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ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCĂ 
intre tovarășii Nicolae Ceausescu si Mihail Gorbaciov

La 28 februarie 1986 a avut 
Ioc o întilnire intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, care în fruntea unei delegații 
de partid a participat la lucrările 
Congresului al XXVII-lea al P.C.U.S., 
și Mihail Gorbaciov, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român a dat o înaltă apre
ciere lucrărilor celui de-al XXVII-lea 
Congres al P.C.U.S., raportului po
litic prezentat de secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S., tovarășul Mihail 
Gorbaciov, și a urat, incă o dată, 
succes deplin lucrărilor congresului, 
care au o mare însemnătate pentru 
înfăptuirea programelor privind con
strucția socialistă și comunistă in

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la întîlnirea cu oamenii muncii 
de la Uzina de linii automate

„A 50 -a aniversare a U. R. S. S." din Moscova

Dragi tovarăși și prieteni,
Aș dori, în primul rînd, să vă 

adresez dumneavoastră, în numele 
delegației care participă la Con
gresul al XXVII-lea al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, al 
muncitorimii române, îndeosebi al 
muncitorilor din construcțiile de 
mașini-unelte, un salut călduros, 
împreună cu cele mai bune urări 
de succes în întreaga dumneavoas
tră activitate. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Ne aflăm în Uniunea Sovietică 
în calitate de invitați la cel de-al 
XXVII-lea Congres al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice. Am 
ascultat cu mult interes Raportul 
prezentat de tovarășul Mihail 
Gorbaciov. Ne-au reținut, în mod 
deosebit, atenția obiectivele de 
mare însemnătate privind dezvol
tarea accelerată economico-socială 
a Uniunii Sovietice, perfecționarea 
întregii activități de conducere, de 
planificare, de dezvoltare continuă 
a democrației socialiste. Conside
răm aceste obiective de o însem
nătate deosebită, deoarece prin 
realizarea lor popoarele Uniunii 
Sovietice vor parcurge încă o cale 
importantă spre visul de aur al 
omenirii — spre societatea comu
nistă. (Aplauze puternice).

în al doilea rînd, ne-au reținut 
atenția preocuparea și accentul 
pus pe necesitatea dezarmării, a 
dezarmării nucleare în primul rînd, 
a asigurării păcii. (Aplauze pu
ternice). Considerăm accentuarea 
acestor probleme în Raportul to
varășului Mihail Gorbaciov ca 
deosebit de importantă, avînd în 
vedere că, în situația internațio
nală de astăzi, problema păcii con
stituie obiectivul fundamental al 
țărilor socialiste, al întregii ome
niri. (Aplauze îndelungate).
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Uniunea Sovietică, pentru cauza ge
nerală a socialismului și păcii.

In cursul întîlnirii a fost expri
mată satisfacția reciprocă față de 
dezvoltarea pe linie ascendentă a 
colaborării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, dintre Republica Socia
listă România și Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste, au fost 
examinate perspectivele extinderii 
raporturilor economice in direcțiile 
prioritare ale progresului tehnico-ști- 
intific pe bază bilaterală, precum și 
pe baza Programului complex al ță
rilor membre ale C.A.E.R. S-a con
venit ca organele corespunzătoare din 
cele două țări să continue activitatea 
pentru găsirea de noi posibilități, în 
vederea extinderii relațiilor de cola
borare economică și cooperare in

Iată de ce se poate, într-adevăr, 
spune că hotărîrile Congresului al 
XXVII-lea dau o măreață per
spectivă activității oamenilor mun
cii, popoarelor Uniunii Sovietice, 
atît pe calea socialismului, cît și 
pe calea luptei pentru pace. Ele 
au o mare însemnătate interna
țională ! (Aplauze prelungite).

Aș dori să evoc, la această adu
nare, cu multă satisfacție, relațiile 
bune de colaborare între Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, între 
poporul român și popoarele Uniunii 
Sovietice — relații cu adinei și în
delungate tradiții, care, în anii 
socialismului, s-au ridicat la un 
nivel nou și se bazează pe lupta 
comună pentru socialism, pentru 
bunăstarea popoarelor noastre, 
pentru pace în întreaga lume. 
(Aplauze puternice).

Dăm o înaltă apreciere remarca
bilelor realizări ale Uniunii Sovie
tice în construcția societății socia
liste dezvoltate — și aș dori, și în 
acest cadru, să adresez popoarelor 
sovietice cele mai calde felicitări 
pentru aceste realizări, precum și 
urarea de a obține realizări tot 
mai mari, în toate domeniile! 
(Aplauze puternice, îndelungate).

în ce privește situația din Româ
nia. Am trecut, cu 40 de ani în 
urmă, la construcția societății so
cialiste ; este un timp relativ scurt. 
Dar în această perioadă România 
s-a transformat dintr-o țară agri
colă înapoiată într-o țară socialis
tă industrial-agrară în plin pro
gres. Voi menționa numai faptul 
că, în industrie, am produs anul 
trecut de peste 100 de ori mai 
mult decît acum 40 de ani, ceea 
ce înseamnă că realizăm în mai 
puțin de trei zile întreaga produc
ție pe care o realizam într-un an 
acum 40 de ani. Aceasta demon

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A REVENIT IN CAPITALĂ

producție. Conducătorii român și so
vietic au reafirmat linia constantă a 
celor două partide privind adîncirea 
relațiilor româno-sovietice în toate 
domeniile de activitate, pe baza 
principială a marxism-leninismului 
și internaționalismului socialist.

A fost exprimată părerea unanimă 
că evoluția situației internaționale 
impune întărirea continuă a unității 
și coeziunii țărilor socialiste, acțiuni 
intense, convenite, ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
eforturi constante din partea tuturor 
forțelor iubitoare de pace, dezvol
tarea unui dialog politic productiv 
între state cu orînduiri sociale dife
rite.

A avut loc un schimb de păreri cu 
privire la căile de realizare a pro
gramului prezentat de Uniunea So

strează forța socialismului, capa
citatea unui popor devenit stăpjn 
pe destinele sale, ce poate el rea
liza atunci cînd clasa muncitoare 
devine clasă conducătoare în so
cietate. (Aplauze puternice).

în agricultură, producția a cres
cut în această perioadă de aproape 
4 ori. Venitul național este de pes
te 32 de ori mai mare, iar pe a- 
ceastă bază am asigurat ridicarea 
nivelului de trai al poporului. Față 
de aceeași perioadă, retribuția 
reală a crescut de peste 8 ori.

Realizăm un puternic volum de 
construcții sociale, industriale, 
agricole, inclusiv construcții de lo
cuințe. Practic, am transformat în 
mod radical întreaga înfățișare a 
țării. Oricine vizitează România — 
și știu că sînt multi prieteni so
vietici care vin în tara noastră — 
poate să constate că. în anii socia
lismului, poporul român a făcut 
totul pentru a demonstra capaci
tatea sa creatoare, dar și faptul că 
numai și numai socialismul asigu
ră popoarelor calea spre dez
voltare rapidă, spre bunăstare, spre 
independență! (Aplauze puternice).

Am menționat deja relațiile 
bune cu Uniunea Sovietică — și 
doresc să subliniez că colaborarea 
cu Uniunea Sovietică, cu alte țări 
socialiste a avut și are o mare în
semnătate în întreaga dezvoltare 
a tării noastre. Viata a demonstrat 
că colaborarea între țările socia
liste. activitatea în C.A.E.R. au o 
contribuție de seamă la dezvoltarea 
fiecărei economii naționale, la îna
intarea fiecărei țări pe calea so
cialismului, la consolidarea, pe an
samblu, a socialismului, la creș
terea prestigiului socialismului în 
întreaga lume. (Aplauze îndelun
gate).

Sîntem ferm hotărîți să acțio
năm în vederea realizării progra

vietică privind lichidarea, pină la 
sfîrșitul acestui secol, a armamente
lor nucleare. Secretarul general al 
Partidului Comunist Român a reafir
mat sprijinul deplin al României 
fată de acest program și a subliniat 
necesitatea intensificării eforturilor 
în vederea înfăptuirii dezarmării, a 
întăririi păcii și securității interna
ționale. A fost evidențiată însemnă
tatea creării în diferite regiuni ale 
Europei și lumii, inclusiv in Balcani, 
de zone libere de arma nucleară si 
chimică, ceea ce ar avea o mare în
semnătate pentru cauza eliberării 
omenirii de acest gen deosebit de 
periculos de arme de distrugere in 
masă.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească, deschisă și de 
înțelegere reciprocă.

melor adoptate în comun în dome
niul dezvoltării economice, a Pro
gramului tehnico-științific pină în 
anul 2000, considerînd că aceste 
programe asigură țărilor socialiste 
membre ale C.A.E.R. posibilitatea 
de a realiza un progres mai rapid, 
de a lichida unele rămîneri în 
urmă și de a putea să ocupe, pînă 
în anul 2000, primul loc în lume 
în ce privește producția. în ce pri
vește nivelul tehnic și științific al 
producției. Avem această posibili
tate și trebuie să realizăm acest 
obiectiv ! (Aplauze puternice).

De altfel, am înțeles că la con
gresul partidului dumneavoastră 
se discută tocmai despre aceasta
— și am reținut că toti vorbitorii 
sînt hotărîți să acționeze în această 
direcție.

Și poporul român a trecut la 
realizarea celui de-al 8-lea plan 
cincinal, a hotărîrilor Congresului 
al XlII-lea al partidului nostru, 
înfăptuind cu fermitate Programul 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înain
tare spre comunism. Am încheiat 
prima lună a cincinalului cu re
zultate bune. dar. desigur, aceasta 
este doar prima lună. Sîntem însă 
hotărîți să realizăm întregul cinci
nal în condiții cît mai bune și să 
ne aducem în acest fel contribuția 
la dezvoltarea și întărirea patriei, 
a tuturor țărilor socialiste, la creș
terea prestigiului socialismului în 
lume. (Aplauze puternice).

Accentuăm mult necesitatea 
unei noi calități, a înfăptuirii re
voluției tehnico-științifiee. Con
strucția de mașini-unelte — între 
care și uzina dumneavoastră — 
are. în această direcție, un rol deo
sebit. într-adevăr, comunismul nu 
se poate realiza decît pe baza ce
lor mai înalte cunoștințe tehnice 
și științifice. însuși comunismul re
prezintă tot ce are mai bun con
știința lumii. Și trebuie să reali
zăm societatea comunistă pe baza 
celor mai noi și mai înaintate cu
ceriri ale științei și tehnicii, ale 
cunoașterii umane în general ! 
(Aplauze puternice).

Sîntem și noi preocupați de re
ducerea cheltuielilor materiale, de 
creșterea eficienței economice și 
rentabilității întregii activități. Am 
introdus principiile autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii in 
toate sectoarele de activitate. A- 
plicăm un nou mecanism eco
nomic. care, în esență, pornește de 
Ia faptul că orice activitate tre
buie să fie la cel mai înalt ni
vel tehnic, dar și la cel mai înalt 
nivel de eficientă economică. în
treaga activitate trebuie să se ba
zeze pe autofinanțare. Punem un 
mare accent pe dezvoltarea demo
crației muncitorești-revolutionare, 
înțelegînd prin aceasta partici
parea directă a clasei muncitoa
re. a intelectualității, a tuturor ca
tegoriilor sociale la conducerea tu
turor sectoarelor de activitate. So
cialismul nu se poate realiza de
cît cu participarea directă a în
tregului popor. Noi în România 
spunem că socialismul îl reali
zăm cu poporul și pentru popor — 
și trebuie să facem totul pentru 
dezvoltarea democrației socialiste
— factor hotărîtor pentru victo
ria comunismului ! Poporul este 
constructorul comunismului — el 
trebuie să aibă rolul hotărîtor
(Continuare în pag. a 111-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, care, in frun
tea delegației Partidului Comunist 
Român, a participat, la Moscova, la 
lucrările celui de-al XXVII-lea Con
gres al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, a revenit, vineri 
seara, in Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., de secretari ai 
Comitetului Central al partidului, de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe tovarășul Dimce Betovski

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi 
seara, la Moscova, pe tovarășul 
Dimce Belovski, secretarul Prezi
diului Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, con
ducătorul delegației U.C.I. care 
participă la Congresul al XXVII-lea 
al P.C.U.S.

Mulțumind pentru întrevederea 
acordată, tovarășul Dimce Be
lovski a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
prietenesc din partea Prezidiului

Puternică angajare muncitorească pentru 
îndeplinirea planului la toti indicatorii!

De astăzi intrăm în cea de-a treia 
lună a primului an al noului cinci
nal. Știrile sosite in ultimele zile la 
redacție atestă că numeroase unități 
industriale, practic din toate ramu
rile și județele, au încheiat cu bune 
rezultate primele două luni din acest 
an, că la un șir de produse s-au de
pășit prevederile planului. Rezulta
tele obținute în acest răstimp ilus
trează voința de neclintit a oa
menilor muncii de a răspunde prin 
fapte remarcabile vibrantelor che
mări adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, de a asigura înde
plinirea și depășirea planului pe 
acest an la toți indicatorii cantitativi 
și calitativi, de eficiență, spre a 
crea astfel o bază trainică înfăptui
rii obiectivelor pe întregul cincinal 
1986—1990, a hotărîrilor Congresului 
al XlII-lea al partidului.

Exigențele și sarcinile planului pe 
acest an sînt mari și complexe șl, 
tocmai de aceea, important este ca 
în luna martie — pornind de la ana
liza realistă, responsabilă a realiză
rilor de pină acum — în fiecare în
treprindere și ramură a industriei să 
fie intensificat ritmul de producție, 
să fie consolidate și amplificate re
zultatele obținute, astfel ca sarcinile 
de plan și prevederile programului 
suplimentar de producție industria
lă pe primul trimestru al acestui an 
să fie îndeplinite integral, ca întrea
ga activitate economică să fie ridi
cată la un nivel superior de calitate 
și eficiență. De fapt, aceasta este o 
cerință fundamentală pentru dezvol
tarea dinamică si intensivă a indus
triei în anul 1986.

In spiritul orientărilor și Sarcinilor 
formulate de secretarul general al 
partidului, cu cea mai mare răspun
dere trebuie să se acționeze in fie-, 
care întreprindere și ramură pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan la productia-marfă. prin 
realizarea ritmică, la toate sortimen
tele, a producției fizice, prin fabri

j PENTRU RECOLTE MARI — PĂMÎNTULUI 
j O PRODUCTIVITATE SPORITĂ!
! Programul cu privire la organizarea
j teritoriului și creșterea fertilității
I solurilor în perioada 1986-1990
! PAGINA A ll-A

liului de Stat șl al guvernului, de 
conducători ai unor instituții cen
trale, organizații de masă și obștești, 
de alte persoane oficiale.

Erau prezenți V. G. Pozdniakov, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al

★
La plecarea din Moscova, pe 

aeroportul Vnukovo, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost condus de 
tovarășul D. A. Kunaev, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
de alte persoane oficiale sovietice.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a fost condus de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C.

Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din iugoslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat mulțumiri pentru mesaj și 
a transmis, la rindul său. un cald 
salut prietenesc conducerii Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

In cadrul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a fost exprimată satisfacția pentru 
dezvoltarea continuă a raporturilor 
de prietenie și colaborare multilate
rală româno-iugoslave, în folosul și 
spre binele popoarelor celor două 
țări vecine și prietene, al socialis
mului și păcii in lume.

La convorbire au participat to

carea peste plan a unor cantitătl cit 
mai mari de produse, in strinsă 
concordantă cu prevederile progra
mului suplimentar adoptat de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., cu cerințele economiei na
ționale. Subliniem această necesita
te intrucît, cu toate rezultatele bune 
obținute în primele două luni de nu
meroase întreprinderi, într-o serie 
de unități sarcinile de plan nu au 
fost îndeplinite integral la anumite

Exigențe ale activității 
economice in industrie 

in ultima lună a trimestrului 
produse de primă importanță și 
absolut utile economiei naționale.

Este cît se poate de evident că 
sarcini deosebite revin în această 
privință oamenilor muncii din uni
tățile industriei extractive și ener
getice. Ei au datoria să muncească 
fără preget, cu abnegație și spirit de 
răspundere revoluționar, pentru 
creșterea mai puternică a producției 
de cărbune, țiței, minereuri, energie 
electrică — resurse absolut necesare 
pentru desfășurarea in bune condiții 
a activității din întreaga economie ; 
practic, prevederile privind creșterile 
suplimentare de producție în unită
țile din aceste sectoare trebuie con
siderate ca minime, planul puțind fi 
depășit in mod nelimitat, orice de
pășire contribuind la progresul eco
nomic al țării.

De bună seamă, așa cum a 
subliniat recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe primul plan al 
activității oamenilor muncii din toate 
unitățile și ramurile, al preocupări
lor tuturor cadrelor din economie 

Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

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

★

al P.C.R., prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
de ceilalți membri ai delegației 
Partidului Comunist Român, care 
participă în continuare la lucrările 
Congresului al XXVII-lea al P.C.U.S.

A fost prezent E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

varășii Constantin Dăscălescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Ion Stoiân, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.

Din partea iugoslavă a participat 
tovarășul Stanislav Stoianovici, se
cretar executiv al Prezidiului C.C. 
al U.C.I.

Au fost de fată Traian Dudaș, 
ambasadorul României în Uniunea 
Sovietică, și Miloico Drulovici, am
basadorul Iugoslaviei in U.R.S.S.

trebuie să se afle realizarea riguroa
să a planului la export. Esențial in 
acest scop este să se asigure lansarea 
din timp, cu prioritate în fabricație 
a produselor destinate exportului, 
realizarea și livrarea lor în structura 
sortimentală, la nivelul tehnic și ca
litativ și la termenele prevăzute în 
contractele încheiate cu partenerii 
externi ; totodată, important este să 
se acționeze cu hotărîre pentru 
creșterea ponderii produselor cu 
grad ridicat de prelucrare. pentru' 
adaptarea operativă a producției la 
cerințele partenerilor de peste ho
tare, pentru sporirea continuă a 
aportului valutar al produselor ce se 
livrează la export. Cu cea mai mare 
răspundere trebuie să se înțeleagă 
că realizarea ritmică și integrală a 
planului la export, depășirea preve
derilor în acest domeniu, creșterea 
competitivității produselor românești 
pe piețele externe constituie o nece
sitate obligatorie pentru desfășu
rarea în cele mai bune condiții a în
tregii activități economice, o cerin
ță esențială a dezvoltării economico- 
sociale a țării.

Desigur, eforturile pentru îndepli
nirea și depășirea planului la pro
ducția fizică și la export trebuie sâ 
se împletească în această perioadă 
cu desfășurarea, in fiecare între
prindere. a unor acțiuni ferme, stă
ruitoare pentru creșterea mai pu
ternică a productivității muncii, ri
dicarea continuă a nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, valorifi
carea superioară a resurselor mate
riale și energetice și reducerea mai 
substanțială a cheltuielilor materiale 
și de producție — într-un cuvînt, 
pentru sporirea mai susținută, pe 
toate căile, a eficienței economice, 
în fond, accentuarea factorilor cali
tativi, de eficiență ai activității eco
nomice constituie un obiectiv fun-

Mircea ANGELESCU 
(Continuare în pag. a III-a)
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Orientările si sarcinile subliniate de tovarășul Micolae Ceausescu - la baza activității pentru creșterea puternică a producției agricole

PENTRU RECOLTE MARI - PĂM1NM 0 PRODUCTIVITATE SPORITĂ!
Programul cu privire la organizarea teritoriului 

și creșterea fertilității solurilor în perioada 1986-1990

O direcție fundamentala de acțiune:

Asigurarea 
reproducției lărgite 

a fertilității 
solului

între programele adoptate de recenta Plenară lărgită a Consiliului 
National al Agriculturii, menite să asigure dezvoltarea mai accelerată a 
diferitelor sectoare ale producției agricole, cel referitor la organizarea 
teritoriului și creșterea fertilității solurilor in perioada 1986—1990 prezintă 
neîndoielnic o importantă cu totul deosebită. Și aceasta deoarece el stabi
lește intr-o concepție unitară, de largă perspectivă, complexul de măsuri 
ce trebuie întreprinse pentru a spori mult potențialul productiv al pămîn- 
tului, principalul mijloc de producție în agricultură.

în legătură cu semnificația acestui program, direcțiile principale de 
acțiune preconizate și modalitățile concrete de realizare a acestora am 
solicitat tovarășului Tlberiu MUREȘAN, președintele Academiei de 
Științe Agricole și Silvice, să facă unele sublinieri.

— Mal tntii, vă rugăm să vă re
feriți la noutățile pe care le aduce 
acest program.

— Dintr-un Început trebuie subli
niat faptul că Programul cu privire 
la organizarea teritoriului și crește
rea fertilității solurilor în perioada 
1986—1990. elaborat din inițiativa și 
sub directa îndrumare a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se constituie ca o 
parte integrantă a Programului na
tional de îmbunătățiri funciare de 
asigurare a unor recolte sigure și 
stabile, prin creșterea capacității de 
producție a solului, program adoptat 
In anul 1983 și care este în plin pro
ces de materializare.

Esențial este că programul actual 
prevede obligativitatea ca sistemele 
de agricultură specifice diferitelor 
categorii de sol, amenajările de iri
gații. desecări, prevenire și comba
tere a eroziunii solului, precum si 
lucrările agropedoameliorative să se 
realizeze in baza unei concepții uni
tare și in strinsă corelare cu acțiu
nea de organizare a teritoriului, care 
este in curs de realizare.

— Ce anume a determinat adopta
rea acestui nou program?

— Ei constituie o necesitate obiec
tivă. fără de care nu este de conceput 
realizarea sarcinilor mari din dome
niul agriculturii. Din cauze foarte di
verse, la ora actuală există o mare 
diferențiere în ce privește nivelul de 
fertilitate a diferite categorii de so
luri. Avem și soluri unde datorită 
unor preocupări sistematice 6e poate 
aprecia că fertilitatea a crescut 
simțitor. Și. dimpotrivă, există și în
tinse terenuri a căror fertilitate fie 
că staționează, fie că este în scădere. 
Constituie o realitate faptul că in 
unele unități agricole datorită unor 
factori limitativi privind calitatea so
lului. realizarea producției agricole 
nu este la nivelul așteptărilor. Pe 
baza cercetărilor si studiilor pedolo- 
glce și agrochimice executate Ia ni
velul întregii suprafețe arabile a tării 
au fost identificate, atît cantitativ, 
cit și calitativ, categoriile de soluri 
care necesită lucrări speciale pentru 
creșterea fertilității lor. Consider 
ilustrativ pentru oportunitatea unor 
asemenea lucrări faptul că pe a- 
proape 4,5 milioane hectare trebuie 
să se aplice un sistem de lucrări de 
fertilizare cu totul deosebit, împreu
nă cu aplicarea altor măsuri speci
fice pentru a se asigura creșterea 
cantității de humus din sol. Tot
odată, trebuie cunoscut și fap
tul că starea de aprovizionare cu 
elemente nutritive de bază a întinse 
suprafețe de teren se situează la un 
nivel scăzut, comparativ cu produc
țiile ce trebuie realizate. Prin apli
carea măsurilor cuprinse în program, 
in mod distinct pentru fiecare cate
gorie de sol, trebuie să se ajungă in 
final să se creeze ceea ce numim în 
mod obișnuit o bază pentru a se 
realiza reproducția lărgită a fertili
tății solului de la un an la altul. 
Acesta este In esență scopul progra
mului actual.

— In ce măsură organizarea teri
toriului poate contribui la creșterea 
fertilității solurilor ?

— Contribuie și Încă foarte mult. 
Fiindcă organizarea științifică a te
ritoriului asigură un cadru optim 
pentru aplicarea tuturor celorlalte 
măsuri In scopul creșterii fertilității 
solului. Pe baza indicațiilor date de 
conducerea partidului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost adoptată în 
această privință o concepție nouă, 
care vine in sprijinul realizării mă
surilor din program. Anume, s-a tre
cut la organizarea teritoriului și in
troducerea asolamentelor in unitățile 
agricole socialiste pe sole și parcele 
mici, care dau posibilitatea aplicării 
de măsuri agropedoameliorative pen
tru omogenizarea parcelelor, dar și 
pentru aplicarea tehnologiilor unitare 
pe întreaga parcelă, ușurîndu-se ast
fel controlul efectuării corecte a lu
crărilor tehnologice. Pină In prezent 
au fost delimitate perimetrele sta
bile pentru toate fermele de produc
ție vegetală și s-a început organi
zarea teritoriului si introducerea de 
asolamente pe sole și parcele mici 
adecvate condițiilor naturale din fie
care fermă. Finalizarea acestei ac
țiuni este eșalonată pină in anul 1989 
și vor fl cuprinse 4 462 unități agrico

le. ce dispun de 13 098 ferme pentru 
culturile de cîmp și legumicole.

Caracteristic pentru modul In care 
s-a căutat soluționarea diferitelor as
pecte legate de creșterea fertilității 
solului este abordarea interdisciplina- 
ră a problemelor, ceea ce. evident, 
impune ca în faza de aplicare a mă
surilor preconizate să se asigure 
participarea largă a specialiștilor din 
diferite sectoare de activitate,

— Materializarea întocmai, punct 
cu punct, a prevederilor din acest 
program implică si rezolvarea unor 
probleme de altă natură ?

— Este cit se poate de evident că 
acest program este de o complexitate 
deosebită. Măsurile și direcțiile da 
acțiune stabilite se bazează pe rezul
tatele cercetării științifice din diferite 
zone și pe experiența unităților 
agricole fruntașe și. tocmai de aceea, 
consider că ele sînt valoroase. Im

portant este ca ele să fie aplicate cit 
mai aproape de optim. In complex, 
știut fiind faptul că există o strinsă 
interdependență între măsurile reco
mandate, șl că lipsa uneia nu poate 
fi compensată de alta. în programe 
sint nominalizate sarcinile ce revin 
fiecărui județ. Este un lucru bun, 
dar nu suficient. Este absolut nece
sar ca organele agricole județene. In 
strinsă colaborare cu specialiștii din 
unități, cu cei din stațiunile sau In
stitutele teritoriale de cercetări 
agricole să analizeze temeinic situa
ția din fiecare unitate agricolă șl fer
mă de producție, ca in funcție de 
condițiile specifice să detalieze mă
surile ce se impun a fl luate, lucră
rile ce trebuie executate pentru a se 
asigura creșterea fertilității fiecărei 
categorii de sol.

Fiind vorba de un program a cărui 
realizare este eșalonată pe mai multi 
ani, asigurarea unei activități con
secvente pentru executarea canti
tativ si calitativ a fiecărei lucrări 
preconizate constituie condiția de 
bază ■ pentru a se obține rezultate cit 
mai bune în ce privește creșterea 
fertilității solului. în acest sens, con
stituie o garanție că programul sa 
va aplica fără abatere și fără lntlr- 
ziere, faptul că Plenara lărgită a 
Consiliului Național al Agriculturii, 
concomitent cu programul respectiv, 
a aprobat șl necesarul de cadre și 
baza tehnico-materială pentru reali
zarea lui. Acum este de cea mal 
mare importantă ca toți factorii in
teresați — ministere și organe cen
trale — să se achite exemplar de 
obligațiile ce le revin pe linia asigu
rării bazei tehnico-materiale, cores
punzător sarcinilor ce le-au fost sta
bilite prin program, astfel Incit toate 
lucrările preconizate să poată fi 
realizate ritmic și la termen.

Aspect de la executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciore pe șantierul Sculeni-Țuțora-Gorbani, din județul lași Foto : E. Dichiseanu

Obiective ample care trebuie să mobilizeze toate forțele din agricultură
Organizarea teritoriului 

și a asolamentelor
Pentru a se realiza Indicația conducerii 

partidului de a se încheia acțiunea de or
ganizare a teritoriului si asolamentelor. vor 
fi întreprinse următoarele măsuri :

1. Ministerul Agriculturii. împreună cu 
Academia de Științe Agricole și Silvice si 
direcțiile agricole județene vor asigura în
tocmirea proiectelor de organizare a terito
riului si asolamentelor. precum si aplicarea 
lor la termen in .perioada 1986—1990. in toate 
unitățile agricole deținătoare de terenuri 
arabile.

2. Pentru organizarea științifică a terito
riului si asolamentelor sl asigurarea folosirii 
cu eficientă a fondului funciar se va acționa 
in următoarele direcții :

— Ministerul Agriculturii cu Institu
tul de economie agrară. Institutul de 
cercetări pentru pedologie si agrochi
mie. împreună cu organele agricole 
județene, vor încheia in anul 1986 
acțiunea de zonare si microzonare a 
culturilor, pe baza căreia se vor sta
bili tipurile de asolamente la nivelul 
fermelor, potrivit recomandărilor cer
cetării științifice ;

— se va urmări ca prin zonare și 
microzonare. pe ansamblul agricultu
rii. să se asigure atît realizarea sar
cinilor de plan si prevederilor Direc
tivelor Congresului al XIII-lea al 
P.C.R. privind suprafețele si produc
țiile toțale. cit și o repartizare teri
torială corectă a culturilor ;

— scoaterea treptată a plantațiilor 
de vii și pomi de pe terenurile plane 
și reamplasarea acestora pe terenurile 
tn pantă. îndeosebi în zonele consa
crate. Se vor defrișa plantațiile răzle
țe de vii si pomi în folosința mem
brilor cooperatori si se vor comasa 
în apropierea satelor pe terenuri im
proprii culturilor de cîmp :

— sola va constitui unitatea de cul
tură. formată din una sau mai multe 
parcele. Numărul de sole intr-un aso- 
lament va fi determinat de tipul aso- 
lamentului recomandat de cercetarea 
științifică în zona respectivă. Mări
mea solelor se va stabili pe tipuri de 
asolamente, in suprafețe de pină la 
150—200 ha pentru culturile de cîmp 
In zona de cimpie, irigate și neiriga
te, 25—100 ha pentru culturi de cimp 
pe terenuri în pantă, 25 ha pentru le
gume și 50 ha pentru orezării.

Pentru a putea asigura un control 
cit mai riguros al modului de orga
nizare si efectuare a lucrărilor tehno
logice specifice fiecărei culturi si al 
exploatării cu maximă eficientă a 
amenajărilor pentru irigații, desecări, 
combaterea eroziunii solului. în cadrul 
solelor si parcelelor cadastrale anual 
se organizează parcele de lucru.

— lucrările de irigații, desecări, pre
venirea si combaterea eroziunii solu
lui si cele agropedoameliorative se vor 
stabili, proiecta si executa oe cadrul 
organizării teritoriului si corelate cu 
aceasta. Pe terenurile tn pantă lucră
rile de combatere a eroziunii solului 
se vor face astfel ca să permită si 
irigarea teraselor prin aducerea anei 
gravitational ;

— Ministerul Agriculturii. Academia 
de Științe Agricole și Silvice, cu or
ganele agricole județene și specialiș
tii din unități vor stabili și aplica 
tehnologii adecvate tipurilor de aso
lamente organizate în scopul creșterii 
potențialului de fertilitate a solurilor 
și a producțiilor.

în anii 1986—1987 Ministerul Agriculturii 
va lua măsuri ca Împreună cu Ministerul 
Educației si învățămîntului să specializeze 
prin cursuri de scurtă durată (2—3 luni) și 
prin cursuri postuniversitare de un an. cadre 
de pedologi si pentru organizarea teritoriu
lui necesare.

Ministerul Agriculturii cu sprijinul Comi
tetului de Stat al Planificării va urmări 
anual, pe durata întregului cincinal, ca pe 
județe, unități si ferme să se respecte struc
tura de culturi prevăzută în plan și stabilită 
prin zonare și prin asolamentele proiectate 
si aplicate.

Pentru efectuarea lucrărilor necesare în 
proiectarea sl aplicarea la teren a organiză
rii teritoriului si asolamentelor. Ministerul 
Agriculturii cu sprijinul Ministerului Apro
vizionării Tehnico-Materiale și Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, in cursul anilor 1986 și 1987, 
va asigura dotarea Institutului de organiza
re a teritoriului și a oficiilor județene de 
cadastru cu aparatura si materialele nece
sare.

Aplicarea îngrășămintelor 
organice

în perioada 1986—1990 se vor lua urmă
toarele măsuri :

1. Se va aplica anual cantitatea de 50 000 
mii tone gunoi de grajd și 2 000 mii tone 
urină, ceea ce echivalează cu 150 mii tone 
substanță activă. îngrășăminte chimice cu 
azot. 75 mii tone substanță activă îngrășă
minte cu fosfor si 200 mii tone substanță 
activă îngrășăminte cu potasiu.

2. Din cantitatea de gunoi de grajd șl uri
nă prevăzută a se aplica. 15 600 mil tone

gunoi de grajd sl 360 mii tone urină se vor 
transporta si administra cu atelajele.

3. îngrășămintele organice sub formă li
chidă provenite din complexele zootehnice 
se vor aplica prin sistemele de irigație pe 
suprafața de 63 mii ha special amenajate 
in acest scop.

4. Organele agricole județene vor urmări 
aplicarea in teren a tuturor cantităților de 
îngrășăminte organice produse in complexele 
de creștere a animalelor si in gospodăriile 
populației. Specialiștii din unitățile agricole 
de producție vor asigura aplicarea îngrășă
mintelor organice cu prioritate ne parcelele 
cu soluri mai sărace si la culturile mai va
loroase. in special Ia legume, vie si pomi.

Lucrările de scarificare 
și subsolaj

Pentru perioada 1986—1990 se vor lua ur
mătoarele măsuri :

1. Se vor executa anual scarlflcărl pe su
prafața de 515 mii ha si subsolaj pe 1370

precipitat, subprodus din industria 
sodei ;

— 50 mii tone spumă de decantare 
de la fabricile de zahăr ;

— 85 mii tone dolomită măcinată din 
industria materialelor de construcții ;

— 45 mii tone calcar măcinat.
2. Se vor realiza amenajările de desecare 

și de combatere a eroziunii prevăzute in 
planul pe 1986—1990. Pe terenurile amena
jate cu astfel de lucrări se vor aplica mă
surile agropedoameliorative pentru scurge
rea excesului de apă.

3. Se vor executa, In conformitate cu pro
gramele speciale, lucrări de aplicare a gu
noiului de grajd în doze de 20—30 t/ha o 
dată la 3—4 ani și a îngrășămintelor chimice, 
precum și cele de scarificare și subsolaj pe
riodic, din 4 in 4 ani in prima etapă și la 
interval de 5—6 ani după introducerea asola
mentelor cu culturi amelioratoare.

4. Se vor executa arăturile la adfncimea 
maximă permisă de grosimea stratului arabil, 
mal redusă pe aceste soluri (de regulă 
20 cm).

Ținind seama de numărul mare de zile 
ploioase și de unele caracteristici nefavora-

linitate, se va aplica pe suprafețele amena
jate rotația orez-culturi de cimp și alterna
rea folosinței piscicole cu cea agricolă (pe 
solurile foarte puternic sărăturate).

4. Ministerul Agriculturii va urmări execu
tarea amenajărilor complexe de îmbunătățiri 
funciare, inclusiv a amenajărilor orizicole și 
agropiscicole pe terenurile cu soluri sărătu
rate și va repartiza sarcinile de plan și mi j
loacele necesare executării pe aceste terenuri 
a lucrărilor agropedoameliorative.

Direcțiile agricole județene și oficiile de 
studii pedologice și agrochimice vor identi
fica în dinamică, prin studii pedologice pe
riodice, parcelele cu astfel de soluri, stabilind 
tehnologiile adecvate in fiecare caz concret.

Unitățile de producție agricolă vor executa 
lucrările stabilite, in corelare cu tehnologia 
de cultură a plantelor din asolament și vor 
urmări amplasarea pe teren a culturilor din 
plan in funcție de gradul de salinitate a 
solului din fiecare parcelă.

INFLUENȚA ÎNGRĂȘĂMINTELOR NATURALE Șl A CELOR 
CHIMICE ASUPRA PRODUCȚIEI DE PORUMB

In grafic sint prezentate rezultatele obținute In creșterea producției de porumb 
boabe prin administrarea îngrășămintelor naturale separat, sau împreună cu îngră
șăminte chimice, in diferite doze la hectar. Rezultatele — reprezentind media pe 5 ani 
a experiențelor organizate la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice 
Fundulea și in rețeaua stațiunilor de cercetări agricole de profil situate in 16 locali
tăți din țară — pun in evidență sporurile mari de porumb boabe ce se pot obține prin 
administrarea impreună, cu doze moderate, a ingrășămintelor naturale și chimice.

mii ha. asigurindu-se revenirea ne același 
teren o dată la 4 ani.

Aceste suprafețe au fost repartizate pe 
județe oe baza studiilor pedologice.

2. Pe baza lucrărilor de organizare a teri
toriului, specialiștii din unitățile de produc
ție agricolă, cu asistenta oficiilor județene 
de studii pedologice si agrochimice. vor sta
bili parcelele pe care se vor executa lucrări 
de scarificare si subsolaj. Eșalonarea pe ani 
a acestor lucrări, ne parcele, se va face in 
acord cu rotatia culturilor. Lucrările de sca
rificare vor fi efectuate In Intervalul iulie — 
noiembrie. Iar lucrările de subsolaj in pe
rioada septembrie—noiembrie.

3. Ministerul Agriculturii va asigura utila
jele necesare sl va urmări elaborarea docu
mentațiilor tehnice de specialitate privind 
executarea lucrărilor de scarificare si sub
solaj.

Ameliorarea solurilor 
podzolice și a altor 

soluri acide
Pentru generalizarea In producție a tehno

logiilor elaborate de unitățile de cercetare, 
In vederea valorificării superioare a soluri
lor podzolice și a altor soluri acide, se vor 
aplica in perioada 1986—1990 următoarele 
măsuri:

1. Se vor aplica 5 504 mii tone amenda
mente pe suprafața de 1 386 mii ha. eșalo
nate oe ani : se va realiza creșterea normei 
medii de aplicare a amendamentelor pină la 
5 tone la hectar si o periodicitate medie de 
7 ani pe solurile arabile si de 12 ani pe 
pășuni și finețe.

Pe solurile acide deficitare In magneziu 
se va aplica dolomită in locul calca
rului. Ca surse de amendamente se vor 
folosi In cea mal mare parte materiale re
ziduale șl subproduse industriale, după cum 
urmează (tone/an) :

— 200 mii tone carbonat de calciu

bile ale solurilor podzolice, pentru a permite 
realizarea lucrărilor in epoca optimă, se va 
asigura o incărcătură adecvată de teren 
arabil pe tractor.

5. Direcțiile agricole județene și oficiile de 
studii pedologice și agrochimice vor identi
fica prin studii pedologice și agrochimice la 
nivel de parcelă terenurile pe care se vor 
aplica amendamente și sortimentul acestora, 
precum și celelalte lucrări agropedoameliora
tive. împreună cu specialiștii din unitățile de 
producție agricolă, vor programa executarea 
lucrărilor necesare pe ani, in funcție de rota
ția culturilor din asolament.

6. Ministerul Agriculturii și direcțiile agri
cole județene vor urmări ca trusturile stațiu
nilor de mecanizare a agriculturii, trusturile 
întreprinderilor agricole de stat, impreună cu 
unitățile de producție agricolă, să organizeze 
formații speciale de lucru pentru executarea 
lucrărilor de amendare si a celorlalte lucrări 
agropedoameliorative prevăzute in program.

Ameliorarea solurilor 
sărăturate

Pentru punerea In valoare tn continuare și 
mărirea capacității de producție a solurilor 
sărăturate se vor executa următoarele lucrări:

1. Se vor amenaja cu lucrări de Îmbunătă
țiri funciare următoarele suprafețe in peri
oada 1986—1990 :

— amenajări pentru Irigații la cul
turi de cîmp pe 119 mii ha ;

— amenajări pentru orezării pe 4 
mii ha.

Suprafețele neprevăzute In program se vor 
amenaja după 1990, pe măsura asigurării 
surselor de apă în zonele respective.

2. Se vor aplica sisteme speciale de agri
cultură, diferențiate in funcție de categoria 
de soluri, de folosință, de stadiul de amena
jare cu lucrări de îmbunătățiri funciare și de 
etapa de ameliorare a solului.

3. In cadrul acestor sisteme speciale de 
agricultură se vor cultiva plante tolerante 
la salinitate, se vor executa suprainsămințărl 
pe pajiști cu ierburi perene tolerante la sa

Ameliorarea solurilor 
nisipoase 

și a nisipurilor
Pentru punerea In valoare In continuare a 

acestor terenuri, se vor lua următoarele 
măsuri :

1. Se vor extinde lucrările de Irigații șl 
nivelare in conformitate cu prevederile Pro
gramului național, pină in 1990, la 303.3 
mii ha.

Ministerul Agriculturii, prin Direcția gene
rală economică de îmbunătățiri funciare, va 
asigura realizarea amenajărilor pentru Irigat 
conform eșalonării pe ani făcută in Progra
mul național.

2. Se va analiza schimbarea modului de 
folosință pentru valorificarea superioară a 
terenurilor nisipoase prin creșterea suprafe
țelor arabile și a celor de vii și pomi. Mi
nisterul Agriculturii și direcțiile județene vor 
urmări ca prin lucrările ce se vor executa 
să se realizeze schimbarea in categorii supe
rioare a modului de folosință a terenurilor 
nisipoase, conform acestui program.

3. In raport cu starea de fertilitate a so
lurilor nisipoase $1 a nisipurilor, Ministerul 
Agriculturii și Academia de Științe Agricole 
vor aplica sisteme specifice de agricultură, 
și anume :

— asolamente cu structuri speciale 
de culturi, incluzînd îngrășămintele 
verzi în cultură succesivă pe 37 mii 
ha anual ;

— fertilizare amellorativă cu În
grășăminte organice (pină la 40—60 
t/ha la 2—4 ani, revenind anual 4 117 
mii t pe 104 mii ha) și minerale, fo
losind un sortiment specific cu solu- 
bilizare lentă ;

— măsuri de protecție împotriva 
spulberării nisipurilor (perdele și cu
lise de protecție, culturi succesive) ;

— Irigația cu norme mici și dese ;
— lucrări ale solului la adtncime 

redusă.

Lucrări de agrotehnică
antierozională

Pentru protecția și sporirea capacității de 
producție a solurilor situate pe pante se vor 
lua următoarele măsuri:

1. Ministerul Agriculturii, prin Direcția 
generală economică de imbunătățiri funciare, 
va asigura proiectarea și execuția amenajă
rilor de combatere a eroziunii, care vor 
ajunge in 1990 la o suprafață de 3 050 mii 
ha, conform eșalonării prevăzute în Progra
mul național.

2. Ministerul Agriculturii va asigura întoc
mirea și aplicarea proiectelor de amenajare 
și organizare antierozionale, care vor in
clude lucrările de agrotehnică antieroziona
lă, in cadrul cărora se va generaliza pe ju
dețe experiența de la Perieni, completată cu 
experiența locală dobindită in perimetrele 
etalon.

3. Unitățile de producție agricolă vor apli
ca in continuare sisteme specifice de agri
cultură, și anume :

— in zona secetoasă din Dobrogea, 
sudul Moldovei, Cîmpia Jijiei. Cimpla 
Olteniei și Munteniei, pe lîngă pro
tecția împotriva eroziunii provocate de 
ploi se vor aplica măsuri speciale de 
prevenire a eroziunii pe terenurile 
irigate ;

— In zona semlumedă a Podișului 
Moldovei, Cimpla Transilvaniei, dea
lurile și colinele subcarpatice, pe lîn
gă măsurile de protecția solului îm
potriva eroziunii se vor executa lu
crări de prevenire a alunecărilor, de 
desecare și. local, de ameliorare a să
raturilor ;

— în zona umedă din Podișul Su
cevei, dealurile din Subcarpații Meri
dionali. Podișul Tirnavelor. dealurile 
din vestul țării, pe lingă protecția so
lului împotriva eroziunii se vor exe
cuta lucrări de desecare și de preve
nire a alunecărilor.

4. Pentru realizarea sistemelor de agri
cultură antierozională se va asigura produc
ția tractoarelor pe șenile și a mașinilor spe
cifice, prevăzute în sistema de mașini apro
bată de conducerea de partid și de stat.

Pagină realizată de 
Aurel PAPADIUC
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Cu prilejul prezenței la lucrările Congresului al XXVII-lea al P.C.U. S.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a vizitat Uzina de linii automate „A 50-a aniversare a U.R.S.S." din Moscova

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

Manifestări de aleasă stimă, de înaltă prețuire

(Urmare din pag. I) 

în conducerea întregii societăți. 
(Aplauze puternice).

Desigur, înțelegem bine rolul 
clasei muncitoare — forța socia
lă cea mai înaintată și cea mai 
numeroasă în societate. Clasei 
muncitoare îi revine un rol deo
sebit. Ea își îndeplinește — și la 
noi. și știu că și la dumneavoas
tră — cu cinste rolul de forță 
conducătoare în societate. Trebuie 
să intărim rolul clasei muncitoa
re. participarea ei la conducerea 
societății ! Fiind clasă conducătoa
re. ea trebuie să participe direct 
la conducerea societății socialiste ! 
In aceasta constă forța socialis
mului — și vom întări continuu 
rolul clasei muncitoare, unitatea 
întregului popor, sub conducerea 
partidului comunist !

Și noi accentuăm mult rolul con
ducător al partidului. Dar înțe
legem că partidul poate să-și în
deplinească acest rol numai îm
preună cu clasa muncitoare, cu ță
rănimea, cu intelectualitatea, cu. 
poporul. Partidul trebuie să fie 
acela care să asigure condițiile 
participării poporului la condu
cerea întregii societăți, pentru că 
numai astfel își îndeplinește rolul 
său de conducător, de forță hotă- 
rîtoare în făurirea socialismului și 
comunismului ! (Aplauze puter
nice).

Partidele noastre — mă refer la 
Partidul Comunist Român și la 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice — au demonstrat, prin ac
tivitatea lor — cu toate lipsurile 
care s-au manifestat într-un do
meniu sau altul — că își îndepli
nesc în bune condiții misiunea is
torică de a conduce popoarele spre 
societatea comunistă, care va asi
gura omenirii adevărata egalitate 
în dreptuiți în țoale domeniile, va 
face ca omul să fie cu adevărat 
st.ăpînul țării, al naturii, a tot ceea 
ce se realizează în țările respecți-' 
ve : pentru că, pînă la urmă, omul 
este factorul hotărîțor în tot ceea 
ce se realizează. Și tot ceea ce fa
cem trebuie să servească omului ! 
Am discutat și astăzi. în uzina 
dumneavoastră, să construim noi 
mașini-unelte automate. roboți. 
Este foarte bine ; dar, gîndindu-ne 
la roboți, trebuie să fim perma
nent conștienți că omul făurește 
mașinile și roboții — și, deci, tre
buie să facem totul pentru om. 
pentru bunăstarea și fericirea sa ! 
Acestea sînt obiectivele pe care și 
le propun astăzi partidele noastre 
comuniste — din România și Uniu
nea Sovietică, din alte țări. Aces
tea sînt obiectivele spre comunism! 
(Aplauze puternice).

Dar pentru a’ realiza programele 
pe care le avem fiecare — deci 
pentru a se realiza și programul 
care se discută zilele acestea în 
Congresul al XXVII-lea al parti
dului dumneavoastră — este nevoie 
de pace. Putem să realizăm aceste 
obiective numai în condiții de 
pace. De aceea, trebuie să facem 
totul pentru a pune capăt cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare și, 

în primul rînd, pentru dezarmarea 
nucleară, pentru a asigura dreptul 
suprem al oamenilor — la exis
tență, la libertate, la viată și la 
pace.

Salutăm și dăm o înaltă aprecie
re propunerilor Uniunii Sovietice 
privind eliminarea totală, pînă în 
anul 2000, a armelor nucleare, rea
lizarea în trei etape a acestui pro
gram. din care prima pînă în 1990. 
Este necesar să facem totul pentru 
a se ajunge la eliminarea rachete
lor nucleare cu rază medie , de ac
țiune din Europa în primul rînd, 
dar și din alte părți ale lumii. Tre
buie să oprim acțiunile de militari
zare a Cosmosului. Așteptăm — la 
fel ca toate popoarele lumii — ca 
S.U.A. și aliații lor să adopte o 
atitudine realistă, să răspundă în 
mod corespunzător propunerilor 
făcute de Uniunea Sovietică. Pe 
baza propunerilor formulate și de 
o parte și de alta este posibil — 
și trebuie — să se ajungă la acor
duri corespunzătoare, păstrînd 
echilibrul de forțe între cele două 
părți, un echilibru bazat nu pe noi 
arme, ci pe reducerea celor exis
tente la un nivel cît măi scăzut. 
Numai o asemenea orientare co
respunde intereselor tuturor po
poarelor, păcii și securității inter
naționale ! (Vii aplauze).

Dumneavoastră știți bine că 
arma nucleară se deosebește radi
cal de toate armele de pînă acum. 
Folosirea ei duce la dispariția a 
înseși condițiilor pentru existența 
vieții pe planeta noastră. Nu este 
vorba numai de o armă cu capaci
tate de distrugere mare, ci de o 
armă care amenință însăși exis
tența omului, a vieții pe planeta 
noastră. De aceea, trebuie să eli
minăm armele nucleare, cu tot ar
senalul de rachete ! în acest spirit, 
am salutat și sprijinim activ pro
punerile Uniurtii- Sovietice în di
recția aceasta ! .

Trebuie să acționăm pentru re
ducerea generală a armamentelor, 
a cheltuielilor militare, pentru ca 
uriașele sume ce se cheltuiesc în 
lume — care se apropie de un tri
lion dolari — să fie îndreptate 
spre soluționarea multor probleme 
sociale, inclusiv a problemelor ță
rilor în curs de dezvoltare.

Avem ferma convingere că, ac- 
ționînd unite, popoarele lumii — 
în rîndul cărora țările socialiste 
ocupă primul loc — vor reuși să 
obțină victoria in lupta pentru de
zarmare. vor reuși să impună pa
cea și să salveze omenirea de la 
un război nuclear, care ar duce la 
dispariția vieții pe planeta noastră. 

• Sîntem ferm hotărîți să întărim 
solidaritatea cu toate țările socia
liste, cu toate popoarele lumii — și 
avem ferma convingere că. victoria 
va fi a popoarelor, că vom asigura 
pacea pe planeta noastră ! (Aplau
ze puternice).

Cînd am vorbit de colaborarea 
generală dintre țările noastre, am 
avut în vedere și contribuția uzi
nei dumneavoastră la realizarea 
acestei colaborări. în următorul an, 
această colaborare se va intensi

fica în toate domeniile. Există 
un program special în domeniul 
mașinilor-unelte, al automatizării 
și robotizării. Am dori ca între 
uzina dumneavoastră și uzinele si
milare din România să se realizeze 
o colaborare tot mai strînsă. Do
rim să participăm activ la reali
zarea programelor ce s-au adoptat 
în direcția aceasta. Cred că veți 
fi de acord ca această colaborare 
să aibă în vedere să creeze ma
șini automate, roboți cît mai inte- 
ligenți, care să ușureze munca 
omului și să ne ajute să mergem, 
cu pași mai repezi spre o socie
tate în care omul va fi cu adevărat 
liber, spre comunism ! (Aplauze 
puternice).

Sper că, în cadrul acestei co
laborări, se vor intensifica contac
tele directe între întreprinderile 
românești și sovietice. Am în ve
dere contactele între specialiști, 
dar și între muncitori, pentru că, 
pînă la urmă, dacă clasa munci
toare este clasa conducătoare în 
societatea socialistă, atunci și 
muncitorii trebuie să se întîlneas- 
că și să conlucreze mai strîns ! 
Noi, socialiștii, totdeauna am vor
bit de unitatea clasei muncitoare 
— și, în condițiile socialismului, 
trebuie să întărim și mai mult 
această unitate și solidaritate a 
clasei muncitoare din țările noas
tre, din întreaga lume.

în încheiere, aș dori, dragi tova
răși și prieteni, să vă urez succese 
toti mai mari în înfăptuirea pro
gramelor de modernizare și dezvol
tare a uzinei dumneavoastră, în 
realizarea, în cît mai bune con
diții, a sarcinilor ce vă revin din 
hotărîrile Congresului partidului 
dumneavoastră.

Urez popoarelor Uniunii Sovie
tice succese tot mai mari în reali
zarea hotărîrilor Congresului al 
XXVII-lea. în făurirea societății 
socialiste dezvoltate, a comunismu
lui în Uniunea Sovietică ! (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Doresc să urez întărirea tot mai 
puternică a relațiilor de colaborare 
dintre partidele și popoarele noas
tre — și să închei cu urarea de a 
se dezvolta continuu solidaritatea 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, dintre poporul român și 
popoarele Uniunii Sovietice ! (A- 
plauze puternice).

Trăiască victoria socialismului 
și comunismului în țările noastre ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Trăiască colaborarea tuturor 
forțelor progresiste, antiimperia- 
liste ! (Aplauze puternice).

Să triumfe pacea și colaborarea 
internațională! (Aplauze puternice).

Vă doresc multă sănătate și 
fericire ! (Aplauze puternice, pre
lungite. într-o atmosferă însufle
țită, toți cei prezenți în sală ova
ționează îndelung pentru prietenia 
și colaborarea dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea So
vietică, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre popoarele 
țărilor noastre).

MOSCOVA 28 (Agerpres). — Du
mitru Ținu și Mihai Coruț transmit : 
Vineri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar genefal âl Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, însoțit de tova
rășul Constantin Dăscălescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al gu
vernului român, de alți membri ai 
delegației Partidului Comunist Român 
care participă Ia lucrările celui de-al 
XXVII-lea Congres al P.C.U.S., a 
fost oaspete al colectivului de oa
meni ai muncii de Ia Uzina de li
nii automate ..A 50-a aniversare a 
U.R.S.S." din Moscova.

La sosirea , in această mare uni
tate industrială, cu bogate tra
diții revoluționare. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat 
de Nikolai Panicev, prim-adjunct al 
ministrului construcțiilor de mașini- 
unelte al U.R.S.S., Vladimir Scerba- 
kov, director general al uzinei. Vitali 
Spesivih. secretar al comitetului de 
partid, reprezentanți ai organizațiilor 
de sindicat și Comsomol.

în aplauzele muncitorilor ieșiți in 
întimpinare, tinere din această uzină 
au inminat înaltului oaspete buchete 
de flori.

Secretarul general al partidului 
nostru a fost invitat să viziteze mai 
întii muzeul întreprinderii,-care, prin 
exponatele sale — fotografii, mache
te, grafice — oferă o sugestivă ima
gine a drumului parcurs de această 
unitate, de la modestele ateliere de 
la sfirșitul secolului trecut la actua
lul complex industrial, care produce 
linii automate și strunguri cu co- 
mandă-program. situîndu-se. prin 
profilul său, între promotorii tehnicii 
de vîrf. Uzina este unitatea de bază 
a Centralei de mașini-unelte și linii 
automate din Moscova, la care lu
crează peste 5 000 de oameni. Pentru 
rezultatele obținute, uzina a fost dis
tinsă cu . înalte ordine ale U.R.S.S. 
Directorul uzinei a prezentat mo
mentele' importante ale acestei evolu
ții. preocupările prezente și de per
spectivă ale colectivului.

Imagine din timpul intilnirii cu oamenii muncii de la Uzina de linii automate din Moscova

Au fost vizitate, apoi, o secție de 
montai a liniilor automate, precum 
și secția experimentală pentru strun
guri cu comandă numerică. Gazdele 
precizează că produsele realizate aici 
— complexe de linii automate pen
tru prelucrarea metalelor — sînt 
comparabile, sub raportul preciziei și 
nivelului de productivitate, cu utila
je asemănătoare considerate la cel 
mai ridicat nivel mondial. Este vor
ba. in fapt, de o gigantică uzină care 
produce uzine, dotind cu tehnica cea 
mai modernă mari întreprinderi con
structoare de mașini.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oprindu-se in 
fata unor strunguri și linii automa
te. s-a interesat de caracteristicile și 
randamentul acestora. Au fost .pre
zentate cîteva din strungurile ce vor 
intra în componența unor linii au
tomate care urmează să fie livrate 
tării noastre.

In sala de consiliu a uzinei a avut 
Ioc o întîlnire cu cadre de condu
cere, -specialiști și muncitori frun
tași. Gazdele au arătat că oamenii 
muncii din uzină au îndeplinit sar
cinile cincinalului anterior încă în 
vara anului trecut, angaiîndu-se, 
ulterior. în marea întrecere desfă
șurată Ia scară națională în cinstea 
Congresului al XXVII-lea al P.C.U.S. 
Principala preocupare o constituie 
în prezent accelerarea introducerii 
celor mai noi cuceriri ale progresului 
tehnico-științific in toate comparti
mentele de producție, perfecționarea 
organizării muncii, ridicarea califi
cării cadrelor. întărirea ordinii și 
disciplinei, ca unul dintre imperati
vele stringente evidențiate de docu
mentele congresului. Reprezentanți 
ai conducerii ministerului de resort 
și ai centralei au evidențiat preocu
pările existente pentru o mai bună 
corelare a activității de cercetare cu 
producția. în acest context, a fost 
exprimat interesul față de expe
riența tării noastre in domeniul 
integrării științei, învățămîntului și 
producției, față de sistemul de 
organisme ale democrației muncito

rești, menit să asigure participarea 
nemijlocită a oamenilor muncii la 
conducerea întregii activități econo
mice și sociale.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, primul adjunct 
al ministrului construcțiilor de 
mașini-unelte, N. N. Panicev. a de
clarativă mulțumim din suflet pen
tru cuvintarea rostită la congresul 
partidului nostru. V-am ascultat cu 
mare interes și ne-a produs o pu
ternică impresie ceea ce ați împărtă
șit din experiența Partidului Comu
nist Român.

La încheierea întîlnirii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a notat in 
cartea de onoare a întreprinderii : 
„Adresez calde felicitări muncitori
lor, tehnicienilor, specialiștilor, pre
cum și conducerii întreprinderii „A 
50-a aniversare a U.R.S.S.", pentru 
realizările obținute și le urez noi 
succese in activitatea viitoare, o con
tribuție cît mai însemnată la înde
plinirea hotărîrilor și orientărilor 
Congresului al XXVII-lea al P.C.U.S,

Urez o bună colaborare colectivu
lui uzinei cu întreprinderi similare 
românești, o conlucrare cit mai 
strînsă între oamenii muncii din 
Uniunea Sovietică și România, intre 
popoarele țărilor noastre".

Secretarul general al partidului, 
ceilalți membri ai delegației P.C.R. 
au fost invitați apoi la Casa de cul
tură a întreprinderii, unde a fost 
organizat mitingul prieteniei româno- 
sovietice. Pe fundalul sălii de festi
vități, împodobită sărbătorește, se 
aflau înscrise — in limbile română 
Si rusă — cuvintele : „Trăiască prie
tenia dintre Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și Partidul Comu
nist Român, dintre Uniunea Sovie
tică și România !“.

Sutele de oameni ai muncii parti
cipant! au făcut o călduroasă primire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, au 
ovaționat îndelung pentru prietenia 
dintre partidele, popoarele și țările 
noastre.

Deschizînd mitingul, secretarul co

mitetului de partid al uzinei a de
clarat : în numele întregului colec
tiv al întreprinderii, al Moscovei 
muncitoare, vă salutăm călduros pe 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pe membrii dele
gației Partidului Comunist Român, 
în persoaAa dumneavoastră, noi sa
lutăm poporul României frățești, 
care, sub conducerea partidului său 
comunist, construiește societatea so
cialistă. Din toată inima dorim co
muniștilor români, tuturor oamenilor 
muncii din România noi realizări in 
opera de construcție socialistă, pen
tru înfăptuirea cu succes a sarcini
lor stabilite de Congresul al XIII-lea 
al P.C.R.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la succesele cu care colectivul 
uzinei a întîmpinat cel de-al XXVII- 
lea Congres al P.C.U.S., evidențiind 
aprobarea și sprijinul unanim față 
de programul de accelerare a dez
voltării economice și sociale a Uniu
nii Sovietice, definit în documentele 
congresului. Exprimînd satisfacția 
pentru cursul ascendent al relațiilor 
dintre Uniunea Sovietică și Româ
nia, el a subliniat că aceasta se în
scrie ca o contribuție la întărirea 
forței socialismului, la afirmarea 
păcii în întreaga lume.

A luat apoi cuvîntul Vladimir 
Mariskin, șef de brigadă la Secția 
mecanică a uzinei. Cu sentimente 
de bucurie și emoție — a spus el — 
îndeplinesc o îndatorire de onoare a 
colectivului de oameni ai muncii din 
uzina noastră, aceea de a saluta pre
zența tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de a 
transmite solilor din țara frățească 
salutul nostru sincer, muncitoresc. 
Cu mare interes — a arătat.. în con
tinuare, vorbitorul — oamenii muncii 
din Moscova, întregul popor sovietic 
urmăresc realizările Republicii So
cialiste România pe calea dezvoltării 
economice Si sociale. El a evidențiat, 
în acest sens, rodnicia colaborării 
economice româno-sovietice. expri- 
mind urarea ca relațiile de prietenie 
și conlucrarea dintre țările și on- 
poarele noastre să cunoască o con
tinuă dezvoltare.

întîmpinat cu entuziaste aplaa- 
ze a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvintarea a fost urmărită cu 
deosebită atenție, fiind subliniată. în 
reDRta.te rînd un. cu. puternice 
aplauze.

în încheiere, directorul general 
al uzinei, V. Scerbakov, a ex
primat calde mulțumiri tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru înalta 
cinste făcută colectivului de oameni 
ai muncii de la Uzina „"A 50-a ani
versare a U.R.S.S.", pentru cuvintele 
de apreciere la adresa activității 
desfășurate în această puternică ciJ 
tadelă muncitorească, a rugat să se 
transmită, totodată, muncitorilor din 
România, întregului popor român., 
salutul frățesc al muncitorilor uzi 
nei, urări de noi succese in construc
ția socialistă, în lupta pentru pace 
și progres social.

în semn de omagiu, directorul 
general al uzinei a înmînat tovară
șului Nicolae Ceaușescu macheta 
unui strung din ultima generație de 
mașini-unelte realizate in această 
unitate de virf a industriei mos
covite.

Mitingul s-a încheiat prin into
narea „Internaționalei".

Prin întreaga desfășurare, vizita șl 
întilnirea cu oamenii muncii de la 
uzina de linii automate din Mos
cova s-au constituit într-o puter
nică manifestare a prieteniei româ
no-sovietice, a dorinței reciproc îm
părtășite de dezvoltare continuă a 
conlucrării dintre țările no^ștre, spre 
binele ambelor popoare, al cauzei 
socialismului și păcii.

La sediul comitetului județean de 
partid nu prea se vorbește despre 
comuna Domnești. Și nu se vorbește 
mult deoarece „acolo nu avem pro
bleme". Un mod comprimat si expe
ditiv de a-i sublinia rezultatele bune 
obținute. La comitetul comunal de 
partid din această localitate argeșea- 
nă aflăm insă că ..avem probleme 
oină peste cap". Nedumerire. Știam 
doar că aici s-a dezvoltat puternic 
zootehnia atît in cooperativa agri
colă de producție, cît și in gospo
dăriile populației. că anul trecut 
planul de livrări de produse agricole 
si animaliere la fondul de stat a fost 
depășit, că activitățile industriale 
sint diverse și extinse. Știam, tot
odată. că locuitorii comunei sînt oa
meni harnici, care își cunosc înda
toririle și pun suflet in tot ceea ce 
fac. Și lucrurile stau chiar așa.

Sarcinile de plan ce revin în acest 
an comunei sint insă superioare 
celor de anul trecut. Și este normal 
să fie în creștere deoarece cresc și 
necesitățile economiei naționale si 
ale oamenilor. Desigur. înfăptuirea 
lor ridică probleme. Și aceasta pre
supune mai intii să pui in cumpăna 
gindirii posibilitățile. mijloacele, 
forțele. Apoi să treci neîntîrziat la 
declanșarea mecanismelor acțiunii. 
Numai asa va putea fi asigurată in 
continuare prosperitatea comunei. 
Prosperitatea este o noțiune dinami
că ce exclude înțelesul de limită. 
Iată sensul pe care l-am desprins 
din discuțiile cu oamenii acestor 
locuri despre mutațiile rapide inter
venite în ultimii ani in viata comu
nei. despre preocupările lor.

Comuna Domnești este plasată în
tr-o zonă deluroasă, cu resurse na
turale drămuite. Și cu toate acestea 
este o așezare Înfloritoare. Coopera
tiva agricolă de producție de aici, 
cu o avere obștească de peste 22 
milioane lei. dispune de 2 500 de oi, 
300 de vaci cu o producție ridicată 
de lapte. 70 de cai. In gospodăriile 
sătenilor se află, printre altele. 5 000 
de oi. 460 de porci. Pe teritoriul co
munei își desfășoară activitatea si 
citeva microplatforme industriale. Si 
ce nu se produce în unitățile de pe 
aceste microplatforme : piese auto, 
căruțe, sobe de teracotă, cherestea, 
ambalaje din material plastic, co
joace cu croială modernă, pufuleți, 
construcții metalice, lină toarsă, piei 
tăbăcite, sucuri, tîmplărie...

Prosperitatea comunei este eviden
tă si in. înfățișarea ei. Lungile și 
șerpuitoarele sale străzi sint străjui
te de case frumoase, construite in 
linii arhitecturale- tradiționale, cu 
coloane si arcade suple, cu lemnă
rie incrustată cu deosebit simt ar
tistic. însoțiți de secretarul comite
tului comunal de partid, tovarășul 
Victor Donoiu. aveam să cunoaștem 
mai în amănunt aspecte din viata 
acestor săteni harnici, gata oricind 
să povestească in cuvinte măsurate 
despre împlinirile pe plan personal, 

Rezultate pe măsura hărniciei oamenilor
Intr-o comună argeșeană, printre săteni care își înțeleg bine 

răspunderile

cît si pe cel al întregii obști. Din 
interferența întrebărilor si răspun
surilor se desprind înțelesuri, se 
conturează trăsăturile esențiale ale 
transformărilor rapide intervenite in 
ultimii ani in viata acestei colecti
vități rurale. Astfel, migrarea lo
cuitorilor spre alte localități ale ju
dețului Argeș nu numai că a fost 
stopată, dar a fost declanșat proce
sul întoarcerii celor plecați. în pre
zent, aproximativ 200 de oameni mai 
lucrează încă in centrele industriale 
ale județului. O asemenea dezvolta
re economică are un dublu efect : 
pe de o parte se creează surse si
gure si stabile de venituri pentru 
locuitorii comunei, pe de altă parte 
însăsi comuna — ca întreg — își 
procură mijloacele financiare nece
sare construirii unor obiective so- 
cial-culturale. efectuării de lucrări 
edilitar-gospodărești și. ceea ce este 
foarte important. înființării de noi 
unități economice sau extinderii 
celor /’Xistenle.

Forța principală care a condus și 
conduce întregul proces al transfor
mărilor si înfloririi comunei o con
stituie o puternică organizație de 
partid. Ea a elaborat, ca să spunem 
așa. o virtuală strategie îndreptată 

spre două direcții egale ca impor
tantă ; 1) valorificarea într-o gamă 
largă și pe planuri superioare a re
surselor materiale locale si 2) utili
zarea potențialului uman, atît sub 
aspectul forței de muncă, precum si 
al resurselor, de inteligență, de ex
periență intr-un domeniu sau altul. 
Cum a fost posibil acest lucru ? 
Sintetizind afirmațiile si nenumăra
tele exemple oferite de interlocuto
rii noștri, „cheia" succesului constă 
în atragerea tuturor Locuitori
lor comunei atît la stabilirea con

cretă a .obiectivelor, deci la actul 
de decizie, cît și la înfăptuirea lor. 
Bineînțeles, punerea in mișcare a 
mecanismului democrației socialiste 
se desfășoară organizat, prin folo
sirea cu eficientă a întregului arse
nal de forme -și mijloace de mobili
zare a oamenilor; Important este că 
toate acestea converg spre a face din 
fiecare cetățean un factor conștient, 
un participant activ la viata comu
nei. Oamenii au înțeles limpede că 
numai punînd cu toții umărul la 
înfăptuirea a ceea ce colectivitatea 
Si-a propus este și spre folosul fie
căruia în parte.

Ușa din lemn sculptat de la intra
rea in sediul cooperativei agricole 
este un splendid exemplar de artă 
populară. Eram înclinați să credem 
că ea a fost realizată în atelierul pro
priu de sculptură in lemn. „Nu — 
ne-a spus președintele cooperativei, 
tovarășul Simion Horobeanu — Ușa a 
fost făcută de un meșter vestit din 
împrejurimi. Dar de aici ne-a venit 
ideea cu atelierul de sculptură în 
lemn. E drept, ideea a fost a mea, 
dar meritul înfăptuirii ei îi revine 
tinărului comunist loan Bucur, un 
meseriaș foarte priceput din comuna 
noastră, dar care ajunsese pe la Ora

dea. Nici nu ne apucam de treabă 
dacă nu ne sfătuiam cu el. De altfel, 
el s-a angajat in fata comuniștilor să 
găsească in comună tineri cu încli
nații, să-i califice,, să studieze mo
delele de pe la casele mai vechi. Se 
cam pierduse această veche Îndelet
nicire din comuna noastră. Am făcut 
primele obiecte din lemn sculptat, 
dar nu aveam cumpărători. De aceea 
am organizat o expoziție la Pitești. 
De. reclama-i Isufletul comerțului... 
Si apoi au venit si cumpărătorii".

' Nea Simion. asa îi spune toată lu

mea. a mai avut și alte idei, ca in
stalația de produs pufuleți, de pildă. 
Dar președintele susține că dacă 
Gheorghe Vasiliu nu ar fi pus umă
rul și sufletul , la această treabă, din 
această inițiativă nu s-ar fi ales 
nimic. El a fost acela care a proiec
tat și construit instalația. La început 
n-a mers. Ba chiar președintele i-a 
spus, ceea ce nu-i e in fire, s-o lase 
baltă. Dar n-a lăsat-o ! Instalația 
merge acum șnur. „Pufuleți mai gus
toși ca pufuleții noștri greu să mai 
găsești" — este de părere Gheorghe 
Vasiliu, operatorul de astăzi al in
stalației. Microplatforma industrială a 
cooperativei agricole de producție 
mai cuprinde un joagăr, un atelier 
de lădite (a fost nevoie pentru că a 
crescut producția' de fructe ca ur
mare a introducerii culturilor inten
sive). o fierărie, o secție de teracotă, 
un atelier de reparații auto. Lucrea
ză aici permanent 120 de oameni, care 
realizează o producție anuală de 6 
milioane lei.

Președintele cooperativei agricole 
din Domnești este omul cu cele mai 
multe inițiative din comună. Nu însă 
și singurul. Inginerei-șefe a coopera
tivei agricole, Virginia Stanciu, îi re
vine meritul principal al ridicării 

randamentului terenurilor podzolice 
de pe podișurile deluroase ale comu
nei. prin fertilizarea lor cu gunoi 
de grajd. De pe asemenea terenuri 
s-a obținut anul trecut, cînd condi
țiile climatice nu au fost prea priel
nice. o producție de 6 000 kg porumb 
știuleți la hectar. Secretarul comite
tului comunal de partid a lansat in
tr-o plenară ideea înființării la Dom
nești a unei secții de piese auto. O- 
dată aprobată, tot el s-a zbătut pen
tru materializarea ei. Astfel a izbutit 
să convingă conducerea întreprinde
rii „ARO“ din Cimpulung să spri
jine comuna în această privință. Toa
te aceste idei, inițiative, concretizate 
prin eforturile întregii obști, au făcut 
ca in 1985 producția industrială a co
munei să se ridice la o valoare de 
74 milioane lei.

Dar să revenim la problemele și, 
proiectele care ii preocupă pe mem
brii comitetului comunal de partid în 
acest an și în perspectivă. Intii de 
toate, ei au în vedere creșterea po
tențialului de producție vegetală și 
animalieră în gospodăriile populației 
și. implicit, sporirea livrărilor. pe 
bază de contract, la fondul de stat. 
Pentru aceasta va fi nevoie ca pri
măria să sprijine mai puternic să
tenii în procurarea a diferite mate
riale. în asigurarea asistenței teh
nice de către specialiștii comunei. De 
asemenea, și-au propus ca secția de 
piese auto să se extindă, iar numărul 
oamenilor muncii de aici să crească 
Ia 200. Pe un termen mai în
depărtat se preconizează construi
rea unui complex de prelucrare a 
fructelor. Este un proiect ambițios, 
iar lucrurile trebuie urnite de pe 
acum. Ei s-au gindit. totodată, că. in- 
trucît comuna se află așezată în
tr-un cadru natural deosebit de pito
resc, prin deschiderea șoselei națio
nale Rimnicu-Vîlcea—Cimpulung pot 
fi create posibilități pentru dez
voltarea turismului, deci ar fi bine 
venită amenajarea unui motel. Sint 
toate acestea necesități impuse de 
dezvoltarea comunei. Și sînt tot atî- 
tea posibilități reale de creștere a 
prosperității ei. Necesarul își are 
casa lingă posibil. Este un adevăr de 
care comuniștii din comuna Dom
nești, toți locuitorii ei sînt pe deplin 
convinși.

Constantin VARVARA

Puternică angajare muncitorească pentru
îndeplinirea planului

(Urmare din pag. I) 
damental al actualei etape de dez
voltare intensivă a economiei na
ționale, care se circumscrie in cel 
mai inalt grad interesului general, 
major pe care îl avem cu toții de a 
asigura creșterea mai puternică a 
avuției societății, a venitului națio
nal și crearea, pe această bază, de 
resurse noi cit mai mari pentru pro
gresul economic și social al țării.

Evident, pentru creșterea produc
ției industriale și sporirea. mai ac
centuată a eficienței economice, deo
sebit de important este ca in această 
lună să se treacă cu toată hotărîrea 
la aplicarea efectivă in practică a 
programelor de măsuri elaborate în 
întreprinderi — pe baza criteriilor 
orientative aprobate de conducerea 
partidului — privind perfecționarea 
organizării și modernizarea proce
selor de producție. Este o acțiune 
de mare însemnătate economică și 
politică, a cărei primă etapă urmea
ză să se încheie pînă la sfirșitul pri
mului semestru ; iată de ce desfă
șurarea ei în bune condiții implică 
o. intensă și susținută angajare a 
cadrelor de, conducere, specialiștilor 
și tuturor oamenilor muncii din în
treprinderi, centrale, ministere, in
stitute de cercetare și. inginerie teh
nologică. in vederea aplicării celor 
mai bune, soluții și măsuri pentru 
organizarea științifică a producției 
și a muncii, pentru ridicarea nive
lului tehnic și. tehnologic al fa
bricației, in scopul valorificării la 
un nivel superior a potențialu
lui tehnic, material și uman exis
tent în unitățile industriale. Toc
mai de aceea, această amplă ac
țiune trebuie să se desfășoare pre
tutindeni, in toate unitățile, sub 
conducerea și coordonarea nemijlo
cită a organelor și organizațiilor de 
partid ; ea trebuie să se concretize
ze, încă din această primă etapă, in 
realizarea upor importante creșteri 
ale producției, pe seama sporirii 
mai puternice a productivității mun
cii. în ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, în diminua- 

la toți indicatorii!
rea substanțială a consumurilor ma
teriale și energetice, a cheltuielilor 
de producție in general.

In intregul efort de muncă șl 
creație, de organizare pe care îl so
licită consolidarea și amplificarea 
rezultatelor obținute pină acum în 
realizarea planului pe acest an, sar
cini deosebit de importante revin or
ganelor și organizațiilor de partid, 
consiliilor de conducere din între
prinderi, centrale și ministere. în 
spiritul exigențelor formulate de 
sepretarul general al partidului, ele 
au datoria să-și îmbunătățească sti
lul și metodele de muncă, să-și în
deplinească în cele mai bune condi
ții rolul și răspunderile pe care le 
au în organizarea și conducerea în
tregii activități economice, integrin- 
du-se profund în munca și viața 
fiecărui colectiv de întreprindere, să 
soluționeze cu promptitudine și răs
pundere țoale problemele de care 
depinde îndeplinirea ritmică și inte
grală a planului, să mobilizeze pu
ternic eforturile și energiile crea
toare ale comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii, astfel ca, in 
această lună, pretutindeni să se lu
creze la nivelul maxim al posibilită
ților, ca toate unitățile industriale 
să încheie primul trimestru al anu
lui cu rezultate cit mai bune.

Angajați ferm in marea întrecere 
socialistă pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor cantitative și ca
litative ale planului pe acest prim 
an al noului cincinal, comuniștii, toți 
oamenii muncii din unitățile indus
triale sînt chemați să acționeze cu 
dăruire, abnegație și spirit de răs
pundere revoluționar pentru ca fie
care zi din luna martie să fie Cît 
mai rodnică, cit mai bogată în îm
pliniri. Cu conștiința clară că prin 
munca mereu mai spornică, de înal
tă calitate și eficiență a fiecăruia șl 
a tuturor sporește contribuția fie
cărui colectiv de întreprindere la 
dezvoltarea dinamică și intensivă 
economiei naționale, la crește’ 
avuției întregului popor, la progr 
multilateral al patriei noastre 
cialiste.
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Pe agenda de lucru a consiliilor locale ale F.D.U.S.

CREȘTEREA CONTINUĂ A EFICIENTEI 
CONTROLULUI OAMENILOR MUNCII

LA ÎNTÎI DE MARTIE

Cum își exercită echipele de control al oamenilor muncit mandatul 
încredințat de sindicatele din unitățile economice 7 Ce eficientă au acțiu
nile acestor echipe asupra activității lucrătorilor din unitățile producă
toare de bunuri de consum, comerciale, sanitare, școli, cantine muncito
rești si din celelalte sectoare ale vieții economice și sociale în care își 
exercită funcțiile atribuite ?

Pentru a constata ..pe viu“ cum funcționează acest mecanism obștesc, 
profund democratic, propriu societății noastre, am fost integrat! tem
porar într-una din echipele de control muncitoresc din municipiul Brăila, 
alături de oameni ai muncii din diferite întreprinderi (ca Iancu David, 
maistru la Combinatul de fibre de celuloză. Petrică Oprea, proiectant la 
întreprinderea de utilai greu „Progresul". George Mihalache. electrome
canic la Șantierul naval. Tudorache Popa, inspector la Centrul sanitar 
antiepidemic).
Cetățenii acționează in 

numele și in folosul cetățe
nilor Fr^ma unitate controlată — 
depozitul municipal de combusti
bil. Trebuie precizat din capul 
locului că oriclt de sîrguincios. de 
zelos ar fi un colectiv care se depla
sează intr-o unitate cu scopul de a-i 
controla activitatea, el nu va înre
gistra eficienta cuvenită dacă nu 
știe ce să întrebe, ce să verifice, dacă 
nu cunoaște anumite „subtilități" ale 
profilului și activității respectivei 
unită ti.

Echipa de control al oamenilor 
muncii pe care am însotit-o era al
cătuită din oameni bine pregătiți, 
participant! activi la ședințele mu
nicipale de instruire si. mai ales, cu 
o bogată experiență de activitate și, 
în general, de viată. La depozit, 
între alte multe recomandări făcute 
șefului de unitate — motivate cu 
competență și bunăvoință —a fost șl 
aceea de a „lega" printr-o alee în
gustă locul unde combustibilul se 
taie mărunt și locul unde acesta se 
cîntărește. Motivul ? A ușura astfel, 
pe orice vreme, deplasarea între cele 
două puncte a manipulanților. cît si 
a cumpărătorilor, inclusiv pentru a 
se Înlesni astfel controlul.

La unitatea de tricotaje nr. 2 a 
cooperativei „Stăruința", deși totul 
părea în ordine, echipa a descoperit 
în cîteva minute două abateri, apa
rent, mici. dar de natură să deter
mine totuși neplăceri sau nereguli : 
pe foaia de comandă a unor lucrări 
nu era trecut termenul de execuție, 
iar în actele unității nu era eviden
țiată cantitatea de material adusă de 
client pentru confecționarea obiectu
lui comandat.

Și în celelalte unități în care s-a 
desfășurat controlul, lucrurile s-au 
petrecut în mod similar : cu inter
venții concrete, competente, cu reco
mandări judicioase, bine întemeiate. 
Totul. într-o ambianță nu numai 
principială, cl si prietenească, in 
sensul că — era evident — echipa nu 
venise „în inspecție", cu geanta pli
nă de chitanțiere pentru amenzi, ci 
efectiv animată de dorința de a da 
o mină de ajutor, un sfat tovără
șesc. o sugestie constructivă. Ceea ce 
nu înseamnă ca, atunci cînd e ca
zul. echipele să nu acționeze cu fer
mitate. chiar drastic pentru respec
tarea riguroasă a legalității, inclusiv

„Patria lui Enescu
S-a afirmat pe bună dreptate că 

între arta plastică și arta sunetelor 
există un limbaj similar de comuni
care cu publicul, că mijloacele de 
expresie ale pictorului șl sculptoru
lui, compozitorului și interpretului 
tiu au nevoie nici de „traducători", 
nici de intermediari. Ceva mai mult: 
culoarea — vizuală sau timbrală — 
rămîne liantul primordial al celor 
două-arte. Din această interferență 
au rezultat în antichitatea greco-ro- 
mană vasele pictate cu scene muzi
cale și diverse instrumente, frizele 
din marmură cu reliefuri inspirate 
de muzică și dans, in evul mediu vi
traliile catedralelor și pictura pe 
sticlă, în renaștere și baroc super
bele clavecine și virginale cu capa
cele pictate de marii maeștri ai 
penelului, spre a nu mai aminti de 
manuscrisele muzicale pe pergament 
cu miniaturi și frontispicii inspirate 
din muzică. Chiar și în epoca mo
dernă întrepătrunderea dintre cele 
două arte se descifrează în grafica 
de pe copertele partiturilor sau căr
ților de muzicologie, în sculptura în 
lemn ce ornamentează pianele sau 
mobila tuburilor 
de orgă, în audi
ția colorată ce 
stăpînește gîndi- 
rea unor creatori 
muzicali etc. Iată 
de ce, saltul în u- 
niversal al școli
lor naționale de 
artă plastică și de 
muzică nu a în- 
timpinat de-a lungul secolelor ob
stacole de netrecut in calea dialogu
lui spiritual intre popoare.

Pămîntul vechii Dacii ascunde în 
adîncurile sale vestigiile unei culturi 
muzicale milenare, săpăturile arheo
logice din epoca noastră dezvăluind 
mărturii materiale surprinzătoare 
asupra „muzicalității" strămoșilor 
noștri. De la fluier și nai pină la in
scripțiile săpate in piatră și mar
mură — totul atestă faptul că melo
sul popular românesc iși are rădăci
nile în solul spiritual al lumii latine. 
Colindele și cintecul bradului, ba
ladele și doinele perioadei de etno- 
geneză a neamului românesc se re
găsesc în documentele scrise ale 
evului mediu universal. In lirica tru
verilor și trubadurilor francezi, a 
minnesăngerilor germani și austrieci, 
în celebrele poeme La Chanson de 
Rolland (Sec. XI), Historia Regum 
Francorum (Sec. XIII) și Das Nibe- 
lungenlied (Sec. XIII), în cintecele 
și versurile lui Rudolf von Ems și 
Piere Vidai — transpar știri despre 
români, despre moravurile și obi
ceiurile populare, despre vitejia po
porului, despre originea latină a lo
cuitorilor bazinului carpato-danu- 
bian. La curțile primilor voievozi, 
principi și domnitori din Transilva
nia, Moldova și Țara Românească 
încep să poposească muzicieni străini 
(italienii Pierro Bono da Ferrara, 
Pietro Busto, Nicoletto Menti și Bac- 
do Baglioni, germanul Christoph 
Strauss, flamandul Philippe de 
Monte, spaniolul Don Diego ș. a.), 
iar personalități de talia compozito
rilor Claudio Monteverdi, Girolamo 
Diruta, Philippe de Monte și enci
clopedistul Johannes Henricus Alste- 
dius dedică lucrări principilor tran
silvăneni. Paralel cu muzicienii de 
curte, poposesc la noi și virtuozi ai 
orgii (Wolfgang Grefinger, Johannes 
Teutonicus, Gaspar, Thomasius Greb 
etc.) ce vor deveni conaționali ai 
orașelor-cetăți.

încă din evul mediu, dar conti- 
nuind cu vigoare în renaștere și ba
roc, reprezentanți și opere ale cul
turii muzicale autohtone se semna
lează în Europa și chiar peste Ocea- 

pronunînd sancțiuni administrative 
— intr-un cuvînt contribuind prin 
toate mijloacele si pe toate căile la 
perfecționarea activității economico- 
sociale din diferite sectoare de inte
res public, potrivit mandatului în
credințat.

In coordonate asemănătoare, la 
Brăila acționează circa 400 echipe de 
control cuprinzind 2 000 de oameni.

însemnări din municipiul Brăila
In 1985 aceste echipe au efectuat 
aproape 3 000 de controale în cele 
peste 1 000 de unități repartizate și 
au inscris in registrele unice de con
trol peste 700 de recomandări si 
propuneri.

Ce s-a întimplat cu acestea, cum 
au fost ele finalizate ?

Unii controlează, alții... 
tergiversează ? precizăm mai 
întîi un lucru : toate cele 700 de re
comandări — de fapt, numărul lor 
nici nu este prea mare în, raport cu 
al controalelor efectuate — nu ce
reau demersuri complicate, măsuri 
anevoioase, investiții, ci se puteau 
realiza cu un minim de efort. Dar 
președintele consiliului municipal al 
sindicatelor. Ion Vasilescu. ne rela
ta că. cu toate acestea, din totalul 
propunerilor nu au fost aplicate de- 
cît aproximativ 500. Restul de 200 ?

— Practic, ne-a răspuns el. unii 
dintre coordonatorii sectoarelor su
puse controlului oamenilor muncii, 
manifestînd mentalități învechite, 
pur șl simplu subapreciază sau chiar 
nu dau nici o importantă acestei ac
tivități obștești. Or, lucrurile ar tre
bui să se petreacă după o procedură 
sau sistem bine definit de F.D.U.S. 
si acceptat de toți factorii de deci
zie ai unităților controlate. Anume : 
Ia sfîrsitul fiecărei luni de activita
te. in urma verificării observațiilor 
înscrise in registrele unice de con
trol. factorii amintit! (în esență di
rectorii de întreprinderi — n.n.) tre
buie să transmită consiliului muni
cipal al sindicatelor, mai precis co
misiei municipale de coordonare a 
echipelor de control, o notă în care 
să fie înscrise măsurile luate si din 
care să reiasă si ziua in care va fi 
aplicată măsura, cine răspunde, din 

nul Atlantic. La 1 septembrie 1399, 
în cetatea teutonă de la Marienburg 
apare un actor-muzicant din Valahia 
(„Spielman us der Walechyen"), spre 
a anunța parcă suita de virtuozi și 
creatori de faimă continentală ca 
Valentin Bacfarc (sec. XVI), loan 
Căianu Valahus și Johannes Kelpius 
Transilvanus (sec. XVII), Dimitrie 
Cantemir (sec. XVIII), ce vor cuceri 
admirația străinătății. Momentul de 
înflorire muzicală care a impus — în 
epoca lui Ștefan cel Mare — cultura 
noastră în conștiința lumii răsărite
ne a fost Școala de la Putna 
(sec. XV—XVI), cu marele ei ctitor 
Evstatie Protopsaltul.

In acest context, melosul ro
mânesc (denumit „ă la valla- 
que", „Wallachische tanz") pătrun
de în codexurile și antologiile muzi
cale europene, afirmînd prezența 
spiritului național în patrimoniul 
universal. Nu intîmplător, compozi
torii clasici din sec. XVIII-XIX au 
început să apeleze la folclorul româ
nesc, rînd pe rind Daniel Speer, 
G. Ph. Telemann, Antonio Vivaldi, 
W. A. Mozart, Ludwig van Beetho

MUZICA ROMÂNEASCĂ 
ÎN CONȘTIINȚA LUMII

ven, Saverio Mercadante, Franz 
Liszt, Johann Strauss etc. manifes- 
tindu-și admirația față de cultura 
muzicală a Țărilor Române. Unii 
muzicieni străini au poposit pe me
leagurile carpato-dunărene, alții au 
cercetat primele colecții tipărite 
spre a-și dura unele creații inspirate 
din folclor. Viața muzicală româ
nească din perioada anilor 1850—1900 
s-a îmbogățit simțitor, trupe de 
operă și operetă străine, formații co
rale și instrumentale de peste hotare 
susținind manifestări artistice la 
București, Iași, Brașov, Sibiu, Cluj, 
Timișoara etc. Este adevărat că încă 
de la sfîrșitul veacului al XVIII-lea, 
apăruseră la noi și ansambluri au
tohtone stabile (curțile de la Bucu
rești, Oradea, Sibiu ș. a.) culminînd 
cu fondarea Societății Filarmonica 
din București (1833), Conservatorul 
Filarmonic-dramatic din Iași (1836), 
Societatea Filarmonica Română din 
București (1868), Orchestrele simfo
nice din Brașov și Timișoara, Opera 
Română din București (1877) etc. In 
România susțin de-a lungul sec. XIX 
recitaluri, concerte și spectacole de 
operă, mari artiști ca Bernard Rom
berg, Franz Liszt, Sigismund Thal- 
berg, Johannes Brahms, Joseph Joa
chim, Henryk Wieniavschl, Pablo de 
Sarasate, cîntăreții Angelica Cata
lani, Adelina Patti, Gemma Bellin- 
cioni, Ernest van Dyck etc. In 
aceeași etapă s-a produs șl momen
tul de închegare și de afirmare in
ternațională a școlii muzicale națio
nale, primele nume românești de 
faimă europeană înscriindu-se pe 
afișele de peste hotare. Dacă ar fl să 
amintim de pianiștii Carol Miculi, 
Cari Filtsch, Henri Ehrlich, Elena 
Bibescu, violoniștii Ludwig Anton 
Wiest, Toma Micheru, dar mai ales 
cîntăreții Eufrosina Popescu-Marco- 
lini, Cornelia Crețu-Hollossy, Elena 
Teodorini, Nuovina, Darclăe, D. Po- 
povici-Bayreuth, Grigore Gabrieles- 
cu, Giovanni Dimitrescu etc. ar fi 
de-ajuns de conturată imaginea pre
zenței muzicienilor noștri pe diver
sele meridiane ale lumii. Poate că 
nu ar trebui să ne scape și unele le
gături de prietenie, semnificative 

cadrul întreprinderii vizate, de în
făptuirea ei.

Ca exemplificare, nl se înmînează 
unul dintre sutele de răspunsuri care 
atestă contribuția efectivă adusă de 
echipele de control la îmbunătățirea 
activității unităților de interes pu
blic, trimis comisiei de coordonare 
de către I.C.S. „Alimentara" — 
Brăila : „Situație cu privire la 
rezolvarea constatărilor și propu
nerilor echipelor de control al 
oamenilor muncii efectuate în uni
tățile „Alimentara" în luna ianuarie 
1986 : la controlul efectuat s-a con
statat că unitatea nr. 187 nu cores
punde normelor igienico-sanitarc. 
Măsuri : s-a hotărît pentru luna fe
bruarie 1986 începerea lucrărilor de 
deratizare si reparații propuse. Răs
punde — administratorul întreprin
derii".

Firește, asemenea răspunsuri do
vedesc și materializează eficiența 

controlului. reflected în același 
timp gradul de receptivitate al con
ducerii întreprinderilor vizate de 
echipele muncitorești, modul în care 
este înțeles acest important sprijin 
obștesc, poziția lor față de aceste 
proceduri și instrumente democra
tice de acțiune.

...Și totuși, ce s-a întimplat cu cele 
200 de propuneri rămase fără răs
puns 7 Care dintre factorii da răs
pundere ai sectoarelor controlata 
evită să intre în „dialog" cu contro
lul oamenilor muncii 7 Aflăm că răs
punsuri extrem de rare dau între
prinderea de legume și fructe (direc
tor Stelian Barbu), Agrocoop (direc
tor Gheorghe Fulger), ca și altele. 
Ceea ce înseamnă, practic, că mun
ca bine intenționată a sute de oa
meni care fac parte din echipele de 
control, străduințele lor de a face 
recomandări de îmbunătățire a stări
lor de lucruri, experiența lor — și 
nu numai a lor, căci echipele, tre- 
cind de la o unitate la alta, sînt în 
măsură să recepționeze și să acumu
leze experiențele cele mai bune, mai 
înaintate — toate se pierd pe drum. 
Desigur, la prima vedere ar părea 
vinovați numai cei din conducerea 
unităților respective.

Mai multă inițiativă, ac
țiuni mai bine organizate, 
mai ferme din partea comi
siei de coordonare și îndru
mare a controlului oameni
lor muncii. Frontul Democrației 
și Unității Socialiste are. cum s-a 
amintit, o comisie de coordonare, de 
„dirijare" a echipelor de control al 
oamenilor muncii. Comisia respectivă 

/✓

pentru prețuirea talentelor autentice, 
cum ar fi Brahms — Mandicevschi, 
Darclăe — Puccini, Teodorini — 
Massenet, Verdi — Vulpian. Aceste 
deschideri artistice ale școlii muzi
cale românești spre arta universală 
aveau să atragă atenția — în pragul 
veacului XX — asupra celei mai de 
preț comori a poporului : folclorul. 
De la miniaturi instrumentale (sem
nate de Pablo Sarasate, Carl Michael 
Ziehrer, Eduard Strauss, Max Bruch, 
Erik Satie) s-a trecut la abordarea 
formelor mari simfonice și lirico- 
dramatice clădite pe melosul româ
nesc ce angajau creatori de faimă 
mondială (Bela Bartâk, Franz Lehar, 
Zoltan Kodăly, Alois Haba, Pancio 
Vladigherov, Gyorgy Ligeti, Vagn 
Holmboe, Jean Absil, Leonard Bern
stein).

Apariția lui George Enescu In 
fruntea mișcării muzicale românești 
a schimbat cursul vieții artistice na
ționale, proiectînd definitiv școala 
autohtonă în miezul spiritualității 
universale. România devine pentru 
toți iubitorii artei de pretutindeni 
patria lui Enescu". Ca un magnet, 

țara noastră va 
atrage în turnee Ia 
București, Cluj, 
Iași, Timișoara, 
Sibiu, Brașov etc. 
pe cei mai de 
seamă maeștri ai 
timpului. De la 
Ravel, Bartok, 
Stravinski și Pro
kofiev pînă la 

Weingartner, Casals, Cortot, Menu
hin, Oistrah, Karajan, publicul 
românesc a avut ocazia să-și con
frunte propriile talente cu străluciții 
reprezentanți ai muzicii contempo
rane. Schimbul de valori a căpătat 
în epoca noastră echilibru, recunoaș
tere și prețuire universală. Operele, 
baletele și operetele românești sem
nate de George Enescu, Paul Con- 
stantinescu, C. C. Nottara, Ion Har- 
tulari-Darclăe, Pascal Bentoiu, Ghe- 
rase Dendrino, Aurel Stroe se repre
zintă pe diverse scene internaționa
le ; dirijorii Ionel Perlea, Constantin 
Silvestri, Sergiu Celibidache, Mihai 
Brediceanu, Mircea Basarab au pre
luat instituții muzicale pe termene 
îndelungate ; Clara Haskil și Dinu 
Lipatti incintă sălile de concerte ; 
Constantin Brăiloiu pune bazele et- 
nomuzicologiei contemporane, mode
lul Arhivei de folclor din București 
fiind preluat de marile muzee șl co
lecții de specialitate din Europa șl 
S.U.A. ; școlile românești de canto, 
vioară și bizantinologie devin exem
ple de măiestrie artistică și probitate 
științifică. Oare nu este considerată 
România a treia țară, în lume, pri
vind tezaurul muzical de talente 7 
Oare nu organizatorii marilor con
fruntări muzicale internaționale 
afirmă că ori de cîte ori sînt înscriși 
In concurs tineri interpreți români, 
este ridicată și ștacheta compe
tițiilor 7 Pe pămîntul vechii Dacii 
răsună In zilele noastre, în anii so
cialiști ai țării, glasul inconfundabil 
al corului Madrigal, vioara lui Ion 
Voicu, pianul lui Valentin Gheor
ghiu și Dan Grigore, harpa lui Ion 
Ivan-Roncea, dar mai ales operele 
singulare ale compozitorilor genera
ției post-enesciene. „Muzica româ
nească modernă — recunosc exegeții 
zilelor noastre — dispune astăzi de 
o bază largă și trainică de talente, 
eum nu există poate în nici o altă 
țară din lume". Concluzia pare 
„uluitoare", dar exprimă realitatea 
înscrierii definitive a geniului româ
nesc în spiritualitatea universală.

Viorel COSMA 

organizează controalele tematice, tre
buie să țină legătura cu factorii de 
decizie din sectoarele controlate, evi
dența ieșirilor pe teren a echipelor, 
îndrumarea acțiunilor speciale între
prinse de ele — cum ar fi controale
le mixte pe care acestea le fac in co
laborare cu organele de miliție, cu 
inspecția comercială etc. în teritoriul 
respectiv. De aceea, era firesc să ne 
interesăm la această comisie, la pre
ședintele ei cum se face că o bună 
parte din controlul oamenilor muncii 
a rămas timp de un an de zile fără 
nici o eficiență.

Președintele comisiei — Eufrosina 
Popescu — n-a reușit însă nici pe 
departe să lămurească lucrurile. 
Practic, din discuția avută la consi
liul municipal al sindicatelor a reie
șit că acolo rolul comisiei de coordo
nare este văzut ca instanță sau for 
de așteptare, de consemnare sau în
registrare a răspunsurilor de la în
treprinderile controlate — dacă aces
tea le trimit... Iar dacă nu. nu ! Fi
rește, o asemenea practică pasivă nu 
poate stimula creșterea eficacității 
controlului. In realitate, comisia tre
buie, cum de altfel sublinia si 
președintele consiliului municipal al 
sindicatelor, să aibă un rol activ, ini
țiativă, poziție fermă față de condu
cerile administrative ale sectoarelor 
in care iși desfășoară controlul echi
pele oamenilor muncii. Fiind o acti
vitate obștească cu un rol profund 
social, eficienta controlului echipelor 
nu poate fi lăsată la latitudinea 
„bunăvoinței" unora sau altora, din- 
tr-un sector sau altul. Răspunsurile 
la propunerile echipelor de control 
trebuie urmărite, iar cel datori să le 
trimită — determinați să facă acest 
lucru cu seriozitatea cuvenită.

De altfel, analizînd mai în amănunt 
activitatea comisiei de coordonare 
am oonstatat și alte lipsuri în „stilul" 
ei de lucru. De exemplu, repartiza
rea necorespunzătoare a forțelor 
controlului. Un exemplu : dacă în 
comerț s-au efectuat în 1985 aproape 
2 000 de controale — multe dintre ele 
dirijate chiar de comisie — în cămi
nele muncitorești numărul lor a fost 
doar de 8 !

Este adevărat, în Brăila echipele 
de control — majoritatea — își fac 
datoria. Numărul controalelor este 
aproape corespunzător, propunerile 
formulate au în general un caracter 
judicios, iar ca o consecință factorii 
responsabili — cei mai multi — apli
că astfel măsurile cuvenite. Ce a 
rămas de perfecționat, în primul 
rînd, ca activitatea controlului să 
fie mult mai bună, să aibă o efi
cientă socială mai ridicată, este în 
esență dinamizarea comisiei de coor
donare a F.D.U.S., Îndreptarea aces
teia spre problemele într-adevăr ma
jore ale activității pentru care a fost 
Înființată și. In primul rind. spre 
problema-cheie care, e necesar, tre
buie rezolvată : eficacitatea contro
lului echipelor oamenilor muncii.

t
13,00 Telex
13,05 La sfirșit da aăptămtnă (parțial

color)
14,M Februarie - Cronica evenimente-

lor politice
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Teleenciclopedia (parțial color)
19,50 Varietăți... de primăvară (color)
20,40 Film artlstlo (color). „Un meci

neobișnuit"
22,20 Telejurnal •
22,30 închiderea programului

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă-
toare la tragerea Ia sorți lunară din
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1 22272 115 50 000
1 24798 138 50 000
1 56276 15 50 000
1 17450 95 50 000
1 69529 07 40 000
1 62420 33 40 000
1 34573 174 40 000
1 32465 174 40 0001 72955 87 40 0001 49578 03 30 0001 31743 149 30 0001 22702 57 30 000
1 81404 28 30 0001 77741 60 30 0001 94156 98 30 0001 13305 140 20 0001 96361 144 20 0001 79614 86 20 0001 22844 54 20 0001 53142 55 20 0001 11703 186 20 000
1 70797 140 20 000
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100 994 180 10 000
100 104 09 5 000
100 422 143 3 000
100 447 60 3 000

1 000 45 103 1 000
1 000 92 183 1 000
1 000 89 186 1 000
1 000 54 75 1 000
1 000 52 174 800
1 000 34 173 800
1 000 95 180 800
1 000 35 52 800
I 000 96 176 8001 000 79 81 800
1 000 63 185 800
1 000 95 124 800
1000 03 65 800

13 422 TOTAL 14 020 000
Clștigurile Întregi revin obligațiu

nilor de 200 de lei. în valoarea clș- 
tigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite cîș- 
tigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—200 la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

Este și aceasta una dintre 
minunile sufletului omenesc : 
în ger, printre nămeți, poate 
sub șuierul viscolului, la in- 
tii de martie bărbatul dă
ruiește mamei,, surorii, soției, 
iubitei, colegei însemnul pur 
al primăverii — mărțișorul. 
Secundă de dragoste incrus
tată in metal, in lemn, in mă
tase, el călătorește de la ' su
flet la suflet, de la ființă la 
ființă, chezaș că, in ciuda a 
ceea ce văd ochii, iarna este 
pe sfirșit și, iată, in ceruri și 
pe ape, in copaci și in pămint 
a inceput să cinte melodia 
candidă, virginală, mereu 
nouă a primăverii.

Scrie in semnul minuscul că 
primăvara a și venit. In nu
mele ei, bărbații dăruiesc fe
meilor giuvaerul care le vor
bește despre simțămintele cu 
care sint înconjurate. Fluturi, 
flori, gize, păsări, inimi, pe
tale și cite și mai cite, zămis
lite de miini harnice, implinite 
cu migală și cu fantezie, trec in 
această zi dintr-o mină în- 
tr-alta, pecete minusculă, dar 
atotgrăitoare pe un gind fru
mos, pe un cuvînt nerostit, dar, 
iată, poate că tocmai de aceea 
mai plin de înțelesuri. Tandrețe 
și dragoste, prețuire, bucurie, 
mărțișorul scrie caratele unui 
vers printre lungi și multe rin- 
duri de proză. El este poezia in 
milioane de exemplare — la in- 
demina oricui.

La inceput de martie, oriclt 
nu am vrea, ne gindim. fie

CASA CU MULȚI COPII 
semnul răspunderii de bun cetățean 

pentru viitorul națiunii

PRIN El, ORAȘUL DE TINERI 
SE SIMTE MAI TÎNĂR

O caracteristică a orașului Năvo
dari, oraș tînăr, de oameni tineri, 
ușor de remarcat de oricare vizita
tor al localității, o constituie mul
țimea copiilor.

De altfel, atmosfera și priveliștea 
orașului sînt acelea ale unei imense 
grădini. Mai toate aleile au nume de 
flori sau de anotimpuri : Panseliiței, 
Liliacului, Lalelelor, Primăverii etc., 
iar locuitorii se îngrijesc să plante
ze și să îngrijească în spațiile dintre 
blocuri și în jardinierele de la bal
coane tot felul de plante. Consiliul 
popular a organizat, de clțlva ani, o 
seră proprie. Totuși, cele mai fru
moase flori ale Năvodariului rămin 
copiii.

— Vedeți, acesta este și unul din 
principalele motive pentru care, de 
mai mulți ani, am luat măsura de a 
opri pătrunderea mașinilor din ar
terele principale pe aleile din jurul 
blocurilor — ne spune primarul ora
șului, tovarășul Ion Bujgoi.

Dacă, din punct de vedere al di
namicii industriale, orașul Năvo
dari înregistrează cea mai mare dez
voltare din județ, tot pe primul loc 
se află și în privința creșterii demo
grafice. O confirmă și datele sta
tistice : de la o populație de 7 000 de 
locuitori în 
rat oraș, la 
și la 20 130 
anul trecut, 
aceste cifre

1968, cînd a fost decla- 
10 137 locuitori în 1977, 
locuitori în octombrie 

fără să se includă în 
populația flotantă, de

peste 10 000 de oameni, care lucrea
ză pe șantiere. Localitate tînără și 
de oameni tineri, ea înregistrează, 
de mai mulți ani, cei mai înalți in
dici de natalitate, respectiv 20,1 la
mie în anul trecut.

Din cei aproximativ 20100 de lo
cuitori ai orașului, peste 6 600 sînt 
copiii din școli sau grădinițe. Adău- 
gîndu-i pe cei nou-veniți pe lume 
în ultimii doi sau trei ani, înseamnă 
că o treime din populația orașului o 
formează copiii !

Avea dreptate primarul cînd își 
argumenta grija de a le proteja 
joaca. Semnificativă ca gest, această 
grijă este coroborată cu o sumedenie 
de alte probleme, rezolvate zilnic, 
pentru asigurarea unor condiții cît 
mai bune de creștere și dezvoltare a 
noilor generații. Intre acestea, la 
ordinea zilei se află traducerea în 
fapte a programului de dezvoltare a 
industriei culinare, pentru a se asi
gura o alimentație rațională și a 
degreva femeile de unele din preo
cupările casnice care le iau mult 
timp. La fel, se prevede darea în 
folosință în acest trimestru a unui 
nou local de grădiniță, cu 120 locuri 
și a unui cămin cu 100 de locuri ; la 

Cît de „serios" poate fi jocul o dovedește dubla imagine de la grădinița de copii a Fabricii de confecții și tricotaje 
București Foto : Sandu Cristian

și o secundă, că această lună a 
fost numită după uritul zeu al 
războiului. Cit de slab este el, 
ne-o arată și împrejurarea din 
prima zi ; nimeni nu va găsi — 
ce barbarie ar fi I — printre în
semne un tanc sau o mitralieră 
incrustate intr-un cerc sau in
tr-o steluță, aninate de firul 
alb și roșu al darului. Dimpo
trivă, mărțișorul se dăruiește ca 
o negare a tot ceea ce ar putea 
întuneca viața omului și ca o a- 
firmare, ca o perpetuă întărire 
a ceea ce este perpetuu in fiin
ța noastră : iubirea, căldura, în
crederea. Armă redutabilă in ar
senalul păcii — alături de cele
lalte arme de înflorire in 
masă : surîsul, poezia, munca, 
frumusețea, speranța... și cite 
altele, cite altele I — pentru noi 
mărțișorul înseamnă și certitu
dinea că lumea aparține oame
nilor, aparține celor mulți, că 
ei știu, vor ști să navigheze pe 
imensa corabie cosmică, Pămin- 
tul, doar pe mările unde tran
dafirii știu să cinte și melodiile 
sînt colorate asemenea curcu- 
beelor, mările Păcii.

Simbure de lumină, grăunte 
din stele, mărțișorul cutreieră 
astăzi spațiile dintre inimi și 
spune cuvinte fermecate, toate 
acele cuvinte pe care vrei să le 

•auzi. Tu — mamă, soră, soție, 
iubită, tovarășă de muncă. Pri
măvara — vestită de minuscula 
minune — iți spune că sint a- 
devărate.
Georqe-Radu CHIROVICI

fel, preocuparea ca să se încheie, în 
cel mai scurt timp, dosarele pentru 
ajutorul de naștere care se acordă 
mamelor, pe baza ultimelor regle
mentări.

Am folosit acest ultim prilej pen
tru a o însoți pe planificatoarea 
Viorica Mirea, ea Însăși mamă a 
patru copii, din casă în casă, din 
apartament în apartament, la adre
sele celor care urmau să primească 
indemnizații din fondurile statului. 
Fiecare din «ceste vizite reliefează 
In plus un argument despre frumu
sețea și trăinicia familiilor cu multi 
copii.

Prima adresâ, pe strada Plopilor 
nr. 139 ; una din puținele case vechi 
care au mal rămas în Năvodari, dar 
o casă care și-a mărit spațiul în

Realizări, preocupări 
și reflecții despre viața 

micilor locuitori 
din Năvodari

timp, precum cercurile unei uriașe 
cochilii de sidef. Iar atunci cînd 
cele patru camere au părut neîncă
pătoare, gospodarii au mai amenajat 
încă două, într-un corp separat. 
Deocamdată, pentru că încă nu și-a 
reînceput munca la cooperativa 
agricolă, mama, Elena Ceaușu, se 
afla acasă împreună cu cel mai 
mic copil, Felician Robert, care va 
împlini în martie un an, dar care, 
sîntem asigurați, precis că „a cres
cut ca Făt-Frumos din poveste, cît 
în doi". Rînd pe rînd, vin de la 
școală Elena, de 14 ani, Cristinel și 
Florian, care sînt mai mici. Lipsesc 
doi din membrii familiei : băiatul 
cel mare, Marius, care a terminat 
liceul de chimie și acum își satis
face serviciul militar, și capul fa
miliei, Petrișor Ceaușu. marinar In 
flota oceanică de pescuit, care con
tinuă o veche profesie a localnicilor 
și este mai mult plecat.

— Cu toate astea, ne spune gazda, 
casa ne e mereu plină. Nici nu 
mi-aș fi putut-o închipui altfel, fără 
copii. Ce m-aș fi făcut eu. singură, 
de fiecare dată, cînd soțul se duce, 
pe mări și pe oceane 7

După-amiază, tîrziu, în apartamen
tul nr. 4 de la parterul blocului 
36-Est, se află acasă toată familia 
Mezel. Părinții — Elena și Constan
tin — lucrează în aceeași echipă pe 
noul șantier de la Combinatul de în
grășăminte chimice. Intrarea in

apartament seamănă cu o... expozi
ție de ghete, cizmulițe și pantofi de 
toate mărimile, de paltoane și că
ciuli de tot felul.

— Nu se întîmplă să-și încurce 
copiii hainele și pantofii între ei. 
cînd pleacă la școală 7

— Nu și le încurcă nici măcar 
Nicolae și Ion, care sînt gemeni și 
se potrivesc în toate ca două picături 
de apă, darămite ceilalți. Pentru că 
așa i-am învățat, să respecte ordi
nea. După regulile astea, fiecare, pe 
rînd, face ghetele cu cremă tuturor 
celorlalți și aranjează cuierul, iar 
alții fac de serviciu la bucătărie. 
Unul pentru toți și toți pentru 
unul. Tocmai de aceea ascult cu în
doială cînd se spune că familiile cu 
copii mulți sînt familii grele. De 
fapt, adevărul adevărat este că 
atunci cînd sînt mai mulți copii, 
mai mulți frați și surori se cresc 
mai ușor, se ajută și au grijă unul 
de altul. Nouă, mai greu ne este 
cînd... ieșim Ia plimbare, că ni se 
pare că n-avem loc toți pe trotuar. 
Și în casă ne descurcăm mai re
pede, împărțindu-ne treaba — unii 
copii la un magazin, alții la altul, 
alții cu alte treburi. Muncim toți, 
fiecare In felul lui și cît poate, așa 
cum e normal să fie. Copiii se ajută 
unul pe altul la carte și la treabă, 
iar cel mai mare, Francisc, care are 
18 ani, și a început să lucreze ca 
lăcătuș-mecanic la combinat, aduce 
toți banii în casă, la leu, pentru că 
așa a văzut că facem și noi.

— Se pare totuși că fetița mal 
mică. Mălina, face abstracție de la 
aceste reguli de familie...

— Intr-adevăr, la patru ani n-ai 
ce să-i ceri prea mult. Decît să 
aflăm în fiecare seară, de la educa
toare, că a fost cuminte, că a învă
țat un nou cîntec sau o nouă poe
zie și că a mîncat cu poftă. Acasă, 
ea e artista noastră, care ne dis
trează cu programul pe care l-a 
învățat la grădiniță, spre veselia 
tuturor. Ba. ține chiar să ne învețe 
și pe noi cîte ceva, pentru că acolo 
toată lumea cintă.

Exemple obișnuite, care, alături 
de atîtea altele, constituie o ple
doarie pentru viață, pentru această 
cale simplă a fericirii, de a nu fi 
singuri pe lume, de a trăi înconju
rați de bucurie, veselie, de prospe
țime tinerească, de a dăinui ca na
ție, avînd cui lăsa moștenire tot ce 
s-a făcut în țara asta și se va mai 
face, pentru urmași și urmașii ur
mașilor noștri.

Georqe M1HAESCU 
corespondentul „Scînteii*



SCINTEIA — simbătă 1 martie 1986 PAGINA 5

Cea mai mare termocentrală poate ți trebuie 

să de vină și cel mai mare producător de energie

CALITATEA MUNCII DEPINDE, ÎN PRIMUL RÎND, 
DE NIVELUL PREGĂTIRII PROFESIONALE

Momentul de „vîrf" In activitatea 
unei termocentrale constă, fără dis
cuție, in pornirea grupurilor energe
tice, De la aprinderea focului la ca
zan pină la atingerea parametrilor 
stabiliți pentru abur, de la „lansa
rea" turbinei pină la efectuarea pa
ralelului la sistemul energetic se 
derulează zeci și zeci de comenzi 
care necesită o maximă concentrare 
și precizie, deci o înaltă pregătire 
profesională. Există, intr-un fel. o 
mare asemănare intre pornirea unei 
termocentrale și decolarea unui 
avion. Credem că nu este nici o exa
gerare în această comparație. „Lan
sarea" (după cum se vede, și terme
nul este similar) unei turbine de 
330 MW presupune o adevărată mă
iestrie pe care foarte mulți știu să 
și-o pună în valoare. Măiestrie cîș- 
tigată însă printr-o temeinică pregă
tire profesională, prin experiența 
acumulată muncind cu sîrguință zi 
de zi și noapte de noapte.

Nomenclatorul profesiunilor din- 
tr-o centrală este larg. Unele meserii 
par mai dificile, complicate chiar, 
altele mai puțin, dar fiecare în parte 
contribuie nemijlocit la funcționarea 
In condiții normale a grupurilor 
energetice. Pe toți cei aflați la da
torie într-o asemenea unitate îi nu
mim intr-un cuvînt energeticieni.

Nu poți să nu fii surprins de tine
rețea lor, de maturitatea dovedită în 
cele mai diferite situații, ceea ce 
explică faptul că Ie-a fost încredin
țată această valoroasă zestre teh
nică. Mulți au venit de pe băncile 
liceului energetic, ale școlii profe
sionale din Turceni sau din amfi
teatrele facultăților de specialitate. 
Sînt oameni sosiți din diferite colțuri 
ale țării pentru a deveni energeti
cieni la Turceni.

Dar a fi energetician Înseamnă sl 
să înveți mereu, să te perfecționezi 
continuu. Nu întâmplător, în cadrul 
întreprinderii au fost organizate în 
trimestrul IV al anului trecut cursuri 
intensive de pregătire a muncitorilor 
din sectorul de exploatare.

Ne-am mai ocupat în urmă cu 
aproape un an de problema pregăti
rii profesionale a personalului mun
citor de la termocentrala Turceni. 
Am consemnat, cu acel prilej, pre
ocupările legate de organizarea și 
desfășurarea în bune condiții a 
cursurilor de perfecționare, de ri
dicare a nivelului de calificare al 
muncitorilor. Revenind acum, tre
buie să recunoaștem că prima im
presie nu ne-a înșelat. Aici, la 
Turceni, calitatea profesională a 
oamenilor este o problemă căreia 
1 se acordă interes și atenție. Abso
lut justificate de altfel. In marea 
uzină de lumină și energie, fiecare 
parametru trebuie urmărit cu deo
sebită grijă pentru a se lua operativ 
măsuri In vederea unei funcționări 
optime și la capacitate maximă a 
grupurilor energetice.

Cîteva concluzii
POATE CEA MAI MARE CENTRALA A ȚARII — TERMOCEN

TRALA DE LA TURCENI — SA DEVINĂ ȘI CEL MAI MARE PRODU
CĂTOR DE ENERGIE ? Aceasta a fost Întrebarea pe care am urmărit-o 
în cadrul investigațiilor făcute cîteva zile și nopți în mijlocul energeti
cienilor gorjeni. Din discuțiile purtate cu specialiști rezultă că aici pot

fi create condiții pentru sporirea substanțială a producției de energie 
electrică, pentru creșterea puterii disponibile, așa cum o cer interesele 
economiei naționale. Iată cîteva din concluziile mai importante 
care pot fi desprinse la încheierea anchetei noastre, și măsurile ce se 
impun :

• Introducerea sistemului centralizat de pre
zentă și evidență centralizată a prezenței la 
lucru pentru întregul personal din centrală, iar 
predarea lucrului să se facă cu exigență, la fața 
locului, pe baza unor norme precise, sub semnă
tură ;
• Respectarea disciplinei tehnologice, urmări

rea cu strictețe a funcționării grupurilor energe
tice conform fișelor de regim ;

• Efectuarea lucrărilor de întreținere progra
mate pentru fiecare echipament astfel incit să 
se asigure o creștere a duratei de funcționare 
In exploatare a agregatelor ;

• Remedierea șl punerea in funcțiune a 
Instalațiilor de telecomunicații și Interfoane de 
la secțiile de exploatare și de la gospodăria de 
combustibil pentru o comunicare rapidă cu toate 
locurile de muncă-cheie ;

• Menținerea In fluxul tehnologic de la gos
podăria de combustibil a separatorilor magne

tici pentru eliminarea din masa de cărbune a 
corpurilor metalice ;
• Adoptarea unul sistem Informațional cit 

mai eficient și reducerea la minimum a duratei 
și numărului operativelor ;

• Ridicarea nivelului profesional al tuturor 
lucrătorilor pe baza unor programe de perspec
tivă. adaptate la specificul fiecărui loc de 
muncă ;

• îmbunătățirea activității de reparații pen
tru efectuarea unor lucrări de calitate șl In 
termen cit mai redus ;

• Asigurarea corespunzătoare a pieselor de 
schimb necesare diferitelor intervenții șl creș
terea gradului de recondiționare a unor echipa
mente ;

• Realizarea Integrală a programelor de creș
tere a fiabilității echipamentelor ;

• Comitetul sindicatului trebuie să se preo
cupe prioritar de soluționarea unor proble
me sociale (cazare, servirea mesei ș.a.). Aceeași 
importanță trebuie să se acorde finalizării unor 
lucrări de investiții cum ar fi : casa de cul
tură, liceul energetic, apartamente ș.a. ;
• In viața de organizație, tn dezbaterile 

comuniștilor din fiecare organizație de partid 
trebuie să se situeze sistematic problemele 
vitale ale perfecționării organizării producției 
și a muncii, ale întăririi ordinii și disciplinei, 
ale respectării programelor de măsuri ce vizează 
creșterea producției de energie electrică.

Organizațiile de partid trebuie să fie 
In fruntea tuturor acțiunilor menite să determi
ne schimbarea climatului de muncă la termo
centrala Turceni, in scopul Întăririi răspunderii 
personale, a răspunderii colective pentru exploa
tarea in cele mai bune condiții a agregatelor 
și instalațiilor.

Ion LAZAR

Inaugurarea Casei de cultură 
a sindicatelor din Botoșani

Vineri după-amiază a fost inaugu
rată noua Casă de cultură a sindica
telor din Botoșani. Impunătoarea 
construcție, integrată armonios pei
sajului urbanistic întinerit al orașu
lui, dispune de o sală de conferințe, 
de bibliotecă și punct de documen
tare și informare, un cabinet tehnic 
pentru comisia inginerilor și tehni
cienilor, de numeroase încăperi re
zervate desfășurării activității cercu
rilor tehnico-aplicative și de in
struire a formațiilor artistice de 
amatori, de alte dotări necesare or
ganizării acțiunilor politico-educa
tive și de perfecționare profesională 
a oamenilor muncii.

în încheierea adunării, care a

Informații
HANDBAL. Aseară, la Berna, in

tr-un meci contind pentru grupa pre
liminară C a Campionatului mondial 
masculin de handbal, echipa Islan- 
dei a întrecut cu scorul de 25—23 
(11—13) formația României. In ca
drul aceleiași grupe, la Winterthur, 
Coreea de Sud a dispus cu 25—22 
(10—13) de selecționata Cehoslova
ciei.

Din această grupă s-au calificat 
pentru grupele semifinale echipele 
Coreei de Sud, României si Islan- 
dei.

Alte rezultate înregistrate in me
ciurile de vineri seara : grupa A : 
Iugoslavia — R.D. Germană 22—2G 
(10—9) ; grupa D : Ungaria — Al
geria 23—19 (12—13).

Meciurile din grupele semifinale se 
dispută in zilele de 2. 4 și 6 martie.

TENIS DE MASA. La Praga a 
avut loc tragerea la sorți a grupelor 
Campionatului european de tenis de 
masă, ce se va desfășura, în peri
oada 5—13 aprilie, în capitala Ceho
slovaciei. în competiția feminină pe 
echipe, selecționata României va 
juca în grupa B, alături de forma-

Firesc deci că in ultima perioadă 
de timp aproape 400 de oameni de la 
exploatările termomecanice și elec
trice au fost încadrați intr-o formă 
de instruire adecvată. Și constituie 
un motiv de satisfacție că majorita
tea cursanților au fost „notați" cu 
calificative superioare. Nu putem 
trece insă cu ușurință peste faptul 
că există și lucrători puțin intere
sați de eforturile depuse pentru in
struirea lor, obținînd note sub 5. Ce 
înseamnă acest lucru ? Că există lu

î Zile și nopți de muncă ale { 
j energeticienilor de la Turceni (iv) j

crători care, pur și simplu, nu po
sedă minimul de cunoștințe necesar 
pentru a se descurca intr-o situație 
mai puțin obișnuită, că prezența lor 
la „post" reprezintă un potențial pe
ricol pentru funcționarea în condiții 
de siguranță a agregatelor și insta
lațiilor. Iată, considerăm noi, un se
rios motiv de meditație și de acțiune 
energică pentru conducerea termo
centralei. Mai ales că această „sin
copă" în pregătirea profesională a 
personalului muncitor nu este izola
tă. Discuția purtată cu ing. Octavian 
Andrei, șeful colectivului de pregă- 
tire-perfecționare a fost edificatoare.

— Din păcate, cursurile de in
struire la nivelul întregii întreprin
deri, susținute de șefii de schimb și 
șefii de tură, nu sint realizate în
totdeauna la nivelul la care ar tre
bui. Uneori sînt transformate în 
simple prelegeri, alteori sînt lăsate 
pe seama unor persoane devenite 
lectori ad-hoc. Și, ce este mai grav, 
sînt și situații în care cursurile nu se 
țin deloc.

avut loc cu acest prilej, cei 
prezenți au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, o telegramă prin 
care se exprimă recunoștința fier
binte a tuturor oamenilor muncii 
botoșăneni pentru permanenta grijă 
acordată dezvoltării economico-so- 
ciale impetuoase a județului, pentru 
îmbogățirea continuă a bazei mate
riale care asigură cadrul desfășurării 
unei intense activități cultural-edu
cative, de formare a omului nou, re
voluționar, constructor conștient al 
noii societăți.

sportive
țiile U.R.S.S.. Olandei, Suediei, 
Bulgariei și R.F. Germania. In grupa 
A vor juca Iugoslavia, Ungaria, An
glia, Cehoslovacia, Finlanda și Fran
ța. La masculin, echipa României a 
fost repartizată în grupa B, împreu
nă cu reprezentativele Poloniei, 
Cehoslovaciei, Iugoslaviei, Norvegiei 
și R.F. Germania. în grupa A vor 
evolua Franța, Suedia, U.R.S.S., Un
garia, Bulgaria și Austria.

FOTBAL. în orașul egiptean Ale
xandria s-a disputat vineri meciul 
amical de fotbal dintre reprezenta
tiva Egiptului și o selecționată divi
zionară din România. Partida s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate : 
2—2 (2—2).

ATLETISM. Celebra arenă acope
rită Madison Square Garden din 
New York va găzdui, astăzi și mîine, 
un mare concurs atletic : Campio
natele S.U.A. indoor, ultima etapă a 
„Marelui premiu" — 1986. In dife
ritele probe cuprinse în program vor 
lua startul peste 100 de atleți și 
atlete din 19 țări, între care și 
România.

Comentariile sînt de prisos. Nu 
este de prisos să dezvăluim următo
rul aspect. L-am întrebat la un mo
ment dat pe un tinăr muncitor : „Ce 
consum energetic presupune reporni- 
rea unui cazan ?“ A ridicat nedume
rit din umeri. întrebarea pusă i se 
părea bizară, dovadă răspunsul său : 
„O asemenea problemă nu intră în 
atribuțiile mele". Și, probabil, că nu 
va intra, atita vreme cit problemele 
pregătirii profesionale vor fi tratate 
cu superficialitate, la anumite nive- 

lurl, iar evidenta doză de formalism 
cu care sînt privite aceste obligații 
profesionale, prevăzute cu claritate, 
de altfel, în reglementările în vi
goare, nu va fi înlăturată cu hotă- 
rîre. Nu este deloc o chestiune mi
noră. Argumentul cel mai grăitor 
ni-1 oferă lipsa de interes din partea 
unor lucrători care urmează să de
vină maiștri și care practic nu con
sideră că ar fi util sau necesar să 
participe la cursurile de pregătire 
profesională. Fără ca aceste abateri 
flagrante de la disciplina muncii să 
primească o replică energică și in
transigentă din partea conducerii 
termocentralei. Am vrut să întrebăm 
de ce sînt tolerate asemenea atitu
dini ? Dar am renunțat în momen
tul în care am aflat că și unele ca
dre cu munci de răspundere — dis
peceri sau șefi de tură — desemnate 
să conducă aceste cursuri absentează 
cot la cot cu cei indisciplinați. Este 
greu de găsit o explicație pentru 
aceste fenomene, în contrast flagrant 
cu efortul stăruitor și cotidian al

cinema teatre
• 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 Mârln miliardar : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
CĂRA (20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30
• Jack și vrejul de fasole — 9; 11; 
13; 15; 17, Căsătorie cu repetiție — 
19 : DOINA (16 35 38)
• Preria : FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, MELODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Aventuri in Ontario : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Viraj periculos : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Ultimul mohican : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Vară sentimentală : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. CUL
TURAL (83 50 13) — 10; 12,15; 14,30:
16,45; 19
• Hallo, taxi ! s GRIVIȚA (17 08 58)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19, ARTA (2131 86)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 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 6110)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Fata fără zestre : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 18
• Rămli fericire : 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
• Marele premiu — 9 ; Toată lumea 
este a mea — 10,30; 13,15; 15,45; 18 : 
DACIA (50 35 94)
• Sarea e mal prețioasă decit aurul : 
POPULAR (35 15 17) — 15: 17; 19
• Prietenul nostru TIU: PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Clinele : GLORIA (47 46 75) — 11;
13; 15; 17; 19 

miilor de energeticieni de la termo
centrala din Turceni. Explicația 
există, desigur, și ea constă în mi
nusurile activității desfășurate de 
organizația de partid, de conducerea 
unității, în efortul situat „pe linia 
minimei rezistențe", pentru mobili
zarea și convingerea oamenilor.

Sint multe de îndreptat și de pus 
la punct in domeniul pregătirii pro
fesionale a energeticienilor de la 
Turceni. Și este, desigur, sarcina de 
căpetenie a factorilor menționați de 
a pune piciorul în prag, de a intro
duce un climat de disciplină respon
sabilă, muncitorească și în acest do
meniu. Dincolo de aceste aspecte 
care pun în lumină serioase neajun
suri in procesul de pregătire și per
fecționare a energeticienilor, o pro
blemă trebuie să dea de gîndit : 
orice superficialitate manifestată în 
procesul de școlarizare se concreti
zează, in ultimă instanță, in lacune 
în domeniul cunoștințelor și poate 
genera aceeași superficialitate in 
atitudinea pe care o va avea la vii
torul loc de muncă. Pentru că în 
școală, fie că este vorba de școală 
profesională, de maiștri sau cursuri 
de reciclare, se acumulează nu nu
mai cunoștințe, ci se formează și 
atitudini. Or, tocmai acest aspect 
esențial pare să fi scăpat din vedere.

Dar grija pentru ridicarea nivelu
lui de calificare al personalului mun
citor nu trebuie desprinsă de preo
cuparea la fel de importantă pentru 
stabilitatea lui. Care este eficiența 
cursurilor de pregătire, dacă după 
terminarea lor unii lucrători pără
sesc unitatea ? Ce sens mai au ele ? 
Un aspect izolat ? Nicidecum. Inte- 
resîndu-ne cîți maiștri din cei care 
au absolvit această formă de pre
gătire mai lucrează în întreprindere, 
am fost puși în fața unei situații 
paradoxale : numai 18 sînt pe func
ția pentru care s-au pregătit, în 
timp ce 31 au plecat la alte unități 
și alți 93 au fost lăsați în continuare 
la vechile locuri de muncă, pentru 
că nu sînt pregătiți corespunzător. 
„Este o situație care ne preocupă 
în mod deosebit și tocmai de aceea 
vom analiza în profunzime modul de 
pregătire a maiștrilor", ne spunea 
ing. Artemi u Vanca, directorul teh
nic al termocentralei. Cînd și în ce 
mod va fi declanșată această acțiune 
rămîne, deocamdată, o întrebare fără 
răspuns.

Un lucru trebuie bine înțeles : 
activitatea de perfecționare a între
gii pregătiri profesionale cere com
petență și pasiune, o concepție clară 
și multă, foarte multă răspundere 
față de desfășurarea și rezultatele 
ei. Sînt exigențe cît se poate de 
actuale, formulate cu stăruință de 
conducerea partidului, de secretarul 
său general, cărora și energeticieni! 
de la Turceni trebuie să le răspundă 
cu maximă promptitudine.

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unul cuib de 
cuci — 17 ; (sala Atelier) : Farul și 
dl. Valentino — 14 ; Harap Alb — 19
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Comori 
camerale". Tatiana Moroșanu — pian, 
Aurellan-Octav Popa — clarinet, Ale
xandru Moroșanu — violoncel — 18
• Opera Română (13 18 57) : Cavalle- 
rla rusticană, Paiațe — 17
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Prințesa circului — 18
• Teatrul „Lucia sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 17,30 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Hamlet — 15
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul Înste
lat deasupra noastră — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tirzie — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 17,30
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : RIs și plins — 17,30 ; (sala 
Studio) : Acești îngeri triști — 17
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18,30 ; (sala Giulești, 18 04 85): 
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca 
fată bătrină — 18,30
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Gong ’86
— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Băia
tul cu sticlețl — 18
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : o melodie... un mărțișor 
(la Palatul Sporturilor și Culturii)
— 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
intre caftan și smoking — 17,30
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9 ; Cenușă
reasa — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Guliver in țara păpușilor — 15 ; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Dana șl Leul 
— 15
• Circul București (10 41 95) : La circ 
ca-n filme — 15; 18
• Studioul de teatru LA.T.C. 
(15 72 59) : Rosencrantz șl Gullden- 
stem — 17

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
tovarășului Fam Van Dong, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste Vietnam, o telegramă 
de felicitare cu prilejul aniversării 
zilei sale de naștere. în telegramă 
se exprimă convingerea că raportu
rile de prietenie și colaborare dintre 
guvernele țărilor noastre se vor dez
volta tot mai mult, în interesul 
popoarelor român și vietnamez, al 
cauzei păcii și înțelegerii internațio
nale.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

gatului Maroc, vineri după-amiază 
a avut loc, în Capitală, o manifes
tare culturală organizată de Insti
tutul român pentru relațiile cultura
le cu străinătatea, în cadrul căreia 
au fost înfățișate impresii de călă
torie din această țară. în continua
re, asistența a vizionat un film do
cumentar marocan.

Au participat reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor Externe și ai 
I.R.R.C.S., un numeros public.

Au fost prezenți Abdelwahab 
Chorfl, ambasadorul Regatului Ma
roc la București, membri ai amba
sadei.

★
Cu prilejul celei de-a XXX-a ani

versări a creării Armatei populare 
naționale a Republicii Democrate 
Germane, atașatul militar, aero și 
naval al acestei țări la București, 
colonel Karl Heinz Friedewald, a 
oferit, vineri, un cocteil.

Au luat parte membri ai conduce
rii Ministerului Apărării Naționale, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, generali și ofițeri su
periori, alte persoane oficiale.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice, atașați militari, aero și 
navali, membri ai corpului diploma
tic acreditați în țara noastră.

★
Cu ocazia împlinirii a zece ani de 

la intrarea României în Grupul celor 
77 al țărilor în curs de dezvoltare 
și de conlucrare activă cu țările din 
grupul regional latino-american, la 
Ministerul Afacerilor Externe a avut 
loc o întîlnire cu șefii oficiilor di
plomatice ale acestor țări, acreditați 
la București.

A fost exprimată dorința României 
de a dezvolta, în continuare, rela
țiile de prietenie Și colaborare pe 
plan bilateral cu țările Americii La
tine Și de a intensifica conlucrarea 
multilaterală cu grupul regional la
tino-american din cadrul Grupului 
celor 77.

Întîlnirea a prilejuit eviden
țierea pozițiilor României, a con
cepției și inițiativelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, privind 
soluționarea problemelor grave cu 
care sînt confruntate țările în curs 
de dezvoltare, necesitatea întăririi 
colaborării și solidarității dintre 
aceste țări, asigurarea unui climat 
de pace, înțelegere și conlucrare 
intre toate statele lumii.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie șl hldrolo- 

{fie comunică timpul probabil pentru 
ntervalul 1 martie, ora 20 — 4 martie, 

ora 20. în țară : Vremea va fi rece, 
geroasă în primele nopți. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate în 
a doua parte a intervalului, cînd vor 
cădea precipitații locale sub formă de 
ninsoare în majoritatea regiunilor, iar 
în vest șl sud-vest, în ultima zi, șl sub 
formă de lapoviță și ploaie, favorizînd 
producerea poleiului. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu unele Inten
sificări în sud-vest. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 18 șl 
minus 8 grade, local mal qoborîte în 
primele nopți, cele maxime vor oscila 
între minus 7 și plus 3 grade, local mai 
ridicate. Local se va produce ceață cu 
depunere de chiciură. în București : 
Vremea va fi rece, geroasă în prima 
noapte, apoi se va încălzi treptat. Cerul 
va fi variabil, favorabil ninsorii slabe. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 10 și minus 6 grade, mai 
coborîte în prima noapte, cele maxime 
vor oscila între minus 4 grade și plus 
un grad. Dimineața, ceață cu chiciură.

De la Ulan Bator la munții Altai 
-însemne ale muncii constructive

Orașul Ulan Bator ne-a intîm- 
pinat cu aerul rece de toamnă, in
stalată timpuriu pe podișul mon
gol, și cu un cer neverosimil de 
albastru. In contrast cu forfota ca
racteristică marilor metropole, aici, 
viața se scurge mai liniștit, mai fe
rită de efectele stresului. Capitala 
Mongoliei își etalează fizionomia 
în perimetrele sale industriale, în 
care se realizează aproape jumă
tate din volumul producției indus
triale a țării, în moderne clădiri 
administrative, în originale edificii 
de cultură.

De la primii pași făcuți în aceas
tă capitală din inima Asiei aveam 
să consemnez sentimentele de 
prietenie față de poporul român și 
mărturii elocvente' ale colaborării 
fructuoase româno-mongole.

Ne aflăm la Combinatul de mo
bilă și mucava, una din marile în
treprinderi din Ulan Bator, rod al 
cooperării româno-mongole. In 
1982 a intrat în funcțiune fabrica 
de mucava, în 1983 cea de furnir, 
iar în mai 1984 cea de mobilă și 
plăci aglomerate din lemn. Com
binatul produce, în cele 4 fabrici 
ale sale, 750 tone mucava pe an 
pentru confecții, 15 000 de garni
turi de mobilă, furnire de larice 
(din care și exportă). Peste 800 de 
muncitori, ingineri, tehnicieni își 
unesc eforturile spre a realiza și 
depăși prevederile planului pe pri
mul an al actualului cincinal, de- 
dicînd succesele obținute în între
cere apropiatului congres al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol. Sînt 140 de tehnicieni și 
ingineri, între ei unii care și-au 
făcut studiile în România. Proce
sele de producție sînt îndrumate 
și de grupul specialiștilor din 
România, cu care am avut prilejul 
să mă întîlnesc aici. Inginerul-șef 
coordonator al grupului, Talisman 
Molnar, de la I.P.L. Satu Mare, 
inginerul-șef tehnolog Nuțu Con
stantin (I.P.L. Iași), inginerul-șef 
tehnolog la fabrica de furnire, Pa- 
repa Dumitru, inginerul-șef me
canic Costache Gheorghe de la 
I.C.C. Scăieni, județul Prahova,

65 DE ANI DE LA CREAREA PARTIDULUI

POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOL

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOL

ULAN BATOR
Dragi tovarăși.
In numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, și al întregului popor român adresăm Comi
tetului Central al partidului dumneavoastră, comuniștilor și poporului mon
gol prieten călde felicitări și cele mai bune urări cu prilejul aniversării a 
65 de ani de la crearea Partidului Popular Revoluționar Mongol.

Eveniment de o deosebită Însemnătate in istoria tării, făurirea Parti
dului Popular Revoluționar a marcat o nouă etapă în lupta poporului mon
gol împotriva asupririi și exploatării, pentru eliberare socială și națională, 
pentru realizarea năzuințelor sale de libertate și progres. Sub conducerea 
partidului, oamenii muncii mongoli au înfăptuit revoluția populară, adînci 
transformări revoluționare în societate, asigurînd depășirea stării de îna
poiere feudală și trecerea la edificarea unei vieți noi pe calea socialismului.

In tara noastră sînt urmărite cu viu interes și apreciate realizările în
semnate obținute de poporul mongol in dezvoltarea industriei, agriculturii, 
invățămintului și culturii, activitatea creatoare pe care o desfășoară pentru 
propășirea economico-socială multilaterală a patriei, creșterea bunăstării 
materiale și spirituale a celor ce muncesc.

Evidențiind cu satisfacție evoluția ascendentă a raporturilor de prie
tenie și conlucrare statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul 
Popular Revoluționar Mongol, intre popoarele român și mongol, ne expri
măm convingerea că, acționînd împreună, aceste bune relații, colaborarea 
și cooperarea româno-mongolă pe multiple planuri vor cunoaște o dezvoltare 
tot mai puternică și în viitor. în interesul edificării noii orînduiri sociale 
în România și Mongolia, al cauzei generale a socialismului, păcii, dezarmării 
și înțelegerii între popoare.

De ziua măreței aniversări a partidului, vă dorim dumneavoastră, dragi 
tovarăși, comuniștilor și oamenilor muncii mongoli noi și mari succese In 
întreaga operă de construcție socialistă, în pregătirea și intîmpinarea cu noi 
înfăptuiri a apropiatului congres al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
pentru prosperitatea și înflorirea continuă a Mongoliei socialiste.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Se împlinesc, astăzi, 65 de ani de 
la crearea Partidului Popular Re
voluționar Mongol, eveniment care, 
deschizind calea eliberării naționa
le și edificării unei noi orînduiri, a 
marcat o cotitură radicală în viața 
poporului mongol. Creat de un gruo 
de revoluționari mongoli. în frunte 
cu Suhe-Bator, care au ridicat pen
tru întîia oară steagul emancipării 
oamenilor muncii din această țară, 
P.P.R.M. a marcat profund, prin 
lupta sa, întreaga istorie a Mongo
liei din ultimii 65 de ani, cîștigîn- 
du-și stima și atașamentul între
gului popor mongol.

După izbînda revoluției populare 
din 1921 și proclamarea republicii, 
sub conducerea P.P.R.M. au fost în
făptuite adînci prefaceri social- 
economice. în locul vechilor relații 
de producție feudale a fost creată, 
la început, o economie necapitalis- 
tă, în cadrul căreia s-a dezvoltat 
treptat sectorul de stat și coopera
tist, în ultimele decenii poporul 
mongol angajîndu-se în opera de 
construcție a socialismului. In acest 
cadru, prin valorificarea crescîndă 
a bogățiilor naționale, a fost creat 
un important sector industrial, aflat 
in plină dezvoltare. An de an, se 
consolidează baza tehnico-materială 
a agriculturii și zootehniei. Succese 
remarcabile au fost dobîndite in 
dezvoltarea științei, a invătămîntu- 
lui de toate gradele, a artei și cul
turii.

Cea de-a 65-a aniversare a 
P.P.R.M. este întîmpinată de po
porul mongol cu succese de seamă 
în îndeplinirea sarcinilor asumate 
în cinstea celui de-al XIX-lea Con
gres al partidului, care va avea loc 
în curînd, pe linia înfăptuirii obiec
tivelor actualului cincinal privind 
dezvoltarea în continuare a forțe
lor de producție, modernizarea și 
sporirea eficienței întregii econo
mii, perfecționarea vieții sociale, 
ridicarea nivelului de trai material 
și spiritual al poporului.

Aniversarea de astăzi constituie 
pentru comuniștii români, pentru 
poporul nostru un fericit prilej de

ADUNARE
Cu prilejul celei de-a 65-a ani

versări a creării Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, la Academia 
„Ștefan Gheorghiu" a avut loc, vi
neri, o adunare la care au participat 
cadre didactice, studenți și cursanți.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit ambasadorul R.P. 
Mongole la București, Togoaciin 
Ghenden. Vorbitorul a evocat aspecte 
semnificative din istoria P.P.R.M. și 
a evidențiat realizările obținute de 

și ceilalți — 20 de specialiști ro
mâni — sînt foarte apreciați pen
tru experiența și cunoștințele lor, 
pentru ajutorul pe care îl dau a- 
cestui tinăr colectiv al combinatu
lui, după cum afirmă și directorul 
acestuia, D. Damdinsuren. Media 
de vîrstă a personalului întreprin
derii este sub 25 ani. In ciuda a- 
cestei tinereți a personalului (de 
altfel, jumătate din cei I 850 000 
de locuitori ai Mongoliei sînt ti
neri pînă la 18 ani), se găsește to
tuși aici și un vîrstnic, de 60 de 
ani— primul pensionar al combi
natului — care insă deocamdată

însemnări de călătorie 
din R. P. Mongolă

vrea să mai lucreze, pentru că se 
simte în putere și îi place munca.

Noile prototipuri de mobilă de- 
montabilă, modernă, utilitară, ușor 
transportabilă, frumoasele planuri 
de perspectivă despre care mi s-a 
vorbit în acest combinat, elanul ti
neresc pe care am avut ocazia să-1 
simt în secțiile vizitate — toate 
acestea /vorbesc de la sine despre 
fizionomia și perspectivele unei 
unități industriale de prestigiu a 
capitalei mongole.

...Municipiul Altai ne primește 
cu un proaspăt strat de zăpadă — 
in septembrie! — dar cu cerul de 
un albastru intens. Nu degeaba își 
numesc mongolii pămîntul lor na
tal „Țara cerului albastru". în to
vărășia redactorului-șef al ziarului 
local „Altain hogjil", S. Dunte, am 
vizitat un interesant mUzeu, unde, 
prin cele 400 de exponate, se în
fățișează o zonă de 142 000 kmp, 
bogată in zăcăminte de minereuri 
feroase și neferoase, în fosile ale 
unor melci uriași ce trăiau cu 
multe milioane de ani tn urmă pe 
acest teritoriu. Se impun însă mai 
cu seamă atenției exponatele !n- 
fățișind unelte străvechi șl costu
me populare din aimacul Gobi-Al- 

a-și reafirma sentimentele de 
prietenie pe care le nutresc față de 
poporul mongol, interesul cu care 
urmăresc eforturile susținute ale 
clasei muncitoare, țărănimii și in
telectualității mongole, sub condu
cerea P.P.R.M., pentru dezvoltarea 
în continuare a societății socialiste. 
Dînd expresie acestor sentimente, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al P.C.R.. președintele 
Republicii Socialiste România, sub
linia că dezvoltarea colaborării din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre constituie o contribuție la 
întărirea coeziunii și unității tutu
ror țărilor socialiste.

Legăturile de prietenie și colabo
rare dintre P.C.R. și P.P.R.M., din
tre țările și popoarele noastre cu
nosc o continuă dezvoltare. In evo
luția ascendentă a acestor relații 
un rol deosebit l-au avut întilnirile 
și convorbirile româno-mongole la 
nivel înalt, desfășurate atît la Bucu
rești, cît și la Ulan Bator. Prin 
înfăptuirea înțelegerilor convenite, 
s-a dezvoltat conlucrarea pe tărîm 
economic, volumul schimburilor de 
bunuri materiale înregistrînd o con
tinuă creștere. De asemenea, se 
extinde conlucrarea în domeniile 
științei și tehnicii, culturii și învă- 
tămîntului.

Fără îndoială că acest curs pozi
tiv corespunde intereselor ambelor 
popoare, reprezintă o contribuție la 
promovarea cauzei generale a so
cialismului. la dezvoltarea colabo
rării internaționale.

împărtășind sentimentele de bucu
rie cu care comuniștii, poporul 
mongol sărbătoresc aniversarea 
P.P.R.M.. comuniștii, poporul român 
adresează comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii din Mongolia prie
tenă sincere felicitări, împreună cu 
urarea de a dobîndi, sub conduce
rea partidului, în frunte cu tova
rășul Jambin Batmunh, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, noi succese In făurirea so
cialismului. în înflorirea continuă 
a patriei lor.

oamenii muncii mongoli, sub condu
cerea partidului, în construcția so
cialismului. Au fost relevate bunele 
relații statornicite între Partidul Co
munist Român și Partidul Popular 
Revoluționar Mongol.

în încheiere, a fost prezentat un 
film documentar, înfățișînd succesele 
dobîndite de poporul mongol în anii 
construcției socialismului.

(Agerpres)

tai, unde trăiesc astăzi peste 50 000 
de mongoli.

...Raionul Jergalan, cooperativa 
agricolă de producție Batnamrai- 
dal. Peste 3 000 de locuitori și 
70 000 de animale (bovine, ovine, 
cabaline, iaci, cămile). Pe o su
prafață de 400 ha se cultivă car
tofi, varză, zarzavaturi, plante fu
rajere. Ponderea șeptelului este 
covîrșitoare, aici, ca și în celelalte 
unități agricole. Doar Mongolia 
este prima țară din lume în pri
vința numărului de animale ce 
revin la un locuitor.

In iurta lui C. Laiham sîntem 
tratați cu vestitul cumîs. Atît lap
tele acesta de iapă fermentat, cît 
mai ales laptele de cămilă sînt 
băuturi plăcute și reconfortante, ne 
asigură gazdele, adăugind că lap
tele de cămilă și untul gustos fă
cut din acesta sint „izvoare de să
nătate".

Stăpînii acestei iurte ospitaliere 
au in grija lor 1 000 de vite cornu
te. Soția lui Laiham este deputată 
în huralul (consiliul) popular al 
raionului, iar fetița ei, elevă în 
clasa I, ne încredințează că 
vrea să devină doctor. Pă
rinții și bunicii acestor crescă
tori de animale au fost, din tată-n 
fiu, ciobani. Ei, stăpînii iurtei, au 
absolvit opt clase, iar copiii lor au 
perspective și mai luminoase.

— Numai să fie pace, să putem 
munci pentru înflorirea Mongoliei 
socialiste, să ne putem realiza vi
sele, fericirea copiilor noștri, ne 
spune C. Laiham.

In cursul călătoriei pe meleagu
rile mongole am întîlnit munți 
înzăpeziți, pustă nemărginită, 
stînci golașe și marea de nisip a 
deșertului Gobi, dar peste tot am 
cunoscut oameni minunați, antre
nați în muncă și învățătură, în 
realizarea sarcinilor ce le revin 
din programul elaborat de partid 
pentru accelerarea construcției so
cialiste. La despărțire, încerc sen
timentul că, oricînd m-aș întoarce 
aici, m-aș afla întotdeauna intre 
prieteni.

Katalin BOKOR
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CANADA : Proteste împotriva experiențelor cu armele 
racheto-nucleare

*

1 rii. Cu toate că rachetele sînt ex- 
' perimentate fără încărcături nuclea- 
l re. se arată intr-o declarație de 
J protest, aceste experiențe consti- 
) tuie un pericol grav pentru locui- 
l torii din zonele de nord-vest ale 
’ Canadei. O cerere similară a fost 
ț adresată guvernului și de partidul 
/ TYq WTrxr-v'd tî e» ol troilan

OTTAWA. — Organizația indie
nilor canadieni a cerut încetarea 
experiențelor cu rachete americane 
„Cruise" efectuate pe teritoriul ță-

/ Noua Democrație, al treilea după 
‘ numărul de deputați in Camera Co- 
ț muneJor.

*

)
* 
J
i asigurarea eficientei „descurajării" 
1 nucleare și nici prin invocarea di- 
l ficultăților în asigurarea controlu- 
/ lui — a declarat reprezentantul 
ț Suediei in cadrul dezbaterilor Con- 
i ferinței pentru dezarmare de la
* Geneva. El a adăugat că interzi- 
i cerea totală a experiențelor ar con-

tribui la progresul tratativelor cu 
ț privire la reducerea armamentelor. 
1 la întărirea încrederii. în ceea ce
* privește controlul, delegatul suedez

După ce. la 25 februarie, o ra
chetă de croazieră, lansată de la 
bordul unui bombardier american 
B-52. s-a prăbușit în Marea Beau
fort. guvernul a început să pri
mească scrisori și telegrame de pro
test împotriva transformării țării 
într-un poligon de experimentare a 
armelor racheto-nucleare. Ca ur
mare. cabinetul a fost nevoit să 
decidă oprirea experiențelor, pînă 
ce vor fi date explicații în legătură 
cu acest accident — relatează agen
ția T.A.S.S.

S.U.fl Demonstrație împotriva cursei înarmărilor
SAN FRANCISCO. — In orașul 

Californian Costa-Mesa, 
desfășoară o conferință 
problemele înarmărilor, 
de Ministerul Apărării, 
nuat. pentru a doua zi, demonstra
țiile împotriva războiului. Partici- 
panții la demonstrații au barat 
drumul autobuzelor care urmau

unde se 
secretă in 
organizată 
au conti-

să-i aducă pe delegații la conferin
ță la baza militară El-Toro. De
monstrațiile au fost organizate de 
gruparea „Alianța pentru supra
viețuire", care protestează împo
triva planurilor de intensificare a 
cursei înarmărilor. Politia a inter
venit împotriva demonstranților, 
operind 22 de arestări.

Sprijin unor masuri concrete de dezarmare
GENEVA. — Continuarea expe

riențelor nucleare nu poate fi jus
tificată prin preocuparea fată de .................. •" • i“

tifice moderne sînt In măsură să 
ofere garanții ferme în acest sens, 
existînd și posibilitatea unor 
specții la fata locului.

in-

fă-
ex-

ț a spus că mijloacele tehnico-știin-
J
*

*
*

*

î

*

VIENA. — Intr-o declarație 
cută în parlament, ministrul de 
terne al Austriei, Leopold Gratz, 
și-a exprimat speranța că anul 1986 
va marca o schimbare pozitivă în 
domeniul dezarmării. Pentru aceas
ta, a spus el, este 
tere a încrederii 
urma unor măsuri 
politic și militar.

necesară o creș- 
între state, în 

concrete pe plan

Efectele profund dăunătoare ale cheltuielilor militare
Noi statistici date publicității de 

Centrul de presă al Națiunilor 
Unite reliefează pregnant propor
țiile aberante ale cheltuielilor mi
litare și necesitatea încetării cursei 
înarmărilor. Se menționează astfel 
că anul trecut în lume s-au chel
tuit în scopuri militare circa 1 000 
miliarde dolari. în vreme ce un mi
liard de oameni suferă de foame. 
900 milioane sînt analfabeți (intru- 
cit programele O.N.U. de eliminare 
a neștiinței de carte nu au putut fi 
realizate din cauza insuficientei 
fondurilor necesare), 2,8 miliarde 
de persoane nu au asigurată apa 
potabilă, peste 1,4 miliarde per
soane nu beneficiază de 
medicală.

Pentru a pune șl mai 
i evidență iraționalitatea 
’ unor uriașe resurse materiale și 

umane în scopuri distructive, sta
tisticile O.N.U. subliniază : dacă in 
întreaga lume s-ar economisi chel
tuielile militare ce revin unei sin
gure zile, cu aceste fonduri ar pu
tea fi salvați de la moarte prin 
inaniție 17 milioane copii.

îngrijire

mult in
irosirii

*

*

*

*
*
*

Un alt aspect al acestei probleme 
relevă efectele macroeconomice ale 
creșterii cheltuielilor militare asu
pra inflației, inclusiv în statele 
dezvoltate. O dezbatere animată pe 
această temă a fost declanșată în 
rîndul economiștilor americani in 
legătură cu efortul militar deosebit 
cerut de Administrație, încă la în
ceputul anilor 1980. Astfel, Lester 
Turow, autorul comentariului 
„Creșterea cheltuielilor pentru 
înarmare și efectele sale asupra 
economiei civile", apreciază că 
efortul -militar deosebit al S.U.A. 
nu poate fi finanțat decît printr-o 
reducere drastică a cheltuielilor 
publice, care contribuie la crearea 
unei grave instabilități pe piețele 
financiare și favorizează tendințe 
inflaționiste. Totodată, scad pro
ductivitatea și competitivitatea 
economiei americane, ceea ce pro
voacă noi creșteri de prețuri. Tot 
L. Turow susține că cheltuielile 
militare contribuie, într-o măsură 
însemnată, la agravarea deficitului 
balanței comerciale. (Agerpres)

VENEZUELA : Prelegeri consacrate înlăturării 
primejdiei de război

CARACAS. — La Universitatea 
centrală djn Venezuela — cea mai 
mare instituție de invătămînt din 
tară — a fost creată catedra pen
tru problemele păcii. Obiectivul 
catedrei este să organizeze prele
geri privind consecințele cursei

*

*

*

*

ț 
ț
*

\
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*
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înarmărilor în toate sferele activi
tății umane, pericolul pe care îl 
prezintă ea pentru omenire. Un loc 
important în program îl ocupă te- 1 
mele consacrate luptei pentru pace. . 
împotriva unei catastrofe nucleare. ’

• Noi ciocniri în Liban
• Convorbiri între șeful sta
tului marocan și președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P.

BEIRUT 28 (Agerpres). — Schim
buri de focuri sporadice s-au des
fășurat, vineri, între unități ale ar
matei libaneze și miliții druze in 
zona de munte Choul. în primele 
ore ale zilei au fost înregistrate, 
totodată, dueluri de artilerie între 
milițiile creștine și cele musulmane 
la linia de demarcație dintre estul 
și vestul Beirutului.

In sudul tării au avut loc ciocniri 
între forțe libaneze de rezistență și 
elemente ale asa-zisei Armate a Su
dului Libanului, la est de portul 
Saida.

RABAT 28 (Agerpres). — Regele 
Hassan al II-lea al Marocului a con
ferit cu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, sosit în 
capitala marocană. In centrul con
vorbirilor s-au aflat probleme refe
ritoare la ultimele evoluții ale situa
ției din Orientul Mijlociu și la 
eforturile vizînd angajarea unui pro
ces menit să ducă la instaurarea 
păcii in zonă.

Surse diplomatice din Rabat, citate 
de agenția M.E.N., apreciază că vi
zita lui Yasser Arafat la Rabat se 
înscrie în cadrul unor intense con
sultări Înfiate în prezent de condu
cerea palestiniană pe plan arab și 
regional.

Pentru statornicirea unui climat de pace și cooperare 
în America Centrala

lucrările Congresului al XXVII-lea
MANAGUA 28 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega Saavedra, a adresat șe
filor de stat din opt țări latino-a- 
mericane, membre ale „Grupului de 
la Contadora" și „Grupului de spri
jin", o scrisoare in care solicită a- 
doptarea unei poziții ferme în fa
voarea soluționării stării conflictua- 
le din America Centrală numai pe 
calea tratativelor, prin negocieri po
litice — transmite agenția E.F.E. El 
a respins hotărit orice amestec 
străin in treburile interne ale po
poarelor din regiune, politica de 
forță și de amenințare cu forța in 
raporturile internaționale. Daniel 
Ortega Saavedra consideră că inten
ția S.U.A. de a acorda un „ajutor 
militar și umanitar", în valoare de 
100 milioane dolari, forțelor contra
revoluționare nicaraguane drept o 
expresie a politicii de forță și de 
amestec în treburile interne promo
vate de S.U.A. în regiune. Președin
tele Republicii Nicaragua a reafir
mat necesitatea sprijinirii de către

toate țările din regiune a eforturilor 
pe care le depun „Grupul de la Con
tadora" și ’ „Grupul de sprijin" în 
favoarea realizării unui climat real 
de pace, securitate și cooperare in 
America Centrală.

MONTEVIDEO 28 (Agerpres). — 
Dezvoltarea economică și socială a 
țărilor latino-americane, fără de care 
în ultimă instanță democrația nu 
poate fi posibilă, este amenințată de 
dramatica problemă a datoriei ex
terne — a arătat ministrul relațiilor 
externe al Venezuelei. Simon Alber
to Consalvi. într-o declarație făcută 
la Punta del Este, unde participă ’a 
lucrările reuniunii comune a „Gru
pului de la Cartagena", „Grupului 
de la Contadora" și „Grupului de 
sprijin", ministrul venezuelean a a- 
preciat că actuala criză economică 
din America Latină nu are prece
dent, pacea în regiune fiind pericli
tată de interferența unor factori și 
interese străine țărilor continentului 
— relatează agenția Prensa Latina.

al P.
MOSCOVA 28 (Agerpres). — M. 

Chebeleu transmite : La Kremlin au 
continuat, vineri, lucrările celui de-al 
XXVII-lea Congres al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

In cuvîntul lor, delegații, evocînd 
succesele obținute de Uniunea Sovie
tică în ultima perioadă, in diverse 
sfere de activitate, au subliniat în
semnătatea deosebită. teoretică și 
practică, a raportului C.C. al P.C. U.S 
pentru accelerarea dezvoltării social- 
economice a țării, promovarea in
tensă a progresului tehnico-științi- 
fic, ridicarea nivelului de trai ma-

C. U. S.
terial și spiritual al întregului popor. 
S-a relevat, totodată, că noua linie 
strategică a partidului, care urmează 
să fie adoptată de Congresul al 
XXVII-lea al P.C.U.S.. deschide 
perspective largi inițiativei și crea
ției maselor largi, prefacerilor eu 
adevărat revoluționare in viața so
cietății sovietice.

Forumul comuniștilor sovietici a 
fost salutat, în cea de-a patra zi a 
lucrărilor sale, de conducătorii unor 
delegații străine prezente la congres.

Lucrările congresului continuă.

Situația în Egipt
CAIRO 28 (Agerpres). — Pre

ședintele Egiptului, Hosni Mu
barak, a primit mai mulți lideri ai 
partidelor de opoziție cu care a 
examinat ultimele evoluții ale situa
ției din tară in contextul tulburări
lor izbucnite, miercuri. într-o serie 
de guvernorate ale Egiptului — in
formează agenția M.E.N.

Guvernul egiptean a suspendat 
parțial interdicțiile de circulație in-

revine la normal
stituite în capitală. Unități ale ar
matei s-au retras spre periferia ora
șului.

într-o declarație făcută presei, 
primul ministru egiptean. Aii Loutfi, 
a afirmat că situația a revenit la 
normal in întreaga țară. El a adău
gat că armata va reveni in cazărmi, 
predînd sarcina menținerii securității 
unităților de poliție.

FILIPINE
După proclamarea

MANILA 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Filipinelor. Corazon Aqui
no, a ordonat eliberarea tuturor de- 
ținuților politici din țară, fără ex
cepție, a anunțat la o conferință de 
presă purtătorul de cuvint preziden
țial, Rene Saguisag, citat de agenți
ile France Presse și U.P.I.

Pe de altă parte, Corazon Aquino 
a cerut tuturor partizanilor fostului 
președinte Ferdinand Marcos să în
ceteze rezistența șj să coopereze cu 
noua administrație a țării.

Referindu-se Ia situația economiei 
naționale, noul președinte filipinez a

noului președinte
declarat că intenționează să inițieze 
negocieri cu creditorii în vederea 
elaborării unor condiții mai ușoare 
de rambursare a datoriei externe. 
Potrivit presei din Manila, citată de 
agenția T.A.S.S., datoria externă a 
țării se ridică la 27.5 miliarde dolari. 
Situația financiară grea a țării este 
agravată de creșterea șomajului. Se 
apreciază că în prezent șomajul 
afectează 40 la sută din populația 
aptă de muncă, iar două treimi din 
filipinezi trăiesc sub nivelul recu
noscut oficial al sărăciei.

PARIS

GEIUTIILE DE PRESĂ

REUNIUNE. La Damasc a
Ioc prima reuniune a Consiliuhri 
Poporului (parlamentul) în noua le
gislatură, în urma alegerilor din 
10—11 februarie, anunță agenția 
SANA. Mahmoud Al Zou’ Bi a fost 
reales în calitate de președinte al 
organului legislativ suprem al țării.

PROBLEMA CIPRIOTA. Oficiali
tăți ale Națiunilor Unite și repre
zentanți ai comunității cipriote 
turce au avut la Geneva o rundă 
de convorbiri consacrată examină
rii unui plan al O.N.U. de regle
mentare negociată a problemei ci
priote. In următoarele zile, grupul 
,de negociatori al O.N.U. urmează 
să aibă întrevederi cu o delegație 
a ciprioților greci, menționează 
agenția Reuter, citind surse oficiale 
ale Națiunilor Unite.

COMBATEREA ELEMENTELOR 
REBELE. Trupele guvernamentale 
au participat la o serie de acțiuni 
militare împotriva elementelor re
bele, care au atacat prin surprin
dere și au ucis țărani, intre care 
femei și copil, în cîteva zone din 
Angola. Agenția de știri angole- 
ză ANGOP relatează că au 
fost anihilate 52 de elemente cri
minale și capturați zeci de prizo
nieri. Trupele guvernamentale au 
întreprins acțiuni de urmărire și in 
provinciile Benguela și Huila. 
Printre elementele criminale captu
rate se numără și un comandant 
care se face direct responsabil de 
masacrarea a 131 de civili angolezi.

ȘOMAJ. La mijlocul limit fe
bruarie, șomajul afecta în Marea 

1 Britanie 3 381 893 persoane. De 
menționat că, dacă pe ansamblul 
țării, rata șomajului este de 14 la

(DIN ACTUALITATEA POLITICĂ')
COREEA DE SUD

Intensificarea mișcărilor populare 
pentru unificare națională și democrație

Știrile transmise din Seul de 
agențiile internaționale de presă 
conturează imaginea accentuării 
crizei politice și economice cu care 
este confruntat regimul din Coreea 
de Sud. După cum se știe, înlocuind 
o dictatură cu alta intr-un moment 
cînd țara era străbătută de valul 
amplelor demonstrații de protest, 
care dobîndiseră caracterul unei 
adevărate insurecții populare, noul 
regim al generalului Chun Dun 
Hwan — instaurat în august 1980 
— a aplicat cu fidelitate politica de 
cruntă reprimare și înăbușire a ori
căror drepturi și libertăți cetățe
nești a precedenților guvernanți.

In ultimele luni, tribunalele sînt 
confruntate cu succesivele în
scenări judiciare ale căror victime 
au devenit, ca și în trecut, militant! 
ai organizațiilor sindicale, studen
țești, deputați și lideri ai partide
lor de opoziție, reprezentanți ai 
celor mai diverse sectoare ale opi
niei publice. Recent, 12 muncitori 
și studenți au fost condamnați la 
Seul la ani grei de închisoare pen
tru participarea la o grevă în spri
jinul unor condiții de muncă și de 
trai mai bune, al acordării de li
bertăți democratice, al eliberării 
conducătorilor organizațiilor sindi
cale și studențești arestați anterior. 
Sentințe grele au fost pronunțate 
de Tribunalul din Seul și împotriva 
a șapte participant la manifestații
le antiguvernamentale din luna au
gust. Mandate de arestare au fost 
emise împotriva a șapte reprezen
tanți ai Partidului nou democratic 
pentru protestul lor împotriva pro
cedurii arbitrare de votare în parla
ment a proiectului de buget pe 
anul în curs.

în fiecare universitate sau facul
tate sînt plasați 100—200 polițiști in 
civil, gata să intervină, chiar fără 
un ordin sau o sesizare prealabilă, 
pentru reprimarea oricăror mani
festații studențești. Liderului opozi

ției, Kim Dae Jung, fost candidat 
la funcția de președinte, i s-a fixat 
un regim de arest la domiciliu, lo
cuința lui fiind păzită cu strășnicie 
de puternice cordoane de polițiști.

Operațiunile represive nu au insă 
efectul scontat, deoarece mișcarea 
protestatară, departe de a avea un 
caracter conjunctural. constituie 
expresia unei profunde nemulțu
miri a păturilor largi ale populației 
față de criza economică și socială, 
resimțită, în proporții diferite, de 
mai toți cetățenii Coreei de Sud. 
Marasmul economic, facilitățile ofe
rite capitalurilor străine au înrău
tățit la maximum situația oamenilor 
muncii. In Coreea de Sud există in 
prezent peste 7 milioane de șomeri 
totali sau parțiali. 60 la sută din 
muncitori au salarii care nu aco
peră decit o cincime din minimul 
de trai. 14 milioane de cetățeni nu 
au locuințe. Țărănimea este, la rin- 
dul ei, supusă unei crunte exploa
tări. Aservirea economiei naționa
le monopolurilor străine ruinează 
sute și mii de producători sau co
merciante mici și mijlocii, ceea ce 
a provocat înmulțirea firmelor 
ajunse în stare de faliment. Politi
ca guvernanților de la Seul nu a 
reușit să întrunească adeziune decît 
în rîndul unei pături subțiri de pri- 
vilegiați. „Regimul — constata săp- 
tămînalul „DIE ZEIT" (Hamburg)
— nu este contestat numai de in
telectuali și studenți «radicali* sau 
de politicieni «lipsiți de răspunde
re* — idee pe care încearcă să o 
acrediteze exponenții acestui regim
— ci mai ales de masele muncitoa
re neprivilegiate și lipsite de drep
turi. Așa cum arată realitățile,* Co
reea de Sud se află intr-o criză po
litică, economică și socială".

Infruntînd cu dîrzenie represiuni
le autorităților, liderii organizațiilor 
de opoziție au inițiat în ultimul 
timp noi forme de luptă pentru 
drepturi și libertăți cetățenești. In

parlament, Partidul nou democratic 
a propus crearea unei comisii spe
ciale pentru revizuirea în acest 
sens a Constituției. A fost înființat 
Comitetul pentru promovarea de
mocrației, condus de Kim Dae Jung 
și Kim Yong Sam, care a inițiat o 
campanie de strîngere a 10 mili
oane semnături în sprijinul cereri
lor de modificare a Constituției. De 
menționat că. în prezent, așa-numi- 
tul Partid democratic ai justiției, 
aflat la putere, nu a ciștigat. în ale
gerile legislative din februarie 1984, 
decît 35,3 la sută din voturi, în 
timp ce Partidul nou democratic și 
Partidul democratic (care au fuzio
nat ulterior) au primit 48,7 la sută 
din sufragii.

Un proces intens de organizare 
se constată și în rindurile mișcării 
studențești. La sfîrșitul anului tre
cut, agențiile de presă internaționa
le semnalau existența a peste 50 
organizații ale studenților angajate 
în lupta împotriva represiunilor, 
pentru democrație. La 26 octombrie, 
studenții au înființat un comitet 
pentru o Constituție nouă, pentru 
democrație, libertate și reunificare 
națională. S-au raliat mișcării stu
dențești profesori universitari și re
prezentanți ai cercurilor clericale.

Unul din factorii care favorizea
ză această amplă mișcare populară 
îl constituie, fără îndoială, și re
centele evenimente din Haiti și, în
deosebi, din zona atît de apropiată a 
Filipinelor. Faptul că S.U.A. au so
cotit necesar să se debaraseze de 
unii dictatori pe care, pină nu de 
mult, i-au sprijinit și care au de
venit tot mai odioși In ochii pro
priilor popoare, ca și ai opiniei pu
blice internaționale, este de natură, 
desigur, să dea de gîndit și expo- 
nenților regimului de la Seul, insta
lat la putere, cum bine este știut, 
cu concursul binevoitor al S.U.A.

De altfel, represiunile antidemo
cratice din Coreea de Sud au trezit

Întîlnire franco-vest-germand

pe scurt
sută din populația apta de muncă, 
pe regiuni ea este de 10,3 la sută 
la Londra și în sud-estul Angliei și 
de 21,7 la sută in Irlanda de Nord.

GUVERNUL SUDANEZ a elabo
rat un program pe cinci ani pri
vind lupta împotriva deșertificării, 
fenomen care transformă anual mii 
de kilometri pătrați de terenuri 
fertile într-o zonă lipsită de viață, 
informează agenția sudaneză de 
presă SUNA. T 
acestui program 
fonduri însumînd 
lari, menționează

RECOMANDARE O.M.S. întru
niți la Geneva la mijlocul lunii 
februarie, experți ai Organizației 
Mondiale a Sănătății (O.M.S.) au 
recomandat utilizarea unui nou tip 
de vaccin contra gripei in perioada 
1986—1987. Ei au precizat că vi
rușii de tip A și B au căpătat re
zistență la vaccinul aplicat în ul
timii doi ani. acesta devenind mai 
puțin eficient.

Pentru realizarea 
au fost alocate 
200 milioane do- 
sursa citată.
După opt luni 

tra-

PARIS 28 (Agerpres). — în înche
ierea celei de-a 47-a reuniuni la ni
vel înalt franco—vest-germane, des
fășurată la Paris, a fost dată publi
cității o declarație comună care in- 
stituționalizează cooperarea dintre 
cele două țări în domeniul apărării 
și securității — transmite agenția 
France Presse.

Părțile au anunțat, totodată, că 
decizia definitivă privind partici
parea R.F.G. la realizarea proiectu
lui navetei spațiale vest-europene 
„Hermes" va fi formulată la sfîrși
tul acestei toamne, urmînd ca rea
lizarea proiectului să înceapă la ju
mătatea anului viitor.

Hotărîri ale autorităților haitiene

INVESTIGAȚII, 
de investigații in legătură cu 
gedia avionului „Boeing-747“ apar- 
ținind companiei „Air India", care 
a explodat in zbor la 2.3 iunie 1985 
deasupra coastelor Irlandei, la 
Delhi a fost prezentat raportul gu
vernamental definitiv, care apre
ciază că explozia unei, bombe as
cunse intr-un bagaj a provocat dis
trugerea în zbor a avionului. Apa
ratul companiei ințțiene asigyra le
gătura dintre orașul canadian To
ronto și Bombay, traseu pe care 
trebuia să facă escale la Londra și 
Delhi. La bordul aparatului, care 
zbura în momentul producerii ex
ploziei la o altitudine de 9 400 de 
metri, se aflau 329 de persoane, 
toate pierind in catastrofă.

OPERAȚIUNI REPRESIVE ÎN 
SALVADOR. Aproape 245 de per
soane civile, „în majoritate copii si 
bătrini", au fost ucise in Salvador 
în cursul unei operațiuni represive 
a armatei salvadoriene în zona vul
canului Guazapa, la nord de San 
Salvador, a anunțat organizația 
filantropică Cripdes.

REFERENDUM. La 27 februarie, 
în Danemarca s-a desfășurat refe
rendumul cu privire la proiectul de 
reformă a instituțiilor C.E.E. Po
trivit rezultatelor scrutinului anun
țate intr-un comunicat al Ministe
rului de Interne, 56.2 la sută dintre 
alegători s-au pronunțat in favoa
rea reformei Tratatului de la Roma, 
iar 43.8 la sută au votat împotrivă. 
La urne, precizează comunicatul, 
s-au prezentat numai 74,8 la sută 
din membrii electoratului.

ANCHETA. O comisie medicala 
însărcinată cu investigarea cauze
lor ' decesului președintelui ales al 
Braziliei, Tancredo Neves, survenit 
la 21 aprilie 1985, a stabilit că la 
originea morții acestuia s-au aflat 
neglijențe de ordin medical — rela
tează agenția E.F.E. Au fost con
statate 19 iregularități in cursul 
primelor două operații la care a 
fost supus Neves, intre acestea 
fiind citate ăminările nejustificate 
ale primei intervenții chirurgicale, 
fixarea unor diagnostice greșite si 
prezența unui număr nepermis de 
mare de persoane in sala de opera
ții — 18, dintre care numai zece 
făceau parte din echipa ce efectua 
intervenția. S-a. anunțat deschide
rea procedurilor împotriva medici
lor, un verdict urmînd să fie dat 
intr-un interval de 60 de zile. □

Cordoone de polițiști sud-coreeni au izolat „ermetic” locuința liderului 
opoziției, Kim Dae Jung

de pe acum reacții de dezaprobare 
și în S.U.A. Astfel, senatorul Tho
mas Eagleton, care a vizitat îm
preună cu alți cinci colegi Coreea 
de Sud, a descris regimul la putere, 
potrivit agenției Associated Press, 
drept „un regim dictatorial, domi
nat de pături privilegiate". Un grup 
pațticular din Washington, intitulat 
„Comitetul de supraveghere a drep
turilor omului", a publicat la 14 ia
nuarie un raport în care denunță 
represiunile inadmisibile ale autori
tăților de la Seul. Documentul invi
tă administrația Reagan să ia în 
considerare aceste aspecte in poli
tica sa față de autoritățile de la 
Seul.

Cu atît mai Izbitoare apare, prin 
contrast cu asemenea luări de po
ziție, un astfel de eveniment oum 
este desfășurarea. în Coreea de 
Sud, cu începere de la 10 februarie, 
a unor ample manevre militare — 
„Team Spirit — ’86“ — cu partici
parea a peste 200 000 militari ame
ricani și sud-coreeni, dispunînd de 
tehnică, mijloace și armamente dări 
cele mai moderne. Aceste manevre 
stârnesc o puternică dezaprobare in 
cele mai largi cercuri din Sudul și 
Nordul Coreei, ca și în rîndul opi
niei publice internaționale. Se știe 
că programarea exercițiilor militare 
„Team Spirit — ’86“ a survenit în 
condițiile în care urmau să se des
fășoare convorbiri economice Nord- 
Sud, întîlniri ale reprezentanților 
societăților de Cruce Roșie, noi con
tacte preliminare pentru convorbiri 
interparlamentare între cele două 
părți în care este împărțită în mod

artificial Coreea — toate acestea 
avînd drept scop crearea unei 
atmosfere propice realizării marii 
năzuințe a poporului coreean : re- 
unificarea pașnică și democratică a 
țării. Or, organizarea unor ma
nevre militare de mare amploare 
în Coreea de Sud este de natură 
să dăuneze acestor eforturi, să spo
rească tensiunea și pericolul de 
război în Peninsula. Coreea.

Iată de ce masele largi ale po
porului coreean cer să se pună 
capăt practicilor zăngănitului de 
arme, care nu pot fi apreciate decit 
ca o amenințare la adresa parte
nerului de tratative, la adresa păcii 
și securității în regiune. Pe bună 
dreptate, R.P.D. Coreeană a propus 
să se renunțe la organizarea de 
manevre militare, iar in timpul 
dialogului Nord-Sud să înceteze 
orice exerciții militare.

In acest spirit se pronunță tot 
mai hotărit pături tot mai largi din 
Coreea de Sud, care continuă ac
țiunea lor curajoasă pentru sistarea 
oricăror manevre și pregătiri mili
tare, pentru libertăți și drepturi de
mocratice.

Cerînd încetarea represiunilor 
antidemocratice din Coreea de Sud, 
opinia publică mondială sprijină 
aspirațiile legitime ale poporului 
coreean de a soluționa problema re- 
unificării patriei pe cale pașnică, 
prin dialog și negocieri — ceea ce 
ar .constitui o contribuție impor
tantă la cauza păcii și înțelegerii în 
Asia și în întreaga lume.

Petre STĂNCESCU

PORT-AU-PRINCE 28 (Agerpres). 
— Haiti va cere extrădarea fostului 
dictator Jean Claude Duvalier și a 
fostului șef al poliției politice duva- 
lieriste, col. Albert Pierre — a anun
țat ministrul haitian al justiției, Ge
rard Gourgue, intr-o declarație tele
vizată la Port-au-Prince, transmit 
agențiile France Presse și Reuter. El 
a precizat, totodată, că nici o per
soană care s-a făcut vinovată de cri
me sau asasinate politice în perioada 
vechiului regim nu este autorizată 
să părăsească țara, urmînd ca împo

triva acestora-să fie intentate acți
uni judiciare.

Oficialitatea guvernamentală hai- 
tiană a anunțat, de asemenea, apro
piata punere sub sechestru a bunu
rilor foștilor demnitari duvalieriști.

La rindul său, ministrul de inter
ne, col. Williams Regala, a anunțat 
formarea unui Consiliu Consultativ, 
însărcinat cu desemnarea membrilor 
Adunării Constituante, din care fac 
parte 19 membri, reprezentind toate 
sectoarele social-politice și econo
mice naționale.

Climat social încordat în Africa de Sud
Demersuri pentru eliberarea patriotului Nelson Mandela

PRETORIA 28 (Agerpres). — In 
Africa de Sud climatul social conti
nuă să fie încordat ca urmare a 
desfășurării de noi demonstrații 
antiapartheid ale populației de cu
loare. Citind surse din Pretoria, 
agenția U.P.I. informează că demon
strații de acest gen au fost semna
late în zone din apropierea orașe
lor Johannesburg, Bloemfontein și 
George.

Adevărata față a apartheidului 
este dezvăluită chiar de autoritățile 
sud-africane. In parlamentul din Ca
petown, un membru al guvernului a 
anunțat oficial că in cursul anului 
1985 au fost arestați 33 427 negri pen
tru motivul nerespectării așa-numi- 
tei „legi privind permisul de liberă 
trecere" (populației negre i se inter
zice prin această dispoziție rasistă să 
se deplaseze in zone interzise ei — 
N.R.). Făcînd un calcul al celor ares
tați sub incidența acestei măsuri de 
apartheid, rezultă că la fiecare 20 
de minute poliția a arestat cite un 
negru.

LONDRA 28 (Agerpres). — Lynda 
Chalker, ministru responsabil pentru 
problemele Africii de Sud în cadrul 
Ministerului britanic al Afacerilor 
Externe, a declarat, la Londra, că re
gimul de la Pretoria ar trebui să-I 
elibereze necondiționat pe Nelson 
Mandela, lider al Congresului Națio
nal African, condamnat de autorită
țile rasiste la închisoare pe viață. Ea 
a evidențiat, totodată, necesitatea 
ridicării stării de urgență și a re
stabilirii libertății presei.

Guvernul din R.S.A., a menționat 
Lynda Chalker, după cum transmit, 
agențiile Reuter și Associated Press, 
trebuie să demonstreze in mod clar 
și fără nici un fel de dubii că ceea 
ce urmărește „nu este reformarea, ci 
totala eliminare a apartheidului".

In legătură cu aceasta, A.P. re
amintește că deși guvernul britanic 
a condamnat, în principiu, aparthei
dul, el se opune instituirii unor 
sancțiuni economice cuprinzătoare 
împotriva R.S.A.

în pofida amplei opoziții populare

Parlamentul olandez a aprobat instalarea 
rachetelor „Cruise“ pe teritoriul țării

HAGA 28 (Agerpres). — Parlamen
tul olandez, întrunit in sesiune spe
cială, a aprobat textul Tratatului 
americano-olandez cu privire la in
stalarea pe teritoriul Olandei a 48 
de rachete nucleare „Cruise" cu rază 
medie de acțiune ale N.A.T.O. — s-a 
anunțat oficial la Haga.

Această decizie survine în pofida 
luărilor de poziție, tot mai insisten
te, ale opiniei publice democratice, 
ale numeroaselor personalități politice 
olandeze. Organizațiile militante pen
tru pace din Olanda au strins pe un 
document semnăturile a aproape pa
tru milioane de oponenți la ampla
sarea rachetelor nucleare americane 
pe teritoriul Olandei. De altfel, nici 
votul parlamentar nu este destul de 
categoric. După cum relevă agen
ția Associated Press, in favoarea 
amplasării rachetelor au votat 79 de 
deputați, iar împotrivă — 70, printre 
care și parlamentari reprezentind

partide membre ale coaliției guver
namentale a premierului Ruud Lub
bers. Datorită votului deputaților 
unor partide de dreapta marginale 
— scrie agenția France Presse — 
Tratatul americano-olandez a fost 
ratificat. în opinia opoziției, votul 
favorabil „eurorachetelor" este 
profund îngrijorător, deoarece „poa
te avea un efect destabilizator asu
pra eforturilor actuale vizînd redu
cerea arsenalelor nucleare ale S.U.A. 
și U.R.S.S.".

Tratatul, cu o durată inițială de 
cinci ani, va intra în vigoare după 
ce Casa Albă va fi informată de re
zultatele votului de la Haga. El pre
vede instalarea a 48 de rachete 
„Cruise" aparținînd forțelor aerie
ne americane de la bază de la 
Woensdrecht, începînd din decem
brie 1988, dacă pînă atunci S.U.A. și 
U.R.S.S. nu ajung la un acord în 
problema dezarmării nucleare.

JAPONIA: Dispute asupra prevederilor bugetare
TOKIO 28 (Agerpres). — Partidul 

Liberal-Democrat, de guvernămînt, 
din Japonia a respins, încă o dată, 
cererea opoziției de a modifica pro
iectul de lege pregătit de guvern în 
legătură cu bugetul de stat pe anul 
financiar 1986. Ca rezultat, au eșuat 
consultările în vederea înlăturării 
crizei grave din parlamentul țării. 
De patru zile,'activitatea parlamen
tului este paralizată ca urmare a

boicotului opoziției care protestează 
împotriva refuzului conservatorilor 
de a da curs cererilor sale.

Partidul socialist și alte trei par
tide de opoziție încearcă să obțină o 
reducere a impozitelor, care consti
tuie o povară pentru populație, și o 
sporire a alocațiilor destinate lucră
rilor publice menite să combată șo
majul și să învioreze activitatea eco
nomică.

Rezultate ale anchetei privind accidentul 
navetei „Challenger"

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Președintele Comisiei prezidențiale 
de anchetare a împrejurărilor în 
care s-a produs accidentul navetei 
„Challenger", William Rogers, a de
clarat că responsabilii N.A.S.A. au 
dat dovadă de lipsuri evidente în 
procesul de luare a deciziilor care a 
precedat lansarea navetei, la 28 ia
nuarie.

Rogers a imputat celor patru res
ponsabili ai agenției naționale că nu 
au ținut seama de avertismentele 
lansate de inginerii de la societatea 
Morton Thiokol, care a produs ra
chetele purtătoare, și de responsabili

ai companiei Rockwell International, 
constructoare a navetei, in sensul că 
zborul nu se poate efectua în deplină 
securitate, Numeroși experți consi
deră că explozia care a distrus na
veta a fost cauzată de deteriorarea, 
ca urmare a temperaturii scăzute în
registrate în noaptea premergătoare 
lansării, a garniturilor ce asigură 
etanșeitatea rachetelor propulsoare.

După ce a examinat factorii teh
nici care ar fi putut provoca distru
gerea navetei, comisia și-a consacrat 
activitatea, în ultimele trei zile, asu
pra studierii lanțului de decizii care 
au precedat lansarea.
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