisie". „Problema" a fost
rezolvată pe loc de inginerul Ion
Poting, directorul S.M.A.
Horia :
„Sînt la magazia centrală de piese
recuperate". Și nu e singurul caz
de acest fel.
Desigur,
o Importantă sursă de
asigurare a pieselor de schimb este
recondiționarea. Condiția este însă
să se folosească la maximum baza
materială. Ne vom referi doar la un
reper : arborele de- motor. De mai
bine de un an, 100 de astfel de arbori
au fost trimiși la centrul de repa
rații de la Țăndărei — Ialomița pen
tru recondiționare prin metalizare și
nici acum nu sînt gata — reclama
centrul de reparații de la Ceamurlia
de Jos. Aflăm însă că tot de atunci
acest centru dispune de o instalație
proprie de metalizare care este fo
losită numai pențru recondiționarea
unor piese simple.
Faptele arată că atunci cînd se
renunță la justificări. ..piedicile"
dispar. Un exemplu : I.A.S. Tulcea
are 139 tractoare, 102 combine și
multe alte utilaje, din care o treime

trebuiau reparate. în atelier însă nu
pot intra simultan decît trei trac
toare, ceea ce ar fi prelungit cu
mult durata reparațiilor. Soluția s-a
găsit la S.M.A. Tulcea, care a pre
luat o parte din tractoare. „Am or
ganizat două schimburi la toate pos
turile, am suplimentat numărul de
oameni, îndeosebi în atelierele cu
utilaje prelucrătoare pentru recondi
ționași, care au asigurat in perma
nență agregate de schimb — ne spu
ne inginerul Nicolae Udrescu, direc
torul S.M.A. Tulcea. Toți maiștrii și
inginerii au lucrat zi de zi în pro
gram prelungit, asigurind asistența
tehnică fără întrerupere". Un efort
care s-a soldat cu Încheierea repa
rării tractoarelor in ambele unități
și care dovedește ce se poate face
cind este bună organizare.
Măsurile stabilite în urma analizei
amintite au avut un efect mobiliza
tor pentru toți lucrătorii din acest
sector, de unde și intensificarea rit
mului de reparații. Aceste lucrări
trebuie însă finalizate în cel mai
scurt timp. Spunem aceasta întrucît
în momentul de față peste 300 de
tractoare nu pot părăsi atelierele.
Cauza 7 întreprinderea de mecanică
fină din Sinaia n-a livrat în totali
tate element» și pulverizatoarele —
piese de schimb pentru repararea
pompelor de injecție. O soluție pro
pusă de specialiști ar fi ca o parte
din motoare să fie echipate cu pompe
de injecție noi existente în baza de
aprovizionare. De ce nu se procedea
ză așa 7 „Potrivit instrucțiunilor de
aplicare a Legii nr. 62 din 1968 pri
vind amortizarea fondurilor fixe,
pompele de injecție sînt considerate
ca atare. în aceste condiții, procu
rarea se poate face numai dip fon
duri de investiții" — ne spune tova
rășul Ion Șeitan, directorul bazei
de aprovizionare tehnico-materială
pentru agricultură a județului Tul
cea. Pe de altă parte, normativul
elaborat în 1984 de institutul de
cercetări de profil Și Direcția gene
rală a mecanizării din Ministerul
Agriculturii consideră pompele de
injecție piese de schimb și stabileș
te ca normă de consum anual 10 la
sută. Deci pot fi procurate cu fon
duri de la producție anterior. Bazindu-se pe instrucțiunile
amintite.
Banca agricolă din Tulcea nu accep
tă însă plata, deci unitățile nu Ie
pot cumpăra. Problema trebuie grab
nic rezolvată.
Nerespectarea unor reglementări,
indisciplina care se manifestă în
circuitul pieselor de la furnizori la
ateliere sînt 'alte cauze care îngreu
nează aprovizionarea. Contrar dis
pozițiilor, baza de aprovizionare
nr. 9 din Brașov livrează unele re
pere direct stațiunilor de mecani
zare a agriculturii și nu centralizat
unităților similare județene. Moti
vul 7 Procedînd potrivit reglementă
rilor, expedierea pieselor Ia baza din
Tulcea este considerată „transfer" si
nu „livrare", ceea ce are ca efect
reducerea cotei de aprovizionare.
Din această cauză, numeroși delegați
ai unităților bat drumurile pentru
cîteva piese. Măsura luată cu ani în
urmă de direcția generală de resort
din Ministerul Agriculturii de a se

livra seturi complete de motor pen
tru reparații s-a dovedit bună. Dar
aceasta nu exclude livrarea separată
a diferitelor componente, cum ar fi,
de pildă, segmenții. Aflăm că sint
situații in
care este
necesar ca
numai aceștia să fie schimbați, dar
pentru că lipsesc, mecanicii sint
nevoiți să înlocuiască intreg setul.
Diferențele de preț pledează pentru
soluționarea grabnică a acestei pro
bleme : 1 540 de lei costă un set de
motor complet pentru tractorul
U-650, pe cind setul de segmenți se
parat — numai 70 de lei. Lipsa unor
piese se datorează însă șl modului
defectuos în care baza județeană
organizează aprovizionarea. Trustu
rilor județene de mecanizare li s-au
stabilit programe pe zile pentru ri
dicarea pieselor de schimb, nerespec
tarea acestora ducînd la dereglarea
activității în bazele și depozitele
furnizoare. Un camion de 17 tone a
plecat de la Tulcea la Codlea și Bra
șov ca să aducă arbori de motor,
cuzineți, rulmenți și alte piese foarte
solicitate, a căror greutate nu de

pășea 5 tone, și s-a întors după o
săptămînă cu... radiatoare, piese
aflate in baza de la Tulcea. De ce 7
A plecat cu 4 zile întîrziere și livra
rea a fost reprogramată. O altă si
tuație : se știe că una din condițiile
pentru obținerea de porumb boabe
in cultură succesivă este insămințarea cit mai din timp. Folosirea ma
șinii de semănat direct în miriște
s-a dovedit potrivită acestui scop.
Or, pe considerentul că aceste semă
nători n-ar fi folosite, baza județea
nă de aprovizionare n-a comandat
piesele de schimb pentru ele.
în cadrul pregătirilor ce se fac
pentru desfășurarea în bune condi
ții a lucrărilor agricole din acest an,
o atenție sporită trebuie să se acor
de calificării unui număr mai mare
de mecanizatori, precum și policalifi
cării acestora în meseriile cele mai
solicitate cum sînt cele de strungar,
electrician, sudor ș.a.

Lucian C1UBOTARU
Neculai AMIHULESEI

BIHOR; Control exigent pe toate fazele de lucrări
în actuala perioadă, în stațiuni
le pentru mecanizarea agriculturii
din județul Bihor trebuie să fie re
parate peste 3100 tractoare și aproape 6 800 mașini și utilaje agricole mai importante. Care este
stadiul acestor lucrări 7 Comparînd
realizările cu sarcina zilnică rezul
tă că lucrările decurg acum conform
graficului reactualizat. Bunăoară, in
loc de 31 tractoare planificate ini
țial a fi reparate zilnic. în prezent
numărul acestora se ridică la 45. Au
fost finalizate reparațiile la grape
le cu disc, la mașinile pentru plan
tat cartofi. Ia cele de administrat
amendamente și împrăștiat gunoi, la
mașinile fitosanitare, fiind pe înche
iate lucrarea și la cultivatoare-combinatoare. Ia semănătorile prăsitoa
re. Concomitent, se acordă o mare
atenție calității. Să argumentăm. Re
parațiile capitale se execută In cen
tre specializate, care dispun de o
bază tehnică bună, precum și de
personal calificat.
La centrul de reparații Cefa. în
ziua documentării, la punctele de lu
cru se aflau 6 tractoare ajunse in
diferite stadii de reparații. După
demonfare si degresare se verifică
fiecare piesă, se stabilește ce anu
me trebuie reparat. în toate cazu
rile posibile se folosesc piese de
schimb recondiționate. Montarea lor
se face în prezenta maistrului Teo
dor Vereș, care asigură controlul
tehnic de calitate. De un real spri
jin sint acum cei 10—11 mecaniza
tori sosiți zilnic din secțiile aparți
nătoare. precum și elevii practicanți
din clasa a X-a a școlii generale
Gepiu. Directorul Trustului S.M.A.
remarca însă faptul că raportat la
forțele de care dispune Centrul Cefa
lucrările ar putea fi mult mai avansate dacă activitatea ar fi mai
bine organizată si s-ar folosi timpul
de lucru stabilit. Neajunsurile în
buna utilizare a fondului de timp
explică de altminteri în cea mai
mare parte restanțele stațiunilor
Ținea si Tileagd, unde reparațiile
sint sub media pe județ.
Un popas și la centrul Oradea,
specializat în repararea motoarelor
de mare putere. Aici cei 62 de mun
citori și-au propus să repare în acest trimestru 150 motoare. Pe ban
cul de încercări și rodaj se proba
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motorul cu nr. 70. ceea ce înseamnă
un avans apreciabil față de grafi
cul la zi. Pe lingă generalizarea sis.temului de organizare și retribuire a
muncii în acord global pentru toa
te lucrările de reparații, pentru în
tărirea disciplinei tehnologice a fost
stabilită o rețea de control tehnic
de calitate care cuprinde toate fa
zele procesului de reparații si se în
cheie în momentul în care se exe
cută recepția finală nu .numai a ma
șinii. ci însăși a agregatului în com
ponenta căruia intră utilajul respec
tiv.
Ritmul mai bun care se înregis
trează acum în pregătirea tractoa
relor și mașinilor agricole se expli
că in bună măsură și prin ceea ce
s-a făcut pentru asigurarea, cu for
te proprii, a unui număr mare de
piese de schimb. în stațiunile de
mecanizare și. cu deosebire. în cen
trul specializat de la Sînmartin. se
recondiționează sau se produc pie
se in valoare de peste 40 milioane
lei. Cît despre reconditlonări. gama
acestora s-a îmbogățit în acest an
cu 45 noi repere. Din acest an se
recondiționează aici orice piesă de
tip axă sau arbore. Tot aici se află
în fază finală de experimentare o
tehnologie de recondiționare a pom
pelor hidraulice prin deformare plas
tică la rece.
Asimilarea pieselor de schimb, ac
tivitate al cărei volum a sporit da
la an la an. nu poate rezolva în în
tregime problema asigurării celor
deficitare cu Care se confruntă sta
țiunile de mecanizare. în centrele de
reparații Tileagd și Săcueni. 45 mo
toare pentru tractoarele U-650 aș
teptau chiulase. Pentru un număr
cel puțin dublu de motoare lipseau
biele si capac față. în centrul Va
lea lui Mihai, unde se repară mo
toare pentru tractoare de 45 CP. se
resimțea o acută lipsă de segment!
si pulverizatoare. Contracte există,
dar nu sînt onorate integral. Este
deci momentul ca furnizorii să în
țeleagă că de promptitudinea cu care
vor fi livrate aceste repere depin
de In mare măsură finalizarea la
termen a reparațiilor la tractoare și
mașini agricole.

Ioan LAZA

corespondentul „Sctnteii"
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A PRODUCE, A ECONOMISI
ACȚIUNI Șl PREOCUPĂRI, ÎN PUTERNICA CETATE DE FOC A GALATIULUI, PRIVIND
PUNEREA ÎN VALOARE A RESURSELOR REFOLOSIBILE PROPRII
în articolul publicat în „Scînteia"
derurgie. de pe platforma combina
tări laborioase a Institutului de cer
poate și trebuie sâ fie mai mare, cu
nr. 13 523 din 13 februarie 1986 se
tului. am fost la citeva puncte fier
cetări metalurgice. Zorul de aici este
rezultate și mai bune în integra
reținea faptul câh in acest an, pri
binți de aici unde recuperarea re
explicabil. încă în acest an. numă
rea productivă a unor și mai însem
mul dintr-un nou cincinal, la
surselor refolosibile proprii reprezin
rul cazanelor recuperatoare de căl
nate resurse refolosibile. Este știut,
Combinatul siderurgic de la Galați
tă punctul numărul unu pe ordinea
dură in funcțiune trebuie să se ri
de exemplu, că aici s-au creat un
valoarea totală a materialelor recu
de zi a preocupărilor. Un prim po
dice la 12. Si tot în acest răstimp
număr însemnat de instalații de re
perabile refolosibile și a producției
pas, la turbogrupurile de la cocsetrebuie finalizate lucrările si la cele
cuperare a căldurii, mai ales. Timpul
secundare atrase în fluxul procese
rii. Aici, prin instalațiile de stinge
3 cazane recuperatoare de la cup
scurs le-a marcat însă pe unele, le-a
lor tehnologice pentru mai mult oțel,
re uscată a cocsului se captează atoarele de tratamente din laminorul
îmbătrinit, fiind mai mult decît ne
fonia, laminate urmează să se ri
burul care este transformat în cu
de tablă numărul 2. Și tot în acest
cesară revederea lor pentru a le
dice Ia cîteva miliarde lei. Să re
rent electric. Pe întregul combinat
timp trebuie învinse multe obstaco
sincroniza la soluțiile tehnice moder
cunoaștem. nu-i un obiectiv oare
funcționează patru asemenea grupuri
le. unele inerții’, trebuie acționat cu
ne. cu un înalt randament de recu
care. Dar...
electrice care furnizează o putere de
tenacitate pentru ca importante re
perare. Acest prilej poate însemna
Dar cine cunoaște potențialul pro
peste 16 MW. Pentru a fi în măsu
surse să fie captate și integrate fi
in același timp readucerea pe ordi
ductiv de aici — în 1986 Galațiul
ră să descifrăm mal lesne însemnă
resc fluxului tehnologic.
nea de zi a modului cum sînt între
are în plan să producă numai otel
tatea acestei convertiri de energic,
— Adevărul e că acțiunea con
ținute aceste instalații, cum funcțio
in jur de 8 milioane tone — cine
inginerul Costache Marin și maistrul
certată pentru valorificarea resurse
nează, ce loc li se acordă în proce
ia în calcul potențialul de creație
Mihai Giuglea, pe care i-am întillor refolosibile proprii reprezintă un
sul de producție și. in egală măsu
tehnică de care dispune cjtadela si
nit în camera de comandă a insta
cimp nelimitat și incitant -de inves
ră. de recuperare a resurselor re
derurgică de la Dunăre știe că pa
lației de stingere uscată, ne furni
tigare. de cercetare și inginerie teh
folosibile. în aceeași ordine de idei,
rametrii propuși pot fi atinși. Fron
zează următorul „amănunt" : fiecare
nologică. Institutul nostru a organi
captarea căldurii pe jgheaburile de
turile de acțiune deschise, în aceas
tonă de cocs stins uscat produce 0.450
zat de doi ani o grupă de proiectanți
turnare de la oțelăril șl furnale, de
tă; ordine de idei,
la turnarea în Iingosub conducerea co
tiere, de pe paturile
mitetului de partid
de răcire, a căldurii
de pe platformă, sînt
zgurilor etc., sint
de o mare diversita
încă „puncte albe" în
te : de la recupera
geografia cercetării
rea zecilor de tone
' și ingineriei tehnolo
RECONDIȚIONAREA
de cupru, numai de
gice de aici. „Puncte
TOTUL
FIE
RECIRCULAT
la gurile de vint ale
albe" care invită la
REFOLOSIREA
?
furnalelor, oină la
descifrarea soluțiilor
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE.
cele 2,1 milioane tone
cu eficiență in atra
fier vechi colectat si
gerea în circuitul
recirculat in produc
producției a tuturor
ția siderurgică — față
surselor și resurselor.
de aproape 1.6 milioane tone fier
tone abur care. în loc să se piar
care lucrează numai în domeniul re
— După cum modernizarea necon
vechi reintrodus în șarjele anului
dă. este transformat In megawați.
surselor energetice refolosibile și
tenită a proceselor tehnologice side
1985 ; de la utilizarea din plin a
Mai mult chiar: după ce este „stors"
care, in acest timp, a elaborat so
rurgice. cu consum mic de combus
resurselor energetice la bateriile de
de... megawați, același abur este uti
luții. documentații care, puse în otibil
și
productivitate
ridicată,
cocsificare, fabricile de aglomerare,
lizat mai departe în procesele teh
scurtarea pe cit posibil a drumului
peră, au un echivalent în circa 250
caupere. laminoare la refolosirea si
nologice din cocserii. în secțiile chi
mii tone combustibil convențional edintre cercetare și producție — este
recircularea țunderului, șpanului. ca
mice și de prelucrare a gudroaneconomie intr-un singur an. Cert este
de părere ing. Sebastian Stavăr, di
blurilor, cărămizilor refractare, ar
lor. Aici este punctul lui terminus,
că putem face mai mult, și în acest
rectorul Uzinei de producere și dis
gintului industrial, a celor peste 2
aici își lasă și ultima picătură de
spirit acționăm în prezent.
tribuire a energiei în siderurgie de
milioane tone de zgură de furnale...
putere...
Punctul de vedere exprimat apar
pe platforma combinatului' gălățean
Factorii de răspundere din com
Am mers și în zona laminoareior,
ține inginerului Săvel Rotaru, direc
— sint de asemenea mari surse de
binat. specialiștii sint unanimi în pă
unde se construiește o centrală etorul tehnic al X.C.P.A.M.. institut
economisire a valorilor materiale și
rerea că. față de volumul de resur
lectrică cu 3 grupuri de cîte 6 me
integrat centralei siderurgice gălățeenergetice încredințate nouă de so
se rezultat din procesele metalurgi
gawați fiecare. Și aceasta va func
ne. aflat pe platforma combinatului
cietate. Aceasta, cu atît mai mult cu
ce. față de exigențele actuale din
ționa tot. prin valorificarea superi
si cu rază de activitate în cadrul
cît, se știe, ce se pierde e bun pier
economie, ceea ce s-a reușit să se
oară a aburului recuperat și va pom
dut.
centralei. Introducerea gazului de
readucă în circuitul productiv repre
pa în sistemul energetic național. In
cocs în locul gazului metan la a...Un mare consumator de energie.
zintă încă departe de ceea ce se poa
tr-un singur an, în jur de 90 mii
gîomerare, la furnale, introducerea
Combinatul siderurgic de la Galați,
te. Tocmai de aceea direcțiile de ac
MWh. Pentru ca momentul conver
smoalei la furnale pentru diminua
care
dă tării jumătate din produc
țiune pe 1986 și pe întregul cinci
tirii aburului în energie, al rambur
rea consumului de cocs, moderniza
ția de oțel, milioane de tone de la
nal. în care am intrat, vizează do
sării la sistem din ceea ce sistemul
rea unor puncte termice sînt doar
minate. cocs... Consumator deci, dar
menii deosebit de importante pre
energetic dă combinatului să fie
cîteva din cercetările întreprinse de
și mare producător de metal și. în
cum : recuperarea căldurii gazelor
grăbit, sînt necesare eforturi stărui
specialiștii de la I.C.P.A.M. și con
egală măsură, producător de... re
arse de la bateriile de cocsificare,
toare pentru accelerarea construc
cretizate în soluții și proiecte via
surse energetice refolosibile. Resur
cu un echivalent de 20 mii tone com
ției. pentru echiparea cu turbine și
bile. multe dintre acestea fiind azi
bustibil convențional economisit pe
se pentru a căror punere în valoare
generatoare în timp util de către
o realitate în cetatea de foc gălăan, a căldurii zgurilor de furnal, cu
Combinatul de utilaj greu Cluj-Nacit mai deplin sînt conectate iniția
teană. Dacă este vorba să se tra
un echivalent de 50 mii tone etc.,
poca, și de unitatea cu recunoscută
gă linie și să se adune rezultatele
tiva novatoare, îndrăzneață, efortul
etc. Ținta este ca. de la circa 70 la
firmă în ramură — I.M.G.B. Să nu se
acestor strădanii, se poate argumen
constant al miilor de specialiști. Oa
sută cit se recuperează în prezent,
uite că puternicele laminoare gălăta că rata medie anuală a soluții
meni care, sub conducerea comite
la sfirșitul actualului cincinal să se
tene trec prin cilindrii lor. anual,
lor de cercetare, a proiectelor de
tului de partid de pe platformă,
ajungă Ia un grad de recuperare a
milioane tone de metal fierbinte, iar
inginerie tehnologică elaborate se
și-au trecut la activ destule bătălii
resurselor energetice rezultate din
căldura care poate fi recuperată și
ridică Ia circa 70 mii tone combus
procesele tehnologice de 75 la sută.
reconvertită în energie are echiva
cîștigate pe acest cimp de forță al
tibil convențional economisit
Unui neavizat, cele cinci procente îi
lent în zeci și sute de mii de tone
în condițiile de azi, cînd fiecare
recuperării resurselor energetice re
spun sau nu îi spun prea mult. Des
combustibil convențional.
gram de combustibil îșl are rolul său
folosibile proprii. Oameni care au,
tul să facem precizarea că ele sint
Virf alert de muncă la laminorul
deosebit de important în ecuația eîn egală măsură, conștiința că mai
expresia cantitativă a sute de mii
sleebing. unde se montează întins
nergetică a combinatului, a tării în
sînt aici încă destule bătălii de dat
tone combustibil convențional econo
cele 24 de cazane recuperatoare de
genere, rata cantitativă amintită
și. mai ales, de ciștigat.
misit de-a lungul unui an.
căldură Se sudează, se montează, se
este, desigur, impresionantă. în ra
împreună cu Inginerul V. Filiaduc, din mers, corecturi la pro
port Insă de ce și cît se poate face
Iile TANASACHE
mon. de Ia Uzina de producere și
iectul întocmit de specialiștii de la
în această direcție la Combinatul si
distribuție a energiei electrice în si
IPROLAM, pe temeiul unei cerce
derurgic de Ia Galați, acest efort
Stefan D1M1TR1U
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STATUL SOCIALIST
-organizator al vieții economice

și sociale, al întregii noastre activități
Cu aproape 21 de ani în urmă,
într-o zi istorică, o zi de început de
nouă istorie, din vara anului 1965,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat, de la înalta tribună a Congre
sului al IX-lea al partidului, că
socialismul a învins deplin si defi
nitiv in România. în anii ce au
urmat, pe măsura intensificării
procesului industrializării socialis
te, a trecerii la o nouă revolu
ție agrară, a dezvoltării științei,
învățămîntului și culturii, s-au pro
dus noi prefaceri calitative în struc
tura de clasă a societății, a conti
nuat pe o treaptă nouă, superioară
procesul omogenizării sociale. Statul
însuși s-a perfecționat continuu, și-a
îmbunătățit de la un an la altul ac
tivitatea. a strins legăturile cu ma
sele, toate acestea fiind rodul con
ducerii directe de către Partidul Co
munist Român, în condițiile noilor
realități din viața economico-socialâ
a patriei noastre. S-a schimbat esen
ța statului, așa cum sublinia secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, Ia plenara C.C.
al P.C.R. din iunie 1982. în sensul
trecerii de Ia statul dictaturii prole
tariatului la statul democrației mun
citorești-revoluționare. Această idee,
a perfecționării statului, a creș
terii rolului său in societate, este
pe larg relevată în cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu rostită
Ia 26 ianuarie a.c., la sărbătorirea
prilejuită de ziua de naștere a
conducătorului partidului și statului
nostru și de împlinirea a peste o
jumătate de secol de activitate revo
luționară.

Partidul și statul — o uni
tate dialectică. Ce «primă, in
fapt, noua esență a statului nostru
socialist ? Am invitat să-și. spună
părerea, în legătură cu această temă,
activiști de partid și de stat, cadre
din diferite domenii ale vieții economico-sociale.
• Alecu Floareș — secretar al Co
mitetului județean de partid Iași :
„Recent, în expunerea rostită la
Congresul științei și învățămîntului,
precum și in cuvintarea rostită la
26 ianuarie a.c., conducătorul parti
dului și statului nostru a relevat ade
vărul că socialismul și democrația
sînt inseparabile. Această teză iși
află o edificatoare aplicare în viața
societății românești. A fost făurit,
la noi în țară, în anii „Epocii
Nicolae Ceaușescu", un sistem unic
și unitar al democrației socialiste.
Un sistem care cuprinde, într-o de
plină unitate dialectică, partidul, or
ganele statului, organizațiile de masă
și obștești. Acesta este cadrul orga
nizatoric, politic și juridic în care se
realizează
participarea maselor la
conducerea societății. Au fost, tot| odată, inițiate — prin grija tovarăi
șului Nicolae Ceaușescu — forme acj tive care amplifică participarea ma;
selor la conducere, cum sînt congre
sele, consfătuirile naționale, dezba•" terea hotărîrilor de partid, a legilor
I statului. Au fost, de asemenea, insti' tuționalizate forme de participare la
; conducerea unităților economico-sociale. cum sînt consiliile oamenilor
muncii, adunările generale ale oame
nilor muncii, alte numeroase mo
dalități de consultare a maselor.
Democrația
muncitorească-revoluționară reprezintă, în concepția
tovarășului Nicolae Ceausescu, premișa esențială a conducerii științifice
a societății. Ea conferă statului nos
tru socialist o nouă esență, supe
rioară".
• Ion Sălăjan — președintele
Tribunalului Suprem al Republicii
Socialiste România : „Conceptul ori
ginal de democrație muncitoreascărevolnționară,
emanație a gîndirii
profund științifice, novatoare proprie
secretarului general al partidului nos
tru. s-a conturat treptat, în procesul
marilor transformări înnoitoare de
după Congresul al IX-lea. Această
valoare fundamentală — democrația
socialistă — se integrează intr-o ima
gine dinamică, în care se reflectă
mișcarea de înnoire a întregii socie
tăți. Sînt foarte multe argumente ce
ar putea fi aduse în sprijinul acestei
idei. O să mă refer însă la unul sin
gur. care privește rolul statului în
cadrul sistemului democrației muncitorești-revoluționare. în calitatea
sa de conducător
al partidului
și de președinte al țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu face dovada unei
permanente preocupări pentru per
fecționarea activității desfășurate de
organele de stat, de la cele locale
pînă la cele centrale. Este relevată
cu pregnanță ideea că necesita
tea creșterii rolului partidului în
societate implică și sporirea răspun
derilor organelor statului. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu arată, în acest
sens, că „partidului îi revine misiu
nea de a acționa permanent pentru
perfecționarea și creșterea rolului
statului, al tuturor organismelor de
mocratice în toate sectoarele de ac
tivitate". Această cerință este dez
voltată în strînsă legătură cu răs
punderea ce ne revine nouă, comu
niștilor care lucrăm în organismele
statului, de a ne face în mod exem
plar datoria, de a contribui, prin
munca rioastră, prin întreaga activi
tate pe care o desfășurăm, la înde
plinirea rolului statului în sistemul
democrației muncitorești-revoluționare".
• Alecu Floareș : „Făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate presupune creșterea rolului
partidului în absolut toate domeniile
vieții economico-sociale. Pornind de
la această cerință obiectivă, în anii
de după Congresul al IX-lea, cu
• deosebire în prezent, în noua etapă
deschisă de Congresul al XIII-lea,
s-a desfășurat și se desfășoară
o vastă activitate pentru întărirea
forței și capacității partidului de a
analiza multilateral, în profunzime,
pe temeiuri științifice, realitățile
țării și ale lumii contemporane, ce
rințele actuale și de perspectivă ale
dezvoltării economice și sociale pro
prii României. Partidul a devenit
centrul vital al întregii noastre so
cietăți. în acest proces, în cadrul
căruia se asigură o prezență reală
și activă a întregului popor in viața
politică a țării, un rol deosebit de
important revine statului nostru so

cialist. Partidul a încredințat statu
lui rezolvarea sarcinilor generale și
specifice ale conducerii și organiză
rii construcției socialiste. Statul, sub
conducerea partidului, în deplină
unitate cu toate celelalte organisme
democratice,
îndeplinește rolul de
instrument de bază al edificării so
cialismului și comunismului pe pămîntul patriei".

Argumentele

istoriei.

In

„Epoca Nicolae Ceaușescu",
statul
nostru socialist asigură cadrul unitar
pentru valorificarea deplină a ener
giilor și forțelor întregii națiuni în
ridicarea României pe trepte tot mai
înalte de progres și civilizație. Pe ce
argumente se întemeiază această
concepție înaintată, revoluționară
despre rolul statului în societate 1

• Constanta Arsenescu — profe
soară de istorie, gradul întîi, la
Școala generală nr. 1 din Gâești :
„Secretarul general al partidului a
subliniat, într-o recentă cuvintare, câ
niciodată, nici o societate nu se va
putea lipsi de un organism de con
ducere unitară a întregii activități.
Iată, deci, argumentul viitorului
pentru întărirea statului, pentru
creșterea rolului său in societate. Pe
măsură ce vor trece anii, importanța
statului nu se va diminua ; dimpo
trivă, va fi mereu mai mare. Dar
în opera social-politică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, prezentul este
analizat în raport atît cu argumen
tele viitorului, cit și cu ale trecu
tului. Istoria demonstrează și ea că
niciodată, nici o societate — cu ex
cepția comunei primitive, care avea
un grad extrem de scăzut de organi
zare socială — nu s-a putut lipsi de
stat ca organism de conducere uni
tară a întregii activități desfășurate.
Acum 127 de ani, cînd Unirea Mol
dovei cU Muntenia dădea expresie
unei aspirații de veacuri a poporului
nostru, s-a constituit statul national
român. Peste ani. la 1 Decembrie
1918, prin voința întregului popor,

această epocală victorie avea să fie
desăvîrșită o dată cu făurirea statu
lui național unitar. Noul stat, întărit
prin Unire, avea să joace un rol
imens în afirmarea factorilor de
progres, în dezvoltarea economică și
socială a României, care după 24 Ia
nuarie 1859 a cunoscut un evident
reviriment. Faptele istoriei se cer
Insă analizate în toată complexita
tea lor. In lumina unei astfel de
analize se reliefează și un alt ade
văr : acela că noul stat român nu a
avut capacitatea de a valorifica,
pentru progres, totalitatea resurse- '
lor materiale și umane ale țării.
România burghezo-moșierească îm
prumutase cîte ceva din fastul „de
mocrației" capitaliste, realizînd un
nefericit transplant, pe care marele
dramaturg I.L. Caragiale l-a ridicu
lizat în teatrul său politic. A exis
tat, ce-i drept, în cadrul sta
tului român, de dinaintea primu
lui război mondial, ca și în pe
rioada interbelică, o bogată viață
parlamentară. Dar forțele politice
erau atît de divizate și reprezentau
interese atît de depărtate de nevoile
țării și ale poporului, incit proble
mele majore ale dezvoltării econo
mico-sociale a patriei noastre nu au
putut fi soluționate. în condițiile în
care mijloacele de producție erau
concentrate în cîteva mîini, ce le de
țineau cu titlu de proprietate priva
tă. statul rămînea sărac și lipsit de
forța necesară angajării unor acțiuni
de anvergură pentru progresul pa
triei. Și chiar dacă unele cercuri gu
vernante. unele partide politice s-au
sprijinit pe stat în realizarea unor
lucrări de investiții, au făcut-o por
nind de la interese particulare sau
de grup, neglijind
interesul ge
neral".

• Prof. dr. Ion Anghel : „Fac
parte dintr-o generație care a în
ceput să înțeleagă problemele țării
într-un moment de mare avînt re
voluționar. inaugurat de actul isto
ric de la 23 August 1944. Comuniștii
visau să clădim o societate nouă,
fără inechități sociale, fără nedrep
tăți. O societate în care oamenii
muncii, avînd drepturi egale, avînd
șanse egale de afirmare socială, să
fie cu adevărat făuritori de istorie.
Era însă nevoie, mai întîi, să se
treacă la democratizarea statului, să
fie cucerită puterea de stat. Tova
rășul
Nicolae Ceaușescu, aflat in
fruntea organizației revoluționare a
tineretului, adresa însuflețitoare che
mări la luptă. Ca și în 1933, cînd a
înțeles că fascismul constituie o
amenințare gravă pentru statul na
țional unitar român. Ca și acum
50 de ani, In 1936, în cadrul
procesului de la Brașov, cînd i-a
acuzat pe guvernanții de atunci
de faptul că se fac răspunză
tori de o atitudine ce riscă să ducă
la știrbirea independenței și suvera
nității statului, atît de greu cuce
rite. Ca și la 1 Mai 1939, cînd din
însărcinarea partidului, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, a avut un
rol hotărî tor în organizarea marii de-'
monstrații antifasciste și antirăzboi* nice în apărarea ființei statului, a
integrității sale. Pentru că statul na
țional unițar român era o cucerire
istorică. Pentru că nu putea să fie
decit vremelnică deturnarea de la
rosturile lui firești, de către clasele
exploatatoare. Atunci, în August 1944
și în perioada imediat următoare,
sosise momentul ca statul să devi
nă al poporului. Au fost luate cu
asalt, de către mase, în frunte cu
comuniștii, primăriile, prefecturile.
A fost instaurat, la 6 Martie 1945,
primul guvern democratic din istoria
României, apoi primul parlament
democratic, după victoria în alegeri
din toamna anului 1946. In sfîrșit, la
30 Decembrie 1947, o dată cu pro
clamarea republicii, puterea de stat

a revenit în Întregime poporului, sub
conducerea Partidului Comunist Ro
mân. După cucerirea puterii, statul
nu a rămas imuabil. S-au produs,
treptat, ample prefaceri înnoitoare,
pe măsură ce a fost cucerită pute
rea economică și s-a trecut la trans
formarea socialistă a agriculturii ;
pe măsură ce s-au înfăptuit perfec
ționări îh întreaga structură econo
mico-socială. Treptat, sub ochii noș
tri, ai celor care am trăit aceste eve
nimente, cu profunde implicații în
munca noastră, în viața noastră, cu
profunde implicații pentru întreaga
țară, a fost făurit statul socialist".

Argumentele prezentului.
Așa cum a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu, democrația nu
poate fi separată de construcția so
cialistă. Prin urmare, nu poate fi
separată, în societatea noastră, nici
de activitatea statului. Din această
perspectivă, care este esența statu
lui nostru, a statului democrației
muncitorești-revoluționare ?

• Ion Sălăjan : „Noul tip de stat,
creație a partidului nostru comunist,
a secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, are o bază poli
tică trainică. Puterea de stat o de
ține poporul. Așa cum arată tova
rășul Nicolae Ceaușescu, „am reali
zat cel mai larg cadru de partici
pare a întregului popor la făurirea
conștientă a propriului său viitor".
Tocmai acest larg sistem democra
tic, in cadrul căruia muncitorii, ță
ranii, intelectualii, întregul popor
participă la conducerea societății,
constituie unul dintre factorii funda
mentali care determină esența sta
tului nostru. Subliniez : esența sa
democratică. In concepția secretaru
lui general al partidului nostru,
statul nu poate fi — și nu este, în
realitate, în societatea socialistă pe
care o făurim în România — lin or
ganism rupt de mase, suprapus lor.
O astfel de realitate ar echivala cu
o deformare birocratică a esenței

rul întregii activități de îndeplinire a
planului. Pentru că, iată, întreprin
derii noastre, ca și celorlalte unități
industriale, îi revin sarcini de a că
ror îndeplinire poartă întreaga răs
pundere, dar colectivul nostru iși în
deplinește aceste îndatoriri cu spri
jinul direct al statului. Noi fabricăm
ventilatoare industriale, pentru eco
nomia noastră și pentru export. Dar
nu fabricăm strunguri, nu fabricăm
freze, nu producem energie electri
că, metal, combustibili și multe al
tele. Toate acestea ne sînt repartizate
de stat, prin plan. Statul are, la ni
velul întregii societăți, o viziune de
ansamblu asupra tuturor interferen
țelor proprii economiei noastre na
ționale. Statul realizează reglarea
întregii activități economice și socia
le, a întregului sistem de interde
pendențe propriu societății noastre,
pe baza planului unic. în acest sens,
se acordă o
deosebită atenție, in
continuare, perfecționării și condu
cerii vieții sociale. Mă refer Ia per
fecționarea activității de planificare,
la introducerea elementelor de con
ducere modernă, științifică, bazată
pe realități, pe legile economice ge
nerale, la îmbunătățirea sistemului
mecanismului
economico-financiar.
Ca reprezentant al proprietarilor,
producătorilor și beneficiarilor, statul
este organizatorul întregii activități
economice din țara noastră. își află
— și in această realitate — o eloc
ventă ilustrare teza tovarășului
Nicolae Ceaușescu potrivit căreia nu
există, în prezent, nici o altă orga
nizație socială care să poată înlocui
statul".

• Marin Nedea — Erou al Muncii
Socialiste, președintele cooperativei
agricole de producție din comuna
Purani, județul Teleorman : „Averea
cooperativei noastre este obștească.
Statul nu deține nici un titlu de pro
prietate asupra păminturilor pe care
le muncesc țăranii cooperatori. Dar
statul — ca organizator al întregii
vieți colective a poporului — poartă
direct răspunderea pentru modul în
care
este
valorificat
pămîntul,
principala noastră avuție națională.
Munca noastră este direct legată de
obiectivele înscrise în planul de stat,
lată, planul prevede, pentru acest
an, o producție de cereale care să se
ridice la 31 milioane tone. In is
toria țării nu a fost realizată nici
odată o astfel de recoltă. Ea trebuie
să fie însă realizată în acest an, în
condițiile trecerii la generalizarea
factorilor intensiv-calitativi în în
treaga economie națională. Fără în
doială câ noi, cei care ne confrun
tăm direct cu pămîntul, sîntem cei
dinții chemați să asigurăm, prin
munca noastră, prin priceperea noas
sale, contrară Păturii socialiste a pu
tră, producțiile planificate. In primul
terii. In realitate, statul nostru so
rînd,
să asigurăm producțiile plani
cialist este organizația politici a
ficate pentru fondul de stat, care re
puterii poporului. El asigură condu
prezintă participarea noastră la dez
cerea societății în interesul întregu
voltarea generală a societății. Dar
lui popor".
noua revoluție agrară constituie un
proces complex, care presupune sis
• Ion Bărbieru — secretar al co
teme de mașini multifuncționale, În
mitetului de partid de la întreprin
grășăminte, irigații, cadre calificate.
derea de utilaj petrolier din TîrgoFără sprijinul statului nu am putea
viște, președintele consiliului oame
avea aceste mijloace. O trăsătură
nilor muncii : „Statul nostru socia
caracteristică a societății noastre o
list are o puternică bază economică.
constituie îmbinarea armonioasă a
Această bază este asigurată de ge
activității organelor de stat cu aceea
neralizarea proprietății socialiste in
a noilor organisme democratice.
întreaga economie națională.* Prin
Această trăsătură are profunde im
urmare, statul nostru este socia
plicații în viața satelor, într-un mo
list nu numai pentru că orînment în care, așa cum arăta nu de
duirea socială, în ansamblul ei, este
mult tovarășul Nicolae Ceaușescu,
socialistă, dar și pentru că baza sa
se impune dezvoltarea spiritului de
economică este socialistă. Pentru că
Inițiativă și de participare al cetă
forțele de producție — în continuă
țenilor la autoconducere, autogestiucreștere, prin munca întregului po
ne și buna gospodărire a fiecărei lo
por, in condițiile unei politici științi
calități. Mai cu seamă că avem de
fice de acumulare promovată de se
îndeplinit sarcini mari. Trebuie să
cretarul general al partidului — sînt
realizăm, așa cum a precizat secre
socialiste. întreprinderea noastră are
tarul general al partidului, egaliza
o vechime de peste o sută de ani. ’ rea condițiilor de viață din mediul
Ea nu a reușit, pină în urmă cu 20
urban și din cel rural prin ridica
de ani, să depășească dimensiunile și
rea satului. Primim, în acest sens,
specificul unei fabrici modeste. Dar
un sprijin puternic din partea sta
în acești ani rodnici ai „Epocii
tului. Iată, incepînd din acest an se
Nicolae Ceaușescu" a devenit o în
vor aloca, dih fondurile statului,
treprindere modernă, ale cărei pro
sume corespunzătoare pentru a se
duse sint cumpărate in numeroase
construi, anual, cîte 20 000 de apar
țări ale lumii. Această dezvoltare
tamente în comune și sate. Pînă în
puternică este consecința directă a
1990 vor fi construite centrele tutu
activității statului nostru, sub con
ror comunelor ; pînă în anul 2000
ducerea partidului. Avînd proprieta
toate comunele vor deveni puternice
tea asupra mijloacelor de pro
cetăți economice, sociale, culturale.
ducție, statul, aplicind In practi
Iar acest program va fi înfăptuit
că concepția partidului, a tovarășului
printr-o permanentă conlucrare a
Nicolae Ceaușescu privind accelera
organelor statului cu cetățenii".
rea procesului de industrializare,
dezvoltarea armonioasă a forțelor de
• Ion Anghel : „Se impune preci
producție pe întregul teritoriu al ță
zarea că, în ceea ce privește baza
rii, a alocat mari fonduri de inves
ideologică a statului
democrației
tiții și a acționat pentru folosirea
muncitorești-revoluționare,
aceasta
lor eficientă. Proprietatea socialistă,
este
asigurată
de
dezvoltarea
conști
de stat, a asigurat, la nivelul întregii
inței
socialiste.
In
același
timp,
societăți, creșterea continuă a veni
toate mărețele Înfăptuiri din anii
tului național și, pe această bază, re
„Epocii
Nicolae
Ceaușescu",
în
partizarea unei părți importante
obținerea cărora un rol funda
pentru reproducția socialistă lărgită.
Rezultatele sînt cunoscute. Dar pro
mental a revenit statului, sub condu
cesul continuă și, in acest sens, sar
cerea partidului, au determinat
cini mari revin consiliilor oamenilor
transformări profunde în conștiințe.
muncii din întreprinderi, adunărilor
Ele s-au produs atît în procesul ac
generale ale oamenilor muncii, tutu
tivității politico-educative, mereu
ror muncitorilor, inginerilor, tehni
perfecționate, cit și în cadrul con
cienilor. Pentru că democrația so
cret asigurat de puternica dezvoltare
cialistă nu presupune numai drep
pe care au cunoscut-o, în toți acești
turi, ci și îndatoriri. Iar îndatorirea
ani — prin contribuția hotărîtoare a
noastră de cea mai mare răspundere
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a to
este aceea de a asigura mai buna
varășei
Elena Ceaușescu, prin ampla
valorificare a părții din avuția na
activitate desfășurată de statul nos
țională ce ne este încredințată, de
tru socialist — cercetarea științifică
către partid, de către statul socialist,
și tehnologică, Invățămîntul de toa
spre bună gospodărire. Teza revolu
te gradele, viața culturală. De
ționară cu privire la rolul maselor
aici se desprinde importanța tezei
în făurirea istoriei își află aplicabi
secretarului general al partidului
litate prin instituționalizarea adu
potrivit căreia statul se intărește
nărilor generale ale oamenilor mun
continuu prin efectiva participare la
cii ca formă superioară de conduce
întreaga sa activitate a maselor de
re colectivă ; ca forum în care oa
oameni ai muncii, a căror conștiință
menii muncii participă, în mod or
socialistă se dezvoltă în concordanță
ganizat, la conducerea activității
cu dinamismul societății românești
economice, la dezbaterea și soluțio
în actuala etapă istorică".
narea problenielor de producție".

• Iulian Vâlceanu — director ad
junct cu probleme economice la în
treprinderea de ventilatoare din
București : „Am intrat într-o nouă
etapă a edificării societății socialiste
multilateral dezvoltate. Sîntem la în
ceputul anului 1986, iar sarcinile
noastre sînt riguros precizate în pla
nul național unic de dezvoltare eco
nomico-socială a țării. Pentru fiecare
întreprindere au fost defalcate, din
acest plan, obiective concrete, răs
punderi concrete. Ele sint în deplină
concordantă
cu programele adop
tate de partid, la Congresul al
XIII-lea, pentru actualul' cincinal și
pentru viitorul deceniu, pînă în anul
2000. Planul are caracter de lege. El
este aprobat de organul suprem al pu
terii de stat — Marea Adunare Națio
nală. Totodată, statul este organizato-

te
statul democrației muncitore«*i-revoluționare, stat de tip socialist, pen
tru că fundamentele sale politice, economice și ideologice sînt profund
socialiste, își întemeiază întreaga sa
activitate, pe care o desfășoară sub
conducerea partidului, pe participa
rea efectivă la treburile sale a între
gului popor. Avînd mari răspunderi
în organizarea economiei naționale,
pe baza planului unic, în dezvoltarea
științei, învățămîntului și culturii, în
asigurarea progresului întregii so
cietăți, statului îi revine, prin
grija secretarului general al parti
dului, președintele țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, un rol tot mai
mare în construcția socialismului și
comunismului în România.

Adrian VASILESCU

1

Casa științei și tehnicii pentru tineret din Rimnicu Vilcea
FotoAgerpres
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FESTIVALURILE DE POEZIE

- mijloc activ de manifestare
a vocațiilor autentice
Străvechi ținut româ
nesc. încărcat de vestigiile
unei istorii care coboară,
departe. în vremuri ime
moriale. continuînd. neîn
trerupt. de-a lungul mile
niilor. să acumuleze noi și
noi mărturii ale spiritua
lității noastre, județul Te
leorman se prezintă astăzi
ca o zonă înfloritoare. Aici,
într-un ținut odinioară „eminamente agrar" au apă
rut — cu deosebire în pe
rioada pe care cu legitimă
mîndrie patriotică o nu
mim „Epoca Ceaușescu" —
adevărate citadele ale chi
miei. construcțiilor de ma
șini. metalurgiei, electro
tehnicii. care se numesc
Combinatul de îngrășămin
te chimice Turnu Măgu
rele.
întreprinderea
de
rulmenți si întreprinderea
de aparataie si accesorii
din Alexandria, întreprin
derea de țevi sudate Zimnicea etc.
Dar, In prezent, județul
Teleorman se poate mindri si cu o dezvoltare cul
turală pe măsura marilor
succese economice Înregis
trate in ultimii ani. Există
aici Variate forme de or
ganizare a activității cul
tural-educative. capabile să
răspundă unor necesități
spirituale reale..Sînt voca
ții pentru cultură, captate
si stimulate de Festivalul
național „Cîntarea Româ
niei". ale unor oameni care
nu se limitează la simpla
dorință a afirmării perso
nale. ci se integrează în
direcția foarte largă, gene
roasă a dezvoltării culturii
socialiste românești con
temporane.
Din această perspectivă
sînt organizate de către
forurile culturale județene
o serie de acțiuni de am
ploare. multe dintre ele re
marcate la nivel republi
can. între ele se înscriu si
acele manifestări care con
tribuie la redescoperirea
unor tradiții de mare fru
musețe și umanism, a unor
creații viguroase ale po
porului nostru, a unor mari
scriitori sau artiști puși în
lumină de chiar oamenii
locurilor în care s-au năs
cut. potrivit unei „strate
gii" de un tip special care
Împletește larga populari
zare a ideilor operei cu
amintirea personalității ce
lui care a creat-o.
Am participat recent la o
astfel de manifestare —
Festivalul-concurs interjudețean de poezie „Zaharia
Siancu" — aflată la cea
de-a doua ediție. Organi
zat de comitetul județean
de cultură si educație so
cialistă, în colaborare cu
Uniunea scriitorilor, festi
valul. menit să omagieze
creația marelui
scriitor
născut pe aceste meleaguri
si să îmbogățească viata
spirituală a județului, s-a
bucurat de o largă parti
cipare.
Dovadă lucrările
înscrise in concurs, aparținînd unor tineri creatori
din toate județele tării. De
altfel, de la bun început,
trebuie precizat că mani

festarea s-a dovedit, ca și
la prima ediție, o modali
tate eficientă de stimulare
a unor noi și autentice ta
lente. de promovare a unor
poezii inspirate din istoria
milenară a poporului nos
tru. din marile transfor
mări revoluționare petre
cute în anii construcției
socialiste. îndeosebi in pe
rioada ce a trecut de la
Congresul al IX-lea al
partidului. Concursul —
desfășurat in numele unul
mare scriitor, nu numai al
Teleormanului, ci al tutu
ror românilor — a devenit
astfel o sărbătoare a spi
ritului national, un prilej
de confruntare a tinerilor
talente lirice, de propulsa
re si intrare in circuitul
valorilor a unor .promi
siuni care. în timp, pot
deveni certitudine. Este de
subliniat și faptul că festi
valul s-a bucurat in Ace
lași timp de prezenta unor
cunoscuti critici, poeți si
prozatori, reprezentanți ai
unor reviste literare și
edituri.
Dintre manifestările ce
au avut loc în comuna Sal
cia — localitate unde s-a
născut autorul romanului
„Desculț" — am reținut În
deosebi evocările privind
lirica lui Zaharia Stancu și
implicarea ei socială. Ală
turi de critici literari binecunoscuti publicului larg,
profesori de literatură din
județ au adus contribuții
meritorii la interpretarea
operei lui Zaharia Stancu.
Festivalul-concurs care-1
omagiază din doi in doi
ani pe acest mare scri
itor a intrat de acum in
tradiție, devenind el însuși
istorie literară. „Apreciez
în mod deosebit inițiativa
forurilor locale de â orga
niza această amplă mani
festare — ne spunea criti
cul literar Nicolae Ciobanu. Si pe această cale se
omagiază
personalitatea
marelui scriitor, creîndu-se,
totodată, căi de acces întru
afirmare
pentru
tinerii
condeieri de azi". La rîndul său. poetul Florin Costinescu sublinia : „Fiind un
scriitor adevărat. Zaharia
Stancu a fost o conștiință.
O conștiință care s-a măr
turisit cfezînd în adevăr cu
înflăcărarea si luciditatea
marilor creatori. Posterita
tea îl merită cu prisosință
pentru că el s-a gîndit la
ea cu fiecare literă așter
nută pe hîrtie. Iar acest
festival, organizat de conjudetenii marelui scriitor,
poate constitui o vîrstă a
spiritualității românești de
azi și dintotdeauna".
Adăugindu-se altor nu
meroase și prestigioase
festivaluri de poezie ce se
organizează în multe zone
ale tării — unele dintre ele
cu o îndelungată tradiție,
cu ecouri ample — festi
valul de poezie de la Te
leorman constituie încă o
confirmare a faptului că
acestea pot deveni forme
active de manifestare a
vocațiilor autentice.

21,00
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în econo
mie
20,35 Cu inimile pline de zbor
și de lumină. Program
artistic
20,45 Universul familiei © Co
piii — o lume într-un

21,20
21,50
22,00

EXPO ZIȚIE
Joi la amiază, la Biblio
teca Academiei Republicii
Socialiste România,
s-a
deschis o expoziție de
grafică ce reunește lucrări
din creația artiștilor Stefan
Dimitrescu și Schweitzer
Cumpăna, remarcabile per
sonalități ale artei plastice

dievală a Giurgiului a fost cercetată sis
tematic incepînd cu anul 1975. In decursul
acestor ani, așa cum ne spune conducăto
rul șantierului arheologic Giurgiu, Dan Căpățînă, au fost conservate cu grijă ruinele
existente, punîndu-se în lumină altele noi
pe o suprafață ce se mărește neîncetat.
Cunoscută ca o ctitorie a lui Mircea cel
Bătrin (1386—1418), cetatea de pe insula
Giurgiului a cunoscut îh evoluția sa 7
faze constructive, dintre care cea mai
veche depășește, in negura timpului, epo
ca lui Mircea, puțind fi o construcție a
primilor Basarabi. Dintre vestigiile desco
perite în acești ani, cea mai valoroasă este
o țeavă de tun din bronz, datat, prin ana
logie, la sfîrșitul veacului al XIV-lea, fiind
din acest punct de vedere cel mai vechi
tun din România. Este vorba de o piesă
unicat In țara noastră și una dintre pu
ținele exemplare din lume păstrate din
acea epocă pină in zilele noastre. Desco
perirea este întregită și de un număr im
presionant de ghiulele, atît de piatră, cit și
de metal. Au mai fost scoase la iveală
numeroase fragmente ceramice, un inel
cu blazon, mai multe monede. Cercetările
de la Giurgiu aduc astfel noi dovezi asu
pra cetății medievale de aici, despre care
unul dintre fiii și urmașii marelui voie
vod spunea că „este cetatea cea mai tare
de pe Dunăre".
»

• DIN TEZAURUL DE VA
LORI Șl FRUMUSEȚI ALE STRĂ
BUNILOR. In cadrul rubricii de față
ne propunem ca, sistematic, să prezentăm
cititorilor valori de mare preț ale patri
moniului nostru cultural-national, tot atitea
atestate ale forței de creație cultural-artistică a oamenilor pămîntulul românesc.

românești, de Ia a căror
naștere se împlinesc 100
de ani.
Sint expuse portrete, pei
saje redind locuri pitorești
din diferite zone ale tării,
scene din viața satuluj ro
mânesc.
(Agerpres)
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ale vechimii, originalității și Continuității
civilizației în vatra noastră străbună. As
tăzi reproducem o celebră piesă plastică
aparținînd culturii neolitice Vădastra, cul
tură caracterizată printr-o ceramică splen
did ornamentată, cu decor stilizat, excizat
sau încrustat. Piesa a fost descoperită In
localitatea care a dat numele acestei culturi (Vădastra, județul Olt) in perioada
interbelică. Această statuetă plastică a
fost făurită cu mai bine de șase milenii
în urmă, mai exact cu circa 4____
200____
de_____
ani
înaintea erei noastre. Piesa, aflată în co
lecțiile Muzeului de istorie al Republicii
Socialiste România, reprezintă o elocventă
mărturie a' spiritualității unei populații
agrare, a cărei viață era strins legată de
munca pămîntului și creșterea animalelor,
fapt ce se reflectă în creațiile sale artis
tice, legate în bună măsură de cultul fer
tilității ogoarelor.

• „CARTE ROMANEASCĂ DE
ÎNVĂȚĂTURĂ". Investigațiile Între

Stan STEFAN

tv

cetările arheologice Întreprinse în așeza
rea fortificată geto-dacă de la Bunești, ju
dețul Vaslui — sub conducerea directoarei
muzeului din Huși, Violeta Veturia Bazarciuc — au dat la iveală vestigii nepre
țuite ale civilizației geto-dacice din podișul
central moldovenesc din. veacurile IV
II î.e.n. Astfel, aici au fost scoase la lu
mină un mare număr de unelte de fier —
seceri, topoare, cuțite, dăltițe, clești pen
tru forjă — dovadă a existenței unor mari
ateliere de prelucrare a fierului ; s-a gă
sit, de asemenea, un impresionant număr
de obiecte de podoabă de argint (brățări,
fibule), atestind și existența unor ateliere
de prelucrare a podoabelor. Locuitorii de
aici întrețineau strînse legături comerciale
cu lumea elenistică, dovadă numeroasele
produse de lux de factură grecească aflate
aici. Toate acestea demonstrează un rapid
proces de stratificare socială care se pe
trece in această epocă. Descoperirile de la
Bunești — cărora in 1984 li s-a alăturat
celebra diademă princiară dacică de aur
— subliniază importantul rol politic și eco
nomic al cetății de aici, care era. probabil,
sediul unui șef al unei formațiuni poli
tice zonale in perioada premergătoare fău
ririi statului dac condus de Burebista. Se
atestă astfel prin neprețuite mărturii ci
vilizația superioâră a strămoșilor noștri,
tradițiile îndelungi ale organizării. lor social-politice.

• MINDRA CETATE A LUI
MIRCEA CEL BÂTRlN. Cetatea me

corespondentul „Scinteii"

surls. Reportaj • Omul
și sănătatea. Dialog cu
telespectatorii • Am
filmat pentru dumnea
voastră
Cadran mondial (color)
• România și proble
mele lumii contempo
rane
Serial științific (color).
„Civilizația metalului'4.
Episodul 6
Telejurnal
închiderea programului

• NEPREȚUITE VESTIGII DA
CICE. Inaugurate în urmă cu 7 ani, cer
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prinse de muzeograful Lazăr Ureche^ de la
Muzeul județean de istorie și arheologie
din Bistrița, au dus la depistarea în județ
și punerea în valoare a unui însemnat
fond de carte românească veche, editată
pe parcursul celui de-al XVII-lea veac.
Interesant este faptul că cele 38 de exem
plare identificate, cuprinse sub 10 titluri,
provin din aproape toate centrele tipogra
fice ale țării ; scoase de sub teascurile
Govorei, Iașilor, Tîrgoviștei sau Albei Iulil,
acestea oglindesc neîntrerupta circulație a
cărții românești — autentic mesager al
spiritualității naționale — și în această
parte de vatră strămoșească, legăturile
strînse ale zonei cu celelalte părți ale cu
prinsului românesc. Astfel, din „Cartea
românească de învățătură" tipărită Ia Iași,
în 1643, ca și din „Chiriacodromion" tipă
rită la Alba Iulia, în 1699, s-au păstrat
cite 12 exemplare. Valoarea acestor cărți
sporește prin faptul că ele cuprind pe
vechile lor file o bogată paletă de însem
nări autografe, ce fac referiri la eveni
mente istorice locale, stînd, totodată, măr
turie pentru evoluția limbii și pentru via
circulație a cărților.

Grupaj realizat de

Silviu ACHIM

cu sprijinul corespondenților.„Scinteii
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LUCRĂRILE PLENAREI LĂRGITE A CONSILIULUI
NAȚIONAL AL AGRICULTURII, INDUSTRIEI
ALIMENTARE, SILVICULTURII
SI GOSPODĂRIRII APELOR
(Urmare din pag. I)
activitatea de creare a noi soiuri și
hibrizi de plante, a noi linii și rase
de animale, care să asigure pro
ducții ridicate în toate zonele tării,
de a-și aduce o cit mai mare con
tribuție la înfăptuirea obiectivelor
noii revoluții agrare.
Vorbitorii au relevat că, pornind
de la experiența acumulată în do
meniul irigațiilor, un accent deose
bit se pune pe recuperarea restan
telor, pe realizarea la timp a lucră
rilor prevăzute în programele sta
bilite.
Au fost prezentate acțiunile în
treprinse în silvicultură pentru buna
gospodărire a fondului forestier și a
pășunilor montane, continua ridicare
a potențialului lor productiv, creș
terea aportului acestui sector la sa
tisfacerea cerințelor economiei na
ționale.
în ceea ce privește industria ali
mentară, s-a subliniat că, în noul
cadru organizatoric, asigurat prin
înființarea Ministerului Industriei

Alimentare și al Achiziționării Pro
duselor Agricole, se acționează susți
nut pentru mai buna conducere și
desfășurare a proceselor tehnologi
ce, gospodărirea și valorificarea cu
maximum de eficiență a resurselor
de materii prime existente, crește
rea calității produselor alimentare.
în luările de cuvînt a fost expri
mat angajamentul colectivelor de
muncă din agricultură, industria
alimentară, silvicultură și gospdărirea apelor de a face totul pentru
realizarea întocmai a tuturor pro
gramelor dezbătute de plenară, pen
tru a asigura îmbunătățirea activi
tății de creștere a eficienței, ridica
rea rentabilității în toate unitățile,
în conformitate cu principiile autoconducerii și autogestiunii econo
mice, pentru îndeplinirea exemplară
a prevederilor pe 1988 șl pe între
gul cincinal, înfăptuirea neabătută
a obiectivelor stabilite de Congresul
al XlII-lea al partidului în aceste
importante sectoare ale economiei
naționale.
Lucrările plenarei continuă.

Plenara Consiliului Silviculturii
Participant!! la lucrările plenarei
Consiliului Silviculturii au dezbătut,
pe baza unui raport, activitatea des
fășurată în silvicultură în anul 1985,
precum și măsurile ce trebuie în
treprinse de Ministerul Silviculturii
și unitățile sale pentru realizarea
prevederilor din Directivele Con
gresului al XlII-lea al
Partidului
Comunist Român, cu privire la dez
voltarea și conservarea fondului fo
restier, pentru transpunerea în via
ță a orientărilor și indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, in vederea
îndeplinirii planului pe anul 1986.
în cuvîntul participanților au fost
evidențiate rezultatele obținute în
anul 1985, cînd au fost îndeplinite
principalele sarcini de plan atit la
lucrările silvice și pe pajiști cit și
la producția unităților silvice, menționîndu-se că aceste rezultate pu
teau fi mai bune dacă în activitatea
Ministerului Silviculturii și a uni
tăților subordonate nu s-ar fi mani
festat o serie de lipsuri. în acest
sens, au fost analizate, în spirit
critic și autocritic, neajunsurile ma
nifestate în anul 1985 îndeosebi în
activitatea, de conservare, dezvoltare
și control a exploatării fondului fo
restier, în gospodărirea pădurilor și
a pajiștilor. S-au .făcut numeroase
propuneri menite sa asigure, în anul
1986, îmbunătățirea radicală a muncii
în toate sectoarele.

Dezbaterile au relevat acțiunile ce
vor fi întreprinse pentru ameliorarea
si exploatarea corespunzătoare a pa
jiștilor naturale, valorificarea supe
rioară a plantelor medicinale și aro
matice. a celorlalte resurse din fon
dul forestier, dezvoltarea apiculturii,
sericiculturii, gospodărirea judicioa
să a fondurilor de vînătoare. dez
voltarea susținută a producției în
secțiile și atelierele ocoalelor silvice,
o atenție deosebită acordîndu-se în
făptuirii sarcinilor de export și a
celor din planul de investiții.
Participanții la dezbateri au expri
mat angajamentul tuturor oamenilor
muncii din silvicultură de a acționa
în spirit revoluționar, cu deplină răs
pundere pentru înfăptuirea preve
derilor din Programul național pen
tru conservarea și dezvoltarea fon
dului forestier, din planul de stat și
din programele speciale pe 1986,
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce le revin din documentele
Congresului al XlII-lea al partidului.
Plenara Consiliului Silviculturii a
adoptat
măsuri
corespunzătoare,
care să cobducă la îmbunătăți
rea activității în acest domeniu, la
transpunerea întocmai în viată a in
dicațiilor și orientărilor secretaru
lui general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. privind sporirea
mai substanțială a contribuției silvi
culturii la progresul economiei ro
mânești.

Plenara Consiliului Uniunii Naționale
1
a Cooperativelor Agricole de Producție
Joi, după-amiază, au avut loc
lucrările Plenarei Consiliului Uniu
nii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție.
în spiritul indicațiilor și orientă
rilor stabilite de conducerea parti
dului și statului, de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, participanții au
analizat, in mod critic și autocritic,
modul de îndeplinire a planului de
producție și bugetelor de' venituri și
cheltuieli pe anul 1985, activitatea
desfășurată de conducerile colective
ale unităților agricole cooperatiste
pentru apărarea și dezvoltarea pro
prietății obștești, au dezbătut sarci
nile ce revin agriculturii coopera
tiste din planul național unic de
dezvoltare economico-socială pe anul
1986.
Subliniind rezultatele obținute în
anul 1985 și în cincinalul recent în
cheiat, infățișînd experiența pozi
tivă acumulată, vorbitorii s-au refe
rit la măsurile care se întreprind
pentru ca producția vegetală și ani-,
mala să se ridice la nivelul posibi
lităților și al bazei materiale exis
tente, pentru a înlătura neajunsurile
în organizarea producției și a mun
cii, în folosirea pămintului, pentru
efectuarea la timp și de calitate a
lucrărilor agricole.
Un loc deosebit l-a ocupat în
cadrul dezbaterilor activitatea în
zootehnie. Subliniind sarcinile mari
stabilite în acest sector, importanța
deosebită a înfăptuirii indicației
secretarului general al partidului
privind dezvoltarea zootehniei în
cadrul fiecărei cooperativei agricole
de producție, participanții au pre
zentat măsurile pentru Înlăturarea
neajunsurilor
existente,
acțiunile
stabilite pentru sporirea efectivelor
și furajarea rațională a animalelor,
pentru creșterea natalității la toate

speciile, a tuturor producțiilor zoo
tehnice, pentru realizarea integrală
a sarcinilor privind livrările la
fondul de stat.
Au fost criticate lipsurile mani
festate în activitatea consiliilor de
conducere ale cooperativelor agrico
le de producție pentru dezvoltarea
proprietății obștești, prevenirea și
combaterea risipei, a unor acte de
indisciplină, evidențiindu-se. în ace
lași timp, măsurile ce urmează a fi
întreprinse pentru educarea și ridi
carea conștiinței socialiste a coope
ratorilor. popularizarea largă a le
gilor și actelor normative, pentru
promovarea fermă a principiilor eti
cii și echității socialiste.
Au fost scoase în evidență, de ase
menea. măsurile și modul în care se
acționează pentru executarea la timp
si de bună calitate a lucrărilor din
campania de primăvară, pentru re
ducerea consumurilor de combustibil
si energie, pentru realizarea progra
mului privind dezvoltarea transpor
turilor cu atelaje si remorci, pentru
sporirea eficientei economice a pro
ducției agricole și a rentabilității
fiecărei unități.
Participanții au exprimat hotărirea fermă a membrilor cooperati
velor agricole de producție de a nu
precupeți nici un efort pentru reali
zarea prevederilor de plan pe acest
an si pe întregul cincinal, pentru
transpunerea in viată a sarcinilor
izvorîte din documentele Congresului
al XlII-lea al partidului pentru
creșterea contribuției
agriculturii
cooperatiste în dezvoltarea econo
mico-socială a patriei noastre.
Plenara a hotărit convocarea celui
de-al V-lea Congres al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de
Producție în a doua decadă a lunii
mai.

în cadrul lucrărilor Comisiei Cen
trale a producătorilor agricoli din
zonele necooperativizate, vorbitorii
au evidențiat rezultatele obținute in
anul agricol 1985 și au dezbătut sar
cinile ce revin gospodarilor din aceste
zone în vederea sporirii efectivelor de
animale și ameliorării raselor, extin
derii zonelor
de pășunat alpin și
șubalpin, creșterii contribuției lor la
fondul central de produse agricole al
statului.
S-a apreciat că locuitorii din aces
te zone au posibilitatea să realizeze
producții sporite de cereale, plante
tehnice, legume si fructe, să crească
un număr mai mare de animale. în
acest sens, s-au făcut o serie de pro
puneri menite să ducă la valorifica
rea optimă a potențialului natural al
zonelor montane și submontane, la
ridicarea eficienței activității in toa
te domeniile. Au fost subliniate sar
cinile reieșite din programele supuse

înfăptuirea obiectivelor dezvoltării

economico-sociale — in centrul activității
organelor și organizațiilor de partid
(Urmare din pag. I)

teatre
• Teatrul National (14 71 71, sala
mică) : A douăsprezecea noapte —
17,30 ; (sala Atelier) : Intre cinci șl
șapte — 18
• Filarmonica
„George
Enescu“
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Mihai Brediceanu.
Solist : Valentin Gheorghiu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Anotim
purile, Tristan și Isolda,
Simfonia
clasică, Secvențe — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Casa
cu trei fete — 17,30

îndeplinirea lor trebuie să se afle
pe primul plan al muncii politicoorganizatorice, al activității de zi
cu zi a organelor și organizațiilor
de partid. Esențial în această pri
vință este ca organele și organi
zațiile de partid să-și perfecțio
neze permanent stilul și metodele
de muncă, prin implicarea tot mai
profundă în munca și viata colec
tivelor din unitățile economice, să
ridice întreaga activitate politicoorganizatorică la un nivel calitativ
superior, spre a-i imprima o efi
ciență sporită. Ca atare, punind în
centrul întregii lor munci politicoorganizatorice îndeplinirea sarcini
lor cantitative și calitative ale pla
nului pe acest an, organele și or
ganizațiile de partid au datoria să
asigure în toate unitățile o temei
nică activitate de organizare, de
repartizare a forțelor, de cuprin
dere a tuturor sarcinilor, să abor
deze și să soluționeze cu maximă
operativitate problemele care se ri
dică într-o perioadă său alta, să
cunoască exact, zi de zi, modul în
care se realizează producția fizică,
exportul, ceilalți indicatori de plan,
să intervină prompt pentru înlă
turarea oricăror neajunsuri ce pot
periclita îndeplinirea sarcinilor eco
nomice. Concomitent, este necesar
ca organele și organizațiile de
partid să exercite un control ri
guros asupra modului în care șe
Înfăptuiesc hotărîrile de partid și
de stat, propriile planuri de măsuri
și programe, să asigure finalitate
și eficientă tuturor acțiunilor pe
care le întreprind pentru îndepli
nirea sarcinilor economice.
Cu mai multă stăruință și exi
gență trebuie să acționeze organele
și organizațiile de partid pentru
întărirea în toate unitățile, la toa
te eșaloanele, a răspunderii politice
a comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii fată de îndeplinirea
obiectivelor planului de stat. In
această privință, așa cum a subli
niat in repetate rinduri tovarășul
Nicolae Ceaușescu, fiecare membru
de partid, in orice funcție s-ar
afla, trebuie să dea dovadă de
înaltă principialitate și exigență,

• A.R.I.A. (13 53 75, la Palatul Spor
turilor șl Culturii) : „Melodiile anului
1885“ — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
Jsala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Me
najeria de sticlă — 17,30
• Teatrul Mic (14 70 81) t Niște țărani
- 19
• Teatrul de comedie (16 64 66) :
Capcană pentru un bărbat singur —
17.30
• Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Maghesu) :
Scapino — 17,30 ; (sala
Studio) : Maria norilor — 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 18
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă>

zilei

însărcinatul cu afaceri ad-interim
al R.P.D. Coreene la București, Mun
Ben Sam, a organizat, joi după-a
miază, la sediul ambasadei, o gală
de film urmată de o recepție.
Au participat adjuncți de șefi de
secție la C.C. al P.C.R., membri ai
conducerii unor ministere, altor in
stituții centrale, organizații de masă
și obștești, generali și ofițeri, zia
riști.

BAIA MARE : Utilaj
de înaltă tehnicitate
La întreprinderea de mașiniuneite, accesorii și scule din Baia
Mare a fost realizat in aceste zile,
in premieră, un nou utilaj de mare
productivitate și tehnicitate. Este
vorba de mașina de ascuțit freză
melc tin ASFM-300. utilai de o deo
sebită complexitate, avînd perfor
manțe similare celor de pe piața
mondială. Datorită calităților sale,
noul produs . este solicitat atit in
țară, cit și la export.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Mulțumindu-vă pentru mesajul transmis cu prilejul celei de-a 60-a ani
versări a zilei mele de naștere, doresc să vă asigur că interpretez cuvintele
călduroase pe care mi le-ați adresat ca o recunoaștere a luptei pline de
abnegație duse de Partidul Comunist din Argentina, a membrilor săi, care
zi de zi fac eforturi pentru a pune bazele luptei, unității și organizării
maselor muncitorești și populare.
Vă mulțumim, in primul rînd, pentru sentimentele de solidaritate. Acest
lucru ne încurajează in lupta noastră pentru
apărarea și aprofundarea
democrației. Constituie un imbold în realizarea scopului pe care ni l-am
propus de a construi un puternic Front de Eliberare Națională și Socială
care să transpună in practică necesara revoluție patriotică, populară, de
mocratică, agrară, an’iimperialistă și antimonopolistă în vederea construirii
socialismului in tara noastră.
Știm bine că lupta noastră este parte integrantă a luptei pentru liber
tate care se desfășoară in America Latină și in zona Caraibilor, precum și
a luptei popoarelor pentru asigurarea păcii mondiale. Împotriva politicii
agresive și războinice a imperialismului.
Inspirați de marxism-leninism și de internaționalismul proletar, parti
cipăm la efortul pentru întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste
Internationale.
Folosesc acest prilej pentru a reînnoi expresia solidarității noastre cu
eforturile pe care le întreprindeți în favoarea clasei muncitoare și a
poporului român in procesul construirii socialismului, a solidarității antiimperialiste și a păcii mondiale, precum și dorința de a dezvolta legăturile
frățești dintre partidele noastre, prietenia și cooperarea între cele două
popoare.
Cu salutări cordiale,

ATHOS FAVA
Secretar general
al Partidului Comunist din Argentina

DIN NOU A NINS ABUNDENT Șl A VISCOLIT

în Capitală și în zonele afectate - acțiuni prompte,
bine organizate pentru deszăpezire
s-au asigurat rezerve de furaje și
apă. Echipe de intervenție, special
constituite, acționează permanent
pentru degajarea căilor de acces în
zootehnie.
La ora cind transmitem aceste
rinduri, pe traseul Budești-Vasilați
sint înzăpezite cinci mașini încărca
te cu furaje. Practic, toți locuitorii
din comunele și satele invecinate,
din complexele zootehnice și alte
unități economice, muncesc cu abne
gație și dăruire pentru a da cale li
beră mașinilor. în principalele loca
lități aie județului — Călărași și Ol
tenița — s-a acționat energic pentru
a asigura accesul spre locurile de
muncă. Activitatea se desfășoară
normal, fiecare cetățean acționind
cu răspundere și spirit de inițiativă
acasă și la locurile lor de muncă.
(Kodica Simionescu, corespondentul
„Seinteii").

Lucrările Comisiei Centrale a producătorilor
agricoli din zoneli necooperativizate
aprobării plenarei, vorbitorii exprimindu-și satisfacția față de măsurile
propuse, aprobarea lor deplină față
de aceste documente, care deschid
noi căi de sporire și diversificare a
producției agricole.
în cuvîntul lor, participanții au
subliniat necesitatea impulsionării
dezvoltării pe baze moderne a agri
culturii montane și au făcut propu
neri concrete vizînd îmbunătățirea
modului de utilizare a pășunilor, con
stituirea rezervelor de finețe, moder
nizarea bazei materiale a crescători
lor de animale.
în numele tuturor locuitorilor din
zonele necooperativizate, particlpanții au dat expresie hotăririi de a ac
ționa pentru îndeplinirea exemplară
a sarcinilor ce le revin, pentru spo
rirea contribuției lor la realizarea
programelor de autoaprovizionare, la
dezvoltarea continuă a agriculturii
românești.

BBBBBBBBBB

treacă la aplicarea efectivă în
practică a măsurilor prevăzute
pentru prima etapă.
Obiectivul de bază din agricul
tură îl constituie îndeplinirea și
depășirea sarcinilor de plan și a
prevederilor din programele spe
ciale adoptate în toate sectoarele,
inclusiv în gospodăriile populației,
livrarea de cantități sporite de pro
duse vegetale și animale la fondul
de stat. In acest scop, trăgînd toate
învățămintele șl concluziile atit
din experiența pozitivă a unităților
agricole fruntașe, care chiar în
condițiile climatice nu prea priel
nice de anul trecut au obținut re
colte mari, cît mai ales din neîmplinirile și neajunsurile ce s-au
manifestat intr-o serie de unități
agricole, precum și în propria lor
activitate, organele și organizațiile
de partid au datoria să acționeze
energic, cu exigență și răspundere,
mobilizînd puternic forțele umane
de la sate, pentru valorificarea
completă și cu maximă eficiență a
fondului funciar, a bazei tehnicomateriale, pentru pregătirea temei
nică și desfășurarea în cele mai
bune condiții a campaniei de pri
măvară, pentru executarea la timp
și la un înalt nivel agrotehnic a
tuturor lucrărilor agricole, pentru
sporirea efectivelor de animale și
a producției zootehnice atit în uni
tățile socialiste, cît și în gospodă
riile populației ; intr-un cuvînt, să
desfășoare o activitate susținută,
cuprinzătoare, pentru organizarea
temeinică a muncii și instaurarea
unui puternic climat de ordine șt
disciplină în unitățile agricole, care
să asigure înfăptuirea exemplară a
sarcinilor de plan, punerea mai in
tensă în valoare a marilor posibili
tăți de accelerare a creșterii pro
ducției vegetale și animale, obiec
tiv fundamental al înfăptuirii noii
revoluții agrare in țara noastră.
Este cît se poate de evident că
toate acestea sînt sarcini de mare
importantă și stringentă actualita
te pentru dezvoltarea economicosocială a țârii. Tocmai de aceea.

Cronica

să. militeze cu toată fermitatea și
răspunderea pentru înfăptuirea li
niei politice a partidului, să nu se
împace niciodată cu lipsurile, cu
neajunsurile, să fie intransigent cu
el însuși și cu tovarășii săi de
muncă, afirmarea plenară a pozi
ției sale militante fiind o condiție
a materializării rolului conducător
al partidului în fiecare unitate
economică, la fiecare loc de muncă.
Exigențele dezvoltării dinamice,
intensive și modenizării economiei
naționale pun în fața organelor de
partid și organizațiilor de partid
sarcina deosebită de important# de
sarcina deosebit de importantă de
a cunoaște, sprijini și extinde ex
periențele pozitive ale colectivelor
fruntașe, de a promova ferm noul
în toate sectoarele de activitate.
Iată de ce, cuceririle științei și
tehnicii moderne, propunerile și
ideile valoroase, inițiativele și me
todele înaintate, în general tot ce
este nou în producție, soluțiile
tehnice și organizatorice eficiente
trebuie să se bucure de la primii
pași de un sprijin multilateral și
consistent din partea organelor și
organizațiilor de partid, să consti
tuie teme de analiză și dezbatere
cu comuniștii, cu toți oamenii
muncii, să fie aplicate cît mai
rapid în practică.
Perfecționmdu-și necontenit ac
tivitatea politico-organizatorică, în
spiritul cerințelor formulate de
secretarul general al partidului,
punind în centrul întregii lor acti
vități înfăptuirea programelor dez
voltării economico-sociale a tării
din perioada actuală, organele și
organizațiile de partid își vor
afirma și mai puternic rolul lor
politic conducător în toate dome
niile, capacitatea lor de a mobiliza
și uni eforturile și energiile crea
toare ale tuturor oamenilor muncii,
ale întregului popor pentru înde
plinirea la toți indicatorii a
planului pe anul 1986, spre a se
asigura încă din acest an o bază
trainică pentru înfăptuirea măre
țelor obiective stabilite de cel
de-al XlII-lea Congres al parti
dului.

nașe" (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic
despre elefanfi — 18 ; (sala Victoria,
50 58 65) : Eu vă fae să ridețl — 18
• Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : Pe strune de vioară — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Muzicanții veseli — 15 ; De la Stan șl
Bran... la Muppets — 18
• Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Gullver in tara păpușilor — 10 ; O
fetiță caută un cintec — 15 : (sala
din Piața Cosmonauților) : Dana șl
Leul — 15 : 16,30
• Circul București (10 41 95) : La circ
ca-n filme — 18
• Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) : Rosencrantz șl
Gulldenstern — 17

TURDA : Produse
suplimentare pentru
șantierele de construcții
Oamenii muncii din unitățile
economice ale municipiului Turda,
județul Cluj, au înregistrat in pe
rioada care a trecut din acest ap.
zilnic, sporuri însemnate de pro
duse fizice peste plan, cu para
metri tehnici superiori. Cu reali
zări deosebite se prezintă pină
acum colectivul Combinatului de
lianți și materiale refractare, care
a livrat suplimentar unităților de
construcții peste' 28 000 tone ci
ment. De asemenea, de la între
prinderea de materiale de con
strucții s-au trimis beneficiarilor,
în plus față de sarcinile de plan,
peste 900 ma, prefabricate din be
ton. întregul spor de producție a
fost obținut pe seama creșterii
productivității muncii.

REȘIȚA : Motorul naval
cu numărul 100
Harnicul colectiv al întreprinde
rii constructoare de mașini din Re
șița raportează realizarea motoru
lui naval cu numărul 100. An de
an, aici s-a înregistrat o continuă
preocupare in direcția asimilării
unor noi tipuri de motoare cu
puteri cuprinse
între 3 000 și
30 000 CP.

INFORMAȚII SPORTIVE
• SCRIMA. în sala sporturilor
din Brașov au început, joi, întrece
rile Balcaniadei de scrimă pentru
juniori, competiție la care participă
sportivi și sportive din Bulgaria,
Grecia, Iugoslavia, Turcia și Româ
nia.
Prima zi a fost rezervată concur
surilor individuale la floretă mas
culin și sabie, dominate de scrimerii
români. Astfel, la floretă, primul
loc a fost ocupat de reprezentantul
nostru Zoltan Eder, care a dispus în
finală de coechipierul său Romică
Molea, cu 10—8, asaltul pentru lo
cul 3 fiind cîștigat de bulgarul Zvețlin Dobreski. care l-a întrecut cu
11—9 pe grecul P. Petrou. La sabie a
cîștigat Attila Papp (România) —
11—9 în finală cu Dan Găureanu
(România). Au urmat în clasament
Gabriel Atudorei (România) și Atanasis Tsadaris (Grecia). Astăzi sint
programate probele individuale de
floretă feminin și spadă.
e PATINAJ. Astăzi încep la Mos
cova întrecerile concursului „Prie
tenia" la patinaj viteză, competiție
rezervată juniorilor din țările socia
liste, La acest puternic concurs țara
noastră va fi reprezentată de Ileana
Cloteșteanu, Cerasela Hordobețiu,
Mihaela Dascălu și Csaba Madarasz.

cinema
• Vară
sentimentală :
STUDIO
,(59 53 15)
—
9; 11; 13; 15; 17; 19,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 13;
17; 19
• Racolarea: LIRA (317171) — 15;
17; 19, VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• Căsătorie cu repetiție : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Aventuri în Ontario : SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15;
17; 19

De la Inspectoratul
generai al Miliției,
Direcția circulație

(Urmare din pag. I)
Mii, zeci de mii de cetățeni —
pensionari, elevi, gospodine — -au
avut ieri o zi Încărcată, de muncă
îndîrjită. La îndemnul deputaților și
organizațiilor obștești — comitetele
de cetățeni, asociațiile de locatari,
comisiile de femei, O.D.U.S. — zeci
de mii de cetățeni au participat la
acțiunea de deszăpezire.
în continuare, chiar dacă încetea
ză sau nu ninsoarea, toți cetățenii au
datoria să iasă la deszăpezire așa
cum prevede Legea 10/1982, așa cum
s-a încetățenit la noi obiceiul parti
cipării in masă la acțiunile obștești !
Important este ca, in paralel cu ac
țiunile de deszăpezire ale edililor și
întreprinderilor, cetățenii să asigure
degajarea trotuarelor, pentru ca pie
tonii să meargă în voie pe ele, lăsînd libere circulației auto arte
rele principale. De asemenea, este
de datoria consiliilor populare de
sector, a deputaților ca, printr-un
plus de organizare, printr-o mobili
zare mai intensă a tuturor forțelor
de care dispun (mecanice și umane)
să asigure desfășurarea în cele mai
bune condiții
a întregii activități
economico-sociale din Capitală, (ban
Constantin, Gh. Graure, Ion Marin).

DOLJ : Cu forțe sporite
Așa cum ne Informa tovarășul
Mircea Duțulescu, vicepreședinte aj
consiliului popular județean. încă din
noaptea de miercuri spre joi au fost
concentrate aproape 180 de utilaje
de deszăpezire : autogredere, autofreze, tractoare cu gredere și lame,
alte mijloace mecanice, pentru des
chiderea căilor de acces îndeosebi
spre platformele industriale și uni
tățile economice din cele 5 orașe
doljene, mai ales spre centralele elec
trice de termoficare din Craiova și
Calafat. Comandamentele locale din
cele 95 de comune au mobilizat un
mare număr de cetățeni care, ală
turi de lucrătorii din unitățile agri
cole, s-au constituit în echipe spe
ciale, care acționează în schimburi,
in sectoarele zootehnice, pentru asi
gurarea stocurilor de furaje, pentru
menținerea în stare de funcționare
a alimentării cu apă. pentru asigu
rarea căldurii necesare în complexele
avicole, în creșele de viței și altele.
însemnate forțe umane și meca
nice au acționat și continuă să ac
ționeze în toate cartierele orașelor
pentru descongestionarea străzilor,
aleilor și trotuarelor, în vederea
bunei aprovizionări a populației cu
piine, lapte și alte produse alimen
tare.
Pe platformele industriale ale Craiovei, cu deosebire în zona Între
prinderilor „Electrocentrale". „Electroputere", de panificație, de utilaj
greu, de tractoare și mașini agricole
și a Combinatului chimic, precum și
în preajma sondelor petroliere, mii
de oameni ai muncii, membri ai găr
zilor patriotice și militari acționează,
sub directa îndrumare a activiștilor
de partid, fără răgaz, în vederea de
blocării căilor de acces spre gospo
dăria de cărbune, spre depozitele de

• Nea Marin miliardar : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Marele premiu: GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; li; 13; 15; 17; 19, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Vinătorul de căprioare : DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19. MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
O Ultimul
mohican :
GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
e Hallo, taxi : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13)
— 9; 11; 13; 15;
17; 19
• în virtej : BUZEȘTI (50 43 58) — 14;
16; 18
• Fata fără zestre : UNION (13 49 04)
— 9; 12; 15; 18

Extinzindu-se aria căderilor abun
dente de zăpadă și a viscolului în
estul si nord-estul tării, se interzice
cu desăvîrșire — începind cu data
de 13 februarie 1986 — deplasarea
autoturismelor proprietate personală,
în localități și in afara acestora, și
în județele Constanța. Tulcea. Vas
lui. Iași și. Botoșani.

materii prime și materiale, spre ram
pele de expediere a produselor și
spre instalațiile de foraj. (Nicolae
Băbălău, corespondentul „Seinteii").

TELEORMAN : Pretutindeni,
oamenii sînt prezenți
în vederea înlăturării operative a
efectelor provocate de intemperii au
fost luate măsuri operative, concentrindu-se importante forțe umane și
mecanice la îndepărtarea zăpezii din
perimetrele unităților economice, de
pe căile de acces spre depozitele
de materii prime și materiale, de pe
drumurile publice naționale, județe
ne și comunale, precum și de pe
principalele artere de circulație din
localitățile unde este organizat trans
portul în comun.
în localitățile Alexandria, Turnu
Măgurele, Roșiori de Vede, Zimnicea și Videle mii de cetățeni au fost
mobilizați, de organele locale de
partid și de stat, în zonele unităților
industriale și comerciale, pe arte
rele principale de circulație, în car
tiere și pe străzi la înlăturarea ză
pezii.
O muncă susținută, prin partici
parea tuturor locuitorilor satelor, se
desfășoară pentru normalizarea ac
tivității in cadrul sectoarelor zo
otehnice. La cooperativele agricole
din comunele Stejaru, Slobozia Min
ora, Furculești,
Peretu, Purani,
Poeni, Izvoarele, Cringeni, Țigă
nești șl din alte localități s-au luat
măsuri operative pentru ca anima
lele să fie bine furajate, să nu
simtă frigul, iar instalațiile de adă
pare să funcționeze continuu. S-a
acționat în vederea descongestionării
drumurilor de acces la bazele și
bucătăriile furajere precum și la
adăposturile animalelor. Pe timpul
nopții, atit în grajdurile vacilor cu
lapte, dar mal ales în saivanele de
ol, unde fătările sînt urmărite perma
nent, se asigură asistență de spe
cialitate, cadrele de conducere din
unitățile agricole fiind repartizate,
de asemenea, pe ferme pentru a su
praveghea bunul mers al activității
de îngrijire a animalelor. (Stan Ște
fan, corespondentul „Seinteii").

CĂLĂRAȘI: Se intervine
cu răspundere
și spirit de inițiativă
Ninsorile abundente sînt practic
un prilej de bucurie pentru locuito
rii satelor județului Călărași, care
știu că griul și ortul vegetează nor
mal sub plapuma zăpezii, care va
asigura și rezerve de apă în sol.
Subliniem că, Ia nivelul fiecărei lo
calități, unități industriale și agri
cole, activitatea se desfășoară nor
mal. Comandamentul județean și-a
făcut pe deplin datoria, preîntîmpinînd greutățile pricinuite de viscol.
Mii și mii de cetățeni ai orașelor și
satelor acționează la deszăpezire.
în marile ferme și complexe zoo
tehnice din Borcea, Vasilați, Sohatu,
Frumușani, Gurbănești și altele

• Drumul : PROGRESUL (23 94 10) —
15; 17; 19
• Steaua dimineții : TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11; 13; 15: 17: 19
• Clinele: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,30 ; 14; 16,30; 19
S Nu te voi uita niciodată : SALA
MICA A PALATULUI — 17,15; 19,30
• Intilnire de gradul ni : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12: 15,30; 18,30
• Mihai Viteazul : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 12; 15; 18
• Pilot de formula 1 : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8,30; 10,30; 12,30; 14,45;
17; 19,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 13;
15; 17; 19. MELODIA (11 13 49) — 9;
11; 13; 15; 17: 19
O Lupii mărilor : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19

Starea drumurilor
După cum informează Ministerul
Transporturilor și Telecomunicații
lor, din cauza căderilor de zăpadă
și a viscolului puternic, sînt îndhise
următoarele linii de cale ferată :
Giurgiu — Videle (între stațiile Bălănoaia — Stănești) și Căciulați —
Snagov. Un mare număr de oameni,
dotați cu mijloace tehnice adecvate,
acționează pentru deblocarea circu
lației feroviare pe aceste linii.
Drumuri naționale cu circulația
întreruptă : autostrada București —
Pitești ; DN 3 — Lehliu — Călărași
și Ostrov — Vilșoara ; DN 4 — Bucu
rești — Oltenița ; DN 5 B — Giur
giu — Ghimpați ; DN 5 C — Giurgiu
Zimnicea ; DN 2 C — Slobozia —
Pogoanele ; DN 2 A — Urziceni —
Slobozia ; DN 41 — Oltenița — Daia;
DN 31 — Vărăști — Dorobanțu ;
DN 51 — Izvoarele — Zimnicea ;
DN 61 — Ghimpați — Găești ; DN
65 A — Roșiori de Vede — Turnu
Măgurele. Circulația este îngreunată
ne drumurile din sudul Olteniei și
al Moldovei, din Muntenia Si Dobrogea.
Căderile de zăpadă și viscolul au
afectat activitatea de transport călă
tori și marfă în județele Argeș,
Brăila. Buzău. Călărași, Constanta.
Dîmbovița. Dolj. Galați. Giurgiu,
Gorj, Ialomița. Mehedinți, Olt, Pra
hova. Teleorman. Vrancea si în Sec
torul agricol Ilfov. Comandamentele
județene si locale acționează cu mii
de oameni și utilaje pentru deschi
derea circulației pe toate căile ru
tiere.
Viscolul a afectat și activitatea în
porturile dunărene și maritime.
Instalațiile de poștă și telecomuni
cații funcționează normal.
Toate aeroporturile sînt în stare de
disponibilitate.

Cum va evolua vremea
în dimineața zilei de 13 februarie,
zăpada acoperea aproape întreg te
ritoriul tării. în Oltenia, stratul de
zăpadă a atins, în medie. 30—60 cm,
în Muntenia — 10—40 cm. în Mol
dova — 10—30 cm, în Maramureș —
pipă la 150 cm. iar în Capitală —
20—25 cm. Zăpada viscolită a deter
minat în multe locuri formarea de
troiene.
Temperatura aerului a marcat o
scădere treptată, astfel îndt valorile
maxime de joi s-au situat sub limita
de inghet in majoritatea regiunilor.
In următoarele două-trei zile,
apreciază Institutul de meteorologie
și hidrologie, aria ninsorilor se va
restringe apreciabil, rămînînd afec
tate doar Moldova. Dobrogea și Bă
răganul. Vintjul va sufla moderat, cu
unele Intensificări din est si sud. cu
viteze cuprinse între 40 și 60 km
pe oră. Valorile termice cele mai
scăzute. în timpul nopții, se vor si
tua între minus 15 și minus 5 grade,
iar cele mai ridicate, ziua — între
minus 6 și plus 4 grade.
(Agerpres)

• Program specia! pentru copii — 9;
11; 13; 15, Atenție la pana de vultur
— 17; 19 : DOINA (16 35 38)
• Rămti
fericire :
COTROCENI
(49 48 48) — 1?.; 17; 19
• Alice : FLOREASCA (33 29 71) — 11;
13; 15; 17; 19
• Veșnic tinerii: VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
• Cobra se întoarce : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15: 17: 19, ARTA
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
O Avertismentul : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 18
• Superpolltistui :
POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Ultimul
mohican :
FLAMURA
(85 7712) — 11; 13; 15
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cursei înarmărilor nucleare, a intensificării
eforturilor pentru realizarea dezarmării
GENEVA 13 (Agerpres). — Con
ferința pentru dezarmare de la Ge
neva își continuă lucrările concentrindu-si atenția asupra problemelor
de fond înscrise pe ordinea de zi a
sesiunii din acest an și asupra moda
lităților de sporire a eficientei acti- .
vitătii sale.
Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor plenare, reprezentantul român a
subliniat răspunderea deosebită ce
revine conferinței, care este chemată
să aducă o contribuție efectivă la
oprirea cursei înarmărilor, in primul
rind a înarmărilor nucleare, la reali
zarea unor înțelegeri menite să des
chidă calea dezarmării. Au fost ex
primate sprijinul României față de
propunerile sovietice din 15 ianuarie
a.c. privind realizarea ne etape, pină
la sfîrșitul acestui secol, a dezarmă
rii nucleare, precum și speranța că
se va face totul — și de o parte si
de alta — pentru a se ajunge cit mai
curînd la înțelegeri reciproc accep
tabile. în același timp, s-a relevat că
trebuie intensificată activitatea pen
tru realizarea dezarmării generale,
inclusiv in domeniul armamentelor
clasice și al efectivelor militare, pen
tru reducerea bugetelor militare. A
fost readusă în atenție necesitatea de
a se da o perspectivă coerentă efor
turilor pentru realizarea obiectivelor
dezarmării, care să-și găsească con
cretizarea îndeosebi în cadrul pro
gramului global de dezarmare.
Pornind de la faptul că priorita-tea absolută în domeniul dezarmării
o constituie înlăturarea pericolului
nuclear, delegatul tării noastre s-a

pronunțat pentru începerea de nego
cieri efective asupra problemelor de
pe ordinea de zi a conferinței refe
ritoare la încetarea cursei înarmări»
lor si dezarmarea nucleară, interzi
cerea experiențelor nucleare și mă
suri de prevenire a războiului. Un
important pas în direcția activizării
lucrărilor conferinței l-ar constitui
reluarea negocierilor în vederea ela
borării unui tratat international asu
pra interzicerii tuturor experiențelor
cu arma nucleară. O mare importan
ță revine, de asemenea, examinării de
către conferință a tuturor aspectelor
legate de prevenirea cursei înarmări
lor în Cosmos și inițierea de nego
cieri concrete în acest domeniu.
Reprezentantul român a subli
niat necesitatea ca la actuala se
siune să se acționeze cu insistentă
pentru a se asigura progresul nego
cierilor asupra proiectului de con
venție privind interzicerea și distru
gerea armelor chimice. A fost evi
dențiată însemnătatea deosebită a
unor inițiative vizînd măsuri de natură preventivă de nerăspîndire a
armelor chimice.
In acest context a fost relevată
semnificația
Declarației-Apel
a
președintelui Republicii Socialiste
România. Nicolae Ceaușescu. și a
președintelui Consiliului de Stat al
Republicii Populare Bulgaria. Todor
Jivkov. cu privire la realizarea în
Balcani a unei zone fără arme chi
mice. Declarația-Apel a fost difuza
tă. după cum se' știe, ca document
oficial al conferinței pentru dezar
mare.

S.U.A. au respins propunerea U.R.S.S. privind
lichidarea armei chimice
WASHINGTON 13 (Agerpres). —
In pofida eforturilor ce se fac pe
plan internațional pentru eliminarea
tuturor armelor de distrugere în
masă. Departamentul de Stat al
S.U.A. a respins propunerea sovietică
cu privire la încheierea unei conven
ții internaționale vizînd interzicerea
armei chimice și lichidarea stocuri
lor existente pe baza Tratatului de
neproliferare a armelor nucleare, adăugînd că interzicerea totală a aces
tui tip de armament rămîne „obiec
tivul prioritar al Statelor Unite" —
informează agențiile United
Press
International și France Presse. într-o
declarație făcută de purtătorul de
cuvînt oficial al Departamentului de
Stat, Bernard Kalb, este exprimată
poziția Statelor Unite, care apreciază

că scopul unui tratat de neproliferare a armelor chimice ar fi împie
dicarea oricărei extinderi a număru
lui țărilor care posedă asemenea ar
mamente.
Declarația americană motivează
respingerea propunerii U.R.S.S. pri
vind lichidarea armei chimice și prin
aceea că S.U.A. „consideră mai curînd că eforturile americane și so
vietice să fie îndreptate spre sem
narea unul acord asupra interzicerii
globală1* a acestui tip de arme.
Agențiile internaționale de presă
amintesc că respingerea de către
S.U.A. a propunerii sovietice a fost
exprimată, de asemenea. în cursul
acestei săptămîni. în cadrul lucrărilor
Conferinței pentru dezarmare de la
Geneva.

i
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ATENA 13 (Agerpres). — Pre
ședintele Ciprului, Spyros Kyprianou,
și-a încheiat vizita oficială în Grecia,
în cursul căreia a examinat, cu ofi
cialitățile tării gazdă, ultimele evo
luții ale problemei cipriote. El a avut
convorbiri cu președintele Greciei.
Christos Sartzetakis. cu primul mi
nistru. Andreas Papandreu, precum
și cu liderii principalelor partide po
litice. S-a apreciat, de asemenea, că
eforturile întreprinse de secretarul
general al O.N.U., Perez de Cuellar,
în vederea soluționării problemei
cipriote ar putea aduce. în viitoarele
luni, o contribuție pozitivă.
La sfîrșitul convorbirilor, președin
tele Kyprianou și primul ministru al
Greciei și-au exprimat acordul fată
de propunerile Uniunii Sovietice pri
vind realizarea unui stat cipriot in
dependent, autonom, cu integritate
teritorială, unitar și demilitarizat și
convocarea unei conferințe interna
ționale sub egida O.N.U. cu privire
la Cipru — informează agenția
France Presse.

semnul „Anului Internațional al Păcii", continuă să se desfășoare
* pe Sub
meridiane ale globului noi manifestații în favoarea păcii, *
k pentrudiferite
realizarea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare.
I
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militarizării Cosmosului

OTTAWA 13 (Agerpres). — Gru
parea antirăzboinică „Alianța ca
nadiană pentru pace" a organizat,
in zeci de orașe ale țării, conferințe de presă in cadrul cărora a
fost difuzată o declarație prin care
este condamnat programul american cunoscut sub numele de „răz
boiul stelelor".
Considerăm că
acest program constituie o escala-

dare periculoasă a cursei înarmă
rilor — se spune in declarație.
Autorii ei iși exprimă îngrijorarea
față de pericolul implicării serioa
se a Canadei in acest program, in
virtutea faptului că țara este mem
bră a N.O.R.A.D. — Acordul cu
privire la apărarea aerospațială a
America de Nord.

*
k
k

„Croazieră a păcii"
STOCKHOLM 13 (Agerpres). —
O navă suedeză urmează să por
nească în jurul lumii, ca simbol al
„Anului Internațional al Păcii",
spre a atrage atenția asupra nece
sității ca omenirea să spună un
„Nu" hotărît războiului, să trăiască
la adăpost de amenințarea arme
lor. Inițiativa de a organiza această

k

„croazieră a păcii" a fost sprijinită
de statul, suedez și de unele orga
nisme internaționale. Organizatorii
periplului și-au propus ca nava să
ancoreze în portul New York la
16 septembrie — declarată „zi a
păcii", cînd are loc deschiderea lu
crărilor sesiunii Adunării Generale
a O.N.U.

!n favoarea lichidării bazelor militare străine

MADRID 13 (Agerpres). — Sub
chemările „Nu — N.A.T.O. !“, „Pen
tru o Spanie pașnică și neutră !“
se desfășoară pe întreg cuprinsul
țării acțiuni de masă pentru ieși
rea Spaniei din pactul militar nord. atlantic.
Numeroase organizații
ț spaniole pentru pace și dezarmare

*

EVOLUȚIA SITUAȚIEI
DIN HAITI

!
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PORT-AU-PRINCE 13 (Agerpres).
— în cadrul unei conferințe de presă
organizate la Port-au-Prince. Sylvio
Claude, președintele Partidului De
mocrat Creștin Haitian, s-a pronun
țat pentru formarea, fără întîrziere,
a unui guvern provizoriu, din care să
facă parte reprezentanți ai tuturor
forțelor politice din țară — transmite
agenția France Presse, El a arătat
că, dacă acest deziderat al poporului
nu va fi îndeplinit în următoarele 30
de zile, este posibilă reapariția în
Haiti a unei situații similare celei
premergătoare răsturnării regimului
compromis al dictatorului Jean
Claude Duvalier.

au lansat apelul ca la referendu
mul din 12 martie populația să se
pronunțe in favoarea retragerii
țării din N.A.T.O., pentru promo
varea unei politici de neutralitate l
activă, de securitate și pace, pen- I
tru lichidarea bazelor militare.)
străine de pe teritoriul spaniol.

cale politică a situației
America Centrală

în pofida cerințelor popoarelor, a intereselor păcii

și înțelegerii internaționale

Convorbiri
greco-cipriote

k

NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager
pres). — Secretarul general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și
ministrul mexican al afacerilor ex
terne, Bernardo Sepulveda Amor,
s-au pronunțat pentru reglementarea
pe cale politică a situației conflictuale din America Centrală. După
întrevederea avută la sediul din
New York al Națiunilor Unite cu
secretarul general al O.N.U., minis
trul afacerilor externe al Mexicului
a precizat că o asemenea reglemen
tare a situației din America Centrală
este sprijinită nu numai de țările
membre ale „Grupului de la Contadora", ci și de întreaga Americă
latină. El a precizat că problemele
regiunii trebuie soluționate pe cale
politică, prin tratative de către în
seși statele din zonă, fără nici o
imixtiune din afară.

In capitala statului Haiti, In fața
palatului prezidențial, a avut loc o,
amplă manifestație populară îndrep
tată împotriva includerii în rîndul
membrilor actualului guvern a unor
miniștri care aveau legături cu ve
chiul regim — transmite agenția
Reuter, Demonstranții au cerut actualelor autorități de la Port-auPrince formarea unui guvern de
democratică
reprezentare
largă
populară în Haiti.

MANAGUA 13 (Agerpres). — în
prezența președintelui Republicii Ni
caragua, Daniel Ortega Saavedra, și
a altor autorități guvernamentale
nicaraguane, la Managua au luat
sfîrșit lucrările Conferinței partide
lor politice din America Latină și
zona caraibiană desfășurate sub lo
zinca „Pentru pace și împotriva intervențlei în America Centrală", la
care au luat parte reprezentanți ai
115 organizații din regiune.

MONROVIA 13 (Agerpres). — In
tr-un comunicat difuzat la Monrovia,
Ministerul de Externe al Liberiei a
dezmințit că guvernul liberian ar fi
acordat’ azil politic fostului dictator
din Haiti,
Jean Claude Duvalier,
transmite agenția France Presse.

SAN JOSE 13 (Agerpres). — Costa
Rica și Nicaragua au încheiat un
acord privind normalizarea relațiilor
diplomatice, a anunțat, potrivit
agenției .France Presse, ministrul de
externe costarican, Carlos Jose Gu
tierrez. Relațiile dintre cele două
țări fuseseră afectate ca urmare a
unui incident de frontieră, la 31 mai
anul trecut, precizează aceeași sursă.

Val de arestări
în Coreea de Sud
SEUL 13 (Agerpres). — După cum
relatează agenția Reuter, Kim Yong
Sam, copreședinte al Consiliului
pentru promovarea democrației din
Coreea de Sud — organism din care
fac parte personalități marcante ale
vieții politice — a fost „ridicat" de
o mașină a siguranței, în timp ce
vorbea ziariștilor despre ilegalitatea
actualului „guvern".
La Seul, ca și în întreaga Coree
de Sud, situația este foarte încor
dată. Acțiunea declanșată miercuri
de deputății în parlament ai Noului
Partid Democratic din Coreea —
N.P.D.C., vizînd strîngerea a 10 mi
lioane de semnături in favoarea
modificării constituției, apreciată ca
avînd șanse sigure de succes în
rîndul populației, a stîrnit o furie
oarbă printre guvernanți, întrucît
aceasta ar echivala cu un vot clar
împotriva dictatorului Chun Du
Hwan și a susținătorilor lui. O serie
de deputați ai opoziției au fost
deferiți justiției pentru „încălcarea
ordinii publice", printre ei numărîndu-se însuși președintele N.P.D.C.,
Li Min Wu. Tribunalele din Seul
nu încetează să dea verdicte de condamnare la închisoare împotriva
studenților și muncitorilor care
participă la demonstrații antiguver
namentale. Toate acestea confirmă
aprecierea lui Kim Yong Sam, po
trivit căreia „guvernul" sud-coreean
a impus, de fapt,, legea marțială.

Spre o strategie comună a țărilor în curs de dezvoltare
față de problema soluționării datoriilor externe

Conflictul dintre Iran și Irak
TEHERAN 13 (Agerpres). — Agenția IRNA informează, reluînd
un comunicat militar, că forțele ira
niene și-au continuat joi ofensiva
la vest de cursul de apă Shatt El
Arab, ocupînd de la lansarea ope
rațiunii, duminică noaptea, 700 ki
lometri pătrați din teritoriul irakian.

BAGDAD 13 (Agerpres). — Un co
municat militar difuzat de agenția
INA arată că forțele irakiene au în
cheiat, joi, încercuirea trupelor ira
niene care au traversat Shatt El
Arab, în sud-estul Irakului, transmit
agențiile A.P. și France Presse,

Demers pentru întrunirea de urgență
a Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
— Cele șapte țări membre ale Co
mitetului de mediere al Ligii Arabe
în conflictul dintre Iran și Irak au
cerut o reuniune de urgență a Con
siliului de Securitate pentru a se
examina situația creată ca urmare a

intensificării operațiunilor militare
de ambele părți.
Demersul’ survine după reuniunea
de la Bagdad a Comitetului celor
șapte state — Arabia Saudită. Iorda
nia, • Irak,. Kuweit, Maroc, Tunisia,
Yemen — la care a luat parte și
secretarul general al Ligii Arabe.

WASHINGTON 13 (Agerpres). —
într-o declarație făcută la Washing
ton. primul ministru peruan, care de
ține și funcția de ministru al finan
țelor. Luis Alva Castro, a precizat că
Peru nu-și va schimba politica sa
economică sub influenta presiunilor
exercitate de Fondul Monetar Inter
national (F.M.I.) — transmite agenția
E.F.E.
Primul ministru peruan a
avut, la Washington, convorbiri cu
vicepreședintele George Bush, cu
secretarul de stat George Shultz și
cu ministrul de finanțe James
Backer pe tema raporturilor bilate
rale și a problemelor social-economice generate de datoria externă a
Perului.
La 10 februarie. F.M.I. a cerut Pe
rului să achite, pînă la 14 aprilie,
aproximativ 75 milioane dolari reprezentînd dobînzi la datoria sa ex-

Interesele generale ale păcii și securității impun

a acțiunilor militare

ternă, altfel îi va acorda acestei țări
statutul de „insolvabilă" și o va priva
de alte noi împrumuturi. Această po
ziție a fost respinsă de președintele
Perului, Alan Garcia.
„Poporul peruan — a spus la
Washington primul ministru Luis
Alva Castro — a votat pentru schim
bări sociale și nu intenționăm să dăm
înapoi nici măcar cu un pas ; poporul
peruan sprijină politica noastră eco
nomică și reclamă ferm respectarea
dreptului său de a-și hotărî de sine
stătător, fără amenințări și presiuni,
destinul".

WASHINGTON 13 (Agerpres). —
Reprezentanții țărilor latino-americane cu cele mai mari datorii exter
ne. printre care Argentina, Brazilia,
Mexic. Venezuela, Columbia și Uru
guay, se vor întîlni la finele acestei
luni pentru a discuta modalitățile
elaborării unei strategii comune pen
tru a face față dificultăților apărute
în ultimul timp în rambursarea cre
ditelor ca urmare a ■ scăderii preturi
lor materiilor prime exportate, scrie
cotidianul „Washington Post". Cele
11 țări, ai căror reprezentanți se vor
întîlni în Uruguay, au la ora actuală
o datorie externă de aproximativ 360
miliarde dolari.

MANIFESTĂRI CONSACRATE TĂRII NOASTRE
HELSINKI 13 (Agerpres). — La
Helsinki a fost .deschisă expoziția
documentară de fotografii „Imagini
din România" care înfățișează pro
gresul multilateral al patriei in
anii socialismului, îndeosebi in pe
rioada ultimelor
"
două decenii, de
cind la conducerea partidului și a
țării
se
află
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Mult interes
trezesc lucrarea monumentală Canaiul Dunăre — Marea Neagră, ba
rajele de acumulare hidroenerge
tice, construcțiile industriei meta
lurgice și petrochimice, sistemele
de irigații, blocurile de locuințe.
In capitala Finlandei au fost
inaugurate, totodată. Zilele culturii
românești, manifestare menită si
facă cunoscute, printr-o paletă va
riată de acțiuni, valorile spirituale
ale poporului român, aportul său la
dezvoltarea creației artistice mon
diale.

BERLIN 13 (Agerpres). — In ca
drul pregătirilor pentru conferirea
numelui marelui revoluționar ro
mân Tudor Vladimirescu unei uni
tăți a armatei populare naționale
a R. D. Germane, au avut loc o
manifestare consacrată țării noas
tre și o gală de filme „România,
Ceaușescu, Pace" și „Sub tricolor
la datorie". O expoziție de carte
românească și o expoziție docu
mentară de fotografii au întregit
manifestarea. Cu acest prilej au
fost reliefate realizările poporului
român in construcția socialismului,
obținute îndeosebi in perioada de
după cel de-al IX-lea Congres al
Partidului Comunist Român, de
cînd in fruntea partidului și a sta
tului nostru se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Au participat ostași, subofițeri și
ofițeri, precum și cadre de condu
cere din armata populară națio
nală a R. D. Germane.

Fermă condamnare a politicii de apartheid
promovate de regimul sud-african
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
— Grupul țărilor nealiniate la O.N.U.
a cerut lichidarea vetustului sistem
de apartheid din Republica SudAfricană. Intr-un proiect de rezolu
ție. prezentat în cadrul Consiliului de
Securitate al O.N.U., care dezbate si
tuația din Africa australă, se subli
niază necesitatea încetării represiu
nilor regimului rasist față de popu
lația majoritară din tară, eliberarea
necondiționată a deținuților politici
din închisorile sud-africane. anularea
stării excepționale decretate de auto
ritățile de la Pretoria. Totodată, sta
tele nealiniate cer să se pună capăt
permanentelor acțiuni agresive ale
R.S.A. împotriva țărilor africane in
dependente din „prima linie".
PRETORIA 13 (Agerpres). — Poli
tia regimului de la Pretoria a arestat

pe Saths Cooper, președintele OrgaPoporului
din
Azania
nizatiei
(AZAPO), la puțin timp înainte ca
acesta să ia cuvintul la o reuniune
ce se desfășura la Windhoek, capitala
administrativă a Namibiei — infor
mează agenția Reuter. Reținerea lui
Cooper, un cunoscut luptător pentru
abolirea apartheidului în Republica
Sud-Africană, s-a făcut pe baza unei
legi rasiste ce interzice deplasarea
negrilor în anumite teritorii și zone.
Liderul AZAPO a mai fost ares
tat și deținut, timp de săptămîni. da
torită activității sale împotriva poli
ticii regimului și a manevrelor aces
tuia de a-și perpetua dominația în
R.S.A., inclusiv în Namibia, aflată. în
continuare, sub dominația guvernului
de la Pretoria, în pofida rezoluțiilor
O.N.U. privind independența acestui
teritoriu.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Eforturi pentru soluționarea conflictului din Liban
• Reuniune a conducătorilor birourilor O.E.P. din țări ale
Europei occidentale
BEIRUT 13 (Agerpres). — In con
textul agravării stării de tensiune și
al pericolului escaladării violențelor
la Beirut, în capitala Libanului s-au
înregistrat noi contacte politice în
încercarea depășirii actualului impas
în care se află eforturile pentru soluționarea conflictului intern. Astfel,
o delegație parlamentară creștină s-a
întîlnit cu primul ministru. Rashid
Karame, înainte ca membrii ei să
angajeze convorbiri in Beirutul de
vest cu Walid Joumblatt, președin
tele Partidului Socialist Progresist.
Pe de altă parte, o forță comună
compusă din unități ale armatei li
baneze și elemente ale milițiilor
druze au început joi pregătiri în ve
derea întăririi securității și ordinii
în Beirutul de vest. Această forță
comună are misiunea de a elimina
punctele de control ilegale și pre
zenta armată de pe străzi, și chiar
de a efectua razii în depozitele de
armament neautorizate.
Linia de demarcație dintre estul
și vestul Beirutului, mai ales în sec
torul din centrul orașului, a fost joi
scena unor noi ciocniri între miliți
ile creștine și musulmane.
Agenția K.U.N.A. informează, pe
de altă parte, că nave militare israe-

de-a
liene continuă să patruleze
.
lungul coastelor sudice ale Libanu
lui împiedicînd vasele comerciale să
acosteze în porturile libaneze din
regiune.

TUNIS 13 (Agerpres). — La Tunis
a avut loc o reuniune a conducăto
rilor .birourilor Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei din țări
ale Europei occidentale, Intîlnidesfășurat
sub condureas-a
___ __________
,____
cerea Iul Faruk Kaddouml, șeful
Departamentului Politic al O.E.P.,
care a prezentat un raport pri
vind ultimele evoluții politice pe
plan palestinian și internațional. De
asemenea, Salah Khalaf, membru al
C.C. al Mișcării de Eliberare Națio
nală palestiniană „Al-Fatah“, a făcut
o informare asupra evoluției con
vorbirilor iordaniano-palestiniene de
la Amman, informează agenția pa
lestiniană de știri W.A.F.A. Partici
panții și-au exprimat adeziunea to
tală la rezoluțiile Consiliului Națio
nal Palestinian și deciziile Comite
tului Executiv al O.E.P. privind dia
logul democratic în vederea realiză
rii unității naționale palestiniene și
reglementării deosebirilor de vederi
dintre O.E.P. și o serie de țări arabe.

R.F. GERMANIA: Procesul unor medici naziști
BONN 13 (Agerpres). — în cursul
procesului a trei medici naziști, acu
zați de a fi asasinat mai multe mii
de internați în lagăre în timpul
celui de-al doilea război mondial,
doctorul Aquilin Ullrich a recunos
cut faptele sale în fața Tribunalului
din Frankfurt pe Main.
„Mărturiile teribile scrise
ale
doctorului Ullrich, în vîrstă de 71 de
ani, au fost citite de judecător, timp
de două ore, în fața tribunalului" —
notează agenția France Presse. Me
dicul nazist, principalul acuzat în

acest proces, a recunoscut că a
asasinat prin gazare mai multe mii
de persoane, într-un lagăr de exter
minare din Brandenburg, în anul
1940.
Lagărul de exterminare în care a
fost medic Ullrich intra în cadrul
operațiunilor denumite „T 4", hotărîte de către Hitler, între anii 1940
și 1941, operațiuni ce au dus la
asasinarea a 70 000 de persoane în
zece așa-numite „clinici" — preci
zează A.F.P.

»

și soluționarea prin tratative a
Opinia publică din țara noastră,
alături de opinia publică internațio
nală, este profund îngrijorată de
prelungirea conflictului armat din
tre Iran și Irak, conflict care, după
cum relatează agențiile internațio
nale de presă, a cunoscut în ulti
mele zile o puternică intensificare. '
Potrivit relatărilor; în prezent între
forțele armate ale celor două țări se
desfășoară lupte intense, linia fron
tului
și a operațiunilor militare
apropiindu-se de frontierele altor
state.
După cum se știe, conflictul militar
lraniano-irakian se prelungește de
peste cinci ani de zile, provocînd in
acest timp, ambelor țări și popoare,
grele și dureroase pierderi de vieți
omenești, mari distrugeri materiale.
Totodată, conflictul a sporit conside
rabil starea de tensiune în întreaga
zonă a Golfului, a perturbat grav
schimburile economice pe căile ma
ritime internaționale deosebit de im
portante din această parte a lumii,
stîmind o justificată neliniște în rîn
dul prietenilor celor două popoare,
al opiniei publice de pretutindeni.
Fără îndoială că prelungirea și in
tensificarea conflictului iranianoirakian înseamnă prelungirea sufe
rințelor celor două popoare, ampli
ficarea pierderilor materiale de o
parte și de cealaltă. In același timp,
continuarea conflictului este de na
tură să agraveze și mal mult situa
ția din întreaga regiune a Orien
tului Mijlociu — regiune în care de
multă vreme nu s-au stins flăcările
războiului, in care s-au multiplicat
mereu focarele de conflict. Este evi
dent fă persistența conflictului iraniano-irakian, întețirea flăcărilor,
războiului dintre cele două țări sint
de natură să facă și mai periculoa
să situația din ansamblul Orientului
Mijlociu, creîndu-se serioase perico
le pentru cauza păcii în întreaga
lume.
Poziția poporului român, a Româ
niei socialiste în această privință
este clară și bine cunoscută. Țara
noastră s-a pronunțat și se pronunță
în mod statornic pentru încetarea

ostilităților militare dintre cele două
țări, pentru rezolvarea problemelor
dintre ele pe cale politică, prin tra
tative. Poporul român și-a manifes
tat de la inceput mihnirea și îngrijo
rarea determinată de izbucnirea con
flictului, făcînd apel la oprirea
singe, la soluționarea
vărsării de
problemelor litigioase dintre cele
două țări pe cale politică, prin negocieri.
sens^ _f o v a r ă 5 u 1
In.
acest
NICOLAE CEAUȘESCU
sublinia :
„Considerăm că este necesar să se
pună capăt războiului dintre Irak și
Iran, să se treacă Ia retragerea tru
pelor ambelor părți ia granițele in
ternaționale și să se înceapă trata
tive intre aceste două țări, in vede
rea soluționării problemelor litigioa
se, a restabilirii colaborării și bunei
vecinătăți dintre ele".

Este, de altfel, cunoscut faptul că,
In spiritul acestei poziții de princi
piu, țara noastră este autoarea ini
țiativei de larg răsunet internațio
nal prezentată la ultima sesiune a
Adunării Generale a O.N.U. și con
cretizată prin adoptarea, în unanimi
tate, a Apelului solemn către toate
statele aflate în' conflict, pentru în
cetarea fără întîrziere a acțiunilor
dintre ele pe calea tratativelor, pre
cum și a Angajamentului solemn al
statelor membre ale organizației de
a reglementa pe cale politică stările
de încordare și conflict, de a se ab
ține de la folosirea forței și amenin
țarea cu forța, de la orice interven
ție în treburile interne ale altor
state.
Poziția principială și constructivă
a României privind necesitatea so
luționării tuturor problemelor liti
gioase pe cale politică, prin tratative
este întru totul confirmată de în
treaga experiență a vieții interna
ționale. Faptele arată că războiul,
conflictele armate complică și mai
mult problemele, adaugă noi elemen
te de neînțelegere, făcînd și mai di
ficilă cristalizarea unor soluții echi
tabile.
In lumina acestor adevăruri, apare
limpede că singura cale rațională de
soluționare a problemelor litigioase

dintre Iran si1 Irak
este calea tratativelor, că, oricît de
dificile și anevoioase ar fi acestea,
ele sînt preferabile războiului; prac
tic, nu există problemă care să nu
poată fi soluționată pe această cale,
în ce privește situația relațiilor din-'
tre Iran și Irak, dacă pe durata ce
lor mai bine de cinci ani, de cînd
durează conflictul militar, s-ar fi
desfășurat tratative politice se poate
aprecia că în mod sigur s-ar fi
putut ajunge la apropierea puncte
lor de vedere, la realizarea unor
acorduri, evitîndu-se astfel cortegiul
de suferințe al confruntării armate.
Pornind de la situația grea case
s-a creat ca urmare a intensificării
conflictului, se impune să se facă
totul pentru a se renunța la război,
pentru a se trece la masa tratative
lor. Evoluțiile intervenite în ultimul
timp preocupă profund comunitatea
internațională, popoarele din întrea
ga lume, ale căror interese cer să se
acționeze pentru oprirea escaladării
conflictului irakiano-iranian, punîhdu-se astfel capăt pierderilor de
vieți omenești, distrugerilor materi
ale, care afectează grav eforturile de
dezvoltare economico-socială ale ce
lor două popoare.
Dată fiind gravitatea momentului,
este necesar să se dea dova
dă de reținere reciprocă, să se
acționeze în spirit
constructiv, în
direcția opririi ostilităților militare
și concentrării eforturilor spre ini
țierea de tratative, ca singura cale
rațională de rezolvare a problemelor
apărute, punîndu-se mai presus de
orice interesele fundamentale ale
celor două popoare, interesele gene
rale ale păcii și securității internațio
nale. în acest spirit, se impune să se
depună toate eforturile pentru înce
tarea conflictului armat, pentru so
luționarea problemelor dintre cele
două țări exclusiv pe cale pașnică,
prin tratative. Fără îndoială că o
asemenea soluționare va răspunde
intereselor supreme ale ambelor po
poare, ca și intereselor generale ale
păcii și securității în Orientul Mij
lociu și în întreaga lume.
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ÎNTlLNIRE CONSULTATIVA. In
zilele de 12—13» februarie a avut
loc la Varșovia întîlnirea consulta
tivă a președinților grupurilor in
terparlamentare din unele țări so
cialiste. Delegația română a fost
condusă de Marin Ivașcu, vice
președinte al M.A.N., președintele
Grupului interparlamentar român.
Efectuînd un schimb de păreri în
problemele care vor face obiectul
conferințelor Uniunii Interparla
mentare din acest an, participanții
au subliniat imperativul situării în
centrul preocupărilor parlamentelor
a problemelor dezarmării, în pri
mul rînd a dezarmării nucleare.
Totodată, a fost relevată necesita
tea intensificării eforturilor par
lamentelor în vederea impulsionă
rii procesului edificării securității
și cooperării în Europa, eliminării
subdezvoltării și instaurării noii
ordini economice
internaționale,
soluționării pe cale pașnică a con
flictelor pentru promovarea unui
climat de înțelegere, colaborare și
pace in Europa și în lume.
INTERVIU. Ministrul afacerilor
externe al Italiei, Giulio Andreotti,
a apreciat într-un interviu că
„dialogul Est-Vest avansează In
tr-un mod oarecum mai concret",
existînd posibilități de a se acționa
în favoarea realizării păcii, rela
tează agenția A.N.S.A. El a sub
liniat, de asemenea, necesitatea
unei soluționări a crizei din regiu
ne care să țină seama de existenta
poporului palestinian, care să se
bazeze pe respectarea dreptului la
existență al popoarelor din această
zonă.

MESAJ. Intr-un mesaj adresat
primarilor orașelor japoneze Hi
roshima și Nagasaki, Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al
P.C.U.S., și-a exprimat convinge
rea că eforturile unite ale guver
nelor, partidelor politice și po
poarelor pot și trebuie să creeze
condiții ca secolul XXI să înceapă
fără arme nucleare și chimice, fără
nici un fel de alte mijloace de
nimicire în masă — relatează agen
ția T.A.S.S.
LA' GENEVA a avut loc, la 13
februarie, ședința grupului pentru
armamentele nucleare cu rază me
die de acțiune, în cadrul negocie
rilor sovieto-americane pentru ar
mamentele nucleare și cosmice —
relatează agenția T.A.S.S.
COMUNICAT. Crearea de zone
libere de arma nucleară și chimică
ar constitui un mijloc important de
reducere a pericolului de război,
pentru întărirea încrederii și secu
rității pe continentul european —
se spune în comunicatul publicat la
încheierea vizitei în R. P. Ungară
a ministrului bulgar al afacerilor
externe, P. Mladenov. Părțile, re
latează agenția M.T.I., au subliniat
că una dintre principalele sarcini
în vederea eliminării
pericolului
nuclear este reducerea nivelului de
confruntare militară din Europa. A
fost exprimată hotărîrea celor două
țări de a participa activ în vederea
încheierii cu succes a Conferinței
de la Stockholm, pentru realizarea
de progrese reale în cadrul nego
cierilor de la Viena.

SITUAȚIA DIN UGANDA. Pos
tul de radio Kampala a anunțat
joi că trupele guvernamentale au
cucerit localitatea Soroti, primul
oraș ca importanță din nordul
Ugandei, unde se mai află încă
elemente ale armatei fostei admi
nistrații ugandeze, eliminate de la
conducerea țării de Armata de Re
zistență Națională (N.R.A.). Agen
ția France Presse informează că
forțele militare ale noilor autorități
se află angajate în operațiuni de
cucerire a întregii părți nordice a
țării.

EPILOG
LA
„AFACEREA
WESTLAND". Agențiile Reuter și
France Presse informează că prin
cipalii acționari ai acestei firme
britanice producătoare de elicop
tere au hotărît să accepte oferta de
cumpărare prezentată de un con
sorțiu, în care rolul principal îl are
societatea de profil „Sikorsky" din
Statele Unite. „Afacerea West
land", reamintesc cele două agenții.

a generat în Marea Britanie nume
roase probleme și dispute politice,
printre care un val de critici în
parlament în legătură cu poziția
guvernului conservator, precum și
demisia a doi miniștri din cabinetul
britanic.

ALEGERI. Intr-o declarație fă
cută agenției M.E.N., Mohamed
Swar El-Dahab, președintele Con
siliului militar de tranziție din Su
dan, a arătat că alegerile generale
vor avea loc la termenul prevăzut
anterior (26 aprilie), precizind că
guvernul de tranziție și consiliul
militar vor acționa intens pentru
crearea unei atmosfere care să fa
vorizeze
desfășurarea
lor
cu
succes.
SPRE COMETA HALLEY. Cercetătorii sovietici au anuntat o ultimă corectare a orbitei stației in
terplanetare „Vega-1“, lansată în
vederea studierii cometei Halley.
După
cum
transmite
agenția
T.A.S.S., la 12 februarie, de la cen
trul de urmăriri cosmice din Evpatoria, de pe țărmul Mării Negre, a
fost transmisă spre stația interpla
netară comanda de deschidere a
platformei pe care se află apara
tura științifică de cercetare. Aceas
tă comandă a fost „îndeplinită".
Stațiile
sovietice
„Vega-1“ și
„Vega-2“ evoluează pe o orbită mai
apropiată de Soare. Cometa Halley
se deplasează pe o traiectorie „de
întîmpinare" a celor două stații
cosmice.
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Procesul de la Palermo
ROMA 13 (Ager
pres). — „Legea tăce
rii", care împiedică,
de obicei, să se facă
lumină deplină în le
gătură cu delictele
Mafiei, a fost din nou
înfrîntă, în cursul ce
lei de-a treia ședințe
a procesului de la Pa
lermo împotriva a 468
de persoane acuzate
de comiterea a 90 de
asasinate într-un ade
vărat „război" între

clanuri mafiote. Fiica
șefului de clan mafiot
Tomasso Buscetta, Fe
licită, s-a constituit
parte civilă. Aceasta
a declarat că a asistat
la asasinarea soțului
și a nepoților săi,
într-o pizzerie din
New York, de că,tre
membri ai unui clan
advers. Declarația fi
icei mafiotului a fost
prezentată de un avo
cat italian, dat fiind

că Felicită Buscetta
continuă să se afle în
S.U.A., sub protecția
politiei. Cu o zi în
s-a constituit
urmă
parte civilă o mamă
în vîrstă, care a de
clarat în fața Tribu
nalului din Palermo că
fiul
ei.
Antonino
Vita, a fost ucis de
Mafia deoarece nu a
vrut să le facă unele
dezvăluiri mafiotilor.
notează agenția ANSA.
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