PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

SCRISOAREATOVARĂȘULUl

NICOLAE CEAUȘESCU
adresată celor care i-au trimis mesaje de felicitare
cu prilejul aniversării zilei de naștere
și a îndelungatei activități revoluționare

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Joi 5 februarie 1987

Anul LVI Nr. 13 828

6 PAGINI-50 BANI

Tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, i-au fost
adresate, cu prilejul aniversării zilei
de naștere și a îndelungatei sale
activități revoluționare, un mare
număr de telegrame, scrisori și
mesaje de felicitare.
Animați de cele mal alese sen
timente de dragoste și stimă, de
profundă prețuire și înaltă recu
noștință, oamenii muncii din pa
tria noastră - muncitori, țărani, in

—

In spiritul cuvîntarii tovarășului Nicolae Ceaușescu

la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

CONȘTIINȚA RĂSPUNDERII COMUNISTEI
Deosebit de
importanta cuvîntare rostită
de secretarul
general al partidului,
tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU,
la recenta ședință a Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
cuprinde un apel de amplă rezo
nanță în conștiința tuturor comu
niștilor țării :
„Mă adresez activului și tuturor
cadrelor de partid și de stat de a
acționa cu intreaga răspundere in
indeplinirea misiunii
incredințate,
a increderii acordate de partid și
popor, in buna realizare a planu
rilor și programelor de dezvoltare
o patriei I
Mă adresez organizațiilor de
partid și tuturor comuniștilor de a
acționa cu toată hotărirea in creș
terea rolului fiecărei organizații, al
fiecărui membru al partidului in
buna desfășurare a muncii in toate
sectoarele de activitate I".
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Insuflețitorul Îndemn sintetizea
ză o idee călăuzitoare, o idee-forță
a întregii expuneri, ca și a altor
recente cuvîntări ale conducătoru
lui partidului și statului : impera
tivul întăririi răspunderii pe in
treaga scară a conducerii societății,
de la muncitor la director, de la
consiliile oamenilor muncii la con
ducerile ministerelor și ale altor
organe centrale. Răspunderea este
expresia practică a angajării revo
luționare, a asumării de către fie
care comunist, cu întreaga sa fiin
ță, a misiunii, a datoriei de a mi
lita fără precupețire pentru înfăp
tuirea înaltelor idealuri comuniste,
pentru transpunerea în viață a po
liticii partidului. Conștiința acestui
angajament solemn, identificat cu
însăși calitatea de membru al
partidului, a galvanizat întotdeauna
acțiunea comuniștilor, atît în pe
rioada luptei eroice pentru doborîrea vechii orînduiri, cit și în noile
condiții, adesea mai complexe, ale

edificării și desăvîrșirii operei de
construcție socialistă. Tot ce s-a
făurit în această epocă fără prece
dent, cu deosebire în ultimele două
decenii — o viață nouă într-o țară
nouă cu oameni noi — constituie
rezultatul înaltei răspunderi a
partidului față de destinele națiu
nii, al angajării patriotice, revolu
ționare a întregului popor, . în
frunte cu comuniștii. Obiectivele
mereu mai cutezătoare ale progre
sului multilateral economico-social
al patriei, cum sînt cele înscrise în
mărețul program al Congresului al
XIII-lea, impun exigențe sporite,
calitativ superioare, atît pe planul
bazei materiale, cît și al activității
de conducere și afirmării conștiin
ței noi, revoluționare.
In raport cu aceste cote înalte
ale nivelului întregii activități,
construcția economico-socială de
vine mai complexă, sporesc exi
gențele calitative, se multiplică ce
rințele dezvoltării. „Spiritul revolu
ționar, comunist trebuie să se mani
feste nu teoretic, ci in felul in care
fiecare își îndeplinește, in cele mai
bune condiții, sarcinile încredin
țate !“ — subliniază cu tărie to
varășul Nicolae Ceaușescu, ca o
concluzie fermă a unei cuprinză
toare și profunde analize a lipsu
rilor serioase, a stărilor negative,
a rămînerilor în urmă ce se mani
festă într-o serie de sectoare ale
activității economice datorită toc
mai modului necorespunzător, declarativ-abstract, în care își înțe
leg responsabilitățile unele cadre
de conducere. Cauzele slăbirii spi
ritului de răspundere, ale „înceti
nirii motoarelor", se află într-o în
țelegere greșită, într-o optică ne
concordantă cu imperativele actua
lei etape. Astfel, unii iși închipuie
că s-a cam terminat lupta revolu
ționară. că este timpul de a trăi
mai comod... Alții, în confruntarea
severă cu noile exigențe ale dezvol
tării sociale, ale revoluției tehnico-științifice, se cramponează de
soluții și metode anacronice... Alții,

pentru a-șl masca Imobilismul șl
lipsa de efort, se ascund la „adă
postul muncii colective"...
Chiar dacă sînt relativ izolate în
vastul front al muncii pline de răs
pundere și devotament pe care o
desfășoară milioanele de comuniști,
eroicul nostru popor, asemenea
mentalități impun o terapie res
ponsabilă și promptă, ținind seama
că, în actualele condiții, în inter
dependența tuturor posturilor și
sectoarelor, orice „părticică" inac
tivă poate prejudicia, intr-un fel
sau altul, prin abaterile de la or
dine și disciplină, prin abdicarea
de la datorie, întregul, înaintarea.
De aceea, cu clarviziunea sa mili
tantă, secretarul general al parti
dului avertizează : „Dacă un sec
tor, un membru al unui colectiv
nu lucrează cum trebuie, el consti
tuie o verigă slabă și afectează,
fără nici o îndoială, buna funcțio
nare a colectivului și organismului
respectiv. De aceea trebuie să ac
ționăm cu toată hotărirea in vede
rea bunei organizări și funcționări
a organelor colective, a dezbaterii si
adoptării celor mai bune hotăriri,
dar și in vederea întăririi răspun
derii fiecăruia în îndeplinirea ne
abătută a îndatoririlor ce-i revin,
a sarcinilor ce i-au fost încredin
țate".
Indiferent de domeniul sau de
postul în care se exercită — la mînuirea unei mașini sau supraveghe
rea unor instalații, la conceperea
unui proiect sau la pregătirea vi
itoarei recolte, și cu atît mai mult
cînd este vorba de sarcina de mare
răspundere de a conduce o unitate
socialistă sau un întreg sector al
economiei — răspunderea presu
pune, în esență, aceleași coordo
nate revoluționare : angajare, exi
gență, hotărirea de a depăși orice
inerente obstacole și greutăți. Nu
în vorbe, nu apelînd la „derogări"
justificative, ci acționînd la para
metrii cei mai înalți ai dezvoltării
pentru înfăptuirea neabătută, cu
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pasiune comunistă, a programelor
stabilite de partid.
Pornindu-se de la premisa că
munca de partid trebuie să fie
apreciată nu după generalități, ci
după realizarea programului parti
dului de dezvoltare economicosocială, în recenta cuvîntare a
secretarului general se structurea
ză un ansamblu unitar și precis de
orientări și sarcini privind perfec
ționarea și creșterea răspunderii
organelor de partid, întărirea con
trolului, dar mai cu seamă a acti
vității de organizare și unire a
eforturilor tuturor oamenilor mun
cii, cu precădere a cadrelor de con
ducere, în îndeplinirea în cele mal
bune condiții a sarcinilor, inclusiv
a bunei funcționări a organismelor
democratice. Sub acest semn, al
înaltei exigențe comuniste, al res
ponsabilității sporite față de înde
plinirea exemplară a programelor
stabilite de partid trebuie pregă
tită în prezent buna desfășurare a
adunărilor și conferințelor de dări
de seamă și alegeri în organiza
țiile de partid, a adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii din in
dustrie și agricultură, din domeniile
științei, învățămîntului șl culturii.
De o importanță hotărîtoare în
această etapă, după cum se des
prinde cu limpezime din recentele
cuvîntări ale secretarului general,
întărirea răspunderii la toate eșa
loanele, în special în munca de
conducere și planificare, solicită
înlăturarea hotărită a tot ceea ce
este vechi și perimat, stagnant și
inerțial, promovarea cu îndrăz
neală a noului, ridicarea pe o
treaptă superioară a pregătirii pro
fesionale, tehnice, științifice, ( a
conștiinței revoluționare a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii.
Amplu șl mobilizator program de
acțiune care animă energiile revo
luționare ale întregului partid și
popor, • care cheamă la acțiune și
angajează din plin spiritul comu
nist de răspundere I
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telectuali, activiști de partid și de
stat, ai organizațiilor de masă și
obștești, vechi militanți ai mișcării
muncitorești, militari, bărbați și fe
mei, tineri și vîrstnici, în fapt, în
tregul popor — au adus, cu acest
prilej aniversar, un fierbinte oma
giu tovarășului Nicolae Ceaușescu
și i-au adresat, din adîncul ini
milor, cele mai sincere și calde
urări de sănătate și fericire, viață
îndelungată și nesecată putere de
muncă, spre a conduce, pe mai
departe, cu fermitate și cutezanță

revoluționară,
națiunea
noastră
spre noi și mari împliniri pe ca
lea progresului, bunăstării și feri
cirii, a infăptuirii măreței opere de
edificare a socialismului și comu
nismului pe pămîntul scump al
României.
Răspunzînd acestor vibrante măr
turii de inaltă cinstire și nețărmurit
devotament,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adresat tu
turor celor ce i-au trimis mesaje
de felicitare și urări următoarea
scrisoare :

„Exprim, pe această cale, cele mai calde mulțumiri organelor și organizațiilor
de partid, de masă și obștești, colectivelor de oameni ai muncii din unitățile industriale
și agricole, din ministere, institute și organizații centrale de stat, comuniștilor, tuturor
celor care, cu prilejul aniversării zilei mele de naștere și a îndelungatei activități revo
luționare, mi-au adresat mesaje, scrisori și telegrame de felicitare.
Apreciez toate aceste manifestări ca o expresie a sentimentelor de dragoste și
profund atașament pe care comuniștii, toți fiii patriei le nutresc față de gloriosul nostru
partid comunist — forța politică conducătoare a întregii națiuni — în rindurile căruia
militez de aproape 55 de ani, cu satisfacția și fericirea de a fi luat parte și a-mi fi
adus nemijlocit contribuția la toate marile bătălii și acțiuni revoluționare purtate de
partid pentru răsturnarea vechii orinduiri burghezo-moșierești, înfăptuirea revoluției
de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și trecerea la făurirea noii
orinduiri, pentru cauza libertății și fericirii poporului, a independenței și suveranității
patriei.
Doresc sâ asigur, și cu acest prilej, intregul nostru popor că voi face totul, și în
viitor, pentru întărirea continuă a forței și unității partidului, a capacității sale de a
uni și orienta energiile creatoare ale intregii națiuni in direcția înfăptuirii neabătute pe
pămîntul României a celei mai drepte și umane societăți — societatea socialistă și
comunistă —, a înălțării patriei noastre, libere, independente și suverane, pe culmi tot
mai înalte de civilizație, bunăstare și progres. Voi acționa, in continuare, cu cea mai mare
fermitate pentru ca țara noastră să-și aducă tot mai activ contribuția sa constructivă la
dezbaterea și soluționarea marilor probleme care confruntă omenirea, la cauza dezar
mării, a colaborării, înțelegerii și păcii în intreaga lume.
Apreciez mesajele și urările ce mi-au fost adresate ca o expresie a profundei
încrederi a întregului popor în politica internă și externă a partidului și statului nos
tru, ca o ilustrare a hotăririi de neclintit a tuturor oamenilor muncii de a acționa — in
strinsă unitate in jurul partidului — pentru transpunerea neabătută în viață a mărețelor
obiective de dezvoltare economică și socială a țării stabilite de Congresul al XIII-lea,
a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism.
Imi este deosebit de plăcut să adresez, la rîndul meu, din toată inima, tuturor
celor ce mi-au trimis mesaje și scrisori de felicitare, precum și întregului nostru popor,
cele mai bune urări de sănătate și fericire, de împlinire a năzuințelor de mai bine, de
succese și satisfacții tot mai mari in muncă și viață, in realizarea exemplară a pre
vederilor planului pe acest an și pe intregul cincinal, a politicii partidului de înflo
rire multilaterală a patriei socialiste, de asigurare a bunăstării și fericirii intregii națiuni.
Vă doresc tuturor, dragi tovarăși și prieteni, multă sănătate și multă fericire l“.

NICOLAE CEAUȘESCU

----------- —------------ *
Construcția de locuințe a
cunoscut în ultimele două de
cenii o dezvoltare fără prece
dent in toate zonele și jude
țele țării. Zestrei edilitare a
patriei i se adaugă cu fiecare
an zeci și zeci de mii de apar
tamente noi, numeroase an
sambluri de locuințe cu o li
nie arhitectonică modernă.

In imagine : un nou ansamblu
de locuințe, înălțat pe malul
Someșului, în municipiul Satu
Mare.

Imagine din secția montaj a întreprinderii de mașini electrice București

Foto : Sandu Cristian
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ENERGIA
problemă de maximă însemnătate,
preocupare de maximă răspundere
în condițiile actuale, pentru reali
zarea în cele mai bune condiții a
sarcinilor de plan, pentru desfășu
rarea normală a întregii activități
economico-sociale, a devenit strin
gentă necesitatea de a asigura apro
vizionarea ritmică, la nivelul nor
melor de consum stabilite, a energiei,
în primul rind in sectoarele din do
meniul producției materiale. In acest
sens, așa cum a subliniat în repetate
rînduri secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
se impune apli
carea unor măsuri
tehnice și organi
zatorice riguroase
pentru funcționa
rea în cele mai
bune condiții a
tuturor centrale
lor electrice, pre
cum și desfășura
rea unor acțiuni
ample și hotărite
în vederea gos
podăririi judici
oase și economi
sirii severe a energiei și com
bustibililor. Pentru fiecare om al
muncii, pentru fiecare cetățean apare
limpede că asigurarea condițiilor ma
teriale normale pentru desfășurarea
neîntreruptă a activității productive
depinde de spiritul gospodăresc, de
atitudinea responsabilă pe care o are
la locul de muncă și acasă. Și este,
desigur, un fapt pozitiv că numeroa
se colective din industrie, din agri
cultură, din construcții, din toate
sectoarele de activitate ale econo
miei, precum și numeroși cetățeni au
înțeles cu matur spirit gospodăresc
să dovedească grijă maximă pentru
economisirea energiei și combustibi
lilor. S-a înțeles, în toate aceste
cazuri, că acum problema economi
sirii energiei este vitală pentru des
fășurarea normală a activității eco
nomico-sociale, că este posibil ca
prin eforturi gospodărești susținute,
la locul de muncă și acasă, să se
asigure încadrarea în consumurile
stabilite, potrivit reglementărilor
existente în acest domeniu. Așa cum

s-a stabilit, în toate întreprinderile
trebuie să se aplice un regim rațio
nal de lucru pe toată durata de
lucru a zilei și a săptămînii, astfel
incit să se echilibreze consumul
energetic ; în fiecare unitate econo
mică să se acționeze cu hotărîre
pentru utilizarea în producție a celor
mai eficiente tehnologii, pentru fo
losirea celor mai gospodărești solu
ții de economisire a energiei și a
gazului metan ; în toate unitățile,
consumurile energetice din sectoare

economia națională îi este strict
drămuită, in conformitate cu planul
de producție și cu normele de con
sum aprobate, cantitatea de energie
și gaz metan de care poate dispune
în fiecare perioadă. Orice depășire
a consumurilor normate în anumite
întreprinderi, în ramuri industriale
sau județe generează dificultăți în
asigurarea cu resurse energetice a
altor consumatori, în realizarea pla
nului de producție. Este în interesul
economiei naționale, al tuturor oa
menilor muncii,
ca pretutindeni să
se acționeze cu
maximă răspun
dere, cu perseve
rență și înaltă exigență pentru a
realiza sarcinile
economice cu con
sumuri energetice
cît mai scăzute.
Din perspectiva
acestor cerințe apare cu totul in
tolerabilă practi
ca unor consuma
tori — întreprin
deri economice, unități comerciale,
consumatori casnici, sectoare edilitargospodărești — de a încălca reglemen
tările existente, consumînd în exces
și risipind cu iresponsabilitate ener
gia. Iată de ce, avînd în vedere im
plicațiile deosebite pe care le poa
te genera o asemenea atitudine, este
necesar să se aplice cu hotărîre cele
mai severe măsuri contra celor care
depășesc consumurile normate, care
nu respectă reglementările în dome
niul gospodăririi energiei și combus
tibililor. Fie că este vorba de con
sumatori din unități productive, din
sectoarele edilitar-gospodărești, din
rîndul consumatorilor casnici, trebuie
să se ia atitudine fermă, penalizindu-se drastic, cu maximă severitate
toți cei care generează risipa de energie. Se menține încă acea men
talitate păgubitoare în rîndul unor

Este necesar să se ia măsuri severe
împotriva tuturor celor care
depășesc consumurile stabilite
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le neproductive să fie reduse drastic;
fiecare cetățean să folosească cu
maximă grijă energia electrică și
gazul metan, limitind la strictul ne
cesar consumul casnic ; in toate sec
toarele, acasă și la locul de muncă,
să se asigure o reducere severă a
consumului energetic între orele de
vîrf de sarcină : 17—23.
Organele centrale, ministerele de
resort cu atribuții in asigurarea și
gospodărirea energiei — Ministerul
Minelor, Petrolului și Geologiei, Mi
nisterul Aprovizionării și Ministerul
Energiei Electrice — să ia toate mă
surile pentru aplicarea fermă a pro
gramelor de economisire severă a
energiei electrice și gazului metan,
atit in sectoarele neproductive, cît și
in cele productive.
Trebuie să se înțeleagă clar că
economisirea severă a energiei a de
venit o cerință economică prioritară,
o îndatorire patriotică a fiecărui om
al muncii, a fiecărui cetățean. După
cum se știe, fiecărui consumator din

Puterea
modelatoare
a cărții
Bucuria și emoția de a intra
și a zăbovi intr-o bibliotecă sau
intr-o librărie, de a citi o carte
pe care ai așteptat-o, ai dorit-o
ori care iți este indispensabilă
intr-un anumit moment din ac
tivitatea profesională. A intra
intr-o bibliotecă, a intra in li
brărie ! Gesturi cotidiene, obiș
nuite, dar fundamentale și defi
nitorii pentru ființele raționale
și sensibile care sintem.
Am însoțit nu de mult un pro
zator, la o intilnire cu cititorii,
undeva intr-o comună din jude
țul Iași. Tema discuției: „Roma
nul românesc de azi". Observa-

ÎNSEMNĂRI
ții profunde, de bun-gust șl de
bun-simț, întrebări incitante
pentru orice scriitor, idei intere
sante, care pot fi puncte de ple
care pentru cărțile viitoare, plă
cerea lecturii, curiozitate vie.
Cu aceleași impresii am rămas
după un schimb de experiență
al bibliotecarilor, ale căror refe
rate și intervenții, bazate pe ex
periență in munca cu cartea și
pe observații atente și, îndelun
gate, au cuprins o serie de ju
dicioase considerații și conclu
zii nu doar in plan metodolo
gic, ci și privind psihologia
cititorului, prestigiul mereu
crescind al Cărții, al cărții de
toate genurile și din toate do
meniile.
Andri Malraux ajungea să
constate că, de la o vreme, lu
mea a început să semene cu căr
țile sale. Dintre atitea ințelesuri
ale acestei orgolioase afirmații,
îmi place să-l rețin pe acela
care se referă, nu se poate să
nu se refere, la forța modela
toare a cărții in general. In
tr-adevăr, născindu-se din via
ță, cartea, la rîndul ei, influen
țează și transformă viața, reali-

Constantin COROIU
(Continuare în pag. a* V-a)

(Continuare în pag. a 111-a)
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Adunările pentru dări de seamă și alegeri
- moment important pentru perfectionarea
activității tuturor organizațiilor de partid
In unitățile industriale și agrico
le, în institutele de cercetare și
proiectare, în școli și facultăți, în
alte sectoare de activitate econo
mico-socială sint în curs de desfă
șurare adunările generale pentru
dări de seamă și alegeri în orga
nizațiile de bază ale partidului
nostru. Ele vor fi urmate, eșalonat,
pînă Ia 31 martie, de conferințele
pentru dări de seamă și alegeri ale
organizațiilor de partid din între
prinderi, unități agricole, instituții
și de conferințele organizațiilor de
partid municipale, ale sectoarelor
Capitalei, orășenești șl comunale.
Ele se înscriu ca un mo
ment esențial în viața și ac
tivitatea organelor și organizațiilor
de partid, ele fiind menite să pună
în evidență experiența dobîndită în
organizarea și conducerea tuturor
domeniilor activității economice și
sociale, să contureze și mai clar
rolul activ, de conducător politic
exercitat de organizațiile de partid,
să jaloneze cu limpezime direcțiile
prioritare în care vor acționa co
muniștii, toți oamenii muncii pen
tru îndeplinirea prevederilor pla
nului pe acest an și pe întregul
cincinal, a programelor de dezvol
tare economico-socială a țării.
După cum se știe, cu cîteva zile
înaintea începerii desfășurării aces
tei ample dezbateri în partidul
nostru, la ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.
consacrată examinării și aprobă
rii Raportului și Comunicatului
cu privire la îndeplinirea Pla
nului național unic de dezvol
tare economico-socială a Republicii
Socialiste România pe anul 1986,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a
rostit o cuvîntare de o excepțio
nală importanță teoretică și prac
tică. Așa cum a stabilit Comitetul
Politic Executiv, dezbaterea aces
tui document programatic în între
gul nostru partid, însușirea lui da
către toți comuniștii, de toți oame

nii muncii are menirea ca impor
tantele teze și orientări cuprinse
în cuvîntare să stea la baza activi
tății viitoare, să constituie un mo
bilizator program de muncă și ac
țiune al întregului popor în întîmpinarea Conferinței Naționale a
partidului din acest an, pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor de
plan pe 1987, a obiectivelor stabi
lite de Congresul al XIII-lea al
P.C.R. Pentru pregătirea și desfă
șurarea în cele mai bune condiții
a actualelor adunări generale și
conferințe de partid, cuvîntarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu re
prezintă un model de cum trebuie
analizată în dările de seamă, în in
tervențiile comuniștilor activitatea
organelor și organizațiilor de
partid, de cum trebuie examinate,
în spirit critic, cu exigență revolu
ționară, rezultatele obținute și, pe
această bază, stabilite prioritățile,
forțele și mijloacele in vederea în
deplinirii riguroase a sarcinilor ce
revin comuniștilor, tuturor colecti
velor de muncă.
Evidențiind criteriile de eva
luare a eficienței activității politico-organizatorice, tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia: „Munca
de partid trebuie să fie apreciată
nu după generalități, ci după rea
lizarea programului partidului de
dezvoltare economico-socială, în
care cuprindem și dezvoltarea ști
inței, invățămintului, culturii, deci
și ridicarea generală a nivelului do
pregătire și de cunoștințe al tutu
ror oamenilor muncii, al poporului.
Toate constituie un tot unitar, dar
nu se poate să nu se Înțeleagă că
în centrul atenției trebuie să stea
realizarea planului de dezvoltare
cconomico-socială. Aceasta este
problema hotărîtoare a dezvoltării

socialiste a patriei noastre". Iată
ideea principală, fundamentală,
care trebuie să străbată desfășu
rarea adunărilor și conferințelor
pentru dări de seamă și alegeri.
în lumina cerințelor subliniate
în cuvintarea secretarului general
al partidului, adunările și confe
rințele de partid din unitățile pro
ducătoare de cărbune, petrol și energie electrică au în centrul aten
ției problemele privind realizarea
ritmică și depășirea prevederilor
de plan stabilite. Organizațiile de
partid din celelalte întreprinderi
industriale situează pe primul plan
căile pentru îndeplinirea, în con
diții de înaltă calitate și efi
ciență superioare, a producției
fizice șl, cu prioritate, a pro
ducției destinate exportului. La
rîndul lor, membrii de partid din
unitățile agricole stabilesc măsuri
concrete în vederea obținerii în
acest an a unor producții mari în
toate sectoarele, în consens cu obiectivele noii revoluții agrare. Or
ganizațiile de partid care își desfă
șoară munca în unitățile de cer
cetare științifică și proiectare sint
chemate să dezbată îndeosebi pro
blemele legate de ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor,
de introducerea de noi tehnologii
și perfecționarea celor existente, de
lărgirea bazei de materii prime și
energetice.
In spiritul acestor cerințe, ca șl
al altor exigențe formulate de se
cretarul general al partidului pri
vind perfecționarea activității or
ganizatorice și politico-educative a
organizațiilor de partid, ziarul
nostru va relata pe larg despre
desfășurarea adunărilor generale
pentru dări de seamă șl alegeri In
diverse unități economico-sociale.

In pagina a ll-a : relatări de la adunări generale
pentru dări de seamă și alegeri.
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MARILE SI CONFERINȚELE PENTRU DĂRI DE SEAMA SI ALEGE!
in nncnNUATiiiF uf portio
Rezultatele în îndeplinirea planului

criteriu

na

esențial de apreciere a răspunderii comuniste
Dacă cineva ar fi venit după pre
zentarea dării de seamă la aduna
rea comuniștilor organizației de bază
din atelierul strungârie grea de la
întreprinderea de mașini electrice
București, nu ar fi aflat că, lună
de lună, colectivul de aici își înde
plinește planul la toți indicatorii, că
a. avut o contribuție importantă la
onorarea, în anul trecut, a tuturor
contractelor încheiate de întreprin
dere cu partenerii externi, ceea ce a
însemnat depășirea substanțială a
planului la export. Și nu ar fi aflat
despre aceste rezultate deoarece toți
participanțil la dezbateri au abor
dat analizarea activității biroului
organizației de bază, a comuniștilor
din perspectiva sarcinilor de plan
sporite ce revin întreprinderii în
acest an și în anii următori ai ac
tualului cincinal, insistînd îndeosebi
asupra dificultăților și lipsurilor,
formulînd, totodată, propuneri con
crete pentru înlăturarea lor.
„Așa cum încă o dată a subliniat secretarul general al partidului nostru, t o v a r ă ș u 1
Nicolae Ceaușescu, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv,
spiritul comunist trebuie să se ma
nifeste in felul în care fiecare
membru de partid își îndeplinește în
cele mai bune condiții sarcinile în
credințate. Iată de ce întreaga muncă
politico-organizatorică a organizației
noastre trebuie să se reflecte în re
zultatele bune obținute în produc
ție" — arăta frezorul Mihai Balaban în
Încheierea intervenției sale. Frezorul
a sintetizat de fapt ideea de fond
care a străbătut, de la un capăt la
altul, întreaga desfășurare a adună
rii pentru dare de seamă și alegeri.
O adunare în care comuniștii de aici
au probat maturitate politică, spirit
critic constructiv.
Maturitatea politică și-a găsit ilus
trarea în faptul că în darea de sea
mă, dar mai ales în cuvîntul particlpanților, punctele de vedere ex
primate au pornit de la imperativele
economice actuale cuprinse in cuvîntarea secretarului general al parti

dulu! la ședința Comitetului Politic
Executiv. Cei care au luat cuvîntul
au dovedit nu numai că și-au în
sușit în profunzime conținutul acestul document programatic, ci și
capacitatea politică de a lega tezele
și orientările din această magistrală
cuvîntare de problematica de pro
ducție a atelierului. Un accent de
osebit a fost pus pe necesitatea îm
bunătățirii permanente a calității
produselor pentru a consolida pres
tigiul dobindit de întreprindere pe
piața externă și a contribui astfel

critic constructiv, care, din acest
punct de vedere, s-a situat deasupra
analizei făcute în darea de seamă
prezentată. De altfel, strungarul La
zar Iordan a arătat că în darea de
seamă s-a vorbit mai pe ocolite
despre anumite greutăți, despre
unele lipsuri ale conducerii secției,
s-au trecut cu totul cu vederea di
ferite aspecte legate de creșterea
productivității muncii, de moderni
zarea . producției. Reglorul Mihai
Cristea și aiți vorbitori au susținut
această opinie și au criticat cu se

IA ATELIERUL STRUNGÂRIE GREA DE LA

ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI ELECTRICE BUCUREȘTI
tntr-o măsură mai mare la crește
rea exportului, problemă de însem
nătate majoră pentru economia na
țională. De asemenea, a fost releva
tă răspunderea care revine colecti
vului acestui atelier de a onora cu
maximă promptitudine livrările des
tinate unităților producătoare, de
utilaje pentru exploatările carboni
fere. Referindu-se la îndatorirea fie
cărui muncitor de a gospodări cît
mai bine energia electrică, strungarul
Petre Iorgulescu, aiți comuniști s-au
referit la însemnătatea acestei ac
țiuni, la măsurile concrete prin care,
cu un consum redus de energie, să
se asigure îndeplinirea planului. Tot
~
prin prisma cerințelor actuale ale
producției au fost abordate și alte
aspecte : ridicarea calificării tehnico-profesionale a muncitorilor, în
deosebi a celor noi încadrați, apli
carea riguroasă a măsurilor privind
modernizarea producției, legarea mai
strînsă a activității politico-educa
tive de sarcinile economice ale ate
lierului.
Examinarea de către participanțil
la dezbateri a acestor probleme s-a
desfășurat Intr-un puternic spirit

veritate pe specialiștii din atelierul
de proiectare, conducerea unității
pentru faptul că strungăria grea nu
a beneficiat pînă acum de diferite
măsuri cuprinse în programul adop
tat pe întreprindere privind per
fecționarea organizării și moderniza
rea producției.
Atelierul de strungârie grea este
un sector de muncă extrem de im
portant în activitatea de ansamblu a
întreprinderii. De aici începe ciclul
de fabricație al produselor. O bună
desfășurare a activității la strungă
ria grea înseamnă crearea de pre
mise favorabile pentru întregul ci
clu de fabricație. De aceea, criticile
la adresa conducerii întreprinderii
pentru lipsa de preocupare in pri
vința modernizării producției sînt pe
deplin justificate. Deoarece în sală
nu se aflau prezenți factori de răs
pundere din conducerea întreprin
derii, delegaților aleși de adunare
pentru conferința de partid le re
vine îndatorirea de a face cunoscut
la acest nivel punctul de vedere al
comuniștilor de la strungăria grea.
Desigur, dezvăluirea unor lipsuri,
unor deficiențe are valoarea ei.

Discernămîntul critic începe Insă
acolo unde se propun căi și mijloace
pentru înlăturarea neajunsurilor și
dificultăților. Bunăoară, fiind criti
cată slaba pregătire tehnico-profesională a celor noi încadrați, s-a
propus ca noul birou al organizației
de bază să examineze această pro
blemă, iar conducerea atelierului să
țină o mai strinsă legătură cu școala
profesională, cu instructorii și să se
acorde o mai mare atenție practicii
în producție a ucenicilor. De ase
menea, au fost criticate improvizația
și criteriile empirice privind reparațiile capitale ale mașinilor. S-a
propus stabilirea de norme clare in
această direcție, precizarea răspunderilor ce revin atît atelierului de
reparații, cît și celor care lucrează Ia
mașini. Totodată s-a criticat faptul
că nu toți membrii de partid au sar
cini concrete. S-a propus noului bi
rou al organizației de bază să treacă
la o redistribuire a sarcinilor de
partid și să încetățenească practica
de a cere In fiecare adunare generală
ca unul sau doi membri de partid să
informeze despre modul în care și-au
îndeplinit răspunderile încredințate.
Vorbitorii au corelat succesele și
lipsurile din activitatea atelierului
cu stilul și metodele de muncă ale
organizației de partid, insistînd asu
pra necesității ca noul birou să
exercite un control sistematic asupra
activității conducerii atelierului, să
manifeste mai multă consecvență în
îndeplinirea măsurilor adoptate de
adunările generale de partid, să acorde o mai mare atenție calităților
politice, profesionale și etice ale ce
lor care cer să fie primiți în partid.
Adunarea pentru dare de seamă și
alegeri a organizației de bază din
atelierul strungârie grea de la între
prinderea de mașini electrice Bucu
rești s-a desfășurat intr-un climat de
înaltă responsabilitate și exigență
partinică, revoluționară, comuniștii
de aici exprimîndu-și hotărîrea fer
mă de a înscrie în viitor rezultatele
muncii lor pe coordonate supe
rioare de calitate și eficiență.

Constantin VARVARA

Vorbitul pe... deasupra
Lunî, 2 februarie, am participat la
apoi 'Invocate și evocate, parcă ur
măreau numai să treacă timpul și să
o adunare generală de dare de seamă și alegeri într-o organizație de
se poată raporta că s-au purtat dis
bază de partid. Au luat cuvîntul opt
cuții. Unde s-a vorbit astfel ? La atovarăși.’. Fiecare a Vorbit între .3 și
dunarea generală a S.M.A. Balaciu,
5 minut®-I*anr ascultat pe toți cu ajudețul Ialomița.
tenție și am pdtat „esența" spuselor
Adunarea a fost exact cum nu tre
lor (roșjwjngfeiltaieletor il veți înțe
buia să fie, adică în bună părte stră
lege parcurgînd ceea ce urmează).
bătută de formalism. Era clar că di
Iată ce au rostit cu glas tare : „Sti
rectorul S.M.A., inginerul Grigore
mați tovarăși, sarcinile primite de la
Birsan, a confundat-o cu o ședință
minister săptămîna trecută sint ur
de „transmitere de sarcini", iar cei
mătoarele..." (le-a comunicat și încă
lalți participanți (34 de membri ai
bine ing. director Grigore Birsan) ;
organizației de bază, plus 10 invitați)
„Să fim mal exigenți, să luăm mă
suri" (Ion Divoi'u, magaziner) ;
„Este bine să evidențiem cauzele
care ne provoacă greutăți" (Benone
Vlădoiu, șef centru) ; „Să punem un
accent mai mare pe calitate și să
găsim soluții bune" (Matei Gheor
ghe, tehnician) ; „Energia electrică
este factorul primordial care trebuie
economisit. Să ne mobilizăm și mai • păreau atît de derutați, îneît la un
mult și să facem totul pentru ca să
moment dat cineva s-a ridicat șl a
ocupăm un loc fruntaș" (Constantin
cerut să... i se rezolve o problemă de
Marcu, maistru) ; „Am muncit bine,
ordin strict personal. Să nu existe
piese de schimb am avut, dar am
și altfel de probleme la S.M.A. Ba
avut și unele lipsuri" (Alexandru
laciu ?
Ghioca, mecanic) ; „Vinovați sîntem
Nicidecum, mai ales că unitatea nu
toți cei care nu ne-am făcut datoria
merge tocmai bine. Este drept că
așa cum trebuia. Se știe că rezulta
pentru rezultatele obținute cîndva —
tele în muncă țin și de pregătirea fie
in 1965, a fost distinsă cu înaltul titlu
căruia" (Dumitru Danciu, inginer).
de „Erou al Muncii Socialiste", în 1976
Mai tare sau mai încet, cu înflori
cu „Ordinul Muncii" clasa I. iar în
turi. sau fără, cu întreruperi subli
1980 a obținut locul 3 pe țară în în
niate de gesturi ori nu — iată tot
trecerea
socialistă
desfășurată
ce am putut reține.
între unitățile cu același profil —
Din cele de mai sus ați înțeles
S.M.A. Balaciu a meritat exclusiv
eumva ce vor fi vrut vorbitorii să
elogii, dar perioada aceea a Tost.
comunice adunării generale ? Dar
Anul trecut, cu o singură excepție,
măcar profilul unității l-ați sesizat ?
în cooperativele agricole pe care le
Așa-i că e greu ? Astfel de propo
servesc mecanizatorii stațiunii nu
ziții și de fraze pot fi rostite oricind
s-au realizat producțiile planificate
și aproape oriunde cînd te referi la
la nici una dintre culturi ; cu o sin
muncă și la locul ei de desfășurare.
gură excepție (Crăsani), secțiile de
Puse cap la cap, răsucite, apoi înnă
mecanizare din subordine (Balaciu,
dite, apoi repetate, apoi parafrazate,
Sărățeni, Sfîntu Gheorghe, Munteni

Buzău șl Căzănești) nu și-au înde
plinit planurile de venituri și chel
tuieli. însăși darea de seamă întoc
mită de biroul organizației de bază
rectlnoaște „marile mîhtisuri în ce
privește calitatea lucrărilor execu
tate" și faptul că „nu a existat preo
cupare suficientă’ în ce privește Or
ganizarea măi ' bună a muncii, în
păstrarea ordinii și disciplinei în
cadrul secțiilor de mecanizare".
Oare acestea nu sînt probleme
reale care ar fi meritat o analiză
concretă a muncii fiecărui membru

LA S.M.A. BALACIU, JUDEȚUL IALOMIȚA
de partid din organizația S.M.A. ?
Ca să poți îndrepta stările de lucru
negative trebuie să cunoști care sint
manifestările concrete aie fiecărei
probleme în parte. A ști înseamnă a
deosebi, iar a deosebi înseamnă a
compara. De ce nu s-o fi făcut o
comparație între felul în care a
muncit organizația de partid pe
vremea cînd a fost literalmente co
pleșită de înalte distincții și situația
de acum ?
La recenta ședință a Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
s-a subliniat limpede faptul că, pornindu-se de la rolul conducător al
partidului, lipsurile manifestate in
diferite sectoare sînt, în același timp,
o parte a lipsurilor ce se manifestă
în munca organizațiilor și organelor
de partid, a felului in care ele își îndeplinesc rolul de conducător în
buna organizare și înfăptuire a pla
nului și programelor de activitate.
Că lucrurile stau exact așa' o con-
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CASA CU MULTI COPII

j

semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii

La marginea satului Rafaila, din comuna Todirești,
județul Vaslui, se înalță
mîndru un copac a cărui
vîrstă e apreciată la peste
o jumătate de mileniu.
Aici, spune tradiția popu
lară, poposea deseori Ște
fan cel Mare cu oastea,
prlnzea la umbra lui și le
spunea oamenilor locului că
țara va putea fi puternică
și va dăinui mereu numai
dacă fiecare familie va
aduce pe lume atîția copii
încit aceștia, întinzînd miinile, să cuprindă circumfe
rința falnicului trunchi, cu
rădăcinile adine înfipte în
solul Moldovei.
— Nu știu cît adevăr
există în asemenea legen
dă — ne spune Elena Gh.
Popescu, o femeie tînără
din acest sat — dar la noi
s-a țransmis din generație
in generație, am auzit-o la
școală de la dascălii noștri,
ne-a impresionat și i-am
înțeles de pe atunci semni
ficația. Ceea ce trebuie re
ținut e că, la noi, în sat,
intr-adevăr, toate familiile,
de cînd ne știm, au mulți
copii, care constituie po
doaba vieții. Și eu, și soțul
meu, de exemplu, prove
nim din familii numeroase,

Iar In sat nu-I casă care să
nu fie luminată de cel pu
țin 3—4 copii.
— Cîți copii ar trebui să
nască și să crească acum
o familie de aici pentru a
prinde în brațe trunchiul
plopului ?
— Cam vreo 12.
— Exact cîți aveți în pre
zent dumneavoastră.
— Așa este. Iar pentru a
îndeplini îndemnul patrio
tic moștenit trebuie să-i și
creștem sănătoși și voinici,
să-i educăm, pentru a fi fo
lositori. Ceea ce ne și stră
duim din toate puterile,
fiindcă pentru ei trăim, ei
sint lumina ochilor noștri.
Pe cea mai mare, de 14 ani,
chiar am și numit-o Lumi
nița. Ne ajută deja foarte
mult la treabă in gospo
dărie.
Ne-a surprins plăcut ma
turitatea cu care gîndește
această femeie, Mamă-eroină la 34 de ani, poate una
dintre cele mai tinere din
tară distinsă cu acest titlu,
între Luminița și Vasilică,
de numai cîteva săptămîni,
a născut aiți 16 băieți și
fete, dintre care 7 la școa
lă. Soții Popescu — ea, fac
tor poștal, el cooperator —
și-au durat o casă mare și

frumoasă, cu mai multe ca
mere și acareturi, au tot ce
le trebuie. Numai alocația
de stat ce li se cuvine se
ridică în fiecare lună la
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merită a mai fi citate Ilea
na Viorica Voicu (12 copii),
Iana C. Grosu (12 copii),
Eugenia Dîrțu (11 copii) și
multe altele. De altfel, 398

1

firmă adunarea la care am pârtieipat. Nimeni nu a făcut nici măcar
o referire la modul in care sint res
pectate normele vieții iijterne de.
partid, la felul in care se urmărește
îmbunătățirea muncii de partid,, la
munca politicO-educativă și organi
zatorică. S-au rostit in schimb fraze
generale, formale.
S-a întîmplat așa pentru că adu
narea generală a fost slab pregătită.
Darea de seamă a conținut date care
nu erau Ia zi. majoritatea formulă
rilor au fost și ele „la general". Fi
rește că, referindu-se la ele, cel
de-al optulea vorbitor, Gheorghe
Mocanu — secretarul comitetului co
munal de partid, care a și condus
adunarea — nu putea. în ciuda apa
rențelor, să vorbească decît tot „Ia
general", iar criticile sale au nemul
țumit pe participanți tocmai pentru
că situațiile luate în discuție erau
depășite. Prin intervențiile sale și
prin luarea de'cuvint din final, Gh.
Mocanu a dovedit că este foarte de
parte de viața organizației de partid
de la S.M.A., că nu știe care este si
tuația la zi a stărilor de lucruri din
S.M.A. (nu știa nici măcar numărul
exact al tractoarelor care au fost
reparate in această perioadă, nu-i
cunoștea nici pe toți membrii birou
lui organizației de bază !). Criticile
sale, formulate pe baza a prea multe
aproximații, nu puteau conduce, de
sigur, Ia captarea interesului și
orientarea adunării generale spre
analiza concretă, exigentă a proble
melor.
Așa cum a fost organizată și con
dusă, adunarea generală a organiza
ției de partid de la S.M.A. Balaciu a
fost departe de ceea ce trebuie să
fie, adică o școală de educație comunistă.

Mircea BUNEA

șt pregătirea lor temeinică
pentru viață. Dar cel inai
bine este să vedem direct,
la fața locului, aceste con
diții.

Zi și noapte
în slujba viitorului
Dăm curs Invitației. Pe
drum admirăm numeroa
sele case noi, mari și fru
moase, presărate cu albul
imaculat al zăpezii. Din
curtea fiecăreia, glasuri
cristaline de copil îmbu-

DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE
Autogospodărirea orașului
cauza fiecărui cetățean
© De la noile exigențe
ale autofinanțării, la o
nouă calitate în auto
gospodărirea localită
ții ® Comitetelor de ce
tățeni - mai multă în
credere și mai multă
răspundere • Valoa
rea înfăptuirilor ob
ștești
Autogospodărirea localităților, în
frumusețarea lor permanentă, reali
zarea unor importante obiective edilitar-urbanistice și sociale devin în
tot mai mare măsură o cauză a fie
cărui cetățean — urmare firească a
înrădăcinării în practica vieții coti
diene, dar și în conștiințe a princi
piilor autoconducerii muncitorești.
Participarea eficientă șl echitabilă a
fiecăruia Ia dezvoltarea și înflorirea
localității în care trăiește se reali
zează. în prezent, într-un cadru ju
ridic corespunzător — în care se în
scrie și Legea privind autoconducerea, autogestiunea economico-financiară și autofinanțarea unităților
administrativ-teritoriale, ce vizează
antrenarea largă a cetățenilor la
conducerea efectivă a vieții sociale
într-o conlucrare tot mai apropiată,
mai rodnică cu edilii. Firește că, în
acest context, prezintă interes cu
noașterea experienței acelor consilii
populare care au obținut realizări
mai notabile în această privință, cum
este și cazul orașului Dorohoi, din
județul Botoșani.

Propunerea cetățeanului —
punct de pornire al acțiunilor
de autogospodărire. Din felul
în care decurgeau dezbaterile, din
analizele întreprinse de vorbitori
se vedea limpede că numeroșii
participanți la adunarea cetățeneas
că pe oraș — ținută recent, într-o
după-amiază de ianuarie, la Dorohoi
— cunoșteau bine obiectivele și acti
vitățile pe care consiliul popular le
prevăzuse să fie executate anul
acesta prin contribuția în bani și în
muncă a cetățenilor. Explicabil, deoarece aceste obiective fuseseră dis
cutate mal întii în adunările locuitorilor pe
. cartiere — și cu atît mai
mult explicabil întrucît erau, în fapt,
propriile lor propuneri. Siguranța că
ele vor prinde viață s-a degajat din
raportul primarului, care a informat
că toate propunerile judicioase for
mulate în același cadru în urmă cu
un an au fost înfăptuite, înfrumusețind fața orașului : s-au reparat
și întreținut zeci de străzi, s-a
asfaltat o mare alee pietonală,' s-au
făcut mai multe fîntîni și un podeț
peste Jijia și numeroase alte lucrări
de interes cetățenesc, s-au plantat
18 mii de pomi fructiferi și 3 500 fire
de trandafiri, un hectar de răchită
etc. „Ca valoare, ne spune tovarășa
Elena Burac, primarul orașului,
aceste lucrări reprezintă peste 50 de
milioane lei, ceea ce înseamnă de
trei ori bugetul localității. Se înțe
lege că, în aceste condiții, s-au pu
tut economisi, în mare măsură, fon
durile bugetare alocate gospodăririi
comunale, ceea ce a făcut posibilă
atît autofinanțarea integrală a ora
șului, cît și virarea unor sume im
portante la bugetul județului. De
notat că, din aceste realizări, numai
o parte reprezintă valoarea contribu
ției propriu-zise, în bani și în mun
că, deoarece locuitorii Dorohoiului
au prestat benevol, în afara aces
teia. mii de ore de muncă obștească".
Iată temeiurile pentru care, anul
acesta, cetățenii și-au propus obiec
tive mai ambițioase — de pildă, a
contribui la finalizarea noului spital
orășenesc (250 de paturi), la fini
sarea noii case de cultură, la ame
najarea unei mari baze de agrement
și altele. Obiective care constituie
expresii ale unei implicări cetățe
nești tot mai active — repere ale
impetuoasei dezvoltări urbanistice a
acestui oraș în care, în ultimele două
decenii, s-au înălțat sute de blocuri,
cu peste 6 000 de apartamente.

Modificările de optică prefigurează un salt calitativ.

Și pînă acum,, în gospodărirea
orașului Dorohoi s-au obținut re
zultate bune, confirmate
i
și de
situarea în ultimii ani pe locuri

mulțime de copii. Tinărul
medic-șef al circumscrip
ției, Cristina Eugenia Bar
bu, ne dă amănunte :
„Chiar dacă sîntem o co
mună de mărime medie și
aproape de oraș, avem
foarte bune condiții pentru
Întreținerea sănătății oa
menilor, și cu deosebire a
copiilor. Sîntem aici cinci
medici, locuim în aparta
mente puse special la dis
poziția noastră, Avem condiții ca la oraș, ne și străduim să lucrăm la fel, poate și mai bine, cu sporită

In comuna cu 30 de mame eroine
aproape 4 000 lei. In sat —
dispensar, medic, medica
mente gratuite, grădiniță,
școală generală cu 14 să'i
de clasă, învățămînt, de
asemenea, gratuit, magazin
universal, toate noi. Așa
dar, condiții prielnice ca
orice familie de aici să
ajungă... să cuprindă trun
chiul copacului ce străju
iește la marginea satului.
— Nu numai familia Po
pescu se poate mindri cu
îndeplinirea acestui îndemn
patriotic — completează
primarul comunei. Vaslle
Titianu, el însuși tată a pa
tru copii. Avem 30 de
mame-eroine, între care,pentru modul în care au
muncit și au crescut copiii,

femei din Todirești (dintre
care 160 cu 3 și 4 copii și
238 cu 5 și mai mulți copii
minori) primesc lunar aju
tor de la stat, conform
Decretului 410 din 1985, în
valoare totală de 198 200 lei
(aproape 2 milioane și ju
mătate anual). Sîntem o
comună cu un indice de
natalitate de 20.8 la mia de
locuitori intr-un județ ce
ocupă locul I pe țară in
ceea ce privește creșterea
demografică. De aceea, acordâm cea mai mare aten
ție creării și menținerii
unor condiții tot mai bune,
care să asigure un înalt
spor natural al populației,
creșterea unor copii sănă
toși și viguroși, instruirea

jorați de frig. S-au con
struit la Todirești, numai in
ultimii ani, peste 680 case
noi, în care sînt prezente
multe din atributele civili
zației socialiste — de la
apă curentă la robinet la
televizoare și aparatură de
uz gospodăresc. Alături de
primărie, cămin cultural,
școală și magazine — dis
pensarul medical uman,
nou și el, este un punct
distinct de mare importan
ță în comună. Sală de aș
teptare, patru cabinete me
dicale bine dotate, farma
cie pentru gratuități și un
punct farmaceutic pentru
cetățeni. Dîn tablourile de
pe pereți îți zîmbesc o ■

răspundere. De ce 7 Fiind
că avem în asistență un
mare efectiv de copii mici:
115 pînă la 1 an (născuți
în 1986), 420 între 1 și 4 ani
și apoi toți ceilalți, pînă la
1 528, care învață în co
mună. Natalitatea fiind
mare și satele dispersate,
avem și sarcini deosebite,
și greutăți, dar și multe sa
tisfacții. Am introdus garda
de noapte, efectuată de un
medic, astfel că toți copiii
de anul trecut au fost năs
cuți la maternitate.
— Ce măsuri, ce acțiuni
ați întreprins pentru a
ajunge la aceste rezultate?
— Atenția noastră se în
dreaptă cu precădere spre
tinerele mlădițe și spre

fruntașe în Întrecerea socialistă,
Insă o dată cu aplicarea legii
autofinanțării s-au creat premisele
unui veritabilsalt
___________
calitativ
______
în_______
această privință. Valoarea lucrărilor efec
tuate prin munca patriotică a cetă
țenilor, prin contribuția lor obștească
— ne spunea unul din deputați — se
calculează în mod „tradițional" pe
locuitor, iar în orașul nostru indica
torul respectiv depășește de mulți
ani cel puțin o mie de lei. Dar sub
paravanul cifrei medii nu puțini
erau cei care, deși ar fi putut, nu
contribuiau nici cu cel mai mic efort
la aceste lucrări. Adică nu lipseau
„gospodarii" care priveau impasibili
cum alții curățau zăpada sau, pri
măvara, greblau spațiul din fața blo
cului.
Cum decurg lucrurile acum ? Cite-

Însemnări din
ORAȘUL DOROHOI
va amănunte suplimentare de la Du
mitru Chiriac, președintele comitetu
lui de cetățeni din circumscripția
nr. 1 : „In mod concret, am reparti
zat fiecărei gospodării, mai exact
fiecărei persoane apte de muncă, o
porțiune de spațiu verde, de trotuar
sau stradă spre întreținere și cură
țenie — care sînt chiar cele ce Ie re
veneau și în baza Legii nr. 10 din
1982, în cele mai multe cazuri —
echivalente ca volum de activitate
cu efectuarea zilelor de contribuție
în muncă. Desigur, mulți cetățeni
____ ,___
(precum Octav Guțiu, Gheorghe Saviuc, Alexandru Bararu, Petru Cobzac și alții, în fond marea majorita
te) se conduc după obiceiurile lor
de buni gospodari și nu se limitează
strict la ce prevăd normele. Pentru
unii însă, și am în vedere oameni in
plină putere, o asemenea împărțire
— echitabilă a unor sarcini, de alt
fel firești, elementare
era strict
necesară, ca să nu-și „uite" obliga
țiile cetățenești. Rezultatele se văd
în aspectul, mult schimbat in bine,
al orașului".
O altă activitate asupra căreia
aplicarea legii a avut efecte benefice
este recuperarea materialelor refolosibile care, la unele sortimente, a în
registrat depășiri de plan nesconta
te : de mai bine de zece ori (!) la
hîrtie și cioburi de sticlă, de două

mame. Gravidele sînt luate
in evidență în primele trei
luni, ps fișe speciale și
urmărite, consultate de 4—8
ori pe lună. Cele cu riscuri
obstetricale sînt văzute de
noi mai des — la domiciliu
sau la punctele sanitare.
Tot în teritoriu, în patru
grupuri, avem organizată și
se desfășoară „școala ma
mei". In general, acționăm
cu orice prilej pentru edu
cația sanitară și depășirea
unor perioade mai dificile
create de anotimpul frigu
ros. In acest scop, aproape
zilnic vizităm la domiciliu
pe cei sub un an ; conco
mitent acordăm consultații
la dispensar. Numai astăzi
am făcut 63 consulturi de
copii ; nu sînt probleme.
Buna activitate de asis
tență a mamei și copilului
este remarcată, oarecum
din interior, și de tînărul
medic Savu Ciofu, reparti
zat de o lună in comună :
— Sînt gorjean, iar soția
doljeancă. Am făcut facul
tatea la Craiova, stagiatura
la Pitești. Vă spun drept,
m-au impresionat din pri
mele zile modul serios,
responsabil și competent în
care își desfășoară activi
tatea cadrele sanitare de
aici și mai ales rezultateie
obținute. Cînd am văzut că
sîntem primiți chiar de că
tre primar și ni se dau
cheile de la apartament, am
înțeles că am făcut o ale
gere foarte bună, că avem
destul teren de afirmare.
Și că, în același timp, tre
buie să ne ridicăm și noi
la nivelul cerințelor și exi
gențelor actuale.

in prezent, cei mai mulți
copii ai comunei învață :
în 6 grădinițe aproape 250,
iar restul în 7 școli cu cla
sele I—IV, două școli cu
clasele I—VIII și o școală
Cu clasele I—X (cu prima
treaptă de liceu).
— Avem în comună 41
săli de clasă, laboratoare și
cabinete, toate noi și bine
dotate, iar copiii se bucură
de îndrumarea a 74 cadre
didactice, majoritatea din
comună, ne spune directo
rul coordonator, prof. Elena
Anei. învățămîntul fiind
gratuit, copiii din comună
primesc anual cărți școla
re în valoare de aproape
jumătate milion lei. Și ei,
bine îngrijiți, cresc frumos,
învață, răsplătind eforturi
le ce se fac și răspunzînd
grijii deosebite pe care a
manifestă partidul și statul pentru copii, pentru
viitorul țării.
...Dintr-o sală de clasă
ajung pînă la noi dulcile
acorduri ale unor cintece
pe versuri de Mihai Eminescu. Uitasem, era 15 ia
nuarie, ziua de naștere a
poetului — care, în calitate
de revizor școlar, a străbă
tut și el cîndva drumurile
acestui sat ce prin tradltie are copii mulți. Apoi
un glas de copil, din marea
familie a familiilor cu
mulți copii din Todirești,
ne reamintește : „Mihai
Eminescu s-a născut la
Ipotești, la 15 ianuarie
1850. El era al 7-lea din cei
11 copii ai familiei...".

Petru NECULA

corespondentul „Scînteii”

ori la textile, suma totală a valorii
materialelor recuperate ridieîndu-sa
la peste 700 000 lei. Cum ? „Simplu,
ne-a răspuns deputatul Octav Grosu.
Prin echivalarea unei cantități de
materiale recuperabile cu o zi de
contribuție în muncă". De notat că
cei mai mulți dintre cetățeni nici nu
trebuie să meargă la centru — unde,
în afara contravalorii li se înminează și o chitanță — deoarece de
putatul și cîțiva membri ai comite
tului de cetățeni se deplasează frec
vent în cartier cu un camion dotat
cu un cîntar, astfel incit să se țină
o evidență precisă. Se vede cu clari
tate, așadar, că optica dorohoienilor
asupra contribuției în muncă, lega
rea ei de problemele reale ale gos
podăririi orașului, au condus la îm
bunătățiri remarcabile în două acti
vități deosebit de importante : cu
rățenia și înfrumusețarea orașului —
ca și recuperarea materialelor refolosibile.

Un cadru organizatoric ri
guros și cuprinzător. In afar»

activităților la care ne-am re
ferit, să le spunem „curente", de
desfășurarea cărora se ocupă co
mitetele de cetățeni pe cartiere
— cu atribuții și răspunderi mult
sporite — contribuția în muncă
include șl o serie de obiective
mari, precum finalizarea spitalului,
repararea unor străzi, realizarea
unor plantații și zone verzi și altele.
Pentru realizarea lor s-au constituit
comitete de cetățeni pe lucrări, sau
mal bine spus pe obiective, care sa
ocupă și de evidența zilelor de mun
că depuse de cetățeni.
Cum este știut, întreprinderile au
Ia rîndul lor obligații în efectuarea
contribuției în muncă cu mijloacele
de transport și cu unele utilaje. Pen
tru realizarea acestor acțiuni în con
diții de eficiență, la Dorohoi s-a re
curs la formula organizatorică pe
care ne-o prezintă vicepreședintele
consiliului popular, Vasile Gherasim : „în afara conducătorilor auto,
la aceste mijloace de transport lu
crează și un număr de aiți oameni
ai muncii. Ei depun această muncă
— neremunerată — în calitate de ce
tățeni ai orașului, motiv pentru care
primesc dovezi din partea unității.
Astfel de dovezi se eliberează, de
fapt, tuturor celor ce participă lă
acțiunile de curățenie și înfrumuser
tare a orașului, organizate de unități
sau de comitetele lor sindicale".
Prin aceste modalități organizato
rice, în orașul Dorohoi s-a creat un
adevărat sistem de efectuare a con
tribuției în muncă, pornindu-se de
la îndelungata experiență a activi
tății obștești, pe care o completează
și căreia îi mărește eficiența. Ca ur
mare, conlucrarea consiliului popu
lar cu cetățenii a devenit tot mai
apropiată, iar participarea acestora
Ia autogospodărirea localității, la în
florirea sa, tot mai eficientă.

Ion MARIN

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
Venind în întîmpinarea dorin
ței celor care participă la siste
mul Pronoexpres, miercuri, 11
februarie, în locul tragerii săptăminale obișnuite se organizea
ză o TRAGERE SPECIALA
PRONOEXPRES, cu avantaje
deosebite in ceea ce privește cîștigurile acordate : autoturisme
„Dacia 1 300", excursii peste ho
tare și importante sume de bani,
în cadrul a 23 categorii.
Formula după care se desfă
șoară acest gen de tragere este
o garanție de reușită prin ea
însăși : se efectuează 6 extrageri
„legate" cite două, cu un total
de 38 numere. Dacă faza I este
similară unei trageri obișnuite,
Ia fazele a Il-a (suplimentară)
și a IlI-a (specială) se cîștigă și
cu 4 numere din 10 și, respectiv,
16 extrase, cu mențiunea că se
pot obține și cîștiguri cumulate.
Precizăm că biletele — puse
în vînzare începind de joi, 5 fe
bruarie — au valori de 6, 12 și
25 lei, acestea din urmă cu drept
de participare la toate extrage
rile. Ultima zi cînd se mai pot
procura bilete este marți, 10 fe
bruarie.
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Pe șantierele de investiții
»

problemă de maximă însemnătate,
preocupare de maximă răspundere

cum se Înfăptuiește programul
de sporire a productivității muncii ?

(Urmare din pag. I)

cetățeni, al unor oameni ai muncii
potrivit căreia la prețul actual, re
lativ scăzut al energiei, un consum
excesiv poate fi acceptat și chiar
tolerat cu larghețe. Este o atitudine
cu totul și cu totul antieconomică,
păgubitoare, de-a dreptul condam
nabilă și tocmai de
<‘ aceea trebuie
combătută cu toatăi fermitatea. Opinia publică cere ca in condițiile
menținerii tarifelor' de bază la consumul de energie electrică și gaz
metan să se aplice penalizări severe
tuturor celor care depășesc consumu
rile stabilite. Să se înțeleagă limpede
că cei care risipesc intr-un fel sau
altul energia, precum și cei care to
lerează această risipă se fac direct
răspunzători de faptul că prin atitu
dinea lor creează serioase dificul
tăți pentru desfășurarea normală a
întregii activități economico-sociale.

Iată de ce devine necesar ca absolut toți cei vinovați de încălcarea
normelor de consum energetice să
suporte direct, din buzunarul pro
priu, depășirile de consum înregis
trate. Și tot pentru întărirea răs
punderii personale și colective în
gospodărirea energiei se impune ca
peste tot in unitățile unde consu
murile energetice sint depășite, unde
se tolerează risipa să fie diminuat
fondul de participare la beneficii, cu
penalizările aplicate, ■ mergindu-se
pînă la decuplarea de la rețea a acestor consumatori. Este firească în
același timp cerința ca acolo unde
conducerile de unități nu s-au do
vedit capabile să asigure măsurile
tehnico-organizatorice pentru înca
drarea în normele de consum ener
getice stabilite să se declare ca ne
satisfăcătoare activitatea lor, mergîndu-se pînă la destituirea sau eli
berarea lor din funcție.

9

In dezvoltarea sa prezentă și vii
toare, economia, țara noastră au ne
voie, mai mult ca oricînd, de afir
marea puternică a celui mai riguros
spirit gospodăresc în economisirea
energiei. Fiecare cetățean, fiecare
om al muncii să înțeleagă limpede
că economisirea riguroasă a ener
giei și combustibilului este o înda
torire patriotică fundamentală, că
numai pe această cale poate fi asi
gurată înfăptuirea în cele mai bune
condiții a programelor de dezvolta
re economlco-socială a țării. Este un
imperativ major, este o cerință per
manentă a progresului economic,
pentru ale căror înțelegere în pro
funzime și aplicare perseverentă în
viață organizațiile de partid trebuie
să desfășoare o intensă activitate politico-educativă și organizatorică,
mobilizînd puternic oamenii muncii
la înfăptuirea exemplară a obiecti
velor stabilite.

S-a dovedit că se poate
■

Planul se realizează integral
cu consumuri energetice reduse
întreprinderea „Sinteza" este unul
dintre cei mai mari consumatori de
enej-gie din municipiul de pe Crișul
Repede. Este și firesc, așadar, ca
eforturile pentru o cit mai riguroasă
gospodărire a energiei și combusti
bililor să fie pe măsură. O primă
constatare : in primul an al actua
lului cincinal — în condițiile depă
șirii prevederilor de plan la produc
ția-marfă, producția netă, export —
contul economiilor a ajuns să însu
meze 137 000 kWh energie electrică
și 2 300 tone combustibil convențio
nal. Pe ce se fondează aceste rezul
tate 1 Simplu — pe o susținută acti
vitate desfășurată în sistem foc con
tinuu pentru economisirea energiei
electrice și termice, pentru elimina
rea risipei, oricit de mică ar fi ea.
Despre acțiunile întreprinse ne-a
vorbit ing. Florian Burian, energeticul-șef al întreprinderii :
— Este deja o conduită firească în
munca noastră să urmărim zi de zi
încadrarea în cota de energie repar
tizată, reglind distribuirea ei în sec
ții, pe platforme, în raport de soli
citările reale ale producției. Obți
nem astfel diagrama consumului in
I fiecare zi. Totodată, în toate cele
trei schimburi a fost întărită activi
tatea de îndrumare și control ener
getic, coordonată de către un ingi
ner de specialitate. Se iau operativ
; măsurile tehnice ce se impun, iar in
cadrul Operativelor se analizează
orice abatere de la programul pla
nificat. De altfel, în fiecare dimi
neață se prezintă conducerii între
prinderii curba de consum de ener
gie electrică înregistrată pe fiecare
schimb și, in funcție de evoluția ei,
se stabilesc acțiunile necesare a fi
întreprinse.
Un lucru e limpede : desfășurat
sistematic, cu maximă exigență,
controlul lși dovedește eficiența.
Este o convingere desprinsă nu nu
mai din experiența acumulată de
întreprinderea orădeană, ci și din
bilanțul perioadei care a trecut din
acest an. Două decade din ianuarie, de pildă, înscriu aici, în
dreptul lor, 25 000 kWh energie elec
trică economisită, precum și înca
drarea constantă în cotele de energie
termică prevăzute. Este rodul unor
eforturi susținute din partea fiecă
rui lucrător, a colectivului în ansam
blul său, pentru a gospodări cit mai
chibzuit energia.
Sînt numeroase măsurile care au
prins viață din inițiativa comisiei
energetice. Spicuim din fișa lor.

Bunăoară, producerea aerului comprimat în condiții de eficiență spoindeaproape
rită,
urmărindu-se
funcționarea compresoarelor la pa
rametrii minimi tehnologici, econo
miile realizate pe această cale depă
șind 120 MWh pe an. Am căutat să
vedem dacă a fost îndeplinită la
termen o măsură : automatizarea
funcționării pompelor de apă indus
trială. Și s-a realizat. Efectul ? Eco
nomii estimate la 80 MWh pe an.
Am însoțit, de asemenea, comuniștii
din comisiile energetice, organizate
pe secții și schimburi, in cîteva ac
țiuni de control și am urmărit la
fața locului în ce măsură sesizările
și observațiile anterioare ale aces
tora au fost analizate și finalizate
de către factorii de răspundere. Și
au fost. Un exemplu : echiparea
aparatelor de sudură cu limitatoare
de mers în gol. Cei care aveau da
toria să realizeze această operație
au dus la bun sfîrșit propunerea co
misiei energetice, economisind anual
65 000 kWh.
Elaborarea a 101 bilanțuri energe
tice a dus la concluzia că, prin mo
dernizarea. perfecționarea și optimi
zarea tehnologiilor se poate reduce
substanțial
nivelul
consumurilor
energetice specifice, înlesnind ca,
încă din stadiul programării produc
ției, să se aleagă soluțiile cele mai
economicoase. Demnă de semnalat
este montarea a 4 autoclave orizon
tale pentru sinteza acidului salicilic,
contribuind direct la reducerea du
ratei de fabricație și la mărirea ran
damentelor tehnologice. Rezultatul ?
Diminuarea consumului cu 200 tone
păcură pe an. Cu un aport de 600
tone păcură pe an se înscrie în an
samblul de măsuri aplicate concen
trarea producției de antidăunători
pe o singură platformă industrială,
utilizînd acum aburi de la termo
centrala Oradea.
Aspectele menționate atestă că la
nivelul întreprinderii, sub directa în
drumare a comitetului de partid, a
fost adoptată o adevărată strategie
a economisirii energiei electrice și
combustibilului. Măsurile avute în
vedere pleacă de la simple acțiuni
gospodărești, continuînd cu proble
me tehnico-organizatorice și ajungind pînă la schimbări de tehnologii.
— Aș putea afirma, fără nici o
exagerare, că s-a produs o schim
bare de mentalitate. Oricare lucră
tor este conștient că fiecare kilowatt-oră irosit nu mai poate fi re
cuperat. S-a înțeles că nu se mai
poate consuma oricit sau risipi

energia, că ea trebuie gospodărită
cît mai rațional, pentru a fi utilizată
cu maximum de eficiență — ne spunea maistrul Crăciun Bahc, săcretarul comitetului de partid.
Am reținut că, practic, in toate
adunările generale ale organizațiilor
de bază, in toate adunările organi
zațiilor U.T.C., ale grupelor sindica
le, dezbaterea unor probleme legate
de economisirea energiei și combus
tibililor completează de fiecare dată
ordinea de zi. Dezbateri care ș-au
soldat cu numeroase propuneri. Iată
două dintre ele aflate acum pe agen
da priorităților comisiei energetice.
Completarea instalației de Ia fierbătoarele de uleiuri, din secția vop
sele, cu un reactor pentru fabricarea
rășinilor. Eliminarea acestui loc în
gust are drept efect economisirea a
40 MWh pe an. Totodată, automati
zarea alimentării cu combustibil li
chid a uscătoarelor de pigmenți,
prin înlocuirea variatoarelor de tu
rație cu motoare de curent continuu
va reduce consumul cu 120 tone
combustibil pe an. Am reținut deo
potrivă și o serie de măsuri care în
lătură risipa unor resurse energetice
secundare refolosibile. De pildă : re
cuperarea condensului impurificat și
utilizarea lui la prepararea apei
calde tehnologice, înlocuind astfel
consumul de abur viu, direct ; utili
zarea și menținerea în funcțiune a
tuturor oalelor de condens de Ia uti
lajele consumatoare de energie ter
mică.
Să mai adăugăm că pe întreg tra
seul documentării noastre am întîlnit numeroase panouri .înfățișînd
chemări, calcule economice, precum
și alte forme și mijloace specifice
propagandei vizuale, prin care co
muniștii, toți oamenii muncii din în
treprindere sînt îndemnați să acorde
o atenție deosebită și permanentă
gospodăririi severe a energiei și
combustibililor.
Concluzia se desprinde de la sine:
la „Sinteza" Oradea problemele
energetice nu au fost considerate a
fi numai sarcina compartimentului
de specialitate, ci a întregului colectiv. Astfel se și explică existența
numeroaselor inițiative și soluții
aplicate în secțiile de producție,
acolo unde se decide zi de zi pulsul
producției, precum și încadrarea
strictă în cotele alocate și puterile
orare de energie electrică.

Ioan LAZA

corespondentul „Scînteii”

Activitatea de construcții-montaj se deosebește de munca efectuată In
condiții industriale printr-o serie de particularități importante : se des
fășoară pe un număr mare de șantiere, răspîndite practic în întreaga
țară ; de asemenea, la realizarea unei clădiri sau instalații productive
sînt folosite cantități apreciabile de materiale ; în sfîrșit locurile de
muncă sînt de o mare diversitate și mobilitate, găsindu-se de cele mai
multe ori în aer liber.
Condiții care impun exigențe cu totul deosebite în ceea ce privește
coordonarea unitară a acțiunii de perfecționare a organizării și moderni
zare a producției de construcții-montaj. Cit de importantă este calitatea
acestei îndrumări ne-o sugerează faptul că, datorită structurii lucrărilor,
diferită de la un șantier la altul și de la un trust la altul, pentru fiecare
dintre ele trebuie identificate metode specifice de ridicare a nivelului
tehnic și calitativ al activității desfășurate. Așa cum trebuie asigurată,
tot pe baze unitare, generalizarea experienței înaintate, ca factor de prim
rang al progresului tehnic și organizatoric.
Această sarcină și-a asumat-o Ministerul Construcțiilor Industriale,

Cum îșl găsesc locul asemenea ce
rințe în cadrul acțiunii de moderni
zare Ia TRUSTUL ANTREPRIZA
GENERALA DE LUCRĂRI SPE
CIALE ȘI IZOLAȚII TEHNOLO
GICE DIN BUCUREȘTI? — iată
subiectul investigațiilor noastre de
astăzi. Opțiunea pentru această uni
tate este justificată cel puțin de trei
motive.
în primul rînd, prin faptul că executînd o gamă largă și variată de lu
crări — glisări de coșuri industriale,
precomprimări de elemente din be
ton, toreretări și înzidiri speciale re
fractare, protecții anticorosive în
medii de mare agresivitate, izolații
termice ale instalațiilor și conducte
lor, izolații hidrofuge ale halelor in
dustriale — trustul bucureștean este
cea mai puternică unitate cu acest
profil complex din (ară.
în al doilea rînd, de calitatea lu
crărilor realizate depinde, intr-o mă
sură
considerabilă,
economisirea
energiei consumate în timpul ex
ploatării clădirilor, instalațiilor, con
ductelor tehnologice și de termoficare.
In sfîrșit, In al treilea rînd, profi
lul de lucrări speciale este sinonim
cu prioritatea tehnicii noi, domeniu
în care specialiștii și muncitorii
trustului au acumulat o bogată ex
periență.

în perspectivă,
șantierele
transformate
în platforme de montaj
— întreaga acțiune de perfecțio
nare am abordat-o din perspectiva
sarcinii subliniate cu stăruință da
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a
spori mai accentuat și mal rapid efi
ciența economică a investițiilor,
ne-a spus pentru început inginerul
Dan Călin, directorul trustului. După
cum se știe, eficiența investițiilor
nu poate fi exprimată doar printr-un singur indicator, ci este rezul
tanta îndeplinirii unor cerințe mul
tiple : durate de execuție și costuri
de lucrări cit mai mici, grad ridicat
de industrializare, scăderea ponderii
Șl greutății construcțiilor, economie
de energie, reducerea consumurilor
și utilizarea de materiale cu caracteristici superioare și. nu în ultimul
rînd, calitate ireproșabilă a lucrări
lor. N-am putea pretinde că desfă
șurăm o activitate eficientă, atîta
vreme cît unul singur dintre aceste
aspecte ar fi ignorat sau lăsat pe
planul al doilea. De aceea, le-am in
tegrat unei viziuni cuprinzătoare,
tratîndu-le concomitent. Procesele
de producție, celelalte activități pe
care le desfășurăm au fost supuse
unei riguroase analize multicriteriale. în vederea optimizării lor.
Programul de modernizare a trustului bucureștean cuprinde în total
62 de măsuri. Dar nu despre nu
mărul lor este vorba în primul ri nd.
ci despre caracterul lor unitar, re
zultat al preocupării de a imprima
• întregii acțiuni o finalitate de largă
deschidere și perspectivă. Sub acest
aspect, firui director și, totodată,
obiectivul maior, regăsit practic în
fiecare măsură a programului, con
stă în creșterea susținută a produc
tivității muncii pe șantiere. „Pentru
că nu putem atinge o productivitate
înaltă decît îmbunătățind radical
activitatea noastră în toate comnartimentele sale, ne-a precizat ingine
rul Gabriel Rovența, secretarul co
mitetului de partid al trustului. Or.
sîntem perfect conștienți că dispu
nem de rezerve însemnate în aceas
tă privință. Pe de altă parte, creș
terea productivității oamenilor nu
este numai posibilă, ci și absolut
necesară, pentru a prelua în condiții
corespunzătoare volumul important
de lucrări la noile investiții și pon
derea crescîndă de lucrări de re
parații capitale".
Nu ne propunem să trecem în re
vistă
toate măsurile elaborate.
Oorindu-ne la cîteva mal reprezen
tative, menționăm :
• în domeniul extinderii gradu
lui de mecanizare a lucrărilor : mo
dernizarea preparării în statii cen
tralizate și a ridicării la înălțime a
bitumului topit determină anual re-

Să chibzuim mai mult, să acționăm mai ferm
pentru a economisi sever energia. Acționați cu in
treaga voastră pricepere și pasiune, cu înalt spirit
gospodăresc pentru reducerea la strictul neceăar a
consumului casnic, pentru realizarea producției pla
nificate cu consumuri energetice cit mai reduse!
*
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definind obiectivele Întregii acțiuni, urmărind îndeaproape îndeplinirea
programelor de măsuri stabilite în trusturi și pe șantiere, selectînd și
popularizînd soluțiile constructive, metodele de execuție și măsurile de
organizare valoroase, prelabile la generalizare. în concluzie, s-a pornit de
la premisa realistă că reușita acțiunii de perfecționare a organizării și
modernizare este condiționată, în primul rînd, de efortul propriu al con
structorilor.
Dar trebuie să adăugăm imediat, mal depinde și de colaborarea per
manentă și fructuoasă cu ceilalți factori care participă la procesul de
realizare a investițiilor. Pentru că, pe șantiere, constructorii transpun In
practică proiecte elaborate în institute de specialitate, cu materiale furni
zate de industria materialelor de construcții, folosind utilaje de execuție,
unelte, scule și dispozitive asigurate de industria construcțiilor de ma
șini. Altfel spus, in acțiunea de perfecționare a organizării și moderni
zare a activității de construcții-montaj, efortul propriu al colectivelor de
oameni ai muncii de pe șantiere nu poate fi nici o clipă desprins de
participarea activă și responsabilă a altor sectoare și ramuri economice.

tantulul Individual, care muncește
după cum a mai văzut sau după
cum crede el că e mai bine. A rămîne la aceste „principii" de orga
nizare, de „stil meșteșugăresc", a ac
cepta mentalitatea că problemele ri
dicate în procesul muncii nu
pot fi rezolvate decît la fața lo
cului, „văzînd și făcînd", Înseamnă
să condamnăm activitatea de construcții-montaj la rezultate inferi
oare potențialului de care dispune.
Industrializarea lucrărilor impune
metode industriale de organizare șl
spre acest deziderat este orientată
fiecare dintre măsurile adoptate, in
diferent de natura lor.

Fiecare unitate,
dar și fiecare om
cu răspunderi precise

ț

• Un program de modernizare unitar, integrat unei
viziuni cuprinzătoare • Antrenarea largă a muncitorilor
și specialiștilor la fundamentarea fiecărei măsuri • Pe
primul plan al interesului — metodele industriale de or*
ganizare • Disciplina muncii, un capitol susceptibil de
serioase îmbunătățiri

ducerea manoperei cu 100 000 ore șt
Importante economii de bitum și
combustibil.
• în domeniul micii mecanizări:
dotarea cu unelte șl scule pentru
montarea panourilor termolzolante
prefabricate, a protecțiilor anticorosive etc., prin care se scurtează cu
30—40 la sută termenele de execuție.
• în domeniul introducerii so
luțiilor constructive și tehnologii
lor noi : utilizarea prefabricatelor
complexe pentru izolații termice la
instalații, procedeu de lucru capabil
să asigure o creștere a productivită
ții muncii cu 35 la sută și o econo
mie relativă de personal de 70 de
oameni.
• in domeniul promovării de
materiale și elemente de construcții
noi : hidroizolații monostrat cu folii
din PVC plastifiat, prin care produc
tivitatea muncii se dublează, iar
costurile totale de producție la acest
gen de lucrări sint anual micșorate
cu aproape 3 milioane lei.
• în domeniul organizării pro
ducției :
mecanizarea
atelierelor
cetralizate de vopsire a confecțiilor
metalice, care asigură, pe lingă o ca
litate net superioară acestor lucrări,
și economii importante de materiale.
• în domeniul organizării mun
cii : normarea riguroasă a activită
ții formațiilor de lucru și muncitori
lor, măsură ale cărei efecte econo
mice principale constau în obținerea
de personal
unei’ reduceri relative
' "
cu circa 75 de muncitori și a unei
diminuări a costurilor de producție
cu peste un milion de lei.
Ne oprim in acest punct cu enumerarea măsurilor preconizate și a
avantajelor acestora. Dincolo de o
măsură sau alta, rețin atenția cîteya
observații. întregul proces de mo
dernizare urmărește apropierea con
dițiilor de lucru de pe șantiere de
cele din activitatea industrială.
„Mecanizarea și automatizarea pro
ceselor de producție, perfecționarea
tehnologiilor, modernizarea activi
tății brigăzilor și antreprizelor, ne
spune inginerul Cornel Papadopol,
șef secție proiectare, reprezintă
„cheia“ acestui demers hotărit

ipre industrializarea în proporția de
masă a lucrărilor noastre, prin
transformarea șantierelor in plat
forme de montaj. Platforme în care
elemente de construcție sau mate
riale, furnizate de unități industriale
sau realizate în ateliere proprii de
producție, dotate cu instalații șl
echipamente performante, să fie folo
site de către un personal cu înaltă
calificare".

Cine organizează...
organizarea ?
O altă observație. Aspectele tehnice sînt, desigur, foarte importante,
Dar tehnologiile, oricit de moderne
ar fi, nu rezolvă singure problemele
de eficiență, nu-și fac simțite efec
tele fără perfecționări organizatori
ce de aceeași anvergură, menite să
creeze tocmai condițiile propice uti
lizării tehnicii noi. Or, aceasta re
prezintă o altă direcție majoră și
constantă de acțiune. Specialiști din
trust ne-au arătat că există încă di
ferențe destul de mari între brigăzi
și. evident, între antreprize în pri
vința duratei medii efective a zilei
de lucru. Pe unele șantiere se mun
cește mai mult, cu mai multă stă
ruință, pe altele mai puțin. Bineîn
țeles, rezultatele obținute, producti
vitatea înregistrată sint și ele ine
gale. Disciplina muncii constituie,
așadar, un capitol susceptibil de se
rioase îmbunătățiri. Cu condiția ca
tuturor elementelor ce contribuie la
întărirea ei să li se acorde impor
tanța cuvenită. Este vorba de orga
nizarea rațională a punctelor de lu
cru, aprovizionarea lor la timp cu
materialele necesare, permanenti
zarea îndrumării și controlului exer
citate de către maiștri, șefi de
echipă și brigadă, de cadrele de con
ducere din antreprize și trust.
— De multe ori sîntem confrun
tați cu următoarea situație, ne-a
spus inginerul Pop Antoniu. Deoa
rece o bună parte din timp maiștrii
sau cadrele tehnice sînt ocupate cu
probleme de aprovizionare tehnicomaterială, organizarea locurilor de
muncă este lăsată pe seama execu-

— Putem face un bilanț al reali
zărilor de pînă acum ? l-am întrebat
pe inginerul Constantin Băicuș, director tehnic al trustului.
— Desigur. O serie de măsuri sînt
de acum aplicate și generalizate,
fapt care a contribuit la încheierea
anului 1986 cu un spor la producția
de construcții-montaj de 14 la sută,
la productivitatea muncii de 5 la
sută și cu un beneficiu suplimentar
de aproape 50 milioane lei. Un amă
nunt : trustul nostru a Înregistrat
cea mai inaltă productivitate între
unitățile Ministerului Construcțiilor
Industriale.
— Dar în perspectiva acestui an T
— Importantă mi se pare urmă
toarea concluzie : colectivul nostru
dispune de capacitatea tehnică și organizatorică de a-si depăși sarcinile
de plan pe acest an și de a asigura
condițiile de punere in funcțiune din
sarcina noastră. Nu este vorba de
vreun secret. Dimpotrivă, este vorba
de asigurarea cadrului organizatorio
adecvat importanței și complexității
acțiunii de modernizare. Măsurile și
sarcinile, cu termene și responsabilități precise, nu sînt rodul „delibe
rării" unul colectiv restrîns și izolat
de specialiști. Ele au fost adoptate
prin antrenarea largă a muncitorilor, maiștrilor, a cadrelor inginerești
și a economiștilor din trustul nostru.
Măsuri care, adăugăm noi, după
adoptare, au fost repartizate pe an
treprize, iar în cadrul acestora pe
brigăzi, formații de lucru și munci
tori, urmărindu-se îndeaproape mo
dul lor de realizare. Acest stil angajant de lucru urmărește întărirea
climatului stimulator din trustul
bucureștean
pentru valorificarea
superioară a experienței și poten
țialului personalului său niuncitor.
De altfel, pe baza întăririi autoconducerii muncitorești, a afirmării pu
terii de muncă și spiritului de ini
țiativă al lucrătorilor săi a putut fl
depășită o potențială dificultate.
Trustul bucureștean este singura
unitate din cadrul Ministerului Con
strucțiilor Industriale care-și desfă
șoară activitatea pe șantiere din ab
solut toate județele țării, situație
care ridică probleme deosebite în
ceea ce privește coordonarea forței
de muncă, repartizarea utilajelor și
materialelor de construcții. Or, cu
puține excepții, bilanțul este pozitiv.
Bilanț care are lă bază tradiția nu
meroaselor tehnologii realizate anual
în premieră pe țară, iar unele dintre
ele chiar cu caracter de unicat pe
plan internațional.

Cristian ANTONESCU

SUCCESE IN REALIZAREA PLANULUI
SUCEAVA :
Importante depășiri

la producția-marfă
Acțiunile întreprinse de oamenii
muncii din unitățile economice ale
județului Suceava pentru perfec
ționarea organizării și moderniza
rea producției au dus la folosirea
integrală a timpului de lucru, uti
lizarea intensivă a capacităților de
producție, creșterea randamentelor
mașinilor, utilajelor și instalațiilor.
Pe această bază, planul la produc
ția-marfă industrială pe luna ia
nuarie a fost îndeplinit și depășit.
Astfel, s-au realizat suplimentar
importante cantități de produse,
între care utilaje pentru exploata
rea și prelucrarea lemnului, che
restea de fag și rășinoase. furnire
estetice, obiecte de sticlărie-menaj,
confecții textile și altele. (Sava
Bcjinariu).

GORJ : Cărbune

peste prevederi
Acționînd cu hotărîre sub deviza
„Patriei mai mult cărbune!", co
lectivele de mineri din bazinul
carbonifer al Gorjului asigură fo
losirea intensivă a complexelor uti
laje de excavare și transport din
mine, cariere și microcariere. fapt
concretizat în înscrierea în bilan
țul lunii ianuarie a unei producții
suplimentare de peste 180 000 tone
lignit energetic. De remarcat că
atît combinatul minier Rovinari, cit
și cel din Motru și-au îndeplinit

și depășit ritmic sarcinile ce le-au
revenit în prima lună a anului, cele
mai mari realizări fiind obținute de
colectivele de muncă din cadrul
întreprinderilor miniere Rovinari,
Lupoaia, Peșteana, Urdari, Motru
și Roșiuța. însușindu-și cu răspun
dere comunistă sarcinile și orientă
rile trasate de secretarul general
al partidului în cuvîntarea rostită
la recenta ședință a Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
minerii din Gorj au luat măsuri
ferme și acționează neabătut pen
tru continua modernizare a tehno
logiilor de extracție și creșterea
indicilor de folosire a utilajelor,
pentru întronarea la fiecare loc de
muncă a unui climat de înaltă or
dine și disciplină, astfel ca volumul
extracției de cărbune energetic să
sporească de la o zi la alta. (Du
mitru Prună).

VRANCEA : Consumuri
reduse de ciment
în cadrul întreprinderii de mate
riale de construcții „Doaga", jude
țul Vrancea, au fost promovate în
procesul de producție noi tehnolo
gii de fabricație, care au în vedere
creșterea calității produselor și di
minuarea consumurilor de ciment,
energie electrică și combustibil
convențional. La realizarea prefa
bricatelor pentru construcția de lo
cuințe, de exemplu, consumul de
ciment la un metru cub de beton
a fost redus cu 30 kilograme prin
folosirea zgurei de electrofiltru.
Cu 30 la sută a fost diminuat con-

sumul de ciment șl la fabricarea
betonului celular autoclavizat, prin
utilizarea zgurei de furnal. Mai
puțin ciment se folosește la pre
pararea betoanelor și Ca urmare
a folosirii unor reziduuri de Ieșit
ca superplastifiant. Eficiența anua
lă a noilor tehnologii privind re
ducerea consumului este estimată
la 5 000 tone ciment și peste 1 000
._
tone combustibil convențional. (Dan
Drăgulescu).

CLUJ : Produse noi
de înaltă tehnicitate
Printre unitățile economice din
județul Cluj care au încheiat cu
bune rezultate prima lună a aces
tui an se numără și întreprinde
rea de electronică industrială și de
automatizări din Cluj-Napoca, a
cărei activitate se remarcă prin
creșterea în actualul cincinal în
ritm înalt a producției-marfă in
dustriale și realizarea unui mare
număr de produse noi, de înalt
nivel tehnic și calitativ. Astfel, in
luna ianuarie s-a înregistrat o producție-marfă cu peste 20 la sută
mai mare decît în aceeași perioadă
a anului trecut și a crescut ponderea produselor noi și modernizate,
Beneficiarilor le-au fost livrate,
printre altele, produse noi, cum
sint indicatoare numerice și regu
latoare electronice pentru automa
tizarea unor instalații industriale,
aparate de electrochirurgie, audio
metre și alte aparate electronice
destinate dotării unor unități medico-sanitare. (Marin Oprea).

f

>

t
5
j
!
'•

*

.

v

,
■
ț,

SC1NTEIA - joi 5 februarie 1987

PAGINA 4

PARTIDULUI-SENTIMENTELE ȚĂRII

Mesaj de înaltă cinstire
Imaginea amplă a efervescenței
specifice acestui început de an s-a
reflectat intens și în emisiunile Te
leviziunii și Radiodifuziunii româ
ne. Deosebit de elocvente au fost
documentarele artistice surprinzînd
suflul viu al muncii, noua în
fățișare a țării, mentalități contem
porane, reportajele relatînd străda
niile depuse în diverse colective
pentru obținerea unor rezultate
deosebite, interviuri cu sute de oa
meni ai muncii, promotori ai spiri
tului revoluționar, dialogurile pe
probleme ideologice, relevînd spe
cificul proceselor revoluționare ac
tuale, dar și emisiunile de versuri,
cîntece, artă plastică, film, teatru,
atestînd că patriotismul, spiritul re
voluționar animă aceste domenii.
Printre acestea, la loc de frunte se
înscriu cele intitulate „Partidul,
Ceaușescu, România", „Onor co
mandantului suprem", „Eroului acestui neam — cinstire", „O epocă
de aur spre gloria României", spec
tacole ce au sintetizat, într-o alea
să ținută artistică, sentimentele de
dragoste și prețuire cu care țara
întreagă a omagiat activitatea și
personalitatea revoluționară ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. Im
presionante buchete de gînd și sim
țire, transpuse în cînt și vers, dînd
glas respectului, prețuirii și recu
noștinței față de secretarul general
al partidului, acestea au alcătuit,
deopotrivă cu o profesiune de cre
dință, un „omagiu pentru partid și
țară, pentru marele conducător"
(cum este intitulată și cantata pen
tru cor, soliști, recitatori și orches
tră, compusă de Sergiu Eremia, ce
a răsunat maiestuos sub bolțile
Ateneului Român). Un omagiu care
s-a instituit, totodată, într-o vibran
tă „Cîntare a României", începînd
cu cele dinții evenimente ale
istoriei ei zbuciumate, slăvirea
gliei strămoșești scăldate de sudoa
rea muncii și sângele atîtor genera
ții — care au luptat cu îndîrjire
pentru asigurarea permanenței și
continuității ființei poporului nos
tru in vatra străbună. Istorie în
care tovarășul Nicolae Ceaușescu

înscrie pagini de aur, inaugurînd
un timp luminos, însuflețit de mari
elanuri revoluționare. Evocînd via
ța cu „partidu-ngemănată" a ma
relui conducător, arta românească
a adăstat — cum au arătat-o și
versurile, corurile, piesele simfo
nice, vocale și instrumentale ce
s-au armonizat în spectacole oma
giale de puternică vibrație — asu
pra anilor tinereții revoluționare,
asupra anilor de luptă „pe barica
de", asupra eroismului și intransi
genței revoluționare manifestate
încă de atunci. Portretul eminentu
lui fiu al poporului român s-a țe
sut din argumentele faptelor măre
țe, dar și din revelarea unor înalte
trăsături ale conștiinței sale revo
luționare, a unor alese calități mo
rale, a unui cald, generos spirit
umanist — calități deopotrivă de
excepție și pilduitoare. „Destin de
simbolică văpaie", animat de marile
idealuri comuniste — iată caracte
ristici ale întregii existențe a secre
tarului general al partidului, sub a
cărui înțeleaptă și clarvăzătoare
conducere s-a inaugurat o nouă
epocă de creație revoluționară, s-a
ctitorit o nouă țară.
Vocația constructivă a poporului
a dobîndit în acești ani o strălucită
împlinire. Marile edificii ale „Epo
cii Nicolae Ceaușescu" — Canalul
Dunăre — Marea Neagră, Transfăgărășanul. Metroul bucureștean,
„cetățile cu oameni destoinici do
oțel" — au fost elogiate și în sono
ritățile maiestuoase ale unor ample
coruri mixte, precum cele ale Fi
larmonicii „George Enescu" și Radioteleviziunii sau de vocile grave,
pline, energice ale Corului Arma
tei. Așa după cum starea de spirit
luminoasă, tonică a omului con
temporan a fost transmisă și de
armoniile rafinate, suave ale „Ma
drigalului".
Dorința nestrămutată de pace,
care face parte dintotdeauna din
tre rosturile adinei ale existenței
poporului român, a fost făcută
larg cunoscută prin inițiativele
concrete ale secretarului general
al partidului, prin repetatele sale

apeluri și demersuri de înțelegere,
pe toate meridianele globului.
Această chemare a sufletelor dor
nice de bucuria și tihna fără da
care nu e posibilă munca și crea
ția, această chemare la rațiune și
dialog a pătruns și în poemele și
compozițiile muzicale — cu infle
xiuni meditative sau cu accente
evocative. Vocile artei au descris,
au configurat trăsăturile cele mai
importante ale. epocii pe care o
trăim, ale poporului nostru, stăpîn
demn ăl destinului asumat — un
destin conceput sub semnul elibe
rării omului prin sine însuși, prm
afirmarea vocației sale revoluționa
re, a resurselor sale de a stăpîni
natura și a modela societatea, a
forței sale creatoare — pentru ri
dicarea patriei pe cele mai înalte
culmi ale progresului și civilizației.
Spectacolele omagiale au strîns
in fiorul emoției și al pre
țuirii mesaje ale artei venite
din toate părțile țării, cum a dove
dit-o atît de grăitor spectacolul „O
epocă de aur spre gloria Româ
niei". Au fost exprimate, astfel,
sentimentele oamenilor de toate
vîrstele (incepînd cu mulțumirile
copiilor, șoimi ai patriei, pionieri
și continuînd cu tinerii șl cu oa
menii muncii, bărbați, femei de
cele mai felurite profesii). In aceeași emisiune, remarcabilă prin
larga varietate a paletei genurilor
(să amintim și poezia unor secven
țe în care dansatorii transfigurau
starea sufletească sărbătorească,
în care grupurile coregrafice confi
gurau flori ale recunoștinței; să ne
amintim de poemul coregrafic in
spirat și de forța unor imagini em
blematice ale muncii și stărilor de
suflet optimiste), momentele de
artă s-au împletit cu pagini de
cronică și cu imagini ale vieții —
reale și simbolice, totodată, pentru
energiile umane declanșate în
„Epoca Nicolae Ceaușescu".
S-a rostit, totodată, cu gîndul la
„făurarul epocii de aur / și-a bucu
riei de a trăi", un impresionant legămînt colectiv, angajamentul în
tregului popor de „a-și urma, prin

vreme, unit, conducătorul", de a da
măsura faptei celor mai îndrăznețe
proiecte, celor mai avîntate idea
luri. Au putut fi ascultate, văzute,
multe, foarte multe formații de
amatori care s-au distins, în repe
tate rinduri, în cadrul Festivalului
național „Cîntarea României", am
plă manifestare creată din inițiativa
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au
putut fi urmărite pe ecranele TV„
in aceste manifestări omagiale, cele
mai importante forțe artistice (fi
larmonici, orchestre simfonice, co
ruri, ansambluri de balet) din Ca
pitală, din Cluj-Napoca. Timișoara
și Iași, Constanța și Craiova, proeminenți artiști (cintăreți de ope
ră, interpreți instrumentali, de mu
zică vocală, actori consacrați ai
teatrelor naționale și ai altor scene
etc.), au fost tălmăcite, cu înaltă
măiestrie, poeme și cîntece de
adîncă simțire și implicare patrio
tică, opere originale aparținînd unora dintre cei mai importanți
scriitori și compozitori ai noștri.
S-au vădit, încă o dată, cu acest
prilej, puternica înflorire, marcanta
răspundere civică, politică a artei
socialiste, faptul că în ultimele de
cenii s-au creat valoroase opere ar
tistice, lucrări care, izvorînd din
credința comunistă a creatorilor,
și-au propus să oglindească expre
siv, emoționant, realitățile epocii
pe care o trăim, să dea expresie
demnității și bucuriei artistului de
a fi participant activ la transfor
marea revoluționară a societății, de
a contribui la înfăptuirea idealuri
lor comuniste, de a răspunde ape
lurilor făcute de secretarul general
pentru transformarea artei într-un
instrument eficace al modelării
conștiinței socialiste. Spectacolele
televiziunii au ilustrat cu putere,
prin ampla și multilaterala lor des
fășurare, marele potențial artistic
al creatorilor țării, adine implicați
în viața și munca eroică a poporu
lui, ai cărui cronicari sint.

N. STANCU

Ritmurile cîntecului patriotic
Dintotdeauna, muzica a fost ca
lea firească prin care s-au rostit
direct, sincer simțăminte alese.
Dintotdeauna, muzica a însoțit Is
toria, munca și lupta eroică a po
porului. Dar, dacă ne gîndim, nicicînd mai mult ca în ultimii ani nu
s-a scris atît de convingător despre
timpul prezent,
cu argumentele
unor armonii accesibile, ale unor
melodii de largă rezonanță, ale
unor convingătoare și inspirate
versuri. Stau mărturie sute de pa
gini, fie că este vorba de muzică
ușoară, corală, de genul vocal sim
fonic sau liric, sute de pagini ce
exprimă impresionantul potențial
creator al compozitorilor noștri, ale
căror lucrări se bucură de tălmăciri-etalon datorate primelor noas
tre formații și care au intrat în
repertoriile sutelor de ansambluri
de p'e întreg cuprinsul țării. Sînt
cintece inspirate de momente de
seamă din istoria patriei și a parti
dului, din activitatea revoluționară
a secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
expresii emoționante ale dragostei
și recunoștinței cu care întregul
nostru popor îl înconjoară pe cel
care conduce destinele națiunii
noastre spre împlinirile socialiste
de azi și de mîine. Sint compoziții
care vorbesc despre cei peste 50 de
ani de activitate revoluționară a
președintelui țării, despre eroismul
său, exemplul de dîrzenie și curaj,
afirmate încă din anii luptei în
ilegalitate, despre activitatea neo
bosită a secretarului general al
partidului și contribuția sa inesti
mabilă la tezaurul gîndirli și prac
ticii revoluționare, la creșterea

continuă a prestigiului națiunii
noastre în lume. Asemenea creații
semnificative, inspirate din sim
țămintele cele mai alese ale po
porului, reunesc suite muzicale șl
pagini lirice (spre exemplu, opera
„Tinerețea eroului" de Cătălin
Ursu), cantate („Brav conducător"
sau „Omagiu pentru patrie și țară,
pentru marele conducător"), mar
șurile festive, piesele de muzică
ușoară, corurile ă capella. Numai
în culegerea de cîntece „Partidul,
Ceaușescu, România" (partituri și
discuri), printre cele, douăzeci și
cinci de compoziții de largă popu
laritate sînt cele intitulate : „întru
mulți ani", „Ceaușescu și copiii",
„Partidul sub un steag unind po
porul", „Comandantul suprem",
„Urmăm pe cel ce ne conduce !“,
„Trei nume", „Fruntea României",
„Cîntec de slavă", „Imn pentru
președintele țării" ș.a., în care com
pozitorii (George Grigoriu, Radu
Palade, Marius Țeicu, Marin Con
stantin, Cornel Trăilescu ș.a.), poe
ții (Alexandru Andrițoiu, Victor
Tulbure, Emilia Căldăraru, Vlaicu
Bârna, Viorel Cozma, Aurel Storin
ș.a.) oferă exemple de lucrări
patriotice, revoluționare ce vorbesc
despre eroul națiunii, despre trep
tele de progres ale României de
azi. Cele cinci discuri lansate de
Casa „Electrecord" sub genericul
„Partidul, Ceaușescu, Viitorul" cu
prind un buchet de poezii („Cînd
țara-i o cîmpie a libertății" de Ni
colae Dan Fruntelată, „Alesul ale
șilor" de Ion Brad, „De ziua lui"
de Mihai Beniuc. „La ceasul pri
măverii din ianuar" de Nicolae

Dragoș, „Ctitoria" de George Țărnea etc.) și se constituie în preludii
la cele treizeci și cinci de mo
mente muzicale (autori ; Sergiu
Eremia, Camelia Dăscălescu, Ion
Cristinoiu, Theodor Bratu, Gh. Du
mitrescu etc.) care vorbesc despre
pămîntul românesc, despre eroul
țării — erou al păcii, despre senti
mentele noastre de stimă pentru
fiul cel mai iubit al națiunii. Sub
titlul „Partidul, Ceaușescu, Româ
nia", într-un alt disc-omagiu sint
cuprinse piesele intitulate „Sfatul
comunist al țării" (Gh. Bazavan,
C. Șerban), „Apărăm un strămo
șesc meleag" (Claudiu Negulescu,
Ștefan Tita), „Din plai de Qlt"
(Radu Palade), „Partidul, Ceaușescu,
România" (George Grigoriu, Au
rel Storin), „Cîntăm un imn"
(Radu Șerban,
Alexandru An
drițoiu), lucrări de înaltă ținută
artistică, vibrante cîntece patrioti
ce — documente ale timpului pre
zent, ale dragostei cu care muzi
cienii dau glas simțămintelor de
adîncă prețuire ale întregului po
por față de președintele țării. Do
cumente cărora li se adaugă cele
mai noi creații, cele mai noi înre
gistrări, reunite sub titlurile „Buche
tul de flori la ceas de sărbătoare" —
omagiu tovarășei Elena Ceaușescu
(..Un nume de româncă", „La mulți
ani. aleasă floare", „Din inimile
țării", „Alături de eroul, de fiul
națiunii" etc.) — și „Eroul națiunii"
(„Copiii țării vă mulțumesc", „O
epocă de aur spre slava României",
„Eroul patriei române". „Să fie
pace", „Ceaușescu, partid, popor"
ș.a.m.d.). Cîntece pentru pămîntul

românesc, cîntece dedicate parti
dului, cîntece închinate păcii, pre
ședintelui țării — strălucit militant
comunist și patriot înflăcărat, care
și-a dăruit întreaga viață împlinirii
idealurilor supreme de libertate,
de independență ale poporului, de
pace și colaborare în lume — iată
temele generoase care străbat lite
ratura corală, cîntecele de largă
accesibilitate, muzica vocal-simfonică. Generoase și înflăcărate mo
mente muzicale care vorbesc des
pre împlinirile țării de azi, despre
„Cel ce se află-n fruntea luptei
spre noua biruință" (cantata „Oma
giu pentru partid și țară, pentru
marele conducător" — pentru soliști
recitatori, cor și orchestră de Ser
giu Eremia). Sint omagiate in mu
zică și vers ctitoriile acestei epoci :
„Stau mărturie munții și Transfăgărășanul / Și Dunărea spunîndu-i la Porțile de Fier un cintec
de lumină / Și amplu, Bărăganul,
Metroul Capitalei / Cetățile cu oa
meni destoinici, de oțel / Supremă
mărturie albastra magistrală / Ce
Dunărea o poartă mai repede spre
mare / E mărturie faptei poporul
tot și-o țară / Ce s-a întors cu fața
definitiv spre soare".
Sint pagini muzicale care expri
mă recunoștința, bucuria și încre
derea în viitorul luminos al țării,
pagini cu puternică forță mobiliza
toare. vibrante cîntece patriotice
care sintetizează sentimentele celor
mulți, dorința fierbinte a întregu
lui nostru popor de a trăi și munci
într-o patrie liberă și demnă, sub
soarele universal al păcii.

S. OTEANU

MĂRTURII
ALE ISTORIEI

Pentru cine sînt organizate activitățile
politico-educative și culturale ?
...aceasta este întrebarea pe care am
adresat-o unor directori de cămine
culturale și cadre din activul cul
tural al județului Vrancea. Reușesc
aceste manifestări, de fiecare dată,
să întrunească auditoriul pentru care
au fost concepute ? Iată ce ne-au
răspuns la aceste întrebări activiști
culturali din județ :
— Prezenta unei brigăzi științifice
în comuna noastră, spune directorul
căminului cultural din Suraia, tova
rășul Alecu Dogaru, a constituit de
fiecare dată un eveniment cultural.
Este și motivul pentru care ne stră
duim să păstrăm o frecvență cit mai
bună acestui gen de activitate. Sală
plină, dialog permanent intre brigadă
și auditoriu, replici și întrebări,
spontaneitatea înscrierilor la cuvînt
din sală, cînd se credea că „s-a spus
tot"... Țărani cooperatori, mecaniza
tori, lucrători din sectoarele de pro
ducție industrială, din unitățile so
cial-administrative ale comunei —
acesta-i auditoriul. Despre întîlnirea
cu brigada științifică se știe din
timp : afișe, discuții ale activului
cultural cu oamenii din comună.
Deci : o bună informare prealabilă,
sondarea opiniei publice asupra ce
lor mai actuale teme, incit aborda
rea lor să nu găsească pe nimeni
nepregătit și să folosească tuturor.
Apoi, cînd se spun lucruri intere
sante, utile, cerute de oameni, este
strict necesar ca ele să fie comuni
cate și într-un limbaj accesibil, pe
înțelesul tuturor. Firește, asemenea
întîlniri cu specialiștii trebuie să
atingă probleme, preocupări ce-i
frămîntă pe oameni, să le deschidă
noi căi de afirmare. De exemplu,
oamenii comunei noastre n-au fost
și de profesie pomicultori. Acum
avem la marginea comunei o mare
livadă : pomicultura a devenit tema
multor întîlniri ale specialiștilor cu
cetățenii comunei. întrebări, răs
punsuri, demonstrații practice — cu
alte cuvinte, se învață carte, și nu
numai în domeniul pomiculturii.
— Pentru informarea tehnico-economică a locuitorilor satelor, ne
spunea prof. Gheorghe Prodan,
secretarul Comisiei județene pentru

răspindirea cunoștințelor științifice
și tehnice, s-a întocmit un plan de
activitate cuprinzător, diferențiat pe
medii și categorii socioprofesionale.
Putem vorbi de o zonare a acestui
program, cu teme specifice activită
ților din cimpie, viticultură și peri
metrul montan al județului. Acest
fapt a contribuit, printre altele, la
stimularea receptivității factorilor
educaționali locali față de acțiunile
propuse. In comunele Bîrsești și Tulnici, de exemplu, sînt organizate
frecvent întilniri cu crescătorii de

însemnări
din județul Vrancea
animale, cu deținătorii de tere
nuri. De menționat că la aceste
activități se folosesc șl proiecțiile de
filme documentare, diapozitive cu
tematică adecvată. In alte localități,
cum sint comunele Broșteni, Livezi,
Andreiașu, organizatorii locali sînt
însă mai puțin receptivi. Aici, acțiu
nile de acest gen sînt organizate in
pripă, nu au continuitate. De cele
mai multe ori, auditoriul este con
stituit la întimplare. De regulă, în
sală sint întîlniți cam aceiași oa
meni, la fiecare întilnire : lucrători
cu funcții administrative, cîțiva ță
rani, vecinii primăriei, ușor de con
vocat, elevi... Sînt, firește, bineveniți și aceștia,’ dar nu-i suficient. In
comuna Chiojdeni, de exemplu, ■ bri
gada științifică și-a propus ca la o
întilnire să pună în discuție, printre
altele, tehnologii moderne in pomi
cultură, metode moderne de creștere
a animalelor, noutăți în sericicultu
ră și apicultură. In sală erau însă
cîțiva bătrini, copii de la școală, ve
cinii primăriei, prezenți „din oficiu".
Rezultă, din atare situații, că nu se
face nimic pentru popularizarea
acestor acțiuni, pentru încunoștințarea oamenilor asupra tematicii șl
scopului lor. Iată și un alt as
pect : universitățile cultural-științifice sint organizate în fiecare
comună, ele cuprinzînd între trei

și nouă cursuri cu 30 pînă la 40
de cursanți. Din efectivul inițial, pe
parcurs, în unele localități mai rămin doar 15—20 la sută și, mai cu
seamă, la cursurile de informare și
pregătire tehnico-economică și pro
fesională. Scade interesul cursanților ? Iar această diminuare a intere
sului nu pornește oare de la modul
dezinteresat al colectivelor de cate
dră pentru pregătirea cursurilor,
pentru conținutul lor ? în ce măsu
ră se apelează la specialiștii jude
țului, la competența lor recunoscută,
spre a face din activitățile culturaleducative și științifice manifestări
utile, care „să lase urme", să con
tribuie la formarea orizontului spi
ritual al oamenilor ?
— Colectivul muzeului, ne spune
prof. Radu Vornicu, directorul Com
plexului muzeal al județului Vran
cea, este implicat direct in realiza
rea programului unitar de activități
politico-educative și cultural-artistice. In ultimul timp, însă, am
constatat o situație curioasă : re
ceptivitate și solicitări crescute
mai cu seamă în localitățile din
jurul orașelor și o diminuare a
acestei atitudini în așezările mai în
depărtate de centrele urbane. Consi
derăm că această stare de lucruri
poate fi depășită și prin mai buna
coordonare a programului de muncă
al instituțiilor județene cu planurile
de activitate ale comunelor in do
meniul respectiv.
Intr-adevăr, pentru ridicarea ne
contenită a nivelului vieții spiritua
le, cultural-artistice al satelor, de o
importanță deosebită se vădește im
plicarea mai profundă a instituțiilor
culturale județene în activitatea așe
zărilor rurale, în realitățile de pe
teren, corespunzător cerințelor di
verselor categorii de oameni ai mun
cii. Cu atît mai mult cu cit aceasta
este o perioadă în care căminul cul
tural trebuie să ofere oamenilor ac
țiuni culturale cu un bogat conținut
de idei, atractive, girate de compe
tența, pregătirea și pasiunea unor
buni specialiști.

Dan DRĂGULESCU

în cadrul Muzeului județean
de istorie din Sibiu se află des
chisă pentru publicul vizitator
expoziția jubiliară „ASTRA în
istoria poporului român" (in
fotografia alăturată, aspect din
expoziție), dedicată aniversării
a 125 de ani de la înființarea
„Asociațiunii Transilvane pen
tru literatura și cultura poporu
lui român". Sînt expuse aici
documente oficiale ale inaugu
rării, tiparnița cu care se im
prima organul de presă al „Astrei" — revista „Transilvania"
—, portrete ale întemeietorilor
societății culturale, documente
originale, prima ediție a „Enci
clopediei române", tipărită sub
auspiciile acestei societăți. De
asemenea, mai sînt expuse ma
teriale ale trecutului cultural și
istoric referitoare la națiunea
noastră, care au fost grupate
pentru prima dată în anul 1905
într-un „Muzeu al Asociațiunii".
De un deosebit interes se bu
cură și piesele de epocă din co
lecțiile de etnografie și folclor
ale muzeului menționat mai sus,
care înmănunchează elemente
de port popular, ceramică, texti
le etc. Se exprimă astfel, cu bo
gate argumentări ale faptelor,
mărturiilor și documentelor is
torice, unitatea etnoculturală a
poporului nostru, lupta lui pen
tru emancipare, democrație și
independență, idealuri scumpe
ale libertății sale.

E. D1CHISEANU

tV
20,00 Telejurnal
20,15 Viața economică
20,25 Invitație în studiourile Radloteleviziunii (color)
20,55 Columna demnității — munca
(color)
21,10 Mari
actori,
mari
regizori
(parțial color) Katherine Hep
burn
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

CONVORBIRI CU PROMOTORI
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR
— Ideea de a discuta cu
dv. mi-a venit în urmă cu
un an. Eram în documen
tare la întreprinderea me
canică din Cîmpina, cînd
inginerul-șef cu pregătirea
fabricației m-a întrebat :
„Observați bila aceasta 1
Dar inelul ?“ Bineînțeles
că le vedeam de vreme ce
mi le așezase sub ochi. Am
recunoscut în cele două
piese componentele su
papei de la o pompă de
extracție a petrolului. Mi
se păreau a fi absolut obișnuite, dar am fost asi
gurat că „în lume nu mai
există altele la fel de
bune. Poți să le ții și in
acid sulfuric că nu pățesc
nimic, deși nu sînt din aur,
ci dintr-un oțel obișnuit".
— Nu văd legătura...
— Mi s-a mai spus: ;,Că
piesele astea — dar și al
tele — au căpătat pro
prietăți cu totul remarca
bile este meritul doctoru
lui Mihail Pascu, directo
rul Institutului de fizica și
tehnologia aparatelor cu
radiații de pe platforma
Măgurele. A lucrat cu noi
foarte mult". Pe scurt, v-au
lăudat foarte tare.
— Nu-mi place ce-mi
spuneți. Afirmațiile dv.
— chiar dacă reproduceți
cu exactitate ceea ce vi
s-a spus — conțin erori.
Singurul adevăr este că
numitele repere sînt la ni
velul performanțelor mon
diale, dar meritul nu-i
nicidecum al meu. Ele sînt
rezultatul unei colaborări
frumoase, dar institutul
nostru întreține astfel de
relații nu numai cu între
prinderea cîmpineană, ci
și cu altele, zeci, aflate in
multe locuri din țară. Asta
pe de o parte. P« de alta:
Nu eu, Mihail Pascu. am
obținut noile calități ale acelor piese, ci membrii
unui colectiv din institutul
nostru, ceea ce-i cu totul
altceva. Aș vrea să subli
mați asta, să nu existe
nici o neclaritate. Altfel
nu continuăm discuția...
— Dar ați acceptat-o! Să
înțeleg că sînteți împotriva
elogiilor personale ?
— Nici chiar așa, însă ele
trebuie adresate numai ce
lor care le merită. Și nu
mereu, ci pe la... festivi
tăți. Deci, cît mai rar cu
putință. Intr-un anume fel
m-ați înțeles bine : perso
nal sint împotriva excesu
lui de laude. Consider că,
mai ales pentru oamenii
cu adevărat activi, prea
multele elogii pot duce la
automulțumire. Ca să nu
mai vorbim de invidiile pe
care le-ar putea isca.
— Despre invidii poate
că discutăm mai tîrziu. Acum vă rog să-mi spuneți
ce... altele vă mai supără
cp deosebire ?
— Indiferența și minciu
na. Apoi lipsa de atitudi
ne, de personalitate. Nu-1
agreez deloc pe acela a
cărui personalitate este
chiar... lipsa de personali
tate. Nu-mi plac cel care
te aprobă mereu, uneori
fără să fi înțeles măcar ce
aștepți de la ei.
— Dar cei care vă critltică 2
— Am pentru ei o consi
derație specială. Mai ales
pentru critica la obiect,
pentru critica încheiată cu
soluții valide, fără vorbe de
prisos. Sînt conștient că
autoritatea nu se impune,
ci se cîștigă, și de faptul
că
autoritatea, oricărei
funcții aministrative — a
spre
celei de director,
exemplu — se erodează
rapid în cazul în care cei
pe care-i coordonezi înce
tează să-l mai vadă în tine
pe profesionist.
— Am întîlnit mulți care
se lamentau că funcția de
director a distrus pe pro
fesionistul din ei... Activi
tatea dv. i-ar putea contra
ria pe unii.
Este momentul să vi-l
prezint pe interlocutor și
altfel decit prin răspunsu
rile sale. Deci : MIHAIL
PASCU, 40 de ani, căsăto
rit, tatăl a două școlărițe ;

este membru al P.C.R. din
1965 ; distins cu „Meritul
științific" ; membru asociat
al Centrului superior de
logică și științe comparate
din Bologna (1972) ; mem
bru în Consiliul științific
al Facultății de fizică din
Universitatea
București ;
domenii de activitate : fi
zica laserilor, a plasmei și
a corpului solid ; 2 ani spe
cializare tn S.U.A. ; titlul
de doctor l-a obținut in
1975 ; este autorul a peste
30 de lucrări publicate în
țară și străinătate și pose
sorul a 6 brevete de inven
ții ; participant cu comuni
cări la peste 50 de manifes
tări științifice (în țară și
peste hotare).
Revin la discuția cu dr.
în fizică Mihail Pascu și'
completez întrebarea : Ma
joritatea directorilor se
pling de lipsă de timp:, de
prea multele hîrtii pe care
trebuie să le 'semneze ; de
prea multele ședințe la
care trebuie să participe și
conchid că — în astfel de
condiții — poți uita și ceea

— Depinde de felul în
care-ți organizezi munca.
Să nu vă imaginați că nu
mărul de ședințe la care
particip este mai mic decît al celorlalți conducători
de întreprinderi. Semnez
încă multe hîrtii, deși am
organizat lucrările în așa
fel incit numărul acestora
in institut să fie minim.
Am delegat atribuțiile ca
re-mi revin în domeniile
investițiilor, metrologiei, aprovizionării și coordonarea
unora dintre laboratoare,
așa îneît să mă pot ocupa
în modul cel mai serios de
fondul problemelor. Perio
dic, împreună cu cei 27 de
membri ai consiliului știin
țific analizăm stadiul de
îndeplinire a sarcinilor. Nu
spun că toate acestea
nu-mi răpesc timp.
dar
n-am renunțat nici la cer
cetare, eu însumi sînt titu
lar de contracte încheiate
cu diferite întreprinderi și
instituții. Strinsa legătură
cu practica este o tradiție
recunoscută a școlii româ
nești de cercetare științifi
că. Conducătorul bun este
conducătorul eficient sub
dublă incidență ; aceea
a instituției
încredințate
lui, cît și personală. Pen
tru a te achita de ambele,
trebuie să înveți per
manent. Adesea, tovarășul

Director?
Un bun organizator,
un om cu idei,

un bun educator
ce ai învățat cîndva, nici
decum să ții pasul cu nou
tățile. Care
este
opi
nia dv. ?
— Eu am impresia
că
unii dintre acești conducă
tori de întreprinderi și in
stituții greșesc pentru că
n-au înțeles ce anume tre
buie să fie directorul...
— Adică ? ■
— Directorul este — sau
trebuie să fie — activistul
de partid căruia temporar i
s-a
încredințat
această
funcție. Ce înseamnă asta ?
Că el trebuie să fie capabil
să răspundă orieînd în fața
partidului de bunul mers
al fondului problemelor, de
unificarea tuturor efortu
rilor în sensul și direcția
indicate. Directorul trebuie
să-și păstreze cea
mai
grea sarcină. Personal, mă
ocup în mod deosebit de
asigurarea aplicării, într-o
viziune unificatoare, a pro
gramelor de cercetare și a
prognozelor. . Nici eu, nici
colaboratorii nu uităm mă
car o clipă că, în același
timp cu intensificarea cer
cetărilor aplicative și a
dezvoltării tehnologice, tre
buie să amplificăm cerce
tările fundamentale în așa
fel Incit și fizica româ
nească să asigure rezerva
de soluții pentru dezvolta
rea în perspectivă a econo
miei și întregii societăți și,
totodată, să participe activ
la progresul creației tehnico-științifice
mondiale.
Așa ni s-a indicat la Con
gresul al XIII-lea al parti
dului, astfel de orientări
au fost stabilite și la Ple
nara Consiliului Național
al Științei și Invățămîntului din octombrie 1986, des
fășurată sub conducerea to
varășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu.
Repet, directorul trebuie să
fie acela care să unifice
eforturile tuturor, nu să se
piardă într-o tutelă mă
runtă. Concomitent, trebuie
să se angajeze alături de
ceilalți în cercetarea propriu-zisă, să lucreze în la
borator...
— Vă rămîne timp pen
tru asta ?

cinema
o Sania albastră : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13;
15; 17, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
& Copilul neașteptat („Zilele filmului
japonez"): STUDIO (59 53 15) — 9,30;
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30
• întilnire in Atlantic : LUMINA
(14 74 16) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, FA
VORIT (45 31 70) - 9; 11; 13; 15; 17;
19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
Q Mușchetarii în vacanță — 8,30; 11;
13, O dată în viață — 15; 17; 19 :
DOINA (16 35 38)
• Toate pînzele sus: DACTA (50 35 94)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19, LIRA (317171)
— 15; 17; 19
© Misterul
mărilor :
COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. ARTA
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Domnișoara Aurica :
VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
G Ali-Baba și cei 40 de hoți : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 12; 15; 18
• Nava
extraterestră :
TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

Nicolae Ceaușescu a subli
niat faptul
că știința
conducerii presupune și
ea o preocupare conti
nuă pentru ridicarea ni
velului de cunoștințe, în
toate domeniile. Rămînerîle in urmă în domeniul
conducerii se datorează toc
mai faptului că unii au
încetat să mai învețe.
— Mi s-a spus că dv., în
ultimii ani, seară de seară,
o faceți și pe... studentul.
Faptul că v-ați așezat din
nou în bancă, și nu la ca
tedră,
nu vă... jenează ?
— Păstrînd
proporțiile,
îmi permit să evoc o în
tâmplare trăită de ilustrul
savant Niels Bohr, care a
fost întrebat odată în ce
constă secretul reușitelor
școlii sale. Știți ce a răs
puns ? „Nu ne-a fost fri
că să apărem caraghioși".
Morala acestei anecdota
este dublă : pe de o parte,
îți spune că trebuie să per
severezi pe drumul ales,
chiar dacă la un moment
dat poți greși, poți apărea
chiar ridicol pentru că toa
tă lumea știe că „așa ceva
nu se poate", iar cînd do
vedești contrariul obții aplauze tocmai de la foștii...
glumeți; iar pe de altă par
te, că nu trebuie să te... je
nezi — folosesc termenul
dv. — de a apărea și în si
tuații care, la o anumită
vîrstă și la o anumită sta
tură intelectuală, par a fi
cel puțin bizare. Intr-ade
văr, de un an și jumătate
urmez cursurile Institutului
central de perfecționare a
cadrelor de conducere din
economie. învăț ceea ce nu
știu. Mi se pare firesc,
„director" nu este numai o
funcție, este și o meserie
care se cere a fi învățată.
A conduce nu este numai
o artă, cum încă mai cred
unii, ci și o știință. Nu poți
s-o aplici dacă nu ți-ai în
sușit-o, nu-i așa ?
— Bineînțeles, mal ales
în situația dv...
— Care-i în. totul specia
lă, recunosc. A coordona
activitatea unor oameni de
știință, mulți dintre ei savanți, cu reputații bine clă-

O Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17)
—
9; 11; 13; 15;
17; 19
© Acțiunea „Topolino" :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
e Apașii : VOLGA (79 71 26) — 9; 11;
13; 15; 17
• Atenție la Pana de Vultur : COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19
• 100 000 pentru complicitate: PACEA
(71 30 85) — 15; 17;. 19
© Luptătorul cu sabia : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala
mare) : Caligula — 18 ; (sala atelier):
Cartea lui Ioviță — 18 ; (sala stu
dio) : Casa noastră — gazdă a fru
mosului — 11; 17
0
Filarmonica
„George Enescu“
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert
simfonic. Dirijor : Michiyoshi Inoue
(Japonia). Solist : Valentin Gheor
ghiu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Rigoletto — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala

dite și stabilite nu numai
pe plan intern, ci și inter
național, nu-i deloc ușor.
Avem sarcini mari și o
tradiție care ne obligă.
Am furnizat și vom furni
za în continuare economiei
naționale instalații de pla
care, nitrurare, o lar
gă gamă de laseri și unele instalații cu laseri
pentru prelucrare, debita
re, tratamente, alinieri, me
dicină și chimie. Sîntem a
treia țară din lume care,
încă din 1962, am construit
un laser. Am rămas com
petitivi pe plan mondial
mai ales cu laseri de bio
xid de carbon in undă
continuă, cu laserii acordabili cu coloranți, cu me
diile active laser. Sintem
competitivi cu unele insta
lații și tehnologii cu plas
mă și optică. Cu toate acestea, atît în domeniul la
serilor, cît și al cercetărilor
de plasmă, compararea cu
unele dintre cele mai re
cente descoperiri pe plan
mondial arată că efortul
nostru trebuie să fie mult
mai susținut în direcțiile
respective, pentru a reduce
decalajele pe care le avem
față de realizările de virf
din țările avansate. Astfel
de performanțe nu pot fi
obținute decit de persona
lități științifice de prim
rang al căror efort trebuie
stimulat, unificat, dirijat...
— Există specialiști în
conducere care afirmă :
„Dacă vrei să rezolvi bine
și in timp util o problemă,
alege o persoană capabilă
și dă-i-o să o soluționeze.
Dacă nu, alcătuiește un
colectiv !“. Afirmația șo
chează, nu ?
— Intr-adevăr, pentru că
toată lumea știe : „Colec
tivul este superior indivi
dului". Trebuie însă să ne
întrebăm :
întotdeauna ?
Indiferent de sarcină ? Eu
cred că greșesc cei care ab
solutizează atit rolul co
lectivului, cit și cel al in
dividului. La întrebarea
„cine este mai eficient, in
dividul sau grupul ?", răs
punsul trebuie dat în func
ție de natura sarcinii și de
cunoașterea oamenilor și a
condițiilor. E bine să știi
din capul locului că efici
ența grupului nu este re
zultatul simplei însumări
a eficientelor individuale.
Separat, cineva se poate
dovedi mult mai eficient
decit atunci cînd este pus
să coopereze. Pe de altă
parte, mai ales în cerceta
re și mai ales în condițiile
noii revoluții științificotehnice, importanța grupu
lui a crescut enorm. Un
om, oricît de capabil, nu
poate să știe tot. Iată, pen
tru realizarea unor laseri
de mare putere sînt nece
sare cunoștințe aprofunda
te de optică, vid, înaltă
tensiune, fizica plasmei.
Or, acestea nu pot fi în
trunite decit într-un grup,
iar sarcina coordonatorului
este tocmai aceea de a potența performanțele grupu
lui.
— Cum ?
— Intr-un colectiv de la
care
aștepți
eficiență,
membrii trebuie selecțio
nați nu numai după per
formanțele individuale, ci
trebuie testată și compati
bilitatea dintre ei. „Testa
rea" se realizează nu nea
părat în laboratoare de
specialitate, ci și... din
mers. La noi, aceasta s-a
rezolvat prin „polarizarea"
oamenilor în jurul
unor
personalități științifice de
necontestat. Foarte impor
tant mi se. pare a fi faptul
că în aceste „grupuri" —
fie că e vorba de colecti
ve, laboratoare ori chiar
de institut — sînt cuprinși
oameni din toate generații
le. Asta ne dă curajul abordării
oricăror
pro
bleme...
— Chiar și a acelora...
imposibile ?
— Am citit undeva, în
Rabindranath Tagore, pare-mi-se, cîteva rînduri pe
care n-am putut să le uit:
„Posibilul întreabă Imposi
bilul : «Unde stai?» Impo
sibilul răspunde : «In visu
rile slăbănogilor»". Nu cu
nosc o mai frumoasă invi
tație la curaj...

M. BUNEA

mică a Teatrului Național) : Exa
mene, examene — 18,30
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu
Măgureanu, 14 75 46) :
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață
pierdută — 18
O Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18
$ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Atenție, se filmează — 18.30
S Teatrul de comedie (16 64 60) : Cap
cană pentru un bărbat singur — 18
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (59 31 03.
sala Magheru) : Micul infern — 18 ;
(sala studio) : Concurs dc împreju
rări — 18,30
© Teatrul Giulești (sala Giulești,
18 04 85) : Așteptam pe altcineva — 18
© Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo,
tempo și ceai — 18,30 : (sala Victo
ria, 50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
O Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Uite-1, nu e — 9 : De la Stan și Bran
la... Muppets — 18
e Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Guliver în țara păpușilor
— 15
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18.30
O
Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59) :
Matca —
18,30
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„Campania agricolă de iarnă“ pregătește
rodnicia celorlalte campanii din agricultură

Calitate și punctualitate
în repararea tractoarelor și utilajelor
Pentru majoritatea S.M.A.-urilor
din județul Constanța, primăvara
poate veni în orice moment. După
cum am văzut în cîteva ateliere și
centre de reparații, această remarcă
optimistă a inginerului Traian Moraru, directorul Trustului județean
S.M.A., are deplină acoperire atît în
ce privește stadiul reparațiilor, cit șl
calitatea acestora. 12 din cele 16 ti
puri de utilaje ce vor fi folosite în
primăvară — grape de toate tipuri
le, tăvălugi, mașini de împrăștiat
Îngrășăminte chimice și naturale,
semănători, combinatoare, sape ro
tative ș.a. — sînt gata, iar la trac
toare reparațiile sînt în avans față
de grafice. Există, așadar, condiții ca
pină la termenul stabilit — 20 fe
bruarie — reparațiile să fie înche
iate. O notă bună pentru me
canicii din ateliere este dată de
aprecierea specialiștilor din uni
tățile agricole care vor beneficia
de aceste mașini și pe care o expri
mă ing. Ienică Moisescu Gheorghe,
directorul general al direcției agrico
le: „Din punct de vedere funcțional,
utilajele reparate pînă acum se pre
zintă ca cele noi". Au contribuit la
aceasta, pe lîngă organizarea la nivel
tehnic superior a reparațiilor, acti
vitatea de recondiționare a pieselor
de schimb, care, datorită preocupării
constante a comitetului județean de
partid, a luat in ultimii ani o mare
amploare. Pe parcursul documentării
noastre am notat însă și o serie de
probleme în ce privește asigurarea
unor piese de schimb necesare fi
nalizării la timp a reparațiilor și
menținerii în funcțiune a întregului
parc de utilaje pe toată durata
campaniilor.
Ne aflăm la S.M.A. Albești. în fie
care atelier este expus la loc vizibil
un „utilaj-martor" de tipul celor
aflate în perioada respectivă în re
parații, un model de cum trebuie
să fie toate utilajele după recepționare. Alături, pe panouri mari sau
direct pe perete, se pot citi de la
distanță operațiile ce trebuie realiza
te la fiecare post de lucru și mo
dalitățile de efectuare a controlului
tehnic de calitate pe întreg fluxul
de reparațu și la recepționârea . fi
nală a fiecărei mașini sau tractor.
Ce am văzut la Albești se poate
vedea în unitățile din întregul județ.
Aflăm că în acest an au fost pre
gătite ateliere pe diferite profiluri,
care au servit ca model tuturor unită
ților. Iată o secvență din activitatea
ce se desfășoară în atelierul de re
parat semănători, care, ca mod da
organizare, se repetă în toate unită
țile vizitate.
Pentru fiecare subansamblu din
compunerea mașinii există cîte un
post fix de lucru încadrat cu 3—4
muncitori specializați pe diferite
operații, conduși de un tehnician
sau un lucrător experimentat, post
care dispune de scule și dispozitive,
aparatură de măsură și control șt
bancuri de probă. Alături sînt ex
puse, permanent în atenția muncito
rilor, toate operațiile ce se execută
la postul respectiv, precum și ca
racteristicile pe care trebuie să le
aibă piesele. După ce fiecare piesă
este minuțios verificată și adusă la
dimensiunile inițiale, se montează
subansamblul, apoi semănătoarea in
întregime.
Ceea ce merită cu deosebire reți
nut este grija ca mașina să corespun-

dă întocmai cerințelor. Ne-am oprit
asupra acestui aspect întrucît de mo
dul în care funcționează semănătoa
rea de la prima brazdă (greșelile fă
cute la semănat nu se mai pot repa
ra) depind densitatea, uniformitatea,
în final, nivelul producției. Fiecare
din cele opt secții este rodată și
probată cu semințe separat pe un
banc în condiții similare celor din
cîmp. Urmărim cum din caseta
cu semințe, boabele cad cu exacti
tate, la distanțele stabilite, pe
o bandă de cauciuc. După asambla
rea semănătorii, urmează o nouă
probă statică cu boabe, distribuirea
acestora fiind controlată cu ajutorul
unor dispozitive electronice de șeful
de atelier și maistrul C.T.C. Orice
„săritură11, care mai tîrziu ar însem
na goluri în cultură, este semnali
zată pe un ecran, precizîndu-se sec
ția unde circuitul seminței este în
trerupt. In sfîrșit, un al treilea
control se face în prezența Inginerului-șef al cooperativei, care-și for
mulează obiecțiile. Numai trecînd

Anchetă în unități
de mecanizare
din județul Constanța
prin aceste „furci caudine" în ate
lier, semănătoarea ajunge Ia comisia
internă de recepție. De aici, even
tualele remedieri se fac sub supravegherea directă a șefului de atelier
Ia punctul de completare.
Este locul să ne oprim asupra
modului în care se realizează con
trolul tehnic de calitate. Fiecare
piesă este măsurată șl verificată de
șeful postului de lucru, de șeful de
atelier, de maistrul C.T.C. (numit
prin decizie), care nu este un vinător
de greșeli, ci se integrează efectiv
în echipă. Operațiile de morjtare și
reglaj sînt urmărite de mecanizato
rul care lucrează pe mașina respec
tivă. iar funcționarea generală a
acesteia de către inginerul-șef. De
ce atîta meticulozitate ? Cerem pă
rerea inginerului-șef al C.A.P. Man
galia, Iosif Secăreanu. „Diferența
dintre cum se repară acum șl cum se
repara înainte — în curte. în con
diții improprii, șl se regla „după
ochi" — este mare. Nu se compară
reglajele făcute în cîmp cu cele din
atelier. Nu luăm în primire nici un
utilaj care nu ne satisface din toate
punctele de vedere. Dacă în ordinul
de lucru care se dă mecanizatoru
lui la semănatul porumbului scrie
70 000 de boabe la hectar distribuite
■la distanțe precise, apoi așa trebuie
să fie".
A răspunde condițiilor clmpulul,
diferite de la o zi la alta, este o
altă cerință căreia i se dă importan
ța cuvenită. Ne vom rezuma la un
singur exemplu din atelierul de
combine — postul nr. 4 „Repararea
aparatului de treier și a variatoarelor". 14 dispozitive de măsură șl
control, bancuri de probă au la dis
poziție cei patru lucrători din echipa
lui Ismail Curtmula pentru a aduce
aceste subansamble ale combinelor
la cea mai bună condiție de exploa
tare. Adică să poată fi reglate în așa

fel în timpul funcționării îneît să se
recolteze și dimineața devreme, și
seara tîrziu, fără să rămînă boabe In
spice, în paie sau pe jos, fără să se
sfărîme. „De multe ori, cind stau
combinele, mecanizatorii spun : lanul
e umed și nu se bate bine griul. Dar
ca să se poată bate trebuie să pre
gătim bine combinele de acumi Două
ore de seceriș în plus dimineața,
două ore seara înseamnă buncăre
cu grîu în plus" — ne spune șeful
postului de lucru.
Pentru a se ajunge să se repare
rapid și bine, condiția de care amin
team la început este să te pregătești
minuțios din timp. Cum a devenit
fapt această necesitate ne spune pe
scurt ing. Asan Eroi, directorul
S.M.A. Albești.
• Am construit un atelier nou șl
le-am modernizat pe toate celelalte
(în județ, anul trecut, cu forțe pro
prii, au fost realizate opt ateliere și
modernizate 13, unde se practică cele
mai noi tehnologii — n.n.).
• înainte de a intra în reparație,
fiecărui utilaj 1 se face din timp o
constatare riguroasă. Aceasta ne per
mite să ne organizăm forțele, să
știm bine ce avem de lucru, să
facem d- aprovizionare corectă, echi
librată cu piese spre a se evita supraaprovizionarea sau lipsurile.
e Lucrăm numai cu subansamble
de schimb, ceea ce permite reducerea staționărilor în atelier.
® Am repartizat utilajele pe oameni înainte de a începe reparații
le și am organizat în așa fel acti
vitatea incit fiecare mecanizator
să-și însoțească în ateliere toate uti
lajele din dotare.
• Am realizat o concordanță per
fectă între tehnologiile de reparații
și sculele, dispozitivele, aparatele de
măsură șl control și bancurile de
probă necesare realizate prin autodotare.
• Pregătirea specifică a munci torilor și ridicarea generală a calificarii constituie o preocupare permanentă a specialiștilor.
Notind aceste cîteva preocupări,
facem precizarea că la fel se pro
cedează în toate unitățile de mecani
zare din județul Constanța. Ceea ce
considerăm că merită cu deosebire
reținut este faptul că programul de
pregătire a utilajelor pentru cam
paniile agricole ale acestui an, alcătuit pînă Ia ultimul detaliu și cuprinzînd sarcini precise pentru fiecare S.M.A., centru specializat sau
atelier de reparații, formație de
lucru, inginer, tehnician, maistru,
controlor tehnic de calitate sau me
canic, se realizează peste tot în mod
exemplar. Dat fiind faptul că în ul
timii ani majoritatea atelierelor au
fost modernizate, înaintea începerii
reparațiilor întreg personalul a fost
instruit, punîndu-se accentul pe cele
mai noi tehnologii de reparații re
cent introduse.
Intr-un număr viitor al ziarului
nostru ne vom referi Ia modul în
care se acționează în stațiunile de
mecanizare din județul Constanța
pentru recondiționarea tot mai multor
repere și Ia obligațiile ce revin
unităților furnizoare de piese de
schimb pentru asigurarea acestora.

Lucian CIUBOTARU
Geortje MIHĂESCU

In Întreaga tara se desfășoară recensamIntul animalelor domestice
Efectivele sînt în creștere și vor spori
și mai mult
Primele patru zile ale Iui februa
rie au constituit și pentru cele 18 echipe de recenzare a animalelor din
comuna Dărmănești, județul Bacău,
zile pline de muncă. „De fapt toți
locuitorii celor 6 sate din comuna
noastră participă cu răspundere la
această acțiune și sprijină îndea
proape echipele de recenzori pentru
a ne da posibilitatea cunoașterii cu
exactitate a efectivelor de care dișpunem — ne spune primarul Gheorghe Năstase. Și este firesc de vreme
ce pentru anul acesta numărul ani
malelor prevăzute a fi contractate
cu statul este mult mai mare față
de anul trecut : 520 taurine, 600 porci.
La acestea se adaugă peste 8 200
hectolitri lapte de vacă și oaie, pre
cum și însemnate cantități de carne
de pasăre, ouă. Pentru o mare parte
din acestea au fost încheiate con
tracte : zilele acestea au început șl
preluările, dar acțiunea de contractare continuă".
împreună cu primarul, însoțim,
prin cîteva gospodării din Dărmănești, echipa de recenzori condusă
de Alexandru Murărașu. O primă
constatare : cetățenii întîmpină cu
ospitalitatea proverbială a moldove
nilor pe membrii comisiilor de re
cenzare și declară corect animalele
pe care le au. Acasă la Ion Văcărașu, iscusit crescător de animale,
echipa a înscris în formularul de recensămint 2 taurine, 2 porci, 86 <ji,

(Urmare din pag. I)

tatea, lumea, ordonîndu-le, relevind nu o
dată sensul major al
istoriei, al devenirii
omului și conștiinței
sale. Nimic nu o egalează ca importanță
din perspectiva pro
gresului și civilizației,
a conștiinței de sine a
umanității. Este cel
mai rezistent și mai
durabil „material de
construcție" și, totoda
tă, un tezaur inestima
bil de suflet, de expe
riență și idei trăite.
Cartea ne oferă șansa
unică de a fi contem
porani cu strămoșii,
dar și cu urmașii ; ea
comprimă timpul și
spațiul, înlesnind dia
logul intre generații,
intre epoci, intre lumi
și zone geografice în
depărtate. Miron Costin a definit memora
bil intr-o frază rolul

30 păsări. După încheierea înregis
trării și emiterea declarației de re
cenzare, aflăm de la badea Ion că
față de anul trecut are în plus în
gospodărie un tăuraș, un porc și 15
oi. Și ca om vrednic ce este, el a
contractat la fondul de stat un porc,
26 de oi, 12 kg lînă și aproape 1000
litri lapte. Dar pentru că încă nu a

într-o comună
din județul Bacău
reușit să-șl Încheie socotelile și deci
n-a tras încă linie, crede că o să mai
contracteze cîte ceva.
Echipa de recenzori s-a oprit apoi
.
la gospodăria lui Gheorghe Sufaru.
Aici, ea înregistrează 4 taurine, 2
porci, 12 oi. „In fiecare an am vîndut la fondul de stat însemnate can
tități de produse animaliere — spu
ne gospodarul. Și pentru anul aces
ta am contractat un tăuraș, două oi,
1 000 litri lapte, lină, carne de pasă
re și alte produse. Este o sursă bă
nească sigură pentru casa mea". Urmindu-i exemplul, vecinul său. Ion
Munteanu, cunoscut în sat și el ca
bun crescător de animale, a ținut ca
după recenzare să încheie contracte
pentru încă 24 oi, un porc, 1 000 litri
lapte și 80 kg lină.

și locul cărții In exis
tența noastră. Cine nu
cunoaște celebrul ada
giu al bătrinului căr
turar : „Nu este alta și
mai frumoasă și mai
de folos in toată viața
omului zăbavă decit
cetitul cărților" ! Sintem și ne știm așa
cum ne vedem in iscusita oglindă a cărților
care nu e altceva deoglinda
minții
cit
omenești.
Trăim intr-o epocă
a îmbogățirii și diversificării fără precedent
a mijloacelor de difu
zare in masă, îndeo
sebi a celor electro
nice. tn fața unei ase
menea ofensive, cu sa
tisfacție sau cu îngri
jorare, unii au prezis
chiar, in deceniile din
urmă, un recul al in
teresului pentru carte
și, implicit, o scădere
a rolului ei in viața
oamenilor. Dar prezi
cerile de acest fel s-au

dovedit a fi pripite,
lipsite de fundament
științific, tn realitate,
nimic nu a putut „de
trona" Cartea din jil
țul ei victorian. Dim-,
potrivă, interesul pen
tru carte s-a dovedit a

Cu același simț de răspundere ac
ționează și echipele de recenzori din
satele Dărmăneasca, Plopu, Sălătruc.
Medicul veterinar Amelia Lungu,
recenzorul-șef al comisiei, spunea :
„în conformitate cu dispozițiile in
vigoare am vizitat cu echipele de
control cîteva gospodării spre a ne
convinge de corectitudinea declarării
și înregistrării numărului de anima
le. Am făcut pînă acum verificări în
18 gospodării și am constatat că da
tele consemnate de echipele de re
cenzare corespund realității. De alt
fel, noi am pregătit temeinic recensămîntul din acest an. Din datele de
care dispunem știm că numărul gos
podăriilor care cresc animale a spo
rit față de anul trecut, după cum a
sporit și numărul la unele specii de
animale : porci, capre etc. Dar cu
toate că știm exact evoluția efecti
velor, vrem ca datele recensămîntului să fie absolut corectei
...Miercuri seara, cind comisiile de
recensămînt și-au încheiat activita
tea din ziua respectivă, la consiliul
popular s-au centralizat datele obți
nute din care rezultă că în patru zile
au fost recenzate animalele din 68 la
sută din gospodăriile existente în co
mună. Primarul comunei a ținut să
precizeze că în cel mult 3 zile acțiu
nea de recenzare va fi încheiată in
cele mai bune condiții.

Gheorqhe BALTA

corespondentul „Scînteii

După mai bine de un
secol, cind cultura ro
mână, asumlndu-și va
loroasa tradiție autoh
tonă, se racordase tot
odată puternic la cul
tura europeană și uni
versală, G. Călinescu

IN INDUSTRIA CAPITALEI
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CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 39 DE ANI DE LA SEMNAREA

Săptămînă-record
în producție
Urmărind realizarea ritmică și la
toți indicatorii a importantelor pre
vederi de plan pe acest an, nume
roase colective de oameni ai muncii
din idustria Capitalei, antrenate în
ampla întrecere socialistă, s-au anga
jat să obțină în această săptămină,
declarată „record în producție", în
semnate cantități suplimentare de
produse. Bazîndu-se pe organizarea
superioară a proceselor tehnologice,
colectivul întreprinderii de mecanică
fină și-a propus să obțină, pînă la
finele săptămînii în curs, o producție-marfă suplimentară în valoare de
peste o jumătate milion lei. La rîndul lor, oamenii muncii de la între
prinderea „Automatica", aplicînd un
amplu program de măsuri vizînd in
troducerea pe scară largă a unor
tehnologii de mare eficiență, și-au
creat condiții pentru a realiza pes
te plan panouri și instalații de auto
matizare în valoare de aproape un
milion lei, iar cei de la întreprinde
rea „Mecanica" și-au propus să pro
ducă piese de schimb necesare cen
tralelor telefonice de tip „monobloc"
concretizate într-o producție supli
mentară însumînd peste 500 mii lei.
Tot în această perioadă, oamenii
muncii de la întreprinderea mecani
că de material rulant „Grivița ro
șie" s-au angajat să predea în circui
tul feroviar vagoane totalizînd o pro-,
ducție-marfă suplimentară în valoa
re de aproape un milion lei.
(Agerpres)

TULCEA : In funcțiune —
o nouă capacitate
de producție
Oamenii muncii de pe platforma
Combinatului metalurgic din Tulcea raportează intrarea în funcțiu
ne a unei noi capacități de pro
ducție. Este vorba de instalația de
producere a masei și mortarelor
bazice din cadrul uzinei de pro
duse magneziene.
— O dată cu sporirea producției
— ne spunea inginerul Aurel Cruceru — noua Instalație asigură re
introducerea în circuitul productiv
a unor însemnate cantități de ma
teriale recuperabile rezultate din
procesul de fabricație. în acest fel
se asigură folosirea integrală in
procesul de producție a materiilor
prime. Totodată, prin realizarea în
instalația respectivă a unor produse magneziene speciale, se re
duce substanțial importul. (Neculai
Amihuiesei).

PRIMULUI TRATAT ROMANO-SOVIETIC

Adunare festivă în Capitală
în Capitală a avut loc, miercuri
după-amiază, o adunare festivă,
consacrată împlinirii a 39 de ani de
la semnarea primului Tratat de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală
dintre România și U.R.S.S., organiza
tă de Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, Aso
ciația de prietenie româno-sovietică,
cu sprijinul Comitetului municipal
București al P.C.R.
Au participat membri ai condu
cerii unor ministere, activiști de
partid și de stat, reprezentanți ai
unor instituții centrale, organizații de
masă și obștești, ai Asociației de
prietenie româno-sovietică, oameni
ai muncii din întreprinderi și insti
tuții bucureștene, studenți și elevi.
Au luat parte delegația Asociației
de prietenie sovieto-română, condusă
de Serghei G. Șcerbakov, membru
supleant al C.C. al P.C.U.S., minis
trul învățămîntului al U.R.S.S., pre
ședintele Conducerii centrale a
A.P.S.R., precum și membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.
Semnificația evenimentului aniver
sat a fost subliniată de tovarășul
Mihai Dulea, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socialis
te, care a relevat importanța semnă
rii primului Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre
România și U.R.S.S., document poli
tic de mare însemnătate în relațiile
pe multiple planuri dintre țările și
popoarele noastre, care a marcat
etapă nouă, calitativ superioară în
evoluția acestor raporturi.
După ce a evocat bogatele tradi
ții ale legăturilor de prietenie româ
no-sovietice, vorbitorul a subliniat că
voința și hotărîrea celor două țări de
a lărgi și adînci în continuare cola
borarea bilaterală pe plan politic,
economic, tehnico-științific și cultu
ral și-au găsit expresie în semnarea,
la 7 iulie 1970, a noului Tratat de
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre România șl Uniunea
Sovietică.
Un rol determinant în dezvoltarea
raporturilor româno-sovietice îl au
legăturile de prietenie și solidarita
te dintre forțele politice conducă
toare din cele două țări — Partidul

scria în numărul 2 al
revistei „Jurnalul lite
rar" din 1939 : „...o
țară nu poate să-și în
dreptățească existența
fără cultură (...) Citiți
".......
românește, chiar dacă
pentru o carte bună
ați
cumpăra
nouă
proaste, căci dacă e
adevărat că unui autor
i se cere talent, e tot
atit de adevărat că
unde nu sint cititori
nu mai ești mîndru să
ai talent". Distanța în
tre îndemnul lui He-

cheiate la nivelul cel mai Înalt. In
acest context, vorbitorul a relevat
însemnătatea înțelegerilor realizate
între tovarășul Mihail Gorbaciov și
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care
se traduc în prezent în viață, contri
buind la creșterea și întărirea rapor
turilor de colaborare dintre țările
noastre.
Ambasadorul sovietic a exprimat
convingerea că relațiile sovietoromâne se vor dezvolta și mai
dinamic, cu rezultate și mal rodnice,
în toate domeniile, spre binele și in
teresul popoarelor noastre, că va
spori conlucrarea în cadrul C.A.E.R.
și al Tratatului de la Varșovia, pe
arena mondială, în folosul cauzei
păcii și socialismului.
★

In încheierea adunării, participanții au vizionat o expoziție de fo
tografii cu imagini din viața econo
mică și social-culturală a U.R.S.S.,
precum și un film documentar
sovietic.
★

.

Cu același prilej, la clubul Intreprinderii de construcțil navale din
Constanța a avut loc o adunare, la
care au participat reprezentanți ai
organelor locale de partid șl de stat,
membri ai Asociației de prietenie
româno-sovletică, numeroși construc
tori de nave.
în cadrul adunării au luat cuvîntul Elena Borodi. secretar al Comite
tului județean Constanța al P.C.R.,
și Nikolai K. Stepanov, consul al
Consulatului general al U.R.S.S. la
Constanța, care au evocat semnifica
ția evenimentului aniversat.
(Agerpres)

Întîlnire prietenească la Ambasada U.R.S.S
Cu prilejul celei de-a 39-a ani
versări a semnării primului Tratat
de prietenie, colaborare și asistență
mutuală dintre România și U.R.S.S.,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București a organizat, miercuri, o
întîlnire prietenească, la sediul am
basadei.
Au participat miniștri, adjuncți de
șefi de secție la C.C. al P.C.R., mem-

ai conducerii
Ministerului Afacebri __
___
rilor Externe, ai altor ministere, in
stituții centrale, al Asociației de
prietenie româno-sovietice, ai unor
organizații de masă și obștești, acti
viști de partid și de stat, oameni de
știință și cultură, ziariști.
Au luat parte membrii delegației
Asociației de prietenie sovietoromână.
(Agerpres)

URZICENI : Livrări ritmice

la export

-

Colectivul de muncitori și spe
cialiști din cadrul întreprinderii
pentru articole sport „Camping"
din Urziceni, prin valorificarea cu
eficiență sporită a bazei tehnicomateriale și prin mai buna organi
zare a activității productive, și-a
onorat exemplar sarcinile la ex
port pe prima lună din acest an.
Au fost livrate sau sînt pregătite
pentru a fi expediate noi modele
de corturi, saci de dormit, bluze
de vînt, costume de schi și truse de
voiaj pentru diferite firme de peste
hotare. Demn de remarcat este
faptul că in acest an au intrat în
fabricație 25 de noi modele de ar
ticole de camping și sport. Pentru
creșterea calității întregii producții,
în întreprindere s-a creat un la
borator de recepție și testare a
produselor realizate. (Mihai Vișoiu).

R.S.F. IUGOSLAVIA

Program de dezvoltare a industriei textile
Industria Iugoslavă a textilelor și
confecțiilor dispune de un
nou
program de dezvoltare. După cum
relevă agenția Taniug, în virtutea
acestuia, producția de țesături și
articole de îmbrăcăminte urmează
să se dubleze Dină in anul 2000.
Acest sector industrial, cuprinzînd circa 1 000 unități de produc
ție, cu 330 000 de oameni ai mun-

In construcție

VASLUI : Noi magazine
Concomitent cu dezvoltarea in
dustriei mici și prestărilor de
servicii pentru populație, Uniunea
județeană a cooperativelor de pro
ducție, achiziții și desfacerea măr
furilor Vaslui manifestă o preocu
pare sporită și pentru extinderea
și modernizarea spațiilor comercia
le în mediul rural. în aceste zile, la
Băncești, Voinești, Bursuci și Epureni s-au dat în folosință noi ma
gazine comerciale. Numai în acest
an au fost prevăzute a se construi
în județ alțe 14 noi magazine să
tești. (Petru Necula).

părește, se traduce in
tr-un ritm susținut și
în tiraje altădată de
neconceput.
Asistăm
la o extraordinară
emulație generată in
primul rind de crește
rea nivelului de cultu-

România este o țară
in care cartea e o per
manență de fiecare zi,
iar lectura constituie o
habitudine ca oricare
alta. Lăcașurile cărții
— biblioteci și librării
— se află peste tot și
spațiul lor generos
este un spațiu de
autentic și fertil dia
log cultural, tn incin
tele
întreprinderilor
industriale, ale institu
țiilor, standurile de
carte se integrează fi
resc și organic. Se ti-

ră al maselor, de setea
de lectură și cunoaște
re, de încrederea in
cuvintul tipărit, in
carte, ca mijloc — cel
mai eficient și mai
profund — de instruc
ție și educație, de for
mare a personalității
umane. Nu puține apariții editoriale, deși
în tiraje considerabile
și chiar foarte mari,
se epuizează aproape
instantaneu. Nu cred,
de pildă, să existe
multe locuri pe pla-

bit de bogată In precipitații. Lacul
de acumulare va avea un debit de
3,6 miliarde tone apă, o supra
față de 2 200 kmp, iar înălțimea
barajului va fi de 120 m. Ingeniozi
tatea proiectului și folosirea unor
metode moderne, originale de con
strucție vor asigura o înaltă efi
ciență hidrocentralei Kîmgansan.

R.P. MONGOLĂ
Preocupări pentru dezvoltarea energeticii
în anii 1986—1990, în Mongolia
vor fi alocate pentru dezvoltarea
energeticii aproape 50 la sută din
Investițiile destinate industriei. în
partea ceritrală a țării va continua
construirea complexului energetic
și de combustibil, prin dublarea ca
pacității existente la extracția de
cărbune, precum și prin con
struirea unei mari termocentrale.
Urmează să fie modernizate ori
înlocuite echipamentele de bază la

ea

liade Rădulescu și cel
al lui G. Călinescu
este mare, mult mai
mare decit ne-o su
gerează numărul de
ani. Dar de la reco
mandarea lui G. Căli
nescu pină astăzi ?

hidrocentrala Kîmgansan

In cadrul eforturilor de sporire a
potențialului energetic al R.P.D.
Coreene, în regiunea
muntoasă
Kîmgansan se desfășoară lucrările
de construcție a unei importante
hidrocentrale, alimentată de apele
fluviului Bukhangang. Condițiile
pedoclimatice favorizează așezarea
construcției în această zonă, deose-

sătești

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 5 februarie (ora 20) —
8 februarie (ora 20). In țară : Vremea
va fi predominant frumoasă, cu cerul
variabil la început, apoi va deveni în
general închisă, cu cerul mal mult
noros. Precipitații sub formă de nin
soare, lapovlță și ploaie vor cădea,
local, în vestul, centrul șl nordul tă
rii și doar pe alocuri in rest. Vlntul
va sufla slab pînă Ia moderat, cu in
tensificări locale spre sflrșitul inter
valului, mal ales în regiunile vestice
șl sudice, precum și In zona de mun
te, cu viteze pînă la 50 km/h șl res
pectiv 70 km/n. Temperatura aerului
va scădea spre sfîrșitul intervalului.
Minimele vor fi cuprinse între minus
10 și zero grade, mai coborîte în de
presiuni și nordul țării, iar maxime
le între minus 5 și plus 5 grade', mal
ridicate în prima zi. Local se vor sem
nala ceață și chiciură, iar în regiu
nile vestice și centrale, polei. în Bucu
rești : Vremea va fi predominant fru
moasă, cu cerul variabil la început, apoi va deveni în general închisă, cu
cerul temporar noros. Condiții pentru
precipitații slabe sub formă de ploaie,
lapoviță șl ninsoare. Vîntul va sufla
slab pînă la moderat, cu unele in
tensificări spre sfîrșitul intervalului,
cu viteze de 35 km/h.

cii, îșl va spori, de asemenea, par
ticiparea la exporturile iugoslave.
Detaliind prevederile programu
lui, agenția Taniug menționează,
intre altele, că producția de fire va
spori de la 230 000 tone, nivelul an
ticipat al anului în curs, la 382 000
tone, iar cea de țesături — de la
543 milioane metri pătrați la un
miliard 40 milioane metri pătrați.

R.P.D. COREEANĂ

centralele electrice din Ulan Bator,
in vederea creșterii capacității
unora dintre ele.
Vor fi extinse capacitățile termo
centralelor din aimacuri. La sis
temul energetic național vor fi co
nectate centralele din almacurile
Gobi de est, Arhangai, Uburhangai,
din peste 30 de somoane și, ca ur
mare, va fi asigurată stabilitatea
aprovizionării lor cu energie elec
trică.

La sflrșitul actualului plan cinci
nal, producția de energie electrică
si termică si extracția de cărbune
vor fi de 1,4—1.5 ori mai mari decît
in cincinalul precedent.

R.S. CEHOSLOVACA

Vastă rețea
de biblioteci
In Cehoslovacia există peste 50
de mii de biblioteci, organizate într-un sistem unitar. Categoria eea
mai numeroasă o constituie biblio
tecile publice, care numai în Cehia
posedă 56 milioane de volume, pe
Numărul
riodice și imprimate.
anual al cititorilor se ridică ia pes
te 18 milioane. După cum arată
agenția de presă „Orbis", în Ceho
slovacia se tipăresc anual 7 cărți
pentru fiecare locuitor. în activi
tatea bibliotecilor, o atenție deo
sebită se acordă tinerilor cititori,
care se bucură de servicii adecva
te, potrivit vîrstei, preocupărilor și
înclinațiilor profesionale.
în afară de faptul că stimulează
lectura in proporții de masă, biblio
tecile participă la formarea estetică
a cititorilor. Ele organizează în fie
care an peste 110 mii de expoziții
și 142 de mii de alte acțiuni cultu
ral-educative. în ultimii ani s-au
extins, de asemenea, activitățile
muzicale în cadrul bibliotecilor.
Totodată, formele tradiționale de
lucru sînt îmbogățite prin folosirea
mijloacelor audiovizuale.
Dezvoltarea generală a rețelei de
biblioteci reflectă ridicarea conti
nuă a nivelului cultural al maselor
și constituie, în același timp, un
factor de ridicare a calificării celor
ce muncesc, de îmbogățire a vieții
spirituale a poporului.

INFORMAȚII SPORTIVE
• In concursul internațional de
natație de la Berlin, proba femi
nină de 100 m liber a fost cîștigată
de înotătoarea româncă Tamara
Costache în 55”68/100, urmată de
sportivele din R.D. Germană, Kris
tin Otto — 55”87/100, Heike Friedrich
— 56”52/100, Sabina Schulze și Ma
nuela Stelmach, ambele cu 56”99/100,
Regina Dittmann — 57”09/100. Ta
mara Costache și-a adjudecat victo
ria și in proba de 50 m liber în
25”74/100, urmată de Kristin Otto
(R.D.G.) — 26”20/100, Katrin Meiss
ner (R.D.G.) — 26”52/100. Al treilea
succes românesc al zilei a fost obți
nut de Noemi Lung, învingătoare la
400 m mixt cu 4’40”97/100, urmată de
Elena Dendeberova (U.R.S.S.) —
4’49”87/100 și Franziska Zietemann
(R.D.G.) — 4’51”36/100. La 200 m

netă unde să fie atit
de căutată (și citită)
cartea de poezie. Am
avut prilejul să stau
de vorbă, fie in țară,
fie peste hotare, cu
oameni
care
erau
uimiți de interesul ci-

Puterea modelatoare a cărții
fi cu atit mai mare,
prezicerile grăbite și
falsele sau sincerele
îngrijorări s-au spul
berat, cartea a rămas
șl va rămine mereu o
„dulce zăbavă".
Din dorința nobilă
de a stimula înflorirea
Cărții românești și a
scrisului in limba na
țională, Heliade Rădu
lescu
adresa
(in
„Curierul românesc")
faimosul
îndemn :
„...scrieți cit veți putea
și cum veți putea...".

Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice — și, în acest cadru, intiinirile și convorbirile
la nivelul cel mai înalt. O deosebită
însemnătate au avut și au, în acest
sens, întîlnirile și convorbirile dintre
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Mihail Gorbaciov, înțelege
rile convenite cu aceste prilejuri avînd o puternică înriurire asupra
ansamblului relațiilor dintre cele
două țări și popoare, stimulînd cu
putere dezvoltarea colaborării in
toate domeniile.
Angajate plenar in măreața operă
de edificare a socialismului și comu
nismului, România și Uniunea So
vietică conlucrează activ pe arena
mondială, fiind hotărîte să-si adu
că, împreună cu celelalte țări socia
liste, cu toate forțele progresiste,
democratice, întreaga contribuție la
promovarea politicii de destindere si
dezarmare, la instaurarea în Europa
și în lume a unui climat de secu
ritate, înțelegere și largă colaborare
internațională.
A luat, de asemenea, cuvintul
E. M. Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice, care a relevat că
tratatul încheiat cu 39 de ani in
urmă a deschis un nou capitol în raporturile sovieto-române, punind o
temelie trainică adincirii prieteniei
frățești, dezvoltării
multilaterale,
reciproc avantajoase, pe baza egali
tății in drepturi, a colaborării dintre
țările noastre, a intensificării con
lucrării lor pe arena internațională.
El a subliniat că ideile cuprinse în
acest tratat se regăsesc si acționează
în Tratatul din anul 1970, în dezvol
tarea conlucrării sovieto-române pe
multiple planuri, în înțelegerile în-

titorului român pentru
cartea de literatură de
inaltă valoare, abordind probleme com
plexe și profunde.
Este tonifiant să constați că la noi biblioteca și librăria au devenit, atit in mediul
urban, cit și in cel rural, adevărate centre
de confluență și de
iradiere spirituală. In
România politica edi
ficării culturii socia
liste, ca latură esenția
lă a unei societăți

fluture, pe primul loc s-a situat
Birte Weigand (R.D.G.) — 2T1”21/100,
urmată de Kornelia Gressler (R.D.G.)
— 2’11”43/1OO, Stela Pura (Româ
nia) — 2T3”08/100, Takayo Ki
tano (Japonia) — 2T4”16/100, Sa
bine Gantzkow (R.D.G.) — 2T4”
98/100. Tanya Williams (S.U.A.) —
2’17”06/100. In proba masculină de
200 m liber, pe locul întîi s-a clasat
australianul Tom Stachewitz, cu
1’49”32/100.
® Ieri s-a desfășurat la Palermo
întilnirea internațională amicală de
fotbal dintre selecționatele olimpice
ale Italiei și României. După un joc
viu disputat, de bun nivel tehnic,
partida s-a încheiat la egalitate :
2—2 (1—1). Punctele echipei române
au fost marcate de Mujnai și Majaru.

multilateral dezvolta
te, are la bază, ca una
din componentele de
finitorii, cartea : teh
nică, literară, artis
tică etc.
Nu vom părăsi, de
sigur, niciodată miri
fica Galaxie Guten
berg. Iată o certitudine
a acestui sfirșit de
secol și de mileniu.
Cui datorăm această
sublimă statornicie? E
destul să ne privim
o clipă biblioteca, pe
retele „impresionant
și somptuos de cărți",
e suficient să ne lăsăm
„prinși" măcar cîteva
ceasuri în zumzetul
vocilor lumii vaste,
din care, in esen
ță, nu lipsește ni
meni și nimic și care
e biblioteca, așa cum
ne sugerează un clasic
al literaturii univer
sale, pentru a înțelege
fidelitatea noastră față
de carte, pentru a ne

da seama că nu vom
putea părăsi vreodată
ceea ce ne-a făcut mai
oameni, apărindu-ne
de alienare, punindu-ne in contact cu
Universul și dindu-ne
iluzia că nu vom imbătrini niciodată, aido
ma lumilor din „somp
tuosul perete".'
expeConservind
riența secolelor trecute, insumind-o pe aceea a ceasului de
față, cartea rămine un
prieten statornic, un
modelator de conștiin
țe căruia cultura noas
tră socialistă ii rezer
vă un loc prestigios și
un rol de cea mai
mare insemnătate. Așa
cum o dovedesc și
multiplele manifestări
cu cartea din cadrul
„Lunii cărții la sate",
încă un argument al
noii dimensiuni spiri
tuale a oamenilor tim
pului nostru.

• Campionatul mondial de hochei
pe gheață (grupa B) rezervat echi
pelor de juniori se va desfășura
anul acesta în perioada 15—21 mar
tie în orașul francez Rouen. Prin
tre echipele participante se află și
selecționata României (seria I), caro
va susține primul meci la 15 mar
tie cu selecționata Japoniei, urmînd
să întîlnească apoi echipele Fran
ței (16 martie) și R.F. Germania (18
martie).
• După efectuarea exercițillor obligatorii, în proba individuală mas
culină din cadrul Campionatelor eu
ropene de patinaj artistic de Ia Sa
rajevo conduce Alexandr Fadeev
(U.R.S.S.), urmat de compatrioții săi
Vladimir Kotin și Viktor Petrenko.
• Proba feminină de slalom superuriaș din cadrul Campionatelor
mondiale de schi alpin, ce se des
fășoară în stațiunea elvețiană de
sporturi de iarnă Crans-Montana, a
fost cîștigată de elvețiană Marla
Walliser cu timpul de 1’19”17/100,
urmată de Michela Figini (Elveția)
— l’20”18/100 și Mareja Svet (Iugoslavia) — l’20”23/100,
• „Cupa Europei" la schi a programat pe pîrtia de la Lengrien
(R.F. Germania) o probă masculină
de slalom special, în care victoria
a revenit austriacului Berthold
Mathias, cu timpul de l’34”86/100. Pe
locul doi s-a clasat japonezul Okabe
Tetsuya — 1’341’91/100, iar locul trei
a fost ocupat de vest-germanul Ar
min Bittner — l’35”09/100.

ADMINISTRATIA DE STAT
LOTO—PRONOSPORT
INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 4 FEBRUARIE 1987

EXTRAGEREA I : 29 20 32 45 35 24.
EXTRAGEREA a Il-a : 36 11 39 31
17 16.

Fond total de cîștiguri : 1 049 450
lei, din care 22 167 lei report la categoria 1.

DUPĂ EFECTUAREA DE CĂTRE S.U.A. A NOII EXPERIENȚE NUCLEARE

GENEVA
---------

mii. de forțele realiste, iubitoare de
pace de pretutindeni, poporul român
se declară în modul cel mai hotărît
împotriva oricăror experiențe cu
arma nucleară și cere S.U.A. să re
nunțe la efectuarea de asemenea ex
periențe. să adopte o atitudine con
structivă în această problemă și să
pășească efectiv pe calea unor
negocieri de fond cu Uniunea
Sovietică și celelalte puteri nu
cleare în vederea ajungerii la un
acord internațional privind interzi
cerea totală a experiențelor nu
cleare.
Țara noastră, care a salutat hotărîrea U.R.S.S. de a institui în mod
unilateral un moratoriu asupra ex
periențelor sale nucleare, consideră
că este de cea mai mare însemnă
tate ca S.U.A. să se alăture acestei
măsuri, ceea ce ar constitui un pas
important în vederea creării condi
țiilor necesare pentru trecerea la ne
gocieri privind realizarea unui acord
corespunzător în măsură să pună
capăt experimentării armamentului
nuclear. Instituirea unui asemenea
moratoriu de către ambele părți,
precum și de către celelalte puteri
nucleare ar constitui o dovadă a vo
inței acestora de a se angaja efectiv
pe calea încetării cursei înarmărilor
și a trecerii la dezarmare, a împli

nirii aspirației fundamentale a po
poarelor de a-și asigura dreptul la
viață, la existența liberă și demnă,
la independență, în condiții de de
plină securitate și pace.
Continuarea experiențelor nuclea
re, care provoacă mari daune între
gii omeniri prin efectele negative pe
care le au — inclusiv asupra mediu
lui înconjurător — agravează și mai
mult situația internațională actuală,
sporește pericolul unui război nu
clear nimicitor.
Poporul român consideră că, în
actualele împrejurări internaționale,
cînd există riscul real al distrugerii
civilizației, a însăși vieții pe planeta
noastră, este mai necesar ca oricînd
să nu se întreprindă nimic care ar
fi de natură să amplifice încorda
rea, să declanșeze o nouă intensifi
care a înarmărilor.
In numele păcii și vieții tuturor
popoarelor, trebuie să se facă totul
pentru a se determina ajungerea la
înțelegeri concrete privind încetarea
oricăror experiențe cu arma nuclea
ră, oprirea cursei periculoase a înar
mărilor și trecerea la dezarmare. în
deosebi la dezarmarea nucleară,
pentru instaurarea unui climat de
destindere, înțelegere și securitate,
ceea ce ar fi în folosul tuturor po
poarelor lumii.

O declarație a conducătorului delegației U.R.S.S.
GENEVA 4 (Agerpres). — Condu
cătorul delegației U.R.S.S. la nego
cierile sovieto-americane de la Ge
neva privind armamentele nucleare
și cosmice, Iuli Voronțov, prim-adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., a relevat că, în
dorința de a scoate din impas con
vorbirile, delegația sovietică a pro
pus să se renunțe la discuțiile nesfîrșite în legătură cu planul gene
ral și să se treacă la convenirea
unui acord-cadru, care să cuprindă
toate aspectele problemei — arma
mentele strategice, întărirea preve
derilor tratatului privind apărarea
antirachetă, lichidarea rachetelor cu
rază medie de acțiune ale U.R.S.S și
S.U.A. în Europa, începerea unor
negocieri privind interzicerea expe
riențelor nucleare — relatează agen
ția T.A.S.S.
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STOCKHOLM 4 (Agerpres). —
Primul ministru al Suediei, Ingvar
Carlsson, a criticat aspru noua expe
riență nucleară «efectuată de Statele
Unite la poligonul din Nevada. Gu
vernul S.U.A., a arătat el, într-o cuvîntare rostită în Parlament, de
monstrează că a hotărît să Ignore
opinia publică mondială. „Va fi mult
mai greu să fie oprită proliferarea
armei nucleare în lume, printre ță
rile care nu o dețin, dacă cei ce o
au nu manifestă reținere" — a subliniat premierul suedez. El a denu
mit noua experiență nucleară ame
ricană „o piedică în calea eforturilor vizînd dezarmarea nucleară",
tnenționînd că ea va duce la consecințe extrem de serioase, deoarece
„S.U.A. nu au folosit posibilitatea
pe oare le-a oferit-o Uniunea Sovie
tică de a înceta experiențele nu
cleare". Experiența nucleară efec
tuată constituie o sfidare față de
toate țările, a menționat Carlsson.

VIENA 4 (Agerpres). — Guvernul
federal al Austriei a adresat un apel
insistent la încetarea tuturor expe
riențelor nucleare, anunță agenția
T.A.S.S. Luînd cuvîntul la o con
ferință de presă, cancelarul Franz
Vranitzky a declarat că. la propu
nerea sa. Consiliul de Miniștri al
Austriei a adoptat un apel adresat
Uniunii Sovietice si Statelor Unite
în care li se cere, ca în condițiile
cînd existenta omenirii este amenin
țată de pericolul nuclear, să renun
țe la experiențele nucleare. Totoda
tă. guvernul austriac s-a pronunțat •
pentru încheierea unui acord pri
vind încetarea experiențelor nu
cleare.
,

BONN 4 (Agerpres). — Agenția
A.D.N. informează că secretariatul
Partidului Comunist German a dat
publicității, la Diisseldorf, o decla
rație în care cheamă guvernul vestgerman să ceară S.U.A. să înceteze
imediat experiențele nucleare și să
răspundă în mod corespunzător pro
punerilor U.R.S.S. în domeniul dez
armării. In același timp, declarația
condamnă solicitarea administrației
Statelor Unite făcută partenerilor
vest-etiropenl de a reduce subven
țiile agricole și a mări, în mod co
respunzător, cheltuielile militare.
LONDRA 4 (Agerpres). — Kevin
MacNamara, ministrul însărcinat cu
problemele apărării în „cabinetul
din umbră" al Partidului Laburist din
Marea Britanie, a condamnat energia
noua experiență nucleară america
nă. Testul nuclear din Nevada, efec
tuat in pofida cererilor insistente ale
opiniei publice mondiale ca S.U.A.
să se alăture moratoriului sovietic,
constituie un prejudiciu adus cauzei
destinderii și păcii, a afirmat depu
tatul laburist.
TOKIO 4 (Agerpres). — „Poporul

nipon este profund indignat de fap
tul că S.U.A. au făcut, în mod de
monstrativ, o nouă experiență nu
cleară", deși i s-a cerut cu insis
tență să adere la moratoriul sovietic,
se arată în mesajele transmise am
basadei americane din Tokio de pri
marii orașelor japoneze Hiroshima
și Nagasaki. In mesaje se subliniază
necesitatea începerii de urgență a
unor negocieri efective pentru a se
interzice orice fel de experiențe cu
arme atomice, ca un prim pas pe
calea spre oprirea cursei înarmărilor
și trecerea la dezarmare.

DELHI 4 (Agerpres). — O de
monstrație de masă a fost organi
zată marți la Delhi, în semn de pro

test împotriva experiențelor nuclea
re și a proiectelor americane de mi
litarizare a Cosmosului. A fost ex
primat, totodată, sprijinul pentru
' moratoriul sovietic asupra tuturor
exploziilor nucleare. Demonstrația
pe străzile centrale ale orașului s-a
încheiat printr-un miting, la care
figuri proeminente ale vieții publi
ce indiene au subliniat necesitatea
intensificării acțiunilor în favoarea
dezarmării, a încetării cursei înar
mărilor și a edificării unei lumi libe
re de arme nucleare și violență.
WASHINGTON 4 (Agerpres). —
Purtătorul de cuvînt al Casei Albe,
Marlin Fitzwater, a declarat că Sta
tele Unite „vor continua experien
țele nucleare" în orice circumstanțe,
pretextînd că acestea „reprezintă o
parte componentă a programului de
producere a armelor nucleare" al
S.U.A. Totodată, purtătorul de cu
vînt a susținut că recenta experien
ță nucleară subterană din Nevada
„nu va exercita influență" asupra
negocierilor în sfera dezarmării.
Această declarație a Casei Albe a
stîrnit numeroase proteste în rîndul
oamenilor politici și al opiniei pu•blice americane, care au criticat de
cizia administrației S.U.A. de a
continua experiențele nucleare, apreciind că aceasta va contribui la
escaladarea cursei înarmărilor și va
Îngreuna serios eforturile în direcția
Încheierii unui acord privind inter
zicerea testelor cu arma nucleară.
Prin hotărirea de a continua ex
periențele
nucleare.
președintele
Reagan a anulat posibilitățile ofe
rite de moratoriul unilateral sovie
tic, a declarat Patricia Shrouder,
membru al Camerei Reprezentanți
lor. Shrouder se numără printre ini
țiatorii examinării în Camera infe
rioară a Congresului S.U.A. a unei
rezoluții privind Încetarea finanțării
experiențelor nucleare americane cu
o putere de peste o kilotonă atît
timp cit U.R.S.S. continuă să res
pecte moratoriul asupra experiențe
lor nucleare.
„Comitetul pentru o politică nu
cleară rațională" — organizație anti
războinică de masă din S.U.A. — a
criticat energic noua experiență nu
cleară americană.
Reafirmîndu-și refuzul de a adera
la moratoriul unilateral sovietic, ad
ministrația americană lasă să-1 sca
pe posibilitatea istorică de a întări
pacea pe Pămînt — se arată Intr-o
declarație a acestei organizații. Ex
periența din Nevada i-a șocat șl in
dignat pe americanii care se pro
nunță pentru încheierea de noi acor
duri între U.R.S.S. și S.U.A. asupra
limitării armamentelor nucleare.

Un act profund contrar cerințelor
păcii și destinderii
După cum s-a anunțat, ignorînd
voința popoarelor, inclusiv a opiniei
publice din propria țară, administra
ția S.U.A. a efectuat la 3 februarie
o nouă experiență nucleară în deșer
tul Nevada. Este un act de o deosebi
tă gravitate, față de care poporul
român, alături de popoarele lu
mii, își exprimă profunda îngri
jorare și dezaprobare, cu atît mai
mult cu cit se produce în condiții
politice de o mare complexitate și
riscă să determine consecințe din
cele mai negative pe planul intensi
ficării cursei înarmărilor, al îngreunării actualelor tratative de dezar
mare, ca și pe planul vieții politice
internaționale. In zilele cînd la Ge
neva au fost reluate lucrările Con
ferinței pentru dezarmare, pe agenda
căreia, așa cum s-a convenit, se află
și realizarea unui acord privind in
terzicerea tuturor experiențelor nu
cleare, este de neînțeles efectuarea
acestui pas de către partea ameri
cană, fapt ce nu poate să creeze
decît noi piedici în calea tratative
lor de dezarmare.
Așa cum este cunoscut, România
Socialistă s-a pronunțat cu neabătută
consecvență pentru încetarea tuturor
experiențelor nucleare, ca una din
cerințele cele mai arzătoare ale
actualității, ca un imperativ strin
gent pentru reducerea și încetarea
cursei înarmărilor, pentru îndepăr
tarea și eliminarea primejdiei nu
cleare, pentru salvgardarea păcii.
Această poziție principială a fost
reafirmată în repetate rînduri și cu
cea mai mare claritate de către
secretarul general al partidului,
președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pornind de
la realitatea că, în condițiile exis
tenței armelor nucleare, problemele
păcii și ale războiului se pun într-un
mod cu totul nou. că într-un even
tual război mondial, care inevitabil
ar fi atomic, nu vor exista învingă
tori. înlăturarea unei asemenea ame
nințări impunînd ca absolut necesară
sistarea tuturor experiențelor cu arma
nucleară. „în mod deoseb't — arăta
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU —
considerăm că trebuie să intensifi
căm activitatea pentru încetarea ex
periențelor nucleare, avînd in vedere
că acestea reprezintă un grav pericol

pentru existența omenirii. încetarea
acestor experiențe trebuie să fie
primul pas în dezarmarea nucleară".
Este o realitate incontestabilă că
experiențele cu arme nucleare slujesc
nemijlocit dezvoltării și perfecționă
rii arsenalelor nucleare, creșterii mai
departe a forței lor distructive, creă
rii de noi tipuri și genuri de arme
tot mai primejdioase pentru întreaga
omenire. Experiențele nucleare re- >
prezintă, efectiv, o parte componen
tă inseparabilă, a cursei înarmărilor,
un factor de permanentă stimulare a
acesteia. De altfel, potrivit chiar
unor recunoașteri oficiale americane,
noile experiențe din deșertul Nevada
urmăresc testarea și punerea la punct
a unor dispozitive destinate „Iniția
tivei de apărare strategică" (proiec
tul „războiul stelelor"), deschizînd, cu
alte cuvinte, perspectiva extrem de
periculoasă a militarizării spațiului
cosmic, avînd repercusiuni din cele
mai nocive și imprevizibile asupra
mediului înconjurător.
în același timp, experiențele cu
arme nucleare contribuie nemijlocit
la creșterea încordării, la accentua
rea neîncrederii și animozității din
tre state, ele constituind o expresie
a politicii de forță și amenințare cu
forța.
Se știe că țara noastră a salutat din
primul moment și a sprijinit întru
totul suspendarea unilaterală de că
tre U.R.S.S. a experiențelor nucleare
și, în același timp, a luat poziție hotărîtă împotriva continuării unor asemenea experiențe de către S.U.A.
și alte state, întreprinzînd numeroa
se și insistente demersuri, pe dife
rite planuri, formulînd multiple pro
puneri și inițiative pentru încetarea
și interzicerea acestora.
Decizia S.U.A. de continuare a ex
perimentării armelor nucleare apare
cu atît mai neîntemeiată în lumina
faptului
că la
întîlnirea
sovieto-americană de la Reykjavik
s-a căzut de acord, în principiu,
asupra unei reduceri substanțiale a
acestor arme și s-a conturat per
spectiva unor negocieri vizînd un
acord general în problema încetării
experiențelor nucleare. Nu încape
îndoială că procedînd la noua explo
zie din deșertul Nevada, cu riscul
repercusiunilor cunoscute, S.U.A. își

asumă o mare răspundere față de
cauza păcii și destinderii internațio
nale.
De altfel, noua explozie nucleară
a suscitat reacții puternice de deza
probare chiar în rîndul unor repre
zentanți de seamă ai vieții politice
și obștești din S.U.A. Aceste luări
de poziție sînt împărtășite de cercuri
din cele mai largi de pe toate meri
dianele. așa' cum atestă numeroasele
declarații de protest ale unor perso
nalități politice, conducători de gu
verne. reprezentanți ai vieții publi
ce și obștești, ai mișcărilor pentru
pace din întreaga lume,
în situația creată. România consi
deră că trebuie să se manifeste re
ținere, luciditate, că este timpul să
prevaleze realismul, spiritul con
structiv. evitîndu-se ca evenimente
le să alunece pe o pantă cu con
secințe grave pentru destinele uma
nității. Cauza păcii, interesele su
preme ale popoarelor impun să nu
se întreprindă nimic de natură a
accentua primejdiile existente, ci,
dimpotrivă, să se facă totul pentru
înlăturarea actualelor amenințări la
adresa civilizației umane, pentru
realizarea cît mai grabnică a unei
înțelegeri în ce privește oprirea de
finitivă a experiențelor nucleare.
Fără îndoială, aceasta s-ar înscrie
ca un prim și esențial pas pe calea
dezarmării nucleare, ar marca o con
tribuție de cea mai mare însemnă
tate la destinderea internațională și
creșterea încrederii între state, ar
avea efecte din cele mai pozitive
asupra tratativelor de la Geneva și
de Ia Viena privind ansamblul pro
blemelor dezarmării și securității.
In deplin consens cu aspirațiile și
Interesele vitale ale popoarelor
lumii, poporul român, opinia publi
că din tara noastră își exprimă spe
ranța că rațiunea va triumfa, că nu
se va precupeți nimic pentru a se
evita o nouă spirală a cursei înar
mărilor, pentru a se ajunge Ia în
țelegeri care să deschidă calea înce
tării definitive și interzicerii totale
a experiențelor atomice, corespunză
tor așteptărilor și voinței omenirii
de a trăi într-o lume a păcii, secu
rității și înțelegerii între națiuni.

-t

Acțiuni și luări de poziție
pentru oprirea cursei înarmărilor
In întreaga lume se amplifică acțiunile In favoarea păcii*
păcih lideri
al diverselor partide politice, organizații de luptă împotriva războ
iului, oameni de știință și cultură, reprezentanți ai opiniei publice
pronunțîndu-se ferm pentru oprirea cursei înarmărilor și înlăturarea
pericolului unui conflict nuclear distrugător, pentru trecerea la măsuri
concrete de dezarmare.
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PARIS 4 (Agerpres). — Exprimîndu-și protestul față de efectuarea,
de către S.U.A., a unei noi expe
riențe cu arme nucleare, membri ai
conducerii
organizației
pacifiste
franceze cunoscute sub numele de
„Apelul celor 100“ au subliniat, în
declarații făcute la Paris, , că, refuzînd încetarea unor asemenea teste,
administrația americană își asumă o
gravă răspundere, întrucît în acest
mod determină continuarea și accele
rarea periculoasei escalade a înar
mărilor.
De asemenea, secretarul național
al Mișcării franceze pentru pace,
Jacques Le Dauphin, a menționat că
experiența efectuată la poligonul din
deșertul Nevada constituie un nou
pas pe calea antrenării întregii ome
niri spre o catastrofă nucleară.

In cadrul întîlniril cu conducăto
rul delegației americane, Max Kampelmann, s-a convenit asupra elabo
rării unor proiecte de documente în'
fiecare din problemele stabilite — a
arătat diplomatul sovietic. După nu
meroase întîlniri la diferite niveluri,
s-au înregistrat progrese în conve
nirea unor formulări care consoli
dează rezultatele obținute la Rey
kjavik — a adăugat el. Totodată,
Iuli Voronțov a semnalat existența
unor elemente îngrijorătoare legate
de * faptul că delegația S.U.A. se
menține pe poziții vechi, care nu
permit realizarea de progrese în
toate cele trei grupuri de lucru și
introduce în pozițiile sale elemente
care complică negocierile — arată
T.A.S.S.

r

REACTH DE DEZAPROBARE ÎN LUME
MOSCOVA 4 (Agerpres). — Intr-o
declarație dată publicității la Mos
cova, Comitetul sovietic pentru apă
rarea păcii a condamnat cu toată hotărîrea noua experiență nucleară a
Statelor Unite, transmite agenția
T.A.S.S. Documentul subliniază că
administrația americană a demon
strat întregii omeniri dezinteresul
său față de încetarea cursei înarmă
rilor nucleare și a adresat o provo
care cinică opiniei publice mondiale
și moratoriului sovietic.
Testul nuclear din Nevada, se spu
ne în declarație, reprezintă o nouă
lovitură dată speranțelor milioanelor
de oameni de pretutindeni, care mi
litează pentru interzicerea totală a
experiențelor nucleare.
Declarația
menționează, de asemenea, că toți
Iubitorii de pace din U.R.S.S. sînt
convinși că acum, mal mult ca nici
odată, sînt necesare eforturi hotărîte
pentru încetarea experiențelor nu
cleare.

consacrată împlinirii a 39 de ani de la semnarea
primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală
între România și U.R.S.S.

Negocierile sovieto-americane privind armamentele
nucleare si cosmice

DECLARAȚIA AGENȚIEI ROMÂNE DE PRESĂ - AGERPRES
Opinia publică din România a luat
cunoștință cu legitimă și adincă în
grijorare și își exprimă dezapro
barea fermă față de noua experien
ță subterană cu arma nucleară efectuată în ziua de 3 februarie de
S.U.A.. care contravine flagrant ce
rințelor hotărîte ale popoarelor lu
mii. inclusiv ale păturilor celor mai
largi ale populației americane, de a
se pune capăt experimentării și per
fecționării armamentului nuclear,
cursei înarmărilor nucleare și de a
se trece la măsuri efective de
dezarmare, și în primul rînd de
dezarmare nucleară.
După cum este bine știut. Româ
nia, președintele Nicolae Ceaușescu
s-au pronunțat în mod ferm și con
secvent împotriva continuării expe
riențelor cu arma nucleară și au
cerut să se acționeze cu cea mai
înaltă răspundere pentru Interzice
rea generală și totală a acestor ex
periențe care nu fac decît să agraveze încordarea și neîncrederea în
relațiile internaționale actuale, să
contribuie la intensificarea cursei
înarmărilor, să sporească riscul unei
catastrofe nucleare, să îngreuneze eforturile ce se depun la scară mon
dială pentru oprirea cursei înarmă
rilor. pentru realizarea dezarmării și
apărarea păcii.
Alături de celelalte popoare ale lu

ADUNARE FESTIVĂ LA MOSCOVA

•

(

*
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NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).
— Marți au început lucrările sesiu
nii organizatorice a Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U. (ECOSOC)
care va aproba programul de lucru
pe perioada 1987—1988 și va exami
na activitatea O.N.U. în domeniul so
cial-economic. în conformitate cu
hotărîrile celei de-a 41-a sesiuni a
Adunării Generale.

nucleare și să se treacă la lichida
rea arsenalelor existente de aseme
nea arme. Țelul final trebuie să
constea în realizarea cît mai grab
nică a interzicerii generale și com
plete a armelor nucleare sub un
control internațional eficient, a de
clarat președintele Finlandei.
*

*

*

MADRID 4 (Agerpres). — La
Madrid a avut loc o amplă de
monstrație pentru reducerea efec
tivelor americane staționate pe te
ritoriul spaniol. Acțiunea — desfă
șurată sub deviza „N.A.T.O. —
Nu I Să fie desființate bazele americane 1“ — a fost inițiată la
chemarea unor, formațiuni politice
democratice, progresiste, precum și
a mișcărilor spaniole de luptă pen
tru pace.

Semnificativ este faptul că de
monstrația a avut loc într-un mo
ment în care la Madrid se desfă
șoară o nouă rundă a negocierilor
dintre Spania și Statele Unite în
legătură cu cererea guvernului spaniol privind diminuarea efectivelor
americane staționate la cele patru
baze militare ale S.U.A. existente
pe teritoriul țării.

★

Cu același prilej, ambasadorul țării
noastre la Moscova a oferit un
cocteil la sediul ambasadei.
Au participat adjuncți de șefi de
secție la C.C, al P.C.U.S., membri ai
conducerii Ministerului Afacerilor
Externe șl altor ministere, conducă
tori ai unor instituții și organizații
economice centrale și de comerț ex
terior. alte persoane oficiale sovie
tice. ofițeri superiori, oameni de
știință și cultură, reprezentanți ai
unor organizații de masă și obștești,
ziariști. Au luat parte membrii dele
gației A.P.R.S.
★

Adunări festive, prilejuite de îm
plinirea a 39 de ani de la semnarea
primului Tratat de prietenie, colabo
rare și asistentă mutuală dintre
România și Uniunea Sovietică au
avut loc, de asemenea, la Kiev, Le
ningrad, Novgorod, Iaroslavl și Do
modedovo.

Sesiunea Consiliului Economic și Social al O.N.U.

Demonstrație împotriva prezenței bazelor militare
străine pe teritoriul Spaniei
*

cite de-a lungul anilor între Parti
dul Comunist Român și P.C.U.S. și,
în mod deosebit, intîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul M. S. Gorbaciov,
secretar general al C.C. al P.C.U.S.,
care au reprezentat momente de cea
mai mare importanță în evoluția
continuă a relațiilor dintre cele două
țări și popoare.

*

Să se treacă la lichidarea arsenalelor atomice 1
DELHI 4 (Agerpres). — Conside
răm că cea mai urgentă sarcină a
actualității este realizarea unui acord privind încetarea experiențe
lor nucleare — a declarat, lâ Delhi,
unde se află în vizită oficială, pre
ședintele Finlandei, Mauno Koivisto. Este necesar să se oprească
fără întîrziere cursa înarmărilor

MOSCOVA
4
(Agerpres).
M. Chebeleu transmite : La Casa
Prieteniei din Moscova a avut loc,
miercuri, o adunare festivă consa
crată împlinirii a 39 de ani de la
semnarea primului Tratat de priete
nie. colaborare și asistență mutuală
dintre România și U.R.S.S.
La adunare au participat adjuncțl
de șefi de secție la C.C. al P.C.U.S.,
reprezentanți ai M.A.E. și ai altor
ministere, alți activiști de partid și
de stat, membri ai conducerii cen
trale a Asociației de prietenie sovieto-română (A.P.S.R.), reprezentanți
ai oamenilor muncii din Moscova.
Au luat parte, totodată, delegația
Asociației de prietenie româno-sovietică (A.P.R.S.), membri ai ambasa
dei tării noastre.
Despre semnificația evenimentu
lui aniversat au vorbit B. S. Popov,
prorector al Academiei de Științe
Social-Politice de pe lîngă C.C. al
P.C.U.S., și Ion M. Nicolae, amba
sadorul țării noastre în Uniunea So
vietică. care au relevat însemnăta
tea semnării primului Tratat de
prietenie, colaborare șl asistență
mutuală dintre România șl U.R.S.S.
pentru dezvoltarea și diversificarea
neîncetată a relațiilor de prietenie
și strînsă colaborare pe multiple pla
nuri dintre cele două țări și po
poare.
Un rol determinant în dezvoltarea
raporturilor româno-sovietice — au
arătat vorbitorii — îl au legăturile
de prietenie și solidaritate statorni

*
*
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După cum s-a relevat de către
delegați, pentru sporirea rolului și
autorității O.N.U. în această sferă,
este important ca activitatea să fie
axată pe examinarea problemelor în
a căror soluționare sînt Interesate
majoritatea statelor, pe dezvoltarea
colaborării egale în drepturi.

Președintele Mozambicului despre necesitatea întăririi
unității naționale
MAPUTO 4 (Agerpres). — La o
adunare desfășurată în localitatea
Inkhaka, președintele Mozambicului,
Joaquim Chissano, a subliniat că
întărirea unității naționale este in
dispensabilă pentru dezvoltarea țării.
Președintele a arătat, totodată, că
situația pe plan economic se agra
vează ca urmare a politicii agresive
a Republicii Sud-Africane, care In-

troduce în Mozambic bande de
criminali înarmați. Cu toate acestea,
a adăugat șeful statului mozambican,
în cei peste 11 ani de existență ai
Republicii. Populare Mozambic, duș
manii n-au reușit în planurile lor de
a Iovi în bazele puterii de stat și
nici n-au putut submina unitatea
dintre partidul FRELIMO, aflat la
conducere, și popor.

î
î

*
î
administrației S.U.A. de militari r
zare a spațiului cosmic, cunoscut și
sub numele de „războiul stelelor", I
arătînd că ar fi mult mai rezona j
bil ca resursele enorme cheltuite
pentru așa-numita „Inițiativă Stra v
tegică Defensivă" să fie canalizate
spre eradicarea foametei, sărăciei i
și stării de înapoiere de care sufe i
ră milioane de persoane din lume.
j

Resurse pentru lichidarea subdezvoltării,
nu pentru înarmări

BRASILIA 4 (Agerpres). — Pre
ședinta Uniunii Femeilor din Gre
cia, Margaret Papandreu, s-a pro
nunțat in favoarea încetării testelor
nucleare, pentru eliminarea lor
*
completă.
In cadrul unei întîlniri cu repre. zentanți ai opiniei publice din Brai silia, Margaret Papandreu, aflată în
ț vizită oficială, a criticat programul

Datoriile externe - important obstacol în calea
dezvoltării țărilor sărace
DAR ES SALAAM 4 (Agerpres).
— Problema datoriilor externe a
dominat dezbaterile primei zile a
reuniunii țărilor din Piața comună
și statele din Africa, zona caraibiană și Pacific (C.E.E.—A.C.P.), care
are loc la Arusha (Tanzania). Cele
66 de țări în curs de dezvoltare
participante, au o situație dificilă din
acest punot de vedere. împreună, ță
rile A.C.P. au o datorie externă de
87 miliarde, dintre care 60 de mi
liarde revin numai statelor din Afri
ca subsahariană, care de mai mulți
ani sînt lovite de secetă. Delegații
țărilor din A.C.P. au subliniat, cu
acest prilej, marele obstacol pe care
îl reprezintă în calea dezvoltării economiilor lor serviciul datoriei ex
terne. care atinge 33 la sută din to
talul capitalurilor de rambursat. în
acest context, primul ministru al
Tanzaniei. Joseph Warioba. a rele
vat necesitatea unor soluții complexe
și adecvate într-o problemă atît de
dificilă, cum sînt datoriile externe.
Referindu-se la alte teme aflate
în atenția reuniunii de la Arusha,
agenția A.N.S.A. menționează dez
armarea, noua ordine economică in

ternațională, eliminarea discrimină
rii rasiale, cooperarea regională.

PARIS 4 (Agerpres). — Datoria
externă a țărilor în curs de dez
voltare din Asia, Africa și America
Latină se ridica, Ia sfîrșitul anului
1985. la 1 054 miliarde dolari ; po
trivit datelor statistice furnizate de
O.E.C.D., suma respectivă depășea cu
108 miliarde dolari nivelul înregis
trat Ia sfîrșitul lui 1984 — arată agenția T.A.S.S., într-un comentariu
consacrat acestei probleme.
Apărută cu deosebită acuitate la
începutul anilor ’80 — arată agen
ția — problema datoriilor externe ale
țărilor în curs de dezvoltare capătă
nu numai o nouă dimensiune can
titativă. ci și una calitativă. Nive
lul datoriei externe a atins propor
ții astronomice din cauză că ma
joritatea covîrșitoare a țărilor elibe
rate de colonialism s-au aflat în
imposibilitatea de a-și onora anga
jamentele financiare. Această stare
de lucruri a devenit una dintre cele
mai grave probleme ale relațiilor
economice Internaționale contem
porane.

ILE DE PRESA

e

PRIMIRE.
Lubomir Strougal,
președintele guvernului R.S. Ceho
slovace. l-a primit marți pe John
Whitehead, adjunct al secretarului
de stat al S.U.A., la încheierea vi
zitei oficiale pe care acesta a efectuat-o la Praga. In cursul con
vorbirilor au fost examinate pro
bleme privind stadiul relațiilor din
tre Cehoslovacia și Statele Unite
și posibilitățile extinderii lor în
continuare. A avut loc, de aseme
nea, un schimb de păreri asupra
unor probleme ale actualității po
litice internaționale.

SESIUNE. La Vientiane au
început lucrările sesiunii Adunării
Populare Supreme a Laosului. Pe
agenda sesiunii figurează exami
narea bilanțului îndeplinirii planu
lui de stat de dezvoltare economi
că și socială pe anul trecut și a
proiectului planului pe 1987. A fost
prezentat, de asemenea, un raport
privind executarea bugetului pe
1986 și proiectul bugetului pe anul
în curs,
CONGRES. La Dakar s-au înche
iat lucrările celui de-al IV-lea Con
gres al Partidului (Yfrican al Inde
pendenței din Senegal (P.A.I.S.).
Participanții au dezbătut felul în

scurt

care au fost îndeplinite sarcinile
trasate de P.A.I.S. în perioada care
a trecut de la congresul precedent.
Au fost adoptate mai multe rezo
luții cu privire la domeniile de
acțiune pe viitor pe plan intern,
precum și în legătură cu situația
politică din Africa. In ultima zl a
congresului, Majhemouth Diop a
fost ales în funcția de secretar ge
nera] al partidului.
PROGRAM. După cum relatează

ziarul „Herald", Comitetul Central
al Uniunii Naționale Africane Zim
babwe — Frontului Patriotic
Z.A.N.U. (F. P.) a elaborat un
program complex de perfecțio
nare a structurii organizatorice
și activității sale propagandisti
ce. Aceste metode au în ve
dere perfecționarea activității parti
dului, creșterea nivelului Ideolo
gic și politic al membrilor săi.
Ziarul subliniază că măsurile pre
conizate au o importanță deosebi
tă pentru dejucarea uneltirilor agresive ale R.S.A. împotriva Zim
babwe.

PREȘEDINTELE FILIPINELOR,

Corazon Aquino, și-a exprimat sa
tisfacția în legătură cu rezultatele
referendumului asupra proiectului

PREȚUL INDIFERENȚEI
Era un sfîrșit de
lăptămină cețos ji
rece, cînd liniștea din
vecinătatea
sediilor
modernelor
edificii
bancare din Frankfurt
pe Main s-a spart
brusc. Un uruit înfun
dat de motoare anunța
apropierea unei coloa
ne de camioane grele.
Erau camioane milita
re folosite in anii ce
lui de-al doilea război
mondial de armata
hitleristă. Pe platfor
me — oameni in uni
forme
verzi-cenușii,
cu căști. Prin mega
foane se difuzau mar
șuri si lozinci naziste.
O lozincă — „Vom
porni și vom învinge
in al treilea război
mondial !" — era larg
desfășurată pe obloa
nele laterale ale pri
mului camion. Altele
incitau la revizuirea
realităților
politice
constituite in Europa
după infringerea hitlerismului.
...Consemnat
între
scoarțele carnetului de
reporter, acest episod
nu a rămas insă un
caz izolat. Nu mai de
parte de zilele trecu
te, agenții de presă
făceau cunoscut că pe
străzile și șoselele din
R.F.G. pot fi intilnite
autovehicule pe ale
căror plăci de înma
triculare se găsesc în
semne de tristă amin
tire : S.S., S.A., S.D.

etc. — prescurtări me
nite să amintească
sîngeroasa
perioadă
fascistă. Cu puțin timp
înainte, un grup de
adolescenți din Rohndorf arboraseră pe
fațada locuinței lor o
banderolă
glorificindu-l pe Adolf Hitler,
iar cînd cetățenii in
dignați au smuls-o,
i-au atacat, faptă pen
tru care au fost ju
decați și condamnați
de un tribunal pen
tru minori.
Aparent „nevinova
te", astfel de manifes
tări vin să pună in
lumină varietatea mo
durilor și chipurilor
care le îmbracă propa
ganda neonazistă. Or
ganizații de tipul Par
tidul național demo
cratic din R.F.G., Miș
carea socială din Ita
lia, Liga de apărare
creștină și Națiunea
ariană din S.U.A.,
„Noua forță" din Spa
nia sau „Forțele noi"
din Franța
(nimic
„nou" in această în
cercare disperată a
vechiului de a-și face
reapariția sub hainele
noului) — și lista s-ar
putea mult lungi — își
desfășoară activitatea
veninoasă la adăpos
tul unor legislații dacă
nu binevoitoare, mă
car indiferente. Noii apologeți ai
ordinii
de tip fascist nu se
sfiesc să afirme că ac

noii Constituții. Consultarea a de
monstrat dorința sinceră a filipinezilor de stabilitate politică, a re
levat Corazon Aquino, subliniind
că scrutinul s-a desfășurat într-o
atmosferă de calm, iar procentul
de participare a fost deosebit de
ridicat — aproape 85 la sută din
totalul celor înscriși la vot.
ȘOMAJ. în luna ianuarie, numă
rul șomerilor a crescut în Belgia
cu 16 500, iar In ultimele două luni
— cu peste 34 000. în acest fel, la 1
februarie 1987, totalul șomerilor a
ajuns la 526 858 persoane, depășind
nivelul de 13 Ia sută din totalul
populației active.

CUVÎNTARE. Agravarea situa
ției social-economice din Franța,
creșterea șomajului și diminuarea
veniturilor reale ale populației con
stituie rezultatul politicii guvernu
lui. care duce la amplificarea con
tinuă a crizei — a subliniat secre
tarul general al P.C. Francez,'
Georges Marchais, într-o cuvîntare la postul de radio „FranceInter". EI a apreciat că In Franța
este înțeles tot mai mult caracte
rul acestei politici, fapt dovedit de
recentele acțiuni studențești și de
grevele oamenilor muncii. Vorbi
torul a relevat că P.C.F. acționea
ză în vederea unirii păturilor largi
ale populației în lupta pentru pre
faceri pozitive în societate.
CRITICA. Luînd cuvîntul în Die
tă, președintele Prezidiului C.C. al
P.C. Japonez, Tetsuzo Fuwa, a cri

tualele dificultăți eco
nomice și mai ales so
ciale din statele capi
taliste nu-și pot găsi
remediu decît prin in
staurarea unor „regi
muri de mină forte",
antipopulare si antide
mocratice. Faptul că
organizațiile neofas
ciste glorifică o epocă
Pe care omenirea o
dorește pentru tot
deauna eradicată con
stituie un motiv de
legitimă
îngrijorare,
exprimată recent si
intr-un apel al secre
tarului
general
al
O.N.U., care chema la
o mai largă mobiliza
re a opiniei publice
împotriva
renașterii
ideologiei fasciste, na
ziste.
—Și din nou în me
morie revine imaginea
camioanelor militare
care cu zgomotul lor
sfișiau tăcerea acelui
sfirșit de săptămînă la
Frankfurt pe Main.
Chipurile cetățenilor
de față exprimau. în
marea majoritate, sen
timente de repulsie și
protest. Erau însă și
unii care priveau co
loana cu apatie si in
diferență.
Uitîndu-se ce preț
cumplit a mai plătit
odată omenirea tot
pentru asemenea pri
viri indiferente.

I. T1MOFTE

ticat politica guvernului de spori
re a potențialului militar al Japo
niei. El a arătat că o asemenea po
litică prezintă pericol chiar pentru
țară și a cerut guvernului să re
nunțe la proiectul de a introduce
impozite indirecte suplimentare,
iar fondurile necesare realizării
unor programe sociale să se obțină
prin reducerea radicală a cheltuie
lilor militare.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI
SUPREM AL SUDANULUI, Ah

med Al Mirghani, a cerut înceta
rea conflictului dintre Iran și Irak.
El s-a pronunțat pentru o regle
mentare pașnică a conflictului.

ACORD. Delegații guvernamen
tale indiană și pakistaneză au pur
tat în ultimele cinci zile, la Delhi,
convorbiri consacrate eliminării
stării de tensiune create de ma
sările de trupe de o parte și de
alta a frontierei. In urma acestor
convorbiri a fost semnat un acord
privind normalizarea situației la
granița comună.
PREGĂTIRI. La centrul pentru
navele cosmice pilotate „Lindon
Johnson" de la Huston a Început
pregătirea celor cinci astronaut!
americani pentru zborul din ca
drul programului „Shuttle", prevă
zut pentru data de 18 februarie
anul viitor. Potrivit presei ameri
cane, în construcția navetelor este
necesar să fie operate peste 200 de
perfecționări și modificări.

R. CAPLESCU
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