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EXEMPLARĂ A SARCINILOR ECONOMICE

Prioritate realizării producției
fizice și exportului!
Ne aflâm în cea de-a doua jumătate. a lu
nii martie, perioadă in care - pornind de la
analiza realistă, responsabilă a rezultatelor de
pînă acum - tn fiecare întreprindere și ramu
ră a industriei trebuie concentrate puternic toa
te forțele și asigurate toate condițiile materia
le și organizatorice pentru ca fiecare zi să fie
tot mai bogată în împliniri, astfel ca sarcinile
de plan și prevederile programului suplimentar
de producție industrială pe primul trimestru al
acestui an să fie îndeplinite integral.
Cu atît mai mult trebuie să se acționeze în
acest sens in întreprinderile, ramurile și jude
țele în care realizările din. prima jumătate a
lunii martie nu se situează la nivelul prevede
rilor planului, în care s-au înregistrat o serie
de rămîneri in urmă la anumite produse absolut
necesare economiei naționale. Practic, în ur
mătoarele două săptămîni, în toate aceste in-

treprinderi, ramuri și județe trecute să se ia
măsuri energice, hotărîte pentru ca pionul la
producția fizică pe această lună să fie înde
plinit in întregime, la toate produsele, Io toa
te sortimentele și, concomitent, să fie recupe
rate grabnic restanțele din perioada anterioară,
in spiritul sarcinilor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul genera! al parti
dului. pe primul plan an.activității organelor și
organizațiilor de partid, consiliilor de con
ducere din ministere, centrale și întreprinderi,
oamenilor muncii din fiecare unitate și ra
mură industrială - trebuie să se afle realizarea
riguroasă, integrală a planului la export. Cu
cea mai mare răspundere trebuie să se înțe
leagă că exportul este o problemă prioritară,
esențială a planului pe anul 1986 și, de aceea,
sarcinile in acest domeniu trebuie îndeplinite
integral, corespunzător contractelor încheiate cu

• In fiecare întreprindere ți ramură industrială să fie
luate măsuri hotărîte pentru realizarea integrală, la fiecare
sortiment, a planului la producția fizică, pentru recuperarea
neintirziată a restanțelor, acolo unde acestea există.
• Cu prioritate ți cu cea mai mare răspundere să se ac
ționeze pentru realizarea integrală ți la un nivel calitativ su
perior a producției destinate partenerilor externi, astfel ca
planul la export pe luna martie ți pe ansamblul primului tri
mestru să fie îndeplinit in cele mai bune condiții.
• Pentru realizarea ritmică ți integrală a planului este
absolut necesar ca pretutindeni să se respecte cu strictețe
obligațiile asumate prin contractele economice privind apro-

partenerii externi, încă din primul trimestru ol
anului.
De buna seamă, in întregul efort de muncă
și organizare pe care îl solicită desfășurarea
in cit mai bune condiții a activității economice
în această perioadă, sarcini deosebit de im
portante revin cadrelor de conducere și acti
viștilor organelor județene, municipale și oră
șenești de partid, conducerilor și specialiștilor
din ministere. Datoria lor de căpetenie este de
o-și muta centrul de greutate al activității lor
in întreprinderi, analizind zilnic , cum se reali
zează planul la producția fizică, și în primul
rînd la export, soluționind cu promptitudine șirăspundere toate problemele care se ridică în
legătură cu organizarea producției, aprovizionareo tehnico-materială, realizarea sarcinilor în
cooperare cu celelalte întreprinderi, astfel ca
toate unitățile să încheie primul trimestru cu
rezultate cit mai bune.

vizionarea cu materii prime ți materiale ți cooperarea dintre
întreprinderi. •
i
• Cadrele de conducere ți activițtii comitetelor județene,
municipale ți orățenești de partid, conducerile ministerelor ți
centralelor să examineze zilnic, la fața locului, in întreprin
deri, stadiul realizării planului la producția fizică ți export, rezolvind cu promptitudine ți răspundere problemele care se
ridică intr-o unitate sau alta.
• In toate întreprinderile să se acorde întreaga atenție
crețterii moi susținute a productivității, reducerii mai substan
țiale a consumurilor materiale ți energetice, ridicării pe toa
te căile o eficienței economice.

OAMENI Al MUNCII DIN INDUSTRIE!
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Acționați cu toata energia, eu înaltă răspundere muncitorească,
folosind din plin, cu randament maxim, mijloacele tehnice, fiecare oră,
fiecare zi, pentru îndeplinirea integrală, la toate sortimentele, a planu
lui la producția fizică, pentru realizarea cu prioritate
în condiții
de calitate ireproșabilă a prodiuției destihateexportulul, spre a încheia
primul trimestru alunului cu rezultate cit mai bune!

Însămîntările - în ritm intens,
de cea mai buna calitate!

-----------------------
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Porțile de Fier II-o nouă stea
în salba de lumini a patriei
Noaptea începuse normal.
Au venit la lucru de eu
seară, au preluat schimbul,
la ora obișnuită. de la
echipa lui Ion Țărțălău.
Era sîmbâtă spre dumini
că. Ei, adică echipa de
montori-energeticieni con
dusă de Ion Plăcintă, cei
nouă „meșteri mari", spe
cializat; in lucrări de mon
ta: de mare complexitate si
finețe. Si — ca in baladă. !
— nu lipsea nici a! zecelea,
maistrul Aurel Mindrescu,
.
Porțile de
venit aici,. la
Fier II. dinspre Argeș,
unde-si are casa si tot
rostul...
— Si cum spuneați — îl
„descoasem" pe șeful de
echipă — era simbătă spre
duminică.
Un sfirșit de
săptăminâ ca atitea, altele...
— Chiar așa ! Am lucrat
pînă dimineața cu acest
gind. Numai că dimineața,
văzind noi cit de puțin mai
rămăsese de lucru oină sâ
predăm • întregul stator la
betonare. n-hm mai vrut
nici unul să plecăm acasă,
în 24 de ore ar fi fost to
tul gata. Asta însemna toa
tă ziua de luni. Și noaptea
următoare.. N-a mai plecat
nimeni. Am trimis vorbă la
ai lui Țărțălău. să vină si
ei. Ne-am adunat, ambele
echipe, intr-una singură,
mai mare, mai dtiternică.
Meșterul era cu noi. Ne-am
împărțit lucrul si pe la ora
17.30 era totul gata. Asta
a fost.
Pare simplu. Așa cum ni
se .poveșțește, ai crede că
duminică- arttiea, memorabi-.
la h-a foist'cSjjit o zi cajortcare alta. ■
— Păi asa a și fost. Nopți
d-astea, lungi, am mai făcut
noi. si vom mai face. De
Ia noi. de la fiecare. ..trec''
citeva ceasuri. Care, oricum, ar trece. Iar in contul
acestor ore. tara ciștigâ
enorm. Vă imaginați că un
grup energetic cu o putere
instalată de 27 MW, ..rotit"
chiar si cu 24 de ore mai
devreme. înseamnă mii de
kilowați in plus pulsați in
sistem. Eu asa gindesc —
conchide maistrul Aurel
Mindrescu — și ca mine
'gindesc toți constructorii
împreună pu care ducem
lă canăt această importantă
lucrare, hidrocentrala Por
ților de Fier II.
— Surprinzător este că
gindiți și acționați cu totii
ca un singur om.
— De ce surprinzător ?
Sintem vechi tovarăși d?

șantier, cu multe hidrocen
trale „comune" la activ.
Cind încep construcțiile
unei noi hidrocentrale, șefii
de echipă, maiștrii, șefii de
lot sau de șantier îsi chea
mă oamenii pe care-i știu
de oameni și de, muncitori.
O hidrocentrală nu este-un
lucru obișnuit, trebuie să
știi bine cu cine te-apuci
s-0 construiești.
Deci acesta era secretul.
Oamenii șantierului sînt le
gați nu numai prin ceea ce
au de construit, efectiv, la
un moment dat. Firele ca
re-i leagă sînt mult mai
trainice si duc departe, in
trecut. Cind începe o con
strucție de asemenea an
vergură. șefii de formații
procedează asemenea căpi
tanilor de vas care-și aleg
echipajul de cursă lungă,
om cu om. dintre cei oe
care ii știu cei mai bum.

și celorlalte lucrări de sezon s-a redus foarte
mult. Ca atare, intr-o perioadă de aproximativ
o lună de zile vor trebui însămînțate aproape
cinci milioane de hectare, ceea ce presuoune
o temeinică organizare a muncii formațiilor de
mecanizatori . și cooperatori din fiecare unitate
agricolă, astfel incit tractoarele și celelalte uti
laje să fie folosite din plin, să se lucreze din
zori și pină seara la pregătirea terenului și
semănat - și chiar noaptea, acolo unde lucră
rile de pregătire a solului trebuie să fie ur
gentate.

® Sâ se treacă din plin, cu toate forțele, la insămînțări,
astfel încît în această săptămînă să se încheie semănatul
culturilor din prima epocă ți în mare parte — cele din epoca
a doua ; experiența ți rezultatele unor județe demonstrează
că, printr-o temeinică organizare a muncii ți identificarea
operativă a terenurilor zvîntăte, lucrările pot avansa repede.
© în toate unitățile agricole și județele unde apa re
zultată din topirea zăpezilor băltește pe semănături sau pe
terenurile ce vor fi însămînțate în această primăvară este
necesar să fie săpate grabnic șanțuri și canale de scurgere,
mobilizindu-se la efectuarea acestor lucrări cit mai mulți lo
cuitori ai satelor.
• în pomicultură și viticultură, concomitent cu lucrările
specifice acestui sezon — tăieri de rodire și stropiri contra
dăunătorilor și bolilor - se impune să se acționeze mai

Concomitent cu insămințarea sau plantarea
fiecărei culturi in perioada ootimă, o atenție cu
totul deosebită trebuie acordată aplicării ri
guroase a normelor tehnice de calitate ia efectuarea fiecărei lucrări - de la pregătirea și
fertilizarea terenului pină la respectarea adincimii de semănat și a densității optime la toa
te culturile - pentru a Se pune fundament trai
nic recoltelor superioare prevăzute in planul
pe acest an.
Practic, care sînt urgențele acestor zile de
inceput de campanie ?

energic în vederea desfundării terenurilor destinate noilor
plantații de vii, pomi și arbuști fructiferi.
• O importanță deosebită să fie acordată în aceste zile
lucrărilor de sezon în legumicultura : producerea răsadurilor,
amenajarea și acoperirea solariilor, însămînțarea ți planta
rea mazării, verdețurilor, cepei, usturoiului, a răsadurilor de
varză timpurie, astfel încît să se asigure condițiile necesare
obținerii de recolte mari și cit mai timpurii de legume.
© în zootehnie, printr-o furajare și îngrijire corespunză
toare, prin instaurarea unei ordini ți discipline desăvirțite in
fiecare fermă, să se asigure mărirea efectivelor de animale,
creșterea in greutate prevăzută, realizarea programului de
monte ți fătări, sporirea producției animaliere, în scopul în
deplinirii in bune condiții a planului în acest sector.

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURA!

Folosiți din plin mifloacele mecanice, flecare oră bună de lucru
in cîmp pentru ca în această săptămînă să fie încheiat semănatul eultudin prima epocă și să se realizeze un avans substanțial la cele
din epoca a doua! Respectați cu strictețe normele tehnice la efectuarea
fiecărei luerări pregătirea terenului, fertilizare și semănat
spre a
pune baze solide recoltelor prevăzute a se rtaRza prin frtanăl pe 19M!

de la Porțile de Fier 1. re
naște aici si redevine ener
gie. Pentru această energie,
multi constructori au făcut,
nu o dată, asemenea eroi
lor noștri, din noapte zi.
Unii dintre ei, de mult nu
mai sînt aici. Mai au de
lucru acum. aici, montorii.
Au plecat cei ce le-au pre
gătit acestora ..terenul",
frontul de lucru. Dintr-un
vast șantier dominat ' de
utilaje în continuă mișcare,
peisajul a devenit acum aparent static. Se fac lucrări
de complexitate si finețe —
montaj, finisaj, reglaj și
altele care... rimează cu acestea. pe care numai ochiul
cunoscătorului le poate cu-,
prinde in toată amploarea
lor.
Pînă acum, hidrocentrala
Porțile de Fier II a furnizat sistemului energetic na
țional citeva sute de mili-
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cei mai capabili și mai
devotați profesiei. Aici, la
Porțile deFier Ii. înOstrovu Mare al Mehedinților,
de la director oină la ulti
mul muncitor angajat oe
șantier, oamenii au venit
fiindcă numele lor, cuno:
cut de constructori, orezentau garanție. Erau nume
impuse pe marile șantiere
de construcții ale țării. O
generație „izvorîtâ" de la
Bicaz. și care a crescut în
pas cb .tara. :mplinindu-se
in. ppoca marilor construc
ții, inaugurată de Con
gresul al IX-lea al parti
dului. Sint cei care au aprins . luminile Oltului si
ale Lotrului energetic, si
cele de pe Argeș si de pe
atitea alte riuri din salba
țării. Ca și, aici, la Dunăre,
in amonte de Ostrovu Mare
— la Porțile de Fier I...
Pentru ca astăzi, la Por
țile de Fier II. să putem
admira mersul in plin al
celor cinci grupuri energe
tice intrate in funcțiune,
concomitent cu eforturile
concentrate la grupurile
următoare, cu termene a-"
propiatc de Dunere in fun ■țitme. Hidrocentrala Porțile
de Fier II. Prin strădania
acestor oameni, produce
energie pe măsură ce se
inaltă. Dunărea a urcat,
in drumul ei spre lumină,
o nouă treaptă. Puterea ei,
refăcută după ..examenul"

PRODUCȚIE FIZICĂ
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Am intrat în cea de-a doua parte a lunii
martie, iar în cursul acestei săptămîni va avea
loc echinocțiul de primăvară. Așadar, timpul
este foarte înaintat, dor lucrările agricole spe
cifice acestui sezon sînt abia la început. In
cursul săptăminii trecute, în-cea mai mare parte
a Transilvaniei și în Banat, unde temperaturile
au crescut simțitor, au fost însămînțate primele
suprafețe, iar in grădini a inceput plantarea
legumelor.
'
Datorită evoluției timpului din această pri
măvară, numărul zilelor afectate însămînțărilor

Porțile de Fier II

PESTE PREVEDERI
BACAU
Acțiunile și măsurile intre-ț
prinse de colectivele de oameni
ai muncii din industria județu
lui Bacău pentru modernizarea
producției și ridicarea nivelu
lui tehnic al activității econo
mice s-au materializat in im
portante cantități de produse
realizate peste plan. Astfel, in
perioada care a trecut de la în
ceputul anului au fost realiza
te și livrate beneficiarilor in
terni și la export mai mult de
100 tone utilaje tehnologice
pentru industria chimică, 5 000
bucăți armături industriale din
fontă, 17 000 perechi încălță
minte, 35 000 mp țesături, con
fecții textile in valoare de 36
milioane lei, mobilier din lemn,
cherestea, furnire, cărbune și
energie electrică. 'De menționat
că întregul spor de producție a
fost abținut pe seama creșterii
productivității muncii și măririi
indicelui de utilizare a mașini
lor-și utilajelor. (Gheorghe Bal
tă, corespondentul „Scînteii").

B1STR1ȚA-NASAUD
Prima decadă din luna mar
tie a continuat seria succeselor
obținute in întreprinderile in
dustriale ale județului BistrițaNăsăud. unde de la începutul
anului și pină in prezent
valoarea producției suplimen
tare a trecut de 51 milioane
lei. Demn de remarcat este și
faptul că productivitatea mun
cii a atins pe fiecare lucrător
un plus de 1 203 lei față de
nivelul stabilit prin plan. Au
fost realizate, peste preve
deri, produse electrotehnice, de
mecanică fină și optică, echipamente hidraulice și pneu
matice, utilaje metalurgice, ar
mături industriale din oțel,
plăci înnobilate din lemn, țe
sături din bumbac și tip bum
bac, confecții textile și altele.
(Gheorghe Crișan, corespon
dentul „Scînteii").

să. dar sint de o mare com
plexitate si oamenii noștri
știu că de calitatea muncii
lor depinde, acum. întrea
ga construcție.
— Vă desprindeți greu de
lucrările încheiate, nu-i
așa ?
— Si da și nu — spune
maistrul Mindrescu. De fie
care dată, ceva din tine,
din sufletul tău rămine
pentru totdeauna in struc
i hi.
tura hidrocentralei abia
terminate ; in același timp. nici n-ai apucat să închei
lucrările, iar gindu] și su
fletul ti-s deja pe un nou
șantier. In orice caz. de
fiecare dată ai impresia că
acest ultim șantier este cel
mai spectaculos, cel mai
important si mai frumos :
că oamenii de aici sint ine
galabili. Și tot așa. de fie
care dată. Fiecare șantier,
pe rînd. este șantierul vie
ții tale.
întoarcem și noi privirea
spre locul unde zăbovește
privirea secretarului comi
tetului de partid. Din înăl
țimea centralei. însemnele
Uniunii Tineretului Comu
nist și ale Șantierului na
țional al tineretului parcă
surid în lumina primăvăraticâ.
— Știam că șantierul ti
neretului si-a încheiat, incă
din toamnă, activitatea I?
— Așa este. Au plecat
brigadierii, fiecare la locul
său de' muncă : in uzine. în
fabrici, pe alte șantiere.
Cum spuneam, au rămas
aici lucrările mai de finețo.
montajului'.'1 lucrări de
sfYicfă sbetiălitate. Aibf.
acum, nu mai e nevoie de
forțe numeroase, de aceea
nici n-ati mai regăsit ru
moarea de mare șantier,
forfota de anul trecut. Dar
am păstrat aceste simboluri
și le vom păstra pină la
inaugurarea
obiectivului,
în felul acesta, cea mai
tinără generație de con
structori — brigadierii lu
minii — sînt în permanen
tă printre noi. Nu-i clipă
să nu ne gindim la ei. la
strădania cu care s-au im
plicat in munca si viata
șantierului.
— Și nici ei nu ne pot
uita, completează maistrul
Mindrescu ; iar pentru a

oane kilowați-oră energie
electrică. încă o dată, acest
nume — Porțile de Fier —
devine simbolul descătușă
rii energiilor bătrînului Danubiu...
Mașina care ne-a adus
din Drobeta-Turnu Severin
— mașină robustă, de șan
tier — a străbătut, parcă,
prea repede drumul, spre
Ostrov. At it' de repede, in
cit nici n-am apucat să fa
cem ordine in impresii că
ne-am si pomenit •T uitconstructori.. Aici, .ca lat deauna. reintilnim cunoscuți. Ne întimpină secreta rul comitetului de_ partid,
tovarășul Mihai Toloescu.
om al acestor meleaguri
trezite la viață în „Epoca
Nicolae Ceaușescu". Intu
iește întrebările noastre,
nedumerirea față in fată
cu atîta „liniște".
— Au plecat multi dintre
noi. Constructorii propriuziși. cei ce mișcau pămintul și apa din loc. s-au dus
să facă acest lucru pe alte
șantiere. Lupta cu relieful
s-a" încheiat. Apa a fost
imblinzită.
— Prin urmare, tot ce era
spectaculos- ține de dome
niul trecutului ?
— N-aș putea spune asta.
•Este la fel de spectaculos, Anica FLORESCU
Virqil TATARU
ba Poate si mai si. ceea ce
se petrece acum. Sigur, lu corespondentul „Scînteii
crările se desfășoară acum
pe o arie mult mai restrin- (Continuare in pag. a Il-a)

Fiecare palmă de pămînt
Griul vegetează aiunind puteri pentru
rodnicia din vară. Ală
turi, arăturile adinct
așteaptă, o dată cu
mustul zăpezii, ,ărilinja viitoarelor re
colte.
La sediul C.A.P.-ului
din marginea Pașcani
lor, oamenii și-au lăsat
pentru un ceas trebu
rile de prin sere, de
prin grajduri și de la
reparatul tractoarelor,
chibzuind cu temeini
cie asupra desfășurării
campaniei de primă
vară. Totul este stabi
lit gospodărește, sint
puse la punct ultime
le amănunte.
— ...Și, mai ales,
atenție la calitate, spu
ne in încheiere pre
ședintele. Si nu mai
avem de-a face cu intimplări ca cea din
toamnă., de acolo, sus,
lingă huceag, adaugi
el, uitindu-se mai cu
seamă in partea in
care se află mecaniza
torii.
— Nici vorbă, o. sâ
avem grijă, vine răs
punsul din acea parte.
Oamenii se uită unii
la alții, reamintindu-și
intîmplarea...
...Pe păminturile acelea vălurite, cuprin
se intre apele Șiretului
și ale Moldovei, trac
toriștii trăgeau ulti
mele brazde : arătură
tdincă de toamnă, arătură bună, culcuș
reavăn, afinat pentru
săminta viitoare. A
fost o muncă grea ;
chiar și aici, între ape,
pămîntul, neudat de
ploi îndestulătoare, fu
sese „tare ca piatra".
S-a arat in schimburi
prelungite, pînă noap
tea, tirziu, la lumina
reflectoarelor. Aici, pe

tractor, i-au aflat, pri
mele brume și prime
le ninsori timpurii.
Viaturile reci, pogorite pe văile Șiretului
și Moldovei dinspre
miazănoapte și de sus,
dinspre munți, i-au
șfichiuit cu acele lor
reci, usturătoare, tn
toate acele zile și in
toate acele nopți, pe
vreme bună și mai cu
seamă pe vreme rea,
un om sro aflat tot
timpul lingă ei cu vor
ba, cu sfatul și chiar
inlocuindu-l, la ne-

Un fapt,
o semnificație
voie, acolo, sus, în ca
bină, „trăgind la vo
lan" împreună cu ei :
Mihai Nemțeanu, pre
ședintele C.A.P.-ului.
tn ziua în care so
coteau că au termi
nat această campanie
grea, pe fețele meca
nizatorilor, cam nebăr
bierite, cam vlăguite
s-a așternut un zimbet
de mulțumire, de sa
tisfacție. tntreg grupul
era gata să pornească
cu tractoarele către re
miză. De fapt, gîndurile le erau deja ple-,
cate către casă, pre
simțind susurul învio
rător al apei calde de
la duș, tntilhirea cu
cearșafurile albe, odih
nitoare.
— N-ar strica nici
un păhărel bun, prin
seră ei a glumi, por
nind motoarele pentru
drum.
Dar voioșia le-a fost
curmată tocmai de că
tre omul de la care se

așteptau cel mai puțin
la așa ceva, tocmai de
către cel care fusese
alături de ei zile si
nopți, la bine și mai
ales la greu :
— Nu putem pleca !
N-a fost arată așa cum
trebuie fișia aceea de
loc, de acolo, de sus,
de lingă huceag.
— Dar e vorba doar
de-o palmă de loc,
răspunseră mecanizatdr'ii. Doar o palmă.
Și-apoi a dat lăstărișul
tn ea.
— Chiar dacă-i vor
ba de-o „palmă", n-o
putem lăsa de izbe
liște. Știți bine că in
toamna asta am secat
cu greu o baltă de 10
hectare, 'că am smuls
cu multă trudă citeva
brazde și din mlaștină.
— Asta așa-i !
— Apoi tocmai aici
să pierdem din arătu
ră ? Anul acesta 6 pal
mi, la anul alta — vine
huceagul peste pămîn
tul nostru bun. Nu pu
tem îngădui așa ceva.
Oamenii s-au uitat
unii la alții, apoi au
pornit din nou tractoa
rele.
In inserarea rece, de
toamnă tirzie, au fost
trase ultimele brazde.
Cind s-au adunat din
noii împreună. înainte
de a porni la drum.
Mihai Nemțeanu le-a
spus :
— Ei, acum, dacă
vreți, putem să ne gin
dim și la un păhărel
bun.
Și au plecat către
casă...
...Amintindu-și de aceasti intimplare, oa
menii pornesc tractoa
rele in campania noii
primăveri.

Gh. ATANASIU
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Bună organizare, răspundere si disciplină pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor economice!
O PRIMĂVARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE
LA TOA TE LUCRĂRILE AGRICOLE!
ARAD:

Suprafețele însămînțate

sporesc de la o zi la alta
Duminică si luni, semănatul s-a
extins in județul Arad, astfel incit
în prezent se lucrează în 9 con
silii agroindustriale. Intirzierea de
10—15 zile cu care s-a trecut în acest
an la semănat face ca, practic, să nu
te mai vorbească de. epoci, totul rezumindu-se acum la un efort gene
ral de a pune semințele sub brazdă
in timpul cel mai scurt. Din această
perspectivă, oamenii muncii din agri
cultura județului Arad și-au propus
ca in 7—8 zile să recupereze intirzierile și să ajungă „la zi" cu toate
lucrările din campania de primăvară.
Pentru a putea semăna în luna
martie circa 50 000 hectare, trebuie
să se asigure o viteză zilnică de cel
puțin 5 000 hectare. Este posibil 1
„Da. ne răspunde tovarășul Mihai
Radu, directorul direcției agricole a
județului. împreună cu Trustul
S.M.A. am luat măsuri corespunză
toare. mașinile sînt toate in stare de
funcționare și se află in cîmp. avem
front de lucru corespunzător. Lu
crăm la pregătirea terenului în două
schimburi și semănăm zi-lumină. De
fapt, toată lumea este de-acum la
cimp — mecanizatori, cooperatori,
specialiști — pentru că suprafețele
pe care se poate lucra sporesc de la
o oră la alta, iar temperatura solului
este in creștere. Un accent deosebit
punem. în această primăvară, pe ca
litatea lucrărilor și. în acest sens,
membrii biroului comitetului jude
țean de partid, specialiștii direcției
agricole urmăresc ca peste tot să fie

DOLJ:

respectate normele prevăzute în
tehnologii".
în consens cu cele arătate mai sus,
în multe unități ziua de duminică a
fost o 'zi obișnuită de lucru : s-au
pregătit peste 400 hectare, iar alte
400 au fost însămînțate. O activitate
intensă s-a desfășurat în grădinile
asociațiilor legumicole Horea și Pecica. ale cooperativelor agricole
Sintana. Comlăus. Olari si Felnac.
Respectînd indicațiile conducerii
partidului de a încheia încă în aceas
tă săptămînă semănatul la o bună
parte din culturi, luni, pe ogoarele
Aradului se aflau la lucru peste 7 000
de oameni. Aceasta face ca să putem
vorbi de-acum de 900 hectare semă
nate cu mazăre pentru boabe, de alte
400 hectare pe care s-au semănat și
plantat diferite legume, de 110 hec
tare cu cartofi etc. în total, pină în
prezent în județul Arad s-au semănat
2 060 hectare.
Pentru a întregi imaginea efortu
lui ce se depune în prezent pe ogoa
rele Aradului în vederea creării unei
baze trainice pentru producțiile din
acest an. să mai consemnăm că se
procedează, în continuare, la aplica
rea fazială a îngrășămintelor chimi
ce la cerealele păioase (lucrare ce
s-a efectuat pină acum pe 71 000 hec
tare) și au fost transportate în cîmp
peste 220 000 tone îngrășăminte na
turale.

Tristan MIHUTA

corespondentul „Scinteii"

pentru noi este prioritară acum, am
fost sprijiniți de unitățile speciali
zate cu excavatoare si dragline, cu
ajutorul cărora adincim canalele de
desecări care preiau apa scursă de
pe semănături și ogoare".
Cu rezultate bune ș-a acționat și

SIBIU:

în unitățile din consiliile agroindus
triale Băile.ști. Măceșu. Robănești,
Catane si Moțăței. unde ana a fost
eliminată de Pe mai bine de 500
hectare.

Nicolae BABALĂU

corespondentul „Scinteii"

Ritm de lucru bun,

calitate superioară
în județul Sibiu, primăvara a ve
nit mai devreme ca de obicei, ceea
ce a pus in fața specialiștilor din
unitățile agricole sarcini deosebit de
importante privind insămințarea sau
plantarea la timp si în condiții
optime a culturilor din prima ur
gență : ovăzul, orzoaica de primă
vară, borceagul, cartofii de vară și
unele sortimente de legume.
Pregătirea actualei campanii s-a
făcut din toamna anului trecut, cînd,
prin măsurile instituite la nivel ju
dețean, toate terenurile programate
a fi însămințate au fost arate, iar
pe o bună parte din ele s-au ad
ministrat îngrășăminte naturale și
chimice. Această situație a permis
ca de îndată ce vremea s-a amelio
rat — incepind cu cea de-a doua
decadă a lunii martie — să se trea
că la pregătirea patului germinativ
și semănat. Din datele furnizate de
direcția agricolă a județului rezul
tă că oină în ziua de 17 martie te
renul pentru însămînțări a fost pre
gătit pe o suprafață ce reprezintă 12
la sută din cea planificată, iar insămînțările au fost efectuate pe 10

la sută din suprafața stabilită. Ieri
s-au încheiat lucrările de insămințat la ovăz și orzoaică, iar la ma
zărea boabe programul a fost rea
lizat în proporție de 65 la sută.
în consiliile agroindustriale' Roșia,
Nocrich, Axente Sever și Dumbră
veni, condițiile climaterice din ulti
mele zile permiteau realizarea unor
viteze de lucru mult mai mari Ia
pregătirea patului germinativ și se
mănat. Dar, din cauza neaprovizionării ritmice cu motorină, o parte
din utilaje au fost nevoite să-și în
trerupă activitatea la jumătatea zi
lei de lucru.
în toate unitățile agricole se acor
dă o atenție deosebită calității lu
crărilor : s-a făcut din timp apro
vizionarea cu semințe cu mare va
loare biologică', mașinile și utilajele
de pregătit terenul și încorporat sămînța în sol au fost bine reparate
și verificate în probe funcționale,
specialiștii sint mereu prezenți îri
punctele-cheie unde se hotărăște
soarta producției.

Ion Ontic NEMEȘ

corespondentul „Scinteii"

Acțiuni susținute pentru

eliminarea

excesului de apă

Din cauza temperaturilor scăzute
Si a zăpezii care mai există încă ne
întinse suprafețe, in județul Dolj însămintările nu au început, dar con
tinuă cu forte sporite acțiunile de
eliminare a apelor provenite din
ploi si topirea zăpezii. Ca urmare
a măsurilor operative luate de co
mitetul județean de partid, au fost
mobilizate la aceste lucrări Însem
nate forte umane de la sate si se
folosesc un mare număr de utilaje.
Ca atare, apa a fost eliminată de
De mari suprafețe cultivate. în prin
cipal cu griu și orz.
La lucrările de evacuare a ape
lor participă zilnic peste 10 000 de
cooperatori, mecanizatori, specialiști
agricoli, alti oameni ai muncii de la
sate — ne spunea inginerul Marin
Rădulescu. director cu producția ve
getală la direcția agricolă județea
nă. De asemenea, funcționează neîn
trerupt toate cele 30 stații de dese
care din județ si un însemnat nu
măr de motopompe. Pe această ca’e
8-a reușit să fie scoase de sub ană
aproape 8 000 hectare ocupate cu pă
ioase.
întrucît excesul de umiditate nu a
fost eliminat complet — la aceas

tă dată apa băltește pe suprafețe
apreciabile cultivate cu cereale păr
ioase — se acționează în continuare
pentru evacuarea ei. Pe baza indica
țiilor comandamentului județean s-a
trecut cu forțe Sporite la împrăștierea
zăpezii pe cîmp. Duminică, bună
oară. am fost martorii unei activi
tăți ■ de mare amploare desfășurate
în unitățile agricole de stat si coo
peratiste din consiliul agroindustrial
Poiana Mare, unde se află încă mari
suprafețe cu exces de ană. ..Din zori
nînă-n seară — cu toate forțele si
miiloacele. la evacuarea apelor care
băltesc" — iată cuvintul de ordine
sub semnul căruia se acționează aici.
La cooperativele agricole ..înainte".
Tunari si Seaca de Cîmp. dar și în
alte unități, erau la eîmn aproape
500 cooperatori care' executau rigole
si canale de scurgere a apei, supraînăltau malurile la canalul de de
secări. „Lucrăm fără răgaz pină ce
vom scoate de sub ape ultima pal
mă de pămint din cele 370 hectare —
ne spune Alexandru Toană, activist
al comitetului județean de partid.
Concomitent cu mobilizarea tuturor
cooperatorilor în această acțiune, care

Pregătirea terenului pentru semănat mazăre, la C.A.P. Gavojdia, județul
limiș
Foto : S. Cristian

Un primar : „Și-atunci,
ne am sfătuit cu oamenii”
La Consiliul popular al comunei
Lunca Banului, deunăzi nu aveai pe
cine găsi. Ni se spune că toți tova-

însemnări din județul Vaslui
rășii sint pe teren, adică în satele
comunei. La Oțetoaia, intr-un -grup
de săteni, îl întilnim intr-adevăr pe
primarul Mircea Istrate.
— Ne-am îndeplinit contractele, aproape la toți indicatorii, precizează
el, iar pină acum le-am și suplimen
tat la lapte de oaie, lapte de vacă,
bovine, lină ș.a. Din 1 2L7 familii cile
are comuna, 1 160 au și încheiat con
tracte.
— Și totuși acțiunea continuă...
— Da, cum spuneam, ne îngrijim
de suplimentarea contractelor și ur
mărim mersul livrărilor. Să mai pre
cizăm că ne-am mutat centrul de
greutate al activității în sate, printre
oameni, cu care rezolvăm propune-

— așa trebuie realizată producția fizică
CE RELEVĂ O ANALIZĂ EFECTUATĂ ÎN ÎNTREPRINDERI DIN JUDEȚELE ARAD,
B1STRIȚA-NASĂUD, BOTOȘANI, MUREȘ Șl DIN BUCUREȘTI
Acum, cind pină la încheierea primului trimestru al
anului a mai rămas o perioadă de timp scurtă, în
toate județele, în toate unitățile industriale trebuie să
se acționeze cu și mai multă fermitate, în spiritul in
dicațiilor date de secretarul general al parti
dului, pentru realizarea integrală, la fiecare sor
timent in parte, a planului la producția fizică.
La recenta ședință a Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras
incă o dată atenția asupra necesității ca ministerele
economice, organele centrale de sinteză, comitetele
județene de partid să ia toate măsurile care se impun
- și care au fost stabilite in analizele făcute de con
ducerea partidului și statului cu fiecare minister in
parte - pentru a asigura îndeplinirea in cele mai bune
condiții o planului de stat pe acest an și, in mod
deosebit, pentru recuperarea grabnică a nerealizărilor
din primele luni, astfel incit in luna martie să se

la nivelul comunei ; fiecare gospodar
cedează 1,5 ari din lotul personal.
Irigate, aceste lucerniere asigură cite
patru coase de fin de foarte bună
calitate.
Tot în același scop, consiliul popu
lar s-a îngrijit și de asigurarea pur
ceilor și păsărilor de o zi, un mare
număr de cetățeni primind, spre
exemplu, cite doi purcei de crescut:
unul pentru contract, altul pentru
necesitățile familiei.
— în asemenea condiții putem
crește și mai multe animale, este de
părere Victor Negru, din satul Oțe
toaia. Contractasem doi tăurași, un
porc, 20 de păsări, 400 litri de lapte
de vacă, 120 de ouă, legume ș.a. Fă-

PENTRU TINE, PENTRU ȚARÂ!|
Obligația socială, îndatorirea patriotică a oricărui cetățean
de la sate este de a produce cit mai mult pentru trebuințele lui,
de a contracta cit mai mult pentru cerințele societății!
cjndu-mi, însă, bilanțul realizărilor
rile, căutăm în continuare noi surse
din anul trecut, cînd am avut un ve
de sporire a producțiilor vegetale și
nit suplimentar de 36 000 lei, am mai
animale. în urmă cu cițiva ani am
suplimentat contractul cu incă un
avut greutăți in ce privește asigura
rea condițiilor de creștere a anima
tăuraș, 100 litri de lapte, mai multe
păsări. Au prins dragoste de anima
lelor. Nu mai aveam decit foarte pu
le și cei patru copii ai noștri, care
țină pășune. Și atunci, ne-am sfătuit
cu oamenii, ne-am gindit, am căutat
participă in vacanțe la îngrijirea lor.
și am găsit căile de redresare a si
tuației. Cind s-a adoptat Pro
Un qospodar fruntaș : ,,E bine
gramul unic, sătenii imi spuneau : * că tovarășii de la primărie
Ei, da, iată o măsură foarte bună.
dau exemplu personal”
Vrem și abia așteptăm să creștem
Și în această comună acționează
.mai multe animale și păsări, e și în
mai multe echipe formate din cadre
interesul nostru, numai să avem pă
de conducere de la consiliul popular,
șune. Drept pentru care ne-am în
cooperativa de producție și achiziții,
dreptat atenția în primul rind spre
reprezentanți ai unităților județene
asigurarea bazei materiale, ăsta fiind
contractante. Ceea ce trebuie remar
condiția reușitei.
cat este faptul că ele nu duc o mun
— Practic, ce ați făcut ?
— Mai multe. Intîi, am reușit să . că de birou, nu se opresc la inscrisul
hîrtiilor, ci discută direct, deschis și
sporim suprafața de pășune cu incă
îndelung cu oamenii, le ascultă pă
21 de ha. Acum avem 70 ha de izlaz,
bine întreținut, și 50 ha de pășuni
surile și părerile, îi conving, caută
supraînsămînțate, care dau de trei
împreună soluții pentru continua
sporire a efectivelor de animale și
ori mai multă masă verde decit îna
deci pentru suplimentarea contrac
inte. Pe lingă cantitățile de tărițe
primite de producători, ei beneficiază
telor.
— Una din aceste echipe a fost și
de cota de 30 la sută de furaje din
în gospodăria mea, ne relatează coo
cooperativa agricolă și gospodăresc
peratorul Neculai Zaharia. Nici n-ar
judicios loturile personale, grădinile
fi fost nevoie, dar sint bucuros că a
orice palmă de pămint. Am mai gă
venit, cinstindu-mi in acest fel fa
sit și alte soluții avantajoase. Cei
milia și casa nouă. Două lucruri
care au mai multe, animale contrac
mi-au plăcut și mi-au dat parcă im
tate primesc o suprafață de teren pe
care o însămințează cu culturi duble,
bold să suplimentez contractul. întii,
însă cea mai importantă s-a dovedit
că ne sfătuim împreună, ne gîndim
și acționăm gospodărește, în per
a fi măsura de a se crea lucerniere

spectivă, nu numai pentru acest an.
Al doilea, e bine că și tovarășii de
la primărie dau exemplu personal.
Și atunci mi-am zis : dacă avem
condiții, dacă și timp se mai găsește,
atunci numai un leneș nu poate
crește animale ca să aibă pentru fa
milie și să și contracteze. Mi-am ro
tunjit contractele la : un ’tăuraș, un
porc, 195 litrt de lapte de oaie, 20 kg
lină, 10 kg carne de pasăre, ouă, le
gume ș.a„ din care am și început să
predau. îmi vor aduce mari venituri
suplimentare.
îl întrebăm pe primarul Mircea
Istrate dacă intr-adevăr așa este si
-cit a contractat personal.
— Sint om al satului, ales in frun
tea obștii și nu pot cere altora să
facă fără să fac și eu. Ne-am dat
seama că întreaga muncă pe care o
desfășurăm', capătă un suport temei
nic, este cu adevărat convingătoare
cind tu însuți te afli în fruntea ac
țiunii. dind exemplu prin faptă. De
aceea, am încheiat printre primii
contracte. Voi preda la fondul de
stat un vițel, mai mulți miei,
500 litri lapte de vacă, 130 litri
lapte de oaie, 15 kg lină, mai multe
păsări. Și nu numai eu. Vicepre
ședintele consiliului popular, Mihai
Capmare, a contractat : un viței,
180 litri lapte de oaie, 400 litri lapte
de vacă. Președintele C.A.P., Mihai
Zaharia, de asemenea — un tăuraș,
un porc, 500 litri lapte de oaie, le
gume ș.a. La fel celelalte cadre cu
munci de răspundere din comună.
Puterea de convingere a exemplului
personal este hotărîtoare și în aceas
tă acțiune.

Se naște o frumoasă tradiție
La toate acestea se adaugă, desi
gur, și forța de inriurire a realizări
lor din comună, obținute cu spriji
nul orașului, al industriei, al clasei
muncitoare —, sprijin care, desigur,
obligă la reciprocitate. S-au con
struit aici, cu materiale venite de la
oraș, peste 480 de case noi, două
blocuri de locuințe pentru specia
liști, școli și magazine universale.
Populația a beneficiat, numai în ul
timul an, de o mare varietate de
produse industriale in valoare de
9,4 milioane lei, de prestări de ser
vicii de peste 2 milioane, iar pro
ducțiile agricole, datorită mecaniză
rii, îngrășămintelor chimice și iri
gațiilor, au sporit de două ori și ju
mătate in ultimii zece ani.
Pentru un schimb echitabil dintre
sat și oraș, la Lunca Banului acțiu
nea de creștere și contractare a cit
mai multor animale și păsări a că
pătat de-acum caracter permanent.

Petru NECUEA

corespondentul „Scinteii"

reintre peste tot in normal și chiar să se obțină o
producție suplimentară.
Pornind de la această cerință de maximă impor
tanță pentru activitatea tuturor colectivelor de oameni
ai muncii, comitetele județene de partid, precum și
organele și organizațiile de partid din toate unități
le economice trebuie să urmărească zilnic îndepli
nirea planului la producția fizică și să ia operativ mă
surile ce se impun pentru impulsionarea ritmului de
lucru. întreaga activitate productivă trebuie astfel or
ganizată îneît planul pe luna martie și pe primul tri
mestru al anului să fie realizat integral, la toate sor
timentele, în condiții de calitate superioară. In acest
context, sondajul de azi al „Scinteii" în actualitatea
economică și-a propus să urmărească stadiul realiză
rii planului la producția fizică intr-o serie de între
prinderi, precum și cauzele râminerilor in urmă în
registrate la unele sortimente.

Zece din zece. FaPt îmbucu trenoarelor unghiulare și cilindrilor
pneumatici, s-au obținut însemnate
rător : primele două luni ale anului
economic de materiale energointensis-au încheiat cu rezultate pozitive
ve, în principal aluminiu, concomi
in numeroase unități economice. • tent cu eliminarea aproape comple
Practic, planul la productia-marfă.
tă a prelucrărilor mecanice la piese
bunăoară, a fost îndeplinit sj depășit
le respective. Pe de altă parte, me
în toate cele zece întreprinderi cu
canizarea montajului la sculele pneu
prinse în sondajul de azi. Ca ur
matice a asigurat, lunar, un plus de
mare a măsurilor luate pentru pre
producție de peste 300 000 lei. Prin
gătirea temeinică a fabricației s-au
organizarea în flux continuu a liniei
realizat si livrat suplimentar econo
de fabricație a cilindrilor hidraulici
miei naționale însemnate cantităti
și mecanizarea operației de montaj,
de produse : 6 370 tone carbid. 1 970
timpul de execuție al .acestor pro
tone sulfat de aluminiu, 470 tone
duse s-a redus de circa trei ori.
carbonat de bariu la Combinatul
în mod firesc, am spune. Ia între
chimic din Tîrnăveni, produse în
prinderea de unelte și scule din
valoare de circa 4 milioane lei
Brașov s-a acordat o atenție specia
Ia întreprinderea „Electroaparata.i“
lă in perioada care a trecut de la
din Capitală, peste 100 tone or
începutul
anului corelării programu
gane de asamblare la întreprin
lui
de lucru cu cerințele economisirii
derea mecanică din Botoșani. 4 tone
și optimizării consumului de energie
fire Ia Filatura de lină pieptănată
electrică. In scopul aplatizării curbei
Buzău, utilaje tehnologice pentru
de consum, bunăoară, în secția forindustria chimică si extractivă in
valoare de 8 milioane lei la între
prinderea de mașini electrice din
Turnu Măgurele, peste 300 000 rul
menți speciali la întreprinderea de
Sondajul SCjfltOÎi
rulmenți din Bîrlad. elemente pneu
matice. ștante. matrițe, sirmă trefi
lată din aluminiu în sumă de circa
4 milioane lei la întreprinderea me
în actualitatea
canică din Bistrița. Iar exemplele ar
putea continua.

Cîteva dovezi ale unui stil
de conducere activ și eficigflț Rezultatele obținute evidenți

O dată cu suplimentarea contractelor,
se intensifică livrările la fondul de stat
Organele și organizațiile de partid,
consiliile populare din județul Vas
lui acționează stăruitor, pe un front
larg, pentru încheierea și suplimen
tarea contractelor, pentru îndeplini
rea prevederilor ce le revin din Pro
gramul de contractări si achiziții ale
produselor agricole de Ia gospodării
le populației, adoptat recent de Ple
nara lărgită a Consiliului Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor.
— Această acțiune, de o impor
tanță deosebită pentru economia na
țională, pentru asigurarea fondului
central de produse agricole, pentru
buna aprovizionare a populației, se
desfășoară in județul nostru in strin(ă corelație cu înfăptuirea Progra
mului unic de sporire a producțiilor
in gospodăriile membrilor coopera
tori — ne spunea tovarășul Ion Vlad,
prim-vicepreședinte al consiliului
popular județean. Cu cit gospodăriile
populației cresc mai multe animale și
păsări, cu atit și contractele sint mai
mari, iar preluările se fac in terme
nele stabilite. în acest scop, desfășu
răm o susținută activitate politică și
organizatorică pentru sporirea conti
nuă a efectivelor de animale și pă
sări în gospodăriile cetățenilor. Evi
dent, nu ne limităm numai la popu
larizarea și cunoașterea experienței
pozitive, a producătorilor fruntași, ci,
concomitent, utilizăm argumente
convingătoare, realizăm o largă con
sultare a locuitorilor din sate refe
ritor la căile prin care putem realiza
sporirea numărului de animale, asi
gurarea condițiilor, a bazei materia
le necesare, soluționarea unor pro
bleme practice. Și, bineînțeles, tre
cem operativ. Împreună cu oamenii,
la înfăptuirea lor.
Roadele acestei largi acțiuni n-ati
lntirziat. O primă dovadă este aceea
că, la recensămîntul animalelor din
acest an, în județ existau, față de
1985, mai mult cu 3 407 bovine, 8 867
ovine, 13 282 porcine, 75 410 păsări,
123 familii de albine ș.a. In al doilea
rind, cantitățile de produse contrac
tate sint. pină acum, cu 40—60 la sulă
mai mari față de aceeași perioadă a
anului trecut ; în prezent, se acțio
nează pentru suplimentarea contrac
telor și pentru organizarea preluări
lor. Asemenea bune rezultate au în
registrat 53 din cele 71 de comune
ale județului, între care Dimitrie
Cantemir, Tutova, Lunca Banului,
Arsura, Pungești. Dumești, Vultu
rești, Hoceni, Codăești, Băcești, Ște
fan cei Mare, Voinești ș.a.

INTEGRAL, RITMIC
Șl DE BUNĂ CALITATE

economică

jă — cel mai mare consumator de
energie electrică din unitate — s-a
lucrat cu deosebire in afara orelor
de maximă solicitare, a sistemului
energetic- național, Șr tot îri această
secție, în vederea încadrării în cota
' rvprirh țatfi--rto-Tonnrm de energie1
electrica, s-au aplicat unele tehnolo
gii ocolitoare.- Printre altele, pentru
a se renunța la operațiile de preforjare efectuate pe instalații mari
consumatoare de energie electrică,
aceste operații se execută acum ma
nual, pe ciocane care funcționează
cu aer comprimat. Măsuri asemănă
toare s-au luat și în sectorul de
prelucrări mecanice. Pentru folosi
rea intensivă a mașinilor-agregat
s-au optimizat loturile de scule lan
sate în fabricație. Avantajele aces
tei acțiuni 1 înainte, pe o mașină
se executau într-un schimb mai
multe tipodimensiuni de scule, ceea
ce impunea efectuarea unui mare
număr de reglaje. Acum, pe o ma
șină se exgcută într-un schimb nu
mai una sau două tipodimensiuni de
scule, numărul reglajelor reducindu-se în mod corespunzător.

scrise în plan. In această situație,
în toate unitățile s-au luat măsuri
pentru depășirea planului la alte
sortimente și, ca urmare, sarcinile
valorice la producția-marfă au putut
fi îndeplinite. Se știe însă că, in
cazul producției fizice, depășirea
planului la unele sortimente nu
poate compensa nerealizările la alte
sortimente. Fiecare produs are o
destinație precisă în mecanismul
aprovizionării tehnico-materiale si
deci trebuie făcut totul pentru rea
lizarea integrală a planului în struc
tura sortimentală prevăzută.
Cu atit mai de neînțeles sînt însă
situațiile în care în mecanismul coo
perării unele unități își creează
chiar lor greutăți prin nelivrarea
unor materiale sau subansamble. La
întreprinderea mecanică din Boto
șani, de pildă, planul pe primele
două luni ale anului la elementele
hidropneumatice — al doilea produs
ca pondere în structura de fabrica
ție a unității — nu a fost îndeplinit
decit în proporție de 90,2 la sută. De
ce ? Deoarece însuși principalul be
neficiari al acestor produse — între
prinderea „Progresul" Brăila — nu a
livrat nici jumătate din piesele tur
nate care, după prelucrare și asam
blare, sînt retrimise la Brăila pentru
a intra în componența excavatoare
lor și a altor utilaje pentru terasări
și îmbunătățiri funciare. Cu piesele
turnate la Brăila, întreprinderea din
Botoșani trebuie să producă însă
elemente hidropneumatice și pentru
întreprinderea „Semănătoarea" din
București și pentru bazele de apro
vizionare ale agriculturii. Deci ne
livrarea sau livrarea cu intîrziere a
pieselor turnate la Brăila determină
a serie, de restanțe in lanț în multe
alte unități economice.
Există greutăți și la Brăila în rea
lizarea pieselor turnate ? Posibil.
Iată însă că, în luna februarie, di
rectorul întreprinderii mecanice din
Botoșani a fost timp de o săptămînă
la... „Progresul" Brăila. De ce, inu
til să mai spunem. Precizăm însă că
în această perioadă s-a livrat la Bo
toșani cea mai mare cantitate de
piese turnate de la începutul anu
lui. Cineva chiar a sugerat ca di
rectorul de la I.M. Botoșani să rămină să lucreze la „Progresul" Brăi
la. Ar fi o soluție. Mult mai firesc
ar fi însă ca specialiștii și cadrele
de conducere de aici să caute să
respecte’ întocmai contractele în
cheiate.
Nu-i mal puțin adevărat că restan
țele la unele sortimente se datoresc
neajunsurilor proprii manifestate in
organizarea muncii dintr-o serie ds
unități. La întreprinderea de mașini-unelte din Arad, primele două
luni ale anului s-au încheiat cu o
restanță de 40 strunguri paralele cu
diametrul de strunjire sub 600 mm.
Cauzele ? La secția din Lipova a în
treprinderii, mașinile de rectificat
ghidaje nu au fost exploatate și În
treținute în mod corespunzător, ceea
ce a făcut ca randamentul lor să
scadă foarte mult. Activitatea nu
mai putea continua în felul acesta.
Si iată că. în luna februarie, au fost
organizate două echipe formate din
cei mai buni specialiști care au in
tervenit operativ pentru repararea
mașinilor de rectificat ghidaje. Re
zultatul ? Secția din Lipova a și re
cuperat 10 batiuri din restanțele în
registrate în prima lună a anului.
Deci, s-a putut. Normal ar fi fostînsă ca lucrurile să nu fie lăsate la
voia întîmplării pină în ceasul al
12-lea, cînd producția practic nu mai
putea continua fără repararea uti
lajelor respective.

ază — asa cum s-a subliniat si la
ședința Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. — că prin apli
carea fermă a măsurilor stabilite,
prin '"promovarea hotăridT'a unui
înalt spirit de ordine si disciplină,
prin organizarea temeinică a muncii
se poate ca sarcinile de plan pe pri
mul trimestru să fie realizate in
bune condiții. creîndu-se astfel o
bază trainică pentru îndeplinirea cu
succes a planului pe anul in curs si
pe întregul cincinal.
Cum s-a acționat, ce măsuri teh
nice si organizatorice au fost luate
pentru depășirea planului la produc
ția fizică ? Iată numai cîteva exem
ple concrete care demonstrează o
dată mai mult că soluționarea orică
rei probleme de producție stă în
puterea fiecărui colectiv de oameni
ai muncii. în capacitatea lui de a
se mobiliza, de a-si nune în valoare
posibilitățile creatoare de care dis
pune. La întreprinderea mecanică
din Botoșani s-a făcut practic o nouă
repartizare a specialiștilor, maiștrilor
si muncitorilor pe formații de lucru,
omogenizîndu-se astfel nivelul de
Totuși, de ce restanțe la
pregătire profesională al acestora.
multe sortimente ? Marea di“
Totodată, incepind din luna ianuarie
s-a generalizat aplicarea acordului
versitate a măsurilor luate pentru
global, in cadrul căruia a fost cu
desfășurarea în condiții cit mai bune
prins si personalul din comparti
a producției evidențiază posibilitățile
mentele funcționale, tocmai pentru
largi de acțiune ale colectivelor de
sporirea cointeresării tuturor oame
oameni ai muncii din întreprinderi,
nilor muncii în asigurarea unor con
rolul lor hotăritor în perfecționarea
diții cit mai bune de lucru.
activității productive. Totuși. în opt
din cele zece unități industriale , la
în cazul întreprinderii de mașiniunelte din Arad accentul a fost pus . care ne referim în sondajul de azi,
se înregistrează restanțe mai mari
pe folosirea judicioasă a capacități
sau mai mici Ia multe sortimente.
lor de producție existente. Pentru
Cum se explică faptul că, deși pla
aceasta, 'in secția strunguri grele, de
nul la producția-marfă a fost înde
pildă, au fost repartizați încă 150 de
plinit și chiar depășit in toate uni
muncitori, extinzindu-se lucrul in
tățile investigate, există rămîneri în
trei schimburi la toate mașinile.
urmă
la unele sortimente ?
Adăugind că, în același timp, au fost
soluționate problemele tehnologice
în cele mai multe cazuri este vor
care condiționau încărcarea echili
ba de nerespectarea termenelor de
brată a tuturor tipurilor de utilaje,
livrare a unor materii prime, mate
avem explicația creșterii cu circa
riale, piese de schimb sau subansam
30 Ia sută față de anul trecut a pro
ble contractate, ceea ce face impo
ducției de seturi de subansamble
sibilă finalizarea unor produse în
destinate strungurilor grele și mași
nilor speciale. Planul de producție
Exemplele la care ne-am referit sînt semnificative pentru citeva tipuri
la unele sortimente a fost depășit și
de situații cu valabilitate mai generală intilnite în prezent in economie
la Combinatul chimic din Tirnăveni
și care trebuie să rețină atenția specialiștilor din întreprinderi, centrale
tot datorită măsurilor luate pentru
folosirea continuă, cu indici supe
industriale, ministere. Ce evidențiază ele ?
riori a instalațiilor. După cum ne-a
• Efortul propriu al colectivelor de oameni ai muncii din fiecara
precizat ing. Vasile Cerghizan, di
întreprindere se dovedește decisiv pentru soluționarea celor mai multe
rectorul tehnic al combinatului, nu
probleme de care depinde realizarea planului la producția fizică.
mai prin eliminarea „locurilor în
guste" la solidificarea sulfatului de
• in topte intreprinderile industriale, îndeplinirea planului la producaluminiu, planul de producție la
ția-marfă este necesară, dar nu suficientă. Plusurile de producție obți
acest sortiment va putea fi depășit
nute la unele sortimente nu pot compensa in nici un fel restanțele înre
pină la sfîrșitul anului cu cel puțin
gistrate la alte sortimente.
500 de tone. Insistăm asuprii acestui
exemplu deoarece în multe unități
• In relațiile de cooperare dintre întreprinderi, toate obligațiile con
există incă o serie de „locuri îngus
tractuale să fie onorate riguros, la termenele stabilite. In acest sens co
te" la unele sectoare de muncă, ceea
mitetele județene de partid trebuie să urmărească zilnic realizarea și li
ce are consecințe negative asupra
vrarea materialelor, subansamblelor, pieselor de schimb contractate.
1.
ritmului de lucru pe fluxuri tehnolo
gice întregi.
• Pentru eliminarea neajunsurilor manifestate în respectarea con
Nu mai puțin valoroase sînt mă
tractelor de aprovizionare tehnico-materială se impune o intervenție mai
surile luate la întreprinderea meca
fermă, operativă a centralelor industriale ți ministerelor de resort, care
nică Bistrița pentru modernizarea
au o imagine mai generală, de ansamblu asupra cerințelor economiei
tehnologiilor de lucru. Astfel, prin
extinderea metodei de turnare sub
naționale.
prăsiune la peste 80 la sută din re
perele care intră în componența anAnchetă realizată de Ion TEODOR și corespondenții „Scinteii"

(Urmare din pag. I)

p ortile d e Fier II

întări afirmația, ne arată
citeva scrisori, citite si răs
citite. după cite se vede, de
nenumărate ori.
Scriu brigadierii. Pentru
ei. acest mare șantier hi
droenergetic este și rămine
șantierul „de inimă". De
neuitat. De neconfupdat.
Fiindcă aici au dat ei piept
cu viata și au invins. De
aceea scriu brigadierii.
„Dragă tovarășe maistru,
nene Aurel, să știi că m-am
întors cu bine la Focșani —

i-a scris Toader Băra mais
trului Mindrescu — și am
reinceput munca. Cînd treci
prin Focșani, vino si pe la
noi. să mai vorbim de
hidrocentrală, de băieții
de-acolo !"
— Cu această scrisoare a
început o corespondentă
care văd că durează și-mi
face multă plăcere. E ca si
cum ți-ar scrie copiii ple
cați de lingă casă. încă nu
l-am vizitat la Focșani, dar
el a trecut cu soția pe aici
din nou, nu de mult. Au

făcut o întrerupere. în
drum spre Timișoara. N-a
putut spune de ce-i fusese
mai dor : de hidrocentrală
sau de cei cu care a con
struit-o ?
— Sentimentali? Roman
tici? Cum să le spunem?
— Constructorul de hi
drocentrale este, in felul
lui, un mare romantic —
este de părere secretarul
comitetului de partid. Acești tineri, trecuti Prin
școala șantierului, și-au
descoperit chipul lor de

mîine. Si. multi dintre ei.
au optat cu convingere
pentru meseria de construc
tor. Este un lucru minunat.
Se va putea spune : s-a ri
dicat, în Ostrovu Mare, o
nouă și puternică cetate a
luminii. Și se va mai putea
spune : s-a ridicat, din
Ostrovu Mare, un nou eșa
lon de constructori care să
ducă mai departe tradiția
acestei meserii bărbătești.
Este garanția că. pe vastul
șantișr care este tara, avem
cu cine aprinde noi și hoi
stele în salba de lumini.
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...Și la sate controlul oamenilor muncii
trebuie îndrumat sistematic, organizat exemplar!
Subiectul unui raid întreprins în
sectorul agricol Ilfov a fost modul
in care se realizează controlul oa
menilor muncii în unitățile de in
teres public din mediul rural, apor
tul acestuia la perfecționarea acti
vității acestor unități, deci care a
fost eficiența controlului respectiv.
Mai întîi, cîteva date statistice
care ilustrează ponderea de seamă
pe care tinde să o ocupe controlul
oamenilor muncii în viața satelor.
Astfel, într-o perioadă de 12 luni,
între februarie 1985 și februarie
1986, cele 329» de echipe — alcătuite
din țărani, muncitori și intelectuali
— au efectuat aproximativ 2 300 de
controale in magazine sătești, ate
liere meșteșugărești, cămine de nefamiliști, școli, dispensare, cantine
muncitorești etc., făcind totodată
peste 2 000 de propuneri pentru îm
bunătățirea activității din sectoarele
sau unitățile respective.
Din discuțiile avute cu cîțiva pre
ședinți ai comisiilor F.D.U.S. pentru
coordonarea și îndrumarea activității
echipelor de control al oamenilor
muncii — din comunele Balotești,
Corbeanca. Brănesti. Pantelimon și
din altele — am reținut cîteva reali
zări si metode de lucru eficiente, care
pot prezenta un interes mai larg.
Petrică Florea, comuna Corbeanca,
ne spunea ;
— în comuna noastră au fost alese
4 echipe de control al oamenilor
muncii care au făcut, în ultimele 12
luni, 48 de controale, participînd
efectiv la îmbunătățirea activității
din unitățile locale de interes pu
blic. Oamenii din echipele de control
— buni gospodari — au înțeles că
este nevoie uneori ca magazinele,
unitățile de construcții și reparații,
școlile, grădinițele să fie observate
de un ochi proaspăt, atent, cu un spi
rit nou, nefamiliarizat și netocit de
aspectele și problemele cotidiene din
unitățile respective. Astfel, ei desco
peră cu mai multă ușurință unele
nereguli pe care lucrătorii controlați
le pot considera „stări normală". Un
exemplu : în comună avem cinci
puncte de colectare a laptelui de la
producători ; într-o zi le-a vizitat
una dintre echipele de control. Unele
aspecte, de neorînduială, dezordine
cu care se obișnuiseră atît colectorii,
cit și cetățenii care aduc laptele au
atras imediat atenția echipei. Dove
dind că nu înțeleg să acționeze ca
„inspectori“-distribuitori de sanc
țiuni, ci ca reprezentanți ai oameni
lor muncii veniți în control cu ■ sin
gurul scop de a contribui la mai
buna servire a populației, membrii
echipei au făcut recomandări chib
zuite, au mai dat un sfat, o soluție.
La fel s-a desfășurat și controlul
făcut la atelierul de reparații radiotv și la alte unități din comuna
noastră. Desigur, cînd se confirmă
că abaterile lucrătorilor au un anumit grad de gravitate, se datoresc
unor neglijențe serioase, se recurge

și la aplicarea unor sancțiuni, chiar
a unor amenzi.
— Cum procedați ? La sate nu
există inspecție comercială...
— Apelăm întotdeauna la sprijinul
primarului sau la al imputemiciților lui, care au dreptul să aplice
sancțiuni. Chiar zilele trecute —
pentru abateri repetate — au fost
amendați cițiva lucrători din co
merț.
Din cele relatate în continuare de
președintele comisiei de coordonare
și îndrumare a echipelor de control
al oamenilor muncii din comuna
Corbeanca, de reprezentanții altor
comisii — din comunele Balotești,
Brănesti și Mogoșoaia — am reținut
si alte metode de lucru sau preocu
pări ale echipelor de oameni ai mun
cii care acționează la sate. De pildă,
s-a relevat eficienta pe care o au

din

însemnări
sectorul agricol
Ilfov

controalele tematice — adică acele
controale indicate de F.D.U.S. a se
face numai ne o singură problemă,
ceea ce permite o aprofundare a in
vestigației. in multe comune această
formă de control folosindu-se cu pre
cădere. De pildă : controalele tema
tice din comuna Brănesti și din alte
le. care s-au ocupat de verificarea
modului în care se distribuie căr
bunii si lemnele de foc : de supra
vegherea condițiilor în care se pre
pară meniurile în cantinele de pe te
ritoriul sectorului etc.
Vorbind despre metodele de lucru,
să amintim, de asemenea, că — întrucît în comune tinde să dispară
corespondența scrisă dintre comisiile
de coordonare și conducătorii unită
ților supuse controlului — in multe
locuri legătura se face acum mai
operativ și mai eficient ; înșiși re
prezentanții consiliilor F.D.U.S. din
comună — informați asupra defi
ciențelor constatate de' echipe —
abordează direct pe factorii respon
sabili : președintele cooperației de
producție, achiziții și desfacere a
mărfurilor ; direcția comercială ; in
spectoratul școlar etc. Să mai subli
niem, ca o practică generalizată, că
„sezonul de virf" al activității echi
pelor este... timpul nefavorabil mun
cilor agricole ; așa incit n-ai să
vezi nici una dintre echipe pe teren,
să zicem, în plină campanie de se
ceriș !
în general, se poate subscrie la
aprecierea făcută de cei mai mulți
dintre președinții consiliilor F.D.U.S.
din comunele respective, și anume :
„Unele dintre echipele de control au
obținut rezultate bune, au contribuit
la îmbunătățirea activității din dife
rite sectoare, depistind abateri, aju-

tind Ia înlăturarea acestora și fiind
astfel de un real folos cetățenilor
și, in același timp, unităților con
trolate".
Totuși, semnalăm și o anumită
automulțumire, chiar în doze cu to
tul exagerate, la nivelul organelor
F.D.U.S. din sectorul agricol Ilfov
pentru realizările existente — atitea
cite sînt — ceea ce nu concordă peste
tot cu realitatea. Nu este cu totul
singular sau izolat, de pildă, cazul
comunei Voluntari, unde echipele de
control au fost alcătuite, iar comisia
de coordonare este excelentă, dar...
lipsește cu desăvîrșire. Pur și sim
plu nu a fost încă organizată ! Cu
repercusiunile inevitabile asupra ca
lității controlului, ritmicității și efi
cienței sale.
— De ce n-a fost creată comi
sia ? — o întrebăm pe tovarășa
Enuța Udrescu, președinta consiliu
lui F.D.U.S. din localitate.
— Pur și simplu am omis, dar nu
cred că e o greșeală prea mare (!!)
Pentru a o convinge că nu are
dreptate am răsfoit împreună Legea
nr. 6 de organizare și funcționare a
controlului oamenilor muncii care,
la articolul 20, precizează : echipele
de control informează comisiile mu
nicipale, orășenești și comunale pen
tru coordonarea și îndrumarea acti
vității de control al oamenilor mun
cii despre constatările și propune
rile făcute.
Pe cine informează echipele din
Voluntari despre activitatea lor ? Pe
nimeni... fiindcă nu există comisie
de coordonare. Iar nefiind ele în
sele controlate, nici echipele respec
tive nu prea controlează ! ! Am tre
cut prin unele unități de servire pu
blică din comună : responsabilii nici
nu-și aminteau să fi văzut vreo echi
pă in ultimul an !
Asemenea situații (apreciate, după
cum am văzut, că „n-ar fi greșeli
prea mari") am mai întîlnit, într-o
formă sau alta și în alte comune.
Ceea ce arată că persistă mentali
tăți eronate : in loc să se înțeleagă
adevărata rațiune a acestei activi
tăți obștești — faptul că reprezintă
o pîrghie importantă pentru îmbu
nătățirea activității in sectoarele de
larg interes public — ea este consi
derată o Obligație rutinieră, ce poate
fi ignorată sau tratată formal.
Pentru dinamizarea acestei impor
tante activități obștești și generali
zarea metodelor bune, eficiente, în
toate comunele sectorului agricol, se
simte nevoia câ organul F.D.U.S. de
sector să analizeze periodic cu exi
gență și în profunzime modul în care
lucrează și sînt îndrumate echipele
de control în fiecare localitate in
parte. în acest fel, nivelul activită
ții controlului oamenilor muncii va
putea înregistra acel salt calitativ
necesar și acea eficiență așteptată
— în interesul bunului mers al uni
tăților vizitate, al condițiilor de viață
ale cetățenilor.

Gh. GRAURE

VIATA ECONOMICO-SOCIALA A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
TULCEA : Productivitatea
muncii in creștere
Oamenii muncii de la uzina de
produse magneziene din cadrul
Combinatului metalurgic Tulcea au
realizat peste prevederile planului
1 000 tone de produse de înaltă ca
litate. Pentru a răspunde solicită
rilor tot mai mari pe care le au
din partea combinatelor siderurgi
ce din țară — ne spunea ingine
rul Cantemir Gafar, directorul uzinei — s-au găsit noi soluții de
sporire a productivității muncii.
Astfel, s-a trecut la mecanizarea
și automatizarea unor procese de
producție. Cea mai recentă reali
zare în acest sens este automati
zarea instalației de dozare a ma
teriilor prime. Prin aceasta pro
ductivitatea muncii a sporit cu 50
la sută. (Neculai Amihulesei).

SĂRMĂȘAG : Cărbune
peste plan
Hotărîți să-și aducă o contribu
ție tot mai însemnată la dezvolta
rea bazei energetice a țării, mine
rii de la întreprinderea minieră
Sârmășag, județul Sălaj, depun eforturi susținute pentru ca utila
jele să funcționeze fără întreru
pere, cu randamente maxime. Ca
urmare, la sporul de 7 000 tone
cărbune net obținut în lunile ia
nuarie și februarie, se adaugă alte
3 000 tone cărbune extras peste
prevederi în prima jumătate a lu
nii martie. Minerii de aici înscriu
in cronica întrecerii socialiste în
cinstea celei de-a 65-a aniversări
a făuririi Partidului Comunist Ro
mân noi și remarcabile fapte de
muncă. (Eugen Teglaș).

CARACAL : întrecere
a bunilor gospodari
La Stațiunea de cercetări

agri-

vremea

cole Caracal din județul Olt, a
avut loc etapa republicană ă con
cursului „Cel mai bun producător
pe lotul în folosință". întrecerea,
organizată pe două profiluri — ve
getal și zootehnic — a reunit cile
doi participanți din fiecare județ
și a constat în probe scrise și ora
le privind cultura intensivă a lo
tului în folosință personală, cu
noașterea conținutului și prevede
rilor noii revoluții agrare, a sta
tutului cooperativei agricole de
producție ș.a. De asemenea, au
avut loc vizite și schimburi de ex
periență în unități agricole din ju
deț. Concursul s-a finalizat prin
situarea pe primele trei locuri, în
ordine, a reprezentanților din ju
dețele Olt, Galați și Bihor — la
sectorul zootehnic, și Hunedoara,
Olt și Vîlcea — la sectorul vegetal.
(Mihai Grigoroșcuță).

SF1NTU GHEORGHE :
Motorul electric
cu numărul un milion
Oamenii muncii de Ia întreprin
derea de aparataie si motoare electrice din municipiul Sfîntu
Gheorghe au produs de curînd mo
torul electric cu numărul un mi
lion. în ultimul timp, gama sorti
mentală a fost lărgită cu noi ti
puri de motoare electrice care in
tră în dotarea frigiderelor, mași
nilor de cusut electrice, ventilatoa
relor etc. într-un timp relativ scurt,
de cînd unitatea a început să pro
ducă. motoarele electrice fabricate
aici sînt tot mai solicitate la ex
port. (Constantin Timaru).

VIDELE: Un nou ansamblu
de locuințe
în noul centru
Videle, localitate
în ultimele două
mări și înnoiri

civic al orașului
care a cunoscut
decenii transfor
urbanistice fără

precedent, a început construcția
unui nou ansamblu de locuințe.
Avind prevăzute blocuri cu cite 5
și 6 etaje,'numeroase unități co
merciale și prestatoare de servicii
și alte dotări social-edilitare, noul
ansamblu va însuma în final aproa
pe 900 de apartamente. Pînă în
prezent, în orașul petroliștilor te
leormăneni au fost construite și
puse la dispoziția oamenilor muncii
peste 1 300 de apartamente. (Stan
Ștefan).

VASLUI : Prestări
de servicii pentru populație

de construcții navale. La realizarea lui, constructorii au folosit
tehnologii avansate, unele în pre"
mieră, care au condus la importante economii de materiale energo-intensive față de soluțiile clasi
ce, iar prin executarea operațiuni
lor de sudură în cochile sub pro
tecție de bioxid de carbon, produc
tivitatea muncii a crescut de 4 ori.
(George Mihăescu).

PAȘCANI : Livrări
suplimentare la export

întreprinderea de traductoare și
regulatoare directe din Pașcani a
început să devină cunoscută tot
Prin aplicarea măsurilor de ex
mai mult și peste hotare, prin
tindere și diversificare a servicii
mijloacele de automatizare elec
lor și a spațiilor destinate aces
tronice și electrotehnice pe care le
tora, în special in municipiile Vas
realizează la un înalt grad de teh
lui și Bîrlad, în orașele Huși și Ne
nicitate și competitivitate. De la
grești, în perioada care a trecut
începutul anului și pînă în pre
din acest an, volumul prestărilor
zent au fost livrate la export pro
către populație a fost cu 7,8 mi
duse în valoare de aproape 8 mi
lioane lei mai mare față de pre
lioane lei. Succesul are la bază
vederi și cu 30 Ia sută superior
eforturile constante ale întregului
perioadei corespunzătoare a anu
colectiv de muncă de aici pentru
lui trecut. întreprinderile și uni
continua înnoire și modernizare a
tățile de profil vasluiene se preo
producției,
ridicarea calității apa
cupă, totodată, de extinderea aces- 1
tor activități ce vin în interesul și ratelor. (Manole Corcaci).
sprijinul cetățenilor din comunele
BRAȘOV : împăduriri
Murg’eni, Fălciu, Codăești, Puiești,
Ivănești și altele. (Petru Necula).
pe mari suprafețe

MANGALIA : Ritm intens
de lucru la docul
de reparații
La cel mai mare doc de reparații
pentru navele de 150 000 tdw, care
se realizează la Mangalia, s-a în
cheiat montajul porții principale și
a început montajul instalațiilor și
echipamentelor stației de pompa
re. Aceste operatiuni marchează
etapa finală de execuție a acestui
doc realizat la indicația secretarului general al partidului, ca un
obiectiv important al programului

Un obiect util în orice gospodărie
mașina de cusut

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 18 martie, ora 20 — 21 mar
tie, ora 20. In țară : Vremea va fi rece
In cea mal mare parte a țării In pri
mele zile ale intervalului, apoi se va
încălzi ușor. Vor cădea precipitații lo
cale, mai ales sub formă de lapoviță
și ninsoare, la inceput tn sudul țării,
apoi numai sub formă de ploaie în
regiunile vestice. Vintul va sufla slab
pină la moderat. Temperaturile mini
me von fi cuprinse între minus 5 și
plus 5 grade, iar cele maxime Intre
zero șl 10 grade, mai ridicate in ulti
ma zi a intervalului. Local vor fi con
diții de formare a ceții. în București :
Vremea va fi rece în primele zile, apoi
se va Încălzi ușor. Vor cădea precipi
tații slabe sub formă de lapoviță șl
ninsoare la începutul intervalului. Vtntul va sufla slab pină la moderat.

Deși în munți zăpada mai stă
ruie încă. în ocoalele silvice din"
județul Brașov au fost declanșa
te lucrările de împădurire. Cele
1100 hectare prevăzute a fi îm
pădurite în acest an vor fi plan
tate cu puieti din specii de arbori
valoroși, ca stelarul. bradul, moli
dul. laricea și altele. în actuala
campanie de împădurire, forestie
rii brașoveni vor planta Dește 3.3
milioane nuieti. Ei sint hotărîti ca
întreaga suprafață de plantări pre
văzută pentru 1986 să fie realiza
tă chiar în această primăvară. (Ni
colae Mocanu).

Cronica zilei
La Muzeul literaturii române a
avut loc, luni, prezentarea volumu
lui „Lucian .Blaga — Hugo Marti —
Sub semnul prieteniei", apărut in
limba germană Ia editura Kriterion.
Volumul cuprinde ampla corespon
dență dintre Lucian Blaga și' scriitorul elvețian Hugo Marti, precum
și nuvele și opere dramatice ale celor doi autori.
Cu acest prilej, muzeul a organi
zat o expoziție de documente lite
rare, manuscrise, iconografie, afișa
ilustrînd receptarea operei lui Lucian
Blaga în spațiul spiritual elvețian.
La festivitate au luat parte re
prezentanți ai Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, oameni de artă
și cultură, un numeros public.
Au fost, de asemenea, prezențl
Gaudenz von Salis, ambasadorul
Elveției la București, precum și
membri ai. ambasadeL » • r • .
(Agerpres)

In stațiunile balneoclimaterice ale țării Condiții optime pentru îngrijirea sănătății
în răgazul dintre două proceduri
medicale — vertebroterapie și o
baie cu apă minerală carbogazpasă
— stăm de vorbă cu bucureșteanul
Ștefan Ionescu. venit în stațiunea
balneoclimaterică
Tușnad.
De
cînd ?
— Exact de 16 zile — ne spune
el. Poimîine seara plec. La înce
put, cind am venit aici cu un bi
let de la întreprinderea de turism,
hoteluri și restaurante — I.T.H.R.
București, avind unele treburi per
sonale de rezolvat. îmi propuse
sem să plec cu două sau chiar trei
zile mai devreme față de cele 18
prevăzute in cura balneară și sta
bilite de medicul care mi-a reco
mandat, în mod expres. Tușnadul.
Acum nici nu mă gindesc să mă
mai grăbesc. Vreau să fac absolut
toate procedurile, inclusiv pe cele
din ultima zi, prescrise de medicii
de aici, pe cit de buni specialiști, pe
atit de amabili și de o deosebită
solicitudine. Am venit cu o ne
vroză astenică depresivă. Acum
plec de aici cu sănătatea refăcu
tă, complet restabilit, mi-am recă
pătat buna dispoziție și volubili
tatea, pofta de muncă, de viață.
Plec pentru a reveni la anul tot
cam în această nerioadă. cind e
mai putină aglomerație si mai mul
tă liniște, cînd și tratamentul cu
factorii naturali terapeutici este la
fel de eficient, ca și vara, așa cum
am putut constata personal de la
mulți dintre pacienți! care au venit
ani Ia rind în extrasezon și cu care
am fost cazat chiar aici, in hotelul
„Tușnad", unde avem acces direct,
prin holuri elegante, la baza da
tratament foarte bine înzestrată.
într-adevăr, baza de tratament
încorporată in complexul balnear
care poartă numele și renumele
stațiunii Tușnad dispune de apa
ratură și instalații moderne pen
tru băi carbogazoase, băi galvani
ce, împachetări cu parafină, hidroterapie. vertebroterapie. băi de lu
mină. masaie si aerosoli, pentru di
ferite procedee de electroterapie —
ionizări. ultraviolete, ultrascurte, infrarosii. ultrasunete — sală de edi
tură fizică medicală, laboratoare
chimice și de probe funcționale,
mofetă cu încăperi speciale pentru
băi cu bioxid de carbon, buvete
pentru cura internă, bazin cu apă
carbogazoasă, ștrand pe malurile
lacului din mijlocul stațiunii.
Numeroasele izvoare de ape mi
nerale bicarbonatate, sodice, calcice,
clorurosodice,
feruginoa
se, carbogazoase, hipotone, slab
radioactive și altele, ca și clima
tul subalpin stimulant-tonifiant
sînt indicate în tratarea unor afec-

țiuni ale sistemului nervos central,
ale aparatului cardiovascular și al
tele.
— în ultimii ani — ne spune medicul-șef al stațiunii Tușnad, An
drei Doșa — din propriile cercetări
întreprinse, ca și în urma obser
vațiilor directe asupra unui mare

foarte indicate pentru copiii In
creștere și pentru înlăturarea ane
miilor, iar alte izvoare dătătoare
de sănătate sînt recomandate și în
afecțiuni asociate, precum cele en
docrine, diabetice, spondiloze, boli
profesionale. Toate aceste» izvoare
de ape minerale, ca și aerul pur,

Astazi, despre TUȘNAD

număr de pacienți care vin la noi
in fiecare an pentru a-și îngriji
sănătatea, rezultă că factorii na
turali de cură de aici, puși supe
rior în valoare de tehnica din do
tare, acționează, in mod complex, în mai multe afecțiuni,
avînd înrîuriri binefăcătoare asupra intregului organism. în
afară de cura externă, folosim
în prezent nu mai puțin de 7 iz
voare minerale și pentru cură in
ternă, izvorul numărul 2, numit
„Ileana", se dovedește extrem de
eficient In tratarea afecțiunilor
gastrointestinale. Izvoarele nr. 3
si 4. se numără printre cele
mai feruginoase din țară, fiind .

puternic ozonat. bogat in ioni ne
gativi și aerosoli rășinoși, care
conferă Tușnadului un bioclimat
unic în felul său, complet diferit
chiar și de cel existent la numai
4—5 kilometri în jurul stațiunii,
își dovedesc cu prisosință eficien
ța profilactică, recuperatorie și
curativă in tot timpul anului.
în afară de procedurile medicale
indicate individualizat, în funcție
de starea sănătății fiecăruia, toți
cei care apelează la serviciile sta
țiunii Tușnad sint antrenați, indi
ferent de starea vremii, la mișcare
în aer liber, pe o distanță de cel
puțin trei kilometri, pe trasee pre
văzute din loc în Ioc cu bănci pen-

tru odihnă, dar mai ales cu in
dicații și recomandări exprese asu
pra executării unor programe în
aer liber cu grad diferit de difi
cultate, în funcție de tratamentul
prescris.
— în același timp — ne spune
Ioan Ghircuș, directorul sta
țiunii Tușnad — pentru ca o
cură balneară sau un concediu de
odihnă să fie cit mai eficiente, in
restaurantele și pensiunile noastre
se pregătesc. Ia indicațiile medici
lor specialiști, o mare varietate de
meniuri, inclusiv dietetice. Și pen
tru că stațiunea noastră este tot
mai solicitată și bucuroasă de oas
peți de la 1 ianuarie pină la 31
decembrie, fără întrerupere, atît
pentru cei veniți la tratament, cit
și pentru cei dornici să-și pe
treacă un concediu reconfortant,
ca și pentru turiști, ne străduim
ca întregul nostru personal din
hoteluri, case de odihnă și unități
de alimentație publică să presteze
servicii de calitate, la fel ca
acelea ale personalului medical
de cunoscută și recunoscută ca
lificare și experiență
profesio
nală. De asemenea, pentru a con
tribui și noi la sporirea eficienței
curei balneare și pentru stimularea
mișcării in aer liber, organizăm, pe
lacul din mijlocul stațiunii, plim
bări cu ambarcațiuni in timpul ve
rii. iar în lunile de iarnă — între
ceri de schi, patinai si sănius. ca si
numeroase excursii la lacul Sfinta
Ana, Poiana Brașov. Borsec. Lacul
Roșu, Cheile Bicazului și pe alte
trasee care de care mai atrăgătoa
re. Ne bucură faptul că. în ultimul
timp, in stațiunea noastră vin oa
meni ai muncii din întreaga țară.
Din evidentele noastre rezultă că
numărul cel mai mare de oaspeți
care vin și revin cu încredere la
noi sint. în ordine, din Capitală,
prin I.T.H.R, București, cu care
avem relații de colaborare dintre
cele mai bune, din județele Argeș,
Brașov, Cluj, Galați, Maramureș,
Neamț și altele.
Așezată la poalele masivului
vulcanic Harghita, la o altitudine
de 650 de metri, într-unul din cele
mal frumoase defilee ale Oltului,
înconjurată și ocrotită de păduri
seculare, beneficiind de un climat
tonifiant și de un mare număr de
izvoare minerale, stațiunea Tuș
nad se constituie într-o minunată
oază de sănătate si liniște reconfortantă pentru un sejur de
neuitat.

Petre POPA
I. ANTONESCU

O mașină de cusut
modernă,
practică,
comodă, ușor de dis
pus în spațiul de lo
cuit, este tipul „Ca
melia". în primul
rînd, pentru că, după
utilizare, capul ma
șinii se rabatează în
interior, iar masa
poate deveni dintr-o
dată multifuncționa
lă : birou pentru șco
lari, suport TV sau
radio, un elegant dulăpior. Cu ajutorul

mașinii tip „Camelia"
se pot executa 16 cu
sături decorative și 6
cusături utilitare. în
plus, cu accesorii su
plimentare se pot
practica diverse ope
rații de tivit, cusut cu
rabatare, stopat, bro
dat, matlasat-vătuit,
cusut fermoare, încre
țit. Realizată în trei
variante constructive
— tip masă cu picior
metalic, tip masă nor
mală, tip masă mobi-

informații de la C. E. C.
Opțiunea de a păstra la C.E.C.
economiile bănești personale este
un deziderat si un drept exclusiv
al fiecărui cetățean. Această opțiu
ne este însă puternic stimulată de
dobînzile acordate de C.E.C., care
sporesc astfel sumele depuse spre
păstrare la unitățile Casei de Eco
nomii și Consemnațiuni.
Unitățile C.E.C. din întreaga țară
au început să înscrie dobinzile cu
venite titularilor pentru depunerile
efectuate pină la 31 decembrie 1985
pe librete de economii cu dobîndă
,Ja vedere" și „pe termen", cu do
bîndă și cîștiguri, cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme.
Sucursalele și filialele C.E.C., pre
cum si agențiile C.E.C. autorizate
înscriu în tot cursul anului dobîndă
cuvenită titularilor pentru depune
rile efectuate pe libretele de eco
nomii la care dobîndă se acordă in
numerar. în unitățile C.E.C. sînt
afișate simbolurile libretelor de
economii (primele două grupe de
numere menționate pe libret) pen
tru care unitatea respectivă efec
tuează înscrierea dobinzilor.
Pentru înscrierea dobinzilor cu
venite pentru sumele depuse în
conturile curente personale, titula
rii acestora nu trebuie să se pre
zinte la unitățile C.E.C. deoarece
dobîndă aferentă se adaugă auto
mat la soldurile existente în con
turi.
Stimulent permanent care deter
mină sporirea numărului depunăto
rilor la C.E.C., dobînzile acordate
pe toate instrumentele de economi
sire contribuie la creșterea venitu
rilor bănești ale populației de la
orașe și sate.

lă — la prețuri ac
cesibile. mașina tip
„Camelia" se poate
procura de la toate
raioanele specializate
ale magazinelor co
merțului de stat. în
soțită de un pliant
explicativ privind fie
care operație în par
te, odată învățate și
bine stăpînite aceste
operații, gospodinele
vor beneficia de eco
nomie de timp și de
bani în bugetul fami
liei. (M. Cuibuș).

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea tn economie
20,30 Teatru TV. „Unii l-ar numi des
tin" de Tituș Popovicl. Cu : Ilea
na Predescu, Adela Mărculescu,
Rodlca Mandache, Constantin Cojocaru,
George Motoi, ștefan
Radof, Cornel Coman, Gheorghe
Cozeriei, Nucu Păunescu, Cornel
Gîrbea,
Alex.
Lungu,
Ștefan
Chivu. Regia : Eugen Todoran
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

FORMAȚI II
FOTBAL : Prima etapă a returului
lanu, a plecat în Australia pentru a
în cele trei serii ale diviziei B s-a
participa la primul mare turneu in
soldat cu un bilanț de 22 victorii ale
ternațional de rugbi „în 7".
gazdelor șl numai cinci scoruri ega
BASCHET. Duminică, în turneul
le. Printre acestea, singura surpriză
final al campionatului masculin, Di
a întregii etape : la București, Pronamo București a întrecut net pe
greșul Vulcan — Gaz Metan 0—0.
Steaua, cu 101—88 (57—38); la fe
Tot in seria a Il-a : Flacăra Mominin, Voința București — Univer
reni — I.C.I.M. Brașov 1—0 și Carsitatea Cluj-Napoca 75—72 (46—40).
păți Mîrșa — C. S. Tîrgoviște 2—0,
• Aseară, in Sala Floreasca, în înastfel că echipa din Moreni. cu 26 p.
tîlnirea Steaua — Dinamo, victoria a
are acum un avans de două și res
revenit baschetbaliștilor de la Stea
pectiv patru puncte, față de bucuua cu scorul de 86—83 (43—45). înreșteni și tîrgovișteni. în seria I,
tr-un meci contînd pentru campio
liderul a marcat un succes net :
natul feminin. Universitatea ClujOțelul — Progresul Brăila 4—0 ;
Napoca a întrecut cu 83—82 (47—34)
de asemenea, au cîștigat si ieșenii :
pe Voința București.
Politehnica — Metalul Plopeni 2—0.
BOX. La turneul pentru juniori
în seria a IlI-a, situație neschim
„Trofeul Pollus" din Polonia au
bată în clasament, cu victorii pe te
participat 108 sportivi din 11 țări,
renuri proprii ale candidatelor la
printre care șase pugiliști români din
promovare : Jiul (28 p.) — U.T.A.
lotul reprezentativ de juniori ce se
2—0, Gloria Bistrița (25 p.) — Unirea
pregătește pentru campionatele eu
Alba Iulia 4—1, F. C. Maramureș
ropene. El au obținut cinci medalii,
(25 p.) — Aurul Brad 2—0. De re
dintre care una de aur, prin Daniel
marcat, golaverajul foarte bun al ■ Dumitrescu (57 kg) și două de ar
bistrițenilor, plus 31, totuși, mai slab
gint — Nicolae Aliuță (48 kg) și
decît al Oțelului Galați (30 p.,» go
Mihai Leu (67 kg).
laveraj plus 36), gălățenii realizînd
ȘAH. După șase runde. In cam
pînă acum cel mai bun punctaj și
pionatul european de șah pentru ju
cel mai bun golaveraj pe ansamblul
nioare de la Băile Herculane, pe
celor trei serii • Dubla intîlnire,
primul loc al clasamentului se află
„A" și tineret, România — Grecia a
Svetlana Matveeva (U.R.S.S.) cu 5
fost aminată. • Campioana Româ
puncte' (1), urmată de Ildiko Madl
niei Steaua a sosit ieri la Helsinki
(Ungaria) — 4 puncte (1). Joana Sziunde a efectuat un prim antrena
ralka (Polonia), Vera Peiceva (Bul
ment în vederea meciului retur din
garia) — 4 puncte, Bettina Trabert
„C.C.E." cu formația Kuusysi Lahti.
(R.F. Germania) — 3 puncte (1),
Cristina Bădulescu (România), Eri
RUGBI. Rezultat neașteptat la
ka Sziva (Ungaria) — 3 puncte. Pe
Cluj-Napoca: Universitatea —Steaua
tra Polakova (Cehoslovacia) — 2,5
10—9 (6—6)! Tot în seria I a cam
puncte.
Mălina Nicoară (Românja),
pionatului, la Bîrlad, Rulmentul —
Smaranda
Boicu (România), Vesna
C.S.M. Sibiu 7—0. Scor de proporții
Markov (Iugoslavia) — 2 puncte (1),
în seria a Il-a: Dinamo — I.M.G.B.
Mariette Drenes (Olanda) — 2 punc
58—3. La Buzău,. Contactoare —
te, Ines Abraham (Elveția) și Ali
Știința CEMIN Baia Mare 6—9 • Un
son Coull (Scoția) — 1 punct.
lot format din zece rugbiști români,
avînd drept conducător pe Viorel
Moraru și ca antrenor pe Ion TuțuV. MIRONESCU

1

cinema
• Colierul de turcoaze : PATRIA
(11 86 25) — 9; II; 13; 15; 17; 19,15,
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, CULTURAL (83 50 13) — 10; 12,15;
14,30; 16,45; 19.
• Profetul, aurul și ardelenii: GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Vară sentimentală : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19, . FLOREASCA
(33 29 71) — 17; 19.
• Nea Mărin miliardar : FLOREAS
CA — 11; 13; 15, PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19.

• Racolarea : FLACĂRA (20 33 40) —
14,30; 16,30; 18,30.
• Căsătorie legală: STUDIO (59 53 15)
— 10; 11,43; 13,30; 15,15; 17.15; 19,15.
• Preria: GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA (14 27 14)'
• Yankeii3 ’: SALA MICA A PALATU

LUI — 16,45; 19,30.
• Aventuri tn Ontario : COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Lupii albi : FESTIVAL (15 63 84) —
9; 11; 13; 15; 17; 19, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Frumoasa Asii și viteazul ■ Muvolran : LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13;
15; 17; 19.

• Vrabia pe gheață
9; Program
de desene animate — 11; 13; Lampa
lui Aladin — 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 38).
• O șansă prea mare : TIMPURI
NOI (156110) - 9; 11; 15; 17; 19.
• Raidul vărgat: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; U; 13; 15; 17; 19, AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Intrusul : BUZEȘTI (50 43 58) — 15.
• Zona
cu
obstacole :
DACIA
(50 35 94) — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30;
16,30; 18,30.
• Aleksandr Nevski — 9; 11; 13: 15
Un strigăt după ajutor — 17; 19 :
UNION (13 49 04).
• AI1O, taxi !: LIRA (31 71 71)' — 15;
17; 19, MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19.

• Berlin kaputt : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19.
• Marele premiu — 15; Cobra se în
toarce—17; 19: FERENTARI (80 49 85).
• Fata fără zestre : PACEA (71 30 85)
— 15; 18.
• Dublă depășire : VIITORUL
(10 68 40) — 15; 17; 19.
• Ne trebuie o solistă — 15; 17,
Doamna cu cățelul — 19 : POPULAR
(35 15 17),
• îmi sare țandăra : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Ziua cea mai lungă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 12; 15,15; 18,30.
• Fanfan la Tulippe : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15,15: 17,30; 19,30.
• Toată lumea este a mea : VICTO-

RIA (16 28 79) — 9; 12; 15; 18, ARTA
(213186) — 9; 12; 15; 18.
• Copie la indigo : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA
(85 77 12) — 11; 13; 15.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Ploșnița — 17,30.
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : „Tribuna ti
nerilor compozitori" (IX). Interpre
tează Atelierul de muzică contempo
rană ..ARCHAEUS" — 17,30; (Ateneul

Român) : Seară de sonate. Rudolf
Fatyol — vioară, Ferdinand Weiss —
pian — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Carmen
— 17.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
O, ce zile frumoase ! — 18,30; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Menajeria
de sticlă — 18,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul și
bunul Dumnezeu — 18.
• Teatrul Foarte Mic
■14 09 05) :
Șoareci de apă — 19,30.
• Teatrul de comedie (16
____
64 60)
.. .:
O dragoste nebună, nebună, nebună
— 17,30.
• Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Cum vă place — 17,30.

• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Cursa ele Vlena — 18,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tinerețe
fără bătrtnețe — 18; (sala Victoria
50 58 65) : Eu vă fac să rideți — 18.
• Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : La popasul drumeției — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Mary Poppins — 9; 15.
• Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Guliver in țara păpușilor — 10; (sala
Cosmonauților, 11 12 04): Dana șl Leul
— 13.
• Circul București (10 41 95) : Circul
Mare din Moscova — 18,30.
C.C.A.
• Estrada Armatei
(sala
13 60 64) : Veselia are cuvîntul — 18.

In vederea soluționării situației din America Centrală
pe calea dialogului
«

ANUL INTERNATIONAL
±Z2rl
al păch'
In intreqga lume continuă să se acționeze, sub diferite forme, penfru declanșarea unui proces real de dezarmare, în primul rind de \
dezarmare nucleară, pentru alte măsuri menite să asigure creșterea în
crederii,- a unui climat internațional în care intreaga umanitate să se
consacre construcției pașnice, la adăpost de pericolele unui război ter
monuclear. Pentru aceasta stau mărturie multiplicarea demonstrațiilor pen
tru pace în diverse țări ale lumii, reafirmarea unor obiective majore în
direcția dezarmării.
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„Pacea poate fi cîștigată și menținută"
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O declarație a premierulni R.P. Chineze
BEIJING 17 (Agerpres). — In
tr-un mesaj radiodifuzat, primulministru al R. P. Chineze. Zhao
Ziyang, a declarat că țara sa participă activ la marcarea Anului
Internațional al Păcii, inițiat de
O.N.U. — relatează agenția China
Nouă. Pacea și dezvoltarea — a
spus el — sint cele două mari pro
bleme cu care se confruntă omeni
rea și fără pace nu se vor putea
realiza dezvoltarea și fericirea
umanității.
Arătînd că astăzi în lume se men-

țin încă tensiunea și pericolul de
război, premierul a spus : „Con
statăm, totodată, . creșterea, pretu
tindeni. a forțelor păcii și sintem
încrezători în viitor, deoarece cauza
dreaptă este de neînvins. Pacea
în lume poate fi ciștigată și men
ținută". Decizia adoptată anul ț
trecut de China de a-și reduce for- i
țele armate cu un milion de oa- ’•
meni a reprezentat un exemplu ț
concret al eforturilor poporului
chinez în direcția realizării păcii și ț
dezarmării, a subliniat Zhao Ziyang. ț

*

ț

BELGIA : Demonstrație de protest împotriva prezenței ț
ț
rachetelor pe teritoriul țării

i
ț BRUXELLES 77 (Agerpres). —
Un mare grup de partizani ai păcii
i din
Belgia au organizat o demon
strație de protest la intrarea pe te
ritoriul bazei militare de la Florennes. unde sint instalate rachete

V
I

S.U.fi

americane de tip „Tomahawk'1. De
monstranții au cerut retragerea ra
chetelor cu rază medie de acțiune
din Europa. Poliția a operat ares
tări între participanta la manifesta
rea antirăzboinică.

„Cercetările științifice să fie efectuate
exclusiv în scopuri pașnice 1"

WASHINGTON 17 (Agerpres). —
comuna pentru a se pune capăt
La Philadelphia s-au încheiat lu cursei înarmărilor, pentru trecerea
crările conferinței anuale a organi
la dezarmare si salvgardarea păcii.
Vzației
americane „Medicii pentru
pentru orientarea activității de cerresponsabilitate
socială".
Cei
peste
V35 000 de membri ai organizației — cet.are științifică exclusiv in scopuri
in beneficiul întregii omeVs-a evidențiat în cadrul, dezbateri pașnice,
niri.
*, ■lor. la care au participat peste 700
de delegați — se pronunță cu fer- ■
Opoziția oamenilor de știință din
Vtnitate
împotriva escaladării cursei
Statele Unite față de programul
înarmărilor,
ctrind.
intre
altele.
în

administrației
S.U.A. Inițiativa de
Vcetarea programului tamerican de Apărare Strategică,
cunoscut sub
cercetări militare în domeniul spa numele de „Războiul stelelor", se
țial Inițiativa de Apărare Strate
exprimă si prin campania națio
gică. precum si sistarea experien
nală de strîngere de semnături pe
țelor cu arme atomice, ca o primă
angajamentul de a nu participa la
măsură pe calea trecerii spre dezar
cercetările si lucrările legate de af mare. Totodată, au fost evidențiate cest program. După cum informea
gravele pericole pe care le repre ză ziarul „Philadelphia Inquirer",
Vzintă.
pentru intreaga umanitate
pină. in prezent o asemenea obli
si-au asumat-o peste 3 100 de
Vuriașele arsenale de arme, in spe gație
profesori, inclusiv 55 la sută din
nucleare, ce pol distruge pla
lcial
întregul
efectiv de cadre didacti
de mai multe ori consecutiv.
ce de la facultățile de fizică din 20
Vneta
tn încheierea, lucrărilor, partici- de centre universitare. Printre cei
ț panții s-au pronunțat pentru inten care și-au pus semnătura pe acest
sificarea conlucrării oamenilor de .document se află 14 oameni de
Știință din întreaga litme in lupta știință laureați ai Premiului Nobel.

*
t
*
- *.
*
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JAPONIA : Noi localități

de arme

TOKIO 17 (Agerpres). — Două
dintre marile cartiere ale orașului
Tokio au .fost proclamate teritorii
Vale
Mai bine de jumătate din
Vtre păcii.
districtele municipale din Tokio
Vau fost declarate pină in prezent

L

organizat in zona muncitorească
Meidling, președintele P.C.A.. F.
Muhri. a exprimat hotâfîrea comunistilor austrieci' de a continua, îm
preună cu reprezentanții celorlalte
forțe progresiste ale țării, lupta
pentru pace, destindere si încetare
ă cursei înarmărilor.

Declarația președintelui Republicii Nicaragua
STOCKHOLM 17 (Agerpres). — In
favorabilă dialogului, inclusiv cu
S.U.A.
cursul unei conferințe de presă orga
nizate la Stockholm, președintele Re
★
publicii Nicaragua. Daniel Ortega
MANAGUA 17 (Agerpres). — La
Saavedra, referindu-se la apelul pre
Managua a avut loc o ședință ex
ședintelui Ronald Reagan adresat
traordinară a Adunării Sandiniste —
Congresului S.U.A. de a- aproba un
instanță consultativă supremă a Di
ajutor militar și economic suplimen
recțiunii Naționale a Frontului
tar pentru forțele contrarevoluționare
Sandinist de Eliberare Națională
antisandiniste, a apreciat că această
(F.S.L.N.) din Nicaragua. Cu acest
politică a S.U.A. nu este de natură
prilej • a fost subliniată necesitatea
să ducă la soluționarea situației din
stringerii unității revoluționare, pa
America Centrală, ci, mai degrabă,
triotice a tuturor sectoarelor sociale
contribuie la agravarea stării conflicdin tară, a unității de acțiune din
tuale din zonă. Președintele Ortega
tre muncitori și țărani și creșterii
s-a pronunțat pentru soluționarea
capacității de apărare a țării in fata
diferendelor pe calea dialogului po
atacurilor forțelor contrarevoluționa
litic. prin negocieri, menționind' efor
re antisandiniste. Totodată, s-a hoturile, concrete de pace întreprinse in
tărit aprofundarea aplicării procesu
lui reformei agrare naționale.
regiune și faptul că Nicaragua este

Opoziție în Congresul S.U.A, față de cererea administrației
privind finanțarea rebelilor antinicaraguani
WASHINGTON 17 (Agerpres) Tn cadrul dezbaterilor pe marginea
bugetului. , care se desfășoară in
Congresul S.U.A.. membri ai Parti
dului Democrat au condamnat ape
lul președintelui Reagan privind
acordarea unor fonduri de 100 mi
lioane dolari pentru rebelii antinicaraguani.
informează
agențiile
United Press International și Asso
ciated Press. Ei au apreciat că o
asemenea măsură deschide calea
spre o eventuală implicare a trupe
lor americane în luptele împotriva
regimului sandinist din Nicaragua.

Senatorul Jifn Sasser, care a pre
zentat răspunsul oficial al Partidu
lui Democrat la această cerere, a
acuzat administrația că încearcă să
impună o soluție militară în Nica
ragua. în locul unei rezolvări di
plomatice a situației din această
zonă. ..Este exact schema pe care
am urmat-o în Vienam : fonduri,
urmate de consilieri militari, urmați
de trupe americane", a declarat. în
legătură . cu aceasta, , și . senatorul
Alan Craston.
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AUSTRIA : „Săptămîna de acțiuni pentru pace"

V1ENA U (Agerpres). — In capi
tala Austpteti;șț .desfășoară „Sdptăming.de acțiuni pentru pace", orga
nizata din inițiativa partidului co
munist sub lozinci ca : „tn noul
mileniufără arme nuclearei",
, „Nu, militarizării spațiului cos\ mic
Știind cuvintul la un miting

»

:

I
1
|

*

I

*
proclamate zone libere
t
nucleare
I
zone ale păcii, libere de arme nu *
cleare. Pe întreaga Japonie, numi. rul localităților proclamate zone
fără arme nucleare este de peste
900. In ele locuind mai mult de 30
la sută din populația țării.

Acțiuni in direcția colaborării între țările in curs de
dezvoltare pentru soluționarea dificultăților lor economice
CARACAS 17 (Agerpres) — lntr-o declarație făcută la Caracas,
ministrul venezuelean al relațiilor
externe, Simon Alberto Cdnsalvi, a
subliniat necesitatea creării unui
front comun latino-american în
lupta pentru depășirea dificultăților
cu care se confruntă in prezent
economiile naționale din regiune —
transmite agenția Prensa Latina.
„Criza tot mai profundă a preturi
lor la materiile prime exportate de
America Latină, protecționismul și
intransigența practicate pe piața
mondială de marile puteri economice
pun în evidență imperativul întări
rii și consolidării legăturilor comer
ciale dintre țările noastre" — a de
clarat ministrul venezuelean.

BUENOS AIRES 17 (Agerpres). —
în cursul unei conferințe de presă
organizate la Buenos Aires, unde a
întreprins o vizită oficială, președin
tele Perului, Alan Garcia, a preci
zat, potrivit agenției I.P.S., că exis
tența in regiune a unor dictaturi
militare, a unei crize economice ’ ac
centuate. generată de datoria cx-

ternă împovărătoare a Americii La
tine, și încercările de imixtiune
in. treburile, interne ale altor sta
te reprezintă, în esență, expre
sia dependenței economice, a acestor
națiuni față de interese străine. El
a arătat că. în prezent. în America
Latină se constată o ridicare a ni
velului general al conștiinței poli
tice, ceea ce determină afirmarea
tot mai puternică a unității de ac
țiune a popoarelor latino-americane
și caraibiene în lupta pentru depă
șirea dificultăților social-economice
naționale și reducerea acestei de
pendențe.
BRASILIA 17 (Agerpres) — La
Brasilia s-au încheiat lucrările unui'
seminar regional al economiștilor
din Argentina. Brazilia și Uruguay,
consacrat promovării cooperării re
gionale. Participanții
au analizat
căi și modalități noi de stimulare a
schimburilor comerciale la scara re
giunii și au hotărît să Creeze o mo
nedă de schimb comună în aria de
numită „conul de sud“ al Americii
Latine.

Aspră condamnare a măsurilor represive adoptate
de regimul de la Pretoria
—
NATIUNILE UNITE 17 (Agerpres).
— Joseph Gabra. președintele Comi
tetului special al O.N.U. împotriVa
apartheidului, a condamnat, intr-o
declarație dată publicității la sediul
din New York al Națiunilor Unite,
noile măsuri represive adoptate de
regimul minoritar de la Pretoria îm
potriva unor lideri ai populației de
culoare, majoritare în țară, MkUseli
Jack și Henry Fazzie, cărora li s-a
impus arestul la domiciliu pentru o
perioadă de cinci ani. Asemenea ac
țiuni ale autorităților sud-africane
demonstrează cu claritate cit de de
parte de realitate sint declarațiile lor
privind dorința de a negocia cu re
prezentanți ai populației de culoare.

precum și de a se angaja pe calea
eliminării politicii de apartheid și
discriminare rasială, a menționat ei.
HAGA 17 (Agerpres). — Intr-o de
clarație dată publicității la Haga. ță
rile membre ale C.E.E. și-au expri
mat îngrijorarea în legătură cu evo
luția situației politice și cu ultimele
incidente grave din R.S.A., ca urmare
a intervenției autorităților împotriva
populației de culoare, majoritare. în
document, țările Pieței comune vesteuropene cer autorităților rasiste de
la Pretoria să-i elibereze necondițio
nat pe deținuții politici. în frunte cu
Nelson Mandela, lider al organizației
Congresul Național African.

Deschiderea Tirgului
internațional de la Leipzig
Pavilionul românesc
a fost vizitat
de tovarășul Erich Honecker
BERLIN (Agerpres). — Duminică
a fost inaugurată ediția de primă
vară a Tirgului internațional de la
Leipzig,
Pavilionul românesc a fost vizitat
de tovarășul Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al R.D.
Germane, de alți membri ai condu
cerii de partid și de stat a R.D. Ger
mane.
,
Cu acest prilej, secretarul general
a! C.C. al P.S.U.G. a avut cuvinte
de apreciere la ’adresa produselor
românești prezentate și a exprimat
convingerea că cele două țări vor
acționa mai intens pentru realizarea
înțelegerilor convenite la nivel înalt
pe linia dezvoltării colaborării rela
țiilor economice dintre R.D. Germa
nă și România.
*
Cu prilejul inaugurării ediției de
primăvară din acest an a Tirgului
international de la Leipzig. Erich
Honecker, secretar general al C.C.
al P.S.U.G., președintele Consiliului
de Stat al R.D. Germane, a avut o.
convorbire cu Eberhard Diepgcn.
primarul general al Berlinului occi
dental — transmite agenția A.D.N.
Cele două părți au exprimat dorința
dezvoltării, în continuare, a relații
lor comerciale și economice. în avan
tajul reciproc. Au fost abordate,
totodată, mijloacele de salvgardare
a păcii, care trebuie să prevaleze în
raport cu toate celelalte probleme.
Erich Honecker a reafirmat că
R.D.G. se pronunță pentru o zonă
de securitate în centrul Europei, in
tensificarea relațiilor cu Berlinul
occidental — pe baza respectării
realităților existente, a aplicării, de
pline a prevederilor acordului cvadripartit — puțind avea un rol im
portant în acest sens, relatează A.D.N.

Încheierea lucrărilor
Congresului P.C. din India
DELHI 17 (Agerpres). — La Patna
au luat sfîrșit. luni, lucrările celui
de-al XIII-lea Congres al Partidului
Comunist din India. Au fost apro
bate raportul Consiliului National al
P. C. din india cu privire la evo
luția situației interne ,si internațio
nale si activitatea partidului în pe
rioada de la cel de-al XII-lea Con
gres si o rezoluție politică, tn ulti
ma ședință au fost aleși membrii
si membrii suoleanti ai Consiliului
National al partidului, precum și
membrii Comisiei Centrale de Con' trol.
tn alocuțiunea rostită la încheierea
lucrărilor. Rajeshwara Rao. secreta
rul general al Consiliului Național
al P.C. din India, a relevat că P. C.
din India va continua, să apere in
teresele poporului muncitor, să mi
liteze pentru înaintarea tării oe calea
păcii si progresului economic si
social. In actuala situație interna
țională complexă — a spus el —
partidului ii revine ,o mare răspun
dere in mobilizarea maselor la lupta
impotriva catastrofei nucleare, pen. tiu .menținerea păcii,. adăugin,d..că
P. C. din India va depune toate
eforturile pentru îndeplinirea acestei
sarcini.

au legat tot mai mult: acordarea de
credite de acceptul clauzei asa-numitelor ..dobinzi variabile" (nu fixe, ci
în fungție de condițiile pieței din
momentul scadentei), ponderea îm
prumuturilor cu asemenea dobinzi (in
totalul datoriei) crescind continuu, de
la citeva procente la începutul de
ceniului trecut la o pătrime in 1976.
la o treime in 1980 și la peste două
cipcimi in 1983. Astfel că. prin ma
jorarea excesivă a dobînzilor — încă
de la început și mereu mai mar
cat ulterior.— s-au impus țărilor în
curs de dezvoltare condiții grav
înăsprite de rambursare nu numai la
creditele noi. ci si la cele mai vechi,
contractate cu rate ale dobinzii mai
mici. După 1981 — an în care ra
tele nominale ale dobînzilor au atins cotele maxime, recorduri abso
lute în. întreaga perioadă postbelică —
acestea au fost treptat reduse, o dată
cu scăderea inflației, dar nu si in
ritm cu aceasta, așa încit ratele reale
ale dobinzilor (adică in raport cu
rata inflaționistă) sint incă și as
tăzi ia fel de ridicate ca în 1981. dacă
nu chiar mai înalte în unele cazuri.
Intr-o asemenea situație, creditele
la care au fost nevoite să apeleze,
in continuare, țările in curs de dez
voltare nu au fost cu nimiț mai pu
țin scumpe decit, anterior ; dimpotri
vă. unele erau chiar mai împovără
toare. In plus, ca replică generală la
dificultățile de plăti, din perioada
din urmă, ale acestor țări, băncile
occidentale, in mod inechitabil, au
restrins drastic împrumuturile acor
date, cele din 1984 nemaireprezentînd
nici jumătate din cuantumul celor
din 1981 (ponderea capitalului privat
în fluxurile anuale de credite spre
țările respective scăzind la 48 la sută,
mult sub cea din 1970). De aseme
nea. în contextul acelorași dificultăți
de plăți ale multor țâri în curs de
dezvoltare, băncile si statele occiden
tale nu au avut vreo alternativă la
a accepta reeșalonări ale rambursă
rii unor sume scadente, dar au im
pus proceduri, scheme și reglemen
tări care văduvesc sever efectul, in
principiu relaxator. al unor astfel de
operațiuni financiare.
Pentru că. pe de-o parte, reeșalonările actuale se fac pe termen
mediu, și nu lung ; perioada de gra
ție (în care nu se, efectuează plăți)
este mică si la fel este si perioa
da în care sint reprogramate la pla
tă. în transe anuale, sumele-reeșalonate. Pe de altă parte, pentru că
dobînzile asupra sumelor de rambur
sat ulterior, ca Si penalizările pro

centuale (decurgînd din nerespectarea scadentei inițiale) sint ridicate.
In sfîrșit. pentru că. in general, in
operațiunile de reeșalonare se ac
ceptă reprogramări doar ale unei
părți din amortismente (cotele din
creditul propriu-zis). dar nu și' ale
dobinzilor. deși, datorită ratelor fexagerate ale acestora din ultimii ani
plățile in contul dobinzilor nu nu
mai că în sine au supradepășit li
mitele normalității financiare, dar au
ajuns să reprezinte, in unele cazuri,
mai mult decit plățile în contul amortismentelor. în asemenea condi
ții. reesalonările actuale nu oferă un
suficient „respiro" și un real spri
jin debitorilor, comutind doar aglo
merarea de plăti dintr-o perioadă in
alta si înăsprind chiar povara de
rambursare prin sumele majorate în
contul dobinzilor.
Ceea ce — in mod indirect, dar
deosebit-de pregnant — au scos în
evidentă reesalonările a fost contri
buția dobinzilor excesive la agrava
rea problemei datoriilor si. implicit,
a situației economice a țărilor in curs
de dezvoltare. După 1982. deși plă
țile in contul amortismentelor au
scăzut, in condițiile reeșalonăriloi
masive (circa 130 miliarde dolari in
ultimii trei ani), serviciul datoriei
(sumele achitate pentru amortismen
te si dobinzi) a continuat să creas
că — deci, practic, numai pe seama
sporirii plăților in contul dobînzi
lor.
Creșterea acestora a fost. în anii
din urmă, de aproape două ori mai
rapidă decit cea a cuantumului
global al datoriei țărilor in curs de
dezvoltare. Astfel, plățile in contu'
dobinzilor în raport cu cuantumul
global al datoriei au ajuns să re
prezinte 8.5 la sută in 1984. față de
5.4 la sută în 1978. Dacă această cotă
din 1978 s-ar fi menținut — ceea ce
are semnificația păstrării condițiilor
de creditare măcar la nivelul din acel an — șe poate calcula, pe baza
datelor Băncii Mondiale (ale cărei
statistici sint folosite in articolul de
fată), că țările în curs de dezvol
tare. în ansamblul lor. ar fi plătit
în contul dobinzilor. in perioada ur
mătorilor Șase ani. cu circa 100 mi
liarde dolari mai puțin decit au fost
nevoite să plătească numai la cre
ditele ne termen mediu și lung (fără
a le lua în considerare si pe cele pe
termen scurt). Cu alte cuvinte, 100
de miliarde dolari vărsăminte supli
mentare datorită dobînzilor exagerat
majorate !
Așa cum dovedesc statistici
le internaționale, tocmai plățile me

reu sporite în contul dobînzilor au
constituit. în ultimii ani. factorul
nrincipal de adincire a îndatorării.
Pină la „socul dobinzilor". deficitul
comercial (adică importurile mai ri
dicate decit exporturile, pentru sus
ținerea programelor economico-industriale) a reprezentat grosul defi
citului anual de plăti al țărilor in
curs de dezvoltare — si l-a expli
cat. In anii din urmă, dublind un
efort, considerabil la export cu
restringeri ale importurilor (datori
tă puternicelor presiuni economicofinanciare la care au fost supuse),
aceste țări și-au redus masiv defi
citul comercial, reușind în 1984 să
înregistreze chiar un excedent. To
tuși. deficitul de plăti a subzistat,
chiar dacă, s-a diminuat. Si aceas
ta. datorită plăților mereu sporite in
contul dobînzilor. Reprezentând doar
1/5 din cuantumul deficitului de plăți
in 1970. ele au aiuns să echivaleze
cu 1/2 din acesta în 1980 și cu pes
te 4/5 în 1983 : pentru ca. în 1984,
să 1’ie. pentru prima dată, mai mare
decit cuantumul deficitului de plăți.
Cu alte cuvinte, întregul deficit și
deci creșterea ne mai departe a da
toriilor sint imputabile strict plăți
lor in contul dobînzilor. Aceste plăți
au anulat efectele excedentului co
mercial — adică ale eforturilor ță
rilor în curs de dezvoltare de a-și
echilibra conturile externe — dato
ria externă a țărilor respective ncincetînd să sporească, dat. in princi
pal. nu ca urmare a apelului la noi
credite de dezvoltare, ci a plăților în
contul datoriilor vechi. Mai precis, in
contextul termenilor împovărători de
rambursare, aceste țări au fost obli
gate să continue a se îndatora de
fapt pentru a-și achita datoriile.
Si nu numai atit : din aceleași mo
tive. transferurile nete de resurse fi
nanciare în operațiunile de credit oe
termen mediu si luna au devenit
negative pentru- tarile in curs de
dezvoltare, vărsămintele in contul
amortismentelor si dobînzilor fiind
mai mari decit intrările de fonduri
sub formă de noi credite. Altfel spus,
din cauza plăților pentru dobinzi (aproape 60 miliarde dolari în 1934
pentru creditele oe termen mediu si
luna si chiar peste 75 miliarde do
lari în cazul luării in considerare si
a datoriilor ne termen scurt), țări
le in curs de dezvoltare au cedat,
în mod net. din substanța econo
mică proprie, si așa modestă. în be
neficiul țărilor occidentale industria
lizate. aiungînd ele să le finanțeze
oe cele din , urmă, cind ar trebui să

Convorbiri româno-suedeze

STOCKHOLM 17 (Agerpres). —
Delegația, dc partid și guvernamenta
lă condusă de tovarășul Gheorghe
RădUlescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului
de Stat al Republicii Socialiste
România, care a participat la fune
raliile lui Olof Palme, fost președin
te al P.M.S.D. și prim-ministru al
Suediei, s-a întîlnit cu Ingemund
Bengtsson, președintele parlamentu
lui suedez.
Din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al P.C.R., președintele Republicii So
cialiste România, au fost transmise
condoleanțe conducerii P.M.S.D.. gu
vernului și poporului suedez pentru
pierderea suferită prin încetarea din
viată a lui Olof Palme, personalitate

de seamă a vieții politice suedeze,
militant activ pentru promovarea
idealurilor păcii, dezarmării și pri
eteniei intre popoare.
Președintele parlamentului suedez
a exprimat vii mulțumiri pentru
condoleanțele transmise și pentru
participarea delegației de partid si
guvernamentale române la funera
liile lui Olof Paljne.
A avut loc un schimb de vederi in
legătură eu dezvoltarea relațiilor
dintre cele două partide si popoare,
colaborarea pc diferite planuri din
tre România și Suedia, precum și
unele aspecte.ale situației interna
ționale actuale. în acest context s-a
evidențiat importanța continuării
contactelor, a schimburilor dg dele
gații intre parlamentele celor două
țări.

Rezultatele alegerilor legislative din Franța
PARIS 17 (Agerpres). — Rezulta
tele alegerilor legislative desfășurate
duminică in Franța indică faptul că
Aduriarea pentru Republică (Parti
dul Neogaullist) și Uniunea pentru
Democrația Franceză, precum si alte
partide de centru dreapta vor dis
pune împreună de 291 de locuri in
parlament, — cu două mai mult decit
majoritatea necesară, transmite agenția France Presse.
Partidul Socialist Francez; în pre
zent partid de guvernămint. a obți
nut 199 mandate in Adunarea Națio
nală, dovedindu-se in continuare
principala formațiune politică a tării.
Partidul Comunist Francez a ob
ținut 35 de mandate, Mișcarea Radi
calilor de Stingă — 7, iar alte forma
țiuni de stingă — 9.
La prima sa participare la un scru
tin. Frontul Național a obținut 33 de
locuri. Extrema dreaptă va deține
un mandat.
Au fost atribuite 575 din totalul de
577 de locuri ale Adunării Naționale,
celelalte 2 revenind unor teritorii de
peste mări. Rezultatul votului pen
tru acestea din urmă va fi cunoscut
la 23 martie.
Totodată, duminică s-au desfășurat
în Franța și alegerile pentru consi
liile regionale, fiind aleși 1 685 de
consilieri. Potrivit rezultatelor oficia
le. Adunarea pentru Republică și
Uniunea pentru Democrația Franceză
au dobîndit împreună 670 de locuri.
Partidul Socialist Francez a obținut
495 de locuri, iar Partidul Comunist
Francez 170. Frontul Național a ob
ținut 130 de locuri. Celelalte locuri
au revenit altor formațiuni politice.
Tn cifre și procente, rezultatul scru
tinului a fost următorul : înscriși
la vot — 37 314 252. Voturi exprima
te—27892342 (74.74 Ia sută), absenți
de la vot — 8 143 888 (21,82 la sută).
Din voturile exprimate, principa
lele formațiuni politice au obținut:
Partidul Socialist Francez — 8 699 782
(31.19 la sută), Partidul Comunist
Francez — 2 740 972 (9,82 la sută), Adunareâ pentru Republică — 3 063 612
(10,98), Uniunea pentru Democrația
Franceză — 2 319 347 (8,31 la sută).
Frontul Național — 2 705 838 (9.70 la
sută).
Rbstui voturilor au revenit unor
formațiuni politice mai mici.
★

PARIS 17 (Agerpres). — La în
cheierea unei întrevederi intre pre
ședintele Franței, Francois Mitter
rand, și primul-.ministru. Laurent
Fabius, a fost dat publicității un co

municat oficial care anunță că pre
mierul ..s-a pus la dispoziția șefului
statului" pentru a-i prezenta demisia
sa Si a guvernului-atunci cind se va
considera oportun. Observatorii po
litici apreciază că. după victoria ob
ținută dc partidele de dreapta in ale
gerile legislative, președintele Mitter
rand nu intenționează să se grăbeas
că să desemneze pe viitorul primministru. Pentru a-1 desemna pe vii
torul premier, șeful statului dispune
de un răgaz pină la 2 aprilie, data
oficială a deschidterii noii legislaturi,
relatează agenția France Presse.
★

PARIS 17 (Agerpres). — Jacques
Chirac, președintele Adunării pentru
Republică, a afirmat — într-o de
clarație făcută in noaptea de du
minică spre luni — că noua majo
ritate parlamentară este'gata să-si
asume responsabilitățile — relatează
agenția Associated Press.
Jean Lecanuet.. președintele Uniu
nii pentru Democrația- Franceză, a
declarat că va sprijini candidatura
lui Chirac la postul de premier.
★

PARIS 17 (Agerpres). — Tntr-o de
clarație a Biroului Politie al C.C.
al P.C. Francez, dată publicității la
Paris, se subliniază că victoria for
țelor de dreapta în alegerile legis
lative desfășurate, duminică, in
Franța constituie un fenomen ne
gativ pentru oamenii muncii si pen
tru întreaga tară.
In document se lansează tuturor
comuniștilor apelul de a acționa in
vederea unificării forțelor populare
în lupta împotriva șomajului si ine
chității. pentru apărarea cuceririlor
si libertăților sociale.
★

PARIS 17 (Agerpres). — Tn cm.
alegerilor parlamentare din Franța,
relatează agențiile internaționale de
presă, la eșalonul superior ai pu
terii s-a creat o situație fără pre
cedent în intreaga Istorie a celei de-a
V-a Republici ; Președintele socia
list, Francois Mitterrand, care, po
trivit constituției, isi exercită func
ția încă doi ani, va avea de-a face
în parlament cu o majoritate de
dreapta ostilă, precum si cu un po
sibil guvern al partidelor de dreap
ta. Președintele tării va fi confrun
tat in perioada următoare, dună cum
aDreciază observatorii oolitici. cu
mari complicații. Tn unele probleme,
inclusiv De. Dian international...po
zițiile sale riscă să fie slăbite da
torită viitoarei opoziții dintre pre
ședinte. guvern si parlament.

Noi demisii din guvernai haitian
PORT-AU-PRINCE 17 (Agerpres).
— .La cererea și sub presiunea ma
selor populare de a se înlătura din
guvernul țării persoanele care âu
avut legături cu fostul regim duvalierist. Consiliul Național de Guvernămint din Haiti a comunicat de
misia altor doi miniștri — al comer
țului și industriei, Odonel Feneșțpr,
și al agriculturii, dezvoltării rurale
și resurselor națurale, Montaigu Cantave.

Dobînzile excesive-mijloc de spoliere neocolonialistă
Sporirea exagerată, de către țări
le si băncile occidentale, a dobinzilor pe .piețele lor — care constituie,
totodată, principalele piețe interna
ționale de credit, prin privilegiile
moștenite din trecut și pozițiile. încă
preponderente, deținute de țările res
pective in economia si finanțele
mondiale — nu a avut nicidecum
numai resorturi si mobiluri interne
(combaterea inflației proprii, ajunsă
la cote destabilizatoare), ci si ex
terne. cu grave implicații : încerca
rea de ieșire din criză pe seama ță
rilor in curs de dezvoltare. Se știa
prea bine că asupra acestor din urmă
țări se va concentra grosul conse
cințelor; avînd în vedere că ele —
spre deosebire de cele industrializa
te — sint doar solicitatori, nu și ofertanti de fonduri pe piețele in
ternaționale de împrumuturi.
Prin transferurile inechitabile de
resurse financiare pe care le-au an
trenat- dobinzile excesive au repre
zentat in ultimii ani poate princi
palul instrument de recuperare neo
colonialistă. de insusire inechitabilă
de avuții economice străine de că
tre capitalul financiar, de aruncare
a efectelor crizei asupra țărilor în
curs de dezvoltare, de agravare a
situației lor economice și accentua
re a decalajelor ce le despart de ță
rile puternic industrializate.
Profitind de privilegiul de a con
stitui principalele centre financiare
internaționale, țările occidentale dez
voltate au atras. în deceniul trecut,
in circuitele lor bancare, masivele
surplusuri de plăți înregistrate de
unele țări exportatoare de petrol (in
condițiile preturilor foarte ridicate la
țiței), oferind, ani de zile — sub for
mă de credite acordate cu larghețe
(in cuantumuri mari și cu dobinzi
relativ reduse) —- fondurile astfel dobindite țărilor în curs de dezvolta
re. care, ocolite în procesul „reciclă
rii petrodolarilor”. se aflau în acu
te nevoi de mijloace de plată. Pen
tru ca apoi. într-o perioadă scurtă
(spre sfirșitul deceniului trecut și
începutul celui actual) să sporească
brusc și exorbitant dobînzile;
Mai mult decit a apărut la vre
mea respectivă, operațiunea se do
vedește acum — privind retrospec
tiv — a fi fost dinainte si în deta
liu pregătită. încă de la mijlocul
anilor ’70. băncile particulare — că
tre care fusese „deplasat accentul’'
In furnizarea de împrumuturi țări
lor in curs de dezvoltare (55 la sută
din fluxurile anuale spre aceste țări
In 1970. dar 71 la sută in 1978) —

Stockholm,

fie exact invers pentru a se reali
za si susține o relansare globală in
economia mondială, prin sprijinirea
țărilor in curs de dezvoltare.
Dezamorsarea ..bombei datoriilor"
— grea moștenire lăsată anilor ce
vin de ...șocul dobînzilor" si gravă
amenințare la adresa dezvoltării ge
nerale si păcii în lume — reclamă,
asa cum in repetate rînduri Si încă
de mult au subliniat România, pre
ședintele Nicolae Ceausescu, soluții
globale, abordări noi. deosebite de
cele considerate ..uzuale" sau ..tra
diționale" ițredueerea datoriilor (pen
tru compensarea plăților efectuate in
contul dobînzilor inechitabile), chiar
anularea celor ale țărilor foarte săra
ce: amînarea rambursării, rceșalonarea pe termen lung a datoriilor ră
mase, plafonarea plăților anuale in
ranort cu încasările din exporturi
(pentru a permite țărilor in curs de
dezvoltare nu numai să-și continue
programele de progres economico-social. dar si să rămînă cumpărători
activi ai produselor țărilor industria
lizate. in folosul comun, al stabili
tății financiare internaționale și ex
pansiunii ne mai departe a schim
burilor si economiei mondiale in an
samblu).
Precondiția oricărei abordări vizîrid dezamorsarea „bombei datorii
lor" o constituie, firesc, reducerea
semnificativă a dobînzilor, adticerea
lor la rate rationale. în momentul
de fată, argumentul adesea invocat
de unele autorități occidentale pen
tru a.-si justifica refuzul de a pro
ceda la o asemenea reducere a do
binzilor — anume că o relaxare a
creditului ar putea „reambala" in
flația (in retragere în ultimul timp)
— nu mai stă în picioare în condi
țiile actualei scăderi a prețului pe
trolului. care antrenează efecte
„dezinfiaționiste" pe piețele lor in
terne si ale tendinței de eliminare
a supraevaluării dolarului, -care
creează o destindere pe piața cre
ditului. Reducerea dobinzilor ar ,râmine deci să aibă consecințe doar
oe linia impulsionării investițiilor si
activității economice in insesi țări
le respective. Iar despovărarea fi
nanciară ne . care ar determina-o
pentru țările în curs de dezvoltare
le-ar aiuta oe acestea să depășeas
că actualele lor grave dificultăți economice si să poată, astfel, contri
bui. prin piețele lor în creștere, ia
susținerea unei expansiuni globale in
intreaga economie mondială.

Dr. Hie ȘERBANESCU

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt
LA REFERENDUMUL NATIO
NAL in problema aderării Elveției
la O.N.U., care s-a desfășurat du
minică, majoritatea participantilor
'. (75,7 la sută din sufragiile expri
mate) ' s-au pronunțat împotriva
aderării țării la forumul interna
țional. Agențiile internaționale de
presă menționează că participarea
la vot a fost de jumătate din elec
toratul înscris pe liste (50,2 la sută).
Intr-o declarație făcută după re
ferendum. Pierre Aubert, ministrul
de externe elvețian, a spus că gu
vernul ..regretă. dar respectă
această hotărîre". informează agen
ția U.P.I.

LA CAIRO a avut ,loc. sub con
ducerea președintelui' Egiptului,
Hoșni Mubarak, o reuniune la care
au participat membri ai guvernu
lui și alte oficialități egiptene din
diferite sectoare de activitate.
Intr-o declarație făcută presei, in
formează agenția M.E.N., primulministru. Aii Lutfi. a arătat că lu
crările au fost consacrate exami
nării situației economice și discu
tării proiectului de buget pentru
nou! an financiar 1986—1987.
ORGANIZAȚIA
NAȚIONALA
DE LEGĂTURĂ PENTRU DEMOCRAT1ZARE. care reunește
principalele formații și grupări
politice și religioase, opuse regimului dictatorial condus de Chun
Du Hwan. a fost creată la Seul —
relatează agenția Associated Press,
Scopul declarat al acestui amplu
front antidietatorial îl constituie
organizarea unor acțiuni unite vizînd introducerea unor măsuri
structurale de democratizare reală
a vieții politice.
CREȘTEREA COMENZILOR MI
LITARE tN S.U.A. După cum a
anunțat Ministerul Finanțelor al
S.U.A.. în luna ianuarie 1986 vo
lumul comenzilor industriale pen
tru nevoi militare a crescut in
S.U.A. cu 3.2 miliarde dolari (45 la
sută) în comparație cu luna de
cembrie 1985, ajungînd la suma de

I

10,3 miliarde dolari. In perioada
de referință, volumul comenzilor
industriale civile s-a redus cu 1,2
la sută.

INCULPARE. Procurorul general
al . Suediei, K. G. Svensson, a
anunțat inculparea pentru „com
plicitate la crimă” a unui bărbat
arestat acum citeva zile de poliție
sub invinuirea de a fi participat
la asasinarea Iui Olof Palme. In-,
culpatul, in virstă de 32 de ani, a
cărui identitate nu a fost dezvă
luită, s-a aflat in apropierea locu
lui unde s-a comis crima și a fost
prezentat de avocații apărării drept
o persoană care are opinii de
dreapta,
informează
agențiile
. Reuter și A.F.P., citind agenția
suedeză de presă T.T.
PENTRU OPRIREA DEȘERTIFICARI1. La Canberra (Australia)
s-au încheiat lucrările unei confe
rințe
internaționale
consacrate
luptei impotriva deșertificării. fe
nomen care amenință 35 la sută
din suprafața Terrei. In raportul
prezentat in acest sens s-a pus in
evidență cerința încetării cursei
înarmărilor pentru obținerea fon
durilor stringent necesare pentru
soluționarea unor probleme ce in
teresează, in ultimă instanță, toate
statele și popoarele lumii.
I
,
ȘOMAJ. Potrivit datelor oficiale
publicate la Londra, numărul șo
merilor a crescut în Marea Britanie, in luna februarie, cu aproape
5 000.
AMNISTIE. Ministrul afacerilor
externe al R.D.P. Yemen, Abdel
Aziz EI Dali, a declarat, potrivit
agențiilor Reuter și France Presse,
că în ultimele zece zile au fost eli
berate din detenție aproximativ
1 000 de persoane arestate in urma
evenimentelor petrecute în luna
ianuarie. In prezent, a precizat el.
este examinată posibilitatea amnistierii tuturor persoanelor arestate
in timpul evenimentelor menționate.

Noi date despre stația orbitală sovietică „MIR"
MOSCOVA 17 (Ager- cele
automate
de
pre's). — Referindu-se transport, relatează ala noutățile pe care genția T.A.S.S. tn caz
le oferă stația orbita de necesitate, un ma-,
lă „MIR" față de sta
nipulator poate de
ția „Saliut", cosmo
plasa modulul cuplat
nautul sovietic Valeri
in fața stației spre
Kubasov relevă că \unul dintre punctele
„MIR" dispune de
laterale de cuplare.
sase dispozitive de
Aceasta permite crea
cuplare, dintre care
două — cel din față și rea in Spațiu a unor
laboratoare științifice
cel din spate — sint
destinate cuplării cu cu diferite destinații.
navele pilotate și cu Spre deosebire de sta

ția ..Saliut". „MIR"
dispune de cite o ca
bină pentru fiecare
membru al echipaju
lui. O asemenea cabi
nă dispune de o masă,
un fotoliu, o instalație
de interfon.
Faptul că aparatura
voluminoasă va fi in
stalată in diferite moduluri a făcut . mai
spațioasă cabina co
mună a. echipajului.
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