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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
» 7

Secretarul Comitetului Popular pentru economie și industrie ușoara 
al lamahiriei Arabe libiene Populare Socialiste

ORIENTĂRILE Șl SARCINILE SUBLINIATE 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
LA BAZA ACTIVITĂȚII PENTRU CREȘTEREA 
PUTERNICĂ A PRODUCȚIEI AGRICOLE

Recento Plenara lărgită a Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Industriei Alimentare. Silvi
culturii și Gospodăririi Apelor, pornind de la 
rezultatele bune înregistrate de multe unități 
in anul trecut ca și în'întregul cincinal care s-a 

. încheiat, dar și de la neajunsurile ce s-ou ma
nifestat in activitatea altor unități, a unor or
gane agricole, a analizat probleme de o im
portanță deosebită privind dezvoltarea intensivă 
a agriculturii, precum și modalitățile de acțiune 
pentru indeplinirea exemplară a sarcinilor ce 
revin oamenilor muncii de la sate în toate sec
toarele de activitate, otît in acest an, cit și 
pe întregul cincinal. In acest scop, pe baza 

^orientărilor și sarcinilor subliniate de se
cretarul general a! partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost adoptate o serie 
de programe .speciale pentru dezvoltarea mai 
accelerată a diferitelor sectoare. „In plenară 
o fost pe larg dezbătut planul pe acest an, 
au fost discutate și adoptate in unanimitate 
programele pentru diferitele sectoare ale ac
tivității agricole — se subliniază in cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Se poate, deci,

spune că avem obiective clare pentru toate 
sectoarele agriculturii. Acum este necesar să 
trecem cu toată hotărirea Io realizarea lor".

Din cuvintarea secretarului general al parti
dului se desprinde cu claritate concluzia că 
toate aceste programe, cit și măsurile stabi
lite trebuie să fie concretizate pînă la ultima 
unitate și chiar pină la ultimul om. Ele nu 
trebuie să rămînă nici la ministere, nici la ju
dețe, nici chiar Io unități. Tocmai de aceea, 
pentru perioada următoare, sarcina organelor 
și organizațiilor de partid, a consiliilor popu
lare și organelor agricole este de a acționa 
energic pentru ca toate aceste programe să fie 
cunoscute amănunțit in toate unitățile ' și, pe 
această bază, să se stabilească ce este de fă
cut, pe ferme, pină la fiecare muncitor, la fie
care membru cooperator, pină la fiecare țăran 
din zonele necooperativizate. Numai acționin- 
du-se in această direcție există garanțio că pro
gramele și măsurile stabilite vor fi realizate, lată 
de ce pentru perioada următoare trebuie sâ 
se treacă cu toate forțele la realizarea aces
tor măsuri, astfel incit să se dreeze toate con

dițiile pentru înfăptuirea întocmai a prevede
rilor planului și programelor stabilite in acest an.

Intr-o suită de materiale vom prezenta prin
cipalele probleme cu privire la obiectivele cu
prinse in aceste programe, precum si experien
țe care demonstrează posibilitățile mari de care 
dispun toate unitățile agricole de a obține pro
ducții bune și foarte bune, de' a îndeplini sar
cinile ce revin agriculturii, atit în acest an, cît 
și pe întregul cincinal.

Ne aflăm, așa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului, in preajma începerii lu
crărilor agricole. Aceasta impune o intensifi
care a pregătirilor pe toate planurile pentru 
încheierea lor in cît mai scurt timp. Numai in 
acest fel se poate insămința imediat ce se 
creează condiții bune, cît mai timpuriu, și se 
pot executa toate celelalte lucrări care se im
pun la timp și de bună calitate. Direcțiile prin
cipale de acțiune care trebuie să stea în aten
ția conducerilor tuturor unităților agricole, și 
Io care ne vom referi pe scurt in continuare, 
sint cuprinse în PROGRAMUL DE MASURI PRI
VIND PREGĂTIREA Șl DESFĂȘURAREA CAMPA
NIEI AGRICOLE DE PRIMĂVARA.

Calitate ireproșabilă la lucrările agricole de primăvară!
Ne mai desparte puțin timp de 

momentul începerii lucrărilor a- 
gricole de primăvară, lucrări care 
vor trebui executate la termenele 
prevăzute și cu respectarea tutu
ror normelor de calitate, astfel in
cit in 1936. primul an al actualu
lui cincinal, sâ fie obținute recolte 
mari Ia toate culturile. Cum zilele 
trec foarte repede — am intrat in 
a doua jumătate a lunii februarie 
— toate pregătirile-vor trebui in-‘ 
cheiate urgent, cu cea mai- mare 
răspundere. Iată de ce. în aceste 
zile, organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare, direc
țiile agricole, consiliile agroindus
triale și conducerile unităților agri
cole au datoria să acționeze în ve
derea aplicării, punct cu punct, a 
prevederilor cuprinse in ..Progra
mul de măsuri privind pregătirea 
și desfășurarea campaniei agricole 
de primăvară 1986" aprobat la re
centa Plenară a Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor.

Baza tehnico-materialâ 
aflată la dispoziția agricul
turii este de natură să asi
gure executarea la timp și 
de cea mai bună calitate a 
tuturor lucrărilor agricole, 
pe cele 5 971 260 hectare prevăzute 
a se insămința in această primă
vară. din care 4 803 510 hectare in 
unitățile agricole de stat și coope
ratiste. Astfel, agricultura dispune 
de un număr mare de tractoare și 
diferite mașini agricole prin a că
ror folosire rațională toate lucră
rile — pregătirea terenului, ferti
lizările și insămințările — pot fi 
făcute in limitele timpului optim, 
al datelor calendaristice stabilite 
in raport cu acest timp și cuprinse 
în programul amintit. S-au asigu
rat cantitățile de semințe din ve
rigi biologice superioare, iar po
trivit planului, agricultura va be
neficia in acest an de 2,2 milioa-, 
nfe tone îngrășăminte chimice. La 
toate acestea se adaugă suprafe
țele mari de teren amenajate pen
tru irigații, precum și cele ce vor 
fi date în funcțiune în acest an — 
550 000 hectare. De asemenea. în 
unitățile agricole și în comune iși 

Pâm/nfu/ și roadele lui sint așa cum sint oamenii
— Da, veți cunoaște acolo, la 

Șăulia de Cîmpie, o cooperativă 
care, de la întemeiere și pină azi, 
a urmat in mod constant un drum
ascendent — spunea, înainte de a 
porni spre acel sat din inima 
podișului transilvan, tovarășul 
Nicolae Lobonțiu, secretarul cu 
problemele agriculturii al Comite
tului județean de partid Mureș. 
Lucrul cel mai important pe care 
l-au realizat cei de la Șăulia este 
că, moștenind un pămînt degradat, 
s-au îngrijit să scoată din el pro
ducții agricole mari fără a-1 secă
tui mai mult, ci; dimpotrivă, rege- 
nerindu-l, sporindu-i mereu ferti
litatea. Prin urmare, veți intilni 
acolo oameni, începind cu Gheor- 
ghe Duma, președintele, care, cu- 
noscind valoarea pămintului. știu 
și cit de mare este răspunderea 
noastră față de el.

Șăulia de Cimpie... Cîmpie este 
aici un termen aleatoriu. Nici 
vorbă de șesuriie la care ne tri
mite cu gindul noțiunea de cimpie. 
Dealuri, numai și numai dealuri 
și văi. nici măcar o luncă pentru 
că nici un fir de/'apă nu trece pe 
aici De unde termenul de ..cim
pie" ? Mi se spune că de la 
aceea că „nu sint păduri". Toate 
sint' aici ..de cîmpie" : Zau de 
Cimpie, Sînpetru de Cîmpie, Mi-

desfășoară activitatea un mare nu
măr de specialiști agricoli, care 
sint in măsură să asigure aplica
rea de către mecanizatori și de 
ceilalți oameni ai muncii din agri
cultură a tehnologiilor stabilite.

Pentru ca baza tehnico-materialâ 
existentă să fie folosită pe deplin 
și rațional, programul prevede sar
cinile ce. revin Ministerului Agri
culturii, .precum șj altor ministere.

Programele antale de Plenara lărgită 
a Consiliului National al Agriculturii, 

Industriei Alimentare, Silviculturii 
si Gospodăririi Apelor - cunoscute, 

însușite si aplicate in toate unitățile, 
de fiecare lucrător din agricultură

organe centrale și locale ale admi
nistrației de stat :

• asigurarea și repartizarea 
bagei materiale planificate pe 
județe și sectoare, in raport cu 
suprafețele și culturile ce se 
vor insămința și urmărirea li
vrării acestora, conform grafi
celor stabilite ;

• stabilirea structurii soiuri
lor și hibrizilor care se insămiD- 
țează-in primăvară, definitiva
rea balanței sentințelor și repar
tizarea acestora pe județe, asi- 
gurindu-se necesarul de sămin- 
ță și material săditor, inclusiv 
pentru gospodăriile populației, 
acționindu-se pentru încheierea 
condiționării și verificării cali
tății semințelor de către labora
toarele de profil și livrarea se
mințelor pe unități ;

• realizarea programului de 

heșu de Cimpie. Sînmartin de 
Cimpie... Fiind, toate, în cea mai 
accidentată zonă colinară. La Șău
lia sint „de cimpie" doar produc
țiile agricole. Ba chiar mai ridicate 
(constant ridicate și mereu in 
creștere) decît în multe autentice 
cimpii. Iată proba : evoluția pro

SCURTĂ SCHIȚĂ ECONOMICA A UNEI 
COOPERATIVE AGRICOLE

ducțiilor la principalele culturi. 
In 1960 se obțineau, in medie la 
hectar. 1 173 kg griu, 1 688 kg po
rumb, 15 405 kg sfeclă de zahăr. De 
atunci au crescut continuu și chiar 
în condițiile, cu totul și cu totul 
•vitrege aici, ale anului trecut s-au 
obținut la griu 5 300 kg Ia ha, la 
porumb 8 400, la sfecla de zahăr 
63 780 kg (record pentru Șăulia). 
Se înțelege că fără nici un fel de 
irigații.

în 1972 „Ordinul Muncii" clasa I. 
în 1973 „Ordinul Muncii" clasa I. 
în 1978 Ordinul „Meritul Agricol" 
clasa I. în 1975 titlul de „Uni
tate Erou al Muncii Socialiste", 
Alte distincții și diplome — un 

reparații, producere și aprovi
zionare cu piese de schimb și 
materialele necesare menținerii 
in funcțiune a mașinilor și uti
lajelor :

• repartizarea, pe baza pro
gramelor lunare de lucrări și a 
cotelor aprobate, a cantităților 
de carburanți și lubrifiant! p<> 
care depozitele PECO sint da
toare să le livreze Jn timp pjii.

corespunzător graficelor lunare 
întocmite de Ministerul Agri
culturii : '

« livrarea de către Ministerul 
Industriei Chimice a îngrășă
mintelor chimice la nivelul pla
nului.

îndeplinirea de către toate orga
nele centrale, nominalizate in pro
gram. a sarcinilor in ce privește 
asigurarea tuturor condițiilor mă1- 
teriale necesare bunei desfășurări 
a campaniei constituie o premi
să foarte importantă pentru înfăp
tuirea obiectivului stabilit de con
ducerea partidului, de a realiza o 
calitate ireproșabilă Ia toate lucră
rile agricole, de a obține in acest 
an producții bune și foarte bune in 
toate județele și in toate unitățile.

Programul prevede sarcinile pre
cise ce revin consiliilor populare, 
organelor agricole județene și uni

perete întreg pe care nu mai e 
loc să lipești un timbru.

Discutăm cu președintele Gheor- 
ghe Duma, Erou al Muncii So
cialiste (titlu primit in 1972).

— Țăran ?
— Din moși-strămoși. Pînă la 

20 de ani, cind m-am dus la ar

mată, la Turda, nu văzusem oraș.- 
Că sintem departe, 80 de km pină 
la Cluj, 35 km pină la Tg. Mu
reș. Cale ferată nu-i. Pe agricul
tură ne-am bazat aici întotdeauna, 
în pămîntul ăsta al nostru ne-a 
fost nădejdea. Și acuma ii Ia fel. 
Absolut la fel.

— Așa se explică de ce l-ați fă
cut mai bogat...

— Numai și numai așa. Cind 
aveam 36 de ani, in 1959, in sep
tembrie, s-a înființat cooperativa 
și m-au ales pe mine președinte. 
Și-atunci am zis că noi n-am avut 
și n-avem altceva decit pămintul 
ăsta, așa cum ii, și dacă am știut 
să scoatem din el cit să ne du

tăților agricole. în primul rind. ele 
au datoria de a întocmi, atit pe ju
dețe, cît și pe unități de’ producție, 
programul privind desfășurarea 
campaniei agricoie de primăvară, 
program care trebuie să cuprindă 
volumul lucrărilor, mijloacele de. 
muncă, vitezele zilnice de lucru și 
termenele de executare a lucrări
lor. Programul va fi aprobat prin 

„decizii, pje eomrtețelw .Ai birourilor 
executive ale Consiliilor populare.

Cultivarea întregii su
prafețe de teren arabil este 
prima obligație, a tuturor consiliilor 
populare și unităților agricole, con
diție principală a realizării sarci
nilor de producție stabilite în fie
care unitate agricolă și județ. In 
acest scop, programul prevede ca, 
in perioada imediat următoare, să 
fie organizate acțiuni pentru :

• identificarea și insămința- 
rea fiecărui metru pătrat de te
ren, indiferent de deținători, in
clusiv a celor din intravilanul' 
localităților, incintele unităților 
economico-sociale. din curți, din 
jurul stilpilor. din zona șosele
lor și a drumurilor, precum și 
a terenurilor ocupate temporar 
cu produse vegetale ;
• redarea in circuitul agricol 

a suprafețelor scoase temporar 
din producție, precum și a celor 
cu exces de umiditate sau 
băltiri ;
• executarea lucrărilor de 

combatere a eroziunii solului, 
generalizarea experienței poziti
ve care există în această pri
vință.

Aplicarea fermă a mă
surilor de creștere a po
tențialului productiv al pă- 
mîntului constituie 0 obligație 
de cea mai mare importanță pen
tru toate unitățile agricole. Aces
tui obiectiv ii sint subordonate un 
ansamblu de măsuri :

• realizarea sarcinilor din 
programul complex de ridicare 
a potențialului de fertilitate a 
solurilor acide, alcaline și nisi
poase, prin aplicarea amenda-

(Continuare în pag. a Il-a) 

cem viața, atîtea sute și sute de 
ani, om ști acuma să-l facem mai 
bun, să ne purtăm cu el cu și mai 
multă grijă, că o să avem condi
ții. Ne-au trebuit vreo doisprezece 
ani ca să învățăm cite ceva. Ați 
văzut că, în 1960, la un an de la 
inființare, pămintul a rodit cu 
modestie, cam cit rodea și înainte, 
1 200 la griu, 1 800 la porumb, 
15 000 Ta sfecla de zahăr. Dar din 
’72 s-a schimbat treaba...

— Ce-a fost, de fapt ?
— A fost că nu mat ieșeam 

o dată la un liman. Și atuncea am 
zis că toi la pămînt să ne uităm 
și să vedem ce n-are. Gunoi de 
grajd n-avea. Și mi-am adus 
aminte... Vă spuneam că-s țăran. 
Și n-am fost orice țăran : prin 
’54—’55, deși tinăr. ca țăran indi
vidual am fost declarat „fruntaș 
al recoltelor, bogate" și-am fost 
decorat cu „Medalia Muncii", lucru 
mare pentru mine... Așa că mi-am 
amintit... Cum făceam eu atunci ? 
Care era secretul ? Nici un secret: 
învățasem de la tata că cel mai 
important lucru pentru pămînt e 
gunoiul de grajd. Și să lucrezi

Mihai CARANFIL
(Continuare in pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, la 17 februarie, pe 
Musa Abu Freiwa, secretarul Comite
tului Popular pentru economie și in
dustrie ușoară al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste, care, in 
fruntea unei delegații, efectuează o 
vizită in țara noastră.

Oaspetele a arătat că îi revine plă
cuta misiune de a adresa președin
telui Nicolae Ceaușescu, din partea 
colonelului Moammer' El Geddafi. 
conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie al Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste, un căldu
ros salut, impreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericite persona
lă, de succes in întreaga activitate, 
de progres și prosperitate pentru po
porul român. Totodată, el a mulțumit 
pentru poziția principială, consec
ventă a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu față de problemele 
existente în zonă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
colonelului Moammer El Geddafi sa
lutul său și cele mai bune urări, iar 
poporului libian pace și prosperitate.

Președintele de onoare al Organizației evreiești „B’nai B’riîh International" 
și pe președintele executiv al Comitetului american evreiesc

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni, pe Jack Spitzer, pre
ședinte de onoare al Organizației 
evreiești „B’nai B’rith International", 
și pe Alfred Moses, președintele

Importante realizări în îndeplinirea 
sarcinilor la producția fizică

VASLUI
Răspunzind îndemnurilor și ori

entărilor date de secretarul general 
al partidului, oamenii muncii din 
industria județului Vaslui acțio
nează cu toată hotărirea pentru 
înfăptuirea integrală a prevede
rilor de plan pe acest prim an al 
actualului . cincinal. Ca urmare a 
unei mai bune organizări a activi
tății, creștprii productivității mun
cii și valorificării superioare a ma
teriilor prime și energiei. 20 de 
unități industriale, intre care în
treprinderea de materiale izolatoa
re. Textila si Combinatul de fire 
sintetice Vaslui, întreprinderile de. 
produse abrazive, de rulmenți și 
de elemente pneumatice și aparate 
de măsură Bîrlad, „Moldotex" 
Huși și altele, și-au îndeplinit de 
pe acum nu numai prevederile de 
plah la zi, ci și sarcinile pe două 
luni reieșite din programul supli
mentar de producție pe acest an 
adoptat in ședința Comitetului Po- 
ii'tc EXecuriv ai CC. ai P.C:R. de 
la finele lunii ianuarie. (Petru 
Necula, corespondentul „Scinteii41);

ALBA
Hotărirea cu care oamenii mun

cii din industria județului acțio
nează pentru realizarea planului 
pe acest an, precum și a sarcini

r Noua calitate și în viața cotidiană!
Obiectivul definitoriu al 

cincinalului care a început, 
obiectiv situat in centrul 
atenției societății noastre 
socialiste,-obiectiv care po
larizează forțele, mijloa
cele, priceperea și capaci
tatea creatoare a maselor 
celor mai largi de oameni 
ai muncii constă in dezvol
tarea intensivă a întregii 
activități, realizarea unei 
calități noi, superioare a 
muncii și vieții poporului 
nostru. Acest țel deosebit 
de Însemnat al următoarei 
perioade din dezvoltarea 
țării decurge în mod obiec
tiv, imperios necesar, din 
inseși acumulările cantita
tive realizate pină in pre
zent. din obiectivul mai 
larg, general, pe care ur
mează să îl atingă România 
pină in anul 1990, respectiv 
depășirea nivelului de țară 
iii curs de dezvoltare și 
atingerea stadiului de țară 
cu un nivej mediu de dez
voltare economică.

Larg teren de manifesta
re a atitudinii socialiste 
față de muncă, aspirația și 
eforturile spre o nouă cali
tate vor trebui să caracte
rizeze absolut toate dome
niile vieții economice și 
sociale, intreaga activitate 
și viață a poporului nostru. 
Așa prevăd documentele 
de partid, așa impun înseși 
legitățile obiective ale evo
luției sociale, așa o cer 
condițiile și ritmurile pro
gresului în general și ale 
progresului in perioada 
contemporană in special.

în cadrul întrevederii, au fost re
levate bunele relații de colaborare 
româno-libiene, care cunosc o conti
nuă dezvoltare, in spiritul înțelege
rilor la cel mai înalt nivel. Totodată, 
au fost evidențiate posibilitățile exis
tente pentru lărgirea și diversificarea 
conlucrării bilaterale, prin promova
rea de noi forme de colaborare și 
cooperare economică, precum și'pen
tru amplificarea schimburilor comer
ciale, apreciindu-se că extinderea ra
porturilor dintre cele două țări este 
în interesul ambelor popoare, al cau
zei păcii și -înțelegerii. între națiuni.

Au fost examinate, de asemenea, 
unele probleme ale situației inter
naționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat că, în actualele împrejurări, 
este necesar să se facă totul pentru 
oprirea cursei înarmărilor și trece
rea la dezarmare, în primul rind la 
dezarmare nucleară, pentru elimina
rea forței și a amenințării cu forța 
din relațiile dintre state și regle
mentarea tuturor problemelor liti

executiv al Comitetului american 
evreiesc, aflați în vizită în' țara 
noastră.

In cadrul întrevederii au fost 
abordate aspecte privind dezvoltarea 
relațiilor româno-americane, precum 

lor privind obținerea unei produc
ții suplimentare se concretizează 
in importante succese in muncă. 
Punind un aeceni deosebit pe 
creșterea productivității muncii și 
valorificarea resurselor interne din 
fiecare unitate, numeroase colecti
ve de muncă au raportat însemna
te depășiri Ia producția fizică. Au 
fost produse suplimentar 30 tone 
cupru in concentrate, 40 tone cu
pru de convertizor, 240 tone oțel, 
6 330 tone calcar pentru industria 
chimică, 50 tone acid sulfuric, 525 
tone sodă calcinată, 260 tone sodă 
caustică. 380 tone piese turnate 
din fontă. 205 tone utilaje tehno
logice, 20 mașini-unelte, 48 000 
kWh energie electrică și altele. 
(Ștefan Dinică, corespondentul 
„Scinteii").

ARGEȘ
Desfășurînd larg întrecerea so

cialistă pentru îndeplinirea in mod 
exemplar a sarcinilor de plan, în
treprinderile ți unitățile economi
ce diiț județul Argeș înscriu in 
graficele producției însemnate re
alizări. E de subliniat că îri prima 
iună a anului aici s-a înregistrat 
o depășire a planului la produc- 
ția-marfă in valoare de circa 100 
milioane, lei. Pentru a contura mai 
bine semnificația acestui succes, 
trebuie reținut faptul că față de 
sarcina de producție suplimentară 

Foto : E. Dichiseanu

Vorbind de calitate, gîn- 
dul se oprește in primul 
rind la calitatea produselor 
industriale de bază, la ra
murile tehnicii inalte. de 
virf, ceea ce, intr-adevăr, 
constituie aspectul cel mai 
important din punct de ve
dere economic rfi luptei 
pentru o nouă calitate. Dar 
sfera luptei pentru o nouă

s-ar putea altfel. Este bine 
știut, și totodată confirmat 
de întreaga practică a e- 
dificării' noii orînduiri, că 
finalitatea propriu-zisă, țe
lul suprem al tuturor celor 
ce se înfăptuiesc in socie
tatea noastră socialistă, ii 
constituie omul, calitatea 
vieții sale materiale si spi
rituale. Crearea unor con-

calitate hu poate fi în nici 
un caz restrinsă, limitată 
artificial la perfecționarea 
utilajelor și agregatelor, a 
produselor industriei con
structoare de mașini. A- 
ceastă zonă iși are, indis
cutabil, o importanță hotă- 
ritoare, dar orizontul atin
gerii unei noi calități este 
mult mai larg, practic fiind 
atotcuprinzător.

Din acest orizont nu 
poate fi desprinsă larga 
categorie de activități lega
te de viața de zi cu zi a 
oamenilor, de trebuințele 
curente ale cetățenilor, de 
tot ceea ce înseamnă 
condiții de viață în 
accepțiunea obișnuită a 
termenului. De fapt, a- 
ceastă categorie largă de 
activități ocupă un loc de 
seamă în strategia genera
lă a noii calități. Nici nu

diții mereu mai bune pen-j 
tru înflorirea și afirmarea 
plenară a personalității 
umane s-a înscris și se în
scrie in mod permanent 
printre preocupările stă
ruitoare ale partidului și 
statului ; este deci cît se 
poate de firesc ca larga 
chemare politică, spre ob
ținerea unei noi calități a 
muncii și vieții, să antre
neze. încă in primele rîn- 
duri. și pe toți aceia care 
muncesc, desfășoară diferi
te activități, ce se răsfrîng 
direct și edificator asupra 
nivelului de trai, asupra 
vieții cotidiene.

Intr-adevăr. obținerea 
unei noi calități presupune 
asimilarea unor produse de 
înaltă și foarte înaltă teh
nicitate, Ia nivelul cuceri
rilor de virf ale revoluției 
științifico-tehnice. Dar în
seamnă — nimeni nu poa

gioase numai și numai prin trata
tive, pentru o politică de pace, secu
ritate și înțelegere pe planeta noas
tră. în acest context, șeful statului 
român a reafirmat poziția României 
privind soluționarea pe cale politică 
a situației din Orientul Mijlociu și 
nordul Africii, încetarea neîntîrzia- 
tă a războiului dintre Irak și Iran 
și trecerea la tratative în vederea 
rezolvării pașnice a problemelor din
tre aceste două țări.

De asemenea, a fost subliniată în
semnătatea intensificării eforturilor 
în vederea soluționării globale a 
problemelor subdezvoltării, inclusiv 
a datoriilor externe extrem de mari 
ale țărilor in curs de dezvoltare, â 
instaurării unei noi ordini econo
mice mondiale.

La primire a luat parte Vasila 
Pungan, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.

A fost de față Abdul Hamid F. 
Farhat, secretar al Comitetului 
Popular al Biroului Popular a! Ja
mahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste la București.

și unele probleme ale vieții interna
ționale actuale.

La primire a luat parte Ilie 
Văduva, ministrul afacerilor externe.

A fost de față Roger Kirk, amba
sadorul. S.U. A. la București.

a județului pentru prima lună a 
anului, ce însumează 26.2 milioane 
lei, s-a obținut o depășire de 51,4 
milioane lei. Și in primele două 
săptămini ale lunii februarie depă
șirile de plan sint substanțiale la 
cărbune, produse petrochimice și 
din lemn, ciment, textile și altele. 
(Gheorghe Cîrstea, corespondentul 
„Scinteii").

VÎLCEA
Folosind cu indici superiori ca

pacitățile de producție, valorifi- 
cind tot mai bine experiența acu
mulată și inițiativele muncitorești, 
acționind energic pentru a-și spori 
contribuția la înfăptuirea obiecti
velor ce le revin din programul su
plimentar de producție industrială 
pe 1986, colectivele de oameni ai 
muncii din unitățile industriale ale 
județului Vîlcea au realizat pînă in 
prezent, peste prevederile de plan. 
Însemnate cantități de lignit, erbi- 
cide, piese forjate, echipamente de 
mecanică fină, cherestea și alte 
produse solicitate de economia na
țională și la export. Semnificativ 
este și faptul că întregul spor de 
producție înregistrat in primele 45 
de zile ale anului a fost obținut pe 
seama creșterii productivității 
muncii și in condițiile reducerii 
consumurilor de energie electrică 
cu peste 2 milioane kWh. (Ion 
Stanciu, corespondentul „Scin
teii").

BOTOȘANI
Acționind stăruitor pentru apli

carea măsurilor de organizare su
perioară a producției și a muncii, 
colectivul întreprinderii de utilaje 
și piese de schimb Botoșani a reu
șit să devanseze termenele de exe
cuție a mai multor lucrări, intre 
care generalizarea debitării profi- 
lelor laminate cu discuri abrazive, 
introducerea conteinerelor univer
sale pentru manipularea și expe
dierea produselor finite, înlocuirea 
unor tehnologii la mașinile de for
mat. Aceste preocupări, combinate 
cu eforturile ce se depun pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan, au tăcut ca în perioada 
care a trecut din acest an să se 
obțină o producție fizică peste pre
vederi în valoare de aproape 5 mi
lioane lei. tn fotografia alăturată : 
unul din sectoarele de bază ale în
treprinderii — secția de prelucrări 
mecanice. (Silvestri Ailenei, cores
pondentul „Scinteii").

te nega — și o calitate su
perioară, tot mai bună, a 
cazmalei folosite de cetă- 
lean la cultivarea legume
lor in spatiile dintre 
blocuri, a fermoarului sau 
a șurubelniței din trusa 
oricărui gospodar, a săpă- 
iigii căutate de fiecare gră
dinar, profesionist sau a- 
mator. Firește că noua ca
litate trebuie să se mate
rializeze și în asemenea 
produse. Altfel ar fi des
tul de stranie postura ce
lui care, spre exemplu, be
neficiază de un automobil 
construit de industria noas
tră după exigențe tot mai 
inalte. dar iși amărăște 
bucuria chinuindu-se să 
strîngă un șurub cu o șu
rubelniță moale, care se 
îndoaie, ca de plumb : a 
celui care uită de sine cap
tivat de rezolvarea unor 
calcule complexe, dar i se 
rupe mereu,vîrful creionu
lui ; a celui care trăiește 
intr-un ritm trepidant, dar 
întîrzie la serviciu din cau
za ceasului deșteptător ri
dicat abia in ajun de Ia re
parat ; a celui care iși pe
trece ore întregi asupra 
unui tratat de specialitate, 
sinteză a gindirii și expe
riențelor unui intreg co
lectiv de cercetare, dar cînd 
este mai cufundat în stu
diu dă peste un fascicul de 
pagini albe, neimprimate. 
Ce trebuie pentru ca ase
menea ipostaze paradoxale

Serniu ANDON
(Continuare in pag. a IlI-a)
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De la minister, la ultima formație de munca - răspunderi clare, termene precise, control riguros pentru

MUTATE IREPROȘABILA Lfl LUCRĂRILE AGRICOLE
Din Programul de măsuri privind pregătirea 
și desfășurarea campaniei agricole de primăvară -1986

DE PRIMĂVARA!

(Urmare din pag. I)

mentelor, îngrășămintelor natu
rale, a îngrășămintelor verzi, 
precum și prin executarea lu
crărilor de scarificare și subso- 
laj pe terenurile compacte și cu 
permeabilitate redusă ;

© transportul în cîmp al în
tregii cantități de îngrășăminte 
organice existentă în fermele , și 
complexele de creștere a anima
lelor și în gospodăriile popu
lației, fertilizarea cu îngrășă
minte naturale bine fermentate 
a unor suprafețe cit mai mari;
• executarea amenajărilor noi 

de irigații și punerea in func
țiune a tuturor sistemelor și 
amenajărilor de irigații existen
te, inclusiv a celor locale, prin 
revizuirea și repararea canale
lor, a agregatelor de pompare 
din stații și a utilajelor de irigat 
prin aspersiune și pe brazde;

© întreținerea sistemelor de 
desecare pentru a se asigura 
funcționalitatea acestora prin 
decolmatarea și curățirea cana
lelor, acțiuni la care trebuie mo
bilizați toți locuitorii din sate și 
comune.

Ameliorarea pajiștilor na
turale reprezintă, de asemenea, 
un domeniu în care sînt de execu
tat, în această perioadă, cit și pe 
tot parcursul anului, un important 
volum de lucrări în scopul creșterii 

TRACTOARELE Șl UTILAJELE AGRICOLE 
GATA DE LUCRU LA TIMP!

Toate tractoarele și utilajele agricole să fie puse neîntîrziat în 
stare de funcționare, să se facă pretutindeni o verificare atentă a 
calității reparațiilor. (In imagine, repararea tractoarelor la S.M.A.

Bărcănești, județul Prahova)

producției de furaje. Măsurile pre
conizate în acest scop prevăd :

• însămințarea și supraînsă- 
mînțarea pajiștilor cu semințe 
din specii valoroase ;
• executarea de lucrări agro- 

ameliorative specifice : fertili
zări cu îngrășăminte, defrișări 
de arborete, curățirea vegetației 
lemnoase.

In această privință trebuie 
stabilite sarcini pe fiecare co
mună și unitate agricolă in 
parte, la executarea lucrărilor 
de întreținere și ameliorare a pa
jiștilor urmînd să fie mobilizați 
— potrivit prevederilor legii — toți 
crescătorii de animale.

Repararea și punerea în 
funcțiune a tractoarelor și 
a celorlalte utilaje agrico
la trebuie să se încadreze în gra
ficul prevăzut. Pentru finalizarea 
acestor importante lucrări sînt pre
văzute următoarele direcții de ac
țiune :

• asigurarea pieselor de 
schimb, subansamblelor, mate
rialelor și mijloacelor necesare, 
cu prioritate in unitățile in 
care se constată rămineri în 
urmă ;

• recepționarea utilajelor re
parate de către comisii special 
constituite ;

SUPRAFEȚE CIT MAI MARI FERTILIZATE!

Transportul la cîmp al tuturor Îngrășămintelor naturale, admi
nistrarea acelor care sint fermentate, bine pregătite constituie o 
obligație a tuturor unităților agricole pentru creșterea fertilității 
pămîntulul. (în imagine, la C.A.P. Sîntandrei, județul Bihor, s-au 
împrăștiat în luna ianuarie, pe solurile ce vor fi însămînțate in 
curînd, îngrășăminte naturale bine fermentate și mărunțite)

• pregătirea atelierelor mo
bile in vederea înlăturării cu 
operativitate a defecțiunilor ce 
apar in timpul executării lu
crărilor în cîmp ;
• constituirea agregatelor 

complexe, cu lățime mare de 
lucru, care la o singură trecere 
să execute concomitent mai 
multe operațiuni.

Verificare minuțioasă a 
stadiului pregătirilor in fie
care unitate. Pentru desfă?u- 
rarea In condiții optime a campa
niei agricole de primăvară pro
gramul prevede ca în această pe
rioadă să se efectueze un control 
riguros privind asigurarea condi
țiilor materiale și organizarea mun
cii în acord global in fiecare uni
tate agricolă. In acest scop, comi
tetele executive ale consiliilor 
populare județene, prin organele 
lor de specialitate, vor verifica1, 
sprijini și acționa In fiecare uni
tate agricolă pentru :

• asigurarea semințelor ne
cesare in structura de soiuri șl 
hibrizi prevăzută, livrarea 
acestora către unități, păstrarea 
corespunzătoare și verificarea 
calității lor ;

• gospodărirea Judicioasă a 
cantităților de îngrășăminte re
partizate, folosirea lor eficien
tă, in doze diferențiate, cu 
prioritate la culturile irigate, 

legume, plante tehnice și po
rumb ;

• fertilizarea faziaiă a semă
năturilor de toamnă cu îngră
șăminte chimice in doze mo
derate ;
• amplasarea culturilor legu

micole in condiții de irigare cu 
sursă sigură de apă și produce
rea cantităților necesare de ră
saduri, repararea și amenajarea 
soiariilor ;
• executarea lucrărilor spe

cifice pentru creșterea potenția
lului de producție in pomicul
tură și viticultură, pregătirea 
terenului și plantarea suprafe
țelor noi prevăzute cu viță de 
vie, pomi, arbuști fructiferi și 
căpșuni ; »
• organizarea temeinică a 

muncii in ferme, cu accent pe 
întărirea echipelor, constituirea 
formațiilor mixte de coopera
tori și mecanizatori și angaja
rea de către aceste formații a 
producției in acord global.

Realizarea producțiilor 
prevăzute la culturile în 
sistem intensiv “ cîte 20 tone 
porumb știuleți pe 876 870 hectare 
— și obținerea producțiilor plani
ficate la toate culturile pe anul 
1986 impun să fie aplicate cu 
consecvență tehnologiile și progra
mele aprobate, generalizată expe
riența unităților fruntașe.

In acest scop, o importanță apar
te prezintă faptul ca, pe baza 
consultării specialiștilor din unită
țile agricole fruntașe, direcțiile 
agricole și stațiunile agricole de 
cercetări din zona respectivă să 
adapteze tehnologiile cadru la 
condițiile concrete ale zonelor și 
microzonelor din fiecare județ, să 
asigure aplicarea diferențiată a 
acestora, efectuarea însămînțărilor 
In perioada optimă, stabilirea den
sității optime pe unitatea de su
prafață și a adîncimii de încorpo
rare a seminței.

Producerea de sămînță și asigu
rarea materialului săditor consti
tuie o sarcină de mare răspundere 
In vederea obținerii de recolte 
mari in anii următori. In acest 
scop, programul prevede ca pro
ducerea semințelor să se facă nu
mai pe terenuri irigate și să se 
aplice cu cea mai mare răspundere 
tehnologiile stabilite. ♦

Asigurarea densității optime a 
plantelor trebuie să constituie o 
sarcină permanentă a specialiștilor 
și cadrelor de conducere din uni
tățile agricole. In acest scop este 
necesar să se efectueze controlul 
stării de vegetație la culturile în
sămînțate în toamnă, precum și la 
cele ce se vor însămînța în primă
vară, astfel incit să se poată fun
damenta în mod științific măsuri
le care urmează a fi aplicate.

Gospodăriile populației, inclusiv 
din zonele necooperativizate, vor fi 
sprijinite să realizezi la timp și în 
bune condiții lucrările agricole din 
campania de primăvară cu semin
țe, cu material săditor și unelte 
agricole, pesticide și asistență teh
nică, ceea ce este de natură să 
asigure obținerea de recolte mari 
pe întreaga suprafață cultivată în 
acest an.

Control permanent, ca
lificat, exigent, pe teren. 
Pentru a asigura îndeplinirea în
tocmai a măsurilor stabilite prin 
program, organele de partid, consi
liile populare, organele agricole 
vor acorda un sprijin permanent 
unităților agricole :

• in timpul efectuării lucră
rilor se va exercita un control 
permanept asupra calității aces
tora, iar la încheierea fiecăreia 
dintre ele se va face recepția 
cantitativă și calitativă de către 
șeful de fermă și inginerul șef 
al unității f

e la terminarea insămințări- 
lor și după răsărirea plantelor, 
comisii special constituit» in 
unități vor recepționa prin mă
surători suprafețele insămința- 
te, densitățile realizate, luin- 
du-se măsuri, după caz, de 
completare a golurilor și se vor 
încheia proeese-verbale de re
cepție, cultura respectivă fiind 
predată șefului de fermă, care 
răspunde împreună cu conduce
rea unității de aplicarea tehno
logiilor și realizarea producții
lor planificate ;

© repartizarea pe comune și 
unități a cadrelor de conducere

PENTRU PRODUCȚII TIMPURII DE LEGUME!

Pregătirea temeinică a soiariilor, ca și a producției din cîmp pentru 
a se realiza cantități cit mai mari de legume timpurii, aceasta 
trebuie să fie preocuparea principală In toate fermele legumicole, 
pentru toți legumicultorii. (în imagine, pregătirea cuburilor pen
tru răsaduri la întreprinderea pentru producerea legumelor 

Cîmpia Turzii, județul Cluj)

de la nivelul Județelor in ve
derea participării efective la 
desfășurarea lucrărilor din 
campania agricolă de primăva
ră, luind măsuri pentru execu
tarea lucrărilor de cea mai bună 
calitate și in perioada optimă ;

© control permanent în teren, 
de la amplasare și pînă la in- 

Organele și organizațiile de partid au datoria de mare răspundere 
de a desfășura, in această perioadă, o intensă activitate politică și 
organizatorică pentru cunoașterea și însușirea de către toți lucrătorii 
din agricultură a prevederilor cuprinse in program, pentru creșterea 
răspunderii tuturor față de calitatea lucrărilor, astfel incit prin aplicarea 
măsurilor preconizate să se asigure realizarea unor producții agricole 
sporite în anul 1986.

sămînțare, asupra modului cum 
este respectată în fiecare unita
te suprafața prevăzută a se 
cultiva cu fiecare cultură in 
parte, urmărindu-se cu toată 
răspunderea realizarea întocmai 
a suprafețelor planificate pe 
culturi, așa cum este prevăzut 
in planul de cultură pe sectoa
re, unități și ferme.

NOILE CAPACITĂȚI DIN INDUSTRIA RECICLĂRII - NEÎNTÎRZIAT ÎN FUNCȚIUNE!
Ce relevă o analiză efectuată de „Scînteia" pe cîteva șantiere ale unor importante 

obiective pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile
Cînd o investiție este aprobată, cînd există toate fondurile necesare, 

cînd tehnologia a fost pusă la punct de cercetare, ba chiar experimen
tată la nivel de stație-pilot sau, și mai mult, verificată la alte unități, 
pe scară industrială, cînd proiectele au fost realizate la timp, cînd toate 
echipamentele au fost contractate, cu termene precise de livrare, la fel 
și lucrările de construcție, s-ar păfea că nimic nu mai poate sta în calea 
punerii la timp în funcțiune a unui nou obiectiv industrial Și aceasta, 
cu atît mai mult atunci cînd este vorba de un obiectiv care urmează să 
asigure reintroducerea in circuitul productiv a unor resurse materiale 
atît de necesare industriei, cum sint metalele feroase și neferoase, masele 
plastice, sticla, maculatura, cenușile de termocentrală, practic toate ma
terialele refolosibile. Cerința ca toate investițiile planificate pentru in
dustria reciclării să se realizeze necondiționat a fost subliniată, in repetate 
rinduri, de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

De ce este necesar să se acorde o importanță deosebită punerii in 
funcțiune, la timp, fără tergiversări, a obiectivelor din industria reciclă

rii ? Pentru simplul motiv că economia noastră nu dispune de alte ma
teriale decît cele prevăzute prin plan, or, nerealizarea planului la un 
anumit sortiment de materiale refolosibile conduce la minusuri de resurse 
în balanțele materiale, ceea ce este de natură să creeze dificultăți in 
asigurarea aprovizionării tehnico-materiale. Evocăm acest motiv major 
pentru că, în unele cazuri, tocmai față de investițiile din industria reci
clării se manifestă o anumită indiferență, o superficialitate vecină cu 
delăsarea. In ancheta de azi a „Scînteii" vom prezenta cîteva asemenea 
cazuri din care rezultă limpede că pentru punerea în funcțiune, la în
treaga capacitate, a noilor obiective din industria reciclării este absolut 
necesar ca atît proiectanții, constructorii, furnizorii de utilaje, cît și be
neficiarii să manifeste mai mult spirit de răspundere, exigență, să conlu
creze mai strins, să-și coordoneze mai judicios eforturile. Numai astfel 
pot fi respectate ori chiar devansate termenele stabilite pentru obiecti
vele din industria reciclării, numai astfel poate fi realizată fiecare lucrare 
la nivelul prevăzut și in condiții de eficiență ridicată.

Diflcido ile promisa, acum se așteaptă fapte din partea constructondui
Secția de preindustrializare a ma

terialelor refolosibile Buftea este o 
nouă investiție în valoare de zeci de 
milioane lei. prevăzută, de fapt, cu 
trei secții : una de prelucrare a ma
terialelor refolosibile metalice feroase 
si neferoase, alta de prelucrare a 
materialelor din polietilenă de înal
tă și joasă densitate, iar a treia de 
recuperare a staniului din materia
lele refolosibile din tablă cositorită. 
Termenul inițial de punere în func
țiune : decembrie 1984. Termenul re- 
prugramat : decembrie 1985. Iar a- 
cum. la o lună și jumătate de la 
expirarea acestuia din urmă — nici 
una dintre secții nu a fost dată in 
exploatare, deși toate condițiile care, 
în principiu, sînt suficiente pentru 
realizarea la timp a unei investiții 
au fost întrunite. Din păcate. însă, 
după cum se va vedea. într-o oare
care măsură, doar... pe hîrtie.

Mai întîi. de ce nu a fost finali
zată partea de construcții ? De ce 
nu s-au respectat termenele pre
văzute prin contracte ? Ne adresăm 
deci ing. Toma Iliescu, director teh
nic al Centralei de construcții in
dustriale antrepriză generală Bucu
rești. în subordinea căreia sînt cele 
trei antreprize restantiere. de Ia 
Buftea.

— Pentru noi. care executăm, a- 
nual, lucrări de ordinul miliarde
lor de lei. o lucrare ca aceasta. în 
valoare sub 20 milioane lei. n-ar fi 
trebuit să constituie o problemă.

— Și totuși „problema" s-a ivit. 
Căutind cauzele, vă întrebăm cine a 
dispus, în decembrie 1985. tocmai 
luna cînd obiectivul trebuia. în fine, 
dat în funcțiune, dislocarea în altă 

parte a peste jumătate din efecti
vul de muncitori, prezenți la Buftea 
la acea dată ?

— Serviciul tehnic al centralei nu 
este la curent cu această dispozi
ție. De dat nu putea s-o dea alt
cineva decît conducerea antreprize
lor noastre. în funcție de necesită
țile lor.

-T- Dar respectarea contractelor, cît 
si a graficului actualizat, la coman
damentul de la Buftea, din octom
brie 1985. și semnat de toți directo
rii antreprizelor implicate, inclusiv 
de conducerea centralei, nu conside
rați că reprezintă tot o necesitate ?

— Fără îndoială, de aceea vom lua 
măsuri ferme ca. in martie, să termi
năm lucrările mai presante, iar in 
mai. să lichidăm complet toate res
tanțele. Vom numi din partea cen
tralei un inginer coordonator care 
să urmărească la fața locului bunul 
mers al activității.

De fapt, nici nu trebuia să aștep
tăm ca un reprezentant al centralei 
să se deplaseze, în ceasul al 12-lea, 
ca să aflăm care sînt lucrările ..mai 
presante", pentru că le constataserăm 
deia, cu o zi înainte, „la fața locu
lui".

3 km de cale ferată in 2 ani ? Este 
vorba de calea ferată — respectiv 
o derivație de la o gară din apro
piere și o linie de incintă — meni
tă să asigure transportul materiale
lor refolosibile ce urmează să fie 
prelucrate în instalațiile de li. 
Buftea. De notat că. doar în ce 
privește metalul, aici sînt de rulat, 
anual. 50 mii tone care urmează a 
fi livrate apoi combinatelor siderur

gice. Este deci exclus transportul ru
tier, mare consumator de carburanți.

— O dată realizat racordul de cale 
ferată, ar putea intra, parțial. în 
funcțiune gospodăria de span, presa 
noastră de 200 tone-forță și foar
fecă de porționat bare de metal, ne 
spune ing. Sever Rocsin, șeful sec
ției de preindustrializare a materia
lelor refolosibile.

Ce-i drept, derivația de cale fe
rată există deja, nu insă și linia de 
incintă. O parte din aceasta a fost 
„trasă", dar din linsa unei mașini de 
matisat. care să-i introducă piatră 
spartă dedesubt, linia este numai... 
valuri-valuri. De notat că antrepri
za de construcții Tîrgoviște. „arti
zanul" acestei căi. „lucrează" la ea 
de aproape doi ani...
, Cel puțin la fel de inexplicabilă 
este si încetineala cu care se reali
zează stația de conexiuni de 20 kV 
care va alimenta cu energie elec
trică întreaga platformă. Adevărat, 
toate echipamentele sînt demult so
site. iar construcția este gata. Trus
tul antrepriză generală „Energomon- 
taj“ nu începe insă echiparea cu res
pectivul aparataj energetic preten
țios deoarece aici lipsesc... două fe
restre. După insistente demersuri ale 
beneficiarului, pe lîngă antrepriza 
Sud-Bucuresti. a sosit. în fine, tîm- 
plăria metalică așteptată încă din de
cembrie. ba chiar — de două săptă- 
mîni — și geamurile, nu însă și 
meșterii care să le monteze.

Despre delăsare se poate vorbi șl 
la gospodăria de apă care trebuie să 
alimenteze toate cele trei secții. Bu
năoară. puțul de 200 m este forat 
deja de un an, pompa a sosit tot 

de un an. intirzie însă instalarea 
echipamentului.

Cîteva „codițe" de restante și la 
centrala termică. „In trei zile, cu 
cinci muncitori și citeva roabe de 
ciment, antrepriza Sud-București ar 
putea finaliza și aici lucrarea, ne 
spune ing. mecanic Grațian Ionescu. 
A mai rămas de turnat doar șapa 
si de finisat pardoseala, cu panta 
necesară...".

„Codițe" restante, la capitolul tur
nării unei șape, a unei căi de ru
lare. a cîtorva fundații au mai ră
mas si la secția de mase plastice, 
cît și la cea de decositorire, unde mai 
sînt de terminat. în plus, gospodă
ria de acid sulfuric și o stație de 
neutralizare a apelor uzate. In rest, 
la această din urmă secție, lucră
rile de construcție sînt încheiate, tn 
proporție de 90 la sută, dar se ter
giversează finalizarea, deși majorita- 

■ tea utilajelor sint sosite. De regim 
„preferențial" din partea constructo
rului nu se bucură, așadar, nici sec
ția de decositorire unde, în premie
ră pe tară, se va recupera staniul 
de ne ștraifurile de tablă cositorită 
rezultate din industria de ambalaje 
alimentare, precum și din diferite 
ansamble, ca spetele pentru războa
iele de țesut din industria textilă. 
De notat că tehnologia de decosito
rire a fost pusă la punct de cerce
tătorii de la I.A.M.N. (Institutul de 
cercetare, inginerie tehnologică, pro
iectare și producție pentru industria 
anorganică și metale neferoase) și 
verificată la nivel de stație-pilot. Cît 
privește sursa de materiale refolo
sibile din tablă cositorită, ea se află 
chiar în vecini, la întreprinderea de 

ambalaje metalice și piese de schimb 
pentru industria alimentară.

Așadar, în cazul stației de decosi
torire, faptul că aceasta va asigura 
industriei un metal deficitar, procu
rat din import la prețuri ridicate, con- 
-stituie un argument în plus pentru 
grăbirea punerii în funcțiune. In ca
zul celorlalte două stații, ar mai 
exista un argument, pe lîngă cel că 
industria este avidă de granule de 
mase plastice și de metal presat, ba
lotat, brichetat, adică pregătit cum se 
cuvine. Intr-adevăr, în lipsa capaci
tăților de prelucrare de la Buftea, din 
nord-vestul Capitalei, mari cantități 
de materiale refolosibile metalice și 
nemetalice sînt dirijate, în prezent, 
spre platforma Berceni, din sud, pe 
distanțe ce depășesc 30 km, traver- 
sînd Bucureștiul. Altfel spus, cu un 
consum mare de combustibil.

De sensibilitate redusă la aseme
nea argumente se dovedește însă nu 
numai constructorul obiectivului de 
ia Buftea. Mai există și unii furni
zori de utilaje pentru care respec
tarea termenelor din contracte pare 
să fie facultativă. Bunăoară. între
prinderea de mase plastice din Bu
zău mai este restantă, în prezent, 
cu 11 utilaje, din cadrul instalației 
pentru prelucrarea maselor plastice. 
In schimb, a trimis tabloul de co
mandă care deocamdată nu are însă 
ce comanda... Pe lista restanțierildr 
se înscrie și întreprinderea de pom
pe „Aversa" București, cu 13 pom
pe, cît și întreprinderea de utilaje 
și piese de schimb pentru industria 
chimică din Focșani, cu trei utilaje.

— Nu de noi comandamente cu 
toți - factorii implicați avem nevoie, 
în prezent, ține să sublinieze tovară
șul Gheorghe Preda, directorul între
prinderii pentru recuperarea și valo
rificarea materialelor refolosibile din 
București. Pînă acum au fost vreo 
40 de comandamente, așa că fiecare 
Iși cunoaște îndatoririle și lucrările 
restante.

Intr-adevăr, pentru finalizarea 
grabnică a acestui important obiec
tiv este nevoie ca toți factorii im
plicați — constructorii, furnizorii de 
utilaje și beneficiarii — să manifes
te mai mult simț de răspundere, 
exigență, să conlucreze strins, astfel 
incit toate cele trei secții de valo
rificare a materialelor refolosibile să 
se realizeze cît mai curînd, la ni
velul calitativ stjbilit.

SEMNALE DE PE ALTE ȘANTIERE
■

De ce intirzie punerile în funcțiune la o serie de capacități destinate 
recuperării, prelucrării și valorificării materialelor refolosibile 7

Asigurați documentația necesară!
O primă categorie de cauze o reprezintă întirzierile nejustificat de 

mari în elaborarea și aprobarea documentațiilor tehnico-econoinicc. Iată 
citeva exemple :

• Nici pină astăzi nu s-a stabilit amplasamentul pentru gospodăria 
de șpan la întreprinderea de utilaj chimic și forjă din Rimnicu Vilcea, 
obiectiv ce a avut termenul de punere in funcțiune în noiembrie 1985.

• Pentru instalația de captare, insilozare și livrare a cenușilor us
cate și umede, de la centrala termică Kovinari, obiectiv ce trebuia să 
funcționeze din iulie 1985, nu a fost definitivată încă soluția tehnică.

• Din cauză că au întîrziat documentațiile tehnico-economice, lu
crările au început cu o întirziere de peste două luni și jumătate atit la 
instalația de valorificare a zgurii de oțelărie, din cadrul Combinatului 
de oțeluri speciale din Tîrgoviște (cu termen de punere în funcțiune 
septembrie 1985), cît și la instalația de recuperare a metanolului din 
gazele rezultate la fabricarea furfurolului, din cadrul Combinatului de 
celuloză și hirtie din Brăila (cu termen de punere în funcțiune noiem
brie 1985).

Livrați utilajele tehnologice!
O altă categorie de cauze o reprezintă neasigurarea Ia timp a utila

jelor tehnologice, a instalațiilor necesare noilor obiective din industria 
reciclării. Răspunzătoare ? Atit unele unități beneficiare care le-au co
mandat cu întirziere. cît și anumite unități constructoare de mașini care 
nu au respectat termenele de livrare pe care ele insele le-au stabilit 
pentru anul 1985. Iată cîțiva furnizori restanțieri :

• Combinatul de utilaj greu din Iași tergiversează nejustificat omo
logarea foarfecii combinate de 820 tone-forță, utilaj de bază pentru sec
țiile de pregătire a fierului vechi, de la întreprinderea de osii și bo
ghiuri din Balș.

• Tot Combinatul de utilaj greu din Iași nu a livrat pentru secția 
de prelucrare a materialelor refolosibile feroase de la Combinatul de 
oțeluri speciale din Tîrgoviște mașina de presat și tăiat deșeuri meta
lice, utilaj de bază pentru funcționarea acestei secții.

• întreprinderea „Unio" din Satu Mare nu a livrat întreprin
derii de autocamioane din Brașov cele trei separatoare cu bandă mag
netică pentru instalațiile de regenerare a nisipurilor de turnătorie.

• întreprinderile „Unirea" din Cluj-Napoca și „Tehnometal" din 
București, în loc să livreze cele patru mașini restante de filat cu cap 
liber întreprinderii textile din Timișoara, fixează doar noi și noi termene 
de „autopăsuire".

• întreprinderea „Energia" Constanța nu a livrat întreprinderii 
de anvelope din Zalău matrițele pentru anvelope convenționale ne
cesare instalației de reșapare.

In mod cu totul inexplicabil, ața 
cum rezultă din analiza „Scinteii", 
in multe situații, factorii de răspun
dere din domeniul investițiilor tra
tează cu supirficialitate problema 
realizării noilor obiective din indus
tria reciclării. Fără îndoială, este 
vorba de o optică păgubitoare, 
antieconomică, o atitudine care adu
ce însemnate prejudicii in finali
zarea unor importante acțiuni din 
această industrie. Zeci și zeci de 
mii de tone de materiale refolosibile 
zac risipite de ani de zile in aștep

tarea unei intervenții mai ferme 
pentru finalizarea grabnică a noilor 
obiective de investiții. Așa cum am 
mai arătat, in fiecare județ, in fie
care ramură, factorii de răspundere 
trebuie să urmărească realizarea cu 
prioritate, sistematică a tuturor ca
pacităților din domeniul reciclării 
materialelor, ceea ce necesită o mare 
investiție de spirit gospodăresc și or
ganizatoric, de răspundere și de ini
țiativă.

Anchetă realizată dă 
Ioana DABU
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CASA CU MULȚI COPII 
semnul răspunderii de bun cetățean 

pentru viitorul națiunii

Prin îmbunătățirea asistenței medicale a mamei

IALOMIȚA : Apartamente 
pentru specialiștii 

din agricultură
Pentru specialiștii din agricultura 

județului Ialomița se află intr-un 
stadiu avansat de construcție și în 
curs de finisare noi blocuri cu cite 
4 și 6 apartamente. In curînd. ingi
nerii agronomi, profesorii și medi
cii repartizați în comunele Alexeni, 
Movila, Movilita, Bordușani, Gir- 
bovi, Sudiți și altele vor putea să 
se mute în apartamente conforta
bile. Pînă în primăvară, aceleași 
condiții vor fi create și specialiști
lor din localitățile Vlădeni, Făcăeni 
și Giurgeni. (Mihai Vișoiu, cores
pondentul „Scînteii").

O LUMINOASĂ PAGINĂ 
DE ISTORIE REVOLUȚIONARĂ

și copilului-
— Cîți copii se nasc zilnic la ma

ternitatea din Bacău?, l-am întrebat 
pe medicul Ioan Iovan, directorul 
acestei moderne instituții spitalicești 
din municipiul de la vărsarea Bis
triței.

— Cite 18—20. Cu mult mai mult 
decît în ianuarie trecut.

Informații asemănătoare am primit 
și de la maternitățile din Comănești, 
Buhuși, Tirgu Trotuș, Podu Turcului 
și din municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Directorul Direcției sani
tare a județului Bacău, medicul Ma
ria Rusu, confirmă că aceste consta
tări nu sînt intîmplătoare, ci se în
scriu într-o situație mai largă :

— In județul nostru, în condițiile 
creșterii nivelului de trai material și 
spiritual al populației, al măsurilor 
educative întreprinse, principalii in
dicatori demografici au avut in anul 
1985 o evoluție favorabilă. Și natali
tatea a crescut, fapt ce a situat ju
dețul, din acest punct de vedere, 
printre primele din țară. In 1985 in 
județ s-au născut cu aproximativ 
700 de copii mai mulți decît în 1984. 
Progrese notabile in acest sens s-au 
înregistrat îndeosebi in orașele Co
mănești și Moinești, precum și in co
munele Cleja, Berzunți, Horgești, 
Balcani, Dofteana, unde indicele de 
natalitate a ajuns pînă la 22,3 la mia 
de locuitori. In același timp, morta
litatea generală se situează sub me
dia anului precedent. In comunele 
Hemeiuși, Izvoru Berheciului, Ro
șiori, Bogdănești, Vultureni nu s-a 
semnalat nici un deces de copil sub 
virsta de un an. Ca urmare a evolu
ției favorabile a indicatorilor men
ționați, sporul natural al populației 
s-a situat peste media pe țară.

Rezultatele bune obținute sînt, fără 
îndoială, strins legate de existența 
unei puternice baze materiale, in
cluzând unități medicale modeme, 
bine utilate. Județul nostru dispune 
de o puternică rețea de unități de 
ocrotire a mamei și copilului : două 
maternități moderne în circuite func
ționale optime, 1 040 de paturi în 
maternități și secții de nou-născuți, 
1 015 paturi in secțiile de pediatrie, 
32 de creșe cu o capacitate de 3 145 
paturi, iar în leagăne — 755 paturi. 
Numai în anii cincinalului recent 
Încheiat au fost construite și date în 
folosință spitalul de la Podu Turcu
lui, maternitatea din orașul petrochi- 
miștilor de pe Trotuș, dispensarul 
policlinic de pediatrie din municipiul 
Bacău, dispensarul policlinic din Slă- 
nic Moldova și altele. La această 
dată, in unitățile din județ își des
fășoară activitatea peste 1 200 cadre 
cu pregătire superioară, din care 
mulți specialiști în pediatrie. Acesto
ra li se adaugă, bineînțeles, cele pes
te 600 școli generale, 500 grădinițe și 
alte instituții de invățămînt.

Din discuțiile purtate cu specialiști 
și cadre cu munci de răspundere din

creșterea indici
acest domeniu am reținut și faptul 
că organele județene au organizat și 
continuă să organizeze acțiuni edu
cative eficiente, cuprinzătoare, in 
vederea creșterii natalității, întăririi 
familiei, precum și pentru îmbunătă
țirea continuă a asistenței sanitare șl 
sociale a mamei și copilului.

— în cadrul acestor preocupări, pe 
un loc de frunte s-a situat îmbună
tățirea asistenței medicale acordate 
femeilor, îndeosebi celor între 20 și 
40 ani — ne spunea medicul primar 
Gheorghe Godja, secretarul comisiei 
județene pentru demografie. Toate 
unitățile medicale au organizat ac
țiuni de prevenire a îmbolnăvirilor, 
de depistare precoce a afecțiunilor, 
de combatere a sterilității. In acest 
context, o mare atenție se acordă 
stării de sănătate a femeilor gravide, 
iar după naștere, îngrijirii noilor 
născuți la domiciliu.

Un accent deosebit se pune pe acti
vitatea de educare sanitară a femei
lor. Pe baza unui program amplu, 
întocmit de organele județene, direc
ția sanitară, împreună cu organiza
țiile de sindicat, de Cruce Roșie, 
U.T.C., cu comitetele și comisiile de 
femei au organizat în comunele Be- 
rești-Tazlău, Săucești, Parincea, He
meiuși și în alte localități cu natali
tate scăzută, ca și în unitățile indus
triale cu pondere feminină (între
prinderea de postav Buhuși, între
prinderea de confecții și întreprin
derea de postav „Proletarul" din Ba
cău) simpozioane, dezbateri, expozi
ții și proiecții de filme cu tematică 
demografică : despre riscurile grave 
ale avortului și consecințele sale ne
faste, despre vindecarea sterilității, 
despre creșterea și îngrijirea copii
lor, manifestări care s-au bucurat de 
o largă participare și de un interes 
deosebit din partea femeilor. Conco
mitent, au fost organizate numeroase 
activități de educare sanitară pentru 
tineretul din școli, din întreprinderi 
și instituții. La căminele culturale, în 
cluburi și unități sanitare au loc 
convorbiri și conferințe în scopul 
răspîndirii unor cunoștințe de mare 
utilitate pentru păstrarea sănătății 
tuturor membrilor familiei.

Activitatea explicativă, de convin
gere, in domeniul demografiei este 
îmbinată cu sprijinirea materială 
prin diferite forme și căi a familiilor 
cu mulți copii. în municipiile Bacău 
și Gheorghe Gheorghiu-Dej, ca și in 
centrele muncitorești au fost înfiin
țate magazine speciale pentru copii, 
pensiuni, iar în ultima vreme au fost 
distribuite în mod gratuit peste 70 
tone de lapte și preparate din lapte. 
Noul decret privind majorarea alo
cațiilor de stat și a indemnizațiilor 
pentru copii, ajutoarele ce se acor
dă mamelor cu mai mulți copii a 
găsit un puternic ecou și în rîndurile 
băcăuanilor. Ei văd în aceste măsuri 
o nouă expresie a politicii profund

)r natalității
umaniste a partidului și statului 
nostru, a preocupării permanente 
pentru îmbunătățirea continuă a ca
lității vieții, pentru menținerea tine
reții și vigorii națiunii noastre.

— La noi în' sat — spunea Olga 
Chiribici, țărancă cooperatoare din 
Buhoci, localitate din vecinătatea 
Bacăului — este o tradiție ca fiecare 
familie să aibă cit mai mulți copii. 
Cind se naște un copil, veselia um
ple casa. Eu lucrez în cooperativa 
agricolă, iar soțul intr-o unitate de 
stat și ne îngrijim să asigurăm celor 
patru copii condiții cit mai bune de 
viață și învățătură. Toți sint elevi, 
cuminți, învață bine și ni-s dragi ca 
lumina ochilor.

— Este adevărat, activitatea din a- 
cest domeniu s-a îmbunătățit mult 
în ultima vreme — aprecia tovarășa 
Vochița Iordache, vicepreședinte al 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean — dar rezultatele 
obținute nu sînt încă pe măsura dez
voltării economico-sociale a județu
lui. De aceea, la indicația biroului 
comitetului județean de partid, în 
lumina hotăririlor conducerii parti
dului, am inițiat o amplă ac
țiune de îndrumare și control în 
legătură cu grija de care se 
bucură mama și copilul, acțiune 
care a cuprins întreprinderi cu pon
dere feminină, creșe și grădinițe. Ea 
a fost finalizată printr-o seamă de 
măsuri concrete, operative, privind 
.îmbunătățirea calității asistenței me
dicale de specialitate, aprovizionarea 
cu prioritate a colectivităților de co
pii cu produse alimentare, repartiza
rea cu prioritate de locuințe tinerilor 
căsătoriți și altele.

Recent, a avut loc la Bacău și o 
sesiune a consiliului popular jude
țean, în cadrul căreia s-au analizat 
problemele privind imbunătățirea in
dicatorilor demografici. Notăm cîte- 
va din măsurile adoptate in acest ca
dru :

• încadrarea cu personal me
dical de specialitate a spitalelor 
din Podu Turcului, Tirgu Ocna 
și Comănești ; ® îmbunătăți
rea dotării unităților sanitare 
cu aparatură, medicamente și 
alte mijloace terapeutice și 
profilactice necesare ; O creș
terea calității asistenței pre
natale desfășurate de persona
lul medico-sanitar prin supra
vegherea competentă și indi
vidualizată a sarcinii ; • îm
bunătățirea cabinetului de com
batere a sterilității și inferti- 
lității, înființarea „sfatului pre
marital", intensificarea acțiuni
lor de ridicare a nivelului de 
cultură sanitară a populației.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

20,00 Telejurnal
20,15 Actualitatea în economie
20,25 Teatru TV (color). File de cronică 

revoluționară în dramaturgia ro
mânească. „Oameni în luptă", de 
Al. Voitin. Premieră TV.

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVE
ATLETISM. Proba feminină de 

1 500 m din cadrul concursului in
ternațional de atletism pe teren 
acoperit de la Rosemont (Illinois — 
S.U.A.) a fost cîștigată de Maricica 
Puică cu timpul de 4T4”73/100, ur
mată de Sue Addison (S.U.A.) — 
4T4”87/100 și Margareta Keszeg 
(România) — 4T6”30/100. în cursa de 
400 m. Cristina Cojocaru s-a clasat 
pe locul doi în 53”2/10, precedată de 
concurenta americană Diane Dixon 
(52”3/10). La 800 m victoria a reve
nit Delissei Walton-Floyd (S.U.A.) — 
2’03”78/100. urmată de compatrioata 
sa Diane Richburg — (2’04”42/100) și 
Doina Melinte (2’04”54/100).

NATAȚIE. în ultima zi a con
cursului internațional de natație de 
la Barcelona, Anca Pătrășcoiu a ob
ținut alte două victorii, după ce în 
prima zi de întreceri cîștigase proba 
de 100 m spate. La 200 m spate 
a realizat timpul de 2’13”68/100, în- 
trecînd-o cu peste trei secunde pe 
Marion Sterka (R.D. Germană), 
clasată pe locul doi în 2T6”97/100. 
In proba de 400 m mixt, înotătoarea 
noastră s-a situat pe locul întîi, cu 
4'55”58/100, secundată de Sonia 
Dangalakova (Bulgaria) — 4’57”78/100. 
Cu mult succes a concurat și Car
men Bunaciu, învingătoare în proba 
de 100 m fluture în l’02”05/100, pe 
locurile următoare clasîndu-se Grit 
Sykora (R.D. Germană) — 1’03”04/100 
și Suzanne Eckert (R.F. Germania) 
— l’04”65/100. în proba de 50 m
liber, Tamara Costache a ocupat 
locul doi, cu 25”97/100, după Kristin 
Otto (R.D. Germană) — 25”81/100.

HANDBAL ® Campionatul mon
dial masculin de handbal (grupa C), 
desfășurat în Portugalia, a fost cîș*  
tigat de selecționata Franței (6 punc
te), urmată de echipele Olandei 
(4 p), Israelului (2 p) și Austriei 
(zero p).

• Vară sentimentală : FEROVIAR 
(50 51 40) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA 
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Marele premiu : LIRA (31 71 71) — 
15; 17; 19, PROGRESUL (23 94 10) — 
15; 17; 19.
• Racolarea : PACEA (71 30 85) — 15; 
17; 19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19.
• Nea Mărin miliardar : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.

PATINAJ. Desfășurat la^ Inzell 
(R. F. Germania), campionatul mon
dial masculin de patinaj viteză a fost 
cîștigat de olandezul Hein Vergeer, 
care a totalizat la poliatlon 161,937 
puncte. Pe locurile următoare — so
vieticii Oleg Bojiev (162,078 puncte) 
si Viktor Saserin (162,727 punqțe). 
In ultima zi a competiției, norvegia
nul Geir Karlstad a realizat un nou 
record mondial în proba de 10 000 m: 
14T2”14/100.
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(Urmare din pag. I)
pămîntul ca lumea. Am adunat 
toți cooperatorii și-am vorbit des
pre treaba asta. Și-am zis că avem 
douăsprezece camioane — că 
aveam 1 — și multe atelaje. Să le 
folosim la căratul gunoiului, să 
scotocim tot gunoiul ce l-om găsi 
prin curți, prin gropi. Iar cu ca
mioanele să aducem gunoi și de pe 
la alții care nu-1 folosesc, treaba 
l >r de ce... Vă spun că am adus 
gunoi de grajd și de pe la 80 de 
km, tocmai de pe la Reghin, de pe 
unde am găsit. Ani la rînd am 
cărat bălegar pe cimp. Așa că în 
’72 ne-am trezit cu de trei ori mai 
mult grîu, cu de două ori mai 
mult porumb, iar la sfecla de za
hăr am dat, pur și simplu, lovi
tura. ceva ce nu se mai cunoscuse 
pe aici : mai mult de 53 de tone 
la hectar. Pe dealuri. Că noi nu
mai dealuri avem...

De mulți ani toată secția de 
mecanizare e numai și numai cu 
oameni din sat. Cu părinții, cu 
soțiile și copiii, cu rudele toate 
care lucrează în cooperativă. Iar 
ei muncesc in brigăzi complexe, 
răspund de recoltă la un loc cu 
cooperatorii. Și nu mai avem me
canizatori care să spună că țju se 
poate ara pe curba de nivel sau 
pe care să ne supărăm că n-au 
respectat cutare sau cutare normă 
de adîncime sau de calitate. Grija 
pămintului o au și ei și să-i vezi 
cum iși chibzuiesc fiecare mișcare 
ca să nu strice pămîntul, să nu-1 
taseze, să rămînă mereu afinat și 
bun.

Ca să evităm sărăturarea pe văi, 
am făcut drenuri. Mai demult, la 
început, am făcut drenuri cu fas
cine. Că așa era „moda" pe 
atunci. Dar am văzut că nu-s 
bune. Că după cîțiva ani s-au col- 
matat. Atunci am aflat de me
toda drenurilor cu tuburi de ce
ramică. Tot atita costă. Dar țin 
în veci. E o cooperativă pe aici 
pe la noi care face tuburile astea. 
Am drenat cu ele vreo 300 de hec
tare. Și nu mai avem probleme. 
Am asigurat sănătatea și calitatea 
pămintului care altfel ar fi fost 
supus degradării. Trebuie să vă 
spun că la ora actuală noi nu mai 
avem nici o palmă de pămînt de
gradat. întreaga noastră suprafață 
produce. Chiar și un teren mlăști
nos pe care era exclus să-l ame
najăm pentru agricultură este

acum productiv. Produce... pește. 
Dar asta e o întreagă poveste...

— Spuneți-o.
— Avem acum 85 de hectare 

luciu de apă. O crescătorie de 
crap. Care ne aduce un beneficiu 
anual sigur de 500 000 lei. Poves
tea a fost că în urmă cu ani s-a 
creat aici, în vecini, o întreprin
dere de stat care voia să valorifice 
aceste mlaștini făcînd din ele 
iazuri de pește. Le-am dat o parte 
din mlaștinile noastre și am pri
mit în schimb teren arabil. Pe 
mlaștinile care ne-au mai rămas, 
unite cu ale altor două coopera
tive s-a creat o asociație intgr- 
cooperatistă de creștere a peștelui.

folosim o metodă : tîrlirea. Din 
experiența noastră a reieșit că cea 
mai bună, mai lesnicioasă și mai 
ieftină metodă este ca în miriștea 
proaspătă să lași oile să pască 
două sau trei săptămîni. Nu numai 
că le dărn voie ciobanilor, de unde 
ar fi. să se așeze cu oile pe miriș
tile noastre, dar chiar îi plătim 
pentru asta. Un teren pe care a 
tîrlit o turmă de oi nu mai are 
nevoie de alt îngrășămînt : au 
lăsat oile destul. Și bun și com
plex.

— Nu faceți imediat după re
coltare arătura ?

— Avem timp s-o facem. Tlrli- 
rea o facem prin rotație. Și apoi

Pămîntul și roadele lui 
sînt așa cum sînt oamenii
Care, pur și simplu, a dat fali
ment. Angajați mulți, lefuri bune, 
treabă puțină. In cîțiva ani a ajuns 
la o pierdere de 700 000 lei. Și s-a 
desființat. Atunci noi, care știam 
că se poate face totuși treabă bună 
cu acele iazuri, le-am propus 
cooperativelor vecine să renunțe 
la proprietatea asupra acelor mlaș
tini. că plătim noi debitul din 
bancă. Așa s-a și făcut. Am pre
luat deci iazurile, am plătit dato
ria și ne-am organizat o brigadă 
piscicolă, cu oameni pregătiți și 
hotărîți. Am introdus acolo o dis
ciplină drastică pentru că. cine nu 
știe ?, peștele e cam... alunecos. 
In cîțiva ani am acoperit pierde
rile, iar acum scoatem beneficii 
frumușele.

— Să ne întoarcem la fertiliza
rea solului. Spuneați că atunci, la 
început, ați adus îngrășăminte na
turale și de prin alte părți. Acum 
de unde aduceți ?

— Acum nu mai avem nevoie de 
cantități chiar atît de mari. O 
solă îngrășată acum mai are ne
voie de gunoi de grajd peste 3—4 
ani. Ne este suficient gunoiul de 
grajd de la cele peste o mie de 
taurine pe care le creștem. Pentru 
că. între timp, ne-am pus Ta punct 
și sectorul zootehnic. Și apoi mai

două săptămîni nu înseamnă cine 
știe ce întîrziere. E mult mai mare 
ciștigul printr-o bună fertilizare a 
terenului respectiv.

— Și mai aveți multe asemenea 
„secrete" ?

— Poate doar încă două. Unul 
ar fi felul în care facem noi în
treținerea culturilor prășitoare. 
încă de acum vreo cincisprezece 
ani am stabilit o regulă, desprinsă 
și ea tot din tradiția locului: nu 
stabilim numărul prașilelor, nici 
termenele lor calendaristice. Re
gula e să se facă atîtea prașile 
cite se cer făcute pentru ca de 
primăvara și pînă la recoltare, 
deci pină toamna, luați seama, 
cultura de sfeclă în principal, dar 
și cea de porumb, să rămînă me
reu curată, fără fir de buruiană 
și cu pămîntul mereu afinat. E 
nevoie pentru asta de cinci pra
șile ? Cinci facem. O să mă în
trebați dacă acceptă cooperatorii 
așa ceva. Ei au Înțeles de mult că 
e în interesul lor. De altfel, noi 
avem toate culturile prășitoare 
patcelate pe familii și pe braț de 
muncă uneori. Și sînt retribuiți în 
raport direct cu producția obți
nută. Să-i vedeți toamna cu cită 
grijă își recoltează parcela, cum 
se ocupă de încărcarea și trans

portul la bază al produselor, cum 
asistă și sînt atenți la cintărire și 
la înregistrare !

— Și al doilea ?
— Al doilea că, la sfecla de 

zahăr în special, recoltarea o fa
cem foarte rapid. Nici o zi nu stă 
sfecla în pămînt peste sorocul ei. 
Nici o zi nu stă în cimp după ce 
a fost recoltată. Ea este dusă și 
predată imediat. adică atunci 
cind conține procentul maxim 
de zahăr. Sînt > lucrurile pe care le 
știe orice agricultor bun. Pro
blema e să le faci, să le respecți, 
si știi să te organizezi.

—• 63 000 de kg de sfeclă de 
zahăr la hectar, pe dealuri, fără 
irigații și în condiții de secetă e 
ceva, intr-adevăr ! înseamnă că 
și densitatea e mai mare...

— Nu neapărat. Densitatea e... 
cit suportă fiecare parcelă. Noi 
cunoaștem bine pâmîntul nostru. îi 
facem mereu cartarea agrochimică. 
Și îl solicităm doar pînă la limita 
secătuirii. CM în zadar dăm anul 
acesta o producție extraordinară 
dacă secătuim pămîntul și în anii 
următori nu mai facem nici pe 
sfert ! Pâmîntul e ca o vită de 
muncă. Dacă ai istovit-o azi, 
mîine nu mai poți să te folosești 
de ea... Nu, noi sîntem atenți cu 
pămîntul. Avînd mereu grijă să-i 
restituim solului elementele nutri
tive pe care le-a consumat ca să 
producă pentru noi. Pămîntul e 
bun, e foarte bun cu tine dacă îl 
respecți, dacă te porți cu el 
cinstit.

— Cinstea față de pămînt 1 E o 
idee !

— A fost a țăranului, a agricul
torului bun dintotdeauna.

Dealurile din jurul nostru, așa- 
zisa „cimpie", nu cunosc nici 
acum, iarna, odihna. Dacă privești 
cu atenție vei vedea șiruri de care 
și căruțe urcînd sau coborînd 
drumurile de coastă. Necontenit 
pămîntul își primește, acum iarna, 
îngrășămintele naturale din care 
se va hrăni noua recoltă. Șăulia 
de Cimpie e un laborator agricol 
ce funcționează fără greș.

— Mergem puțin pe cîmp ?
— De ce nu ?
Gheorghe Duma, președintele, 

socotindu-se și acum în campanie, 
iși face, ca și vara, munca sa de 
conducere, aflindu-se mereu prin
tre cooperatori, pe pămîntul care 
este, pentru ei, tot ce au mai bun.

Se Împlinesc, astăzi, 50 de ani de 
la victoria obținută, la 18 februarie 
1936, de forțele democratice in ale
gerile parlamentare parțiale din ju
dețele Hunedoara și Mehedinți, mo
ment de referință în lupta desfășu
rată de forțele patriotice, organizate 
și conduse de Partidul Comunist Ro
mân, împotriva fascismului și a pe
ricolului hitlerist, pentru apărarea 
suveranității și independenței națio
nale.

Referindu-se la însemnătatea po
litică a acestui moment, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Forțele democratice coalizate au 
reușit să obțină o serie de succese 
însemnate in viața politică a țării. 
Ele au infrint cercurile reacționare 
in alegerile parlamentare parțiale 
din 1936 din județele Mehedinți și 
Hunedoara și in 1937 în alegerile 
pentru consiliile județene Ia Plo
iești, Cluj, Iași, Bihor și in multe 
alte localități. Poporul român se 
pronunță tot mai hotărit impotriva 
fascismului și a pericolului nazist, 
pentru apărarea democrației și a in
dependenței naționale".

Din perspectiva anilor, apare cu 
deosebită limpezime faptul că succe
sul din alegerile din februarie 1936 
constituie rezultanta firească a 
orientării politice juste a Partidului 
Comunist Român, care, mai ales după 
1933, in condițiile creșterii perico
lului fascismului pe plan intern și 
extern, a militat cu consecvență 
pentru activizarea unor largi forțe 
sociale și politice, pentru unirea tu
turor forțelor democratice intr-un 
singur șuvoi revoluționar, pentru 
stringerea legăturilor sale cu mase
le, ca singura soluție viabilă in ac
țiunea pentru zăgăzuirea ascensiu
nii spre putere a celui mai grav 
dușman al democrației, păcii și li
bertății — fascismul.

In acest cadru, crearea unui larg 
front patriotic antifascist, avind 
drept coloană vertebrală frontul u-’ 
nic muncitoresc, a devenit, treptat, 
problema fundamentală a tacticii și 
strategiei Partidului Comunist Ro
mân. Cu experiența cîștigată în mari 
bătălii de clasă, precum cele desfă
șurate în ianuarie-februarie 1933, 
partidul și-a intensificat activitatea 
în rindul maselor de oameni ai 
muncii, a făurit noi și noi organi
zații de masă — „Comitetul Națio
nal Antifascist", „Liga Muncii", 
„Frontul studențesc democrat", „Blo
cul Democratic", „Madosz", „Uniu
nea Democratică" ș.a. — prin care 
a reușit să atragă astfel la lupta 
împotriva pericolului fascist, pentru 
apărarea suveranității și indepen
denței naționale mari mase de oa
meni ai muncii : muncitori, țărani, 
intelectuali progresiști, cercuri și 
grupări politice ale burgheziei, care 
se împotriveau ascensiunii Germa
niei naziste și războiului. Partidul 
comunist s-a adresat înainte de toa
te organizațiilor muncitorești cu che
marea de a realiza înțelegeri de 
front unic, de luptă comună anti
fascistă, ca temelie a unui larg front 
popular antifascist. „Crearea și lupta 
cu succes a Frontului Patriotic An
tihitlerist — subliniau astfel docu
mentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 
februarie 1935 — e cu putinii nu
mai prin chezășuirea in sinul lui a 
hegemoniei clasei muncitoare sub 
conducerea Partidului Comunist, Iți 
condițiile României acesta este ar
gumentul hotăritor in favoarea în
tăririi tacticii de front unic ca fiind 
calea cea mai sigură către cucerirea 
de către P.C.R. a influenței asupra 
clasei muncitoare, tn cursul ultimu
lui an și jumătate, tactica Frontului 
Unic față de ambele partide social- 
democrate și față de sindicat a fost 
aplicată de P.C.R. in condițiuni din
tre cele mai dificile, consecvent și 
cu indemînare, și a dus de acum la 
anumite rezultate".

Rezultatul acestei activități politi
ce desfășurate de comuniști a fost 
făurirea treptată a unui larg front 
democratic la care au aderat or
ganizațiile legale aflate sub in

fluența P.C.R., alte partide po
litice muncitorești, grupări și parti
de ale burgheziei avind o orientare 
antifascistă, patriotică. Astfel, la 24 
septembrie 1935 a fost semnat acor
dul de la Băcia între Frontul. Plu
garilor și Madosz, urmat, la 26 no
iembrie de acordul dintre Blocul De
mocratic și Partidul Socialist, sem
nat la București. Ca urmare a acti
vității partidului de lărgire a Fron
tului Democratic, la 6 decembrie 
1935 a fost semnat la Țebea, sub 
gorunul lui Horea, acordul de cola
borare și luptă comună antifascistă 
între Frontul Plugarilor, Madosz, 

‘Blocul Democratic și Partidul So
cialist. După ce acordul preciza că 
organizațiile semnatare ■ pășeau în 
acel moment „pe calea înfăptuirii 
unei mari măsuri istorice: impune
rea prin luptă a unui regim de li
bertate, de democrație reală" în
cheia prin a sublinia că el „iși are 
originea in frământarea și acțiunea 
mulțimii muncitorești și .țărănești 
hotărite să lupte prin orice mijloa
ce" pentru apărarea cuceririlor demo
cratice ale poporului. Totodată, acor
dul încheiat adresa un vibrant apel

50 de ani de la victoria 
forțelor democratice in 
alegerile parlamentare 

din județele Hunedoara 
și Mehedinți

„întregului popor muncitor din a- 
ceastă țară și tuturor organizațiilor : 
partidul național țărănesc, partidul 
radical țărănesc, partidul social-de
mocrat, partidul socialist unitar, tu
turor asociațiilor de meseriași, co- 
mercianți, funcționari, pensionari și 
intelectuali", precum și „organizații
lor muncitorești, politice și sindica
le să se alăture acțiunii noastre pen
tru a infăptui cu un ceas mai de
vreme adevăratul front popular in
tre toate forțelt democratice".

Acest proces amplu de largi alian
țe cu toate forțele politice de orien
tare antifascistă avea să prindă un 
contur tot mai pregnant cu prilejul 
alegerilor parlamentare parțiale din 
județele Hunedoara și Mehedinți 
desfășurate in februarie 1936. Astfel, 
in ianuarie-februarie 1936 s-au 
realizat acorduri între Frontul Plu
garilor, Madosz. Blocul Democratic, 
Partidul Socialist și organizațiile 
P.N.Ț. din județele Hunedoara și 
Mehedinți, partidul comunist trans- 
formind campania electorală într-o 
puternică manifestare pentru unita
tea forțelor patriotice, antifasciste. 
Ziua alegerilor, 18 februarie 1936, a 
confirmat justețea acestei linii, can- 
didații frontului democratic ieșind 
victorioși atît în județul Hunedoara, 
cit și 4n județul Mehedinți. Victoria 
forțelor democratice, importantă 
izbîndă a forțelor antifasciste, a avut 
un profund ecou în opinia publică, 
a sporit considerabil încrederea ma
selor în justețea liniei politice a 
partidului, a îmbogățit- experiența de 
luptă a P.C.R.

Victoria în alegerile din februarie 
1936 este nemijlocit legată de acti
vitatea politico-organizatorică desfă
șurată de organizațiile de partid din 
zonele respective, în a căror îndru
mare și pregătire pentru lupta revo
luționară un rol însemnat a revenit 
în perioada anului 1935 tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care în acel an 
a activat din însărcinarea partidului 
în mai multe județe, între care și 
Mehedinți.

Perioada care a urmat a confirmat 
justețea liniei politice tactice a parti
dului. Astfel, la marile manifestații

antifasciste din 24 și 31 mai 1936 
au luat parte peste 100 000 de cetă
țeni ai Capitalei sub lozincile luptei 
împotriva pericolului hitlerist. pen
tru apărarea suveranității, indepen
dentei și integrității teritoriale a 
României. Eroicele manifestații re
voluționare. antihitleriste și antirăz
boinice organizate cu prilejul zilei 
de 1 Mai 1939 in București au an
trenat. la rîndu-le. zeci de mii de 
oameni ai muncii, care. în deplină 
unitate, au demonstrat hotărîrea lor 
de luptă împotriva fascismului, pen
tru apărarea drepturilor suverane și 
integrității patriei. Spiritul combativ 
ce a caracterizat acele demonstrații 
antifasciste. în pregătirea si desfă
șurarea cărora un rol hotărîtor l-a 
avut tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
fost remarcat și de Conferința mon
dială pentru apărarea păcii și de
mocrației, ținută la Paris în 13—14 
mai 1939. care a apreciat că mani
festațiile de la 1 Mai 1939 din Bucu
rești erau „o dovadă că poporul ro
mân se raliază la mișcarea antifas
cistă și că voința sa este de a lupta, 
în mod real, impotriva agresorului 
și fascismului".

In anii grei ai războiului hitlerist, 
în care poporul român a fost tîrît 
împotriva voinței sale, dind glas fră- 
mîntărilor și aspirațiilor poporului. 
Partidul Comunist Român a condus 
rezistenta antifascistă, lupta de eli
berare de sub jugul nazist, dovedin- 
du-se la înălțimea răspunderii sale 
revoluționare, naționale. El a che
mat toate forțele antifasciste la 
lupta pentru ieșirea din războiul 
nedrept ce fusese impus României, 
pentru întoarcerea armelor împotrl-, 
va Germaniei naziste și alăturarea 
tării noastre la coaliția antihitleris- 
tă. Activitatea intensă, consecventă 
desfășurată în acei ani de partid a 
dus la unirea tuturor forțelor 
antifasciste, patriotice, la formarea, 
în aprilie 1944, a Frontului Unic Mun
citoresc, apoi a Blocului Național 
Democrat. Aceasta a dus la comple
ta izolare a regimului militar anto- 
nescian. ceea ce explică faptul că 
răsturnarea acestuia la 23 August 
1944 și întoarcerea armelor împotri
va Germaniei naziste s-a înfăptuit 
fără fisură, a fost rodul unui deplin 
consens național.

August 1944 a înscris o luminoasă 
pagină în istoria patriei, mareînd în
ceputul revoluției populare în țara 
noastră. Răspunzînd chemării parti
dului, forțele democratice, masele 
largi populare s-au angajat în am
ple bătălii revoluționare pentru adin- 
cirea drepturilor democratice, refa
cerea economiei naționale si susți
nerea războiului antihitlerist pînă Ia 
victoria finală. Instaurarea la 6 mar
tie 1945 a guvernului democrat popu
lar. înlăturarea monarhiei, procla
marea Republicii la 30 decembrie 
1947 au constituit noi victorii pe 
calea cuceririi întregii puteri politice 
de către masele largi populare, în
cununarea luptei lor unite sub con
ducerea Partidului Comunist Român.

Anii construcției societății socialis
te au dat noi dimensiuni unității, 
coeziunii de nezdruncinat a întregu
lui popor In jurul partidului, care, 
cu deosebire în noua etapă de dez
voltare a patriei noastre deschisă de 
cel de-al IX-lea Congres, s-a afir
mat cu putere drept centrul vital al 
întregii societăți. In jurul partidului 
gravitează întreaga noastră societate, 
de la partid radiază energia si lumi
na ce pun în mișcare si asigură 
funcționarea întregului angrenai al 
orinduirii noastre. Istoricele victorii 
obținute de poporul nostru în edifi
carea noii orînduiri confirmă cu for
ța de netăgăduit a faptelor justețea 
liniei politice a partidului. întăresc 
încrederea, adînca convingere a oa
menilor muncii că pe calea pe care 
înaintăm vom adăuga în anii ce vin 
noi și mărețe izbînzi. înfăptuind vi
sul de aur al înaintașilor — o Româ
nie puternică, prosperă, demnă, 
România comunistă.

Dr. Florea NEDELCU

Noua calitate și in viata cotidiană!
(Urmare din pag. 1)
să nu se producă ? Nimic 
mai mult decît ca și in 
sectoarele în care se pro
duc ori se intretin bunuri
le simple să domnească a- 
ceeași conștiință a noii ca
lități, ca in toate celelalte 
domenii.

Tot ca un exemplu, pu
tem reaminti că reali
zarea unei noi calități în
seamnă lichidarea deosebi
rilor esențiale, ca nivel de 
civilizație, intre sat si oraș, 
ridicarea continuă a gra
dului de urbanizare a tu
turor localităților pînă la 
cerințele vieții moderne. 
Stă mărturie întreg terito
riul țării pentru amploarea 
fără precedent a construc
țiilor de locuințe, de care 
beneficiază de pe acum 
marea majoritate a popu
lației din toate județele. 
Tocmai anvergura impre
sionantă a acestei trans
formări a chipului tuturor 
localităților și vieții a mi
lioane și milioane de locui
tori impune ca ceea ce co
respunde — putem spune 
macroscopic — noii cali
tăți. să se regăsească în
totdeauna și într-o calita
te tot mai bună la nivelul 
microcosmosului din fieca
re apartament, al detaliu

lui sau accesoriului la în- 
demîna fiecărei familii, 
care să corespundă ștache
tei înalte a exigenței pe 
care și-a ridicat-o întreaga 
societate. Toate condițiile 
materiale și organizatorice 
sînt create pentru ca noua 
calitate să se manifeste de 
la marile ansambluri urba
ne pină la montarea ulti
mului robinet: trebuie doar 
ca același deosebit simț al 
răspunderii să se manifes
te de la planșeta proiec
tantului pină la activitatea 
constructorilor de pe șan
tiere, ca si la exigenta re- 
cepționării locuințelor „Ia 
cheie".

Noua calitate se afirmă, 
— ca să continuăm aceste 
exemple luate la întîmpla- 
re — în nestematele arhi
tectonice care împodobesc 
Litoralul, munții, Delta, care 
se înscriu armonios în fru
musețile naturale ale pa
triei, creînd condiții ca de 
ele să se bucure sute de 
mii si milioane de turiști, 
în nenumăratele construcții 
hoteliere, comerciale. în 
complexele de servire, să
nătate, sport, turism, edifi
cate absolut In toate jude
țele. Dar este firesc ca 
acest uriaș efort construc
tiv din partea statului 
să fie dublat, din par

tea celor care populează a- 
ceste așezăminte ale noii 
civilizații — fie ca per
sonal muncitor, fie chiar ca 
beneficiari — de solicitudi
ne, corectitudine, grijă gos
podărească, respect față de 
oameni și față de bunurile 
respective, cu adevărat la 
un nivel tot mai inalt de 
civilizație, cu adevărat la 
nivelul noii calități a mun
cii și vieții.

Nu este cu nimic exage
rat a extinde criteriul noii 
calități și în domeniul atit 
de larg și de divers al re
lațiilor instituție-cetățean. 
De la obișnuitul ghișeu de 
registratură la atît de apre
ciata modalitate de dialog 
social a „Tribunei demo
crației", principiile și nor
mele de organizare și func
ționare a serviciilor publice 
statuează ferm regula de 
bază că funcționarul stă la 
dispoziția cetățeanului și 
nu invers. Exemplul viu al 
atenției pe care însăși con
ducerea partidului o acor
dă, cu atita consecvență, 
studierii și valorificării 
propunerilor, sugestiilor, 
sesizărilor oamenilor mun
cii trebuie urmat pînă la 
nivelul celui mai modest 
ghișeu deschis publicului, 
cunoscînd, în această peri
oadă, un reviriment cores

punzător efortului social 
general spre o nouă cali
tate.

Am ales citeva exemple, 
cu titlul ipotetic, dar deloc 
ireal nu pentru că dome
niile respective ar fi mai 
urgente — sub aspectul e- 
voluției care trebuie să se 
producă — decit altele, ci 
pentru a sugera cit de larg 
și de divers este orizontul 
dobîndirii unei noi calități. 
Urgențe sau priorități nu 
pot fi stabilite în această 
privință — documentele de 
partid, cu deplină stăpînire 
a legităților obiective care 
guvernează evoluția socia
lă» subliniază cu pregnanță 
că sarcina noii calități a 
muncii și vieții cuprinde 
toate domeniile, fără ex
cepție, incumbă întregului 
popor, așa cum întregul po
por va beneficia de conse
cințele ei concrete:

Iată de ce, încă de acum, 
de la început de cincinal, 
trebuie analizate în absolut 
toate sectoarele de activi
tate, cu exigență și maxi
mum de răspundere, expe
riența bună dobîndită, loca
lizate neimplinirile, zonele 
perfectibile, pentru a se 
purcede cu convingere și 
eficiență pe acest drum ge
neros și necesar al noii 
calități.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 18 februarie, ora 20 — 21 fe
bruarie, ora 20. tn tară : Vremea va 
fi in general închisă. Vor cădea preci

pitații temporare sub formă de ploaie, 
lapovlță și ninsoare. Spre sfîrșitul in
tervalului aria precipitațiilor se va 
restrînge, acestea semnalîndu-se mai 
frecvent în regiunile sud-estice. Izolat, 
în sudul țării, cantitățile de apă pot 
atinge 15 litri pe metrul pătrat în 24 
de ore. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu unele intensificări la în
ceputul intervalului în sud-vestul țării

șl în zona de «munte, cu viteze de pînă 
la 60 km la oră. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 5 și plus 5 
grade, Iar cele maxime între zero și 10 
grade, Izolat mai ridicate. In Bucu
rești : Vremea va fi închisă. Temporar 
va ploua. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 2 și plus 2 grade, 
iar cele maxime Intre 3 și 7 grade.

b ■ ■ n ■ ■ ■
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teatre
• Teatrul Național (sala mică, 
14 7171) : Iubirile de-o viață — 17;* * 
(sala Atelier) : Idolul și Ion Anapoda 

— 17,30.
• Filarmonica ,,George Enescu" 
(sala Studio, 15 68 75) : „Comori ca
merale". Trio „Gaudeamus" — 17,30.
• Opera Română (14 69 80) : Madame 
Butterfly — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(14 75 46, sala Schitu Măgureanu) : 
Unchiul Vania — 17,30 (sala Grădina 

Icoanei, 11 95 44): Cîntec despre mine 
însumi — 17,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul În
stelat deasupra noastră — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Lewis și Alice (premieră) — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru, 59 31 03) : Rîs și pllns — 
17,30; (sala Studio) : Conexiuni — 18.
• Teatrul „Giulești" (sala Majestic. 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9; Cenușăreasa 
— 15.
• Teatrul de comedie (15 80 59) : 
Avea două pistoale cu ochi albi și 
negri — 17,30.

• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Pompiliu 
de Pompadour — 18; (sala Victoria, 
50 58 65) : Eu vă fac să rîdeți — 18.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (sala din 
Piața Cosmonauților, 11 12 04) : Sosesc 
deseară — 18.
• Studioul I.A.T.C. (15 72 59) : Rosen- 
crantz și Gulldenstern — 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Victoria, 
15 23 77): Guliver în țara păpușilor — 
10; Ileana Sînziana — 15; (sala Cos
monauților) : Trei iezi cucuieți — 15.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La popasul drumeției — 18.
• Ansamblul de estradă al Armatei
(sala C.C.A., 13 60 64) : Veselia are
cuvîntul — 18.

cinema
• Nu te voi uita niciodată : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Aventuri In Ontario : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Sarea e mai prețioasă decit aurul: 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Alice t STUDIO (59 53 15) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19. UNION (13 49 04) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA (85 77 12) 
— 11; 13; 15.
• Rămil, fericire : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 17; 19.
• Fata fără zestre : POPULAR 
(35 15 17) — 11; 15; 18.

• Hallo, taxi!: GIULEȘTJ (17 55 46)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 11; 13; 15; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Vînătorul de căprioare : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19, VIITO
RUL (10 67 40) - 15; 17; 19.
• Ultimul mohican : AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Adio, domnule Chips : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12; 15; 18.
• Program special pentru copil — 
9; 11; 13; 15; 17, Prietenul nostru Til
— 19 : DOINA (16 35 38).
• Clinele: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, BUCURESTJ
(15 61 54) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, FA
VORIT (45 31 70) 9; 13; 15; 17; 19.

• Cobra se Întoarce : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, COTROCENI (49 48 48) — 15; 
17; 19.
• Pilot de formula 1: EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 10;
12,15; 14,301 16,45; 19.
• Cei șapte fantastici : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14,30; 16,30; 18,30.
• Lupii mărilor : DACIA (50 35 94) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOLGA 
(79*7126)  — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Avertismentul : F L A C A R A
(20 33 40) — 13,30; 16; 18,15.
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Ample demonstrații împotriva participării Spaniei
la N.A.T.0

MADRID. — în principalele ora
șe spaniole s-au desfășurat, du
minică, ample demonstrații împo
triva participării Spaniei la 
N.A.T.O. După cum relevă agen
țiile Associated Press și United 
Press International, la aceste ac
țiuni au participat peste 200 000 de 
persoane.

Cea mal 
avut

65 000 de oameni au format un 
„lanț viu" pe o distanță de 20 km 
în jurul orașului, cerind retrage
rea Spaniei din N.A.T.O. Poliția a 
arestat opt demonstranți. Acțiuni 
asemănătoare au mai avut loc la 
Bilbao. Alicante, Valladolid, Mur
cia, Gerona și Tarragona.

Aceste manifestații au fost or
ganizate cu puțin timp înaintea 
referendumului pe tema rămînerii 
sau nu a Spaniei în N.A.T.O.
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amplă manifestație a 
loc la Barcelona, unde circa

„Sumele înghițite de înarmări să fie folosite 
pentru eradicarea foametei"

nutriție intre 20 și 40 de milioane i 
de oameni, in timp ce uriașe fon- / 
duri financiare sint destinate pro- ’ 
ducției de arme. Sumele colosale ț 
utilizate pentru crearea de arme de 
nimicire în masă ar putea fi fo
losite pentru sprijinirea țărilor în 
curs de dezvoltare în crearea unei 
baze industriale, în ridicarea pro
ducției agricole, s-a arătat in ca
drul discuțiilor.

Reprezentanții țârilor africane la 
această reuniune au adresat un 
apel tuturor statelor lumii de a ac
ționa în vederea lichidării foame
tei și sărăciei, pentru asigurarea 
unei păci trainice, de a garanta 
omenirii dreptul la viață.

ROMA. - Necesitateo încetării 
aberantei curse a înarmărilor și a 
utilizării mijloacelor astfel elibera
te pentru eradicarea subnutriției, 
sărăciei și înapoierii economice a 
reieșit ca o concluzie esențială a 
celei de-o doua reuniuni interna- 

1 ționale asupra problemei foametei 
? în lume, desfășurată în capitala 
' Italiei. Reuniunea, la care ou parti- 
ț cipat personalități politice și ob- 
< ștești, oameni de știință, precum și 
' reprezentanți ai unor organizații rn- 
ț ternaționale, a prilejuit un util 
1 schimb de opinii asupra căilor de 
’ înlăturare a acestui flaoel. In ca- 
ț drul dezbaterilor

în

înlăturare a acestui flagel. In ca- 
r s-a subliniat că 

fiecare an in lume mor de sub-

„Lupta pentru eliminarea pericolului unui război 
nuclear constituie datoria tuturor statelor"

1 VIENA — Un nou apel la inten- 
ț sificarea eforturilor în direcția dez- 
t armării și destinderii în relațiile 
} internaționale a fost lansat de Con- 
ț siliul austriac al păcii.

într-o declarație dată publicității 
la Viena, Consiliul austriac al păcii

Cheltuielile militare 
întregii umanități

militare mondiale au sporit de la 
400 miliarde dolari la 940 de mi
liarde anual, iar ritmul lor de 
creștere a depășit dezvoltarea eco
nomiei mondiale.

Povara armamentelor este su
portată practic de întreaga ome
nire, deoarece cursa înarmărilor a 
dus la o uriașă irosire de resurse 

’ naturale ale Terrei, iar militari
zarea economiei mondiale a contri
buit la neglijarea altor probleme 
grave cu care se confruntă ome
nirea, cum ar fi deteriorarea me
diului și creșterea datoriei externe 
a lumii a treia.

****

subliniază că eliminarea primej
diei unui război nuclear constituie 
datoria tuturor statelor și tuturor 
popoarelor.

în declarație este reliefată, între 
altele, însemnătatea încetării 
turor experiențelor cu arma 
cleară.

frînează progresul

PORTUGALIA

Candidatul stîngii, Mario Soares, 
învingător în alegerile prezidențiale

tu- 
nu-

WASHINGTON — Cursa înar
mărilor a atins în ultimele decenii 
proporții aberante, fără a spori 
însă gradul de securitate, iar chel
tuielile militare mondiale repre
zintă o povară grea care împiedică 
o dezvoltare economică normală a 
lumii — aceasta este concluzia 
principală a unui studiu, intitulat 
„Starea lumii în 1985“, realizat de 

. „Worldwatch Institute" din Wa- 
ț shington, organism particular de 
' cercetări social-politice. Din date- 
■ le cuprinse în document reiese că, 
ț în perioada 1960—1985, cheltuielile
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LISABONA 17 (Agerpreș). — în 
cadrul celui de-al doilea tur de scru
tin al alegerilor prezidențiale din 
Portugalia, Mario Soares, candidatul 
stingii, a fost ales președinte al Re
publicii Portugheze. Potrivit cifrelor 
oficiale definitive privind rezultatele 
alegerilor, date publicității de Minis
terul de Interne, in favoarea lui 
Mario Soares ab fost exprimate 51,28 
la sută voturi, față de 48,72 la sută 
pentru Diogo Freitas do Amaral, 
candidatul dreptei.

Dintre cei 7 588 297 alegători în
scriși, la vot au participat 78,22 la 
sută, menționează comunicatul Mi
nisterului de Interne. ■

După alegerea sa in funcția de' șef 
al statului, Mario Soares a declarat 
că va menține dialogul cu toate for
țele politice din țară și a lansat un 
apel la unitate in vederea consolidă
rii democrației.

★
Mario Soares, in vîrstă de 61 de 

ani, succede in această funcție lui 
Antonio Ramalho Eanes, care a 
condus țara timp de două mandate 
succesive, din 1976 pină in 1986. 
El a fondat, in anul 1973, Parti-, 
dul Socialist Portughez, pe care 
l-a condus pină în noiembrie 
1985, cind a renunțat la funcția de 
secretar general al P.S.P., pentru a

se consacra campaniei electorale in 
vederea alegerilor prezidențiale.

Licențiat in drept, apărător in ca
litate de avocM a numeroși prizo
nieri politici in timpul dictaturii 
lui Salazar, Mario Soares a fost 
unul dintre principalii animatori ai 
mișcării de unitate națională an
tifascistă. Arestat de mai multe ori 
de poliția politică salazaristă, a fost 
constrins să se exileze. Revine in 
Portugalia, in aprilie 1974, jucind 
un rol important in democratizarea 
țării, notează agenția France Presse. 
A fost de mai multe ori prim- 
ministru sau ministru, participind 
la formarea a șapte guverne in pe
rioada 1976—1985.

Referindu-se, Intr-o declarație, Ia 
alegerea lui Mario Soares în func
ția de președinte al Portugaliei, se
cretarul general al Partidului Co
munist Portughez. Alvaro Cunhal. a 
subliniat că rezultatele scrutinului 
constituie ..o victorie a democrației", 
împotriva dreptei. După ce a evi
dențiat sprijinul acordat în aceste a- 
legeri de Partidul Comunist Portu
ghez noului președinte al tării, se
cretarul general al P'.C.P. a apre
ciat că. în interesul tuturor portu
ghezilor. convergență democratică ce 
a permis victoria lui Mario Soares 
se va confirma și in viitor.

Mexicul va continua 
să promoveze ferm 

o politică independentă
— declară președintele 

Mtquel de la Madrid Hurtado
CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager- 

pres). — Intr-o declarație făcută la 
Tijuana — localitate situată la fron
tiera cu S.U.A. — președintele 
Mexicului, Miguel de la Madrid 
Hurtado, a subliniat că „guvernul 
mexican nu va negocia independența 
țării in schimbul unor ajutoare eco
nomice" — transmite agenția Prensa 
Latina. El a arătat că nu vor fi per
mise, sub nici un motiv, amestecul 
străin în treburile interne ale 
Mexicului șl impunerea unor condi
ții politice pentru acordarea de 
ajutoarș economice. „Dificultățile 
economice nu ne vor Ingenunchia 
și nu vom renunța la continuarea 
procesului național de transformări 
democratice" — a menționat Miguel 
de la Madrid Hurtado.

„într-o lume democratică este Im
portant să ne respectăm reciproc, in
diferent de diversitatea de opinii" — 
a spus președintele Mexicului, evi
dențiind necesitatea Ca fiecare popor 
să fie lăsat să-și definească, în mod 
suveran și independent, propriul 
destin și propriile modalități de a 
se conduce și de a-și rezolva pro
blemele.

IN PREGĂTIREA CONGRESUEUI P. C. DIN CEHOSLOVACIA
Cuvintarea tovarășului Gustav Husak la conferința orășenească 

de partid Praga
PRA.GA 17 (Agerpreș). — în Re

publica Socialistă Cehoslovacă au 
avut loc conferințele de dare de sea
mă și alegeri în vederea celui de-al 
XVII-lea Congres ai Partidului Co
munist din Cehoslovacia, care va 
avea loc in luna martie a acestui an.

In Cuvintarea rostită în cadrul con
ferinței orășenești de partid Praga, 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C.C., președintele R.S. 
Cehoslovace, s-a referit la o serie de 
probleme ale dezvoltării economice 
și sociale a țării, subliniind necesi
tatea perfecționării permanente a 
mecanismelor economice, a metode
lor de conducere a statului. Referin
du-se la necesitatea unei critici mai 
severe a deficiențelor, a luptei mai 
eficiente pentru lichidarea acestora, 
G. Husak a accentuat rolul și răs
punderea comuniștilor, importanța 
activității politice, organizatorice și 
educative a partidului.

Vorbitorul a evidențiat importan
ța apelului lansat de organizația oră
șenească de partid Praga la conso
lidarea integrării științei cu produc
ția in vederea intensificării produc
ției, pe baza accelerării progresului 
tehnico-științific.

Referindu-se la o serie de proble
me ale actualității internaționale, 
vorbitorul a subliniat că preîntimpi- 
narea unei catastrofe nucleare, regle
mentarea pe calea tratativelor a pro
blemelor internaționale constituie o 
cerință vitală a contemporaneității, 
în multe zone ale planetei, a men
ționat vorbitorul, au loc conflicte 
militare. în lume s-au acumulat uria
șe cantități de arme de nimicire in 
masă. Poporul cehoslovac este con
știent că interesele sale vitale sint 
strins legate de consolidarea păcii. 
De aceea, el sprijină pe deplin pro
punerile sovietice de dezarmare, de 
lichidare a armelor nucleare pină in 
anul 2000.

încheierea Conferinței Naționale a P. C. din Spania
MADRID 17 (Agerpreș). — La Ma

drid au luat sfîrșit lucrările Confe
rinței Naționaie a Partidului Comu
nist din Spania. ,

Luînd cuvîntul la mitingul organi
zat cu acest prilej — unde a fost 
prezent și președintele P.O. din Spa
nia, Dolores Ibarruri — Gerardo

Iglesias, secretarul general al parti
dului, s-a referit la o serie de pro
bleme ale situației interne din țară.

In legătură cu referendumul de la 
12 martie, secretarul general al P.C. 
din Spania a reafirmat poziția co
muniștilor spanioli in favoarea re
tragerii țării din N.A.T.O.

Este necesară întărirea unității țărilor 
în curs de dezvoltare

pentru soluționarea problemei datoriei externe
LIMA 17 (Agerpreș), — Ip c,ursul 

unei conferințe de presă, președin
tele Perului, Alan Garcia, a subli
niat importanța realizării și conso
lidării unității de acțiune a tuturor 
statelor în curs de dezvoltare, pen
tru soluționarea problemei datoriei 
lor externe — transmite agenția 
Prensa Latina. Referindu-se la di
ficultățile pe care le generează eco
nomiilor naționale această problemă, 
șeful statului peruan a reiterat ini
țiativa sa, lansată la 28 iulie 1985, de 
a se organiza o întilnire regională Ia

nivel înalt, pentru discutarea căilor 
și modalităților de soluționare a pro
blemei datoriei externe. Președinte
le Alan Garcia a criticat unele prac
tici inechitabile ale F.M.I. t'ață de 
țara sa. între care intenția de a de
clara Peru „națiune insolvabilă" — 
ceea ce echivalează cu stoparea a- 
cordării de noi credite.

Președintele Perului s-a pronunțat 
pentru soluționarea exclusiv pe căi 
politice, prin negocieri, a stării con- 
flictuale din America Centrală.
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CONSULTĂRI LA BONN. în 

continuarea convorbirilor privind 
crearea unui coridor liber de arme 
nucleare în Europa, la Bonn a avut 
Ioc a doua rundă de consultări a 
grupului de lucru al P.S.U.G. din 
R.D.G. și, respectiv, al P.S.D. din 
R.F.G. S-a convenit ca a treia in- 
tilnire să aibă loc la 29 aprilie, la 
Berlin. Părțile au exprimat con
vingerea că aceste consultări pot 
contribui la promovarea dialogului 
internațional în problema dezar
mării.

ADUNAREA NAȚIONALA DIN 
FILIPINE l-a proclamat oficial pe 
Ferdinand Marcos învingător în a- 
legerile prezidențiale anticipate 
desfășurate la 7 februarie. Vicepre
ședinte al țării a fost proclamat 
Arturo Telentino.

O AMPLĂ DEMONSTRAȚIE In 
favoarea creării unui guvern de 
tranziție care să deschidă calea in
staurării democrației în Paraguay 
a avut loc în centrul capitalei tă
rii, Asuncion. Cei peste 5 000 de 
participant la demonstrație, orga
nizată la inițiativa Partidului Re
voluționar Febrerist și sprijinită 
de alte formațiuni de opoziție, au 
denunțat politica regimului dicta
torial condus de generalul Alfredo 
Stroessner.

CONGRESUL SINDICATELOR 
UNGARE s-a încheiat la Budapes

ta. Delegații au făcut bilanțul ac
tivității sindicatelor și au analizat 
principalele direcții de acțiune pen
tru realizarea sarcinilor lor de vii
tor. Președinte al Consiliului Națio
nal al sindicatelor ungare a fost 
reales Sandor Gaspar, iar secretar 
general, Tibor Baranyai. La lucră
rile ' congresului a participat și o 
delegație a Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

GUVERNUL PERUAN a hotărît 
crearea întreprinderii de stat „Pe- 
troleo del Mar" (Petromar), avind 
misiunea de a se ocupa de explo
rarea, exploatarea și rafinarea ți
țeiului extras din platformele ma
rine continentale peruane sau 
străine. Petromar va acționa în di
recția valorificării zăcămintelor de 
petrol din platforma submarină pe
ruană, activitate care anterior re
venea societății nord-americana 
„Belco Petroleum Co".

LA BUENOS AIRES au început 
lucrările unei reuniuni a reprezen
tanților Argentinei, Greciei. Indiei, 
Mexicului! Suediei și Tanzaniei — 
„Grupul celor șase" —. consacrat 
examinării evoluției situației in
ternaționale in contextul ultimelor 
demersuri in problemele dezarmă
rii și păcii în lume. întilnirea ore- 
gătește o nouă reuniune a șefilor 
de stat sau de guvern din cele 6 
state menționate.

TRANZACȚII FINANCIARE. 
„Lloyd’s Bank", una din cele pa
tru mari bănci comerciale din Ma
rea Britanie, a precizat că va pro
ceda Ia vinzarea filialei sale din 
California către instituția financiară 
niponă „Sanwa". Este cea de-a 
doua bancă britanică ce anunță, în 
decurs de o săptămînă, că-și vin
de sucursala din California. La 8 
februarie, „Midland Bank" — care 
face și ea parte din „Grupul ce
lor patru" — a hotărît să-și vindă 
filiala californiană.

LA SALONIC s-au încheiat lu
crările celui de-al treilea congres 
al partidului Noua Democrație, 
principala formațiune politică de 
opoziție din Grecia. Cei 2 000 de 
delegați au procedat la alegerea 
membrilor Comitetului Central și 
a. conducerii partidului. în funcția 
de președinte al Noii Democrații 
se află Constantin Mitsotakis. De 
asemenea, a fost adoptată, în una
nimitate, platforma politică a Noii 
Democrații.

NAUFRAGIU. Motonava sovieti
că de croazieră „Mihail Lermon
tov" cu pasageri australieni la bord 
s-a lovit de o stincă șt s-a scufun
dat in apropierea coastelor Noii 
Zeelande. Accidentul s-a produs in 
timp ce la bord se afla un pilot 
neozeelandez. Cu excepția unui ma
rinar sovietic, pasagerii și ceilalți 
membri ai echipajului au fost sal
vați de nave neozeelandeze.

PLENARA C.C. AL U. C. I.
BELGRAD 17 (Agerpreș) — La 

Belgrad s-au desfășurat lucrările 
plenarei C.C al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia. Plenara a exami
nat proiectul raportului asupra acti
vității U.C.I. și a C.C. al U.C.I. pe 
perioada care a trecut de Ia ultimul

congres, precum și propunerile pri
vind unele modificări și completări 
ale Statutului U.C.I. Aceste docu
mente urmează a fi supuse celui 
de-al XIII-lea Congres al U.C.I., 
care va avea loc in luna iunie anul 
acesta.

Realizări ale economiei R. P. Polone
VARȘOVIA 17 (Agerpreș). — Po

trivit datelor publicate de Direcția 
centrală de - statistică, in ianuarie 
anul acesta indicii producției indus
triale și a industriei construcțiilor 
din R.P. Polonă au fost superiori 
față de aceeași lună a anului tre
cut. Valoarea producției industriale 
din sectorul socialist, precizează a- 
genția P.A.P., a fost, cu 5,5 la sută 
mai mare față de ianuarie 1985, cea

din industria extractivă — cu 1,2 
procente, iar cea din industria pre
lucrătoare — cu 5.9 la sută.

Comunicatul subliniază că, în luna 
ianuarie 1986, schimburile comercia
le externe au fost superioare ni
velului anului trecut atit la export, 
cit și la import. De asemenea, co
merțul cu amănuntul a marcat o 
creștere de 24 la sută față de pe
rioada corespunzătoare a anului pre
cedent.

Evoluția evenimentelor din Ciad
PARIS 17 (Agerpreș). — Aviația 

franceză a bombardat, la 16 februa
rie, pista aeroportului Ouadi Doum, 
situat in extremitatea nordică a Cia
dului — a anunțat Ministerul fran
cez al Apărării, citat de agenția 
France Presse. Această acțiune — 
se precizează din aceeași sursă — 
a fost întreprinsă Ia cererea adresa
tă Franței de președintele Ciadului.

Pe de altă parte, agențiile interna
ționale de presă relatează că în Ciad 
a fost creat un dispozitiv militar 
francez de 200 de oameni, constituit 
din trupe de comando desfășurate in 
zona aeroportului capitalei, N’Dja
mena.

Luni, agenția France Presse a in
format că in zona aeroportului de 
la N’Djamena avioane neidentificate 
au efectuat un bombardament ae
rian.

Aceste informații parvin după ce 
săptămina trecută in nordul Ciadu
lui fuseseră semnalate lupte între

trupele guvernului de la N’Djamena 
și forțe ale Guvernului de Uniune 
Națională de Tranziție din Ciad 
(G.U.N.T.), în apropierea liniei care 
desparte cele două tabere angajate 
in conflictul intern ciadian.

TRIPOLI 17 (Agerpreș). — Agen
ția de presă libiana Jana, reluată de 
France Presse și T.A.S.S., informea
ză că Jamahiria Libiană a lansat 
un apel pentru „oprirea imediată a 
luptelor în Ciad și reluarea efortu
rilor africane in vederea găsirii unei 
soluții pașnice a problemei ciadiene".

LAGOS 17 (Agerpreș). — Șefii de 
stat ai Nigeriei și Sierrei Leone au 
adresat un apel la încetarea focului 
în războiul civil din Ciad și au ce
rut retragerea tuturor trupelor străi
ne din această țară — informează 
agenția Reuter, care citează o decla
rație oficială difuzată la Lagos.

**
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(jwv actualitatea politică)---------------------
MAREA BRITANIE

Implicațiile sociale ale șomajului și inflației
R, F. GERMANIA

In perspectivă - succesive consultări electorale
Pe lingă „adversitatea factorilor 

economici externi", revista „THE 
ECONOMIST" menționează și 
„scurgerea" de capitaluri din Marea 
Britanie (ca. de altfel, și din alte 
țări occidentale) spre Statele Unite 
ale America, ătrase fiind de țiivelul 
inalt al dobinzilor practicat in 
S.U.A. „Anual — scrie revista — 
peste două miliarde lire sterline 
traversează Oceanul Atlantic, lip
sind astfel economia britanică de 
importante resurse financiare, care 
ar putea contribui la o mai puter
nică și stabilă redresare a acesteia".

Dar, cea mai puternică „hemora
gie" o reprezintă, fără îndoială, 
cheltuielile militare, care in anul 
financiar 1985—1986 s-au ridicat la 
18 miliarde lire sterline. în bugetul 
militar respectiv au fost inglobale 
doar o mică parte din ceie peste 10 
miliarde lire destinate in anii ur
mători înlocuirii rachetelor și sub
marinelor „Polaris" cu noul tip 
„Trident". Referindu-se la legătura 
directă dintre înarmare și dificultă
țile economico-sociale care con
fruntă Marea Britanie, liderul sin
dical Lyn Williams arăta : „Banii 
care se irosesc pentru arme ar fi 
suficienți să creeze atitea locuri de 
muncă incit, practic, problema șo
majului ar putea fi in bună parte 
soluționată".

Pe acest fundal economico-social, 
în ultima vreme au fost semnalate 

, și o serie de agitații pe plan poli
tic, pe primul plan situindu-se 
„afacerea Westland". Totul a pornit 
de la situația falimentară a acestei 
companii britanice producătoare de 
elicoptere. Ministrul apărării, Mi
chael Heseltine, a fost partizanul 
salvării companiei Westland cu 
sprijinul unui consorțiu vest-euro- 
pean, in timp ce restul guvernului 
s-a pronunțat în favoarea unor fir
me americane (care de altfel au șt 
avut ciștig de cauză). Pus în mino
ritate și in imposibilitatea de a 
conlucra in cadrul guvernului, He
seltine și-a înaintat demisia. La 
scurt timp după aceea s-au dezvă
luit în presă unele „informații 
confidențiale" ale „afacerii West
land", care-l implicau pe minis
trul industriei și comerțului, Leon 
Brittan. Și acesta a fost nevoit, 
în cele din urmă, să-și dea de
misia.

Desigur, In presa londoneză s-au 
făcut speculații privind „zdruncina

rea" guvernului și chiar s-au vîn- 
turat presupuneri .referitoare la 
eventuale alegeri inainte de termen. 
Toate insă Srau dovedit false. Dis- 
punind in Camera Comunelor de o 
majoritate confortabilă (peste 150 
mandate), guvernul a depășit cu 
ușurință impasul de moment, cei 
doi miniștri fiind inlocuiți imediat. 
Ca o dovadă, dezbaterile din parla
ment asupra „afacerii Westland" 
s-au încheiat cu următorul rezultat: 

■379 de voturi in favoarea guvernu
lui și 219 împotrivă.

Dar, așa cum arăta un purtător 
de cuvint al partidului laburist (de 
opoziție), „afacerea nu a fost cla
sată". Și aceasta cu atit mai mult 
cu cit, după cum preciza U.P.I., 
controversele iscate in cazul „West
land Helicopter Manufacturer" re
flectă „rezistența industriilor vest- 
europene legate de armamente 
față de creșterea hegemoniei 
tehnologiei americane in cadrul 
N.A.T.O.". Acum, potrivit agenției 
France Presse, unul din cei mai 
puternici constructori americani de 
elicoptere „a pus pentru prima 
dată piciorul pe continentul euro
pean", puțind astfel „concura di
rect elicopterele vest-europene".

între timp insă, s-a ivit și „cazul 
British Leyland". Potrivit presei 
londoneze, de mai multă vreme se 
duc tratative pentru încheierea unei 
tranzacții prin care compania ame
ricană „Ford" urmărește să achizi
ționeze sectorul de automobile 
„Austin Rover" al societății „Bri
tish Leyland". Totodată, un alt 
gigant american, „General Motors", 
dorește să ctunpere sectorul de ca
mioane al firmei britanice. Critici 
vehemente s-au făcut auzite din 
toate sectoarele in legătură cu 
aceste proiecte. Ziarul „Guardian" 
scria că vinzarea unei societăți ca 
„Leyland" ar constitui „o nouă lo
vitură pentru industria britanică".

Pentru a schimba „cursul de
clinului economiei britanice", gu
vernul a întreprins o serie de 
măsuri pe plan economic, vizind in 
special modernizarea sectoarelor 
industriei prelucrătoare. In același 
timp, se depun eforturi in direcția 
estompării disputelor din sinul 
partidului conservator, de guvernă- 
mint, in perspectiva alegerilor ge
nerale.

NIcolae PLOPEANU

Programate pentru ianuarie 1987, 
alegerile parlamentare constituie de 
pe acum o preocupare de prim or
din pentru toate partidele politice 
din Republica Federală Germania. 
Uniunea creștin-democrată (U.C.D.) 
și ramura sa bavareză. Uniunea 
creștin-socială (U.C.S.) au încercat, 
recent, in cursul unei intrevederi a 
liderilor lor. să-și coordoneze acti
vitatea politică și parlamentară pină 
la scrutinul de la inceputul anului 
viitor.

Dar, inainte de a fi supuse con
fruntării electorale la nivel federal, 
grupările politice au de făcut tată 
chiar în cursul acestui an unor pro
be pe plan regional, in cinci lan
duri. Competiția incepe chiar la 2 
martie, cu alegerile comunale din 
Schleswig-Holstein, urmate de un 
scrutin regional în Saxonia de Jos 
(15 iunie), unde vor mai avea loc în 
octombrie și alegeri comunale. în 
Bavaria. în octombrie, și la Ham
burg, în decembrie, va fi reînnoită 
componența dietelor (parlamente
lor) regionale.

„Un an electoral dificil — notea
ză «GENERAL-ANZEIGER-, care 
apare la Bonn — va domina avan
scena politică in Republica Fede
rală. Rezultatele alegerilor regiona
le si comunale vor determina po
ziția partidelor in ianuarie 1987".

într-adevăr. atit in tabăra parti
delor de guvernămint, cit și în cea 
a opoziției, pozițiile nu sint clar 
conturate în multe probleme im
portante. dar și în fixarea strate
giilor electorale. „Coaliția dintre 
creștin-democrați si liberali — no
tează «KOLNER STADT-ANZEI- 
GER»“ — a reușit să mascheze in 
cursul ultimelor luni faptul că ea 
suferă, de asemenea, .de grave ten
siuni interne și că a comis nu pu
ține erori. Alianța la Bonn este 
susținută de o dezvoltare economică 
favorabilă, care constituie un argu
ment de greutate in disputele cu 
Partidul social-democrat și -Verzii» 
(ecologiștii). E adevărat însă că șo
merii nu profită de această evolu
ție economică".

Presanta problemă a șomajului 
umbrește, evident, activitatea de 
ansamblu a guvernului. Speranțele 
intr-o „resorbire" a șomajului, cel 
puțin parțială, s-au spulberat de la 
un an Ia altul. Ultimele date ofi
ciale publicate în luna ianuarie 
consemnează existența a 2 600 000 

persoane rămase fără slujbă, adică 
10,4 la. sută din populația activă de 
muncă, deși în raportul său econo
mic, adoptat zilele trecute, gu
vernul mizează pe 2,15 milioane șo
meri în anul în curs. Problema șo
majului este aproape zilnic abor
dată in conferințe, in studii de spe
cialitate. in programele elaborate 
de diferite organizații și instituții, 
dar așteptatul reviriment nu se 
produce.

Pe fundalul acestor evoluții a 
apărut și s-a accentuat o anumită 
stare de tensiune intre autorități și 
sindicate. „Profiturile crescinde si 
prosperitatea piețelor de acțiuni in
R. F.G. — constată Ernst Breit, pre
ședintele Federației sindicatelor 
vest-germane (D.G.B.) — se află 
față in față cu persistența șomaju
lui. reducerea alocațiilor sociale, 
ceea ce generează o nouă sărăcie, 
cu limitarea drepturilor oamenilor 
muncii și cu ofensiva împotriva 
drepturilor sindicale".

Multe dispute au stirnit intențiile 
guvernului de a modifica asa-numi- 
tul paragraf 116 din Legea pentru 
„promovarea muncii". Considerind 
că modificările anunțate vor știrbi 
drepturile sindicale. D.G.B. și P.S.D. 
au organizat in întreaga tară ample 
acțiuni de protest. „Disputa in le
gătură cu paragraful 116 — scria 
săptămînalul «DIE ZEIT- (Ham
burg) — a devenit o temă centrală 
de politică internă. în care toate 
părțile participă fără cruțare la 
luptă". Controversa a avut ecou 
și in rindul U.C.D., care inclu
de în rindurile sale o organi
zație a salariaților (C.D.A.). „Dacă 
aceasta urmează guvernul — scrie 
.«STUTTGARTER ZEITUNG» — se 
poate ajunge la o scindare a cen
tralei sindicale vest-germane". în 
aceste împrejurări, guvernul a ac
ceptat să reexamineze controversa
tul proiect de lege.

O a doua temă care angajează 
largi dezbateri este poziția 'R.F.G. 
fată de prografriul american „Ini
țiativa de apărare strategică", su
pranumit „războiul stelelor". Luna 
trecută, o delegație guvernamen
tală a R.F.G. s-a deplasat în
S. U.A. pentru a se documenta asu
pra condițiilor de cooperare tehno
logică vest-germano—americană in 
pregătirea încheierii unui acord- 
cadru intre Bonn și Washington 
care ar urma să fie semnat. în mar

tie sau aprilie. în această proble
mă. P.L.D. manifestă unele rezerve 
și reticente in comparație cu cei
lalți parteneri de coaliție. U.C.D 
și U.C.S. Liberalii se fac ecoul unor 
temeri exprimate in cercuri econo
mice si financiare influente din 
R.F.G. care. fără a respinge in 
principiu programul „Inițiativa de 
apărare strategică". nu doresc 
să fie antrenate în obligații și 
restricții strategice, de natură a di
minua fluxul tranzacțiilor comer
ciale cu alte state din afara sferei 
N.A.T.O. în timp ce concurenta pe 
piețele internaționale în domeniul 
tehnicilor' moderne . de informatică 
și comunicații devine tot mai ascu
țită. cercurile vest-germane com
petente preconizează intensificarea 
capacității naționale de cercetare in 
acest sector — intenții și proiecte 
pe care le consideră serios afectate 
in condițiile . unei angajări prea 
strinse la programul american.

Dar, dincolo de aceste conside
rente. în cercurile largi alb opozi
ției. social-democrate și in alte sec
toare ale opiniei publice vest-ger
mane, „Inițiativa de apărare stra
tegică" este privită ca un factor 
agravant al cursei înarmărilor. „În
cercarea unui stat de a se înarma 
și a rămîne invulnerabil — sublinia 
Erhard Eppler, membru al Co
mitetului director al P.S.D. — poate 
duce numai la o cursă nelimitată a 
înarmărilor, pentru că invulnerabi
litatea este un alt nume pentru do
minație. Tocmai visul invulnerabi
lității este folosit ca stimulator po
litic pentru -Inițiativa de apărare 
strategică». Întreaga propagandă 
care se -desfășoară in S.U.A. pentru 
-Inițiativa de apărare strategica- 
este propaganda presupusei invinci
bilități a lui Siegfrid (N.R, : unul 
din eroii epopeii germanice „Legen
da Nibelungilor"), care-și dobindise, 
chipurile, invincibilitatea scăldin- 
du-se in singele balaurului. Dar 
experții gindesc altfel".

Păstrindu-și întreaga lor actuali
tate, temele menționate — șomajul, 
drepturile sindicale, condițiile par
ticipării la programul american 
„Inițiativa de apărare strategică" 
— vor domina, după opinia presei 
vest-germane, campaniile electora
le în vederea scrutinelor ce vor 
avea loc pe plan regional in citeva 
landuri ale R.F.G.

Petre STĂNCESCU

Conflictul 
irano-irakian

BAGDAD 17 (Agerpreș). — Un co
municat militar difuzat la Bagdad, 
citat de agenția U.P.I., informează ca 
în sectorul de sud al frontului în 
zona Făw, unde continuă lupte grele, 
trupele irakiene au declanșat o ofen
sivă pe direcțiile centrală și de sud. 
Potrivit comunicatului, trupele ira
niene au încercat să contraatace fără 
succes la est de Basra.

Agenția INA informează că avioa
ne irakiene au efectuat operațiuni de 
bombardament în adincimea terito
riului iranian, întrerupind liniile de 
aprovizionare iraniene.

TEHERAN 17 (Agerpreș). — După 
cum transmite agenția IRNA, forțele 
iraniene au continuat operațiunea 
ofensivă pe direcția portului Oum 
Al-Qasr. In urma ultimelor acțiuni 
militare, poziția deținută de forțele 
iraniene în zona Faw a fost extinsă. 
Luni, forțele iraniene avansate au 
capturat un post irakian de control, 
la nord de orașul-port Faw. a anun
țat postul de radio Teheran, citat de 
agenția Reuter.

Noi represiuni in R.S.A.
PRETORIA 17 (Agerpreș). — în 

R.S.A. continuă să se Înregistreze 
ample manifestații de protest ale 
populației africane împotriva politi
cii de apartheid'a regimului de Ia 
Pretoria. La Alexandria, așezare a 
populației africane de lingă Johan
nesburg, demonstrațiile antiapart- 
heid au fost înăbușite brutal de po
liție. în cursul ciocnirilor, și-au 
pierdut viața cinci persoane, printre 
care și un copil, anunță surse ale po
liției sud-africane citate de agenția 
U.P.I.

Val de arestări în rindurile 
opoziției siid-coreene

SEUL 17 (Agerpreș). — Forțele po
liției sud-coreene au arestat alte 100 
personalități ale opoziției, între care 
12 membri ai Parlamentului, repre- 
zentind Noul Partid Democratic din 
Coreea (N.D.P.C.) — informează a- 
gențiile Reuter și A.D.N. Noul val de 
represiuni urmărește stăvilirea am
plei campanii inițiate de N.D.P.C., 
vizind stringerea a 10 milioane de 
semnături pe un apel care cere mo
dificarea constituției, echivalind ou 
un vot clar împotriva regimului dic
tatorial prezidat de Chun Du Hwan.

Totodată, agenția Reuter informea
ză că autoritățile de la Seul au inte
rogat, in legătură cu această acțiune, 
80 de membri de frunte ai N.D.P.C. 
și ai Consiliului pentru promovarea 
democrației în Coreea de Sud.
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„Anul 1986 a început cum nu se 
putea mai rău" — constată ziarul 
„GUARDIAN", referindu-se la 
faptul că in ianuarie, in Marea Bri
tanie, încă 135 009 de persoane au 
rămas fără lucru, ridicind astfel to
talul șomerilor la 3 407 729 persoa
ne. Anunțînd aceste date, Ministe
rul Muncii a menționat că cifra res
pectivă reprezintă 14,1 la sută din 
totalul forței de muncă, „procent 
neatins niciodată după cel de-al 
doilea război mondial", fiind aproa
pe „cel mai ridicat din rindul țări
lor industrializate", cum remarca 
agenția „REUTER".

Nici în ceea ce privește ritmul 
creșterii economice nu s-au obținut 
rezultatele scontate. Dimpotrivă, 
producția industrială a fost anul 
trecut cu aproape 2 la sută superi
oară celei din 1984, față de 3,5 la 
șută cit se anticipase.

Desigur, trebuie avut In vedere 
că dificultățile economiei britanice 
nu sint singulare. Dific.ultăți întîm- 
pină toate țările din Europa occi
dentală, la fel cum printr-o serie 
de greutăți trec și Statele Unite, Ja
ponia, Canada etc., dovadă fiind că 
nici unul din statele dezvoltate nu 
a izbutit să evite consecințele crizei 
economice mondiale. în ceea ce pri
vește Marea Britanie, observatorii 
din Londra relevă că „această si
tuație dramatică" (expresia aparține 
publicației „LABOUR WEEKLY") 
s-ar datora, în primul rind, degrin
goladei de pe piața petrolului, res
pectiv, faptului că „aurul negru" 
din Marea Nordului — peste 120 
milioane tone extrase anual — nu 
mai aduce aceleași venituri uriașe 
ca in anii trecuți, cind prețurile 
erau ridicate.

Se exprimă însă și opinii care 
consideră că dificultățile existente 
sint consecințele firești ale unei po
litici economice și sociale în care 
principala opțiune a fost reprezen
tată de combaterea cu orice preț a 
inflației, considerată drept „inami
cul nr. 1". Dar dacă in anii trecuți 
se realizase o blocare a tendin
țelor inflaționiste (inflația men- 
ținindu-se in 1984 la circa 4,5 
la sută), în 1985 acest procent a 
urcat la 6 la sută, ceea ce deter
mină ziarul „DAILY MIRROR" să 
constate : „barometrul economiei 
arată -timp nefavorabil-, de vreme 
ce există și un șomaj foarte ridicat 
și o inflație in creștere".


