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In fruntea delegației Partidului Comunist Român

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PLECAT LA MOSCOVA

pentru a participa la lucrările celui de-al XXVII-lea
Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

r Orientările și sarcinile subliniate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la baza activității pentru creșterea
puternică a producției agricole

PROGRAMUL PRIVIND DEZVOLTAREA SERICICULTURII
1» PERIOADA 1MM95O

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a ple
cat, luni dimineața, la Moscova 
unde, în fruntea delegației Parti
dului Comunist Român, va parti
cipa la lucrările celui de-al 
XXVII-lea Congres al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

Din delegație fac parte tovarășii 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Traian Dudaș, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României la 
Moscova.

Ceremonia plecării a avut Ioc 
pe aeroportul Otopeni.

Pe frontispiciul aerogării 
flau drapelele partidului și 
Iui, care încadrau portretul 
rășului Nicolae Ceaușescu.

Secretarul general al partidului 
a fost salutat, la plecare, de mem
bri și membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
al P.C.R., secretari ai Comitetului 
Central al Partidului, precum și 
de membri ai C.C, al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești,; de 
alte persoane oficiale.

Un grup de pionieri a oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu buchete 
de flori.

Au fost de față V. G. Pozdniakov, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București, 
și membri ai ambasadei.

se a- 
statu- 
tova-

SOSIREA LA MOSCOVA
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

Delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă 
Nicolae Ceaușescu, 
ral al Partidului 
mân, președintele 
cialiste România, care va participa 
la lucrările celui de-al XXVII-lea 
Congres al Partidului Comunist al

de tovarășul 
secretar gene- 
Comunist Ro- 
Republicii So

Uniunii Sovietice, a sosit, luni, la 
Moscova.

La aeroportul Vnukovo, delega
ția a fost întîmpinată de D. A. 
Kunaev, membru al Biroului Po
litic âl C.C. al P.C.U.S., I. P. Bă- 
talin, membru al C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consiliului de

Miniștri al U.R.S.S., A. G. Melni
kov, șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., E. M. Tiajelnikov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., ambasa
dorul U.R.S.S. la București, O. A. 
Ciukanov, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.U.S.

A fost prezent Traian Dudaș,

ambasadorul țării noastre in Uniu
nea Sovietică.

★
In după-amiaza aceleiași zile, 

delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a depus o 
roană de flori Ia Mausoleul 
V. I. Lenin din Piața Roșie.

co- 
lui

Pâmînturi nisipoase care
produc de 50 de ori mai mult
Efectele unei ample acțiuni de valorificare superioară 

a pămîntului la I.A.S. Valea lui Mihai
Nisipuri... Nisipuri cit cuprindeal cu ochii. Asta era aici cu douăzeci de Cine să se schimbe destinul locuri ? Care era forța măsură să o facă ?— Uite că am îndrăznit. Și bine am făcut ! — iși amintește, scrutînd întinderile cu privirea pe sub mina adusă streașină la ochi, inginerul Emeric Szabo, directorul Trustului județean Bihor al I.A.S.E drept, schimbarea „Ia față" a locurilor evocate nu era dintre cele mai. simple. Scepticii aveau și ei argumente destul de importante. „Păminturile acestea sint o adevărată povară. N-au întors niciodată măcar cit s-a așezat sub brazdă"... „Piatră seacă !“, dăugau, concis, alții.Inginerul Szabo, in vreme Valea multi, pasul

mai bine de ani in urmă, încumete să acestor in

directorul lui Mihai, ca el, nu înapoi. Era

Putem asigura astfel înlocuirea lor treptată, la declin, fără a afecta nivelul producției la care a fost proiectată ferma.— Adică ?— Adică 15 000 kg mere la hectar. Reamintesc.. sin- tem pe nisipuri. Dar, de fapt, în ultimii șaisprezece ani această cotă a fost constant depășită. Acum doi ani am realizat 31 850 kg mere la hectar. Mai mult decit dublu. Aducem anual

me pe unitatea de suprafață n-a fost de fel abandonată. Vișinul pitic și precoce, plantat intermediar pe rîndurile de nuci, aduce beneficii frumoase. Mărul rămine însă suveran.La Valea lui Mihai nu e pămînt brun, de pădu-, re, în care merii își statornicesc avid rădăcinile. Precipitațiile stau parcă sub lacăt, nedepășind 500 mm intr-un an. Nu întîm- plător pomicultorii trebuie
DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII

• reportaje • însemnări •de ordinul mili-

Printre programele adoptate la recenta plenară lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare. Silviculturii și Gospodăririi Apelor este și cel privind dezvoltarea sericiculturii în perioada 1986—1990, document elaborat pe baza orientărilor concrete, clare, mobilizatoare formulate de secretarul general al partidului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat cu putere în ultimii ani importanța deosebită pe care o are revitalizarea ocupației tradiționale de creștere a viermilor de mătase, atît pentru economia națională, cit și pentru sporirea veniturilor producătorilor — unități socialiste sau cetățeni, producători individuali.Programul adoptat de plenară cuprinde, într-o viziune unitară, temeinic fundamentată, sarcini deosebit de mobilizatoare pentru toți factorii cu atribuții in dezvoltarea sericiculturii. Se realizează astfel o coordonare unitară a unor activități și răspunderi distincte— de la extinderea plantării duzilor la introducerea metodelor moderne de înmulțire, de la cercetarea științifică la preluarea producției, de la ameliorarea raselor la stimularea producțiilor — cristalizîndu-se cu claritate îndatoririle și obiectivele ce revin diferitelor sectoare și domenii de activitate : complexele și fermele sericicole și alte unități din agricultură, unitățile silvice, instituții sociale de la sate, organizațiile de femei, gospodării individuale ale populației. Totodată, este avută în vedere contribuția altor factori decit producătorii de gogoși de mătase, in funcție de profilul și specificul acestora, de la folosirea tuturor terenurilor neproductive la asigurarea asistenței sanitar-veterinare și de la diversificarea substanțelor chimico-medicamentoase specifice la contractarea și preluarea producției de gogoși de mătase— asigurîndu-se, și pe această cale, condiții dezvoltării sericiculturii.Avind in vedere și faptul că sericicultura constituie ocupație tradițională, prevederile programului, in

deplină concordanță cu cerințele actualului cincinal, de introduceri a progresului în toate domeniile de activitate, conțin sarcini exact definite în legătură cu crearea și generalizarea unor metode noi, distribuirea unui material biologic cu fond genetic îmbunătățit, crearea de linii și hibrizi de înaltă productivitate, incit se poate afirma, cu toată convingerea, că și sericicultura se va inscrie in rindul domeniilor de activitate cu dezvoltare intensivă. De altfel, împreună cu lărgirea sferei producătorilor, aceasta este și calea pe care se pot atinge, și trebuie atinse, înaltele niveluri de producție stabilite prin program.Sericicultura, îndeletnicire deosebit de rențabilă atît pentru producători, cit și pentru economia națională, urmează să devină, în următorii ani, mai eficientă, prevederile programului orientind, in mod direct, această activitate spre mărirea producției de gogoși de mătase — iar în final a celei de mătase naturală — in condiții de inalt randament.Aplicarea programului coincide, pe un plan mai larg, cu perioada generalizării introducerii principiilor autoconducerii și autogestiunii, a noului mecanism economico-financiar. Sub acest aspect, este demn de relevat că sericicultura oferă posibilități simple și sigure pentru obținerea unor ciștiguri însemnate, puțind spori rapid și lesnicios veniturile la bugetele localităților, ale unităților socialiste care o practică in completarea profilului lor de bază, precum și cîști- gurile meritate, din muncă, ale oricărei familii. Ocupație productivă care nu presupune mari cheltuieli, investiții și nici consumuri de energie, sericicultura trebuie să ofere economiei naționale cantități considerabil sporite din acest produs de mare valoare economică, de neînlocuit sub aspectul calităților sale : firele de mătase naturală.
IN PAGINA A ll-A, PREZENTAREA UNOR PRE

VEDERI DE BAZA ALE PROGRAMULUI

Spirit gospodăresc de înaltă răspundere
în constituirea și folosirea

fondurilor întreprinderiiîn concepția Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, perfecționarea mecanismului economico-fi- nanciar reprezintă un proces continuu, astfel incit să stimuleze dezvoltarea neîntreruptă a economiei naționale și să corespundă cerințelor noi, superioare din punct de vedere calitativ. In acest sens, se cuvine

mitetul Politic Executiv al C.C. al tă să-și desfășoare activitatea pe P.C.R. în ședința din 14 decembrie baza autogestiunii și autofinanțării și1985 și legiferate printr-un Decret al să-și gospodărească cu maximă efi-— ... ■. - ... .. . . ■ tede eo—}cietate spre administrare și dezvolta-' re. în aceste, condiții crește răs-i punderea ' centralelor ‘ pentru mai; buna dimensionare a fondurilor, pentru urmărirea permanentă, zi de zi, a rezultatelor activității fiecărei unități subordonate ------------------------ și a celor pe an- „--------------------- samblul centralei,iciionarea Iul financiar sint IIIPIhP de subliniat măsurile luate pe linia intăririi autogestiunii economlco- financiare, a autofinanțării, mal bunei utilizări a fondurilor destinate finanțării investițiilor și producției. In acest sens, este de remarcat noua reglementare potrivit căreia noile obiective de investiții nu vor mai putea fi cuprinse în plan sau realiza dacă nu sint utilizate pe deplin capacitățile de producție și suprafețele existente. Totodată, se cuvine evi-

Consiliului de Slat. Noile măsuri Vi- clehță'resursele incrhdințate de so- zează perfecționarea atit a mecanismului economico-financiar in general, cit și' a Subansămblului său — mecanismul financiar — cu scopul de a asigura condiții, cadrul juridic pentru întărirea autoconducerii întincalitativ. In acest subliniat că activitatea multilaterală, perseverentă a partidului și statului nostru consacrată dezvoltării necontenite a potențialului productiv al țării și ridicării nivelului de trai al poporului a fost și este organic conjugată cu preocuparea pentru asigurarea unor _______și metode de organizare și conducere planificată a vieții economice și sociale, capabile să pună cit mai deplin în valoare marile posibilități de progres ale societății noastre socialiste.Este îndeobște cunoscut că mecanismul economic reprezintă o componentă organică a sistemului de organizare și conducere a economiei naționale, respectiv factorul dinamizator prin care politica economică, obiectivele fundamentale ale acesteia sint transpuse in practică. Ca atare, este imperios necesar ca acesta să corespundă permanent imperativelor dezvoltării economice din fiecare etapă. Teza centrală care a guvernat și guvernează procesul de perfecționare a mecanismului economico- financiar o reprezintă faptul că formele și metodele de conducere nu sint date o dată pentru totdeauna, că acestea trebuie să răspundă în fiecare etapă cerințelor creșterii accelerate a forțelor de producție, în general, necesităților dezvoltării economico-sociale a țării. In acest context, dacă examinăm măsurile adoptate pină in prezent de conducerea partidului în acest domeniu, se remarcă cu pregnanță atît o serie de elemente care-și păstrează actualitatea, respectiv elemente de continuitate, cit și unele elemente noi, cerute și impuse de stadiul actual de dezvoltare a societății noastre.De bună seamă, în această concepție trebuie privite și măsurile cu privire la perfecționarea mecanismului economico-financiar adoptate de Co-

însușite temeinic si aplicate riguros
structuri ferme cilorești și autogestiunii economico- finaneiare, pentru creșterea răspunderii la toate nivelurile organizării economico-sociale și sporirea mai accentuată a rolului organelor de conducere colectivă in păstrarea și administrarea patrimoniului fiecărei unități, a avuției generale a națiunii noastre.în acest cadru rețin atenția, în mod deosebit, măsurile cu privire la funcționarea pe principiul autocon- ducerii muncitorești și autogestiunii economlco-financiare a fiecărei centrale, la obligația acesteia de a asigura ca fiecare unitate subordona-

Iuqenia BICH1
director adjunct științific 
al Institutului de finanțe, 
circulație monetară și prețuri

TELEORMAN : Producție 
fizică peste prevederiPuternic mobilizați de însu- . flețitoarele îndemnuri ale secretarului generai al partidului, oamenii muncii din economia județului Teleorman acționează cu înaltă răspundere pentru realizarea sarcinilor ce le revin din programul de producție industrială suplimentară pe anul 1986. Ca urmare a măsurilor tehnico-organizatorice întreprinse pentru creșterea productivității muncii, asimilarea in fabricație a unor noi produse cu inalte performante tehnice și calitative, valorificarea superioară a resurselor de materii prime și energetice, in perioada care a trecut din acest an au fost realizate peste plan 5,5 milioane mc de gaze naturale, mijloace de automatizări electronice si electrotehnice, 150 000 rulmenți, 3 300 tone amoniac, 473 mc prefabricate din beton și alte produse necesare economiei naționale.

(Continuare în pag. a II-a)

Bucuria lucrului bine făcut
produse

> piața
ta- 
a- 
să 

pasul

deminare. abilitate, 
lent". Tocmai de 
ceea ne străduim 
ținem, intr-una 
cu tehnica de vîrf. să 
punem in practică in- 

. dicafiile partidului, 
ale secretarului ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Omenirea se află în fața unei noi revoluții tehnico-științifice. De aceea este necesar să acționăm cu toată ho-

Bucureștiul contem
poran se poate minări 
cu o salbă de platfor
me industriale, înscri
se intr-un cuprinzător 
cerc, așa cum se cu
vine, de jur-împreju- 
rul Capitalei. Printre 
acestea, contribuind la 
bănui renume produc
tiv al orașului : zona 
Cătelu. Aici, ca pretu
tindeni de altminteri, 
vezi — la orele intră
rii la muncă și ale ieși
rii din schimb — chi
puri expresive, lumi
nate de satisfacția da
toriei împlinite. Multi 
tineri. Atmosferă civi
lizată, pusă sub sem
nul ordinii și discipli
nei. Apoi, tind pă
trunzi în incinta com
plexului industrial al 
U.C.M.B. — Uniunea 
cooperativelor mește
șugărești metal, chi
mie, lemn, constructii- 
București — găsești re
unite patru unități 
productive, cu peste 
2 500 de oameni la lu
cru : „Electrobobinaj". 
„Tehnica sticlei". „Me
talica" și „Radiopro- 
gres".

— Ideea de progres 
este înscrisă în firma 
noastră — ne spune 
președintele cooperati
vei „Radioprogres", 
ing.- Ștefan Popină — 
ceea ce constituie o 
îndatorire in plus pen
tru fiecare dintre noi. 
Sintern cooperatori, iar 
titlul de meșteșugari 
ne înnobilează activi
tatea. căci meșteșugul, 
așa cum apare definit 
și in „Dicționarul lim
bii române". 'înseam
nă „profesiune, ocu
pație. îndeletnicire",

^dar șt „pricepere, in-

titiv cu alte i 
similare de pe 
mondială, motiv pen
tru care, mereu, 
mai fiindcă producția 
de serie mică are o 
deosebită „flexibilita
te", ne perfecționăm 
produsele.

...Intr-adevăr, par- 
curgind atelierele sec
ției a II-a producție
— cea de pe platfor
ma Cătelu (secția I 
fiind pentru prestări 
servicii) — remarci 
existenta unor specia
liști de înaltă califi
care și răspunderea cu 
care fiecare participă ‘ 
la obținerea unor pro
duse deosebit de com
plexe. Asiști la o „pre
mieră": montarea pro
totipului orgii muzica
le electronice, cu mai 
multe registre 'și a- 
vind, in întregime, 
componente fabricate in tară. Sună admi
rabil. Echipa care lu
crează pare o autenti
că echipă de chirurgi.

— De fiecare dată 
tind realizăm un pro
dus integral românesc, 
încercăm un simfămint 
de imensă satisfacție
— mărturisește subin- 
ginerul Ștefan Nițișor, 
cel care a conceput și 
conduce realizarea or
gii muzicale electro
nice. Realmente ne 
simțim ca intr-o fami
lie. Succesul unora 
este succesul tuturor. 
Fiecare își trăiește cu

toc-lea lui Mihai, din cîmpia bihoreană a Nirului. este sinonimă cit cea a nisipurilor aduse la marea confruntare cu belșugul. Terenuri altădată lăsate in voia soartei, adunind pășuni sărăcăcioase, cuprinse de arșiță la primul semn de secetă. Ici-colo, pe dune, se cultiva ceva secară. Una peste alta însă valoarea producției nu depășea 2 500 lei la hectar. „Azi — conchide inginerul loan Rete- șan, directorul I.A.S. Valea lui Mihai — de vreme ce veniturile la hectar bat către 120 000 lei, adică la o valoare de 50 de ori mai mare ca înainte, aceleași capricioase nisipuri se pot compara cu cel mai mănos teren din Cîmpia Crișurilor. destinat celor mai rentabile culturi".Povestea acestui impresionant salt este in fapt povestea livezilor, deopotrivă a viilor, ce au pus stăpînire asupra pină mai livezi se de 800 de Aleg un și palma rotunjimea lui tare, troasă.Nisipuri... Nisipuri aur, nu alta. Nisipuri se sub tutela rodului bogat prin competentă, pasiune și muncă asiduă, precum s-a cîștigat. de altminteri, pariul și cu fosta ..Sahară olteană" dinspre Dăbuleni ori' cu dealurile, pină mai ieti adine erodate, de la Perie- nii Vasluiului.

ÎNSEMNĂRI

aride din bine

Din noile construcții ale municipiului Botoșani

tărirea pentru înfăptuirea, in toate domeniile, a noii revoluții tehnico-știintiflce, care să ridice economia și întreaga noastră societate la nivelul celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii moderne". Așadar, pe 
lingă multiplele ser
vicii pe care le efec
tuăm pentru populație 

.(și unde, a nu se uita, 
este absolută nevoie 
de o necontenită re
ciclare a personalului, 
deoarece toată gama 
de aparate pe care le 

. reparăm si intretinem 
evoluează permanent 
și intr-un ritm creș
tină). am purces la 
producția industrială 
de serie mică si de 
unicate (executăm, la 
comandă, pentru insti
tuții si întreprinderi, 
felurite aparate elec
tronice si electroteh
nice). cu preocuparea 
principală de a ne si
tua la un nivel compe-

beneficii oanelor.Cifrele și o demonstrație. Si încă una de substanță, privind punerea în valoare a acestei bogății inestimabile care este pămintul.Pornim spre Simian, ferma inginerului Iosif Dane. Cu producții la fel de spectaculoase. Nu mică ne-a fost mirarea să vedem în- firipîndu-se aici, pe nisipuri, o plantație masivă de nuc. Ne venea greu să asociem fragilitatea solului nisipos cu masivitatea nucului ajuns la maturitate. .Si totuși, faptul că nucul a supraviețuit, ce-i drept, răzleț în zonă; i-a îndemnat pe pomicultorii de aici să-1 încerce, să-l extindă. L-au plantat la cota cea mai înaltă, nu care cumva să-l asfixieze apa freatică. Mai jos s-a găsit loc prielnic pentru gutui, prun, cireș, intensiv Ideea unei eficiente ,maxi-

a-aceaI.A.S. alții, făcut lipsăȘi a o acută de utilaje. A netezit cu ce a avut și cum a putut coamele citorva dune. Le-a disciplinat și smuls puterii vinturilor, opintind și juncanii pe care-i avea întreprinderea pină le sin- gerau cerbicele. Și astfei pe scurt, din „piatră seacă" au apărut cuiburi de rod bogat.Străbatem citeva dintre punctele „îndrăznelii". Ferma nr. 2 Curtuișeni. Artizanul ei — inginerul Ștefan Duca, de la care aflăm :— Primele plantații Je măr le-am înființat prin 1934, in sistem clasic, eșa- ^lonindu-le apoi

menționate se vor să păstreze în livezi ogor negru pină în toamnă. Bogăția rodului nu este însă o surpriză. O prevestește blîndul extaz al pomilor in floare. Dar efortul e neîntrerupt. O luptă „corp la corp" cu natura. Inginerul Iosif Dane precizează că tot ceea ce ne spune este, știință verificată. Bunăoară, ierburile. Stîrpite în alte locuri, aici sint un real cîștig. Pe nisipuri spălarea solului este extrem de accentuată. Fără minimum 30 tone de îngrășăminte organice administrate o dată la doi ani pe fiecare trup de livadă bătălia e aproape pierdută. Și mai e încă ceva : îngrășămintele verzi. Benzi înierbate, semănate cu secară, răpită și iolium dulce, pentru a fi incorporate, în plină vegetație, sub brazdă, cu gîndul de a fixa și fertiliza solul nisipos.Biografia merelor de Va

întinderilor ieri. Anual culeg mai vagoane de mere, ionathan aprins mi se umple de

Ioan 1AZA
corespondentul „Scînteii

Mihai STOIAN
(Continuare 
în pag. a 111-a)



PAGINA 2 SCÎNTEIA — marți 25 februarie 1986

Orientările si sarcinile subliniate de tovarășul Nicolae Ceausescu—la baza activității pentru creșterea puternică a producției agricole )
PROGRAMUL PRIVIND DEZVOLTAREA SERICICULTURII ÎN PERIOADA 1986-1990 

deschide largi perspective într-un domeniu de mare 
eficiență economică: producerea mătăsii naturale

DIN PREVEDERILE PROGRAMULUI:
SPORIREA MATERIALULUI BIOLOGIC
• întreaga matca biologicâ va fi asigurată, în con- 

diții calitative superioare, de Stațiunea centrală de 
sericicultură.

• Cantitățile de ouă difuzate tuturor categoriilor 
de crescători de viermi de mătase vor crește în ritm in
tens, an de an, ajungînd in 1990 de peste 4 ori mai mari 
decit in 1986 și de aproape 7 ori decit in 1985.

9 Pînă in anul 1987 vor fi obținute noi linii și hibrizi 
de înaltă productivitate, imbunâtățindu-se fondul gene
tic sericicol autohton.

• Prin creșterea potențialului genetic va fi mărită 
cantitatea de gogoși obținute din fiecare gram de ouă.

• Vor fi intensificate cercetările pentru aclimatiza
rea de noi specii de viermi de mătase, pentru ameliora
rea raselor cu însușiri speciale.

• Rasele, liniile și hibrizii obținuți în activitatea de 
cercetare vor fi atestați prin sistemul de control oficial 
de stat.

ÎNMULȚIREA DUZILOR
9 Cei peste 30 de milioane de duzi existenți in țară 

oferă un important fond furajer pentru creșterea viermi
lor de mătase.

• Numărul duzilor plantați în perioada 1986—1990 
va fi de peste 64 de milioane.

• Vor fi folosite terenurile improprii pentru agri
cultură, aliniamentele drumurilor și căilor ferate, incin
tele libere, culoarele defrișate în zona rețelelor electrice.

• Va lua extindere folosirea duzilor pitici, inclusiv 
prin plantarea de garduri vii in fermele zootehnice.

• Se vor efectua lucrări de întreținere și fertilizare 
în plantațiile; de dud și se vor executa tăieri de regene
rare la aproximativ 1 240 000 de duzi.

• Extinzîndu-se soiurile valoroase de dud, se vor in
troduce, totodată, metodele moderne de înmulțire a lor.

MAI MULTĂ MĂTASE
9 Ca efect al practicării unei sericiculturi intensive, 

creșterea producției de gogoși — deci și de mătase - 
k va fi mult mai mare decit sporirea materialului biologic 

. și înmulțirea duzilor.
• Programul prevede ca fiecare gospodărie din 

mediul rural să planteze duzi și să predea anual la 
fondul de stat 4-5 kg gogoși de mătase.

• In 1990, numai producția din gospodăriile popu
lației va fi de peste 7 ori mai mare decit producția obți
nută in 1985 in întreaga economie.

• Creșteri însemnate sint prevăzute și în cazul celor
lalți producători, cum ar fi : unitățile silvice (de peste 11 
ori), cooperativele agricole (de peste 30 de ori).

• Din anul 1987 se va introduce creșterea gogoși
lor de mătase și in întreprinderile agricole de stat.

© Ritmurile accelerate de sporire a producției sint 
pe deplin posibile. Intr-un timp scurt, cu cheltuieli infime 
și fără consum de energie, se poate obține o creștere 
impresionantă a producției de gogoși, deci de mătase 
naturală, material valoros și deosebit de folositor.

Răspunderi precise pentru dezvoltarea intensivă 
a sericiculturii

Creșterea viermilor de mătase este îndrumată din punct de vedere 
tehnic și sanitar-veterinar, asigurată cu cele trebuincioase, stimulată 
prin îndrumări și propagandă științifică și economică de către cuprinză- toarea rețea de complexe și ferme sericicole din sistemul Stațiunii centrale de sericicultură. Am solicitat directoarei stațiunii — tovarășa Na
talia Cetățeanu — citeva precizări despre măsurile concrete luate sau 
preconizate pentru aplicarea prevederilor programului.— Una din cele mai importante sarcini stabilite prin program — ne-a răspuns interlocutoarea — este aceea ca fiecare gospodărie din mediul rural să Livreze, anual, la fondul de stat, 4—5 kg gogoși de mătase. în consecință, unitățile sericicole vor sprijini gospodăriile populației, oferindu-le gratuit ouă de viermi de mătase și puiet de dud.Se remarcă, de asemenea, faptul că, pentru prima dată, in această acțiune sînt antrenate întreprinderile agricole de stat (care vor trebui să realizeze în 1990 o cantitate de viermi de mătase echivalentă pu 12 la sută din producția tării). Astfel, se asigură noi premise, mult mai largi, pentru producerea pe scară industrială a gogoșilor de mătase. In această perspectivă, Stațiunea centrală de sericicultură de la Bă- neasa a conceput și omologat un nou tip de hală pentru creșterea viermilor de mătase, cu sistem propriu de Încălzire, utilizînd drept combustibil ramurile de dud rezultate din tăierile necesare regenerării plantațiilor. Această hală se distinge printr-o funcționalitate îmbunătățită din punct de vedere sanitar-veterinar, al ventilației, iluminatului natural și microclimatului. Noile hale optimizează procesul de creștere, obți- nîndu-se pe metrul pătrat construit o producție de peste 2,4 kg gogoși (față de 1,6 kg) și un spor al productivității muncii de 2,3 ori. Pentru toate sectoarele, a fost con

ceput un modul mal productiv de creștere a viermilor de mătase, construit pe 12 niveluri. în locui unei camere de 4x4 m, unde se puteau crește 5 gr de ouă, modulul pe verticală va permite sâ se crească 25—30 g ouă de viermi de mătase.— Programul prevede Înmulțirea considerabilă a duzilor. Ce atribuții revin stațiunii în acest sens ?— Materialul săditor necesar va fi pregătit în fermele sericicole de stat — care-și vor extinde suprafața pepinierelor de 2,6 ori — dar și în pepinierele Ministerului Silviculturii. Stațiunea de la Băneasa a introdus în pepinierele proprii metode rapide pentru producerea materialului săditor, cum sînt : înmulțirea în solarii, butășirea și marcota- jul, care scurtează această perioadă de la 3—4 ani la numai 1—2 ani. O valorificare optimă a potențialului biologic al soiurilor șl hibrizilor de dud produși în pepiniere ințpune din partea sericicultorilor, un minim de lucrări agrotehnice — și care sînt explicate pe larg în broșura privind tehnologia de întreținere și exploatare a pomilor, ce se înminează o dată cu livrarea materialului săditor.Pînă la intrarea duzilor în producție, sursele de hrană se pot asigura prin acțiuni de cooperare Intre unitățile agricole de stat, cooperativa agricole de producție, școli și gospodăriile populației, cooperare care se poate extinde și in domeniul spații

lor de producție pentru creșterea viermilor de mătase.— Cercetării științifice din domeniul sericiculturii îi revin, de asemenea, sarcini sporite. Ce întreprinde in acest sens colectivul stațiunii?— Laboratorul de cercetare din cadrul stațiunii și-a fixat cîteva direcții prioritare in ce privește îmbunătățirea indicilor tehnologici și de producție ai viermilor de mătase, la toate categoriile biologice — su- perelită, elită și industriale. Se vor organiza anul acesta cinci stații— pilot, în tot atîtea zone propice ale țării, pentru testarea noilor rase, linii și hibrizi. Se va extinde în producție un nou biotip, de la-care se obțin două sau mai multe generații de viermi de mătase pe an, folosit deja in fermele de creștere ale stațiunii.— Lărgirea considerabilă a sferei crescătorilor de viermi de mătase presupune și o oarecare inițiere a noilor producători în normele de lucru și cerințele acestei îndeletniciri. Cum se va asigura aceasta ?— O dată cu predarea „seminței" se vor oferi, ca și pînă acum, și îndrumările necesare, oral și prin pliante. De asemenea. Consiliul Național al Femeilor inițiază, anual, schimburi de experiență Intre comitetele și comisiile de femei din tară. Mai menționez că, in cadrul stațiunii de la Băneasa, este in curs de elaborare un îndrumar pentru cultura dudului și creșterea viermilor de mătase, lucrare colectivă care înmănunchează experiența din cercetare și a unităților și crescătorilor fruntași. Ea se adresează tuturor celor ce doresc să practice această plăcută îndeletnicire, cit și lucrătorilor in sericicultură.
Cheltuieli mici, ciștiguri mari

Producerea a 4—5 kg de gogoși de mătase este de mult depășită de 
acele gospodării țărănești din zonele in care sericicultura a devenit o 
practică largă. Există asemenea gospodării care — fără să-și micșoreze 
celelalte preocupări agricole — obțin și livrează chiar zeci de kilograme 
de gogoși. Spre exemplu, o cooperatoare din județul Buzău a livrat 130 
kg gogoși de mătase, incasind 12 000 de lei, practic fără să fi investit 
vreun ban.

Fruntașe se dovedesc, an de an, gospodăriile populației din județul 
Dolj. Un rol important in mobilizarea sătencelor pentru obținerea fire
lor de borangie îl au comisiile de femei. Discutăm cu tovarășa Filica 
Gabăr, președinta comisiei de femei din comuna Desa, județul Dolj.— Cum se explică extinderea creșterii viermilor de mătase in comuna dumneavoastră ?— Prin dragostea de tradiție și prin avantajele acestei ocupații, convingătoare pentru toată lumea. Comisia de femei n-a făcut „decît“ să Întrețină această dragoste și să popularizeze aceste avantaje.— Care este legătura între sericicultură și tradiție ?— Din costumul popular oltenesc face parte și marama. Cea mai frumoasă podoabă a lui. Cea mai delicată. Din moși-strămoși maramele s-au brodat pe borangie. Cu o vreme lh urmă, în unele locuri, în loc de borangie a început să fie folosit relonuL Mai puțin frumos, artificial.

Este normal?, Nu este normal. Dacă ar dispărea borangicul, ar dispărea ce e mai frumos în costumul nostru popular, în înfățișarea femeilor care-1 poartă. Spuma fină care le Încadrează figura.— Dacă așa. vorbiți și femeilor din sat, înseamnă că ele sint ca și convinse să continue ocupația moștenită din străbuni. Spuneați însă că un alt argument este rentabilitatea...— ...Viermii de mătase cer atenție, grijă, dar se cresc ușor, foarte ușor. Ei nu te „deranjează" decit o lună pe an. în această.lună nu cer decit hrană, aer, curățenie. Am observat foarte atentă acest lucru : se- ricicultoairele sînt ele însele mai gospodine. Vreau să spun că pretenți

ile acelei ființe gingașe — curățenia și aerul proaspăt, nu și curentul de aer ! — sînt bune și pentru om, nu numai pentru viermele de mătase. El se numește „vierme", dar nu stir- nește sila ca alte ființe cu același nume. Sint cuminți, stau ‘‘numai pe stelajele lor, iar clnd le oferi frunză proaspătă se duc singuri la ea, lă- sind liber locul de „curățat". Curățenie care se face tot atît de ușor cum ai scutura fețele de masă. Ce muncă mai importantă cere creșterea viermilor î Culegerea frunzelor de dud, pe care o poate face oricine. Care nu costă nimic. în schimb, cine crește viermi doar din două grame de „sămință" de viermi, noate realiza venituri cit pe 400—450 de ouă de găină, 150—200 kilograme mere sau 250—270 kilograme cartofi !

O ÎNDELETNICIRE TRADIȚIONALĂ, 
O ÎNDELETNICIRE DE VIITOR

CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE GOGOȘI — în procente —
Un produs de mare însemnătate 

economică
Finalitatea sericiculturii se materializează In filaturile de mătase.

Ne adresăm deci și Centralei mătăsii, din subordlnea Ministerului In
dustriei Ușoare, respectiv tovarășului director general adjunct Pavel 
Diniș.— Extinderea deosebită a sericiculturii denotă actualitatea acestei Îndeletniciri. Multe persoane, în ne- cunoștință de cauză, au crezut, poate, că mătasea naturală ar constitui un produs „vetust", „căzut în desuetudine". Care este opinia specialistului în legătură cu asemenea păreri ?— Mătasea naturală n-a fost și. probabil, nu va fi, egalată de nici un alt material in ceea ce privește calitățile estetice, igienice, rezistența și senzația de confort.— Este, cumva, un lux ?— Ea a fost denumită și „regina țesăturilor" și „țesătura regilor" — atit datorită calităților, cit și datorită prețului — dar în viziunea economică modernă n-ar trebui ori n-ar mai trebui considerată un lux. La baza producției de mătase nu stă petrolul, nu stă cărbunele, nu stau alte minereuri epuizabile, stau... frunzele. Adică energia solară, cea practic fără sfîrșit.— Totuși, prin ce a devenit mal puțin utilă ?— Mai puțin utilă ? Dimpotrivă. Caracteristicile fizice ale firului de mătase îl fac de ncinlocuit nu numai în industria textilă, ci și ca material tehnic, inclusiv in electronică.

Rezistența lui este egală cu a firului de oțel de același diametru ; cît de lesne se rulează și se derulează știe oricine ; de ușor, e tot atît de ușor ca fulgul ; iar calitatea cea mai importantă este aceea că nu „înmagazinează" electricitate.Adăugăm acestei convorbiri informația că o noutate a programului o constituie și atragerea unor răspunderi mai directe în sarcina Ministerului Industriei Ușoare. Conform prevederilor programului, contractarea întregii producții de gogoși de mătase se va face in fiecare an de plan de către Ministerul Industriei Ușoare cu unitățile socialiste pînă la data de 10 februarie, iar cu gospodăriile populației pînă la data de 28 februarie.Preluarea producției se va face potrivit termenelor, din contract.Ministerul Agriculturii, Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul Silviculturii, Ministerul Educației și In- vățămîntului, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor și consiliile populare județene, cărora le-au fost stabilite sarcini pentru producerea gogoșilor de mătase. Își vor întocmi programe proprii care să conducă la realizarea sarcinilor ce le revin.
PRODUCȚIA GOGOȘILOR DE MĂTASE ESTE...

întreținerea plantațiilor de dud trebuie fâcută cu respectarea tuturor regulilor agrotehnice

...deosebit de SIMPLĂ...• Dezvoltarea viermilor de mătase are loc in luna iunie, cînd se pot crea spații libere și in gospodării, și în anexele unităților socialiste.• Intr-o magazie de 200 mp poate fi obținută, fără mobilier special, O TONĂ de gogoși.• Ciclul biologic este de numai 28-30 de zile.• Culegerea frunzelor de dud o pot efectua copiii, in general orice persoane, chiar puțin viguroase.• Supravegherea viermilor de mătase e minimă. Ei se dezvoltă in ritm alert, in vreme ce sericicul- torul își vede de alte activități.

...deosebit de IEFTINĂ...• Mobilarea încăperilor de creștere se poate face cu mese ori paturi existente, sau cu stelaje confecționate din deșeuri.• „Upeltele" sînt și mai simple : hîrtie și buchete simple din plante sau crenguțe.• Unitățile sericicole specializate vor oferi și

modulurl etajate, mărind gradul de utilizare a fiecărui metru pătrat de încăpere. (• Cele mai costisitoare cheltuieli ar putea fi cauzate de obținerea „seminței”, substanțelor pentru dezinfecție, hîrtiei de așternut și pentru asistența tehnică. DAR TOATE ACESTEA SINT OFERITE GRATUIT DE CĂTRE STAT.
...deci deosebit de EFICIENTĂ!• Dintr-un singur gram de sămință se obțin 2-3 kilograme de gogoși de mătase ! Așadar, intr-o singură lună sporește de două-trei mii de ori greutatea inițială I• Un kilogram de gogoși de calitatea I este achiziționat cu 100 de lei, iar de calitatea a ll-a cu 75 de lei.• In mod normal, majoritatea gogoșilor - peste nouă zecimi - ies de prima calitate.• Practic, fără să se „investească" decit bunăvoință, atenție și munca simplă a strîngerii frunzelor, se obțin însemnate venituri pentru gospodari, pentru unitățile agricole, școli, cămine culturale, pentru orice unitate care dorește să-și sporească bugetul.

Grupaj realizat de Sergiu ANDON și Gabriela BONDOC

(Urmare din pag. I)dențiat faptul, deosebit de important, că nu pot fi înscrise în pian și achiziționate noi mașini, utilaje și instalații decit in condițiile in care la cele existente se asigură realizarea parametrilor tehnico-economici pre- văzuți în cărțile tehnice.Se poate conchide, așadar, că noile reglementări cu privire la mai buna planificare și utilizare a fondurilor de investiții sînt de natură să contribuie la întărirea răspunderii pentru creșterea eficienței economice a Investițiilor, respectiv pentru mai buna folosire a capacităților de producție și a suprafețelor existente, ceea ce este in interesul sporirii eficienței utilizării fondurilor fixe și al economisirii unor însemnate fonduri pentru investiții.Merită relevate, totodată, noile reglementări care întăresc răspunderea pentru efectuarea la timp a reparațiilor capitale Ia mașini și utilaje, precum și a modernizărilor necesare o dată cu acestea. In acest sens, în decret se face precizarea că lucrările de modernizare efectuate o dată cu reparațiile capitale și ale căror valori depășesc 20 la sută din valoarea reparațiilor se finanțează in întregime din fondurile de investiții, valoarea modernizărilor realizate ma- jorînd valoarea de inventar a fondurilor fixe reparate. Măsura este justificată deoarece, prin volumul lucrărilor și valoarea lor, ele se apropie mai mult de investiții decit de reparații capitale. De asemenea, în practică a existat uneori tendința de 

a se amina sau a nu se efectua lucrări de modernizare la o serie de mașini și utilaje din cauza costului lor ridicat, care se repercuta asupra cheltuielilor curente de producție. în condițiile noilor reglementări, contravaloarea acestor lucrări afectează fondul propriu de investiții. Desigur, restul cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de reparații capitale se include în costurile de producție, in ansamblu, noile reglementări în acest domeniu sint de natură să reprezinte un stimulent pentru realizarea integrală, la timp și la un înalt nivel calitativ, a reparațiilor capitale planificate, in condițiile menținerii și îmbunătățirii parametrilor tehnico-economici ai mașinilor și utilajelor pe întreaga durată de serviciu normată.Evident, strîns legată de mai buna utilizare a fondurilor pentru investiții, a mijloacelor fixe, este și prevederea cu privire la reexaminarea duratelor de serviciu normate ale fondurilor fixe, in special ale acelora la care evoluția progresului tehnic este mal rapidă, luîndu-se in acest scop măsuri de modernizare și înzestrare cu scule, dispozitive, verificatoare, care să asigure prelungirea duratei de utilizare și reducerea, în același timp, a cheltuielilor cu amortizarea.Un alt fond propriu deosebit de important pentru asigurarea autofinanțării producției este fondul mijloacelor circulante, care se constituie atît la întreprinderi, cît și la centrale. Elementul esențial introdus prin noile măsuri de perfecționare a me

canismului financiar în acest domeniu constă în aceea că se lărgește sfera surselor de formare a fondului mijloacelor circulante al întreprinderilor prin alocarea unei cote de 5 la sută din beneficiile realizate peste plan. Este o prevedere care stimulează eforturile întreprinderii pentru creșterea beneficiilor peste plan, respectiv pentru creșterea fondului mijloacelor circulante și, în
SPIRIT GOSPODĂRESC, DE ÎNALTĂ RĂSPUNDERE
același timp, contribuie la întărirea rolului și importanței fondului mijloacelor circulante în finanțarea activității economice.în ce privește fondul constituit la centrală, pentru a întări caracterul lui de fond de rezervă, menit să fie folosit pentru completarea temporară a necesităților de mijloace circulante ale Întreprinderilor în subordine și în vederea asigurării unui raport optim între fondurile proprii și creditele bancare în finanțarea mijloacelor circulante in favoarea fondurilor proprii, noile reglementări prevăd completarea surselor de constituire a fondului de rezervă pentru mijloacele circulante ce se formează la centrale cu vărsămin- tele efectuate de întreprinderile în subordine din fondul mijloacelor cir

culante constituit din beneficiile peste plan. Pînă la noile reglementări, acest fond se constituia numai prin preluarea unei cote de 0,5 la sută din creșterea anuală a fondului mijloacelor circulante. Totodată, pentru a spori interesul întreprinderilor in participarea la formarea fondului de rezervă pentru mijloace circulante al centralei din beneficiile realizate de acestea pes

te plan, decretul prevede ca aceste fonduri să aparțină, în continuare, întreprinderilor depunătoare, puțind fi restituite acestora în cazul în care au greutăți financiare sau nu mai sint necesare centralelor.Noile reglementări privind constituirea și folosirea cu o înaltă eficiență a fondurilor întreprinderilor sint strîns corelate cu o altă prevedere din actul normativ, referitoare la elaborarea de normative financiare la principalele produse, respectiv a haremurilor de cheltuieli care să reprezinte limite maxime de cheltuieli in realizarea produsului pentru care au fost calculate. Cu siguranță, acțiunea acestor instrumente va contribui la reducerea permanentă a costurilor și la creșterea eficienței economice.

în vederea întăririi disciplinei financiare în folosirea fondurilor bănești, înlăturării risipei șl a imobilizărilor de fonduri, noile reglementări prevăd posibilitatea decontării parțiale, pe etape de fabricație, corespunzător stadiilor de execuție fizică, pentru produsele cu ciclu lung de fabricație destinate investițiilor, cu condiția respectării stricte a termenelor și etapelor de 

realizare ale acestora, potrivit normelor și normativelor de fabricație aprobate, nerespectarea termenelor stabilite atrăgînd și în acest caz plata de penalizări și daune beneficiarilor produselor respective de către întreprinderile producătoare.în strînsă legătură cu cerința întăririi autoconducerii și autogestiu- nii economico-financiare prin mai buna folosire a fondurilor unităților economice, se cuvjn relevate măsurile referitoare la creșterea răspunderii cadrelor de conducere, a organelor de conducere colectivă și a fiecărui om al muncii in păstrarea, gospodărirea cu eficiență maximă și dezvoltarea părții din avuția națională încredințată de societate fiecărei unități economice spre administrare. Noile reglementări în acest 

domeniu au la bază indicațiile și orientările formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care în repetate rinduri a accentuat puternic necesitatea creșterii răspunderii, atît individuale, cît și colective, în exercitarea autoconducerii și autogestiunii muncitorești. în această privință, secretarul general al partidului a subliniat că trebuie să se înțeleagă bine, cu toată răspunderea, că auto- conducerea, autogestiunea nu sînt noțiuni abstracte. Acestea trebuie înțelese în sensul că tot ceea ce se produce in țara noastră, toate bogățiile materiale și spirituale aparțin poporului, sint proprietatea intregii națiuni și nimeni nu poate să risipească sau să aducă daune acestei proprietăți și avuții. De aici decurge obligația cadrelor de conducere din întreprinderi, a fiecărui om al muncii de a face totul pentru creșterea avuției naționale, pentru a spori forța materială și spirituală a întregului nostru popor.în spiritul acestor înalte exigențe, o serie de reglementări prevăzute în noul decret se referă la răspunderile materiale ce revin cadrelor de conducere, organelor de conducere colectivă și fiecărui om a! muncii, precum și Ia modul de recuperare a pagubelor provocate avutului obștesc. Sint deosebit de semnificative prevederile referitoare la nominalizarea responsabilităților directe ale consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi și centrale cu privire la realizarea producției fizice, marfă, asigurarea desfacerilor la intern și export și a altor indi

catori calitativi. Astfel, răspunderea materială colectivă revine membrilor birourilor executive ale consiliilor oamenilor muncii, inclusiv pentru beneficiul nerealizat ca urmare a neluării măsurilor ce se impuneau în vederea îndeplinirii sarcinilor planificate. Totodată, cadrelor de conducere le revine răspunderea materială individuală pentru pagubele aduse unității din vina lor. în același timp, se statuează principiul ca recuperarea oricăror pagube aduse unității să se facă de la persoanele vinovate, iar in cazul in care acestea nu pot fi identificate sau sint insolvabile să se afecteze fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor sau sumele depuse ca părți sociale la fondul de dezvoltare al unității.De bună seamă, în întărirea puternică a răspunderii cadrelor de conducere, a organelor de conducere colectivă și a fiecărui om al muncii din unitățile economice pentru gospodărirea și gestionarea cu maximă eficiență a mijloacelor materiale și financiare încredințate spre administrare și dezvoltare constă esența-esențelor aplicării ferme a noului mecanism economico-finan- ciar, a principiilor autoconducerii și autogestiunii. Aceasta este în interesul creșterii susținute a venitului național, a avuției generale a societății, al dezvoltării proprietății socialiste — baza hotăritoare a progresului necontenit, economic și social, ai patriei noastre.
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CONTROLUL OAMENILOR MUNCII 
— mereu in slujba obștii 
ÎNSEMNĂRI DESPRE ACTIVITATEA ECHIPELOR DE CONTROL 

DINTR-0 MARE UNITATE BliCLIREȘTEANĂ

Cronica zilei SĂRBĂTOAREA NATIONAL^ d STATULUIKUWEIT

Intre organizațiile de masă șl obștești core, in cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, contribuie la exercitarea controlului oamenilor muncii în domenii de interes obștesc, ponderea cea moi însemnata o dețin sindicatele. Zeci de mii de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, in calitate de membri ai echipelor de control, iși consacră o parte o timpului lor liber perfecționării activității din comerț, prestări de servicii, din unitățile de asistență medicală șl din alte sectoare, veghind să se statornicească in toate unitățile ordinea și disciplina specifice spiritului de răspundere al clasei muncitoare, cinstea și corectitudinea, atitudinea înaintată.Eficiența activității echipelor de control al oamenilor muncii din întreprinderi depinde, firesc, și de atenția de care acestea se bucură din partea comitetelor sindicale.Un exemplu edificotor, in această privință, îl oferă cunoscuta întreprindere bucureșteană producătoare de mașini agricole „Semănătoarea".
O chestiune de orgoliu 

muncitoresc : „Marca fabri
cii” trebuie onorată în orice
împrejurare. „Cel 135 de membri«i echipelor de control ne reprezintă în țața opiniei publice, iar alegerea lor in echipele de control s-a tăcut cu grijă — ne spune tovarășul Stefan Blăgoi, președintele comitetului sindicatului. Dar încrederea cu care i-am învestit nu exclude controlul exigent asupra activității lor. Ținem o evidență strictă a „ieșirilor" pe teren ale echipelor, astfel încît putem urmări felul In care își face datoria fiecare echipă. Avem Încredințate spre control 105 unități comerciale și prestatoare de servicii din zona învecinată — Militari. Deci, o răspundere mare. Recent, comitetul nostru — iar. nu cu mult timp în urmă, comitetul de partid — au analizat munca celor 27 de echipe. Și nu au existat motive de nemulțumire. Dimpotrivă. Cît privește volumul de muncă depus în folosul obștii este, cred, suficient să arăt că. In 1935. au fost efectuate peste o mie de controale, Iar anul acesta, 42 intr-o singură lună**.

• Teatral Național (14 71 TI, sala 
mică) : Intre patru ochi (B) — 17 ; 
(sala Atelier) : OL Celiov e tndră- 
gostit — 17,30
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. sala Studio) : „Treptele 
afirmării artistice", ștefan Răzvan — 
vioară. La pian : Veronica Gaspar — 
17.30
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Voievodul țiganilor — 17,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*

Tehnicianul Stolan Gologan, cel care răspunde In comitetul sindicatului de activitatea echipelor de control, ține să adauge că satisfacțiile sint adesea pe măsura eforturilor. „Ne bucurăm, spunea el, ori de cite 'ori, mergind pe propriile noastre urme, constatăm că lucrurile s-au îndreptat, s-au Îmbunătățit vizibil. Eficiența este, de fapt, cel mai încurajator stimulent in munca pe care o depunem. Astfel, am reușit să impunem, la cele mai multe din unitățile comerciale vizitate. respectarea strictă a ordinii în depozitarea șl expunerea mărfurilor, In activitatea personalului".
Pe teren, însoțind o echi*  

pq. Mergem pe teren cu echipa formată din tehnicianul Stolan Gologan și muncitorii Nicolae Dincă și Dumitru Voicu. Ne-am oprit, mai întii, la „pomul lăudat" : Alimen- U ra din blocul C 14. de pe bulevardul Uverturii — unde, ne spunmembrii echipei, „am găsit totdeauna ordine și solicitudine**.  Intr- adevăr, „pomul" nu se dezminte :deși se primea marfă, servirea cumpărătorilor nu era nici întreruptă (cum se face nu in puține unități) Si nici stinjenită. Bună rînduialăperie tot — In rafturi, in vitrine, inmagazie. Cerem registrul unic de control. Intre constatările, în gene

ral pozitive, și o sugestie cu substrat critic : ar fi bine să existe mai multă ordine In vitrina cu semi- preparate culinare 1 Dedesubt, o subliniere : „Urmăriți respectarea indicațiilor date de organele de control" ; aparține lui Aurel Tîrtan, secretar al organizației de partid de la I.C.L. Alimentara 0.Următoarea unitate controlată este apropiată de prima, dar, pînă nu de mult, se situa la antipodul simțului gospodăresc, care ar fi normal să domnească intr-o cofetărie unde lucrează nu mai puțin de 8 femei. La 30 ianuarie, membrii echipei constataseră un asemenea șir de neglijențe încît recomandaseră închiderea unității. Plus 1000 de lei amendă șefului de unitate și 250 de lei unei vinzătoare. Eram, deci, curioși să vedem ce măsuri s-au luat. Spre satisfacția noastră, am găsit acum cofetăria într-o stare ireproșabilă.Dumitru Voicu ne convinge să includem în control și unitatea „Agro- coop“ din Piața Veteranilor. De ce? „Pentru că. ne explică, ultima oară cînd am fost acolo ni s-a întîmplat ceva incredibil. Cu toate că veni- serăm in orele de program, unul din vînzători (șeful unității lipsea) s-a răstit la noi : «Nu avem timp de control ! Nu vedeți că primim marfă ?». Și ne-a trlntit ușa In nas." Coincidență : șl de data aceasta se primea marfă. Dar cumpărătorii erau serviți, ba chiar Ia mai multe puncte de vinzare, ca să meargă mai repede. Șeful unității — Nicolae Vasilescu — nu fusese informat și este surprins de relatarea incidentului petrecut în lipsa lui.NI se spune că, în asemenea cazuri, care contravin legii, se procedează cu exigența șl severitatea cuvenite. A mai fost un caz, Ia restaurantul „Lujerul" de pe bulevardul Păcii : responsabilul unității s-a opus exercitării dreptului de control al echipei oamenilor muncii de la „Semănătoarea" — iar organele de resort au dispus scoaterea iul din funcție. Ca să fie învățătură de minte și pentru alții I
O „rezoluție" ce nu an

gajează pe nimeni, In multe registre de control, sub procesul- verbal încheiat de echipă, uneori consemnînd carențe ce necesită măsuri imediate, am văzut scris atît : „Văzut". Semnat... indescifrabil. In- trebînd a cui este „apostila", ni s-a răspuns că aparține... merceologului. In cea mai mare parte a cazurilor. acesta este singurul care ia cunoștință de sesizările controlului oamenilor muncii In sectorul comercial. Este desigur îndoielnic dacă

și in ce măsură el comunică „mal sus", la conducerea întreprinderii, constatările înregistrate. De altfel, aceasta este și explicația persistenței unor neajunsuri. De aceea, pe bună dreptate, tovarășul Septimiu Milea, membru al comisiei centrale de control al oamenilor muncii, tehnician la „Semănătoarea", observa că eficiența controlului ar fi intr-adevăr cea dorită dacă observațiile, sugestiile și recomandările echipelor ar fi privite cu aceeași seriozitate de toate conducerile întreprinderilor controlate.Un alt caz de „rezistență" la critică. Multe unități comerciale aflate la parterul blocurilor au de suferit de pe urma neglijenței unor locatari de la etajele de deasupra. La restaurantul „Valea Cascadelor", local îngrijit, elegant, începe să „plouă" din tavan ori de cite ori face baie locatarul de la etaj. Șl nu este singurul caz. Echipele de control au sesizat, in repetate rînduri, acest aspect, dar LC.R.A.L. și respectivele asociații de locatari n-au reușit să determine pe cetățenii recalcitranți să-și repare instalațiile- din apartament. Repetatele renovări ale unităților comerciale afectate sint, astfel. bani aruncați pe apa sîmbetei...
Cîteva sugestii. Din proprlile constatări, dar mai ales din experiența bogată a membrilor echipelor de control al oamenilor muncii de la „Semănătoarea", rezultă unele concluzii de un interes mai larg.Prima — și cea mal importantă— este obligația conducerii întreprinderilor controlate de a lua cunoștință de cele constatate de echipe și de a reacționa efectiv și operativ la sesizări, de a indica măsuri, termene șl răspunderi precise. Acel „văzut" — care nu consemnează deci! aspectul... optic, nu angajează pe nimeni și nu duce nicăieri — trebuie să dispară. Membrii consiliilor oamenilor muncii din întreprinderile controlate, cînd merg în unități, trebuie să ceară registrul unic de control, să-l cerceteze și să confrunte cele scrise acolo cu realitatea din unitate, pentru a se asigura că nu au rămas „literă moartă**.La consfătuirea pe municipiu a echipelor de control al oamenilor muncii s-a accentuat șl necesitatea ca in componența acestora să fie angrenați și reprezentanți ai organismelor specializate de inspecție șl control. Ceea ce este foarte bine — subliniază cei de la „Semănătoarea"— adăugind că, pină acum, prezența respectivilor reprezentanți a fost sporadică șl mai mult constatativă. Or, Includerea lor in echipe ar favoriza aplicarea imediată, pe loc, a unor soluții.In același scop, .a! creșterii eficienței controlului, se simte nevoia activizării comisiilor de coordonare de la nivel de sector, din, care fac parte atit reprezentanți ai celor care controlează, cit și ai celor controlați. Se știe că aceste comisii există, dar unele din ele... numai pe hîrtie, fără să dea vreun semn de viață. Dacă ele s-ar întruni mai sistematic, într-un mod organizat, consemnările din registre și procese-verbale s-ar reduce considerabil. Poate că de-acum înainte...

Rădica SERBA.N

La Liceul „Republica Cuba" din comuna Fierbinți-Tîrg, județul Ialomița, 8 avut loc, duminică, o adunare dedicată celei de-a 27-a aniversări a eliberării Cubei — Ziua națională a acestei țări.Au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Educației și Invățămîn- tului, ai organelor locale de partid și de stat, cadre didactice, elevi, oameni ai muncii din localitate.Au fost prezenți membri ai ambasadei Cubei la București.Semnificațiile evenimentului aniversat au fost evocate de ing. Rodica Alexa, directoarea liceului, și Rodney Lopez, ambasadorul Cubei în România. Vorbitorii au relevat relațiile de prietenie șl colaborare pe multiple planuri dintre România

ți Cuba, țublinilnd rolul determinant pe care îl au în extinderea acestora înțelegerile convenite cu prilejul intilnirilor și convorbirilor la nivel înalt.în încheiere a fost prezentat un spectacol muzlcal-coregrafic.*Cu prilejul celei de-« 38-a aniversări a victoriei din februarie 1948 a oamenilor muncii din Cehoslovacia, luni a avut loc, in Capitală, o conferință de presă.Au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai unOT instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști' Au participat, de asemenea, atașați de presă acreditați in tara noastră. ' (Agerpres)Evoluția vremii pînâ la sfîrșitul acestei luniInstitutul de meteorologie și hidrologie comunică : în următoarele 24 de ore, vremea va continua să se răcească, iar cerul va fi mai mult noros, exceptind nordul țării, unda va fi variabil. Temporar va ninge In Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Cu totul izolat, In prima parte a intervalului, In lunca Dunării șl pe litoral precipitațiile vor fi șl sub formă de lapoviță și ploaie, favorfzlnd producerea poleiului. In celelalte regiuni ninsorile vor ti izolate. Vîntul va sufla slab, pînă I» moderat, cu intensificări locale în sudul și estul țării, cu viteze pină la 55 km.'oră, din sectorul nord-estic, viscolind pe alocuri zăpada. La munte va ninge viscolit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 12 și minus 2 grade, dar în nordul și central țării ele vor coborî Intre minus 17 și minus 15 grade. Pe litoral, temperaturile ss vor situa In jurul a zero grade. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, In general, între minus 8 și plus 2 grade. Pe alocuri, se va produce ceață cu depunere de chiciură, îndeosebi în centrul țării.La București, vremea va continua să se răcească, iar cerul va fi mai mult noros. Temporar va ninge viscolit, intensificările vîntului atin- gînd 45—50 km/oră, din direcția nord-est. Temperatura minimă va fi cuprinsă intre minus 4 și minus 2

grade, iar maxima — între minus 1 și plus 1 grad.Pentru zilele de 25—26 februarie, vremea va deveni rece, geroasă noaptea In Maramureș, Transilvania. Moldova și în zonele subcarpatice din sud, iar cerul va fi variabil, mai mult noros, îndeosebi în regiunile sudice, la începutul intervalului. Vor cădea precipitații locale, sub formă de ninsoare. în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, șl izolat In celelalte regiuni. Vîntul va sufla, la începutul intervalului, slab pină la moderat, cu intensificări locale de scurtă durată !n sud-est, dir, sectorul estic, viscolind trecător zăpada. Temperaturile minime vor fî cuprinse între minus 18 și minus 8 grade în nordul și centrul țării, izolat mai coborite, și între minus 10 și zero grade în rest.. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade. Local, se va produce ceață cu depunere de chiciură, îndeosebi in vestul și centrul țării.La București, vfemea va deveni rece, mai ales în a doua parte a intervalului, iar cerul va fi temporar noros. Va ninge la începutul intervalului, cînd și vîntul va prezenta intensificări din est, viscolind trecător zăpada. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre minus 8 șl minus 4 grade, iar maximele — între minus 3 și zero grade. Dimineața se va produce ceață.
tv

so,oo Telejurnal
20,20 Actualitatea tn economie
20,30 Teatru TV. „Descoperirea fami

liei", de ton Brad, tn distribuție : 
Amz.a Pellea. Ion Besoiu. Marga 
Anghelescu, Ernest Mattel, Matei 
Alexandru, ton Marinescu, Dorina 
Lazăr, Traian Stănescu, Monica 
Ghiuță, Vtstrtan Boman, Rodica 
Rarău. Constantin Dipian. Corne
lia Turtan, Dumitru Chesa. Gh. 
Slmonea. Regia : Cornel Popa

21,50 Telejurnal

Alteței Sale
Șeic JABER AL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH

Emirul Statului Kuweit KUWEITCu ocazia celei de-a 25-a aniversări a Zilei naționale a Statului Kuweit, îmi face o deosebită plăcere să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului kuweitian prieten, prosperitate și pace.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste Rom&nia

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a adresat șeicului Saad AJ-Abdullah Al-Salem Al-Sabah, prim-ministru al Statului
Kuweit, o telegramă, cu prilejul Zilei naționale a acestei țări, prin care ii transmite calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.

SLĂNIC-PRAHOVA

Un oraș-stațiune 
in plină dezvoltareSă recunoaștem că. despre minerii care scot la suprafață sarea din «dineuri, ca și despre salinele țării, s-a scris mai puțin. Iată insă că un eveniment aniversar — im- plinirea a 300 de ani de la atestarea documentară a exploatării sării din salina Slănic-Prahova — ne oferă prilejul de a aduce in atenție pe cei care ne asigură sarea din bucate, pe cei care pun la dispoziția industriei chimice valoroasa materie primă cu o mie și una de întrebuințări.Salina Slănic este cea mal mare mirță de sare din țară. Cu 300 de ani in urmă, spătarul Mihai Can- tacuzino începea o serie de lucrări de explorare și extracție, ca in 1691 să fie pusă în funcțiune o ocnă de sare. Timp de aproape două secole. extracția s-a făcut în ocne- clopot, cu unelte rudimentare și in condiții dintre cele mai grele. La Muzeul sării din Slănic-Prahova se pot vedea condițiile neomenoase de lucru de odinioară, iluminatul cu opaițul sau luminarea, umezeala excesivă, sarea dislocată din masiv numai cu dalta și ciocanul. Un pas înainte In tehnologia de extracție a sării are loc In 1864, cind s-a trecut la exploatarea pe camere mari cu profil ogival. Dar adevăratul salt în ușurarea muncii fizice a minerilor, prin introducerea celor mai moderne sisteme de lucru, complet mecanizate, pe întregul flux de extracție ei prelucrare a sării, s-a făcut abia în ultimii 20 de ani. Cu mari fonduri de investiții din partea statului s-a pus în funcțiune noua salină „Victoria". Și-au făcut apariția în Slănic — minerii mai în virstă priveau uimiți, nevenindu-le să-și creadă ochilor — utilaje de Înaltă tehnicitate de perforat, excavatoare. încărcătoare, autobasculante de mare capacitate, benzi transportoare. La fel ca și minerii din exploatările de cărbune, au devenit

si cei din salină oameni temeinic calificați, cu solide cunoștințe electromecanice. An de an. producția de sare a cunoscut o creștere tot mal mare, o bună parte fiind solicitată la export in numeroase țări. Lucrează azi la Slănic- Prahova un puternic și entuziast colectiv de mineri. I-am cunoscut și pe cițiva dintre cei mai buni : maiștrii Stelian Tomescu, Constantin Sandu. Gheorghe Iorga. elec- Iromecanicul Ion Bratu. lăcătușul Traian Coman. La munca lor tot mal rodnică din adincuri nu putem să nu adăugăm noua înfățișare de la suprafață a așezării. Pentru că. tocmai mina de sare a asigurat Slănicului o puternică expansiune urbanistică și cu profil de stațiune balneară. Dacă treceți astăzi prin Slănic-Prahova, veți întîlni străzi curate și asfaltate, străjuite de numeroase blocuri nou construite. Vizitați magazinele universale și cele cu autoservire. In- trați în apartamentele minerilor sau In casele cu grădini de oameni gospodari. Vă vor intîmpina gazde primitoare, bucuroase de oaspeți. Slănicul este un oraș care se autoaprovizionează. se autofi- nanțează. Ne spunea, deunăzi, inginerul Constantin Croitoru. directorul minei : „Eu cred că nici bunicii și străbunicii noștri n-au visat vreodată — de fapt, nici n-ar fi fost posibil să viseze in condițiile de viată de atunci — că s-ar putea trăi așa cum se trăiește astăzi la Slănic". Cuvinte simple, care dau dimensiunea marilor transformări pe plan economic și social, care — așa cum sublinia și primarul orașului. Constantin Meștera — au transformat din temelii înfățișarea bietei urbe de odinioară, devenind acum un oraș-statiu- ne in plină dezvoltare.
Constantin CAPRARUcorespondentul „Scinteii"

Bucuria lucrului 
bine făcut

(Urmare din pag. I)
pasiune munca șt lucrul acesta 
se transmite de la unul la altul. 
Slntem legați intre noi prin fe
lul de-a gindi, de-a acționa, de-a 
ne bucura.

Dar această unitate producti
vă realizează un bogat sorti
ment de produse electrotehnice 
și electronice deosebit de nece
sare : relee de protecție a rețe
lelor subterane (miniere); inter- 
foane de diferite tipuri (pentru 
medii dificile : cu praf, umede 
etc.) ; electromega foane portabi
le (pentru șantiere, terenuri de 
sport) ; rețele pentru intercomu- 
nicațil complexe ; instalații de 
sonorizare (discoteci cu orgi de 
sunet și de lumini au fost mon
tate de „Radloprogres“ la casele 
de cultură ale tineretului din 
Sibiu, lași, Tg. Mureș, Roșiori 
de Vede, sau la Pîriul Rece, in 
Deltă la Roșu, la Izvorul Mure
șului etc.) ; o serie de simula
toare electronice; balize electro
nice pentru semnalizat avariile 
auto...

— Imaginea modestului meș
teșugar de odinioară nu se mai 
potrivește, deloc, cu cei care lu
crează aici, afirmă, cu indreo- 
tățire, ing. Lucian Cipere, șeful 
secției a Il-a producție. Atunci, 
In aprilie 1945, cind a luat ființă, 
cooperativa noastră grupa 68 de 
mici meseriași. Saltul este re
marcabil ! Efervescența creatoa
re care domnește in ateliere se 
traduce in avalanșa de soluții 
tehnice, practice, Inedite, aproa
pe zilnic propuse, ca și în pro
dusele obținute. De pildă, am
plificatoarele „AS 2040 SN“ și „AS 2040“ se apropie — și aces- 
ta-i un real motiv de mulțumire 
pentru colectivul nostru — de 
performanțele mondiale in do
meniul respectiv... Avem un ate
lier de proiectare in care mun
cesc oameni deosebit de înzes
trați, bine pregătiți șt inimoși. 
Cercetătorii, proiectanta și exe
cutanta — degetele aceleiași 
miini !

O mini care merită să fie 
strinsă cu călduri.

INFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL : „Cupa României"Sezonul oficial de fotbal a fost Inaugurat simbătă, 22 februarie, o”' dată cu disputarea întilnirii Dinamo București — Universitatea Cluj-Na- poca din cadrai optimilor de finală ale „Cupei României" — amplă manifestare sportivă ce se desfășoară sub «genericul „Daciadei". Partida s-a încheiat cu rezultatul de 3—1 in favoarea fotbaliștilor dinamoviști.Duminică au avut Ioc alte șase întilniri (partida Steaua — Rapid se va desfășura miercuri, 20 februarie, pe teren neutru, la Brașov). Surpriza meciurilor din „optimi" o constituie victoria echipei Progresul Vulcan București, din eșalonul secund, care a reușit să Învingă pe F.C. Olt cu 4—3 (după o evoluție pasionantă a scorului, mai ales in prelungiri). O comportare meritorie in această fază a cupei a avut-o Ceahlăul Piatra Neamț, din divizia B,- care a părăsit competiția fiind invinsă de Chimia Rm. Vt’.cea cu 5—4, numai după executarea loviturilor de la 11 m (după, prelungiri, scorul era de 1—1).tn celelalte partide desfășurate duminică, In afara întilnirii Universitatea Craiova — Șoimii Sibiu, care a revenit fotbaliștilor craioveni cu 5—1, s-au înregistrat scoruri foarte strinse. Iată rezultatele: Victoria București — Petrolul Ploiești 1— 0 (golul calificării a fost înscris cu numai două minute înainte de încheierea prelungirilor), Jiul Petroșani — Metalul Bocșa 1—0, Gloria Bistrița — Oțelul Galați 1—2, ambele echipe fiind protagoniste ale eșalonului secund, cu mari pretenții la promovarea in divizia A.Așadar, pentru sferturile de finală ale „Cupei României" s-au calificat 5 divizionare A (dacă avem In vedere că miercuri se dispută o intîl- nire intre două echipe din primul eșalon) și 3 formații din categoria 8- (Ion Drăgan).
HANDBAL• Știința Bacău s-a calificat in semifinalele „Cupei campionilor europeni" la handbal feminin. La Bacău, în meci retur, campioana României a întrecut pe Iskra Partizanske, campioana Cehoslovaciei, cu 29—22, obținind calificarea la scorul general de 46—45 La Iași, în sferturile de finală ale „Cupei cupelor" la handbal feminin, Terom a intrecut pe Radnicki Belgrad cu 25—24, dar a fost eliminată din competiție cu scorul’ general de 42—52. • tn Elveția începe campionatul mondial pentru echipele reprezentative masculine. Azi, la Geneva, in grupa C, echipa României va înțilni reprezentativa Cehoslovaciei. Meciul va începe la 21,45, ora României.

VOLEILa încheierea turneului final al „Cupei Cupelor" — volei masculin, echipa Steaua s-a clasat pe locul al , doilea. Ea a realizat același număr de puncte ca și ciștigătoarea trofeului, Panini Modena, dar a avut un setaveraj mai slab.

La 25 februarie, poporul kuweitian sărbătorește împlinirea unui sfert de veac de la proclamarea independenței, act memorabil care a pus capăt dbminațiel coloniale și a deschis o nouă pagină în istoria țării. Trecind la valorificarea in interesul propriu a marilor sale rezerve de petrol, ti*  nărui stat din zona Golfului (suprafața — 17 818 kmp ; populația - 1 500 000 locuitori) a reușit să se transforme rapid intr-unu] dintre principalii producători de „aur negru" ai lumii și o dată cu aceasta să cunoască o puternică dezvoltare pe plan economic și social. O ilustrare elocventă o oferă însăși înfățișarea pe care a căpătat-o capitala statului, orașul Kuweit. Modestă așezare de pescari și căutători de perle, de dinainte de 1961, a cărei populație nu depășea 50 000 de locuitori. a ajuns in numai cîteva decenii unul

dintre cele mai frumoase orașe ale Orientului Mijlociu. Străzile sale largi sint mărginite de clădiri moderne din beton și sticlă, iar numărul populației a crescut de peste 20 de ori. An de an noi edificii impunătoare vin să se adauge celor existente. Pină in 1989 aici urmează să fie construit un centru de telecomunicații cu un turn înalt de 370 m. Atit in perimetrul o- rașului, cît și dincolo de limitele sale se desfășoară o intensă viață economică. Astfel, la 45 km de capitală a fost construită platforma industrială Shuaiba-Ahmadi, cu- prinzind rafinării, uzine de desalinizare a apei de mare, fabrici de produse alimentare, ca și un mare port de încărcare a petrolului. După cum arată un raport al Băncii Naționale din Kuweit, astăzi aproape jumătate din producția de petrol a țării este preluată și

exportată sub formă de produse rafinate.Animat de sentimente de caldă prietenie față de popoarele arabe, poporul român urmărește cu Interes și simpatie succesele obținute de poporul kuweitian pe calea dezvoltării economice și sociale. Intre Republica Socialistă România și statul Kuweit s-au statornicit relații de colaborare, întemeiate pe stimă și respect reciproc. Momente de cea mai mare însemnătate in evoluția ascendentă a acestor relații le-au constituit întilnirile la nivel înalt de la Kuweit și București, care prin acordurile și Înțelegerile convenite au dat un puternic impuls conlucrării româno- kuweitiene. Extinderea in continuare a acestei colaborări corespunde pe deplin intereselor reciproce, contribuind, in același timp, la promovarea cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE - TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCINTEII"

SUCEAVA : Livrări 
in avans la exportAțenți.a acordată de,. colectivele de muncă sucevene perttrU diversificarea gamei sortimentala si reali- zjrea. uncir,,...produse cu caracteristici tehnice' și funcționale., auneri- oare, care să răspundă exigentelor partenerilor externi, s-a materializat in Îndeplinirea și depășirea ie către nouă unități economice a planului la export pe perioada care • trecut din acest an. Aceste unități, intre care se numără întreprinderea de confecții din Suceava și întreprinderea de scule, suban- samble, accesorii din Rădăuți au livrat suplimentar partenerilor de peste hotare importante cantități de produse..
BISTRIJA : Produse 

cu performanțe superioareColectivul uneia din cele mai mart unități de pe platforma de vest a municipiului Bistrița, întreprinderea de produse electrotehnice, angajat ferm pe linia înnoirii și modernizării tehnologiilor, a introdus in fabricația de serie, atît pentru beneficiarii interni, cît și pentru partenerii de peste hotare, no! produse de tnaltă tehnicitate. între acestea se numără celulele de comandă și distribuție pentru mașinile de haldat șl excavat, necesifre industriei miniere, precum $i dulapurile electrice utilizate la echiparea instalațiilor de foraj. Merită subliniat faptul că, prin soluțiile tehnice adoptate, s-a reușit să se diminueze consumurile de materii prime și materiale.
BIHOR : Cantități sporite 

de materiale 
pentru șantiereAngajate cu toate forțele în înfăptuirea a numeroase obiective de investiții, colectivele de oameni ai muncii de la Combinatul de lianți și azbociment Alesd și întreprinderea pentru materiale de construcții Oradea au obținut, peste prevederi, importante cantități de produse necesare șantierelor. De menționat că aceste sporuri au fost obținute îndeosebi pe seama creșterii productivității muncii.

VILCEA : Sonde noiPetroliștii din cadrul schelei de foraj Rîmnicu Vilcea și-au intensificat eforturile pentru scurtarea ciclului de forare și punere înainte de termen tn exploatare a unor noi sonde. Astfel, In perioada care a trecut din acest an, ei au forat peste prevederi 1 000 metri liniari, deschizînd mai devreme lucrările Ia 3 noi sonde. De asemenea, tot In avans cu aproape o lună au terminat forajul la o sondă de medie adlncime, pe care au predat-o petroliștilor din sectorul de extracție In vederea punerii sale In funcțiune.

Utilaje cu performanțe superioareîntreprinderea de reparații auto (I.R.A.) „Grivița" București a expediat beneficiarilor, două noi tipuri de utilaje de transport. Este vorba de autotractorul de terminal (Ro-Ro) de 400 kN cu așa-numitul „git de lebădă", proiectat de INCERTRANS pentru întreprinderea de exploatare flotă maritimă (I.F.E.M.) „Na- vrom“ Constanța și drezina cu platformă pentru electrificare, proiectată de Institutul de proiectări căi ferate (I.P.C.F.) București, pentru Regionala de căi ferate Cluj.De remarcat este faptul că Ia cererea executanților (în special a muncitorului specialist Enache Man, care de peste 30 de ani a rămas un pasionat promotor al noului) un colectiv de oameni a! muncii de la secția de autoutilare, condus de Ing. Alexandru Haiduc, a adus importante îmbunătățiri la cele două utilaje, pe care proiec- tanțil șî !e-au Însușit, Autotractorului, destinat încărcării și descărcării navelor și manipulării containerelor de mare capacitate ți a mărfurilor generale, i-au fost aduse îmbunătățiri la. sistemul de ancorare ți la sistemul de prin-

Autotractorul de terminal (Ro-Ro) de 265 C.P.dere a cilindrilor hidraulici pe șasiu, la cabină ș.a. Utilajul este dotat cu un motor de 256 CP realizat de întreprinderea de autocamioane Brașov, permițind deplasarea cu o sarcină maximă de 16 tone, independent sau cu o rollpa- letă tractată de 12,2 m lungime, realizată de LR.A. Timișoara, capabilă să suporte o greutate de 40 tone torță.O serie de îmbunătățiri s-au adus și la drezina destinată intervențiilor necesare la nivelul liniilor de contact, pentru con-

itrucția sau întreținerea lor. Drezina, dotată cu un motor de 215 CP, realizat de întreprinderea de autocamioane Brașov, permite atingerea unei viteze de deplasare de 60 kilometri pe oră (cu 6 persoane și un mecanic) și cu o Încărcătură de 16 tone. La nevoie, poate tracta ți o remorcă cu materiale de pină la 30 tone- forță. Nou este și faptul că platforma poate efectua cu a- ceastă greutate o rotire de 360 grade (Foto- text : Dumitru Ma- noie).
BOTOȘANI : 

Productivitatea muncii — 
in creștereAcțiunile energice consacrate creșterii mal accentuate a productivității muncii au determinat, tn perioada parcursă din acest an, substanțiale sporuri la producția fizică in industria județului Botoșani. Cele mat bune realizări au fost obținute de întreprinderea minieră. întreprinderea de mașini- unelte grele din Dorohoi, întreprinderea textilă „Moldova", întreprinderea de utilaje și piese de schimb, ..Electrocontact" și Filatura de melană din Botoșani, care și-au asigurat condiții pentru îndeplinirea angajamentelor asumate in Întrecerea socialistă.

CRAIOVA: Un nou cartier 
de locuințeColectivul de oameni ai muncit de Ia Trustul de antrepriză generală construcții-montaj Dolj are de realizat In acest an peste 3 200

apartamente amplasate, îndeosebi, in cartierele Calea Severinului. Rovine, Calea București, Craiovița Nouă și Lăpușului din Craiova. La această dată, se află in diferite faze de execuție peste 2 500 apartamente, din care 1 300 sint în stadiu de finisaj. în aceste zile, au început lucrările la un nou cartier de locuințe — George Enes- cu — care va avea, în final, a- proape 2 000. de apartamente, o frumoasă zonă de agrement, rețea de termoficare, unități comerciale și prestatoare de servicii, alte dotări edilitar gospodărești.
CLUJ : Valorificarea 

resurselor localeîn localitățile județului Cluj se dezvoltă și se diversifică activitatea de industrie mică și prestările de servicii, care valorifică superior resursele locale, satisfăcind în mai mare măsură cerințele populației. De la începutul anului au fost Înființate 20 noi unități de producție și prestări servicii, de două ori mai multe decît prevedea programul pentru această perioadă.

c i n e m a
• Racolarea : FERENTARI (80 49 85)
- 15: 17; 19, MUNCA (21 50 97) - 15; 
17; 19
• Marele premiu : PACEA (71 30 85)
- 15; 17; 19
• Nea Mărin miliardar : VICTORIA 
(16 28 79) - 9; ti; 13; 15; 17; 19, FLA- 
CARA (20 33 40) - 14,30; 16,30; 18,30
• Jack șl vrejul de fasole — 9; 11; 
13; 15; 17. Căsătorie cu repetiție — 19: 
DOINA (16 35 38)
• Preerta : FESTIVAL (15 63 84) - 9;

11; ÎS; 15; 17; 19, MELODIA (11 13 49)
— 9: 11; 13: 15; 17; 19
• Aventuri in Ontario t EXCELSIOR 
(65 49 45) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Viraj periculos : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Ultimul mohican t GIULEȘTI 
(17 55 46) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Vara sentimentali : MIORIȚA 
(14 27 14) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 10; 12,15; 14,30; 
16.45; 19
• Avertismentul : STUDIO (59 53 15)
— 9; 11,30; 14: 16,30; 19
• Raidul vărgat : PATRIA (11 86 25)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19,15
• Dublă depășire : LUMINA (14 74 16)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19

• Intrusul : TIMPURI NOI (15 61 10) 
—9; 11: 13; 15; 17; 19
• Hallo, taxi ! : GRIVITA (17 08 58)
— 9; u; 13; 15; 17; 19, ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, COSMOS
(27 54 95) - 9; II; 13; 15; 17; 19
• Fata fără zestre : BUZEȘTI
(50 43 58) — 13; 18
• Rămii fericire t UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Nu te voi uita niciodată : VIITO
RUL (10 67 40) - 15; 17; 19
• Alice : COTROCENI (49 48 48) — 15; 
17; 19
• Sarea e mai prețioasă decît aurul : 
POPULAR (35 15 17) - 15; 17; 19
• Prietenul nostru Till: PROGRESUL 
(23 94 10) - 15; 17; 19

• Marele premiu — 9 ; Toată lumea 
este a mea — 10,30; 13,15; 15,45; 18 : 
DACIA (50 35 94)
• Copie la indigo : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, FAVORIT 
(45 31 70) - 9; 13; 15; 17; 19
• Pilot de formula 1 : FEROVIAR
(50 51 40) - 9; ti; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) - 9; II; 13; 15 î 17; 
19. FLAMURA (85 Tt 12) - 11; 13; t5
• Cobra se întoarce : LIRA (31 71 71)
— 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26) - 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Cel mai frumoși ani : CAPITOL 
(15 29 17) — 9; U; 13; 15,15; 17,30; 19,45
• Clinele : GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19

teatre
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : O, 
ce zile frumoase 1 — 17,30 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Ctntee
despre mine insumi — 17,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică 
Popescu — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță ttrzie — 19,30
• Teatrul „Nottara* * (59 31 03, sala 
Magheru) : Mizerie ți noblețe — 
17.30 ; (sala Studio) : Acești tngerl 
triști — 17,30
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18,30 ; 
(sala Gluleștl, 18 04 85) : Milionarul 
sărac — 18,30
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 

nase" (sala Savoy, 15 58 78) ; Dra
goste la prima vedere — 18 ; (sala 
Victoria, 50 58 65) : Eu vă fac să 
rtdețt — 18
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe strune de vioară — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 25 55) : 
Toate plnzele sus — 9 ; Muzicanții 
veseli — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Ileana Slnzlana — 10 ; Elefănțelui cu
rios — 15 î (la clubul t.C.T.B.) : Țăn
dărică șl prietenii săi — 11 ; 15
• Circul București (10 41 95) : La circ 
ca-n filme — 18
• Estrada Armatet (sala C.C.A.. 
13 60 64) : Start la... varietăți — 18



AZI ÎNCEP lucrările celui
DE AL XXVII-LEA CONGRES AL P.C.U.SLa Moscova își crările cel de-al greș al Uniunii însemnătate istorică în viața comuniștilor, a întregului popor sovietic. Privirile de pe întreg nii Sovietice, îndreaptă în Kremlin, unde puse dezbaterii mare importanță pentru dezvoltarea viitoare a Uniunii Sovietice. Peste 5 000 de delegați vor participa la marele forum al comuniștilor.în Sala Congreselor din Kremlin se vor afla, de asemenea, 153 de delegații ale partidelor comuniste și muncitorești, partide democratice și revoluționare, mișcări de eliberare națională, ale unor partide socialiste ci social-democrate din peste 100 de țări ale lumii.Presa, posturile de radio șî televiziune au informat despre sosirea, în cursul zilei de luni, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului ~ Român, conducătorul P.C.R. care va participa Ia lucrările celui de-al XXVII-lea Congres al P.C.U.S.Prin raportul C.C. al P.C.U.S., prezentat de secretarul general al C.C. al P.C.U.S., tovarășul Mihail Gorbaciov, azi se inaugurează dezbaterea programului de dezvoltare intr-o amplă perspectivă a societății sovietice. Rezultat al unei profunde și atotcuprinzătoare analize a etapei actuale de dezvoltare, a experienței acumulate în construcția socialistă, al evaluării lucide a potențialului actual și cerințelor viitoare, documentele ce vor fi supuse aprobării congresului prefigurează dezvoltarea puternică a forțelor de producție, modernizarea întregii economii, accelerarea ritmurilor revoluției tehnico-științifice și .aplicarea cuceririlor ei la scară această muncii, ^jâiearea

începe astăzi lu- XXVII-lea Con- Partidului Comunist al Sovietice, eveniment demuncii Uniu- se aceste zile spre urmează să fie su- hotărîri de cea mai
oamenilor cuprinsul gindurile lor zile

Comunist delegației

națională ; creșterea, pe bază, a productivității a eficienței economice, ri- continuă a nivelului de
Conferință

trai material și spiritual al întregului popor. Așa se explică interesul amplu cu care au fost primite aceste noi orientări, adeziunea maselor largi de oameni ăi muncii la măsurile definite in proiectul noii redactări a Programului P.C.U.S. și in documentul privind direcțiile fundamentale ale dezvoltării economice și sociale în anii 1986—1990 și în perioada pină în anul 2000.Aprobarea, sprijinul larg al întregului popor și-au găsit multiple și sugestive forme de expresie în lunile care au precedat congresul.Corespondența din Moscova
O etapă semnificativă In întrecerea socialistă la scară națională a reprezentat-o „Subotnikul comunist" la care au participat 153 de milioane de oameni. Valoarea producției realizate, trecută la fondul celui de-al XII-lea cincinal, în cadrul acestei acțiuni de muncă patriotică. este de circa 206 milioane de ruble. Ceea ce s-a impus atenției a fost faptul că, după cum constată presa sovietică, modul de Organizare. productivitatea, eficienta au fost la lin nivel ziua „Subotnikului în suita veștilor rile din aceste zile greșului, continuă să suscite un viu interes informațiile de la bordul stației științifice orbitale „MIR", lansată zilele trecute, care, prin structura ei, prin complexitatea a- paraturii si obiectivele pronuse. reprezintă o veritabilă premieră cosmică, deschizînd noi orizonturi cercetării spațiilor siderale în scopuri pașnice. în cadrul emisiunilor de actualități ale televiziunii sovietice, un loc important l-au ocupat reportajele despre încheierea lucrărilor

net superior în comunist", despre realiză- dedicate con-

la ultimul tronson al conductei de gaze de peste 1 000 de kilometri, care va lega orașul Iamburg de Elet. în zona centrală a țării, conducta traversînd regiuni greu accesibile din nord-vestul siberian. Constructorii de nave leningrădeni au anunțat, la rîndul lor. lansarea la apă a navei cu propulsie nucleară „Sevmorputi". destinată 'transportului de mărfuri pe traseele arctice. Din Harkov se anunță trecerea la realizarea celei mai mari turbine atomice, cu o putere de 1,8 milioane kilowați. Și încă un fapt de profund ecou, anunțat în aceste zile : 26 000 de tineri și tinere au răspuns chemării C.C. ăl Komso- molului de a constitui un detașament de constructori cu numele ,.Cel de-al XXVII-lea Congres al P.C.U.S.". în ce direcții vor merge tinerii din acest detașament? Adresele pot fi ușor identificate pentru că ele se află în proiectul programului de dezvoltare economică și socială in viitorul cincinal — sint marile obiective economice prevăzute a fi edificate în perioada următoare pe baza introducerii celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii....Știri laconice, dar care sintetizează activitatea cotidiană, dăruirea a numeroase colective de muncă, a muncitorilor și specialiștilor, eforturile creatoare a milioane de oameni însuflețiți de obiectivele mobilizatoare înscrise în documentele congresului....Străzile Moscovei, flancate de drapele roșii ale P.C.U.S.. de pancarte cu chemări și urări în cinstea congresului, dau expresie sentimentelor de încredere în programele elaborate de partid, care jalonează o nouă etapă de activitate constructivă, dau expresie, deopotrivă, hotărîrii milioanelor de comuniști, a tuturor muncii de a transpune în ateste programe, pentru mai accelerat al măreței edificare a socialismului nismului.

eforturilor
în direcția înlăturării

ORIENTUL MIJLOCIU

de presă consacratăMOSCOVA 24 (Agerpres). — La Moscova a avut loc o conferință de presă — informează agenția T.A.S.S. — consacrată Congresului al XXVII- lea al P.C.U.S., în cadrul căreia s-a subliniat că acesta reprezintă un eveniment cu adevărat istoric pentru viața partidului, a întregului popor sovietic. însemnătatea congresului este determinată de importanța primordială a problemelor puse în dezbaterea sa, de caracterul perioadei traversate, noutatea și amploarea sarcinjlor ce stau în fața societății sovietice — s-a relevat la conferință de presă.P.C.U.S. consideră că, în actualele condiții interne și internaționale,

progresul multilateral al societății sovietice poate fi asigurat pe calea accelerării dezvoltării social-econo- mice. Aceasta constituie linia strategică a partidului, orientată spre transformarea calitativă a societății. Aceasta înseamnă înnoirea bazei teh- nico-materiale, pe temeiul cuceririlor revoluției tehnico-științifice, perfecționarea relațiilor sociale, în primul rind a celor economice, prefaceri profunde în conținutul și caracterul muncii, în condițiile materiale și spirituale ale vieții oamenilor sovietici, activizarea întregului sistem de instituții politice, sociale și ' ideologice.
Tratativele sovieto-americane de la GenevaGENEVA 24 (Agerpres). — După cum transmite agenția T.A.S.S.. la Geneva a avut loc. luni, la cererea delegației americane, o reuniune plenară a delegațiilor U.R.S.S. si S.U.A. la tratativele sovieto-americane cu privire la armele nucleare si cosmice, în cadrul ședinței, delegația americană a expus o serie de considerente. prezentate ca răspuns la propunerile ample sovietice, din 16 ianua-

rie. făcute In conformitate cu programul de dezarmare nucleară conținut în declarația din 15 ianuarie a lui Mihail Gorbaciov. secretar general al C.C. al P.C.U.S.în aceeași zi. Ia cererea delegației americane, a avut loc reuniunea grupului de lucru, care examinează problemele referitoare la rachetele nucleare cu rază medie de acțiune, precizează T.A.S.S.

1 ANUL INTERNATIONAL 
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Este necesară intensificarea
pericolului unui război'

BOGOTA 24 (Agerpres). — Oi securitate sigură a țărilor și po-
* poarelor poate fi obținută doar prin i înfăptuirea destinderii încordării 
! internaționale, prin creșterea in- ț crederii și dezvoltării cooperării Z dintre state, a declarat Eduardo
* Arevălo, președintele Consiliului l columbian de luptă pentru pace. 
! Acum mai mult ca oricînd este ne- ț cesară o activizare a eforturilor l tuturor statelor, a militanților pen-
* tru pace, in direcția înlăturării pe

ricolului unui război mondial, în
cetării cursei înarmărilor și intări-

*
*
*
$

*
î

oamenilor viață progresul opere de și comu-
ȚINUDumitru

congresuluiSocietatea sovietică — s-a subliniat în cadrul conferinței de presă — a intrat într-o nouă etapă a istoriei sale. Esența acesteia constă în faptul că exigențele dezvoltării sociale dictează necesitatea de noi schimbări și prefaceri, reorganizarea și perfecționarea serioasă a multor laturi ale relațiilor de producție, a metodelor de gospodărire, formei, stilului conducerii de partid și de stat, adică a politicii pentru atingerea unui' nou stadiu calitativ al societății sovietice.Politica internațională a P.CZu.S. este indisolubil legată de sarcinile radicale strategice din interiorul țării — s-a relevat la conferința de presă. Declarația secretarului general al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, din 15 ianuarie reflectă năzuința partidului de a obține destinderea încordării internaționale, realizarea unui amplu program constructiv de măsuri îndreptate spre încetarea cursei înarmărilor și dezarmare, asigurarea păcii și securității.

Forumul de la StockholmSTOCKHOLM 24 (Agerpres). — La Stockholm s-au încheiat lucrările forumului „Parlamentul poporului împotriva apartheidului", la care au luat parte reprezentanți ai organizațiilor politice și obștești din Suedia, activiști de frunte ai mișcărilor de eliberare din sudul Africii, reprezentanți ai O.N.U. și ai unor organizații internaționale.în documentele finale adoptate se arată că forumul a constituit o pu-

împotriva apartheiduluiternică manifestație în favoarea păcii, libertății, democrației și egalității sociale în sudul continentului african. „Parlamentul poporului" a înfierat politica autorităților de la Pretoria care încalcă drepturile și libertățile populației africane și constituie o amenințare la. adresa păcii și securității internaționale. Totodată, sint condamnate ocuparea ilegală a Namibiei și acțiunile agresive ale Pretoriei împotriva țărilor vecine suverane.
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BEIRtTT 24 (Agerpres). — Numeroși locuitori din satele șiite din sudul Libanului, care au făcut obiectul raidurilor de represalii lansate de forțele israeliene de ocupație, au declarat că, in timpul operațiunii agresive, trupele invadatoare au recurs la metode de represiune brutale împotriva populației locale. Ei au prezentat ziariștilor dovezi in, acest sens.Pe de altă parte, după cum a confirmat purtătorul de cuvint al Forței interimare a O.N.U. din Liban, Timur Goksel, trupele israeliene au transportat cu ele in timpul replierii lor in așa-zisa zonă de securitate din sudul Libanului peste 100 de libanezi din satele șiite atacate.

BEIRUT 24 (Agerpres). — în ultimele 24 de ore. in Liban s-au produs noi ciocniri.în regiunea de munte din partea centrală a tării au fost înregistrate lupte puternice între unităti ale armatei libaneze si miliții musulmane aflate in zonă. Schimburile de focuri s-au soldat cu morți și răniți.în suburbiile Beirutului, relevă agenția A.P.S.. au avut loc. în noaptea de duminică spre luni, dueluri de artilerie intermitente între forțele rivale. Pe de altă parte. France Presse și Reuter informează că în nordul capitalei libaneze s-a produs o puternică explozie. în urma căreia cel puțin patru dut viata, iar rănite.

rii păcii și 
Uriașele 
creării de noi arme deturnează re
surse financiare și umane impor
tante de la îndeplinirea programe
lor de soluționare a unor probleme 
social-economice urgente, care in- l 
teresează toate statele și popoarele ! 
lumii. In acest sens, a spus el, da- ) 
toria externă, de pildă, a încetat 1 să mai fie numai o problemă eco- ? 
nomică, ea devenind una dintre 1 
cele mai importante chestiuni po- i 
liti.ee ale actualității.

cleare. Hotărirea O.N.U. de a pro- ț 
clama 1986 drept An Internațional i 
al Păcii este un pas care mobili- ’ 
zează un număr tot mai mare de 
oameni de pe planetă la lupta im- i 
potriva cursei înarmărilor, in spe- ’ 
cial a înarmărilor nucleare, pentru 
instaurarea unei păci durabile in i 
lume, a subliniat el.

securității popoarelor, 
cheltuieli in domeniul

persoane și-au pier- mai multe au fort

împotriva militarizării spațiului cosmic
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

Pentru obținerea unor rezultate 
reale în sfera dezarmării. Statele 
Unite trebuie să renunțe la pro- 
grâmul de militarizare a spațiului 
cosmic, cunoscut sub numele de 
Inițiativa de Apărare Strategică, a 
declarat J. Griinebaum, director 
executiv al Mișcării americane pen
tru înghețarea armamentelor nu-

„Cursa înarmărilor pune în pericol 
omenirii"existența

KATMANDU 24 (Agerpres). — 
Cursa înarmărilor, conflictele mi
litare ce au loc in diverse zone ale 
planetei pun in pericol pacea și 
însăși 
clarat 
palez

existența omenirii — a de- 
președintele Comitetului ne- 
pentru apărarea păcii, N. P.

Singh. In 1986, proclamat de O.N.U. 
Anul Internațional al Păcii, țările 
lumii sint chemate să-și intensifice 
eforturile în direcția eliminării de 
pe planeta noastră a armelor 
cleare, 
trugere

a tuturor armelor de 
in masă, a spus el.

nu- 
dis-

« „Pentru un viitor pașnic al planetei"

Problema Ciadului poate fi reglementată numai 
pe calea negocierilor politiceDAKAR 24 (Agerpres). — Problema Ciadului poate fi reglementată doar pe calea negocierilor politice, prin consultarea tuturor părților implicate în conflict, a declarat președintele Senegalului, Abdou Diouf, președinte in exercițiu al Organizației Unității Africane. El a subliniat că O.U.A. depune în continuare eforturi în direcția încetării acțiunilor militare in Ciad și obținerii unui acord de începere a negocierilor între părțile implicate.

DAKAR 24 (Agerpres). — Președintele R. P. Congo, Denis Sassoj Nguesso. a anunțat că va intreprinde o „nouă inițiativă de pace" pentru reconcilierea forțelor interne din Ciad. El a subliniat — transmite a- genția Taniug — că „problema Ciadului nu poate fi rezolvata prin mijloace militare". Șeful statului congelez a fost autorizat de Organizația Unității Africane să . întreprindă demersuri de pace în problema Ciadului.

MADRID 24 (Agerpres). — Un 
viitor pașnic al planetei — este 
dorința exprimată- de copiii din i Spania. Potrivit rezultatelor unui

la întrebarea „Caresondaj,
lucrul cel mai de preț pentru ei Z 
peste 90 la sută dintre copiii ch.es- ‘ 
tionați au răspuns — pacea.

Reuniunea Comisiei O.N.U 
privind condiția femeii

îngrijorare In legătură cu 
dintre IranBANJUL 24 (Agerpres). —. în calitate de președinte al Comitetului de pace al Organizației Conferinței Islamice, președintele Gambiei, Dawda Jawara, și-a exprimat profunda îngrijorare in legătură cu escaladarea conflictului iraniano-irakian. într-uri mesaj adresat secretarului general al O.C.I., Sharifuddin Pirzada, el a cerut acestuia să intervină pentru a pune capăt actualelor evoluții periculoase din zonă, menționînd că războiul dintre cele două țări a provocat pînă acum „nenumărate victime omenești, considerabile pagube

escaladarea conflictului
și Irakmateriale, amenințind, de asemenea, pacea și securitatea in regiune și in intreaga lume“.ANKARA 24 (Agerpres). — Guvernul turc a cerut Iranului și Irakului să pună capăt războiului dintre ele. In același timp, el a atras atenția că atacarea unor obiective civile — încălcindu-se normele de drept internațional — nu poate duce decît la agravarea conflictului, impiedicind eforturile de instaurare a păcii în zonă — relatează agenția Associated Press.

VIENA 24 (Agerpres). — Comisia O.N.U. privind condiția femeii s-a întrunit luni la Viena în cadrul celei de-a 31-a sesiuni. Reuniunea — prima după încheierea Deceniului O.N.U. asupra femeii — va examina strategia ce urmează să fie definită pentru viitor pornind de la rezultatele Conferinței mondiale asupra condiției femeii, care a avut loc la Nairobi în 1985. Va fi, de aseme-

nea, examinată o convenție împotriva diferitelor forme de discriminare a femeilor și cu privire la participarea acestora la activitățile destinate păcii și cooperării internaționale, informează agenția France Presse. Comisia va analiza, totodată, modalitățile de coordonare a tuturor programelor O.N.U. în favoarea femeii.

RIGORILE IERNII

Cuvîntarea secretarului general al P»C. Italian 
consacrată șomajului în rîndul femeilorROMA 24 (Agerpres). — Luînd cilvîntul lă încheierea lucrărilor reuniunii naționale consacrate problemelor șomajului în rîndul femeilor, Alessandro Natta, secretarul general al P.C. Italian, a spus că P.C.I. apreciază negativ activitatea guvernului în domeniul problemelor social-economice ale țării. El a amintit propunerile avansate de P.C.I. în vederea combaterii șomajului, care în prezent milioane de oameni, a flației și a dezvoltării țării în general.Secretarul general al levat importanța extinderii mișcării femeilor în asigurarea egalității în

drepturi cu bărbații în angajarea în muncă $i retribuție.Participanții ia reuniune au cerut, autorităților să ia măsuri eficiente pentru reducerea șomajului, garantarea dreptului la muncă și aplicarea unor reforme social-economice care să asigure egalitatea în drepturi a femeilor.

Vremea continuă să se mențină 
deosebit de rece in R. D. GERMA
NA, noaptea și dimineața semna- 
lindu-se geruri — informează agen
ția A.D.N. Mercurul termometrelor 
a scăzut, in genere, sub minus 20 
de grade, in intreaga țară, cetățe
nii participă cu toate forțele la ac
țiunile de deszăpezire a căilor de 
acces, a drumurilor și autostrăzilor. 
S-au înregistrat și unele intirzieri 
in transporturile pe calea ferată, 
în pofida eforturilor depuse de cei 
9 000 de feroviari și voluntari, an- 
gajgți.in menținerea bunei funcțio
nari a, -acestei căi de transport. 
Activitatea . a continuat fără intre- 
Țtupere.in .porturile Wismar și 
Stralsund.

abundente căzute în cursul zilei de 
luni și a scăderii temperaturii. Tre
nul de mare viteză Lyon—Paris a 
fbst oprit să mai circule, pentru a 
îngădui mijloacelor de deszăpezire 
să curețele întreaga linie. Aseme
nea lucrări se efectuează și pe alte 
tronsoane de cale ferată și rutiere. 
Sute de șoferi, surprinși in vehi
culele lor de ninsoare, au fost ne- 
voiți să ceară ajutoare de urgență.

O serie de șosele și căi ferate au 
fost blocate in vestul și estul 
FRANȚEI ca urmare a ninsorilor

Majoritatea apelor interioare din 
BELGIA sint înghețate ca urmare 
a persistenței, timp de mai multe 
zile, a unor temperaturi scăzute, a 
anunțat Ministerul Lucrărilor Pu
blice, Ca urmare, navigația se des-' 
fășoară cu dificultate sau este im
posibilă pe 25 căi de navigație, in
clusiv pe canalul dintre riurile 
Meușa și Sambre. (Agerpres)

afectează 3 reducerii in- economice aP.C.I. a re-
Pentru soluționarea problemei

datoriei externe
1

(din ACTUALITATEA POLITICĂ')

NOUA ZEELANDA

Amplu sprijin social „inițiativei antinucleare44
CARACAS 24 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului vene- zuelean „El Universal", secretarul general al Organizației Statelor Americane (O.S.A.), Joao Baena Soares, s-a pronunțat pentru crearea „unui mecanism compensatoriu" capabil să asigure necesarul de resurse financiare pentru țările care, la un moment dat, se află in impas financiar — transmite agenția I.P.S. Ei a precizat că fondul de ajutor financiar pentru, aceste state ar trebui să fie asigurat de organisme financiare multilaterale, cum sint Banca Inter- americană de Dezvoltare (B.I.D.) sau Banca Mondială. în acest fel, s-ar

depăși situațiile grele în care se află majoritatea statelor din regiune, din cauza datoriilor lor externe mari și a tendințelor de creștere a dobinzi- lor — a spus Joao Baena Soares.Secretarul general al O.S.A. a evidențiat necesitatea ca problema datoriei externe să fie tratată in mod complex, inclusiv sub aspectele ei politice și sociale, menționînd că și O.S.A. - - -pentru ceastă S.U.A.creditor — cit și statele latino-ame- ricane — care reprezintă global pe cel mal mare debitor.
ar putea fi un cadru adecvat abordarea ei. deoarece din a- organizație fac parte atît — reprezentând cel mai mare
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într-o cuvîntare rostită în orașul Widda, președintele Beninului, Mathieu Kerekou. El a menționat că singura cale de asigurare a unui progres economic accelerat și de garantare a libertății, echității sociale și bunăstării poporului beni- nez este cea a dezvoltării socialiste a țării.
VERNISAJ. In orașul belgian 

Willebroeck a avut loc vernisajul 
unei expoziții de artă populară ro
mânească, organizată sub patrona
jul Asociației culturale „Dacia". 
In alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, Jet Nauwelaerts, vicepre
ședinte, și Paul Van Der Linden, 
secretar al asociației, au subliniat 
bogăția folclorului românesc și pre
ocuparea constantă a autorităților 
române pentru conse/varea și dez
voltarea creației populare in di
verse domenii. Au fost de față se
natorul Hugo Adriaensens, prima- 

ai 
un

depune eforturi serioase pentru menținerea și întărirea păcii mondiale. pentru adoptarea de măsuri eficiente în vederea încetării cursei înarmărilor și a trecerii la dezarmare.
redare a orbitei stației. Agenția 
T.A.S.S. precizează că sistemele de 
bord funcționează normal.

rul orașului, alți membri 
conducerii Asociației „Dacia", 
numeros public.

I'RIMIRE. Todor Jivkov, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, l-a primit pe Roland Dumas, ministrul relațiilor externe al Franței, aflat in Bulgaria in vizită oficială — anunță agenția B.T.A., relevînd aprecierea pozitivă dată cu acest prilej cooperării bilaterale în diferite sfere de activitate. în ce privește situația inlcrnațională, o atenție specială a fost acordată necesității de a se

DECLARAȚIE. Guvernul R.D.P. Yemen întreprinde în continuare măsuri de reconstrucție a obiectivelor economice și clădirilor distruse în urma recentelor evenimente care au avut loc în această țară, a declarat primul ministru Yasin Seed Numan. Luînd cuvîntul la un miting la Aden, primul ministru a subliniat că pentru a ajuta la lucrările de reconstrucție în capitală sosesc detașamente de voluntari din toate provinciile țării.

DECIZIE. Președintele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe (Z.A.N.U.), primul ministru al Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, a anunțat la Harare crearea unei noi organizații de tineret, ce include copii pînă Ia 14 ani. Aceasta va reprezenta o nouă ramură a formațiunii de tineret a Z.A.N.U. Potrivit agenției Reuter, noua organizație își propune să pregătească tinerele vlăstare ale țării pentru realizarea obiectivelor actuale și de perspectivă stabilite de Z.A.N.U. pentru construirea societăți în Zimbabwe.

FESTIVITATE. La Georgetown au avut loc festivitățile prilejuite de cea de-a 16-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Cooperatiste Guyana, informează agenția Prensa Latina. în discursul rostit cu această ocazie, președintele țării, Hugh Desmond Hoyte, a subliniat că disciplina în muncă și creșterea eficienței economice constituie cuvintele de ordine pentru Guyana în 1986.
Inmartie căruia se pronunțe dacăsă adere sau nu la in- Presse.
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Elveția va un referen- electoratul

STAȚIA ȘTIINȚIFICA „MIR", 
plasată pe orbită circumterestră la 
20 februarie 1986, își continuă zbo
rul, informează agenția T.A.S.S., 
menționînd că, in conformitate cu 
programul prevăzut, se desfășoară 
verificarea sistemelor și agregate
lor de bord. De asemenea, in ulti
mele zile s-a procedat la o co-

CUVÎNTARE. în încercarea de a-și perpetua dominația asupra fostelor colonii, țările occidentale continuă să pună piedici eforturilor de dezvoltare economică a tinerelor state ale Africii, determină menținerea unor focare de încordare pe continentul african, precum și în alte regiuni ale lumii, a declarat.

REFERENDUM.avea loc la 16 dum, în cadrul este chemat să dorește ca țaraOrganizația Națiunilor Unite, formează agenția France Rezultatele unui sondaj de opinie, date publicității la Geneva, relevă că în specia] tînăra generație elvețiană este în favoarea țării la forumul mondial, persoanele sub 30 de ani nate în acest sens, 51 la răspuns „Da".
aderării Dintre chestio- sută au

POPULAȚIA DANEMARCEI 
la 1 ianuarie 1986 de 5 116 273 
cuitori, a anunțat Direcția de sta
tistică a acestei țări, citată de agen
ția T.A.S.S.

era 
lo-

începutul acestui an — proclamat de Organizația Națiunilor Unite drept „Anul Internațional al Păcii" — aduce tot mai multe mărturii ale angajării crescinde a popoarelor in marea bătălie pentru apărarea dreptului fundamental al oamenilor la viață, la pace. Pornind de la adevărul că un eventual conflict nuclear nu ar putea fi limitat grafică restrînsă, că război s-ar generaliza grav intreaga planetă, zona Pacificului se manifestă tot mai activ, alături de alte popoare, pentru curmarea actualului curs periculos din viața internațională, pentru promovarea unor acțiuni menite să înlăture norii „furtunilor atomice".Referindu-se la astfel de acțiuni, agențiile de presă și publicații din diferite țări stăruie pe larg asupra poziției și preocupărilor Noii Zee- lande vizind excluderea teritoriului său din sfera politicilor militare nucleare, transformarea acestei zone într-.o regiune denu- clearizată- în acest context, se relevă semnificația deosebită a dezbaterilor din parlamentul de la Wellington privind proiectul de lege intitulat „Proclamarea Noii Zeelande 
ca zonă fără arme nucleare, dezar
marea și controlul asupra armamen
telor", proiect de lege avansat de guvernul condus de primul ministru David Lange și care, după adoptare, urmează să intre în vigoare in luna martie a acestui an. în documentul aflat în aceste zile în atenția forului legislativ neozeelandez se exprimă sprijin „pentru interzicerea accesu
lui vaselor și avioanelor avînd încăr
cături nucleare la bord" și se încurajează „contribuția activă și efecti
vă pe care o poate aduce Noua 

• Zeelandă in procesul dezarmării și al 
încetării cursei înarmărilor".Inițiativa Noii Zeelande privind transformarea acestei țări într-o zonă liberă de arme atomice, larga audientă a propunerii reliefează că această idee nu este legată de un spațiu geografic anume, ci ea se afirmă ca o necesitate derivînd din eforturile pentru înlăturarea pericolului de război, nefiind vorba de un fenomen local, ci de o cerință care se face tot mai mult resimțită din Scandinavia pînă în Balcani, din America Latină și pină în Africa și Antarctica.Pornind de la puternicul ecou pe plan național al acestei inițiative, de la semnificațiile sale internaționale, cu precădere în sfera raporturilor cu aliații din cadrul Pactului ANZUS (din care mai fac parte Statele Unite și Australia), premierul D. Lange a expus în mai multe rîn- duri cauzele fundamentale care au determinat guvernul său să acționeze în favoarea eliberării Noii Zeelande de amenințarea armelor atomice.

la o arie geo- un asemenea rapid, afectînd popoarele din

E1 a apreciat că interzicerea prin lege a armelor nucleare pe teritoriul neozeelandez constituie o măsură adecvată in direcția reducerii riscului de conflict nuclear in regiunea Pacificului și în intreaga lume, prin acest act Noua Zeelandă distanțin- du-se în mod conștient de orice strategie nucleară. Armele nucleare — a subliniat premierul neozeelandez — reprezintă cea mai gravă amenințare la adresa Noii Zeelande șl a tuturor celorlalte țări. Guvernul de la Wellington va acționa atît pe plan internațional, cît și la nivel regional, pentru a-și demonstra preocuparea în legătură cu această problemă fundamentală. „Țara nu este amenințată 
de nici un fel de agresiune și nu 
roagă pe nimeni să o apere cu aju- 
toruf armelor nucleare" — a arătat cu toată tăria premierul neeozeelan- dez intr-un articol publicat recent în ziarul american „NEWSDAY".Sint tot atîtea argumente care vin să confirme că propunînd parlamentului proiectul de lege respectiv, guvernul nu a făcut altceva decît să se înscrie pe linia dezideratelor naționale exprimate cu tot mai multă hotărîre de cele mai largi pături ale populației neozeelandeze. Este cunoscut faptul că, încă înaintea alegerilor din vara anului 1984, partidul laburist și-a elaborat o platformă politică care cuprindea la loc de frunte „interzicerea admiterii in porturile 
naționale a navelor militare nucleare, 
transformarea Pacificului de Sud in
tr-o zonă denuclearizată și retragerea 
țării din pactele militare din care fac 
parte și puteri nucleare". Asemenea prevederi au avut un ecou favorabil în rîndul electoratului, evidențiat cu pregnanță în rezultatele scrutinului, în urma căruia partidul laburist al premierului Lange a revenit ,1a putere, cucerind un număr dublu de locuri în parlament, față de principalul oponent politic.Relatările apărute în presă, evidențiind valoarea inițiativelor guvernului pe linia politicii antinucleare, pun în lumină faptul că acestea se bucură de un puternic sprijin popular, că după alegeri, manifestările cu caracter antirăzboinic, departe de a se diminua. au căpătat dimensiuni și mai largi. „Febra antinucleară" a pătruns în toate mediile. Pe ziduri, în vitrine, la ferestrele caselor, afișele simbolice, mobilizatoare cu inscripția 
„No Nukes!" — „Nu focoaselor nu
cleare!" — sau cu desene înfățișînd ciuperca atomică barată de linii încrucișate, au devenit o prezență permanentă, exprimînd starea de spirit a unei întregi națiuni. Un alt aspect semnificativ : la sediul președinției guvernului s-a făcut cunoscut că se primesc zilnic circa 1 000 de scrisori din partea cetățenilor care. în proporție de 95 Ia sută, își exprimă adeziunea față de politica guvernului în domeniul apărării.

Poziția neozeelandeză în problema nucleară a declanșat o criză profundă in pactul ANZUS. Semnele acestei crize au apărut o dată cu insistențele legitime ale Noii Zeelande de a obține precizări din partea Statelor Unite dacă navele americane, care urmau să ancoreze în porturile neozeelandeze cu prilejul unor manevre, aveau sau nu arme nucleare la bord. Refuzindu-i-se aceste precizări, guvernul de la Wellington a interzis accesul navelor respective i.i apele Noii Zeelande, fapt ce a dus la contramandarea manevrelor ANZU3 în anul trecut. Reflectînd o anumită stare de nervozitate, la Washington se afirmă că „decizia Noii zeelande 
este neinspirată și ea slăbește secu
ritatea țării și a Tratatului ANZUS, 
iar asemenea atitudini nu pot rămine 
fără urmări". Aceleași sentimente față de gestul neozeelandez au fost exprimate și la Londra. S-a lăsat să se înțeleagă că împotriva Noii Zeelande ar putea fi luate o serie de măsuri, inclusiv de natura economică, in cazul în care proiectul de lege aflat in dezbaterea forului de la Wellington ar fi adoptat. Turneul premierului Lange în S.U.A. și Marea Britanie, întreprins pentru a clarifica lucrurile, nu a dus, după cît se pare, la ameliorarea raporturilor cu aceste state. Cu prilejul convorbirilor de la Washington și Londra, oficialitățile neozeelandeze au reafirmat punctul de vedere potrivit căruia inițiativa antinucleară se întemeiază pe prerogative izvorite din suveranitatea și demnitatea națională, arătînd limpede că Noua Zeelandă va continua să acționeze pentru eliminarea armelor nucleare, pentru dezarmare, împotriva cursei înarmărilor. Ca elemente care dau consistență acestor afirmații, observatorii reamintesc propunerile neozeelandeze la O.N.U. privind necesitatea încetării experiențelor nucleare, opoziția sa față de testele nucleare franceze în atolul Mururoa, reacția vie la „cazul Rainbow Warrior", cît și aderarea la Pactul de la Rarotonga, în urma căruia o serie de state și teritorii din Pacificul declarat această regiune arme nucleare.

„Alergia antinucleară a 
dezilor" — cum denumea cu malițiozitate cotidianul „INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE" preocupările insistente în această problemă ale guvernului de la Wellington — sint expresia reflectării curentului antirăzboinic puternic înrădăcinat și în conștiința populației de pe aceste îndepărtate meleaguri, care, circum- scriindu-se spiritului realist al timpului, cere eliminarea definitivă a pericolului nuclear.

de Sud au liberă de
neozeelan-

Ioan TIMOFTE
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