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EXPRESIE A DEMOCRAȚIEI NOASTRE REVOLUȚIONARE, DE LARGĂ
PARTICIPARE CETĂȚENEASCĂ LA CONDUCEREA VIEȚII SOCIALE

CONTROLUL OAMENILOR MUNCII 
-IN FOLOSUL OAMENILOR MUNCII

In pregătirea apropiatei Consfă
tuiri pe țară a reprezentanților con
trolului oamenilor muncii au avut 
loc consfătuirile comunale, orășe
nești, municipale și județene — 
prilej de analiză exigentă a activi
tății desfășurate de echipele de con
trol, puternic instrument de con
ducere socială democratică, pregnan
tă materializare a rolului oamenilor 
muncii de participant activi, ne
mijlociți la rezolvarea treburilor 
obștești. Echipele 
de control al oa
menilor muncii 
s-au constituit în- 
tr-o instituție din 
cele mai semnifi
cative, proprii de
mocrației noastre 
socialiste, repre- 
zentînd și mate- 
rializînd o impor
tantă latură a sis
temului autocon- 
ducerii muncito
rești. Societatea 
noastră socialistă 
este un organism 
social unitar, avind yn singur stăpin 
— poporul muncitor in care con
trolul popular, sub diferite forme, 
intruchipează un instrument specific 
și inseparabil al actului de con
ducere.

In procesul îmbunătățirii întregu
lui mecanism de conducere a vieții 
sociale s-a întărit și se întărește 
continuu caracterul democratic al 
controlului. Astfel, concomitent cu 
formele de control pe linie de partid 
și de stat, în ultimii ani controlul 
exercitat de oamenii muncii s-a 
perfecționat și a luat o amploare 
tot mai mare, antrenînd largi cate
gorii de oameni ai muncii la mai 
buna gospodărire și folosire a mij
loacelor puse la dispoziția dife
ritelor colective de către societa
te, la îmbunătățirea continuă a ac
tivității din domenii de larg in
teres public, la înfăptuirea în bune 
condiții a politicii partidului. Orga
nizat și desfășurat sub egida Fron

tului Democrației și Unității Socia
liste, controlul oamenilor muncii a 
devenit o adevărată școală a auto- 
gospodăririi și autoadministrării ce
tățenești, izvor de inițiativă civică 
și progres in multiple sectoare de 
interes obștesc.

însemnătatea acordată de condu
cerea partidului,' personal de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, acestei 
forme de autoconducere socialistă, 
creșterea continuă a rolului și pon

citori, țărani, maiștri, ingineri, teh
nicieni, medici, juriști, alte categorii 
sociale, membri și nemembri de 
partid, uteciști, membri ai Orga
nizației Democrației și Unității So
cialiste, ai celorlalte organizații de 
masă și obștești, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități.

Dezbaterile din cadrul consfătui
rilor au evidențiat că, prin aplicarea 
în viață a orientărilor și indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri

„Trebuie să vedem în acest control un ajutor tovără
șesc pentru îmbunătățirea muncii, pentru a face ca societa
tea noastră să fie cit mai echitabilă, cit mai dreaptă, să asi
gure condiții cit mai bune de viață pentru fiecare cetățean".

NICOLAE CEAUȘESCU

derii controlului oamenilor muncii 
sint elocvent ilustrate de extinderea 
sferei obiectivelor și lărgirea ariei 
sale de exercitare. Consfătuirile 
comunale, orășenești, municipale și 
județene ale reprezentanților con
trolului oamenilor muncii au sub
liniat că echipele obștești au ajuns 
să cuprindă în raza lor de activi
tate domenii de mare însemnătate 
economică și publică, dintre cele mai 
diverse — de la comerț și prestări 
de servicii la ocrotirea sănătății și 
de la întreținerea fondului locativ 
la protecția mediului înconjurător 
și conservarea echilibrului eco
logic. Concomitent, a crescut numă
rul unităților controlate, care Se 
apropie de 150 000. Consfătuirile re
prezentanților controlului oamenilor 
muncii au relevat, totodată, lărgirea 
bazei de masă a acestei activități 
obștești — în prezent functioning 
aproape 50 000 de echipe, alcătuite 
din peste 200 000 de membri : mun

vind perfecționarea controlului oa
menilor muncii, aceștia au reușit să 
aducă — in tripla lor calitate de pro
prietari, producători și beneficiari — 
o contribuție sporită la îmbunătăți
rea activității intr-un șir de sectoare 
de larg interes public — comerț, 
servicii, unități sanitare, școlare șa. 
Determinînd o strictă aplicare a le
gilor, depistînd căi și metode de îm
bunătățire a activității, punînd in 
valoare noi resurse materiale și re
zerve organizatorice, acționînd pen
tru îndreptarea deficiențelor consta
tate — controlul oamenilor muncii 
iși leagă pe bună dreptate numele 
de o seamă de realizări și progrese 
din diverse domenii ale vieții noas
tre sociale. Aceste reușite sint, tot
odată, în corelație directă cu îmbu
nătățirile înregistrate în înseși orga
nizarea și desfășurarea controlului 
oamenilor muncii, prin depășirea 
stadiului constatativ, de simplă sem
nalare a unor neajunsuri, și abor

darea în profunzime a problemelor, 
pentru identificarea și analiza cau
zelor care generează unele stări de 
lucruri necorespunzătoare, găsirea și 
recomandarea de soluții eficiente 
pentru remedierea lor.

Se poate aprecia că prin întreaga 
lor desfășurare consfătuirile la nivel 
comunal, orășenesc, municipal și ju
dețean ale echipelor de control al 
oamenilor muncii au cristalizat un 
substanțial fond de experiențe, ini

țiative și măsuri, 
constituind un 
fructuos material 
de dezbatere pen
tru conferința pe 
țară. Beneficiind 
de asemenea pre
mise. însemnăta
tea acesteia spo
rește cu atît mai 
mult în lumina 
faptului că are 
loc in condițiile 
trecerii la înfăp
tuirea obiective
lor noului cinci
nal, ale gran

dioaselor programe adoptate de 
Congresul al XllI-lea al partidului. 
In aceste condiții se pun și in fața 
controlului oamenilor muncii exi
gențe sporite. Este vorba, în primul 
rînd, de sarcinile stabilite pe linia 
autoconducerii și autoaprovizionării, 
a autogospodăririi și autofinanțării 
tuturor unităților administrativ-te- 
ritoriale, pentru creșterea producției 
bunurilor de consum, dezvoltarea 
micii industrii, comerțului și prestă
rilor de servicii, pentru realizarea 
planurilor în domeniul construcțiilor 
de locuințe și îmbunătățirea calității 
lucrărilor, pentru mai buna folosire 
a bazei materiale în sectorul sanitar, 
în învățămînt și cultură etc.

Noul cincinal, al calității și efi
cienței, impune o nouă calitate șl în 
activitatea echipelor, respectiv per
fecționarea fermelor și metodelor 
(Continuare în pag. a V-aț

FEMEILE - prezență activă, contribuție 
creatoare la progresul și înflorirea țării

Sărbătorim în fiecare an, la 8 Mar
tie, Ziua internațională a femeii, 
cinstind și omagiind munca rodnică, 
plină de abnegație și dăruire a fe
meilor din țara noastră, cele care 
prin hărnicie, pricepere, capacitate 
creatoare iși aduc o însemnată con
tribuție la amplul și complexul pro
ces de edificare a societății socia
liste românești, la opera de înflorire 
multilaterală a patriei noastre, de 
înălțare a ei pe noi trepte de civili
zație și progres.

Cele mai minunate buchete ale 
recunoștinței se îndreaptă în această 
simbolică zi de primăvară către fe
meile țării — cetățene demne în so
cietatea demnității. Gînduri și cu
vinte de cinstire pentru femeia- 
mamă, purtătoare de viață, nobilă 
păstrătoare de omenie și adevăr, 
pentru femeia muncitoare dăruită 
generos, cu un nesecat izvor de ta
lent și energie, binelui și prosperită
ții țării, pentru femeia care iși fo
losește inteligenta și forța creatoare 
in școli, in laboratoare, in institute 
de cercetare, pentru femeia care ve
ghează și implinește rodnicia pă- 
mintului.

Pentru femeile țării, pentru în
tregul popor român, ziua de 8 Mar
tie capătă în acest an multiple sem
nificații și un sens profund. Cinstim 
această sărbătoare la puțină vreme 
de la debutul într-un nou cincinal, 
cel de-al 8-lea din cronica devenirii 
noastre socialiste, în care România 
va trece într-un stadiu nou, calitativ 
superior de dezvoltare economico- 
socială. Ne aflăm, de asemenea, în 
preajma sărbătoririi a 65 de ani de 
eroică și glorioasă existență a Parti
dului Comunist Român, stegarul as
pirațiilor noastre celor mai înalte, 
inima și conștiința veșnic vie a na
țiunii.

în acest climat de puternic avînt' 
revoluționar și angajare patriotică, 
de nezdrunciriată unitate a întregu
lui popor în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, femeile patriei 
noastre, fără deosebire de naționa
litate, își reînnoiesc angajamentul 
solemn de a-și face întotdeauna cu 
cinste datoria față de partid, patrie 
și popor, de a-și consacra întreaga 
lor putere de muncă și creație în
făptuirii istoricului program adoptat 
de Congresul al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român, deschizător 
de noi și luminoase orizonturi țării 
noastre.

Asemenea întregului nostru popor, 
femeile din patria npastră își în
dreaptă gîndurile de aleasă recunoș
tință și prețuire spre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și 
stimat fiu al națiunii, încercat con
ducător al partidului și statului nos
tru, ctitorul României socialiste mo
derne, patriot înflăcărat, eminentă 
personalitate a lumii contemporane, 
comunistul de aleasă omenie care, 
cu energie și pasiune revoluționară, 
ne călăuzește pe drumul luminos al 
edificării socialismului și comunis
mului.

Intrate definitiv în conștiința na
țiunii noastre sub numele-simbol de 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", cele 
peste două decenii de cînd în frun
tea partidului și a țării se află to

varășul Nicolae Ceaușescu reprezin
tă perioada cea mai bogată și mai 
rodnică in împliniri în ansamblul 
grandioasei opere de construcție a 
noii orînduiri. Ea se detașează prin 
marile înfăptuiri dobîndite de po
porul nostru în accelerarea pro
gresului economic și social al țării, 
în ridicarea României pe noi trepte 
de progres și civilizație, constituind, 
totodată; o peri
oadă de remarca
bilă activitate in
ternațională pusă 
statornic în sluj
ba idealurilor de 
pace, colaborare 
și înțelegere în
tre popoare.

Această peri
oadă de ample 
transformări re
voluționare a adus un spirit 
profund înnoitor și în afirma
rea plenară, multilaterală a femei
lor în viața societății românești. In 
acest sens, secretarul general al 
partidului a avut și are un rol de
terminant, formulind teze de o co- 
virșitoare importanță privind creș
terea rolului femeilor în viața so
cietății.

„Societatea noastră se mindrește 
cu faptul că a reușit să asigure fe
meii un loc demn in rindul fău
ritorilor de bunuri materiale și 
spirituale — arată tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — o egali
tate deplină cu bărbatul, posibilități 
reale de afirmare în viața politică, 
economică și socială, in societate și 
familie. Aceasta demonstrează cu 
putere că numai în condițiile înlătu
rării exploatării și asupririi, ale li
chidării orinduirii bazate pe clase 
antagoniste, în condițiile socialismu
lui, eind poporul devine cu adevărat 
stăpin pe destinele sale, se poate 
asigura o reală egalitate in drepturi 
a femeii, participarea ei activă la 
viața social-politică a țării, la con
ducerea societății, a țării, in ge
neral".

Elena NAE,
membru supleant 

al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Sibiu 

al P.C.R.

Acum, Ia această sărbătoare, mili
oanele de femei din România socia
listă aduc un vibrant omagiu vieții 
și activității creatoare, multilaterale 
a tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Consiliu
lui Național al Științei și Invăță- 

mîntului, eminent 
militant în con
ducerea partidu
lui și statului, 
strălucită perso
nalitate a științei 
românești și mon
diale, întruchipa
re a celor mai 
alese virtuți ale 
femeii române, 
care aduce o con

tribuție de seamă la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului, la înflorirea tot 
mai puternică a patriei noastre so
cialiste, la triumful în lume a ideii 
generoase, profund umane, ca toate 
cuceririle științei să slujească cauza 
nobilă a păcii, a colaborării, a pro
gresului întregii omeniri.

Pentru acest strălucit exemplu de 
glndire revoluționară, pentru contri
buția deosebită la creșterea presti
giului internațional al României, ii 
exprimăm și cu acest prilej sărbăto
resc tovarășei Elena Ceaușescu cele 
mai calde mulțumiri, sentimentele 
de profundă stimă și aleasă prețui
re cu care o înconjoară femeile din 
țara noastră, întregul popor.

Expresia acestor alese gînduri și 
simțăminte se regăsește permanent 
și convingător în faptele de muncă 
ale milioanelor de femei de la orașe 
și sate, fapte încorporate în efortul 
general al națiunii pentru mersul 
neabătut înainte al României pe ca
lea progresițlui și civilizației socia
liste și comuniste. Mobilizate de în
demnurile și chemările înflăcărate 
adresate întregului popor de secre

tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, femeile țării sînt 
ferm hotărîte să-și îndeplinească 
sarcinile de mare răspundere ce le 
revin, să-și aducă întreaga contribu
ție la realizarea programului adop
tat de Congresul al XIII-lea al 
partidului, în vederea dezvoltării 
economico-sociale a patriei în actua
lul cincinal și în perspectivă pînă în 
anul 2000.

Femeile se Înscriu cu întreaga lor 
capacitate creatoare în realizarea 
sarcinilor privind dezvoltarea inten
sivă a economiei, în îndeplinirea la 
un nivel superior de calitate și efi
ciență a producției fizice, în primul 
rînd a producției pentru export, în 
reducerea consumurilor materiale și 
energetice, creșterea productivității 
muncii, instaurarea fermă a ordinii 
și disciplinei, afirmarea în viață a 
responsabilității muncitorești, revo
luționare. Astfel, femeile reprezintă 
aproape 44 la sută din totalul popu
lației ocupate în economia națio
nală ; în industrie ele reprezintă 
41,5 la sută din totalul personalului 
muncitor, cu ponderi semnificative 
în noi ramuri de vîrf, în electronică, 
electrotehnică și automatizări. Dem
nă de menționat este contribuția pe 
care o aduc femeile la înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții agrare, ele 
definind o pondere importantă 
în forța de muncă activă din această 
ramură de bază a economiei națio
nale.

Este de subliniat rolul decisiv pe 
care femeile — atît în calitate de 
mame, dar și de oameni ai muncii 
— îl au în formarea și educarea ti
nerei generații, în apărarea și ocro
tirea sănătății populației. Nu există 
îndatorire mai nobilă, mai de onoa
re a femeilor decit aceea de a asi
gura dezvoltarea, formarea și edu
carea noilor generații, de a le crește 
și educa în spiritul unei înalte ți-
(Continuare în pag. a Il-a)

Imagine din atelierul de electronică industrială de la întreprinderea „Electrocontact" din Botoșani

Răspunderea colectivă și răspunderea 
personală în exercitarea autoconducerii

și autogestiunii
Autoconducerea și autogestiunea, 

ca '■ '
lui 
ci ar, 
dern 
eficientă a întregii activități' econo
mice, care imbină interesele gene
rale ale societății, ale dezvoltării pro
prietății 
menilor 
litate a 
prietari, 
întregii 
astăzi organic de 
revoluționară 
partidul nostru, 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind proprietatea socialistă și ro
lul ei în dezvoltarea economico-so- 
cială a țării.

Evidențiind 
plenara C.C. al 
anul trecut, 
CEAUȘESCU sublinia : 
dezvoltăm puternic 
proprietar al oamenilor 
toate sectoarele, spiritul 
dere pentru dezvoltarea 
proprietății socialiste de 
perațiste. Nu trebuie să uităm nici 
un moment că baza orinduirii noas
tre, a ridicării generale a țării și ni
velului de trai, a întăririi capacității 
de apărare și a înaintării spre co
munism este strins legată de conso
lidarea 
Cialiste

Prin 
pentru 
popor

piloni de 
mecanism 
constituie un instrument mo
de gospodărire și conducere

bază ai nou- 
economico-finan-

socialiste cu interesele oa- 
muncii. In fond, tripla ca- 
oamenilor muncii, de pro- 
producători și beneficiari ai 
avuții naționale, se leagă 

concepția nouă, 
promovată ferm de 

de secretarul său

această legătură, Ia 
P.C.R. din noiembrie 
tovarășul NICOLAE 

„Trebuie să 
sentimentul de 

muncii din 
de răspun- 
și apărarea 
stat și coo-

și întărirea proprietății so- 
de stat și cooperatiste".

această prismă, răspunderea 
partea din avuția întregului 
încredințată fiecărui colectiv

de oameni ai muncii spre adminis
trare este organic integrată în con
ceptul autoconducerii și autogestiu- 
nii. Subliniind că, în concepția de
mocrației muncitorești, revoluționa
re, autoconducerea, autogestiunea nu 
sînt noțiuni abstracte, secretarul ge
neral al partidului atrăgea, totoda
tă, atenția că acestea înseamnă o 
bună gospodărire de către fiecare 
colectiv de oameni ai muncii, de 
către fiecare unitate teritorială a 
mijloacelor încredințate de popor in 
administrare, spre a șe obține o 
dezvoltare și o creștere continuă a 
avuției genterale a societății, pe care 
nimeni nu are dreptul să o risi
pească sau să o păgubească.

Este știut că pentru asigurarea 
unui cadru juridic adecvat, din 
indicația conducerii partidului au 
fost adoptate, în ultimii ani, mai 
multe acte normative care cuprind, 
laolaltă, un ansamblu unitar de mă
suri menite să asigure aplicarea fer

uncitorești
mă, corespunzător exigențelor ac
tuale, a principiilor autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare. In acest cadru, s-a 
înscris în lege o normă de principiu, 
potrivit căreia oamenii muncii, în 
calitatea lor de proprietari ai mij
loacelor de producție, de producători 
și beneficiari ai valorilor materiale 
și spirituale, poartă întreaga răs
pundere pentru conducerea directă 
și efectivă a unităților în care își 
desfășoară activitatea, ca și pentru 
gospodărirea judicioasă și eficientă 
a bunurilor ce le sînt încredințate de 
societate spre administrare. O atare 
prevedere legală a fost însă uneori 
considerată drept o reglementare 
mai degrabă cu caracter general, 
fără aplicabilitate directă. Firește, o 
atare optică este fundamental gre
șită ; dar ea era întrucîtva explica
bilă, deoarece perfecționarea meca
nismului economico-financiar, întă
rirea autoconducerii și autogestiunii 
presupun, in mod necesar, un proces 
complex, ce se desfășoară în timp.

In actuala etapă de dezvoltare 
economico-socială a țării, în care 
șe pune un accent deosebit pe latu
rile calitative, intensive ale activi
tății economice, in exercitarea auto
conducerii și autogestiunii, se ridică 
noi exigențe, care implică in mod 
necesar întărirea răspunderii oame
nilor muncii din fiecare unitate pen
tru gospodărirea cu maximă efi
ciență a părții din avuția națională, 
din proprietatea socialistă ce le-a 
fost încredințată de societate spre 
administrare și dezvoltare. Aceste 
exigențe și-au aflat expresie juridică 
într-un recent Decret al Consiliului 
de Stat privind stabilirea unor mă
suri pentru perfecționarea meca
nismului economico-financiar. Acest 
decret, pe lingă îmbunătățirea cali
tativă a unor acte normative din do
meniul legislației economice și fi
nanciare, are în vedere și o serie de 
măsuri menite să asigure creșterea 
mai puternică a răspunderii oame
nilor muncii în conducerea activită
ții unităților economice. In apărarea 
integrității patrimoniului socialist.

In esență, se poate aprecia că 
aceste reglementări referitoare Ia 
întărirea răspunderii — colective și 
personale — a întregului personal 
muncitor, și în primul rind a cadre
lor de conducere și a membrilor or
ganelor de conducere colectivă, nu 
sint nicidecum o măsură de mo
ment, de conjunctură, ci constituie 
premisa și consecința logică a

dezvoltării autoconducerii și auto
gestiunii, deci a participării efec
tive și directă a oamenilor muncii la 
conducerea unităților în care ei, ca 
producători, proprietari și benefi
ciari, își desfășoară activitatea.

Desigur, și pînă în prezent Legea 
cu privire la organizarea și condu
cerea unităților socialiste de stat 
statornicea răspunderea materială 
colectivă a membrilor biroului exe
cutiv al consiliului oamenilor mun
cii pentru pagubele cauzate unității 
din vina lor, răspundere care nu o 
exclude pe aceea a directorului și a 
contabilului-șef. Fără a modifica 
această dispoziție, noul decret adau
gă insă că membrii biroului execu
tiv al consiliului oamenilor muncii 
mai răspund — material și colectiv 
— și pentru beneficiul nerealizat de 
unitate, dacă această situație este 
consecința neindeplinirii sarcinilor 
de producție prevăzute în plan ori a 
depășirii consumurilor normate și, 
totodată, dacă din vina lor nu au 
fost luate măsurile necesare desfă
șurării normale a procesului de 
producție. Extinderea răspunderii 
materiale, în situațiile la care ne re
ferim, reprezintă o dezvoltare a 
principiilor răspunderii materiale în
scrise în reglementările de drept co
mun, potrivit cărora răspunderea 
materială privește numai paguba e- 
fectivă, nu și beneficiul nerealizat.

Evident, răspunderea colectivă nu 
exclude, ci, dimpotrivă, implică și 
răspunderea personală a fiecărui 
membru al organului de conducere 
în parte, potrivit funcției sale, atri
buțiilor și competentelor care-i re
vin. In legătură cu aceasta se cuvine 
reținut că directorul. contabilul- 
șef și alte cadre de conducere 
răspund, potrivit Codului muncii, 
pentru pagubele cauzate, din vina 
lor, prin angajarea cheltuielilor uni
tății. Este o reglementare care re
zulta și pînă acum din legislația 
muncii. Nou este faptul că toți 
aceștia răspund material, in soli
dar cu personalul in subordine 
care a cauzat direct pagube. Firește, 
aceasta numai în cazurile expres 
prevăzute de decret, și anume : pen
tru neluarea în termen a măsurilor 
de recuperare a pagubelor de la cel 
care le-a produs, precum și pen-
Dr. Serban BELI GRADE ANU

(Continuare in pag. a 111-a)

Toate termocentralele să funcționeze 
la capacitatea maximă!

în pagina a lll-a

CLUJ : Producție 
suplimentară 

cu consumuri reduse
Acțiunile și măsurile între

prinse de colectivele de oameni 
ai muncii din județul Cluj pen
tru modernizarea producției și 
ridicarea nivelului tehnic al ac
tivității economice s-au mate
rializat în realizarea, peste pre
vederile planului pe primele 
două luni, a unor importante 
cantități de produse. In aceas
tă perioadă au fost fabri
cate și livrate suplimentar be
neficiarilor interni și la export 
importante cantități de produ
se fizice, cu înalți parametri 
tehnici și calitativi, între care 
produse ale industriei electro
tehnice in valoare de peste 4 
milioane lei. 1 126 tone oțel a- 
Iiat. 5 552 tone otel-beton și al
tele. Aceste rezultate au fost în
registrate în condițiile realizării 
în proporție de 102,6 la sută a 
sarcinii de creștere a productivi
tății muncii și economisirii a pes
te 7 000 MWh energie electrică, 
5 000 tone combustibil conven
țional și a unor importante 
cantități de materii prime și 
materiale. (Marin Oprea, cores
pondentul „Scînteii");

ZALĂU : Livrări 
peste plan la export

O preocupare de prim ordin 
a muncitorilor, inginerilor si 
tehnicienilor de la întreprinde
rea de conductori electrici emai
lați Zalău este valorificarea 
superioară a materiei prime și 
a altor materiale. In acest sens, 
la o serie de instalații specia
lizate ne producerea conductoa
relor de bobinai destinate ex
portului. fabricația a fost o- 
rientată spre realizarea repere
lor ultrasubtiri necesare in in
dustria electrotehnică si elec
tronică. De Ia începutul anului 
si oină în prezent au fost li
vrate partenerilor externi, pes
te prevederi, aproape 60 tone 
conductoare de bobinai. (Eugen 
Teglaș, corespondentul ..Scîn
teii").

în funcția de secretar general al C. C. al P. C.U. S.
Tovarășului MIHAIE SERGHEEVICI GORBACIOV

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Dragă tovarășe Gorbaciov,

In numele Partidului Comunist Român și al meu perso
nal, vă adresez cele mai calde felicitări cu ocazia ale
gerii dumneavoastră in funcția de secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice.

Vă urez dumneavoastră, comuniștilor, tuturor oameni
lor muncii sovietici, succes deplin in realizarea impor
tantelor hotăriri adoptate de cel de-al XXVII-lea Congres 
al P.C.U.S., in opera de edificare a societății socialiste

dezvoltate in patria dumneavoastră. în lupta pentru 
triumful păcii și înțelegerii intre toate popoarele lumii.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea fermă că, 
acționînd împreună, in spiritul convorbirilor și înțelege
rilor convenite în cadrul întilnirilor noastre — inclusiv la 
recenta întîlnire - vom face ca bunele relații de priete
nie și colaborare pe multiple planuri dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, 
dintre România și Uniunea Sovietică să cunoască o dez
voltare și mai puternică in viitor, în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei socialismului și păcii in lumea în
treagă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
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FEMEILE - prezență activă, contribuție 
creatoare la progresul și înflorirea țării

— COMUNIȘTII ---
___  - I k 

promotori oi spiritului revoluționar

(Urmare clin pag. I)

nute morale, al patriotismului revo
luționar, al dragostei fată de patrie, 
partid și popor.

Femeia-mamă, iată un simbol al 
tinereții și vigorii națiunii noastre, 
o Înțelegere profundă a adevărului 
că fericirea căminului o aduc zimbe- 
tul și candoarea copiilor. De aceea, 
se bucură de unanimă apreciere și 
recunoștință din partea întregii so
cietăți grija statornică pe care con
ducerea partidului și statului o acor
dă întăririi familiei, asigurării celor 
mai bune condiții de creștere, in
struire și educare a copiilor. Expre
sia acestei griji o constituie și re
centa majorare a alocațiilor de stat, 
indemnizațiilor pentru copii și aju
toarelor ce se acordă mamelor cu 
mai mulți copii.

Cu aleasă recunoștință, femeile 
României socialiste, demne purtătoa
re, păstrătoare și continuatoare a 
celor mai nobile virtuți ale neamu
lui, iși reafirmă hotărirea de a ac
ționa cu răspundere și stăruință 
pentru a-și îndeplini cu cinste, la 
nivelul încrederii și prețuirii acorda
te de partid, înalta îndatorire pa
triotică ce le revine pentru viitorul 
națiunii, ca mame și prime educa
toare ale copiilor lor.

Prezența impresionantă a femeilor 
în toate sectoarele de activitate este 
însoțită de intensificarea participării 
lor Ia viața politică, prin promovarea 
acestora în funcții de conducere în 
toate sferele vieții politice și econo- 
mico-sociale, în concordantă cu posi
bilitățile și contribuția reală la pro
ducția materială și spirituală. Pre
zența femeilor în funcții de condu
cere conferă organelor în care acti
vează un plus de inițiativă, de com
petență și operativitate în soluționa
rea celor mai complexe probleme, 
însușirile lor specifice, calitățile or
ganizatorice fiind argumente de că- 
pătîi prin care și-au impus și și-au 
afirmat capacitatea de a acționa cu 
bune rezultate în toate domeniile.

Agenda de lucru a comisiei de femei - viața întregii întreprinderi
„NE OCUPAM DE TOATE PRO

BLEMELE COLECTIVULUI". Este 
răspunsul tovarășei Constanța Iones- 
cu, președinta comisiei de femei de 
la întreprinderea textilă „Suveica" 
la întrebarea : „Cu ce se ocupă co
misia de femei din întreprinderea 
dumneavoastră ?“ Ceea ce înseamnă, 
cu toate problemele colectivului de 
peste 2 500 de oameni.

Insistăm totuși să ni se nominali
zeze cîteva din aceste preocupări.

— Să zicem, modernizarea între
prinderii, ceea ce înseamnă în pri
mul rînd sporirea productivității 
muncii, a calității produselor, •& efi
cienței. Sarcină ce concentrează ac
tivitatea tuturor factorilor cu atribu
ții de conducere și. obștești din în
treprindere — între care și comisia 
de femei. De pildă, operațiunea 
transportului interior, ca și încărca
rea, se vor face mecanizat. O treabă 
de mult gindită, dar pină de curînd 
nerealizată. Motivul ? Mai multe. In 
primul rînd, pentru că și in acest 
sector trebuie să lucreze cineva, ca 
operator. De unde operatori ? Să fie 
repartizate aici țesătoare ? Să fie 
angajați noi oameni ? Asta ar fi în
semnat sporirea personalului, deci o 
reducere a productivității muncii.

Soluția, simplă ca întotdeauna 
după ce e descoperită, a fost găsită 
de comisia de femei. S-a pornit de 
la inițiativa Măriei Lupu, ajutor de 
maistru : „Locul de muncă înseam
nă acasă". Deci curățenie, ordine (și 
de ce nu ?) și flori ? „Dar femeile de 
serviciu, îngrijitoarele ?“ — s-au în
trebat unele. Li s-a răspuns tot 
printr-o întrebare : „Femei de servi
ciu, îngrijitoare la un loc de muncă 
al femeilor ? Mai mare rușinea". Și 
totuși ce era de făcut cu îngriji
toarele ? Au devenit sau sînt încă 
în curs de calificare — opera
toare in transportul interior. Iar ha

In contextul afirmării plenare a 
femeilor în viața politică, economică 
și socială a țării s-au obținut succese 
remarcabile și in județul Sibiu, unde 
activează, în toate sectoarele, un nu
măr important de femei, oferind în
treaga măsură a hărniciei, dăruirii și 
priceperii lor.

Este deosebit de elocvent faptul 
că, in cadrul județului, prezenta 
femeilor în viata social-economică, 
politică și culturală se face tot mai 
puternic simțită prin ponderea mare 
pe care ele o ocupă în structura 
populației active, în diferite ramuri 
și sectoare ale economiei județului. 
Astfel, in prezent, femeile reprezin
tă 46,4 la sută din totalul popu
lației ocupate din județ : în agricul
tură ponderea lor se ridică la 72,6 
la sută, în sistemul de învătămînt și 
cultură la 65 la sută, în ocrotirea 
sănătății la 77 la sută, iar în cerce
tarea științifică la 38.9 la sută.

Reprezentînd majoritatea forței de 
muncă de la sate, femeile noastre 
depun toate eforturile pentru reali
zarea marilor sarcini ce le revin în 
înfăptuirea noii revoluții agrare, 
pentru aplicarea programelor apro
bate de recenta plenară a Consiliu
lui National al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor. Ele își vor 
spori eforturile pentru creșterea 
producției agricole, pentru efectua
rea lucrărilor la timp și pe baza a- 
plicării celor mai noi tehnologii, 
pentru Încheierea de contracte și 
creșterea contribuției gospodăriilor 
populației la asigurarea fondului de 
stat de produse agricole. Hotărirea 
lor este să cultive și să valorifice 
cu maximum de eficiență fiecare 
metru pătrat de pămînt, să crească 
în gospodăriile personale un număr 
cit mai mare de animale.

Formarea unui om nou, cu o 
înaltă conștiință revoluționară, pa
triotică, pe baza celei mai înainta
te concepții despre lume și viață, cu 
un larg orizont politic, ideologic, 
științific, cultural devine obiectivul 

lele de lucru strălucesc de curățe
nie.

VALENȚELE OMENIEI. Omul 
e același și acasă și la locul 
de muncă. Sau trebuie să devină 
același. Dar pentru asta el trebuie 
format cu grijă, urmărit în compor
tarea sa. Cu tactul și delicatețea pe 
care o au femeile. Iar această preo
cupare se înscrie, de asemenea. în
tre atribuțiile comisiei de femei.

...Elena Perlea a ieșit la pensie 
după zeci și zeci de ani de muncă 

însemnări de la întreprinderea bucureșteană „Suveica"

în fața războaielor. I-a rămas însă 
din țesătorie obiceiul de a vorbi 
scurt și tare. Scurt să nu piardă 
urma suveicii, tare — ca să astupe 
zgomotul războaielor. Ne povestește 
cum în primele zile după ieșirea la 
pensie a simțit deodată că este... bă- 
trină. Singură în garsonieră, cu cea
sul care număra secundele zadarnic. 
A încercat să iasă la plimbare, dar 
pașii o purtau tot către fabrică. A- 
colo, ce să faci ? Să ții de vorbă 
muncitoarele, să le irosești minute
le, secundele ? A ieșit la plimbare 
între schimburi. Și a întîlnit-o pe 
canetatoarea Profira N. Cum o 
duce ? Rău. De ce ? I-a povestit cu 
plînsul în gît că soțul, băiat de trea
bă o dată, devenise cam zurbagiu. Și 
au patru copii. „De ce să te bagi în 
casa altuia ?“ — se spune uneori in 
asemenea cazuri. Ea însă „s-a bă
gat". La început, le-a dus copiii de 
la grădiniță acasă. Apoi, pe el, pe 
care-1 știa băiat de treabă la fabri
că, l-a muștruluit cum numai ea 
știe. I-a trimis pe amindoi la un 
film, pe urmă a trebăluit cite ceva 

esențial al întregii activități poli
tico-educative desfășurate de comi
tetele și comisiile femeilor. Ampla 
participare la Festivalul național 
„Cintarea României" pune în valoa
re minunatul tezaur de talent și 
capacitate creatoare al femeilor 
noastre, atît prin creația tehnico- 
științifică de masă, legată nemijlocit 
de activitatea de producție, cît și ■ în 
cea de creație artistică.

Comitetul județean de partid, pe 
baza unui program special, a acțio
nat cu consecventă și responsabili
tate pentru crearea cadrului nece
sar valorificării cit mai depline a 
puterii de muncă și de creație a fe
meilor, pentru îmbunătățirea per
manentă a condițiilor de viață, pen
tru pregătirea și perfecționarea pro
fesională. An de an a sporit numă
rul femeilor primite în rîndurile 
partidului, a celor alese în organele 
de partid și de stat, în organizațiile 
de masă și obștești, în activitatea 
social-politică, științifică și cultural- 
educativă. Din acest punct de vede
re, relevant este faptul că femeile 
reprezintă, în prezent, 38,51 la sută 
din totalul membrilor organizației 
județene de partid. în rîndul acti
viștilor comitetelor de partid jude
țean, municipale, orășenești și co
munale, în aparatul organizațiilor de 
masă au fost promovate peste 100 de 
femei. în birourile și comitetele or
ganizațiilor de partid ponderea fe
meilor este de 33 la sută, iar în rîn
dul deputaților consiliilor populare 
județean, municipale, orășenești si 
comunale ele reprezintă 37,2 la sută. 
In același timp, în diferite funcții de 
conducere din economie și adminis
trația de stat — directori de între
prinderi, directori adjunct!, ingi- 
neri-șefi, contabili-șefi, președinți si 
vicepreședinți ai consiliilor populare, 
președinți, vicepreședinți și șefi de 
ferme (în cooperativele agricole de 
producție etc. — lucrează peste 300 
de femei, aducîndu-și o contribuție 
substanțială la aplicarea în viață a 
politicii partidului și statului, la în

prin casă. De atunci îi vizitează zil
nic. E drept, la altă adresă, căci au 
primit un apartament nou, cu patru 
camere. Firul a fost înnodat la vre
me. familia e familie.

...în căminul de nefamiliști al ti
nerelor din fabrică se instalase o 
atmosferă de „boierie". Fetele cam 
uitaseră ce e mătura, în bucătărie 
domnea dezordinea, se iscau certuri 
din te miri ce, la conducerea fabri
cii apăreau tot mai multe „împrici
nate" certate cu disciplina. Puteau 

fi luate măsuri administrative ? De
sigur. Dar ele n-ar fi făcut decît să 
estompeze neregulile existente. Co
misia de femei a găsit altă cale. I-a 
cerut „activistei sale" voluntare 
„să-și pună obrazul". S-a dus de di
mineață și a dereticat peste tot. 
Le-a dus și niște ghivece cu flori de 
acasă. Apoi au stat de vorbă. Despre 
cite toate din viață. S-au împrie
tenit, Ie-a vizitat în repetate rinduri. 
De atunci a trecut anul. între timp, 
unele și-au întemeiat cămine, al
tele sint aproape de terminarea se
ralului. Toate însă îi spun „mamă".

— Și uite, acum nu mai mă simt 
bătrină. Bătrinețea știți ce.e? Sin
gurătate. Păi eu mai pot spune acum 
că sînt singură ?

O MARE FAMILIE DIN FAMILIA 
TARII. Agenda preocupărilor comisi
ei de femei nu cunoaște însă limitări 
rigide. Fiecare zi, fiecare filă a ca
lendarului poate aduce noi proble
me, noi preocupări — așa cum aduce 
însăși viața. Acum, de pildă, la 
„Suveica" se pregătesc daruri pen
tru Ziua femeii — 8 Martie. 

deplinirea exemplară a sarcinilor din 
programele de dezvoltare economico- 
socială in profil teritorial.

In spiritul indicațiilor si orien
tărilor formulate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne vom preocupa 
mai consecvent și mai susținut de 
intensificarea și perfecționarea acti
vității de mobilizare a femeilor, 
alături de toți ceilalți oameni ai 
muncii, la îndeplinirea planurilor și 
programelor de dezvoltare economi- 
co-socială a județului, a localităților 
acestuia, pentru realizarea unei noi 
calități a muncii și a vieții.

Pornind de la experiența acumula
tă, de la rezultatele bune obținute 
pină în prezent, vom îndruma per
manent comisiile de femei de la 
orașe și sate pentru a-și îmbunătăți 
permanent stilul și metodele de 
muncă, stimulînd capacitățile crea
toare ale maselor de femei, mobili- 
zîndu-le activ la înfăptuirea impor
tantelor sarcini ce revin județului în 
actualul cincinal în industrie, agri
cultură, cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică, în toate domeniile 
vieții sociale și culturale.

La această zi de sărbătoare a fe
meilor de pretutindeni — cu care 
femeile din patria noastră sint 
profund solidare, în lupta pentru 
apărarea păcii, a vieții — bucurîn- 
du-ne de minunatele condiții de 
muncă, viață și afirmare pe care ni 
le garantează societatea noastră so
cialistă, noi, femeile, exprimăm to
varășului Nicolae Ceaușescu an
gajamentul solemn de a acționa 
neabătut pentru înfăptuirea exem
plară a politicii interne și externe 
a partidului, de a depune toate 
eforturile și de a folosi întreaga ca
pacitate de muncă și creație pentru 
dezvoltarea economico-socială mul
tilaterală a țării, pentru realizarea 
istoricelor hotărîri ale Congresului 
al XlII-lea al partidului de ridi
care pe noi culmi de progres și ci
vilizație a patriei. Republica Socia
listă România.

— Daruri în familie, precizează 
președinta comisiei de femei. Poate 
simbolice, dar utile. Și mai ales, lu
crate cu dragoste de mamă pentru 
copii, minunatele flori ale vieții. 
Adică, pentru copiii din sectorul 2, 
care vor veni pe lume în ziua de 8 
Martie.

Ce fel de daruri ? De o mare va
rietate. De pildă — scutece din bum- 
băcel. Materialul ? Bucățile de pinză 
de la tăieturile capetelor de suluri. 
Iar de lucrat, le lucrează acasă in 
familiile lor. De unde a pornit ini
țiativa ? Poate de la țesătoarele An
gela Stoian sau Elena Popescu, 
poate de la tînăra Maria Gheorghe, 
președinta comitetului de cămin, sau 
de la pensionara Elena Perlea, care 
și-a regăsit tinerețea in mijlocul a- 
cestei minunate familii muncito
rești, sau...

— Oricum o hotărîrfe de familie, 
pentru darul în familie, precizează 
interlocutoarea.

Alte daruri ? Copiii de la grădiniță 
repetă de zor poeziile și cintecele 
pe care le vor dărui familiei, fetele 
de la „nefamiliști" au anunțat că vor 
demonstra „pe viu" realizările lor 
în arta cofetăriei, altele au făcut in
vitații... la nuntă, cîteva din „vete
ranele" fabricii vor păși în a doua 
tinerețe ieșind Ia pensie, tot în acea 
zi vor sărbători mutatul în casă 
nouă alte familii muncitorești.

— Vedeți cît de multe se petrec 
într-o familie ca a noastră ? Iar noi 
de toate trebuie să ne ocupăm.

— Adică, incepînd cu acea secun
dă cu care suveica măsoară timpul, 
terminînd cu „La mulți ani !“

— Văd că începeți să deveniți tex- 
tilist. Intr-un ceas bun !

Laurențiu DUȚA 

Interlocutor : ing. Romu
lus Fornoga, secretarul co
mitetului de partid al în
treprinderii Metroul-Bucu- 
rești. Timpul acestui dia
log : la puține zile după 
darea de seamă a consiliu
lui oamenilor muncii de 
aici privind activitatea des
fășurată în 1985 și obiecti
vele primului an al actua
lului cincinal.

— O idee de bază, care a 
revenit mereu si mereu in 
dezbaterile adunării aene- 
rale a fost necesitatea în
tăririi spiritului de răspun
dere comunistă. Cum expli
cați această insistentă ?

— Oamenii leagă tot mai 
mult împlinirile și neim- 
plinirile de felul cum fie
care iși face datoria la 
locul său de muncă. De răs
punderea cu care iși ono
rează îndatoririle. E nor
mal și firesc așa. Numai 
o asemenea atitudine poate 
dimensiona exact munca 
noastră...

— ...și viabilitatea spiri
tului de răspundere care, 
aici, la construcția metrou
lui bucureștean, cum s-a 
concretizat in anul 1985 ?

— In îndeplinirea sar
cinii trasate de Congresul 
al XII-lea al partidului de 
a realiza și pune în func
țiune o rețea de metrou de 
peste 35 km. Acestui obiec
tiv i-au fost subordonate 
toate eforturile constructo
rilor de tuneluri, de statii. 
de cale de rulare, nroiec- 
tantilor, arhitectilor. Toii 
cei care semnează cu fapta 
lor la desăvîrșirea monu
mentalei construcții a aces
tor ani au trăit un moment 
de mari satisfacții în ziua 
de 24 ianuarie 1986 cînd, în 
prezenta secretarului gene
ral al partidului, s-a inau
gurat punerea in funcțiune 
a primei părți din cea de-a 
doua magistrală de metrou. 
S-a acționat cu spirit de 
răspundere de-a lungul 
anilor și s-a reușit să se 
cîștige noi bătălii in con
strucția metroului.

— Acum, în lumina hotă- 
ririlor adunării generale, ce 
înseamnă a acționa cu spi
rit de răspundere ?

— Nimic altceva decît 
ducerea la bun sfîrsit tot a 
unor obiective concrete. 
Tocmai pentru că afirma
rea spiritului de răspun
dere nu-i o chestiune în 
sine, ci are drept cîmp de 
manifestare activitatea 
concretă de creație mate
rială și spirituală. Iar 
obiectivele-etalon cu care, 
în 1986, măsurăm propriile 
noastre răspunderi comu
niste sînt : realizarea tron

sonului de legătură Gara 
de Nord cu magistrala I, 
pe care ne-am angajat să-l 
dăm în funcțiune in de- 
vans ; accelerarea lu
crărilor. in spiritul in
dicației tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. la con
strucția tronsoanelor III și 
IV din magistrala II (Piața 
Unirii II — Pipera) unde 
s-au concentrat mari forța 
și se încearcă diverse so
luții pentru depășirea greu
tăților generate de teren ; 
continuarea, intr-un ritm 
alert, a elaborării docu
mentației de execuție pe 
întreaga magistrală III :

0 LINIE DE CONDUITĂ
IN BĂTĂLIA PENTRU PROGRES:

Ce am făcut bine 
ieri a fost bine 

pentru ieri...
Gara de Nord — Piața Vic
toriei — Obor — Panteli- 
mon — Republica. Nu sint 
obiective ușor de atins dar 
ayem convingerea că. asa 
cum și-au onorat exemplar 
sarcinile încredințate pînă 
acum, constructorii metrou
lui se vor dovedi, și de 
data asta, la înălțimea răs
punderilor asumate.

— Oare nu tocmai con
știința acestor parametri ai 
muncii atit de inalți. pen
tru 1986, a determinat și 
exigenta ridicată a dezba
terilor din adunarea gene
rală ?

— Evident, dar nu putem 
reduce lucrurile numai la 
atît. Spiritul activ al răs
punderilor comuniste func
ționează Ia „parametrii" 
cuveniti tocmai pentru că 
mai avem încă multe cie 
făcut în munca noastră. 
Tocmai pentru că nu tre
buie să obosim o clipă în 
promovarea și afirmarea 
peste tot. Ia locul de mun
că. a răspunderilor concre
te ale fiecăruia fată de 
ceea ce are de făcut. In a- 
ceastă ordine de idei m-as 
opri la un exemplu „decu
pat" din activitatea anului 
trecut. Fată de 1984. s-a

stabilit prin plan o creștere 
a indicelui productivității 
muncii — raportată la va
loarea producției nete — de 
14,2 la sută. S-a realizat și 
s-a depășit cu citeva pro
cente acest indicator de 
plan. Cum ? Actionind cu 
maximă răspundere — așa 
cum recomandă secretarul 
general al partidului — pe 
tot fluxul de miincă. de la 
proiectare și pină la fina
lizarea lucrărilor. Promo- 
vind tehnologii eficiente. 
Conștientizînd pe fiecare 
despre valoarea timpului 
productiv. Luînd atitudine 
hotărită împotriva neajun-

surilor care pot diminua 
rezultatele. Cu alte cuvin
te. s-a acționat sistematic, 
cu răspundere, pentru apli
carea întocmai, cu răspun
dere. a măsurilor înscrise la 
adunarea generală anteri
oară în programul special 
de creștere mai accentuată 
a productivității muncii. 
Am făcut noi totul. în a- 
ceastă direcție ? Se înțelege 
că nu. Programele de mă
suri pe 1986 cuprind obiec
tive importante, a căror du
cere la îndeplinire ne pre
ocupă cu stăruință.

Drumul de la dorință la 
înrădăcinarea peste tot a 
spiritului de răspundere 
exigent, comunist, e un 
drum de muncă stăruitoare 
cu omul. Totul e să fie sta
bilite criterii precise : ce 
are de făcut fiecare, în cit 
timp, în ce condiții etc. 
Criteriile concrete ale răs
punderilor oferă și premisă 
concretă de control. Defal- 
carea stadiilor fizice de 
plan pe zi și schimb, pînă 
la ultimul constructor, de 
exemplu, reprezintă măsu- 
ra-etalon cu care se poate 
verifica stadiul... răspunde
rilor atins : cît a realizat in 
raport de plan. în cit timp
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față de timpul prevăzut 
plan : la ce nivel de calitate 
față de prevederile planu
lui; la ce preț de cost față 
de plan; cu ce productivi
tate fată de indicatorul 
planului etc... Slalomul
printre aceste obiective
concrete, oricît de... estetic 
ar fi el. nu înseamnă nimic 
Ia proba faptelor.

— Este agreată o aseme
nea măsură-etalon a spiri
tului de răspundere ?

— Ei. uitati, întrebarea 
asta n-am avut răgazul să 
mi-o pun pină acum. Dar 
pentru că se ridică nu pot 
să replic decît : agreată 
sau nu. cum este singura 
care ne pune fată în fată 
cu faptele noastre, avem 
datoria să o promo
văm cu exigentă comu
nistă. Este ideea asu
pra căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu revine 
mereu și mereu.

— Cum vedeți raportul : 
răspunderea colectivă — 
răspunderea individuală ?

— Un raport așezat sub 
semnul concretizării fiecă
rei răspunderi !

— Un răspuns care, par
că, s-ar cere argumentat.

— Pentru a stopa orice 
tendință ca din răspunde
rea colectivă să se facă o 
„plăpumioară". sub care să 
se ascundă carențele in răs
punderea personală, orga
nul nostru colectiv de con
ducere pune în dezbatere 
probleme ale realității. îsi 
asumă răspunderi viabile, 
ridicate de realitate. Prac
tica generează, la rîndu-i, 
un mecanism asemănător si 
în repartizarea răspunderii 
individuale. Ce-și propune 
consiliul oamenilor muncii 
se nominalizează indivi"- 
dual. Cu obiective, termene 
precise. Controlate riguros. 
De altfel, nici n-ar fi po
sibil altfel. Orice activitate 
umană trebuie să-și pro
pună un scop, mijloacele 
de înfăptuire; etapele etc. 
La care se cuvine adăugată 
și privirea critică, pătrunsă 
de răspunderea neconteni
tei perfecționări, asupra a 
tot ceea ce ai înfăptuit, in- 
făptuiești ori ai de înfăp
tuit. Mereu trebuie să por
nim de la adevărul : ce im 
făcut bine ieri a fost bine 
pentru ieri. Azi se cuvine 
să mai urc o treaptă a pre
tențiilor. Iar treapta cu
cerită nu poate fi pentru 
mîine decît un punct de 
plecare spre altă treaptă. 
Obligă la această optică t it- 
murile dinamice ale dez
voltării în noul cincinal in 
care am intrat. Intră firesc 
această optică în dialectica 
însăși a progresului mate
rial și spiritual al societății 
românești.

— Văd că socotiți răspun
derea un act de conștiință.

— Dar și un act de vo
ință. de implicare într-un 
proces : acela al devenirii 
noastre comuniste.

life TANASACHE I

Nu există femeie spre 
care să nu se îndrepte, de 
8 Martie, gindul cuiva, ca 
o aripă mingîietoare. Sint 
femei care (se laudă 
oare ?) afirmă că fiecare zi 
din an le aduce tot atîtea 
semne de stimă, de prețui
re, de dragoste cît mult- 
asteptata „Zi a femeii". Vor 
să spună prin aceasta că, 
zi de zi. familia și tovarășii 
de muncă îi reamintesc, 
printr-un gest, printr-un 
cuvînt, că prezența sa este 
pentru ei o sărbătoare per
manentă. Dar să vedem ce 
spun ele. femeile.

Sectorul 3 al Capitalei. 
La sediul comitetului de 
femei sîntem întimpinati 
de tovarășa Maria Ionită, 
secretara comitetului. Tină- 
ra activistă. împreună cu 
cîteva femei sint ocupate 
pină peste cap : pregătesc 

, buna desfășurare a unor 
acțiuni dedicate zilei de 
8 Martie. Păstrăm pentru 
noi părerea că, măcar pen
tru organizarea unor astfel 
de acțiuni, ar trebui înfiin
țat un... comitet ad-hoc al 
bărbaților ; este ca și cum 
ți-ai cumpăra singură flori 
de ziua onomastică... înce
pem discuția în legătură cu 
activitatea femeilor din 
sector — acest sector unde 
am fost îndrumați de la 
Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R. : este secto
rul cu ponderea cea mai 
mare a femeilor promovate 
în funcții de răspundere în 
viața social-politică și eco
nomică, pondere care re
flectă limpede structura 
forțelor din sector, precum 
și recunoașterea meritelor 
femeii, a posibilităților sale 
de afirmare. Practic, 47 la 
sută din forța activă a sec
torului 3 o reprezintă fe
meile. în aceste condiții, 
ponderea. în proporție de 
peste 40 la sută, a femeii 
in activul de partid al sec
torului .Si de pînă la 35 Ia 
sută in rîndul cadrelor de 
conducere tehnico-adminis- 
tra ti vă (credem că este sec
torul cu cei mai mulți di- 
rectori-femei 1) apare ca o 
recunoaștere firească a 

eforturilor sale concrete în 
sfera producției de bunuri 
materiale, a capacității sale 
de muncă și organizatorice.

— Prin însăși natura sa, 
femeia este dotată cu un 
pronunțat simt de răspun
dere. este Inimoasă în ceea 
ce întreprinde, pune mult 
suflet in tot ce face. Fe
meia se străduiește mult, 
își impune un ritm care să 
o scutească de critici si ob
servații. încearcă adesea 
imposibilul — și chiar reu
șește ! — de aceea aș vrea 
să nu priviți aceste procen
te ca o simplă relație ma
tematică. Noi nu promo
văm „procente", ci oameni 
capabili. înzestrați, stărui
tori, cadre care să se achite 
efectiv de sarcinile ce le 
revin — și care nu sînt de
loc ușoare într-un sector 
ca al nostru, cu o industrie 
foarte puternică și cu o 
multitudine de probleme. 
Au fost promovate și sînt 
promovate numai pe merit, 
și, nu o dată, ștacheta exi
gentei in promovarea lor 
este chiar mai ridicată 
decît în cazul în care ar fi 
vorba de bărbați. Tocmai 
pentru că nu operăm cu 
procente 1

— Se mai întimplă și 
astfel ?

— Am mal auzit și de 
astfel de situații : se co
mentau cam în genul aces
ta : cutare a fost promo
vată pentru îmbunătățirea... 
procentului. Nu acest lu
cru ni-1 cere partidul nos
tru. Ne cere — iar secreta
rul general al partidului a 
subliniat aceasta în repe
tate rinduri — să promo
văm acele femei care, fiind 
exemplu de competentă, de 
muncă, de disciplină, pot 
face fată exigentelor func
ției respective. Și avem la 
tot pasul astfel de femei.

— Ati avut cazuri In care 
o femeie să fie schimbată 
din funcție ca necorespun
zătoare ?

— Mai degrabă invers. 
Am avut cazuri de bărbați 
înlocuitl ea necoresounză- 
tori, numind în locul lor 
femei. Și nu ne-am înșelat.

- ANCHETÂ
• — Cred că nu există do

meniu de activitate — in
tervine tovarășa Olga Pa
duraru, președinta comite
tului de femei al sectoru
lui și secretar al comite
tului de partid la întreprin
derea de încălțăminte „Pro
gresul" — in care să nu 
poți demonstra cu exemple 
concrete că femeia este ca
pabilă de performante, fi
indcă e capabilă de multă 
dăruire, de efort, de sacri
ficiu. dacă este nevoie. Sînt 
și domenii în care femeile 
se descurcă chiar mai bine 
decît bărbații. N-am să mă

/n toate zilele anului, ca în ziua de 8 Martie...
lansez în exemple care ies 
din sfera mea de activitate. 
Dar și numai în acest ca
dru pot să vă spun, de pil
dă, că fantezia și bunut- 
gust al femeii sînt. în în
treprinderea noastră, hotă- 
rîtoare. Avem, la „Progre
sul". un atelier de creație,, 
pot să spun de talie mon
dială, dacă mă gindesc că 
modelele create aici fac 
furori la Paris. New York 
și în orice alt oraș occiden
tal. Să vă spun de ce : co
lectivul acestui atelier de 
creatori, în bună parte for
mat din femei și condus de 
o femeie, de inginera Maria 
Dumitraș. nu face... econo
mie de inteligentă și origi
nalitate. în același timp, 
sînt si de o hărnicie extra
ordinară ! Anul trecut au 
realizat peste 2 000 de mo
dele ; de la începutul aces
tui an. de asemenea, au 
realizat sute de modele 
care „merg", care ne re
prezintă la diverse expo
ziții, care sint văzute, ad
mirate In toată lumea. Vă 
închipuiți că sîntem. ast
fel, asaltate de cereri.. Deci, 
iată că și fantezia' unor 
femei poate asigura faima 
și profilul înseși ale unei 
fabrici. Alte exemple, legate

DE OPINII IN R1NDUL FEMEILOR, DE
de prezența femeii in viata 
obștii, pot da din expș- 
riența mea de deputat mu
nicipal. Sumedenie de ac
țiuni pe care le organizăm 
și care reclamă, cum să 
zic, un pic de altruism, 
care constă în cedarea, de 
bună voie, a unor frînturi 
din timpul tău în folosul 
obștii, ne pun in fața u- 
nor bărbați... extrem de... 
ocupați. „Ce, zi<țe cite u- 
nul, altă treabă n-am? Să 
facă treaba asta cine-i pus 
s-o facă!" Cu alte cuvinte, 
el este un executant de or
dine venite pe linie ierar

hică ; în mentalitatea lui, 
inițiativa, implicarea gene
roasă, simțul civic nu au 
loc! Tot cu femeile ducem 
la capăt cea mai mare par
te din sarcinile cu carac
ter obștesc, gospodăresc 
sau cum vreți să le mai 
zicem. Femeia este sări
toare, conștiincioasă, chiar 
dacă este, prin multiplele 
ei obligații sociale și fa
miliale, cu mult mai ocu
pată decît bărbatul.

— Dragii noștri bărbați 
țin uneori cu tot dinadin
sul să justifice părerea că 
anumite lucruri, începînd 
cu accesul în diverse me
serii sau funcții si conti- 
nuînd cu preocupări așa- 
zis masculine, cum ar fi 
cititul ziarului sau. hai să 
zicem, pescuitul, mersul la 
un meci pe stadion se cu
vin și plac numai bărbați
lor. Dar cel mai mult — 
se aprinde interlocutoarea 
noastră, doctorița Cornelia 
Zeciu. de la Policlinica „Ti
tan", vicepreședinta comi
siei „Ocrotirea mamei și 
cooilului" la nivelul secto
rului 3 al Capitalei — mă 
revoltă atitudinea unora 
fată de femeia-femeie, 
față de soție, față de mama 
copiilor lui sau de mamă 

in general. Este surprin
zătoare evoluția — mai 
bine aș spune involuția ! — 
unor mentalități la băr
bați. Drăguți, „cavaleri", 
vizibil fericiți la ofițerul 
stării civile, cind spun pri
mul „Da"; vizibil fericiți 
la maternitate, cînd iși iau 
acasă soția, care le-a dăruit 
un copil; apoi, poate cu a- 
celeași personaje, alte sec
vențe. Care te izbesc ne
plăcut. De exemplu: Intri 
într-o policlinică de pedia
trie șl vezi că micuții pa
cient! sînt, în majoritate, 
însoțiți de mămici. Femei 

care, poate, nu-și văd 
capul de treburi: au de gă
tit, de spălat, de călcat, de 
făcut curățenie. Ceasurile 
acestea puteau fi folosite 
din plin dacă venea tăti
cul cu copilul. Spuneți și 
dumneavoastră ce era dacă 
ar fi citit ziarul aici, și nu 
în fotoliul de acasă? Sau 
vezi dimineața mame cu 
copiii în brațe și de mînă, 
grăbite să prindă tram
vaiul, grijulii cind urcă cu 
prețioasa lor povară : ii 
duc pe cei mici la creșă, 
la grădiniță. Seara, tot ele 
îi iau acasă. Cită cinste 
le-ar face taților să preia 
măcar o parte din astfel 
de mici „obligații" care nu 
pretind decit, să zicem, un 
pic de bunăvoință-..

Nu este greu să ne con
vingem de adevărul celor 
spuse de interlocutoarea 
noastră. O puteți face și 
dumneavoastră. Urcați, pe 
la șase dimineața, în pri
mul tramvai sau în pri
mul autobuz. Veți vedea 
mămicile, grăbite să nu in- 
tirzie la lucru, in brațe cu 
copii care se pling că mai 
au „somn tn ochi". Mer
geți la policlinică azi du- 
pă-amiază. Veți vedea 
mame răbdătoare, cu copiii 

lor care au nevoie de me
dic... Dacă vi se mai in- 
tîmplă să mai auziți in 
tramvai și ceea ce autoa
rei rîndurilor de față i s-a 
întimplat să audă, poate 
ne spuneți și nouă ce ati
tudine ați luat.

...Oră de vîrf. Aglomera
ție. Femeia avea un copil în 
scutece, altul, de vreo trei 
anișori, de mînă. Intim- 
plarea a făcut să fie înși
rați. ne scaunele din a- 
nropiere. numai bărbați. 
Unul dormea sau simula 
(iată cum devii neîncreză
tor !). Altul era in... ora lui 

de citit. Altul privea cu de
osebit interes pe fereastră...

— Faceți loc. e o mamă 
cu copii mici !

— Da’ ce. sint ai mei ? 
(a zis unul, si a rîs. incin- 
tat de propria istețime : 
simt și acum furnicături în 
palme, dar asta e cu totul 
altă poveste !).

Nu știu cum tocmai des
pre astfel de lucruri a ve
nit vorba. Tocmai acum, 
cind ghioceii vestesc sosi
rea primăverii și cind toți 
bărbații redevin mai tan
dri, mai buni !

Ba știu de ce ! E prile
jul să reamintim tandrilor 
și bunilor de ei că femeia 
este mal fragilă, are nevoie 
de multă înțelegere, de 
sprijin, de ocrotire ; ume
rii ei duc oricit, dar de ce 
să ducă totul cînd a pornit 
Ia drum mină în mînă cu 
cineva ?

Și, sîntem convinși, cei 
mai multi dintre soți în
țeleg acest lucru și țin 
seama de el.

— Dacă respectul față de 
soție, dacă politețea și 
elementarul bun-simt sint 
„demodate", depășite, a- 
tunci soțul meu este „de
modat". De aceea țin la el

ZIUA LOR -
mai mult decît la oricine 
pe fata pămintului. Ce 
mult contează ca soțul 
să-ti fie cu adevărat „to
varăș de viață", intelegînd 
prin asta că poți împărți 
cu el toate greutățile, toa
te necazurile și toate bucu
riile ! Dacă ar fi să mai 
aleg o dată, tot pe-al meu 
l-aș alege — declară lim
pede subinginera chimist 
Emilia Ioanițescu, preșe
dinta comisiei de femei de 
la întreprinderea de pro
tecții anticorozive și uti
laje speciale pentru indus
tria chimică-. ■

Venită „după sarcini" la 
comitetul de sector al fe
meilor, ne-a surprins în 
toiul discuției și a sărit în 
„apărarea bărbaților", vor- 
bindu-ne cu drag despre 
tovarășul ei de viată. Ca 
apoi tot ea să ne spuriă :

— Și, cu toate acestea, 
femeia nu este totdeauna 
prețuită cit ar trebui și 
ocrotită de bărbat. Pare 
poate de-a dreptul parado
xal ce am să vă spun, dar 
este purul adevăr ; vin la 
mine femei destule să-mi 
ceară un sfat, fiindcă nu 
reușesc să se înțeleagă cu 
soții, care lasă pe seama 
femeii tot greul, care se 
opresc cam des la un pa
har cu prieteni al căror 
nume femeia nu-1 poate 
afla cu nici un chip. O să 
mă credeți sau nu, dar 
unele trebuie să suporte 
„momentele de violență" 
ale soților. Le vezi și ti 
se umple inima de revoltă! 
Cum pot fi unii oameni 
atît de neoameni ! ?

Cu speranța că nici unu! 
dintre cititorii noștri nu 
se numără printre neoa
meni, vom evita orice co
mentarii in legătură cu 
acest subiect.

Știm că bărbații, sau. în 
sfîrșit, cea mai mare parte 
dintre ei, ne văd așa cum 
sîntem : tovarășe bune și 
devofate, oameni pe care 
te poți bizui dacă ai por
nit cu ei la drum, capabile 
de multă căldură și dărui
re dacă și de cealaltă parte 
există căldură și dăruire. 
Dar să dăm cuvîntul unui 
bărbat care, prin răspun
derile muncii sale (este 
directorul unei întreprin
deri textile, deci cu multe 
lucrătoare femei — to
varășul Vasile Dîu, de la 
,,Cazane“-Orșova), a ajuns 
să cunoască îndeaproape 
și să pretuiască in mod 
deosebit femeile :

— Femeia, să nu o atingi 
nici măcar cu o floare ! 
Nici măcar cu o vorbă în 
răspăr ! Noi, bărbații, sîn
tem, poate, dintr-un aluat 
mai dur. Nu ne avanta
jează intotdeauna acest lu
cru, dar poate este necesar, 
pentru echilibru. De ce să 
„asprim" femeile, după 
chipul și firea noas
tră, cînd tocmai gingășia 
lor, tocmai sensibilitatea 
lor extraordinară sînt cali
tățile pe care le prețuim 
cel mai mult ? Un bărbat 
înțelept cultivă și mena
jează aceste calități și nu 
pierde nici o clipă din ve
dere că ele sînt completate 
și compensate, dacă mai e 
nevoie, de multă hărnicie, 
de tenacitate, de voință și 
de capacitatea de dăruire 
— calități care se intîlnesc 
într-un grad mai pronun
țat la femei decît Ia băr
bați ! Cine nu prețuiește 
femeia nu prețuiește viața. 
Și nici pe sine nu se pre
țuiește, fiindcă tot o femeie 
i-a dat viață și a luptat și 
poate a suferit pentru 
viața lui !

Cuvintele acestea, spe
răm, sint rupte din gin- 
direa, din convingerea fie
cărui bărbat. Fiindcă ex
primă un adevăr esențial, 
rostit de unul dintre cei in 
măsură : de un bărbat.

în societatea noastră.

unde femeia se bucură de 
atîta stimă și prețuire, este 
cu atît mai puțin de înțe
les și de acceptat mentali
tatea unora care asociază 
noțiunea de femeie cu cea 
de... cratiță sau de mătu
ră, sau... Dar să nu mai 
continuăm pe această temă 
și să dăm cuvîntul, din 
nou, unei femei, repre
zentantă a unui colectiv 
feminin puternic — între
prinderea de confecții 
București :

— Sînt mîndră că sînt 
femeie și mamă in Româ
nia și că lucrez în această 
mare citadelă muncito
rească, într-un colectiv de 
aproape 14 000 de femei — 
ține să sublinieze comu
nista Viorica Orneac, pre
ședinta comisiei de femei. 
Femeile se bucură in patria 
noastră de toată stima și 
prețuirea. Pentru noi, femei
le, s-au creat, în anii socia
lismului și îndeosebi in 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", 
nenumărate întreprinderi 
cu specific feminin, asigu- 
rîndu-ni-se locuri de mun
că corespunzătoare. Femeia 
a pătruns și a fost ajutată 
să pătrundă în toate do
meniile de activitate, avind 
astfel posibilitatea să-și 
valorifice din plin cunoș
tințele, fantezia, pricepe
rea. în sprijinul mamelor 
s-au construit creșe și 
grădinițe, unde copiii se 
bucură de supraveghere 
atentă, de îngrijire, astfel 
Incit femeia să poată avea, 
pe lingă satisfacția împli
nirii în familie, prin ma
ternitate și satisfacția de
plină a afirmării persona
lității sale ca om, ca ce
tățean, ca specialist într-un 
anumit domeniu. Datorăm 
partidului ’ nostru, iubitu
lui conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, condi
țiile minunate, climatul de 
încredere și dragoste in 
care noi, femeile Româ
niei socialiste, ne putem 
afirma in toată plenitudi
nea personalității noastre

Anica FLORESCU
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IN SPmiTUL INOICnTIILOR SI ORIENTĂRILOR MASULUI NICOLME CEAUSESCU
TOATE TERMOCENTRALELE SĂ FUNCȚIONEZE 

LA CAPACITATEA MAXIMĂ!

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ la tribuna SCIIltCil

Staliiiitaîea cadrelor din agriculture,
Continuăm investigațiile făcute de ziarul „Scînteia" în legătură cu 

exploatarea termocentralelor. Fără îndoială că la ora actuală, de modul 
cum funcționează aceste centrale depind, in măsură hotăritoare, produ
cerea și asigurarea energiei electrice necesare economiei și celorlalte 
sectoare.

Cu ce parametri lucrează centralele electrice ? Ce probleme sînt în 
asigurarea cu cărbune ? Cum se acționează la exploatarea grupurilor 
energetice ? Ce se întreprinde pentru efectuarea intervențiilor ? Iată în 
continuare cîteva constatări, cîteva concluzii care se desprind din rela
tările corespondenților „Scînteii" prezenți ieri în mai multe termocentrale.

In centrul atenției: stocul 
de combustibil și calitatea 
Cărbunelui. Este limpede că 
stocurile de combustibil au fost 
create tocmai pentru a se preîntîm- 
pina golurile în alimentarea termo
centralelor cu cărbune. în bună 
măsură, în perioade mai dificile, în 
care transportul acestuia a fost în
greunat, s-a apelat la consumul din 
stoc. Iată însă că sondajul nostru 
pune în evidență o situație nefi
rească, Consumul din stoc a devenit, 
in multe locuri, principala sursă de 
alimentare a cazanelor. Rezultatul, 
s-au diminuat continuu, ajungînd in 
unele unități sub limita minimă. La 
Mintia-Deva, Doicești, Oradea și 
Borzești stocul a ajuns la 10 la sută 
din capacitatea nominală. Pînă și la 
Turceni și Rovinari unde producția 
de energie electrică a fost destul de 
redusă, surprinzător, stocurile au 
scăzut continuu. Firește, acum, deo
potrivă pentru mineri și lucrătorii 
din termocentrale, reîntregirea unui 
stoc minim de siguranță este o sar
cină de maximă urgență.

Și aceasta se impune cu prioritate 
la termocentrala Mintia-Deva. unde 
se produce cea mai mare cantitate 
de energie electrică pe bază de căr
bune din tară, menționează Cerbu Sa
bin, corespondentul „Scînteii". înce
putul lunii martie nu a fost la ni
velul cerințelor, cînd s-a înregistrat

care trebuie promovat zi de zi, lună de lună
Ce se întreprinde in unități industriale care anul trecut nu și-au realizat planul la acest indicator

Productivitatea muncii este unul din indicatorii care reflectă sintetic 
multe din laturile calitative, de eficiență ale activității productive. O 
înaltă productivitate a muncii nu se poate realiza în nici o unitate eco
nomică fără o organizare temeinică a producției și a muncii, fără oameni 
bine pregătiți profesional, fără o aprovizionare ritmică, la nivelul nece
sarului cu materii prime și materiale, fără tehnologii moderne, de mare 
randament.

Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., rezultatele înregistrate 
anul trecut nu pot fi considerate in întregime satisfăcătoare deoarece 
planul de creștere a productivității muncii nu a fost integral realizat.

Cum se explică rămînerile în urmă în ce privește creșterea produc
tivității mtm’cii iritr-o serie de întreprinderi ? Ce învățăminte s-au tras 
din activitatea'desfășurată ? Ce măsuri s-au luat pentru eliminarea lip
surilor manifestate ? Acestea sînt cîteva din întrebările la care își pfo- 
pune să răspundă sondajul de azi al „Scînteii" în actualitatea economică.

la bun început trebuie 
că, în mod deliberat, 
în sondajul efectuat la 
unități economice care 
nu și-au realizat inte-

O alegere deloc întimplâ 
toare. De 
să precizăm 
ne-am oprit 
cîteva mari 
în anul 1985 
grai sarcinile de creștere a produc
tivității muncii. De ce am făcut a- 
ceastă alegere ? Deoarece conside
răm că tocmai în aceste unități tre
buie să se acționeze cu și mai multă 
decizie pentru perfecționarea activi
tății productive, pe baza unor pro
grame de măsuri complexe, unitare, 
cu multe elemente de noutate, care 
să asigure eliminarea neajunsurilor 
manifestate.

Insistăm asupra necesității elabo
rării unei strategii cu adevărat noi 
în ce privește creșterea productivi
tății muncii deoarece și din planu
rile de măsuri întocmite anul trecut 
reieșea că sarcinile stabilite la acest 
indicator puteau fi îndeplinite inte
gral. Cu toate acestea, prevederile 
de plan la productivitatea muncii nu 
au fost realizate decît în proporție 
de 93,4 Ia sută la Șantierul naval 
Galați, 93,8 la sută la Combinatul de 
produse sodice Govora și 95,1 la sută 
la întreprinderea de tricotaje „So
meșul" din Cluj-Napoca, acestea 
fiind cele trei unități la care ne 
vom referi în continuare. Cum se 
acționează, deci, pentru ca în acest 
an să nu se mai repete rezultatele 
nesatisfăcătoare de anul trecut ?

Progres tehnic fără o con
cepție tehnică nouă ? In prin’ 
cipiu, nu poate fi decît pozitiv fap
tul că, în acest an, Ia Șantierul naval 
Galați s-a prevăzut ca circa 60 la 
sută din sarcina de creștere a pro
ductivității să se realizeze prin in
troducerea unor noi tehnologii și 
perfecționarea celor existente. A- 
ceasta cu atit mai mult cu cit din 
sondajul făcut de corespondentul 
nostru Ștefan Dimitriu a rezultat 
că restanțele înregistrate anul tre
cut în îndeplinirea planului la pro
ductivitatea muncii au fost deter
minate, în principal, tocmai de o se
rie de rămîneri în urmă în organi
zarea producției, perfecționarea teh
nologiilor de fabricație, în înfăptui
rea propriilor hotărîri ale colecti
vului referitoare la promovarea pro
gresului tehnic.

Ce rezultă însă din- analiza mai 
atentă a programului de măsuri în
tocmit ? Cu adevărat bine concepute 
— ca un sistem închegat, care vi
zează întregul flux tehnologic — sînt 
acțiunile întreprinse pentru mecani
zarea și aplicarea unor procedee noi, 
moderne de sudură.

Multe din celelalte măsuri se pare 
însă că au fost înscrise in progra
mul de creștere a productivității 
muncii mai curind pentru a corecta 
sau elimina, pe ici, pe colo, unele im- 

• în perioada care a trecut de la inceputul anu
lui, la ÎNTREPRINDEREA DE ARMĂTURI INDUS
TRIALE DIN FONTĂ ȘI OȚEL ZALĂU au fost reali
zate prin autodotare o serie de utilate care asigură 
creșterea substanțială a productivității muncii. La 
secția mecano-energetic II, de pildă, s-au fabricat 
agregate care execută simultan mai multe operații de 
strun.iire si alezare. De remarcat, totodată, că UN 
MUNCITOR LUCREAZĂ CONCOMITENT LA TREI 
ASEMENEA AGREGATE. Ca urmare. PRODUCTIVI
TATEA MUNCII LA PRELUCRAREA UNOR REPERE 
A CRESCUT DE 5—6 ORI.

• Specialiștii de la ÎNTREPRINDEREA DE UTI
LAJ CHIMIC BORZEȘTI au realizat cu forțe proprii

o linie tehnologică complet mecanizată și automati
zată de prelucrare a țevilor de la fascicolele tubu- 
lare ale schimbătoarelor de căldură. Noua linie teh
nologică asigură CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII DE CIRCA TREI ORI.
• La ÎNTREPRINDEREA DE COVOARE DIN ALBA 

IULIA, prin introducerea numai Ia două :țone de lucru 
a unui sistem electronic de urmărire a firelor runte, 
PRODUCTIVITATEA MUNCII VA SPORI PESTE 
PLAN ÎN ACEST AN CU APROAPE 2 LA SUTĂ.
• Prin utilizarea calculatorului electronic, timnu! 

necesar pentru proiectarea tehnologică la ÎNTRE
PRINDEREA DE VAGOANE DIN DROBETA-TURNU 
SEVERIN S-A REDUS DE LA 3 LUNI LA 7 ZILE.

o putere medie de numai 720—820 
MW pe zi. De ce această situație ? 
Iată răspunsul primit de la directo
rul întreprinderii electrocentrale 
Mintia : „Intr-adevăr, în primele 
patru zile n-am realizat producția 
de energie electrică. Greutățile au 
fost create de unele goluri în apro
vizionarea cu cantități suficiente de 
cărbune și la o putere calorifică co
respunzătoare din partea furnizorilor 
noștri. Dar. începînd chiar de marți. 5 
martie, situația s-a schimbat hotări- 
tor in bine. Cu spri jinul permanent al 
comitetului, județean de partid, apro
vizionarea termocentralei cu cărbu
ne se face la nivelul actualelor ce
rințe cînd, pe bună dreptate, ni se 
cere să producem zilnic între 950— 
1 000 MW".

Urmărim intrarea navetelor cu 
cărbune și constatăm o îmbunătățire 
evidentă.

— Sosirea unui număr mai mare 
de vagoane cu cărbune nu ne-a sur
prins nepregătiți — sublinia maistrul 
Francisc Kis, de la gospodăria de 
cărbune. Avem bine organizată acti
vitatea de descărcare a cărbunelui și 
sîntem bucuroși că de la prepara- 
țiile din Valea Jiului primim acum 
cantități sporite de cărbune de cali
tate mai bună — cărbune sortat, care 
în amestec cu mixtele asigură caza
nelor un combustibil cu o putere 
calorifică la nivelul cerințelor.

Ț

7

Sondajul Stîllîfiii 
în actualitatea

economică

perfecțiuni ori greutăți de pe fluxul 
tehnologic, dar fără să se constituie 
intr-o concepție tehnică sau organi
zatorică nouă, absolut necesară o dată 
cu trecerea la realizarea unor nave 
de complexitate mai mare decît cele 
construite anul trecut. Așa se și ex
plică faptul că o serie de probleme 
de care depinde nivelul productivi
tății muncii rămin nerezolvate. „Prin 
mai buna organizare a fluxului teh
nologic, începînd de la debitarea ta
blei și pînă la încheierea corpurilor 
de nave, ne-a spus maistrul Vasile 
Stanemir, șeful brigăzii de centrare 
și lansare nave mari, activitatea tutu
ror muncitorilor din șantier ar putea 
să fie mult mai rodnică. Iată numai 
un exemplu : dacă bloc-secțiile nu ar 
mai fi scoase din hala de asamblat 
decît după curățire și vopsire, astfel 
incit metalul să nu mai ruginească, 
ar fi suficienți patru oameni, care 
ar lucra de regulă patru zile, în loc 
de 14 oameni care execută acum 
montarea lor Jn timp de zece zile".

Și încă o acțiune nefina- 
lizatâ Ena din cauze'e neîndepli- 
nirii integrale a planului la produc
tivitatea muncii la întreprinderea de 
tricotaje „Someșul" din Cluj-Napoca 
a constat în nivelul redus de califi
care a unei părți din personalul 
muncitor. Ca atare, după cum ne 
relatează corespondentul nostru Ma
rin Oprea, apare firească preocupa
rea conducerii întreprinderii de a 
impulsiona acțiunea de perfecționa
re a pregătirii profesionale. Cursu
rile organizate în acest an vor cu
prinde peste 3 700 de muncitori.

Altfel spus, premisele par a fi fa
vorabile pentru asigurarea persona
lului muncitor calificat necesar des
fășurării in condiții mai bune în ac
tivități productive. Numai că nici în 
această unitate lucrurile nu au fost 
duse pînă la capăt. Cerințele produc
ției impun adeseori ca muncitorii să 
treacă să lucreze de la un tip de ma
șină la altul. Iar în întreprindere sînt 
8 tipuri de bază de mașini de tricotat 
și 7 mașini de confecționat. Tocmai 
de aceea conducerea unității a ho- 
târît să organizeze cursuri de polica
lificare, astfel incit fiecare muncitor 
să cunoască cel puțin două faze de 
lucru la tricoturi și trei faze la con
fecții. Iată însă că nici pînă în pre
zent nu au fost lămurite o serie de 
probleme cu privire la durata și cri-

Este un fapt îmbucurător, însă este 
necesar ca în continuare să se men
țină ritmul livrărilor actuale. O re
plică asemănătoare se așteaptă și 
din partea minerilor din alte bazine 
carbonifere care asigură combustibil 
pentru termocentralele Ișalnița, Doi
cești și Oradea. De asemenea, se im
pune o mai mare exigență în livra
rea unui cărbune de calitate cu umi
ditate cît mai redusă, cu un procent 
scăzut de steril și fără diferite in
grediente — fier, bolțari, lemn ș.a. 
Credem că această solicitare a fost 
reținută și de colectivele întreprin
derilor miniere Rovinari și Motru, 
iar recepționerii din partea termo
centralelor să își facă pe deplin da
toria, să-și îndeplinească sarcinile 
care le revin în această direcție.

Exploatarea agregatelor 
efectuată cu competență și 
responsabilitate. ° cerlntă de 
prim ordin în această perioadă este 
creșterea puterii realizate in termo
centralele pe cărbune și hidrocar
buri, cu circa 800—1 000 MW. Ener- 
geticienii din aceste centrale sînt 
chemați să-și sporească eforturile, 
să dea dovadă de multă competență 
profesională și printr-o ordine și 
disciplină exemplare să asigure ex
ploatarea la parametri maximi a 
grupurilor energetice. Cum se răs
punde unor atari cerințe 7

Cea mai mare centrală care func
ționează pe bază de hidrocarburi 
este termocentrala de la Brăila. Ce 
se întreprinde ca ea să fie și unul 
dintre principalii producători de 
energie electrică ?

— în prezent funcționează toate 
grupurile energetice și se realizează 
puterea planificată, precizează ing. 
Viorel Cotigă, • directorul întreprin
derii electrocentrale Brăila. De alt-

un examen

teriile de organizare a cursurilor de 
policalificare, modul de retribuire a 
celor care practică mai multe me
serii. Deci, iată încă o acțiune care 
nu este finalizată.

Un început bun, dar fără 
Continuitate. 0 situatie oarecum 
deosebită există, după cum ne trans
mite corespondentul nostru Ion Stan- 
ciu, la Combinatul de produse sodi
ce Govora. Aici, ca urmare a măsu
rilor luate pentru perfecționarea teh
nologiilor de lucru, "unele instalații 
produc cu circa 60 la sută mai mult 
față de capacitatea lor proiectată. 
Rezultatele obținute depind insă de 
asigurarea materiilor prime necesa
re procesului de producție.

— După mai multe discuții cu di
recțiile regionale de căi ferate Craio
va și Brașov, ne-a spus tovarășul Ni- 
colae Didoiu, directorul comercial al 
combinatului, în luna ianuarie s-a 
suplimentat numărul de vagoane și 
s-au organizat navete de garnituri 
pentru transportul materiilor prime 
cu volum mare, mai ales a calcaru
lui. Ca urmare, instalațiile au putut 
lucra la întreaga capacitate, iar pla
nul la productivitatea muncij nu nu
mai că a fost îndeplinit, dar a fost 
chiar și depășit. Din păcate, ritmici
tatea în aprovizionarea cu materii 
prime a început din nou să lase de 
dorit în ultima vreme.

— Din ce cauză ?
— Deoarece numărul de vagoane a 

început din nou să fie redus. Din 
această cauză au început să aibă 
probleme chiar si furnizorii noștri 
de materii prime. Exploatarea Vaș- 
cău. de pildă, are o restantă fată 
de noi de 60 000 tone calcar încă de 
anul trecut. Ia care s-au adăugat încă 
5 000 tone în luna februarie. Aceas
ta in timp ce la furnizor s-au a- 
dunat în stoc peste 50 000 tone calcar. 
.Concludent, nu ?

Concludent, într-adevăr. dar stocul 
de calcar din cadrul 
micșorează de la o

★

Din investigațiile 
așadar, că, în general, s-au între
prins multe acțiuni pentru elimina
rea neajunsurilor manifestate anul 
trecut și îndeplinirea în condiții bune 
a planului de creștere a producti
vității pe acest an. Totuși. în nici 
una din unități nu s-a conturat o 
concepție nouă pentru creșterea mai 
puternică a productivității muncii. 
Se merge în continuare pe căi bă
tătorite, comode am spune, care nu 
pot soluționa global, la un nivel ca
litativ superior problemele creșterii 
productivității muncii. Ce măsuri se 
iau. de regulă. în cele mai multe 
cazuri ? Intr-o secție se mai meca- 
nizează o operație, în alta se in
troduce un nou utilai cu randament 
mai mare, dincolo se mai perfecțio
nează o fază a fluxului tehnologic 
ș.a.m.d. Așa se și explică faptul că 
în întreprinderi există încă mari re
zerve nevalorificate sau destule pro
bleme nerezolvate.

Or. așa cum se subliniază în do
cumentele de partid. în actualul cin
cinal trebuie declanșată o adevăra
tă bătălie pentru renunțarea cate
gorică la tehnologiile învechite, la 
formele de organizare care nu a- 
sigură creșterea in ritmuri înalte a 
productivității muncii. Este necesar, 
deci, ca înainte de toate să se schim
be însăși optica, modul de abordare 
a problemelor productivității muncii.

Anchetă realizată de 
Ion TEODOR 

combinatului se 
zi la alta.

făcute rezultă.

fel. In perioada care a trecut din 
acest an ne-am îndeplinit planul la 
producția de energie electrică și ter
mică, încadrîndu-ne în consumurile 
specifice de combustibil. Aceste re
zultate vorbesc de la sine despre ac
tivitatea colectivului nostru. Iată și 
cîteva nume de excepție : Ion Oprea 
și Vasile Neguț, maiștri principali la 
exploatare cazane, respectiv turbine. 
Sînt oameni apreciați tocmai pentru 
probitatea lor profesională, pentru 
intervențiile prompte efectuate în 
scopul funcționării în deplină sigu
ranță a grupurilor energetice.

Oameni de excepție în situații de 
excepție. Tot aici, la Brăila, cu citeva 
zile în urmă la blocul nr. 4 s-a 
oprit un ventilator de aer. Grupul 
energetic trebuia scos din exploata
re. Și totuși nu s-a întîmplat așa. 
Echipa de lăcătuși condusă de Ni
colae Gavrilă a făcut o intervenție, 
care a durat mai puțin de 7 ore, eu 
agregatul aflat la minimum tehnic. 
La vîrful de sarcină el funcționa 
din nou la parametrii maximi.

La sute de kilometri, la termocen
trala Mintia-Deva, se remarcă ace
lași spirit de abnegație, care pul
sează în ritmul kilowaților-oră pul
sați sistemului energetic. în fiecare 
secție sint organizate pe toate schim
burile echipe de lucru formate din 
cei mai buni meseriași, care asigu
ră în permanență buna întreținere 
și exploatare a instalațiilor și in 
special a morilor de cărbune. Prin 
contribuția formației de lucru con
dusă de subinginer Liviu Coroiu, a 
maiștrilor Nicolae Stan, Miron Zepa, 
Gheorghe Negrescu și Ștefan Bucur 
se obțin indicatori superiori la ex
ploatarea instalațiilor și asigurarea 
funcționării la un indice de 3,5 mori 
de cărbune pe fiecare cazan in par
te. Tot în. vederea funcționării la 
întreaga capacitate a' termocentralei, 
conducerea tehnică, impreună cu an
trepriza de construcții și reparații 
uzine electrice Deva au în atenția 
lor continua perfecționare a proce
sului de producție și îmbunătățirea 
tehnologiilor de lucru.

Sporirea cantităților de energie 
electrică și termică puse la dispozi- 

1 ția economiei naționale și a satis
facerii tuturor cerințelor reprezintă 
pentru fiecare factor implicat in 
acest proces o preocupare prioritară, 
de mare răspundere. Nivelul dotării 
tehnice și personalul calificat de 
care dispune acest sector vital al 
economiei naționale permit obține
rea producțiilor de energie prevă
zute prin plan. Esențial este ca, așa 
cum s-a subliniat de către conduce
rea partidului, toți cei chemați să 
contribuie la realizarea energiei 
electrice — de la mineri, energeti- 
cieni pînă la constructorii de utilaje 
și echipamente energetice — să-și 
întețească eforturile pentru asigura
rea condițiilor necesare desfășurării 
corespunzătoare a activității in 
acest domeniu, pentru pulsarea în 
sistemul energetic național a unor 
cantități sporite de energie electrică.

Ion IAZ AR

Noi produse asimilate în fabricație
Colectivul întreprinderii de mașini- 

unelte grele pentru deformări plas
tice din Dorohoi — unitate racordată 
la circuitul productiv în a doua parte 
a cincinalului trecut — a inițiat în 
acest an o amplă acțiune de înnoire 
și modernizare a producției. între 
noile mașini și utilaje fabricate în 
perioada care a trecut din acest an 
și care au și fost livrate unităților
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Răspunderea colectivă și răspunderea personală
(Urmare din pag. I)

tru orice daune provocate de perso
nalul în subordine, dacă acesta din 
urmă a fost încadrat cu încălcarea 
legii sau dacă, deși a cunoscut că 
nu-și îndeplinește atribuțiile, per
sonalul de conducere al unității nu a 
luat măsurile ce se impuneau pen
tru evitarea pagubelor. De aseme
nea, potrivit noilor reglementări, 
personalul de conducere al unității 
poartă și o răspundere materială 
subsidiară pentru pagubele cauzate 
de personalul in subordine, în situa
țiile în care nu s-a asigurat un con
trol eficient și Ia termen, nu s-au 
luat măsurile de inventariere, potri
vit legii, ori, în sfîrșit, nu s-a ur
mărit sistematic modul de realizare 
a sarcinilor. Fără a intra în detalii, 
se poate arăta că răspunderea 
subsidiară se limitează numai la va
loarea .nerecuperată de la autorul 
direct al pagubei.

Am considerat necesare aceste pre
cizări de natură juridică întrucât tre

un factor esențial al sporirii recoltelor
în 1985, ferma nr. 2 Hărman. a 

I.A.S. Prejmer, a recoltat în medie 
58 800 kg cartofi la hectar, de pe în
treaga suprafață (de 160 ha) culti
vată, aceasta fiind o producție re
cord pentru țara noastră. Rezultatul 
este cu atît mai valoros cu cît el a 
fost obținut la cartofii de sămînță 
din clasa superelită, pe căre-i asigu
răm și altor unități agricole din 
țară.

Producția de cartofi care în primul 
an de existență a fermei noastre — 
1967 — a fost de abia 13 000 kg la 
hectar, a cunoscut o curbă mereu 
ascendentă, pe măsura ridicării gra
dului de mecanizare a lucrărilor și 
a fertilizării solului, a asigurării unor 
soiuri superioare și substanțe de 
combatere a dăunătorilor și manei, 
a stabilizării oamenilor etc.

Obținerea unor producții ridicate 
la culturile agricole, în general, și la 
cartofi în special, este condiționată 
de o multitudine de factori, fiecare 
avînd rolul și importanța lui.- în 
rindurile ce urmează doresc să mă 
opresc asupra acelor factori care, pe 
baza experienței și practicii noastre 
— au avut și au un rol mai impor
tant.

Am să încep cu stabilitatea cadre
lor (cadre de conducere, de specia
liști, munpitori), factor pe care îl 
socotesc a fi primul dintre cei esen
țiali, pentru că stabilitate înseamnă 
experiență mai bogată, înseamnă 
posibilitatea de a urmări în timp 
realizarea obiectivelor pe care ți le 
propui. Oamenii care sînt hotărîți 
să-și continue vreme îndelungată 
activitatea acolo unde se află, vor 
urmări să aplice acele măsuri care 
să asigure nu obținerea cu orice 
preț a unor rezultate imediate, în 
detrimentul unor producții constante 
mari. pe o perioadă îndelun
gată. Or, obținerea unor rezultate 
tot mai bune presupune inițierea 
unor măsuri de profunzime și du
rată, a căror eficiență apare, uneori, 
după ani de muncă.

Importanța stabilității cadrelor 
o subliniază și următorul exemplu : 
în timp ce la ferma noastră cadrele 
de bază au în general o vechime de 
14—18 ani, la unele ferme pe care 
le-am cunoscut s-au perindat în 
aceeași perioadă de timp circa 6—7 
șefi de fermă și numeroase alțe ca
dre. Nu-i de mirare că în aceste 
condiții se obțin aici producții mult 
sub posibilități.

Cînd eu și tovarășii mei am 
luat în primire această fermă în 
urmă cu 18 ani, am făcut-o cu gîn- 
dul să ne legăm viața și munca de 
acest loc, nu să vedem „ce și cum" 
și apoi să ne căutăm alte rosturi. 
Aceasta ne-a determinat să privim 
lucrurile în perspectivă, să luăm o 
serie de măsuri cu bătaie mai lungă, 
a căror eficientă nu apărea într-un 

beneficiare se numără presele me
canice pentru debitat profile meta
lice de 1 000 și, respectiv, 630 tone- 
fortă. foarfecă de debitat tablă cu 
dimensiuni pînă la 40X4 000 mm și 
mașina de îndreptat tablă cu grosi
mea de 12 milimetri, tn fotografie : 
un aspect de muncă din secția me
canică grea. (Foto : E. Dichiseanu).

buie să fie limpede că, de acum îna
inte, directorii, contabilii-șefi și 
celelalte cadre de conducere din în
treprinderi, centrale etc. trebuie să 
acorde aceeași însemnătate nu nu
mai problemelor producției, ci și ce
lor legate de patrimoniul întreprin
derii și de eficiența activității eco
nomice, intrucit poartă răspunderea 
materială, solidară sau subsidiară, 
pentru pagubele care apar.

De bună seamă, ar fi greșit să se 
considere că problema răspunderii 
pentru apărarea patrimoniului socia
list cade exclusiv in sarcina condu
cerii unității socialiste. Deosebit de 
important este ca întregul colectiv 
de oameni ai muncii să manifeste 
exigență, spirit gospodăresc, ca in 
fiecare întreprindere sau instituție 
să se instaureze un climat de fermi
tate față de aplicarea legilor, intrucit 
pagubele care se produc in urma în
călcării acestora afectează interesele 
generale. Bunăoară, decretul la care 
ne referim prevede că dacă autorul 
direct al pagubei nu poate fi iden

an sau doi. Terenul fermei noastre 
era atunci plin de pietriș. Una din 
primele și cele mai importante mă
suri a fost aceea de a-l face apt pen
tru producție, de a asigura creșterea 
fertilității lui. Ajutați de întreprin
dere, am adunat sute de vagoane de 
pietre, pe care le-am folosit la pie
truirea drumurilor de acces spre 
tarlale și dintre tarlale. Am îmbună
tățit. structura terenului, asigurind 
condiții recoltelor de azi.

Pentru a obține producții tot mai 
mari de cartofi, am urmărit cu per
severență să aplicăm corect tehno
logiile, executînd la timp și în con
diții optime toate lucrările agricole, 
începind cu fertilizarea și pregătirea 
terenului, continuind cu plantatul 
tuberculilor, cu întreținerea culturi
lor, cu aplicarea corectă și la timp a

Din experiența unei ferme 
a I.A.S, Prejmer care a obți
nut cea mai mare producție 

de cartofi din țară

tratamentelor împotriva dăunătorilor 
și bolilor și terminînd cu recoltarea 
și transportul producției de pe 
cîmp. Nu mă voi referi la toate aces
te „verigi" ale procesului de pro
ducție, ci voi insista doar asupra 
acelora care au avut un rol deter
minant în realizarea producțiilor pe 
care le-am obținut.

Noi fertilizăm solul pe care plan
tăm cartofii cu 30 tone îngrășămin
te organice, adică gunoi foarte bine 
fermentat — • ținut timp de 3 ani in 
platformă, care prin proprietățile lui 
se apropie mult de mraniță, cît și 
cu 500 kg substanță activă la hectar, 
adică 200 kg azot, 150 kg fosfor și 
150 kg potasiu.

Sortatul cartofilor se situează ca 
importantă pe același plan. Ca să 
nu intrăm in criză de timp și să 
ajungem în situația suprapunerii 
sortatului cu plantatul și a ne în
cadra în timpul optim de plantare, 
începem sortatul încă din prima de
cadă a lunii februarie. Aceasta ne 
ajută ca sortatul să se încheie pînă 
în momentul începerii plantării. în 
ce privește plantatul, urmărim să 
executăm această lucrare cît mai 
devreme (pe la sfîrșitul lunii mar
tie și începutul Iui aprilie) și cît 
mai bine. Perioada de plantare tre
buie să fie cît mai scurtă cu pu
tință.

La rîndut ei. densitatea joacă un 
rol hotărîtor în obținerea unor re
colte mari. Noi realizăm o densitate 
de 70 000—80 000 cuiburi la hectar. 
Pentru a obține o astfel de densitate

O IDEE Șl VALOAREA El 

Instalații pentru irigat fără consum 
de energie și combustibil

...Urgent și cu efi
ciență maximă s-a 
hotărit să fie amena
jate, pînă la sfîrșitul 
lunii aprilie, 1 500 hec
tare irigate in sisteme 
locale. Cu forțe loca
le. Zis și făcut. Cu 
puțin timp în urmă, 
cînd, la o întîlnire de 
lucru cu activul de 
partid și specialiștii 
din agricultura jude
țului, s-a avansat ideea 
realizării unor in
stalații pentru irigat 
fără consum de ener
gie și combustibil, 
apelindu-se la sursele 
de energie neconven
țională, s-au găsit si 
unii care au pus reu
șita sub semnul în
trebării. Alții și-au 
pus mintea la contri
buție. Printre el : in
ginerii Gheorghe Io- 
nescu și Traian Dră- 
gănescu, din cadrul 
întreprinderii de exe
cuție și exploatare a 
lucrărilor de îmbună
tățiri funciare Dolj, 
care s-au angajat pe 
loc ca in cel mai scurt 
timp să proiecteze și 
să execute prototipul 
unei astfel de instala
ții. A rezultat o insta
lație hidraulică alcă
tuită dintr-o pompă 
ce funcționează pe 
principiul șocurilor 
hidraulice care apar 
în conducte sub pre
siune, o conductă de 
aducțiune și un baraj 
care să asigure o înăl
țime minimă de căde
re a apei de la un 
metru. Din baraj, apa 
este dirijată spre

pompă — alcătuită 
dintr-un corp, un ba
zin de refulare, două 
supape din cauciuc — 
și, de aici, apa este 
refulată către un ba
zin cu nivel constant, 
cu o capacitate de 
4 500—5 000 litri, de 
unde este dirijată prin 
conducte spre plante. 
Instalațiile, al căror 
proiect a fost solici
tat și de alte județe, 
au un debit de 6 litri 
pe secundă și pot fi 
amplasate, cu amena
jări minime, pe riuri 
și piraie.

Cooperativa agricolă 
din comuna Radovan 
a. devenit cel dinții 
beneficiar a două in
stalații de acest fel, 
care au fost amplasa
te pe viul Desnăfui.

— Peste puțin timp 
vom planta, pe ma
lul Desnățuiului, 25 
hectare cu tomate 
timpurii, pe care le 
vom iriga numai cu 
cele două instalata 
hidraulice cu șoc, cu 
o roată a grădinarului 
pe care am ampla
sat-o pe albia acelu
iași riu, precum și 
prin captarea apei de 
la cîteva izvoare din 
apropiere. Deci, fără 
nici un consum de 
energie și combusti
bil. Pe această bază 
vom reduce prețul de 
producție la hectar cu 
citeva sute de lei — 
ne spunea Gheorghe 
Țolea, inginerul-șef al 
C.A.P. Radovan.

Dar acțiunea nu s-a 
oprit aici. Mai multe

tificat, a dispărut, ori, ulterior sta
bilirii răspunderilor sale, a devenit 
insolvabil sau, în sfîrșit, dacă sumele 
datorate ca despăgubire nu au putut 
fi recuperate de la acesta — în to
tal ori în parte — după cinci ani de 
.la începerea executării, paguba se 
suportă din fondul de participare a 
oamenilor muncii la realizarea pro- 
xlucției, a beneficiilor și la împăr
țirea beneficiilor. Mai mult, în cazul 
în care acest fond este insuficient, 
iar paguba este consecința unei fapte 
penale, dauna rămasă nerecuperată 
se acoperă și din sumele depuse ca 
părți sociale la fondul de dezvoltare 
a unității. Bineînțeles, acoperirea 
sumelor respective din fondurile 
amintite nu-1 scutește pe autorul 
pagubei de a fi urmărit, în conti
nuare, în condițiile legii, pînă la 
reîntregirea acestor fonduri.

Așadar, sumele care n-au putut fi 
recuperate de unitatea păgubită. în 
termenul și în cazurile arătate, nu se 
mai suportă din cheltuielile de pro
ducție, ci din fonduri care aparțin 

am modificat mașinile de plantat, 
care nu puteau realiza mai mult de 
60 000 cuiburi la hectar. Plantatul 
cartofilor este o lucrare pretențioa
să, de mare artă. Căutăm ca rindu
rile să fie perfect drepte, iar tu
berculii așezați cu o precizie care să 
nu depășească toleranța admisă a 
distanței dintre tuberculi cu mai 
mult de unu, doi cm. Pentru a ne 
încadra în timpul optim și a asi
gura o bună densitate în anumite si
tuații recurgem și la plantatul ma
nual (completarea golurilor și plan
tatul capetelor de tarlale). Cu mare 
grijă se execută și restul lucrărilor, 
mai cu seamă rebilonarea, prașila 
sau combaterea dăunătorilor. Toate 
trebuie făcute nu numai bine și la 
timpul potrivit, dar și într-un inter
val cît mai scurt. La reușita acestor 
lucrări, un rol determinant îl are 
specializarea oanjenilor pe lucrări. 
Așa se face că unele lucrări sînt 
executate numai de anumiți meca
nizatori, „ași" în executarea lor, 
ceea ce face ca erorile de ordin ca
litativ să fie eliminate aproape 
total. Recoltarea se desfășoară și ea 
la cotele de exigență cele mai ridi
cate. Aici accentul îl punem deopo
trivă pe distrugerea vrejilor, ca lu
crare pregătitoare — în scopul pre
venirii trecerii bolilor din vreji în 
tuberculi, cît și pentru ușurarea re
coltării — pe strîngerea și a ultimu
lui tubercul, cît și pentru transpor
tul neîntîrziat al întregii recolte de 
pe cîmp.

La noi este interzis cu desăvîrșire 
să se facă — ceea ce am văzut că se 
face în unele locuri, și anume exe
cutarea lucrărilor de plantare sau 
rebilonare a cartofilor pe teren 
umed. în aceste condiții solul șe 
tasează și dă naștere la bulgări. Or, 
în acest mod atît cantitatea, cît și 
calitatea tuberculilor scad.

Respectarea tehnologiilor de culti
vare a cartofului ca la orice altă 
cultură este răspunderea șefului de 
fermă și a specialiștilor cu care lu
crează. El nu poate invoca nici un 
motiv pentru abaterile de la tehno
logiile stricte care trebuie aplicate, 
în această lumină trebuie privite și 
îndrumările din partea forurilor su
perioare, a tuturor celor care au 
misiunea de a ajuta fie în campanii
le de lucrări sau alte perioade, adică 
oornindu-se de la ceea ce s-a indi
cat întotdeauna de tehnologi, ca si 
de respectarea regulilor agrotehnice 
să răspundă nemijlocit specialistul.

în ce ne privește, sîntem hotărîți 
să nu ne oprim la cota realizărilor 
anului trecut. Ne dăm seama că prin 
perfecționarea activității noastre 
putem obține o producție de cartofi 
și mai mare.

Inq. Gh. DRAGOMIR
șef fermă nr. 2, I.A.S. Prejmer 

colective muncito
rești, printre care 
cele de la Întreprin
derea de tractoare și 
mașini agricole, Între
prinderea de utilaj 
greu, Întreprinderea 
de reparații auto, În
treprinderea mecani
că de material rulant, 
„Electroputere“ și al
tele s-au angajat sa 
execute asemenea 
instalații hidraulice.

Pe același plan al 
preocupărilor in di
recția extinderii ame
najărilor in sisteme 
locale de irigații se 
înscrie și o altă acțiu
ne : realizarea, tot 
prin forțe proprii, prin 
oferta voluntară a co
lectivului întreprin
derii de tractoare și 
mașini agricole, a 
unor echipamente 
pentru forajul puțuri
lor cu un diametru de 
500 milimetri și o 
adinclme de 12—14 
metri, care sint acțio
nate cu ajutorul trac
toarelor cu echipa
ment hidraulic. Pînă 
acum au fost realiza
te 27 astfel de echi
pamente. La între
prinderea de utilaj 
greu ș-au confecționat 
alte 30 de instalații 
pentru forajul manual 
al puțurilor care pot 
asigura apa atît pen
tru irigații, cit și pen
tru necesarul fermelor 
zootehnice.

Nicolae 
BABALĂU 
corespondentul 
„Scînteii"

direct colectivelor respective. Men
ționăm că aceste măsuri se aplică 
atît în unitățile socialiste de stat, 
cît și în organizații cooperatiste și 
obștești.

Din noile reglementări se desprin
de cu toată claritatea că oamenii 
muncii, în calitate de proprietari, 
producători și beneficiar}, sînt inte
resați în cel mai înalt grad ca prin 
munca lor mereu mai spornică, de 
înaltă calitate și eficiență, să utili
zeze cît mai bine, cu rezultate su
perioare mijloacele tehnice, mate
riale și financiare de care dispun 
unitățile, să manifeste întreaga răs
pundere pentru buna gospodărire și 
păstrare a patrimoniului socialist în
credințat de popor spre administra
re, asigurînd astfel sporirea produc
ției și a eficientei economice, creș
terea mai rapidă a venitului națio
nal. a avuției generale a societății — 
temelia progresului necontenit, eco
nomic și social, al patriei noastre so
cialiste.
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ÎN REALITATE, CU ÎNALTĂ EFICIENȚĂ FORMATIVĂ
Recenta Plenară lărgită a Consi

liului Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor a trezit frumoa
se ambtții celor care se află cu su
fletul alături de ființa roditoare a 
pămintului.

Le-a întărit cutezanța și încrede
rea in progresul rapid al agricultu
rii noastre, convingerea nestrămuta
tă a secretarului general al partidu
lui că pămîntul ogoarelor noastre 
este departe de a fi etalat întreaga 
putere a fertilității lui, că cerceta
rea noastră științifică este în mă
sură să rezolve probleme dintre cele 
mai complicate pentru a deschide 
drum larg recoltelor bogate.

Cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a jalonat ferm 
calea ce trebuie urmată de toți lu
crătorii din agricultură, plenara 
adoptînd o seamă de programe în 
numeroase domenii de mare impor
tanță pentru creșterea producției 
agricole. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia în încheierea cuvintării că 
aceste programe „nu trebuie să ră- 
mină nici la ministere, nici la ju
dețe, nici chiar la unități. Toate aces
te programe trebuie să fie cunoscu
te amănunțit, in următoarea perioa
dă de cîteva zile, in toate unitățile, 
și pe această bază să se stabilească 
pe ferme, pînă la fiecare muncitor, 
la fiecare membru cooperator, pînă 
la fiecare țăran din zonele necoope- 
rativizate, ce are de făcut. Numai 
luind toate măsurile organizatorice 
corespunzătoare vom asigura ca toa
te aceste programe să prindă viață. 
Altfel, pot rămine programe foarte 
bune in birouri, de care să ne amin
tim in ședințe. Or. nu de asta avem 
nevoie !“.

Un îndemn energic spre acțiune 
neîntîrziată, eficientă, adresat tu
turor lucrătorilor din agricultura 
țării. Un îndemn recepționat cu ma
ximă operativitate și de către orga
nele și organizațiile de partid din 
județul Timiș, așa cum aveam să 
constatăm în discuțiile purtate la 
cîteva zile după încheierea plenarei 
cu factori responsabili din agricul
tura județului.

— Plenara a stabilit detaliat obiec
tivele concrete pe care urmează să 
le abordăm pentru a realiza in cursul 
acestui cincinal in agricultură saltul 
calitativ preconizat in programul 
Congresului al XIII-lea. Era absolut 
necesar ca imediat după încheierea 
plenarei să trecem la popularizarea 
temeinică a sarcinilor ce ne revin 
pentru a fi cunoscute, in cele mai 
mici amănunte, așa cum preciza to
varășul Nicolae Ceaușescu, pînă la 
ultimul specialist, la ultimul meca
nizator, de către toți cei ce și-au le
gat destinul de agricultură — ne-a 
spus tovarășul Aurel Lăzureanu, se
cretar al Comitetului județean 
de partid Timiș. Mai mult însă 
decit atît, în spiritul recoman
dărilor 1 tovarășului secretar ge
neral, s-a trecut o dată cu aceasta 
și la temeinica pregătire profesio

nală a celor care au cuvintul hotâri- 
tor in creșterea rapidă a producției 
agricole. Desigur, este absolut nece
sar ca de la specialist la mecaniza
tor. toți să știe ce au de făcut, după 
cum foarte important este să știe 
exact și cum trebuie să acționeze 
in activitatea, practică, de zi cu zi. 
Sîntem convinși că latura calitativă 
a muncii noastre nu se poate afir
ma plenar fără o pregătire cores
punzătoare a specialiștilor, a tutu
ror mecanizatorilor.

Astfel, in ziua de 19 februarie, in 
aula Institutului agronomic din Ti
mișoara s-a reunit prima serie de

lor medicinale. Perfecționarea pre
gătirii profesionale a fost completa
tă și cu instruirea practică a specia
liștilor în ce privește cunoașterea și 
reglarea mașinilor de semănat pră
sitoare. de administrat erbicide, în
grășăminte chimice și amendamen
te. Ciclul de pregătire s-a încheiat 
cu testarea cunoștințelor profesiona
le ale cursanților.

Cît privește mecanizatorii, in in
tervalul 25 februarie — 1 martie s-a 
desfășurat în șapte centre dip județ
— la Sinnicolau Mare, Gottlob. Va- 
riaș, Timișoara, Lugoj, Recaș și Deta
— programul de instruire pentru des-

PROGRAMELE DEZVOLTĂRII 
PRODUCȚIEI AGRICOLE 
- obiect de studiu pentru 
specialiști și mecanizatori

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL TIMIȘ

specialiști din sectorul vegetal, cu- 
prinzînd ingineri șefi din C.U.A.S.C., 
din I.A.S. și C.A.P., șefii fermelor 
vegetale din I.A.S. și C.A.P., care 
activează în zonele I și II de favo- 
rabilitate. A doua serie, rezervată 
specialiștilor din zonele III și IV de 
favorabilitate. s-a desfășurat în pe
rioada 26 februarie — 1 martie.

Pe durata a patru zile s-a realizat 
o pregătire politico-profesională 
complexă, în care prezentarea deta
liată a sarcinilor ce revin agricultu
rii timișene in primul an al cinci
nalului s-a îmbinat cu dezbaterea 
aprofundată a măsurilor ce se impun 
în perioada actuală în vederea obți
nerii la nivelul județului a unor 
producții de cel puțin 5 tone de griu 
și 5,5 tone de orz la hectar, cu cu
noașterea experienței unităților frun
tașe în cultura porumbuluj și a ori
entărilor noi survenite în tehnologia 
acestei culturi cu mare pondere in 
agricultura țării noastre ; totodată, 
au fost aprofundate tehnologiile de 
cultivare a sfeclei de zahăr, soiei, 
florii-soarelui și rapiței pentru ulei, 
a cînepii pentru fibră și sămînță și 
a inului pentru ulei, cît și a plante-

fășurarea la un nivel calitativ su
perior a lucrărilor din campania de 
primăvară, -acțiune in cadrul căreia, 
pe lingă informarea cuprinzătoare 
asupra obiectivelor ce stau in fata 
unităților agricole în acest an, s-a 
realizat perfecționarea pregătirii 
practice, direct pe mașinile cu care 
vor trebui să lucreze peste numai 
citeva săptămîni.

Am insistat in rîndurile de mai 
sus asupra unor detalii ale acestei 
acțiuni politice, temeinic așezată in 
planul instruirii profesionale, cu in
tenția de a ilustra un spirit activ de 
înțelegere a muncii politico-educa
tive, ca o activitate ce are drept 
unic criteriu de evaluare a eficien
ței modul concret de îndeplinire a 
sarcinilor profesionale, rezultatele 
obținute în producție. Prin tot ceea 
ce a întreprins și întreprinde, orga
nizația județeană de partid dovedeș
te că este ferm hotărîtă să acționeze 
de o asemenea manieră incit să ob
țină, incă în acest an. recolte bune 
în toate sectoarele, care să asigure 
creșterea substanțială a contribuției 
agriculturii timișene la dezvoltarea

generală a patriei, la ridicarea bună
stării materiale a poporului.

O asemenea modalitate de lucru 
cu specialiștii și mecanizatorii ates
tă că s-a renunțat la practica trans
miterii de sarcini și indicații în ge
neral, operație in cursul căreia, prin 
vorbe mai mult sau mai puțin meș
teșugite, altădată se reușea, in cel 
mai bun caz, realizarea unui inven
tar de imperative, și s-a trecut Ia 
organizarea temeinică, împreună cu 
specialiștii și mecanizatorii din uni
tățile agricole, a activității producti
ve pentru a asigura înfăptuirea ne
abătută a programelor, a planului de 
dezvoltare a agriculturii. Munca po
litică a organizațiilor de partid este 
astfel așezată trainic pe temelia ac
tivității productive, fiind subordona
tă imperativelor acesteia, ceea ce ii 
conferă nu numai adresă precisă, ci 
și consistentă, ceea ce înseamnă in 
ultimă instanță o înaltă eficiență so
cială. Se vădește astfel pregnant 
faptul că s-a înțeles, in esența sa, 
sublinierea pe care o făcea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
lărgită a Consiliului Național al 
Agriculturii cînd preciza că : „o pro
ducție agricolă vegetală și animală 
superioară se poate realiza numai și 
numai prin mai buna organizare a 
muncii, prin aplicarea fermă a știin
ței agricole, executarea în bune con
diții a tuturor lucrărilor de la ară
turi și insămințări pinâ la recoltare 
— prin întărirea răspunderii, ordinii 
și disciplinei in toate sectoarele de 
activitate".

Acționînd din interiorul unităților 
agricole, împreună cu întregul corp 
de specialiști și mecanizatori, orga
nizațiile de partid dau expresie pu
ternică îndeplinirii rolului lor de 
forță politică conducătoare, impli- 
cindu-se in miezul fierbinte al pro
blemelor complexe pe care le ridică 
în etapa actuală înfăptuirea noii re
voluții agrare în unitățile timișene.

Elanul și fermitatea cu care au 
fost abordate problemele dezvoltării 
agriculturii în primul an din actualul 
cincinal, în toate unitățile agricole 
timișene. modul concret în care sînt 
soluționate problemele pe care le-a 
pus recenta plenară lărgită a Consi
liului Național al Agriculturii în 
fata tuturor lucrătorilor care acti
vează în această ramură de bază a 
economiei atestă limpede voința co
muniștilor, a tuturor celor care mun
cesc pe ogoarele județului Timiș de 
a se înscrie ferm pe traiectoria unui 
autentic și semnificativ salt calita
tiv, onorind astfel vibranta chemare 
pe care au lansat-o la începutul 
anului către toți lucrătorii din agri
cultura țării. Oamenii muncii din 
agricultura județului, comuniștii, or
ganele de partid sînt pe deplin con
știente că a consolida locul de frun
te al agriculturii timișene înseamnă 
a munci tot mai susținut, cu înaltă 
eficiență și calitate. Pentru aceasta 
nu este de prisos nici un. efort.

Ioan ERHAN 
Cezar IOANA

FESTIVALUL NAȚIONAL 

„CÎNTAREA ROMÂNIEI”

Cuvintul publicului
- argument cu valoare 

de îndemn

FERESTRE

DESCHISE

SPRE

OM

Un drum la Alba lulia înseamnă 
o călătorie în timp. Minat con
comitent de Pietate si curiozi
tate, pasul măsoară iute nu doar 
străzi, ci ani, decenii, secole de isto
rie despre care dau mărturie un zid 
impunător de cetate, un obelisc so
bru, arcada unei porți ori o pădure 
de coloane sprijinind cu toatele _ un 
simbol nepieritor — Unirea. Zonă cu 
gravitație afectivă mărită, vechiul 
centru păstrează tipare arhitectonice 
seculare, convertite la nou mai mult 
prin prefaceri discrete, dar funcțio
nale, din interior, decit prin inter
calarea unor construcții moderne. 
Nevăzut, dar puternic, spiritul locu
rilor armonizează reperele actuali
tății cu datele trecutului, așternind 
pretutindeni o patină nobilă, auste
ră. Masiva Casă dc cultură a sindi
catelor, plasată intr-un spațiu de 
tranziție între orașul vechi și cel 
nou, nu face excepție de la această 
regulă. Cu aproape un deceniu în 
urmă, cînd schelele o înconjurau 
incă și cind noua simetrie citadină 
se lăsa mai curjnd întrezărită decit 
văzută, silueta ei putea șoca. Azi, 
nu ! Localnicii au „adoptat-o" firesc 
și-i urcă scările cu o' degajare in 
care ghicești lesne gestul cotidian. 
Pătrundem împreună cu un grup de 
tineri în holul spațios, multifuncțio
nal și „inventariem" repede datele 
unei activități complexe. In „sala 
mică" sînt cîteva zeci de tineri din 
întreprinderi si scoli, care refac cu 
emoție istoria a două decenii de mari 
transformări revoluționare în dezvol
tarea municipiului. în hol. alti tineri 
participă, vădit interesați, la verni
satul unei expoziții de invenții si 
inovații. Tot aici, o expoziție : 
„România ieri si astăzi". Din 
..sala mare", plină ochi, răzbat acor
duri de orgă, in curgerea cărora re
cunoaștem repede un preludiu și o 
fugă de Bach. Constantin Sîrbu, di
rectorul casei de cultură, ne infor
mează cu orgoliu abia reprimat : 
„Sîntem, probabil, singura casă de 
cultură cu o orgă clasică instalată pe 
scenă. Solistul de acum e Felician 
Roșea". Reținem amănuntul și dăm 
să mergem mai departe, însă inter
locutorul insistă asupra lui, descope- 
rindu-ne semnificații mai adinei : 
„Pină acum un deceniu, in Alba Iu- 
Iia instituțiile culturale erau puține, 
nu erau, prin urmare, nici condiții 
pentru dezvoltarea și diversificarea 
artei culte. Acum, totul s-a schim
bat. A apărut corul de cameră, un 
cvartet, o orchestră clasică. Prin fes
tivalul anual Tinerețea capodopere
lor, organizat sub îndrumarea Cole
giului criticilor muzicali — A.T.M. —

orașul nostru a devenit un centru 
muzical de tradiție".

Cine sînt însă constructorii acestei 
noi și trainice tradiții ? Căutarea lor 
echivalează cu o incursiune in noua 
istorie a orașului, cu o sinteză so
ciologică grăitoare. Profesorul Ste- 
liăn Feraru, dirijorul orchestrei de 
cameră a cadrelor didactice, e ma
ramureșean din Seini, insă cei șapte 
ani de cind e în Alba lulia sînt, ne 
încredințează zimbind. alți „șapte 
ani de-acasă“. Primul muzician din- 
tr-o familie de ceferiști iubitori de 
folclor știe să împace ușor, fără 
ifose „profesioniste", arta populară 
și cea cultă, convins că cele două 
„genuri de exprimare artistică nu 
se exclud, ci se completează". Cum 
e publicul ?, il întrebăm. Răspunsul

conștient fiind că tezaurul popular 
trebuie încredințat viitorimii in sta
re pură, nealterată. Să fie deci o în- 
timplare că și cronicile muzicale pe 
care le publică în reviste se trans
formă ades in pledoarii pentru au
tenticitate ori in diatribe împotriva 
celor ce poluează folclorul ?

Important insă pentru cel ce vrea 
să reconstituie aportul impunătoru
lui așezămint cultural la viața spiri
tuală a orașului e faptul că aceste 
opțiuni sint confirmate in propor
ție de masă. Ansamblul folcloric 
„Crăișorul munților", care activează 
aici, optează statornic pentru acele 
cintece și ritmuri culese de la izvo
rul viu, cu ape limpezi, al artei 
populare. Distins cu locul prim in 
edițiile Festivalului național „Cîn-

INSEMNARI DESPRE ACTIVITATEA CASEI DE CULTURĂ 
A SINDICATELOR DIN ALBA IULIA

vine prompt, trădînd o vie satisfac
ție : „Publicul e competent. Cei care 
vin la casa de cultură, și vin destui, 
știu să aprecieze muzica noastră. 
Preferințele lor merg, de pildă, spre 
Albinoni, Mozart, Bach, Enescu și, 
îndeosebi, spre creația șlefuită cu 
minuție de bijutier a lui Vivaldi. In 
programul pe care-1 vom prezenta 
peste două zile, vom interpreta un 
«Concert pentru două viori si orches
tră de coarde», compus de celebrul 
venețian. E o surpriză pe care o 
pregătim concetățenilor noștri, deși 
drept ar fi să spunem că iubitori de 
muzică echilibrată, limpede, armo
nioasă avem și la Blaj, Sebeș, Cim- 
peni — orașe in care concertăm 
frecvent".

„în Țara Moților se face ziuă!", 
exclama acum mai bine de trei de
cenii poetul, fără a bănui atunci că 
nu peste mult timp moții var ajunge 
și buni cunoscători de acorduri cla
sice. Unul dintre ei este și profesorul 
Ioan Haplea, alt animator al vieții 
culturale alba-iuliene. Omul grăiește 
puțin, aproape monosilabic, dar se 
încălzește brusc cind vine vorba de 
folclor. Pe o pasiune veche, „de fa
milie", un profesor de la Conserva
tor (Traian Mirza), de care își amin
tește cu vizibilă emoție, a altoit un 
viu simț al răspunderii pentru des
tinul contemporan al folclorului. îm
preună cu alți colegi, Ioan Haplea 
cutreieră Apusenii, unde culege „ța
rini", „învîrtite"; iar ceea ce adună 
de la oameni, restituie altor oameni,

tarea României", intimpinat cu elo
gii peste hotare, ansamblul dispune 
de soliști talentați ca Nicolae Furdui, 
Leontina Farcaș, loan Bocșa, Rodica 
Opriță, cunoscuți publicului și din 
prezențele la Radio și Televiziune. 
Un recent disc cu 11 cintece, impri
mat împreună cu Veta Biriș, dă la 
rindu-i măsura unei mari iubiri pen
tru folclorul autentic, ferit de din
tele otrăvit al „prelucrărilor".

Dacă artele constituie, cum se spu
ne adesea, o fereastră deschisă spre 
om, e cazul să recunoaștem că la 
Alba lulia muzica nu e singura din
tre ele. Casa de cultură a sindicate
lor se transformă in acest: caz in
tr-un veritabil punct de confluență 
a pasiunilor. Iubitorii de teatru re
prezintă. ca să dăm un exemplu, un 
contingent important al spectatori
lor.

— Dacă înainte cu 20 de ani tea
trele treceau rar prin orașul nostru, 
căci nu exista un public numeros, 
format, azi avem adevărate stagiuni 
teatrale permanente — ne spune me
todistul Dorin Giurgiu. In cadrul 
„Zilelor Teatrului. Național din Ti
mișoara" au avut loc, in' patru zile, 
12 spectacole desfășurate cu sala 
plină. Și alte teatre, din Clu.i-Napo- 
ca, Brașov, Sibiu, chiar Naționalul 
bucureștean, vin cu dragoste la noi, 
secretul acestor repetate prezențe 
fiind sentimentul viguros ai comu
nicării ce se naște intre artiști și 
public.

De la teatru la poezie nu e ade
sea decit un pas. Uneori, poezia

iși exprimă mesajul prin rosti
rea de grup. Cercul de recitatori 
(format din 14 elevi, muncitori, ca
dre medicale ș.a.), al cărui animator 
— nu conducător onorific 1 — e chiar 
directorul casei de cultură, prezintă 
sistematic recitaluri de mare ecou. 
„Baladă pentru Horea", infiorat 
omagiu adus celui jertfit aici pentru 
dreptatea alor săi, insumează ver
suri energice, care împrumută, s-ar 
zice, ceva din tăria Țării de Piatră. 
„Veghea", alt spectacol înscris în 
memoria localnicilor, îngemănează 
versuri populare pline de patosul 
simțirii colective. In alte programe 
sint recitate versuri create de oa
meni ai locului ca loan Sângereanu 
ori Dumitru Mălin. Dintre interpreți, 
mulți încununați cu laurii fazelor 
superioare ale „Cîntării României", 
se disting tehnicianul loan Lăncrăn- 
jan (autor el însuși de versuri), Ele
na Angliei și mecanicul loan Josan.

Cu cel din urmă purtăm o lungă și 
animată discuție, întreruptă doar de 
o iminentă repetiție. O scurtă recon
stituire a dialogului. însoțită de o 
retrospectivă biografică, ni se pare 
instructivă prin citeva semnificații 
de ordin general care se degajă. In
terpretul bun, viguros, de poezie s-a 
născut, ne asigură el insuși, dintr-un 
poet fragil. Spiritul critic, departe 
de a-i slăbi elanul, l-a întărit consi
derabil. Școala populară de artă î-a 
dat muncitorului îndrăgostit de li
rism disciplina rostirii, simțul valo
rii, cuviință în abordarea marilor 
creații. Ioan Josan recită versuri din 
Blaga, Cotruș, Labiș, Păunescu preț 
de trei ore. dar nu se simte 
pregătit pentru Eminescu. pe ca- 
re-1 cunoaște totuși. „Aș pu
tea recita, ne mărturisește, dar nu 
incerc, căci Eminescu nu poate fi 
spus oricum, oriunde, fără o pro
fundă cunoaștere a filozofiei lui". 
Frumos scrupul artistic are acest 
muncitor și cit de demnă e reține
rea lui judecind-o chiar in compara
ție cu îndrăzneala unor actori pro
fesioniști care apar pe scenă — cu 
volumul in mîini — și amestecă ver
suri de aur „in noroiul greu al 
prozii" ! Acest respect pentru Valoa
re, această reculegere in fața miraco
lului etern al Artei, pe care ni le 
destăinuie. un om ce se copsideră 
„simplu, popular", e. credem, nervul 
esențial al activităților desfășurate 
la Casa de cultură a sindicatelor d’n 
Alba lulia. O casă de cultură cu toa
te ferestrele deschise spre Om.

Ioan ADAM 
Ștefan D1NÎCA 
Foto : E. Dicbiseanu

Demonstra Noverre — un 
pionier al baletului secolu
lui al XVIII-lea — cite în
țelesuri pot să cuprindă un 
pas, un gest, o mișcare, o 
atitudine ; cuvintele, după 
părerea sa, dispar atunci 
cind emoțiile sînt prea pu
ternice... Firește, drumul 
nu a fost prea nive
lat ; de la ritual la dan
sul modern se ramifică
zeci și zeci de alte că
rări care duc la dansurile 
populare, la dansurile de 
curte, la pantomimă, . la 
divertisment, ca să nu mai 
vorbim de poezia baletului 
romantic al secolului al 
XIX-lea, cu lansarea coor
donatelor distincte ale ge
nului, cu profilarea crea
torilor de frumos, a cău
tătorilor și descoperitorilor 
de legi și formule care să 
fundamenteze tehnica spe
cifică, racordarea la poe
zie, la muzică, la teatru. 
Cum reacționează publicul 
față de spectacolul de ba
let contemporan 1 Săli 
arhipline — așa cum s-a 
dovedit Ia recenta premie
ră a Operei Române 
„Peer Gynt", după poemul 
Iui Ibsen, in regia și core
grafia Mihaclei Atanasiu, 
in care pledoaria pentru 
abordarea inteligentă, pli
nă de fantezie a limbaju
lui coregrafic, cu argu
mente clare pentru fiecare 
idee, pentru substanță, 
pentru meditație — a fost 
clar cîștigată. Pentru că 
toate pedalările (fantastic- 
realitate, dragoste filială — 
oscilațiile nestatornicului 
Peer Gynt, care nu reu
șește să-și găsească pro- 
pria-i identitate), comen
tate cu măiestrie, cu vir
tuozitatea simfonizării 
gestului coregrafic, a ges- 
tului-idee, de către Mi- 
haela Atanasiu au condus 
la un spectacol modern, de 
succes, la antrenarea între
gului ansamblu (soliști : 
Ștefan Bănică, Carmen 
Angheluș, Beatrice Matei) 
— o participare totală, en
tuziastă, stimulată de 
verva coregrafiei. Implicit, 
o invitație către condeiele 
noastre de a avea In aten
ție larga popularitate a 
genului, de a propune noi 
și interesante creații. Dar 
să vedem in acest sens 
care este opinia compozi-, 
torului Mircea Chiriac, 
autorul baletelor „Iancu 
Jianu", „Văpaia" — piese 
de mare succes ale scene
lor românești.

— Știți, Mihail Jora avea 
o vorbă : „M-apuc de-o 
simfonie și iese balet !“ 
Este o vorbă mult Înțe
leaptă, pentru că fără vo
cație, fără atracție pentru 
genul respectiv, pentru 
muzica de scenă, să spu
nem, nu-s sorți de izbîndă.

— Interesant că prin 
1941 v-ați afirmat cu o 
„Serenadă pentru vioară și 
pian" cintată de Ion Voicu. 
Cițiva ani mai tirziu ați 
semnat „Nocturna pentru 
oichestră simfonică" pre
zentată sub bagheta lui 
Alfred Alessandrescu, pe 
care Anatol Vieru a re
marcat-o intr-o cronică 
muzicală. După ce ați ab
solvit Conservatorul, la 
clasa maestrului Mihail 
Jora, se pare că ați avut 
succes cu o pagină came
rală : un cvartet de coarde 
...Mă întreb, cind v-ați dez
văluit atracția către mu
zica de scenă, către mu
zica programatică ?

— încă din liceu; pentru 
serbările Liceului „Lazăr", 
pentru toate scenetele 
scriam muzică, iar pasul 
hotaritor l-am făcut in ’48, 
cînd am compus muzică de 
scenă pentru un ansamblu 
ceferist al cărui regizor 
era Ion Șaghighian. Am 
început colaborarea cu 
alte ansambluri — respec
tiv „Ciocirlia" — am scris

zeci de balete, muzică de 
scenă, muzică programatică 
și cred că, intr-adevăr, 
acesta este tărîmul în care 
m-am simțit cel mai lejer, 
cel mai bine.

— Baletul „Iancu Jianu", 
după premiera bucureș- 
teană din ’64 (in regia lui 
Oleg Danovschi), a lansat 
acea carieră de succes 
semnalată la Constanța, 
Timișoara, Brașov, in Po
lonia, Cehoslovacia, R.D. 
Germană. Erați după ex
periența poemelor coregra
fice „Țara primește oas
peți" ' (1953), „Toamnă bo
gată" (1959), o confirmare 
după care au urmat : ta
bloul coregrafic „Din ve
chiul București" (1965), 
poemul coregrafic „Fluie- 
rașul fermecat" (1968), 
schița coregrafică „Păcală 
și Tindală" și, în fine, 
„Văpaia" (1974), pe un li
bret de Constantin Cirjan, 
despre momentul fierbinte 
— august 1944. Toate, ar
gumente ale atașamentu
lui pentru muzica de sce
nă, pentru balet, ca să nu 
intrăm in detaliile limba
jului dramatic, sugestiv în 
creionarea personajelor, in 
trasarea in citeva linii a 
acțiunii, in substanța 
structurilor ritmico-melo- 
dtce de factură populară. 
Suitele simfonice pe care 
le-ați dăruit sălilor de 
concert — suitele din mu
zica baletelor „Iancu 
Jianu" și „Văpaia" — ați 
dorit să fie un ecou al 
succesului, al colaborării 
cu scenele lirice ?

— Cred că da. Pentru 
fiecare am lucrat ani și 
ani de zile. Vedeți, un ba
let — mă gindesc la un 
spectacol de peste două 
ore — după cum știți, cere 
c concentrare de sute de 
zile și nopți. Nu se scrie 
In cîteva săptămîni. Poate 
aceasta este cauza unor 
lungi pauze între premie
rele românești. Maestrul 
Mihail Jora ne-a lăsat 
cîteva lucrări fundamen
tale f„La piață", „Demoa
zela Măriuța", „Cînd stru
gurii se coc", „întoarcerea 
din adincuri”) ; cu succes 
s-au jucat „Pricoliciul" de 
Zeno Vancea și atîtea al
tele pînă la compozițiile 
cele mai recente semnate 
dt Carmen Petra-Basaeo- 
pol, Liana Alexandra, Dan 
Mihai Goia. Totuși, numă
rul lor, in ultima vreme, 
nu convinge. Lipsesc co
menzile ferme din partea 
instituțiilor respective, li
bretele interesante, colabo
rările cu maeștrii core
grafi, cu ansamblurile cu
noscute, pentru a fi știute 
posibilitățile artistice. Nu-i 
deloc de neglijat soluția 
spectacolului „coupâ" în 
care să fie alăturate mai 
multe condeie.

— Printre lucrările dum
neavoastră cele mai re
cente se numără „Poemul 
Thălassa", poem închinat 
temerarilor mării, o mu
zică cu program despre 
chemările albastre, despre 
serbările marine, o îmbi
nare intre elemente nara
tive de rafinate sugestii. 
Cum spuneați ? ! „muzica 
programatică este tărîmul 
pe care mă simt cel mai 
lejer"...

— Este, indiscutabil, o 
lume care inspiră, care dă 
posibilitatea unui joc in
finit de nuanțe și, dacă ti
nerele noastre condeie 
s-ar apleca mai cu sirg 
asupra ei — nu mai vor
besc de tainele scenei, ale 
limbajului coregrafic — cu 
greu vor renunța, mai ales 
că interesul publicului 
nostru pentru spectacolul 
modern de balet există și 
se constituie intr-un ar
gument definitoriu,
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DARURI FRUMOASE, UTILE
De 8 Martie, pentru sărbă

toritele prinîăverii. raioane
le specializate ale comerțu
lui de stat sint pregătite cu 
o varietate de cadouri fru
moase, utile. Un obiect de 
podoabă — mărgele, coliere, 
broșe. inele sau cercei asor
tați vestimentației poate fi un 
dar emoționant. Și pentru că 
veni vorba de vestimentație, 
o rochie sau o bluză din țe
sături moderne, o jachetă 
sau o bluză tricotate cu gust 
si fantezie, un batic de mă
tase vaporos, o pereche de 
.pantofi in nuanțe pastel po
triviți cu o poșetă și o pe
reche de mănuși sint tot 
atitea daruri care pot incinta.

In suita cadourilor, un loc 
preferențial il ocupă produ
sele cosmetice. Și ce femeie 
n-ar fi incintată să primeas
că una din cremele de fată 
atît de solicitate ca ..Bella
trix". „Gerovital", „Bioton" 
sau una din pudrele compac
te „Margareta", „Egreta" ca

să nu mai vorbim de seria 
de ape de colonie ca : „Eva 
— Lux" „Egreta", „Margare
ta". de fardurile de obraz 
din aceeași linie de fa
bricație.

La fel de bine primit poa
te fi un radioreceptor porta
bil „Song", „Top", „Solo 100", 
„Solo 200“. „Solo 500“ — obiect 
de altfel util pentru întreaga 
familie. Ca și obiectele de 
porțelan, serviciile de ceai sau 
de cafea. Chiar și un „Loz al 
Mărțișorului" alăturat cadou
lui ales poate constitui un 
plus de plăcută surpriză. 
Mai cu seamă că, de astă 
dată, „Lozul Mărțișorului" 
este o emisiune specială cu 
ciștiguri suplimentare.

Oricare din articolele a- 
mintite si puse in vinzare in 
raioanele specializate ale co
merțului de stat poate con
stitui un dar care să incinte 
ochiul și să bucure sufletul 
femeii apropiate. (Marta 
Cuibuș).
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• CETATEA DACICĂ DE LA 
SĂVÎRȘIN - ARAD : Cercetările ar
heologice efectuate în ultimii ani la Săvîr- 
șin — Arad, într-o întinsă așezare dacica, 
— ne scrie arheologul Mircea Bradu, de la 
Muzeul județean Arad — au avut ca rezul
tat dezvelirea unor ziduri de fortificație, 
locuințe, vetre de foc, gropi de provizii, 
arme și unelte din fier, podoabe, monezi, 
vestigiile unor cuptoare pentru redus mi
nereul, zgură și lingouri rezultate din pro
cesul de prelucrare a minereurilor, rîșnițe, 
greutăți pentrp războiul de țesut și întrea
ga gamă a ceramicii dacice. Se remarcă, cu 
deosebire, descoperirea. în ultimele două 
campanii, a zidurilor de fundație ale unui 
turn de apărare cu laturile de circa 8—10 m 
și cu o fundație ce are lățimea de 2 m, rea
lizată în maniera tipic dacică din blocuri 
de piatră fasonată și nefasonată, turn ce 
făcea parte dintr-un sistem ce proteja 
accesul pe acropolă și supraveghea albia 
Mureșului ce curgea în imediata apropiere.

Existența Ia Săvîrșin a unor cuptoare 
pentru prelucrarea metalelor, ca .și a nu
meroase obiecte de metal, inclusiv desco
periri monetare, indică un înalt grad de 
dezvoltare a acestui centru dacic, a cărui 
existență durează din secolele V—IV îna
intea erei noastre și pînă la începutul se
colului al II-lea al erei noastre. Marea în
tindere în timp a acestei așezări fortifi
cate (cea mai mare din județul Arad) este 
dovedită și de cele cinci niveluri de locuire 
dacică surprinse în săpături.

• DIN PATRIMONIUL DE 
VALORI SI FRUMUSEȚI ALE 
STRĂBUNILOR. Prezentăm astăzi ci
titorilor noștri o nouă creație plastică
făuritorilor culturii de tip Gumelnița (pri-

a

ma jumătate a mileniului ai IV-lea î.e.n.
— .începutul mileniului III î.e.n.). Statue
ta. reprezentînd o femeie care poartă pe 
cap un vas, a fost descoperită în așeza
rea neolitică de la Gumelnița (județul 
Călărași), aflîndu-se acum in colecțiile Mu
zeului de istorie al Republicii Socialiste 
România.

© CRONICĂ TIMPURIE A 
MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI DIN 
ROMÂNIA. Sub acest titlu, revista 
„Magazin istoric" publică în numărul 
din februarie 1986, sub semnătura 
Gheorghe David, un articol despre cea 
tii acțiune de luptă a muncitorimii din 
noastră. Este vorba despre „greva" celor 
aproape 100 de lucrători de la ocna de 
sare din Turda, care la 11 august 1528 au 
încetat lucrul, cerind îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și viață. Dintr-un raport 
de epocă aflăm că lucrătorii nu numai că 
nu s-au prezentat la locul de muncă, ci 
„s-au oprit unul pe altul de a veni la lu
cru", că autoritățile salinei considerau ne
cesar ca aceștia „să fie lipsiți de legătura 
ce-i unește între ei". „Lupta tăietorilor de 
sare de la Turda din 11 august 1528 — 
arată autorul — devansează astfel cu două 
secole greva de la Baia" Sprie din 1726, 
considerată pină de curînd drept cel mai 
vechi conflict de muncă din istoria 
noastră".
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• DIN BIBLIOTECA LUI LIVIU 
REBREANU. Printre valoroasele fon
duri de carte intrate în patrimoniul Filialei 
din Cluj-Napoca a Academiei Republicii 
Socialiste România se numără și cele 
aproape 1 700 de volume din biblioteca Iui 
Liviu Rebreanu, donate de soția și fiicele 
marelui romancier. Mai mult de 550 din 
aceste cărți au fost oferite de. autori lui 
Rebreanu eu dedicații ; intre ei. Lucian 
Blaga. Jean Bart. Dan Botta. George Căli- 
nescu, Ar.on Cotruș, Mihail Dragomirescu, 
Victor Eftimiu, Mircea Eliade, Dimitrie 
Guști, Eugen Lovines'eu, Panait Istrati, Ion 
Minulescu, Tudor Mușatescu, H. Papadat- 
Bengescu, Camil Petrescu, Tudor Vianu, 
Ilarie Voronca. Din catalogul acestei biblio
teci, realizat de un colectiv coordonat de 
cercetătoarea Lucia Radu, avînd un cuvint 
înainte semnat de acad. Ștefan Pascu, 
aflăm că fondul de carte cuprinde 19 ediții 
din opera lui Mihai Eminescu și 31 din cea 
a lui Mihail Sadoveanu.

®,PE DÎMBOVIȚA, LA ÎNCE
PUTUL ACESTUI VEAC. Arhivele 
naționale păstrează numeroase mărturii ce 
ne vorbesc despre proiecte constructive din 
trecut, care, cu forțele epocii, n-au putut 
fi materializate, unele dintre "ele aflîndu-și 
împlinirea abia în zilele noastre. Un astfel 
de proiect a fost, după cum ne informează 
tovarășul Marcel Ciucă, arhivist principal 
la Direcția Generală a Arhivelor Statului, 
circulația vapoarelor pe „dulcea apă" a 
Dîmboviței. Aflăm astfel că in primăvara 
lui 1901, un anume N.I. Vasiliu din Bucu
rești cerea Primăriei Capitalei îngăduința 
ca pe Dîmbovița să pună bărci „pentru 
curse de plăcere, fie manevrate cu lopeți, 
fie intr-un mod mecanic" și „două vapora
șe mișcate in mod mecanic, pentru trans
portul de pasageri". După studierea pro
punerii, consiliul comunal al Capitalei nu 
găsește nici un inconvenient de a i se acor
da concesiunea cerută, pe riscul, conce
sionarului". Și astfel, pentru început, in
ventivul antreprenor a adus pe Dîmbovița 
două vaporașe, construite intr-un șantier 
bucureștean, vopsite, unul în albastru si 
altul in roșu. Din cauza îngustimii și a 
adincimii nu prea mari a apei, vaporașele 
se împotmoleau adesea în albia rîului. în 
această situație se legau de vaporaș citeva 
perechi de boi care il trăgeau de pe mal 
pină ajungea in poziție de navigație. In ast
fel de împrejurări viața vaporașelor a fost 
de scurtă durată.

Grupaj realizat de
Silviu ACHIM
cu sprijinul corespondenților „Scînteii"
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BIHOR : Producție-marfă 
peste prevederi

Acționind susținut, sub conduce
rea organelor și organizațiilor de 
partid, colectivele muncitorești din 
industria bihoreană raportează în
deplinirea și depășirea planului la 
producția marfă pe primele două 
luni ale anului. Au fost livrate su
plimentar economiei naționale 
43 000 tone lignit, 32 milioane me
tri cubi gaze libere, 6 600 tone ar
gilă refractară, 8,8 milioane kWh 
energie electrică pe bază de căr
bune, produse de mecanică fină 
în valoare de 6,1 milioane lei, ma
șini unelte însumind 3,4 milioane 
lei, 960 tone alumină, 370 tone 
lacuri și vopsele, 5 500 tone ci
ment și altele. Demn de consem
nat este faptul că întregul spor de 
producție a fost realizat pe sea
ma creșterii productivității muncii. 
Se evidențiază rezultatele bune ob
ținute de colectivele de muncă de 
la întreprinderea minieră Voivozi, 
„Electrocentrale" — Oradea, Com
binatul de lianți și azbociment 
Aleșd, Combinatul pentru prelu- 

' crarea lemnului Oradea, întreprin
derea de confecții Oradea.

COMĂNEȘTI : Realizări 
social-edilitare

MEDIAȘ : Un nou edificiu de sănătate

IALOMIȚA : Ritm intens 
de lucru pe șantierele 

Poduri Dunărene 
de la Fetești-Cernavodă 
Constructorii podurilor din oțel 

și beton ce vor traversa apele Bor- 
cei și Dunării, la Fetești și Cerna
vodă, și-au intensificat ritmul de 
lucru. La viaductul rutier Borcea 
s-a reluat montajul grinzilor gi
gant, lungi de 50 metri și în greu
tate de 170 tone fiecare, lucrare 
care a fost întreruptă în timpul 
cind vintul a fost prea puternic. 
Zilnic se ridică și se montează cîte 
o astfel de grindă, din cele 66 ne
cesare viaductului. De asemenea, la 
viaductul rutier Dunăre se exe
cută lucrări de sudură și montaj. 
La autostrada dintre cele două po
duri se finalizează operațiunile la 
fundații și se pun parapeții protec
tori pe ultimul kilometru. Acum, ' 
harnicii constructori din cadrul An
treprizei Poduri Dunărene Fetești 
au trecut la turnarea betonului ru
tier și mixturii asfaltice pe auto
strada dintre Fetești și Cernavodă. 
Intr-un stadiu avansat se află și 
postul central din cadrul dispece
ratului stației C.F.R. Fetești. El va 
funcționa pe baza calculatorului e- 
lectronic și va contribui la optimi
zarea circulației feroviare pe ma
gistrala București-Constanța.

Comănești, orașul minerilor de 
pe Valea Trotușului, și-a schimbat 
complet înfățișarea, devenind în 
ultimele două decenii un oraș mo
dern, în plină înflorire. Au fost 
construite și date în folosință, in 
ultima vreme, noi obiective social- 
edilitare, de mare importanță pen
tru oamenii de aici. In centrul 
orașului, ca și în noile cartiere au 
fost înălțate blocuri moderne de 
locuințe, care însumează peste 3 000 
de apartamente, un liceu industrial 
cu profil de prelucrare a lemnu
lui, 10 școli generale, 10 grădinițe, 
două cămine de zi și o casă de 
copii preșcolari, cluburi muncito
rești, un spital cu aproape 409 de 
paturi, o policlinică — dispensar, 

. spații comerciale și de servire a 
populației. De asemenea, au fost 
construite și modernizate un mare 
număr de străzi și trotuare, s-a 
extins rețeaua de termoficare, apă 
potabilă și canalizare, au fost ame
najate spații verzi și parcuri, locuri 
de joacă pentru copii. In anii ac
tualului cincinal, o dată cu dezvol
tarea unităților industriale exis
tente și construirea altora noi, vor 
fi date în folosința oamenilor mun
cii din Comănești noi blocuri de 
locuit cu circa 1 000 de aparta
mente, unități de alimentație pu
blică, spații comerciale și de ser
vire, alte obiective social-edilitare 
realizate cu ajutorul statului și 
prin contribuția cetățenilor.

82^

A fost dat în folo
sință in municipiul 
Mediaș un nou spital 
cu o capacitate de 430 
locuri, in cadrul că
ruia funcționează sec
țiile de chirurgie, or
topedie, obstetrică- 
ginecologie și pedia-
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VASLUI: însemnate
creșteri ale productivității 

muncii
O direcție esențială în care ac

ționează stăruitor colectivele de 
oameni ai muncii din întreprinde
rile industriale ale județului Vaslui 
o constituie sporirea necontenită a 
productivității muncii. Introducerea 
unor noi tehnologii de fabricație, 
perfecționarea pregătirii profesio
nale a lucrătorilor, mecanizarea și 
automatizarea, ca și existența la 
fiecare loc de muncă a unei ordini 
și discipline exemplare au condus 
la depășirea acestui indicator eco
nomic, în perioada care a trecut 
din acest an, pe județ, cu 40 la sută 
mai mult față de aceeași perioadă 
a anului precedent. Pe această 
bază, au fost realizate și livrate 
economiei naționale importante 
cantități de produse peste preve
deri. Cele mai bune rezultate au 
obținut întreprinderile de mate
riale izolatoare. „Textila", de apa
rate de măsură și control. Combi
natul de fire sintetice din Vaslui,

INFORMAȚII DE LA
Casa de economii 
și consemnatiuni 

asigură păstrarea secretului 
operațiunilor

Pentru sumele păstrate la C.E.C. 
toți depunătorii beneficiază, pe lin
gă avantajele specifice instrumen
tului de economisire utilizat, de nu
meroase drepturi și avantaje gene
rale, printre care și păstrarea se
cretului privind numele depunăto
rilor, ale titularilor și operațiile 
efectuate.

tn actele normative privind orga
nizarea și funcționarea Casei de 
Economii și Consemnatiuni. ca și 
in alte dispoziții legale se prevede 
în mod expres obligația instituției 
și a personalului muncitor de a 
păstra cu strictețe secretul asupra 
numelui depunătorilor, ale titulari
lor și operațiile efectuate de aceș
tia. orice abatere fiind pedepsită 
de lege.

Datorită acestui fapt, date infor
mative privind depunerile pe dife
rite instrumente de economisire se 
dau de Casa de Economii și Con
semnatiuni numai titularilor depu
nerilor și persoanelor împuternicite 
in acest scop de titulari.

După cum este cunoscut. Casa de 
Economii și Consemnatiuni 
populației, pe lîngă libretele 
economii nominale și libretele 
economii „la purtător" (în care 
se înscrie numele titularului), 
obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri. 
Particularitatea libretului de econo
mii „la purtător" o constituie fap
tul că la efectuarea oricăror opera
ții de emitere, depunere sau resti
tuire pe aceste librete, depunătorii 
nu trebuie să prezinte nici un act 
de identitate.

Aceleași caracteristici le au și 
obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri, 
care sînt de asemenea instrumente 
de economisire „la purtător", fapt 
pentru care Ia efectuarea operații
lor de vinzare și cumpărare a lor, 
depunătorii nu trebuie să prezinte 
unităților C.E.C. sau poștale nici un 
act de identitate.

De altfel. întreaga evidentă pri
vind depunerile populației la Casa 
de Economii și Consemnatiuni se 
ține numai pe baza numerelor li
bretelor de economii, respectiv nu
merelor de cont etc.

oferă 
de 
de 
nu 
Și

tajele sale specifice : dobîndă de 4 
la sută pe an, din care 2,0 la sută 
se acordă sub formă de ciștiguri 
în autoturisme, iar 2,0 la sută in 
numerar fiecărui titular prin în
scriere în libret. Cîștigurile în au
toturisme se acordă 
la sorți 
separat 
rești și 
țară.

Este important de reținut că la 
tragerile la sorți participă cu 
șanse egale de cîștig toate libre
tele de economii cu dobîndă și 
cîștiguri în autoturisme care au un 
sold de minimum 5 000 de lei, 
păstrat la C.E.C. în tot cursul tri
mestrului pentru care se efectuea
ză tragerea la sorți, provenind din 
depuneri anterioare acestuia. în 
valoarea clștlgulul intră și soldul 
minim al libretului.

Libretul de economii cu dobîndă 
și cîștiguri în autoturisme se 
emite pentru o depunere de 5 000 
de lei de toate unitățile C.E.C., 
precum și de unitățile poștale și 
cooperativele de credit autorizate.

Din cele de mai sus rezultă că 
libretul de economii cu dobîndă 
și cîștiguri în autoturisme consti
tuie un instrument de economisire 
deosebit de avantajos, unitățile 
C.E.C. fiind permanent la dispozi
ția populației din întreaga țară 
pentru emiterea instrumentelor de 
economisire 
de depuneri 
efectuarea 
servicii.

prin trageri 
trimestriale, organizate 

pentru municipiul Bucu- 
pentru celelalte județe din

preferate, efectuarea 
și restituiri și pentru 
celorlalte operații și

obligațiunilor C.E.C,

La București s-au încheiat, joi, 
lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică româno-vietnameză.

Pornind de la posibilitățile pe care 
Ie oferă economiile României și 
Vietnamului, cele două părți în co
misie au examinat noi acțiuni vi- 
zind amplificarea relațiilor econo
mice bilaterale și au convenit mă
suri concrete pentru dezvoltarea în 
continuare a colaborării și cooperă
rii în domenii de -interes 
lărgirea și diversificarea 
rilor reciproce de mărfuri.

La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți în comisie, to
varășul Ludovic Fazekas, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-mlnistru al 
guvernului, și tovarășul Tran Quynh, 
membru al C.C. al P.C. din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.S. Vietnam, au semnat 
protocolul sesiunii.

Manifestări
Zilei internaționale a femeii

In intîmpinarea zilei de 8 Martie, Ziua internațională a femeii, In 
unitățile de invățămînt din întreaga țară se desfășoară ample activități 
politico-educative și cultural-artistice, dedicate acestui eveniment. Serbă
rile și spectacolele organizate în grădinițe și școli, recitalurile de poezii 
și cintece patriotice, serile literare și medalioanele artistice — multe din
tre ele găzduite de întreprinderi industriale — dau glas recunoștinței 
fierbinți a tinerei generații față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de 
tovarășa El.ena Ceaușescu pentru condițiile minunate de viață, învățătură 
și educație asigurate în perioada marilor realizări contemporane, care 
a intrat în istorie sub numele strălucitului ctitor al României moderne 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

comun, 
schimbu-

(Agerpres)

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ

trie. Expresie a grijii 
permanente a partidu
lui și statului nostru 
pentru asigurarea stă
rii de sănătate a 
populației, noul obiec
tiv — construit intr-o 
linie arhitecturală mo
dernă — este dotat cu

aparaturii 
complexă și 
nou, ceea ce 
personalului 
cialitate să
investigații și 
mente de înaltă 
tate.

medicală 
mobilier 
permite 

de spe- 
efectueze 

trata- 
cali-

întreprinderile de produse abrazi
ve, de rulmenți, de elemente 
pneumatice și aparate de măsură 
Bîrlad, Fabrica de utilaj complex 
din Huși și altele.

VALEA JIULUI : Instalații 
și utilaje de mare 

productivitate 
circuitul productiv al între-în

prinderilor din cadrul Combinatu
lui minier Valea Jiului sînt intro
duse noi și importante utilaje și 
instalații miniere de mare produc
tivitate. In întreprinderile 
Vulcan, Paroșeni, Lupeni, 
teni și altele vor intra în 
în funcțiune noi abataje 
dotate cu 
care vor 
producției 
tul 400 al 
Lupeni a
doilea culbutor de mare capacita
te de aproape 1 000 tone cărbune 
pe zi, care va contribui în mod

miniere 
Bărbă- 

acest an 
frontale

complexe mecanizate, 
contribui la creșterea 
de cărbune. La orizon- 
întreprinderii miniere 

intrat în producție al

cali-substanțial Ia îmbunătățirea 
tații producției de cărbune cocsifi- 
cabil. Dispunînd de o valoroasă 
zestre tehnică, minerii din Lupeni 
au extras în luna februarie, peste 
prevederi, mai mult de 11 000 tone 
cărbune cocsificabil.

BAIA MARE : Dispensar 
policlinic sportiv

La Baia Mare — unul din puter
nicele centre sportive ale tării — 
s-a inaugurat dispensarul policli
nic sportiv, care constituie o im
portantă bază tehnică și științifică 
de apărare a sănătății, de testare 
și punere în valoare deplină a po
tențialului de care dispun miile de 
sportivi din județul Maramureș, în 
vederea realizării performanțelor 
din 'arenele de concurs. Noul dis
pensar din strada Marinescu nr. 3 
este dotat cu aparatură modernă 
și beneficiază de cadre de specia
litate — bine pregătite pentru cele 
10 servicii puse la dispoziția spor
tivilor.

Duminică 9 martie. Adminis
trația de Stat Loto — Prono
sport organizează cea de a doua 
tragere extraordinară Pronoex- 
pres a anului, oferind partici- 
panților alte noi posibilități de 
a putea obține importante cîști- 
guri in AUTOTURISME „DA
CIA 1300", mari sume de bani 
de valoare fixă și variabilă, 
precum și excursii peste hotare.. 
La această tragere se efectuea
ză 10 extrageri în trei faze, cu 
un total de 60 numere. Cîștigu- 
rile de la faza a III-a supli
mentară se suportă din fondul 
special al sistemului Pronoex- 
pres. Biletele de 25 lei participă 
la toate extragerile. Se poate 
participa pe variante simple, 
variante combinate și combina
ții „cap de pod", achitate sută 
la sută sau în cotă de 25 la sută.

Nu ocoliți prilejul de a vă 
număra printre marii cîștigători 
la această interesantă tragere.

Ultima zi de participare este 
sîmbătă 8 martie 1986.

In licee din județele Satu Mare, 
Caraș-Severin, Cluj, Vilcea, Teleor
man, Hunedoara, în facultăți din 
centrele universitare București, 
Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Cra
iova, Brașov au loc — cu partici
parea elfevilor, studenților și cadre
lor didactice — simpozioane, sesiuni 
de comunicări, mese rotunde, dez
bateri și alte manifestări ști
ințifice sugestiv intitulate „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — perioada cea 
mai fertilă din istoria patriei", 
„Contribuția României, a președin
telui său la soluționarea marilor 
probleme ale lumii contemporane".

Prin activități asemănătoare, este 
subliniată, și cu acest prilej, înalta 
contribuție a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu la 
înflorirea învățămîntului și culturii, 
a științei românești și universale.

De asemenea, prin expozițiile de 
artă plastică vernisate în aceste 
zile, copiii și tinerii aflați la vîrsta 
învățăturii își exprimă dragostea și 
stima față de mame, surori și co
lege, admirația pentru dăruirea 
care muncesc în toate domeniile 
activitate.

festival al filmului pe teme din viața 
și munca femeilor. Tot în cinstea 
zilei de 8 Martie, la Anina, Bocșa, 
Caransebeș, Oravița, Herculane, 
Oțelul Roșu și în alte localități din 
județul Caraș-Severin au avut loc 
simpozioane, conferințe și expuneri, 
s-au organizat expoziții de carte și 
de artă plastică si populară, recita
luri de versuri și de muzică, alte 
manifestări omagiale.

~r

/Urmare din pag. I)

cu 
de

deîn județul Caraș-Severin, ziua
8 Martie prilejuiește numeroase ma
nifestări cultural-artistice. La Casa 
de cultură a sindicatelor din Reșița, 
în organizarea clubului „Femina", 
a avut loc un spectacol literar-mu- 
zical prezentat în cinstea femeilor, 
participante active la dezvoltarea 
economico-socială a orașului lor. la 
creșterea și educarea tinerei gene
rații în spiritul dragostei de neam 
și țară. La 
nicipiul de 
o expoziție 
erată Zilei 
iar la cinematograful „Dacia' 
aceeași localitate se desfășoară un

galeria „Agora" din mu- 
pe Bîrzava s-a deschis 
de artă plastică, consa- 
internaționale a femeii, 

i“ din

In numeroase întreprinderi și in
stituții. în școli și case de cultură, 
în căminele culturale din comunele 
județului Brăila se desfășoară, zile
le acestea, ample acțiuni politico- 
educative dedicate sărbătoririi Zilei 
internaționale a femeii. Astfel, la 
.clubul întreprinderii de utilai greu 
„Progresul" din Brăila a avut loc 
expunerea „Tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
strălucit exemplu revoluționar, om 
de șțiință, soție și mamă", precum 
și masa rotundă pe probleme pri
vind tinerețea națiunii noastre so
cialiste și consfătuirea „Femeia și 
rolul ei în educarea tinerei gene
rații". In același timp, clubul „Fe
mina" a organizat la întreprinderea 
de bere și amidon și la Combinatul 
de prelucrare a lemnului o dezba
tere cu tema „Rolul femeii în edu
cația tinerei generații", după care 
elevii școlii generale nr. 23 au pre
zentat un program artistic.

„Un mărțișor, o floare pentru tî- 
năra muncitoare" este titlul specta
colului organizat de Consiliul tine
relor fete din cadrul Comitetului 
municipal Brăila al U.T.C. la între
prinderea „Laminorul", in timp ce 
la întreprinderea de confecții, co
mitetul municipal al femeilor a or
ganizat o masă rotundă cu temă 
„Femeia și statutul ei în epoca con
temporană".

(Agerpres)

Controlul oamenilor muncii
lor dc muncă, pentru a-și putea în
deplini în măi bune condiții manda
tul încredințat de societate, ca mo
dalitate revoluționară de participare 
a oamenilor muncii Ia conducerea 
socială. în primul rînd, de cea mai 
mare importanță este — așa cum s-a 
relevat la consfătuirile ce au avut 
loc in toate județele țării — ca or
ganismele F.D.U.S., care răspund, 
potrivit legii, de organizarea și în
drumarea controlului oamenilor

Avantajele economisirii 
pe libretul de economii 
cu dobîndă și ciștiguri 

în autoturisme
Cetățenii care doresc să-și păs

treze în siguranță economiile bă
nești personale au la dispoziție 
multiple forme și instrumente de 
economisire, printre care de o 
solicitare largă se bucură libretul 
dc economii cu dobîndă și ciștiguri 
în autoturisme.

Depunătorii pe acest libret be
neficiază în primul rînd de avan-

Procurarea
Ia valoarea lor nominală

Unul din cele mal solicitate in
strumente de economisire la C.E.C. 
sînt obligațiunile C.E.C. cu cîști- 
guri. Această solicitare este deter
minată de faptul că pentru depu
nerea economiilor pe obligațiuni 
C.E.C. cu cîștiguri nu este nece
sară nici o formalitate de îndepli
nit și se pot procura în număr 
nelimitat, la cererea depunătorilor. 
Totodată, obligațiunile C.E.C. exis
tente la populație participă cu 
șanse egale de cîștig la fiecare tra
gere la sorți lunară.

Casa de Economii și Consemna
tiuni informează depunătorii că 
pînă pe 10 ale fiecărei luni inclu
siv obligațiunile C.E.C. cu ciști
guri se vînd la valoarea lor no
minală. Acestea se pot procura de 
la oricare unitate C.E.C. sau poș
tală atît din mediul urban, cît și 
din cel rural.

Cu prilejul tragerilor la sorți lu
nare, Casa de Economii și Consem- 
națiuni acordă numeroase cîștiguri 
în bani de valori cuprinse între 
50 000 de Iei și 800 de lei.

Unitățile C.E.C. și poștale ..... 
întreaga țară vă stau permanent 
la dispoziție pentru efectuarea de
punerilor pe obligațiuni C.E.C. cu 
cîștiguri.

din

c. E. C.
Avantajele economisirii 

la locul de muncă 
al depunătorilor

Casa de Economii și Consemna
tiuni pune la dispoziția populației 
o formă avantajoasă de a econo
misi în mod constant o sumă de 
bani chiar la locul de muncă: De
punerile prin virament pe bază de 
consimțămînt scris.

Depunerile se pot efectua, Ia a- 
legere, pe libretul de economii 
preferat sau în contul curent per
sonal.

Prin folosirea acestei forme de 
economisire se asigură efectuarea 
sistematică a depunerilor lunar sau 
chenzinal, fără ca depunătorul să 
se deplaseze de fiecare dată la u- 
nitatea C.E.C., aceste operații fiind 
efectuate de întreprinderea sau de 
instituția la care acesta își desfă
șoară activitatea.

Cei care doresc să utilizeze 
ceastă formă de economisire tre
buie să completeze un formular 
prin care să solicite unității socia
liste la care lucrează să li se de
pună la C.E.C. parțial sau total re
tribuția sau orice alte drepturi pe 
care le primesc. Formularele res
pective se găsesc la ghișeele 
C.E.C.. din întreprinderi ori insti
tuții sau la oricare unitate C.E.C. . 
și se pun la dispoziția 
rilor gratuit.

Sumele consimțite să 
la C.E.C. sînt înscrise 
de economii la ghișeul 
întreprindere sau la unitatea C.E.C. 
unde s-au virat sumele respective, 
înscrierea în contul curent perso
nal a sumelor virate se efectuează 
în mod automat de unitatea C.E.C. 
la care este deschis contul.

Sumele consimțite a fi depuse 
cu regularitate la C.E.C. se pot 
modifica în sensul majorării sau 
micșorării acestora. De asemenea, 
depunătorul poate oricind să dis
pună anularea 
dat, fără nici o

De reținut că 
folosesc această 
misire beneficiază de toate drep
turile și avantajele generale acor
date de Casa de Economii și Con- 
semnațiuni, și anume : garanția 
statului asupra sumelor depuse, e- 
conomiile puțind fi retrase oricind; 
păstrarea secretului privind nu
mele depunătorilor, ale titularilor 
și operațiile efectuate; scutirea de 
impozite și taxe a depunerilor, cîș- 
tigurilor și dobînzilor; dobînzi și 
ciștiguri în bani, obiecte și 
excursii în străinătate; dreptul de 
a împuternici alte persoane să dis
pună de sumele păstrate la C.E.C.; 
dreptul de condiționare a restitui
rii depunerilor; dreptul de a intro
duce dispoziție testamentară asu
pra sumelor depuse; imprescripti
bilitatea depunerilor, a dobînzilor 
și cîștigurilor-

La întreprinderea mecanică de material rulant Craiova
Volum sporit de piese recondiționate

a-

depunăto-

fie depuse 
în libretul 
C.E.C. din

consimțămîntului 
motivare, 
depunătorii care 
formă de econo-

cinema
• Colierul de turcoaze : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,15, 
FAVORIT (45 31 70) — 9: 13; 15; 17; 
19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
O Racolarea : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17; 19.
• Vară sentimentală : GIULESTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, PA
CEA (71 30 85) — 15: 17; 19.
• Secretul lui Bacchus : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.

• Fata fără zestre : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 13; 16; 18,45.
• Preria: FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45)
— 9’ 11* 13* 15’ 17* 19.
• Aventuri în ’ Ontario : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17: 19, FLA
MURA (85 77 12) — 11 ; 13; 15.
• Hello, taxi !: SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 19,30.
• Ultimul mohican: VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 10, ARTA (21 31 86) 

9* 11* 13* 15 *17* 19.
• Ne trebuie o solistă: LUMINA 
(14 74 16) — li; 13; 15; 17; 19.
• Program special pentru Ziua In
ternațională a Femeii : LUMINA—9; 
UNION — 9.
• SIndbad marinarul «• »; 11; 13;

15; 17; 19, Sarea e mai prețioasă deck 
aurul — 19 : DOINA (16 35 38).
• Epoca Îndepărtată : UNION 
(13 49 04) — 11 ; 13; 15; 17; 19.
• Berlin kaputt : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 11; 13; 15; 17; 19.
• Marele premiu — 15; Cobra se În
toarce — 17; 19: MUNCA (21 50 97).
• Raidul vărgat: GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, GLORIA (47 46 75)
— 9: 11: 13: 15: 17; 19.
• Dublă depășire : DACIA (56 35 91)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Nu te voi uita niciodată: DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.
• Potopul (seriile I—II) : COTRO- 
CENI (49 48 48) - 14; 17.30.
• Copie la indigo : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, CULTU

— Acum. cînd întreprinderea 
noastră împlinește două decenii 
de la înființare, se poate afirma 
cu deplin temei că. de-a lungul 
anilor, a cunoscut o dezvoltare 
continuă — ne spune inginerul 
Nicolae Stanciu, directorul uni
tății. Astfel, de la repararea. în 
primul an, a numai 8 locomotive 
diesel electrice, colectivul nostru 
repară în prezent peste 350 de 
locomotive diesel electrice de 
2100 C.P. și locomotive electrice 
pentru linii magistrale. Pentru a- 
cest an ne-am propus, cu priori
tate, realizarea exemplară a pla
nului de producție în condiții su
perioare de eficientă economică, 
ridicarea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, reducerea 
consumurilor materiale și ener
getice. asimilarea în fabricație a 
unor noi repere și reducerea im
porturilor. Unul dintre obiecti
vele căruia colectivul nostru de 
muncă îi acordă o maximă aten
ție îl constituie recuperarea, re- 
condiționarea și refolosirea pie
selor de schimb, precum și asimi
larea în fabricație a unui număr 
sporit de repere, astfel că ponde
rea pieselor recondiționate și a 
materialelor refolosibile in proce
sul de producție a ajuns acum la 
45 la sută. Specialiștii noștri au 
pus Ia punct tehnologii de recon- 
diționare și tehnologii pentru fa-

bricația 
tre care 
cilindru, 
vacuare, 
gama de segmenți necesari repa
rațiilor motoarelor L.D.E. de 2100 
CP, pentru întreaga rețea de cale 
ferată din țară, segmenți care 
pînă nu de mult se importau.

Intr-adevăr, la I.M.M.R. Craiova 
s-a conturat o pilduitoare expe
riență privind recuperarea. re- 
condiționarea și refolosirea piese
lor și subansamblelor. Numai 
anul trecut, valoarea pieselor re
condiționate s-a ridicat la peste 
132 milioane lei.

Dezvoltarea an de an a activi
tății de recondiționări — care la 
I.M.M.R. Craiova s-a transformat 
într-o latură inseparabilă a pro
cesului de producție — a fost po
sibilă atît prin grija statornică a 
conducerii întreprinderii, a consi
liului oamenilor muncii, cît și 
prin eforturile neslăbite ale unor 
promotori ai noului, ai unor teh
nologii avansate. Printre ei : 
Ioana Truță, Marin Barbu, Andrei 
Radu, Tudor Criveanu, 
Dena, Gheorghe Vozaru. 
Șandru și mulți 
ferm hotărîți să-și 
și să-și depășească 
nificate. (Nicolae 
respondentul „Scînteii"),

pieselor de schimb, prin- 
ansamblu piston, cămăși 
ventile de admisie și e- 
came, precum și toată

Mihai 
Cornel 

alții, cu toții 
îndeplinească 

sarcinile pla- 
B&băl&u, co-

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 7 martie, ora 20 — 10 
martie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
In general frumoasă, in cea mal mare 
parte a Intervalului, cu cerul variabil. 
Pe alocuri se va semnala burniță, în 
zonele extracarpatice, iar spre sfîrșitul 
Intervalului ploaie slabă In vest. Vîntul 
va sufla slab plnă la moderat. Tempe-

râturile minime vor oscila Intre minus 
6 și 4 grade, izolat mai coborite, iar 
cele maxime intre 4 și 14 grade, mai 
coborite în zonele în care ceața va per
sista, dar ușor mai ridicate In regiu
nea de deal. Local, se va produce 
ceață, la șes și în depresiuni, îndeo
sebi seara șl dimineața. In București : 
Vremea va fi în general frumoasă, în 
cea mal mare parte ......................
cerul variabil. Vint 
derat. Temperaturile 
prinse intre minus 
grade, iar maximele ____ _ „____
Se va produce ceață, îndeosebi seara 
și dimineața.

a intervalului, cu 
slab pînă la mo- 
minime vor fi cu- 
1 grad șl pțus 3 
între 4 și 8 grade.

RAL (83 50 13) — 10; 12,15; 14,30;
16,45; 19.
• Intrusul : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19.
• Războiul lui Murphy : CAPITOL 
(16 29 17) — 8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 
19,45.
• Superman : VICTORIA (16 28 79) — 
9: 12; 15; 18.
• Contrabandiștii din Santa Lucia : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17: 19.
• Pilot do formula 1 : LIRA (31 71 71)
— 15: 17: 19, COSMOS (27 54 95) — 9: 
11; 13; 15! 17; 19.
• Clinele : FLOREASCA (33 29 71) — 
11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17; 18.
? Toată lumea este a mea : FLA-

ARA (20 33 40) — 14,30; 17,30.

• Avertismentul : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 18.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ioneștii — 17,30; (sala Ate
lier) : Idolul și Ion Anapoda — 18. 
O Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solistă : Maria Dormus-Szmyd (R.P. 
Polonă) — 18; (sala Studio) : „Trep
tele afirmării artistice", Eva Aved — 
pian — 17,30. ,

muncii, să mobilizeze TOATE echi
pele la o activitate PERMA
NENTA, pe baza unor grafice judi
cios alcătuite, care să permită efec
tuarea, cu regularitate, a controale
lor stabilite. Mai mult, practica a 
dovedit că echipele nu trebuie să se 
limiteze la numărul minimal de con
troale prevăzut de lege, ci să efec
tueze atîtea controale cîte sînt nece
sare pentru înlăturarea neajunsuri
lor apărute, pentru continua perfec
ționare a activității aflate în slujba 
cetățenilor. Există, de asemenea, mari 
discrepanțe între metodele de lucru 
folosite de echipe, 
care esje necesară 
experiențelor înaintate, 
care s-au dovedit cele

O importantă cerință 
consfătuirile desfășurate o constituie 
creșterea eficienței . controlului, asi
gurarea rezolvării operative, cu toa
tă răspunderea, a propunerilor și se
sizărilor făcute de echipe, 
această direcție, se constată 
serie de neajunsuri, începînd 
Iul în care sînt recepționate 
rile — uneori ignorate, uitate în re
gistre sau privite încă, în mod 
profund eronat, de unii conducători 
și șefi de unități ca un „amestec" 
în treburile lor. In conformitate cu 
prevederile legale, conducerile între
prinderilor și unităților supuse con
trolului sînt obligate să ia toate mă
surile. încit sesizările și propunerile 
echipelor să fie operativ analizate, 
cu toată atenția, trecindu-se neîntîr- 
ziat la remedierea deficiențelor con
statate, la înfăptuirea propunerilor și 
sugestiilor realiste preconizate. Este 
de remarcat. în acest sens, în folosul 
mai bunei desfășurări a controlului, 
cerința generalizării acelor experien
țe, de mare utilitate practică, pri
vind organizarea periodică de întîl- 
niri intre echipele de control și re
prezentanții unităților controlate, o 
dată cu întărirea conlucrării între 
echipele de control al oamenilor

motiv pentru 
generalizarea 
a metodelor 
mai rodnice, 
subliniată la

Or, în 
încă o 
cu fe- 
sesiză-

muncii și organele specializate de 
inspecție și control ale statului.

Totodată, consiliile locale ale 
F.D.U.S., comisiile de coordonare și 
îndrumare a activității echipelor de 
control al oamenilor muncii, sindi
catele, organizațiile de tineret și fe
mei au datoria să asigure instruirea 
periodică a membrilor echipelor, pu
nerea lor la curent cu actele norma
tive apărute, cu prioritățile și spe
cificul fiecărui domeniu controlat 
După cum s-a arătat la consfătuirile 
reprezentanților controlului oame
nilor muncii, organele și organiza
țiile de partid aduc un sprijin 
important bunel organizări și des
fășurări a acestei activități ob
ștești. Acest sprijin, care mai are 
pe alocuri un caracter sporadic, 
discontinuu, se cere a fi ampli
ficat și permanentizat, prin întă
rirea acțiunilor politico-organizato- 
rice, astfel incit tn activitatea echi
pelor să capete o pondere sporită la
tura educativă, de prevenire a nea
junsurilor, pentru dezvoltarea unei 
opinii publice intransigente față de 
lipsuri, pentru incetățenirea princi
piilor eticii și echității socialiste, 
pentru întărirea ordinii și respectu
lui față de lege.

în această perioadă premergătoare 
celei de-a III-a Consfătuiri pe țară 
a reprezentanților controlului oame
nilor muncii, membrii echipelor au 
datoria să-și îmbunătățească activi
tatea, sporindu-și astfel contribuția la 
înfăptuirea hotăririlor de însemnă
tate istorică stabilite de Congresul 
al XlII-lea al partidului, criteriul de 
apreciere al controlului fiind faptele, 
eficienta sa, perfecționarea muncii 
în unitățile și sectoarele repartizate, 
în interesul dezvoltării economiei și 
bunăstării întregului popor — țelul 
suprem al politicii 
societății socialiste 
voltate pe care o 
mîntul României.

partidului, esența 
multilateral dez- 
edificăm pe pă-

Mihai IONESCU

FOTBAL. Comentînd rezultatele 
primei manse a sferturilor de fina
lă ale cupelor europene la fotbal, a- 
gentiile internaționale de presă a- 
preciază că rezultatele cele mai e- 
chilibrate s-au înregistrat în „Cupa 
campionilor europeni", ceea ce face 
ca verdictul să fie amînat pînă la 
lp martie, cînd se va disputa retu
rul. In două meciuri s-au obținut 
victorii la limită (C.F. Barcelona — 
Juventus Torino 1—0 ; Bayern 
chen — Anderlecht Bruxelles 
iar în celelalte două — scoruri 
(Aberdeen — I.F.K. Goeteborg 
Steaua București — Kuusysi
0—0). In „Cupa cupelor" : Rapid 
Viena — Dinamo Kiev 1—4 ; Steaua 
roșie 
0—2 ; 
bona 
yern 
U.E.F.A." : Internazionale - 
Nantes 3—0 ; Real Madrid — 
châtel Xamax 3—0 ; Hajduk Split — 
Waregem 1—0 ; Sporting Lisabona — 
F.C. Koln 1-1.

SCHI. „Cupa Europei" la schi a 
programat ne pîrtia de ne munte
le Vitosa o probă masculină de sla
lom special. în care victoria a re
venit austriacului Rudolf Nierlich, 
înregistrat în două manse cu timpul 
de l’27”08/100. L-au urmat francezul 
Eric Pieri (l’27”66/100) și italianul 
Carlo Gerosa (l’28”20/100).

Mtin- 
2-1). 
egale 
2—2 ; 
Lahti

Belgrad — Atletico Madrid 
Dukla Praga — Benfica Lisa- 
1—0 : Dinamo Dresda — Ba- 
Uerdingen 2—0. In „Cupa 

F.C.
Neu-

ATLETISM. In cadrul concursului 
international de la Kobe (Japonia), 
atletul canadian Mark McKoy a sta
bilit cea mai bună performantă mon
dială in proba de 50 m garduri: 6”25/ 
100. Vechiul record (6”30/100) apar
ținea, din anul 1985, americanului 
Greg Foster.

• Teatrul de operetă (14 80 11) 3 
Văduva veselă — 17,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Juileta la sfirșit de noiem
brie — 17,30; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Gustul parvenirii — 17,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Lewis și Alice — 19,30.
• Teatrul Mic (14 70 81): Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Cirtițele — 17.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru) : Jocul vieții și al 
morțli in deșertul de cenușă — 17,30: 
(sala Studio) : Pensiunea doamnei 
olimpia — 18.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic,

BASCHET. In cadrul turneului fi
nal al „Cupei campionilor europeni** 
la baschet masculin. Cibona Zagreb 
a învins cu 88—81 pe Real Madrid, 
iar Maccabi Tel Aviv a dispus cu 
88—86 de Kaunas. In clasament, după 
9 meciuri, ne primul Ioc se află for
mațiile Kaunas si Cibona (cu cite 
15 puncte).

TENIS DE MASA. La Dijon (Fran
ța). in meci contînd. pentru „Cupa 
Ligii europene" Ia tenis de masă, 
selecționata Franței a întrecut cu 
scorul de 4—3 formația Iugoslaviei. 
In partida decisivă. Jean-Î 
Gatien l-a învins cu 2—0 
21—17) pe Zoran Kalinici.

Philippe
(21—16,

campio»NATAȚIE. In prima zi a 
natelor de natatie ale Canadei, ce 
se desfășoară la Montreal. Alex Bau
mann si-a egalat propriul record 
mondial în proba de 200 m mixt: 
2’01”42/100.

14 72 34); Jocuri crude — 18,30; (la 
Teatrul popular Chitila) : Cum s-a 
făcut de-a rămas Catinca fată bătrină
— 15.
• Teatrul satlrlc-muzieal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic 
despre elefanți — 18; (sala Victoria, 
50 58 65) : Eu vă fac să rideți — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe strune de vioară — 18,
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Muzicanții veseli — 15; De la Stan șl 
Bran la Muppets — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Șoricelul și păpușa — 15; (sala Cos- 
monatiților, 11 12 04) : Anotimpurile 
minzului — 15.
• Studioul I.A.T.C. (15 72 59): Miorlț»

— 18,30.

t



ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI AL XXVII-LEA AL P. C. U.S. Dezvoltarea colaborării economice româno-iagosîave
Tovarășul Mihail Gorbaciov a fost ales 

secretar general al C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 6 (Agerpres). — M. Co- 

ruț și M. Chebeleu transmit : Joi, 6 
martie, au luat sfîrșit lucrările Con
gresului al XXVII-lea al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

La începutul ședinței de închidere 
s-a anunțat că, in prima sa plenară. 
Comitetul Central, in noua sa com
ponență, l-a ales pe tovarășul Mihail 
Gorbaciov secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Plenara a ales în Biroul Politic al

C.C. pe tovarășii : M.S. Gorbaciov, 
G.A. Aliev, V.I. Vorotnikov, A.A. 
Gromiko, L.N. Zaikov, D.A. Kunaev, 
E.K. Ligaciov, N.I. Rîjkov, M.S. So- 
lomențev, V.M. Cebrikov, E.A. Șe- 
vardnadze și V.V. Scerbițki ; mem
brii supleanți au fost aleși tovarășii : 
P.N. Demicev, V.I. Dolghih, B.N. El- 
țin, N.N. Sliunkov, S.L. Sokolov, 
I.F. Soloviov și N.V. Talîzin.

Secretari ai Comitetului Central au 
fost aleși, tovarășii : M.S. Gorbaciov, 
secretar general, A.P. Biriukova, 
A.F. Dobrinin, V.I. Dolghih, L.N.

Zaikov, M.V. Zimianin, E.K. Liga
ciov, V.A. Medvedev, V.P. Nikonov, 
G.P. Razumovski și A.N. Iakovlev.

Plenara a confirmat în funcția de 
președinte al Comitetului controlului 
de partid de pe lîngă C.C. al P.C.U.S. 
pe tovarășul M.S. Solomențev. Pre
ședinte al Comisiei Centrale de Re
vizie a P.C.U.S. a fost ales tovară
șul I.V. Kapitonov.

în încheierea lucrărilor Congresu
lui al XXVII-lea al P.C.U.S., tova
rășul Mihail Gorbaciov a rostit o 
cuvin tare.

BELGRAD 6 (Agerpres). — La 
Belgrad au avut loc, in perioada 
4—6 martie, lucrările sesiunii a XVI-a 
a Comisiei mixte româno-iugoslave 
de colaborare economică. Delegația 
română a fost condusă de tovarășul 
Vasile Pungan, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, președintele părții ro
mâne în comisie, iar delegația iugo
slavă de tovarășul Milenko Boianici. 
secretar federal pentru comerț exte
rior, președintele părții iugoslave în 
comisie.

În cadrul lucrărilor s-a subliniat 
rolul determinant al dialogului la 
nivel înalt, devenit tradițional, al 
înțelegerilor și hotărîrilor adoptate 
la întîlnirile dintre conducătorii de 
partid și de stat din cele două țări 
pentru impulsionarea dezvoltării 
schimburilor comerciale și aprofun-

darea colaborării economice și teh- 
nico-științifice bilaterale.

Cele două părți au convenit mă- 
sltri concrete pentru realizarea sar
cinilor stabilite în cursul întîlnirilor 
la nivel înalt, pentru creșterea și di
versificarea relațiilor economice din
tre România și Iugoslavia.

La încheierea lucrărilor a fost 
semnat protocolul sesiunii a XVI-a 
a Comisiei mixte româno-iugoslave 
de colaborare economică.

Șeful delegației 
primit de 
Moisov,

române a fost 
tovarășii Lazar 
al Prezidiului 

Borisav Srebrici,

CUVINTAREA
în cuvintarea rostită Ia încheierea 

lucrărilor congresului, Mihail Gorba
ciov a apreciat că forumul comuniș
tilor sovietici s-a desfășurat într-o 
atmosferă de principialitate partini
că, unitate, exigență, de dezvăluire 
curajoasă a neajunsurilor și lipsu
rilor, de analiză profundă a condiții
lor interne și externe ale dezvoltării 
societății sovietice. Delegații au ri
dicat în mod deschis problemele, 
dezvăluind cu hotărîre tot ceea ce 
împiedică activitatea, provoacă re
grese. S-au formulat numeroase opi
nii critice în legătură cu activitatea 
tuturor verigilor partidului, a orga
nizațiilor de stat și economice atît 
centrale, cît și locale.

Congresul a răspuns la problemele 
vitale pe care viața le-a ridicat în 
fața partidului, în fața societății, l-a 
înarmat pe fiecare comunist, pe fie
care om sovietic cu capacitatea de a 
vedea clar care sînt sarcinile de vii
tor. Congresul, a spus vorbitorul, a 
demonstrat cît de corect am acțio
nat avansînd la plenara din aprilie 
concepția cu privire la accelerarea 
dezvoltării social-economice. Ideea 
accelerării a caracterizat profund 
întreaga noastră activitate care a 
precedat congresul, s-a aflat în cen
trul atenției congresului, și-a găsit 
expresia în documentele acestuia.

Linia generală a politicii interne și 
externe a partidului, linia spre acce
lerarea dezvoltării social-economice 
a țării și spre consolidarea păcii în 
lume, adoptată și reafirmată la con
gres, reprezintă principalul rezultat 
politic al celui de-al XXVII-lea 
Congres al P.C.U.S.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că P.C.U.S. pășește în perioada de 
după congres mai organizat, mal 
strîns unit și gata de luptă, cu o 
politică de perspectivă bine gîndită. 
El este ferm hotărît să acționeze 
consecvent, conștient de întreaga 
complexitate, amploare și noutate a

ROSTITĂ DE M.S.
sarcinilor care stau în fața sa, fără 
să se teamă de dificultăți și ob
stacole.

Va trebui să facem astfel incit 
fiecare om sovietic să cunoască e- 
sența și spiritul hotărîrilor congre
sului. Va fi necesar nu numai să 
explicăm tezele sale principiale, ci 
și să organizăm practic activitatea 
în concordanță cu exigențele actuale.

La congresul nostru, ca și în pe
rioada care l-a precedat au fost 
prezentate foarte multe propuneri 
interesante, au fost formulate nu
meroase idei profunde ; ele trebuie 
să fie examinate cu atenție, trebuie 
să se acționeze astfel încît tot ceea 
ce este valoros să fie transpus în 
viață.

Comitetul Central, a arătat vorbi
torul, va elimina cu hotărîre toate 
piedicile din calea accelerării pro
gresului social-economic, va întări 
disciplina și ordinea, va crea pre
mise organizatorice, morale și mate
riale pentru dezvoltarea multilate
rală a creației, căutării îndrăznețe, 
spiritului socialist de inițiativă. Am 
convingerea că aceasta se va bucura 
de sprijinul larg și activ al întregu
lui partid, al tuturor oamenilor 
muncii.

în prezent, a spus M. Gorbaciov, 
avem nevoie de un stil de muncă 
concret, consecvent, avem nevoie de 
unitate între cuvinte și fapte, de a- 
legerea celor mai eficiente metode 
și mijloace, trebuie să ținem seama 
cu minuțiozitate de părerile oameni
lor, de o bună coordonare a acțiu
nilor tuturor forțelor sociale.

A sosit timpul măsurilor energice 
și unite. Partidul cheamă pe fiecare 
comunist, pe fiecare om sovietic să 
adere activ la munca uriașă de în
făptuire a planurilor noastre de per
fecționare a societății sovietice, de 
înnoire a scumpei noastre case so
cialiste.

Congresul a demonstrat din nou

GORBACIOV
în mod convingător legătura indiso
lubilă dintre socialism și pace, din
tre pace si activitatea de creație, a 
relevat secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. Socialismul nu și-ar înde
plini misiunea istorică dacă nu s-ar 
situa în fruntea luptei pentru sal
varea omenirii de povara fricii de 
război si de violență. Țelul princi
pal al politicii sovietice este o pace 
sigură și echitabilă pentru toate po
poarele. Pericolul nuclear a pus în- 
tr-Un singur sens semnul de egalitate 
între state, și anume că intr-un 
război mare nimeni nu va putea să 
rămînă deoparte sau să beneficieze 
de pe urma nefericirii altora. Securi
tatea egală este imperativul puternic 
al timpurilor noastre. De aceea, asi
gurarea ei devine tot. mai mult o sar
cină politică care poate fi rezolvată 
doar cu mijloace politice. A sosit 
timpul ca relațiile dintre state să fie 
așezate pe un fundament mai trainic 
decît sînt armele. Noi nici nu vedem 
și nici nu căutăm alternative, a de
clarat vorbitorul.

Politica externă sovietică este 
orientată spre căutarea înțelegerii 
reciproce, spre dialog, spre afirma
rea coexistentei pașnice ca normă 
universală în relațiile dintre state. 
Noi avem imaginea clară despre mo
dul în care să se realizeze acest lu
cru. avem un program concret de 
muncă în numele menținerii și afir
mării păcii.

Uniunea Sovietică acționează și 
va acționa pe arena mondială cu 
seriozitate și deschis, activ și cinstit.

Adresind conducătorilor statelor 
cu alt sistem social apelul de a abor
da cu simt de răspundere problema 
fundamentală a politicii mondiale — 
problema războiului și păcii — M. 
Gorbaciov a evidențiat că P.C.U.S., 
statul sovietic vor face totul pentru a 
asigura poporului posibilitatea de a 
munci în condiții de pace trainică și 
de libertate.

REZOLUȚIA CONGRESULUI P.C.U.S.
Rezoluția subliniază că. în pe

rioada ce a urmat congresului pre
cedent al P.C.U.S., poporul sovietic 
a înregistrat importante progrese în 
economie, pe plan social, în cultu
ră, s-au întărit pozițiile pe planul 
politicii externe, a sporit prestigiul 
internațional al statului sovietic.

Aprobarea de către întregul po
por a hotărîrilor plenarei din apri
lie a C.C., a proiectelor Programu
lui P.C.U.S. în noua redactare, a 
schimbărilor din Statutul partidului, 
a Direcțiilor fundamentale ale dez
voltării economice și sociale a 
U.R.S.S. în 1986—1990 și pînă în 
anul 2000 atestă întărirea continuă 
a unității partidului și poporului, 
creșterea rolului conducător al par
tidului. deschide noi perspective 
folosirii mai complete a potenția
lului economic și spiritual al socia
lismului.

Documentul subliniază, de ase
menea, că principala sferă de acti
vitate a partidului a fost și rămine 
economia. Tocmai în acest domeniu 
se creează premise pentru asigu
rarea unei vieți materiale și spiri
tuale bogate, a unei vieți sociale 
intense a oamenilor sovietici în con
dițiile păcii, pentru realizarea unui 
nou nivel calitativ al societății.

Recunoscînd importanța realizări
lor obținute, congresul atrage în 
același timp atenția asupra dificul
tăților și proceselor negative în 
dezvoltarea social-economică ma
nifestate în anii ’70 și la începutul 
anilor ’80.

Congresul aprobă întru totul 
concepția accelerării dezvoltării so
cial-economice a țării elaborată de 
Comitetul Central al P.C.U.S., mă
surile practice îp vederea transpu
nerii ei în viață. Linia strategică a 
P.C.U.S. constă în a înfăptui tre
cerea la o economie cu un înalt 
grad de organizare și eficiență, cu 
forțe de producție multilateral dez
voltate. relații de producție socia
liste reale, un mecanism economic 
bine pus la punct. Partidul consideră 
că pirghia principală a intensificării 
economiei naționale constă în accele
rarea radicală a progresului tehnlco- 
științific, aplicarea pe scară largă a 
tehnicii din noile generații, a unor 
tehnologii principial noi, care să asi
gure o productivitate și eficiență din 
cele mai ridicate.

în continuare, documentul adoptat 
de congres relevă că o sarcină pri
mordială a organelor de partid, de 
stat, economice, a tuturor comuniști
lor, a întregului popor constă în 
transpunerea perseverentă în viață 
a politicii agrare actuale a partidu
lui, îndeplinirea programului ali
mentar al U.R.S.S.

Congresul subliniază că realizarea 
cu succes a sarcinilor trasate presu
pune mobilizarea maximă a rezer
velor existente în economia națio
nală. Organizațiile de partid, de stat, 
unitățile economice, organizațiile 
obștești trebuie să-și concentreze 
eforturile asupra întăririi ordinii și 
disciplinei, înlăturării oricăror feno
mene de lipsă de simț gospodăresc. 
Accentul trebuie pus mai cu seamă 
pe valorificarea deplină a capacită
ților de producție existente, econo
misirea strictă a materiilor prime, 
materialelor, combustibilului și ener
giei, aplicarea unor tehnologii care 
valorifică superior resursele în con
dițiile unor cantități reduse de de
șeuri, antrenarea în circuitul pro
ductiv a resurselor secundare și ma
terialelor refolosibile, creșterea rit
micității producției, îndeplinirea ri

guroasă a livrărilor prevăzute în 
contracte. »

Rezoluția subliniază, de asemenea, 
însemnătatea desfășurării unei poli
tici sociale active, coerente, reali
zării programului de creștere a 
bunăstării poporului, stabilit pentru 
al 12-lea cincinal și in perspectivă, 
program care vizează toate laturile 
vieții oamenilor.

Totodată, congresul consideră ne
cesare intensificarea controlului asu
pra concordanței dintre muncă și 
consum, stabilirea unei dependențe 
mai strînse a retribuției de produc
tivitatea muncii, de laturile ei cali
tative.

în capitolul referitor la politica 
externă a P.C.U.S., rezoluția subli
niază că țelul principal al acesteia 
este de a asigura poporului sovietic 
posibilitatea de a munci în condi
țiile păcii trainice și libertății. De 
aceea, și pe viitor direcția principa
lă a activității partidului pe arena 
internațională trebuie să rămînă 
lupta împotriva pericolului nuclear, 
a cursei înarmărilor, pentru apărarea 
și întărirea păcii generale.

Congresul însărcinează Comitetul 
Central să urmărească 'consecvent, 
sistematic și perseverent soluționarea 
problemelor securității internaționa
le, orientînd politica externă a 
Uniunii Sovietice spre promovarea 
neabătută a liniei coexistenței paș
nice, a fermității în apărar.ea prin
cipiilor și pozițiilor UJt.S.S., spre 
o atitudine flexibilă, în dorința de a 
se ajunge la compromisuri reciproc 
acceptabile, spre dialog și înțelegere 
reciprocă.

Orientarea principială a politicii 
externe a Uniunii Sovietice în anii 
viitori trebuie să devină lupta pen
tru înfăptuirea programului de lichi
dare a armei de distrugere în masă 
și pentru prevenirea pericolului de 

•război, program expus în declarația 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S. din 15 ianuarie 1986. ,

Congresul — se relevă în docu
ment — sprijină întru totul noile 
elemente pozitive apărute în rela
țiile reciproce cu țările comunității 
socialiste după plenara din aprilie a 
C.C. al P.C.U.S. Esența colaborării 
politice dintre țările noastre a fost 
și rămîne conlucrarea dintre parti
dele comuniste de guvernămînt, per
fecționarea și înnoirea metodelor și 
formelor acestei conlucrări.

P.C.U.S. se pronunță pentru rela
ții corecte, sincere cu toate partide
le comuniste, cu toate statele siste

mului socialist mondial, pentru un 
schimb tovărășesc de păreri cu 
acestea. Partidul salută orice pas pe 
calea apropierii statelor socialiste, 
orice schimbare pozitivă în relațiile 
dintre ele.

Congresul pornește de la faptul că 
multitudinea de forme ale mișcării 
comuniste nu este sinonimul dezbi
nării, tot așa cum unitatea nu are 
nimic comun cu uniformitatea, cu 
ierarhizarea, cu amestecul unor par
tide în treburile altora, cu tendința 
vreunui partid spre monopolizarea 
adevărului. Congresul reafirmă soli
daritatea de nezdruncinat a P.C.U.S. 
cu forțele de eliberare națională și 
socială, linia lui de colaborare strin- 
să cu țările de orientare socialistă, 
cu partidele revoluționar-democra- 
tice, cu mișcarea de nealiniere, de 
dezvoltare a contactelor și cooperării 
cu social-democrația, de lărgire a 
legăturilor cu toți cei care se pro
nunță împotriva războiului, pentru 
securitatea internațională.

Congresul cheamă oamenii sovie
tici să-și consacre toate forțele, cu
noștințele, capacitatea, întregul en
tuziasm creator mărețelor obiective 
ale construcției comuniste, să ducă 
înainte cu cinste opera revoluționa
ră victorioasă a lui Lenin, cauza lui 
Octombrie 1

*
Comitetul Central al Partidului Co

munist al Uniunii Sovietice a oferit, 
in aceeași zi, la Palatul Congreselor 
din Kremlin o recepție în cinstea 
delegațiilor străine participante la 
lucrările forumului comuniștilor so
vietici.

Mihail Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., a rostit un cu- 
vînt de salut.

*
Tovarășii Constantin Dăscălescu. 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-minis- 
tru al guvernului, și Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care au făcut parte din dele
gația Partidului Comunist Român ce 
a participat la lucrările celui de-al 
XXVII-lea Congres al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, au 
revenit, joi seara, în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenti tovarășul Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
alte persoane oficiale.

Stația sovietică interplanetară „Vega-r‘ 
și-a îndeplinit cu succes misiunea

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Stația 
sovietică „Vega-r, al cărei zbor se 
efectuează in cadrul programului in
ternațional „Venus — Cometa Halley" 
și-a îndeplinit cu succes misiunea de 
cercetare a cometei. La 6 martie, re
latează agenția T.A.Ș.S., „Vega-1“ a 
trecut prin învelișul gazos al „stelei 
cu coadă", la o distanță de aproxi
mativ 9 000 de kilometri de nucleul 
acesteia, efectuînd pentru prima oară 
cercetări științifice complexe asupra 
acestui corp ceresc. Instalațiile știin
țifice ale stației automate și camere
le de televiziune au permis luarea 
unor imagini ale nucleului cometei, 
măsurarea temperaturii și reliefarea 
altor caracteristici fizico-chimice ale 
misterioasei Halley. Aparatura de li 
bordul stației automate interplaneta
re a făcut analiza componentei chi
mice a învelișului de gaze și praf, 
i-a măsurat cîmpul magnetic la „pe

riferie" si i-a studiat procesele fizice 
ce au loc în învelișul acesteia.

Joi, in timp ce „Vega-1“ trecea prin 
apropierea nucleului lui Halley, cu o 
viteză de aproximativ 80 kilometri 
pe secundă, s-au făcut numeroase 
fotografii si măsurători științifice, 
timp de trei ore. Vtilizindu-se diferi
te filtre, au fost transmise pe Pă
mânt peste 500 de imagini color ale 
învelișului si nucleului cometei.

Potrivit datelor telemetrice, preci
zează agenția T.A.S.S.. sistemele de 
bord ale stației automate interplane
tare „Vega-1“, după trecerea prin în
velișul gazos al cometei, si-au păstrat 
capacitatea de lucru și funcționează 
normal. „Vega-1“ va face ultimele 
cercetări asupra lui Halley în zilele 
de 1 si 8 martie.

La 9 martie, o altă stație automată 
interplanetară sovietică, „Vega-2“, 
va trece la cea mai apropiată dis
tanță de cometă.

către 
membru

R.S.F. Iugoslavia, 
vicepreședinte al Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F.I., și Branislav 
Ikonici, președinte al Consiliului 
Executiv al Adunării R.S. Serbia.

La primire a participat tovarășul 
Dumitru Popa, ambasadorul Româ
niei la Belgrad.

Conflictul irano-irakian
TEHERAN 6 (Agerpres) — Postul 

de radio Teheran, citat de agențiile 
Reuter și France Presse, a anunțat 
că forțele iraniene au bombardat 
miercuri cu artileria grea baza ae
riană irakiană Shu’aiba, la sud-vest 
de orașul Basra și un cartier mili
tar situat la Darihaimiyeh, la 60 km 
în interiorul teritoriului Irakului. 
Forțele aeriene iraniene au bombar
dat în mai multe reprize șoseaua 
Faw-Basra.

Pe frontul 
ne au mai 
a menționat 
ran.

BAGDAD 6 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar irakian 
citat de agenția I.N.A. a anunțat că 
formații de avioane militare irakiene

de nord, forțele iranie- 
cucerit 14 km pătrați, 
postul de radio Tehe-

au atacat miercuri obiective militare 
în adîncimea teritoriului iranian. 
Aparatele irakiene au bombardat ta
băra militară iraniană de la Hussei- 
neyeh. Totodată, forțele aeriene ira
kiene au efectuat raiduri împotriva 
complexului 
Gavaneh.

Pe de altă 
au atacat și 
țiuni iraniene.

BAGDAD 6 (Agerpres) — La 
Bagdad s-au încheiat lucrările celei 
de-a X-a Conferințe a miniștrilor 
informațiilor din unele țări arabe. 
Declarația finală a reuniunii susține 
necesitatea unei reglementări paș
nice a conflictului dintre Iran și 
Irak care să fie negociată sub auspi
ciile O.N.U.

petrolier iranian de la
parte, avioane irakiene 
distrus cinci ambarca-

AMERICA CENTRALA

Sprijin pentru o soluție negociată a crizei din zonă
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres).

— Reprezentantul permanent al Ve- 
nezuelei la Națiunile Unite l-a in
format pe secretarul general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, în 
legătură cu activitatea „Grupului de 
la Contadora”, cu deosebire asupra 
recentei reuniuni de la Punta del 
Este și viitoarei întîiniri programată 
să aibă loc la 21 martie, Ia Cancun 
(Mexic) — transmite agenția Prensa 
Latina.

Diplomatul venezuelean și-a ex
primat încrederea în acțiunea state
lor latino-americane, evidențiind 
existența voinței politice, a dorin
ței și interesului țărilor continentu
lui de a se soluționa situația con- 
flictuală din America Centrală.

CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager
pres). — Ministrul afacerilor exter
ne al Canadei, Charles Joseph Clark, 
și-a exprimat sprijinul pentru efor
turile Mexicului și ale altor țări în 
curs de dezvoltare în vederea insti
tuirii unor relații comerciale și eco
nomice echitabile.

Ministrul canadian și-a exprimat, 
pe de altă parte, îngrijorarea în le
gătură cu agravarea situației din 
America Centrală, arătînd că țara sa 
susține eforturile Mexicului și ale 
celorlalte state membre ale „Gru
pului de la Cdntadora” îndreptate 
spre reglementarea stărilor de con
flict din această regiune și instau
rarea unei păci trainice.

S.U.A
Opoziție față de acordarea de „ajutor“ 
forțelor contrarevoluționare nicaraguane

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Propunerea Administrației S.U.A. 
privind acordarea unui „ajutor” în 
valoare de 100 milioane dolari for
țelor contrarevoluționare nicaragua
ne a fost respinsă de subcomitetul 
pentru relații externe al Camerei 
Rebrezentanților. informează agenții
le U.P.I. și Reuter. Potrivit proce
durii constituționale, propunerea res
pectivă trebuie să fie dezbătută si 
aprobată de comisiile specializate ale

celor două camere ale forului legis
lativ american. Pînă în prezent, nu
meroase personalități ale Camerei 
Reprezentanților, cu majoritate de
mocrată. au afirmat că se vor opu
ne proiectului Administrației. în mă
sura în care acesta va constitui un 
sprijin acordat ..politicii eșuate a 
militarismului, in detrimentul pro
cesului negocierilor” si ar aduce pre
judicii relațiilor Statelor Unite cu 
țările vecine.

Ciocniri violente în Nicaragua
MANAGUA 6 (Agerpres). — Ri- 

postînd la atacurile lansate de gru
pările contrarevoluționare antisan-

800 de milioane de oameni 
— afectați de foamete 
NAȚIUNILE UNITE 6 (Ager

pres). — Circa 800 milioane de 
locuitori ai globului sint a- 
fectați de foamete și 15 milioa
ne de copii pier anual de inani- 
ție sail din cauza bolilor - a re
levat secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuel
lar, luînd cuvîntul în cadrul unei 
reuniuni a Națiunilor Unite con
sacrate programului alimentar 
mondial.

Participanții la conferință au 
subliniat că este inadmisibil să 
se Irosească mijloace uriașe 
pentru cursa înarmărilor, în timp 
ce pe planetă se menține foa
metea.

diniste, trupele Armatei Populare 
Sandiniste au scos din luptă, în in
tervalul 12 februarie — 1 martie, 
150 de agresori, se arată într-un co
municat al Ministerului nicaraguan 
al Apărării, citat de agenția E.F.E. 
De asemenea, au fost capturate arme 
și muniții. Se precizează că cele mai 
violente ciocniri s-au înregistrat în 
provinciile Matagalpa și Zelaya.

MADRID

În preajma referendumului 

privind apartenența Spaniei 
la N.A.T.O.

MADRID 6 (Agerpres). — In timp 
ce in Spania continuă campania ofi
cială în vederea referendumului de 
la 12 martie cu privire la apartenen
ța țării la N.A.T.O., rezultatele mai 
multor sondaje de opinie publicate 
de presa națională relevă că o par
te importantă a populației se pro
nunță împotriva menținerii tării în 
Alianța atlantică — informează a- 
gentiile Reuter și France Presse.

Potrivit cotidianului „El Pais”, 36,2 
la sută dintre spanioli vor vota îm
potriva prezenței Spaniei în N.A.T.O., 
în timp ce numai 26,2 la sută dintre 
ei sînt favorabili apartenenței la 
pactul militar. Rezultatele altor son
daje de opinie, publicate de cotidia- 
nele „Diario 16“ și „La Vanguardia", 
indică, de asemenea, existența unei 
majorități care se opune menținerii 
în continuare a Spaniei în N.A.T.O.

Campania oficială in vederea re
ferendumului se va încheia luni, cu 
un miting la Palatul congreselor din 
Madrid.

MADRID 6 (Agerpres) — Un do
cument dat publicității de „Adu
narea femeilor din Spania” se pro
nunță pentru neutralitatea țării, în 
favoarea progresului și a prosperi
tății spaniolilor. Semnatarele docu
mentului evidențiază că menținerea 
Spaniei în N.A.T.O. ar însemna, în
tre altele, reducerea cheltuielilor 
destinate familiilor și altor scopuri 
sociale. Ca urmare, femeile spaniole 
cer populației țării ca la referendu
mul de la 12 martie să se pronunțe 
împotriva continuării prezentei Spa
niei în N.A.T.O.

în fruntea semnatarelor acestui 
document se află Dolores Ibarruri, 
președintele Partidului Comunist din 
Spania.
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„Cosmosul să fie folosit numai 
în scopuri pașnice 1"

masă pentru stringerea de semnă- i 
turi pe un apel care cheamă la in- / 
terzicerea oricăror cercetări legate ț 
de militarizarea spațiului cosmic, < 
relatează agenția T.A.S.S. ’

ț 
Interzicerea experiențelor cu arma atomică ț 

ț 
ț 
ț 
ț 
*

OSLO. — Din inițiativa organiza
ției antimilitariste „Știința și răs
punderea în secolul nuclear”, în 
Norvegia a început o campanie de

F

ț 
ț 
ț

ț 
ț

ț
J S.U.A.

ț
\ NEW YORK. - Interzicerea gene- 
4 rală și totală a experiențelor nu- 
l cleare constituie sarcina principa- 
j lă a mișcării „Medicii lumii, pen- 

J

este o cerință a securității internaționale

tru preintimpinarea unui război nu
clear", a declarat secretarul exe
cutiv al acestei organizații inter- 
naționale, Konn Newgeant. Nouă,

în S.U.A., ne revine sarcina de a 
convinge guvernul și poporul a- 
merican că moratoriul asupra ex
periențelor cu arma .nucleară și, in 
cele din urmă, încheierea unui acord 
cu privire la interzicerea deplină a 
experiențelor răspund în măsură e- 
gală intereselor vitale ale secu- . 
rității S.U.A. și U.R.S.S., a spus el. ț

' AUSTRIA : 50 de organizații de femei cer lichidarea j 
J armelor de distrugere în masă I

ț VIENA. — Femeile lumii trebuie 
i să contribuie mai eficient la elimi- 
J narea pericolului unui război nu- 
i clear, să acționeze pentru lichidarea 
i armei nucleare si a altor tipuri de 
J arme de distrugere în masă, pentru 
ț încetarea cursei înarmărilor pe Pă- 
ț mint si îtl Cosmos, se subliniază in

\

ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț

i țâre la adresa păcii pe plane- 
' ta noastră o constituie cursa i înarmărilor, iar singura cale de 
. lichidare a ei este dezarmarea com- 
* pletă, a declarat, în cursul unei în- l tilniri cu participanții la Conferin- 
’ ța internațională in problemele

- . . J
declarația comună a peste 50 de or- ț 
ganizații de femei din Austria, 
dată publicității la Viena. 
clarația subliniază că lupta pen
tru pace a femeilor este indisolubil 
legată de afirmarea lor ca cetățeni 
cu drepturi egale in toate dome
niile vieții politice, sociale si ob
ștești.

AUSTRALIA : „Toate țările trebuie să contribuie 
la înlăturarea primejdiei nucleare"

CANBERRA. — într-un discurs 
rostit la Canberra cu ocazia împli
nirii a trei ani de la preluarea pu
terii de către actualul guvern aus
tralian, primul ministru Robert 
Hawke a declarat că principiile că
lăuzitoare ale politicii Australiei 
sînt apărarea independenței și 
securității naționale. Salutînd relua
rea negocierilor de la Geneva în 
problema armamentelor nucleare și 
cosmice, premierul australian a ți
nut să sublinieze : „Nu trebuie să

tria, i 
De- ’
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subestimăm dificultățile care stau 
în calea realizării unui acord, dar 
nici nu trebuie să reducem în 
vreun fel eforturile noastre pro
prii in acest domeniu” — relatea
ză agenția China Nouă.

El a adăugat că un demers ma
jor al guvernului australian pe 
planul controlului armamentelor îl 
reprezintă inițiativa de a se reali
za o zonă fără arme nucleare in 
sudul Pacificului prin intermediul 
forumului Pacificului de sud.

INDIA : Dezarmarea generală — calea asigurării păcii
DELHI. Principala amenin- conducerii, ce se desfășoară la 

Delhi, primul ministru al Indiei, 
Rajiv Gandhi. Șeful guvernului in
dian 
zile 
sale,
vent pentru dezarmarea nucleară.

a subliniat că, din primele 
ale obținerii independenței 
India s-a pronunțat consec-

Pregătiri în vederea sesiunii speciale a 0. N. U 

în problema situației economice a Africii
ADDIS ABEBA 6 (Agerpres). — La 

Addis Abeba a avut lț>c o reuniune a 
Biroului celei de-a 21-a reuniuni la 
nivel înalt a Organizației Unității 
Africane consacrată pregătirii viitoa
rei sesiuni speciale a O.N.U. in pro
blema situației economice a Africii. 
Președintele Senegalului. Abdou 
Diouf. președinte în exercițiu al 
O.U.A., a prezentat Biroului raportul 
Consiliului permanent al O.U.A., a- 
probat de recenta reuniune ministe
rială a O.U.A., care conține propu
neri în direcția redresării agricultu
rii africane, a industriei, precum si 
de soluționare a principalelor 
tiqni cu care se confruntă 
continentului.

într-o conferință de presă după 
reuniunea Biroului. Ide Oumarou, 
secretar general al O.U.A., a subli
niat că participanții la reuniune au

discutat situația din sudul continen
tului. precum și problema acordării 
imediate a independenței Namibiei 
în baza rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U. Totodată, a fost 
reiterat apelul adresat liderilor afri
cani de continuare a eforturilor în 
direcția soluționării pe cale nego
ciată a conflictului din Ciad.

ches- 
țările

ADDIS ABEBA 6 (Agerpres). — Cu 
prilejul lucrărilor conferinței minis
teriale a Organizației Unității Afri
cane de la Addis Abeba, s-a anun
țat că prima conferință a miniștri
lor culturii din țările africane se va 
desfășura în capitala statului Mau
ritius. Port Louis. în luna aprilie a? 
întilnirea va marca si împlinirea a 
zece ani de la inițierea Cartei cul
turale pentru Africa.
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LA PRAGA a fost semnat acor
dul cu privire la dezvoltarea schim
burilor turistice dintre România și 
Cehoslovacia pe perioada 1986— 
1990. Documentul a fost semnat de 
Ion Stănescu, ministrul român al 
turismului, și Ludovik Priecel, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior al R.S. Cehoslovace. Cu pri
lejul prezenței sale la Praga, mi
nistrul român a fost primit de La
dislav Gerle, vicepreședinte al gu
vernului, și a purtat convorbiri cu 
Bohumil Urban, ministrul ceho
slovac al comerțului exterior.

miți de președintele Filipinelor, 
Corazon Aquino.

I

C.C. AL P.C. DIN URUGUAY A 
SUBLINIAT NECESITATEA CON
VERGENȚEI TUTUROR FORȚE
LOR DEMOCRATICE în vederea 
depășirii problemelor dificile cu 
care se confruntă economia națio
nală, a unei participări active a 
acestora la acțiunea de reconstruc
ție a țării — informează agenția 
A.D.N. într-un comunicat difuzat 
la Montevideo, C.C. al P.C. din 
Uruguay s-a pronunțat, totodată, 
în favoarea adoptării de măsuri 
care să servească intereselor ma
selor populare.

HOTĂRÎRE. Partidul Socialist 
Unificat, Partidul Revoluționar al 
Oamenilor Muncii, Partidul Mexi
can al Oamenilor Muncii și Parti
dul Patriotic Revoluționar din Me
xic au hotărît să participe, la 14 
martie, în capitala țării, la o reu
niune comună consacrată adoptării 
unui program unitar de acțiune — 
transmite agenția Prensa Latina. 
S-a precizat că hotărîrea se înscrie 
în cadrul eforturilor îndreptate spre 
realizarea și consolidarea unității 
de acțiune a forțelor democratice, 
progresiste din Mexic.

LA ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
Congresului Confederației Generale 
Italiene a Muncii .(C.G.I.L.), parti- 
cipanții au adoptat o moțiune ce 
cheamă la intensificarea acțiunilor 
în favoarea păcii, pentru dezarma
re. Adresîndu-se guvernului italian 
și parlamentului țării, moțiunea 
C.G.I.L. cere ca acestea „să refuze 
orice adeziune a Italiei la proiectul 
american «Inițiativa de apărare 
strategică» și la orice altă inițiativă 
vizînd crearea de arme spațiale” — 
informează agenția ANSA.

TURNEU AL PREȘEDINTELUI 
S.U.A. Purtătorul de cuvînt al Ca
sei Albe a anunțat că președintele 
Ronald Reagan va întreprinde în 
perioada 26 aprilie — 7 mai — un 
turneu în țări din Asia, care se va 
încheia la Tokio prin participarea 
la reuniunea la nivel înalt a prin
cipalelor șapte state occidentale in
dustrializate, transmit agențiile 
United Press International și Asso
ciated Press. Anterior, președintele 
Reagan se va întîlni, în Insula 
Bali, cu șeful statului indonezian, 
Suharto și va avea întrevederi cu 
miniștri de externe din țările mem
bre ale Asociației Națiunilor 
Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.) 
Indonezia, Filipine, Malayezia, 
gapore și Thailanda.

GOLFULUI URMEAZĂ SĂ SE ÎN
TRUNEASCĂ SÎMBATĂ ÎNTR-O 
REUNIUNE EXTRAORDINARĂ la 
Riad pentru a analiza ultimele evo
luții pe piața mondială a țițeiului 
și consultările purtate recent în 
acest sens, informează ziarul Al 
Sharq Al-Awsat, care apare la Pa
ris. Potrivit ziarului, participanții 
vor examina coordonarea politicii 
în domeniul petrolului în lumina 
ultimelor evoluții incluzind redu
cerea prețului la țiței și vor evalua 
tendințele înregistrate după reu
niunea ministerială a O.P.E.C. de 
la Geneva din luna decembrie. Va 
fi, de asemenea, examinată posibi
litatea organizării unei reuniuni 
comune a țărilor O.P.E.C. și a ce
lor producătoare de petrol nemem
bre ale organizației.

SUB AUSPICIILE O.N.U., la 
Viena au inceput lucrările unei 
reuniuni cu privire la prevenirea si 
controlul acțiunilor ' criminale, la 
care va fi abordată cu prioritate 
problema terorismului. Participan
ta vor discuta, de asemenea, rolul 
O.N.U. în prevenirea acțiunilor cri
minale si chestiuni referitoare la 
organizarea celui de-al optulea 
congres pentru preintimpinarea cri
minalității, care va avea loc, tot 
sub auspiciile O.N.U.. în 1990.
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DECLARAȚI®- Jose Maria Sison, 
unul din cei patru lideri comu
niști filipinezi, puși în libertate de 
noul guvern al țării, după mai 
mulți ani de închisoare, a decla
rat la o conferință de presă că, în 
contextul faptelor de după ple
carea din țară a fostului președinte 
Marcos, Partidul Comunist din Fi- 
lipine este legal și că nu este. deci, 
nevoie de a-1 legaliza. Anterior li
derii comuniști Jose Maria Sison 
și Bernabe Buscayno au fost pri

COMISIE SPECIALA DE ....
CHETA ÎN HAITI. Autoritățile de 
la Port-au-Prince au hotărît crea
rea unei comisii speciale de an
chetă care să stabilească daunele 
provocate finanțelor statului hai- 
tian de operațiunile frauduloase ale 
unor membri ai fostului guvern 
din perioada dictaturii lui Jean 
Claude Duvalier, informează agen
ția France Presse. De asemenea, 
printr-o ordonanță a Ministerului 
Justiției, au fost expropriate bunu
rile a cinci membri ai fostului ca
binet duvalierist

MINIȘTRII PETROLULUI DIN 
ȚĂRILE MEMBRE ALE CONSI
LIULUI DE COOPERARE AL

I
REDUS

Consiliul 
a hotărit,

BUNDESBANK A 
RATA DE SCONT. 
Central al Bundesbank 
joi, să reducă rata de scont cu o 
jumătate de procent, astfel încît 
aceasta să ajungă la 3,5 la sută — 
Informează agențiile internaționale 
de presă. Măsura intră in vigoare 
începînd de vineri. Într-un comu
nicat al Bundesbank dat publici
tății în legătură cu aceasta, se 
menționează că o asemenea dimi
nuare ar putea constitui un sem
nal pentru ca și partenerii occi
dentali ai R.F.G. să procedeze Ia 
țeducerea taxelor lor de scont.

La mina 
din Kato- 
570 metri, 
galeria de

I
ACCIDENT MINIER, 

de cărbune „Gottwald” 
vice, la o adincime de 
a avut loc o surpare în 
exploatare, relatează agenția P.A.P. I 
Doi mineri și-au pierdut viața, iar 
alți doi au fost răniți. ________ I
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