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ÎN INVESTIȚII Mină operativitate, disciplină pentru
tninerea in funcțiune la termen a tuturor obiectivelor

Pe șantierele noilor obiective de investiții sînt 
asigurate acum, o dată cu îmbunătățirea vremii, 
condiții efective, inclusiv energia necesară, in 
vederea desfășurării activității constructorilor și 
montorilor în ritmuri energice, susținute. 
Ritmuri absolut necesare pentru recuperarea 
răminerilor în urmă înregistrate la unele lucrări 
și punerea în funcțiune a tuturor obiectivelor 
cit mai repede cu putință. Este vorba nu numai 
de o îndatorire profesională, ci. în spiritul orien
tărilor și indicațiilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., și de o 
sarcină politică de maximă răspundere și com
plexitate deosebită, ce revine în egală măsură 
factorilor care participă la procesul de realizare 
a investițiilor : constructori și montori, furnizori 
de utilaje și beneficiari. în activitatea lor, aceștia 
trebuie să aibă permanent în vedere faptul că 
mecanismul echilibrat al economiei naționale 
contează ferm pe producția fiecăruia dintre 
obiectivele planificate — multe dintre ele în 
sectoare prioritare, cum sînt industria minieră, 
energia electrică, metalurgie, industria chimică, 
industria construcțiilor de mașini — iar orice 
eventuală întîrziere în racordarea lor la circuitul 
productiv poate genera serioase dereglări atît în 
ramurile respective, cit și intr-un șir întreg de 
întreprinderi beneficiare.

Așadar, prioritatea priorităților Ia ordinea zilei 
constă, pe absolut toate șantierele, în asigura
rea unui front larg de lucru, in accelerarea 
ritmului de execuție și, îndeosebi, a operațiilor 
de montaj tehnologic. Creșterea vitezei de lucru, 
a oamenilor și utilajelor de construcții, depinde 
însă de organizarea rațională a locurilor de 
muncă, de întărirea ordinii și disciplinei in rîn- 
dul constructorilor și montorilor. de promovarea 
pe scară largă a unor metode de execuție mo
derne, de inalt randament. Sint, după cum se 
vede, exigențe majore care impun adoptarea

unor programe temeinice de măsuri tehnice și 
organizatorice, dar mai ales mobilizarea exem
plară a întregului personal muncitor de pe șan
tiere pentru îndeplinirea lor cu punctualitate 
desăvîrșită.

Chemați să sprijine îndeaproape, cu maximă 
operativitate și spirit de solicitudine, eforturile 
depuse de oamenii muncii de pe șantiere, furni
zorii de utilaje și echipamente tehnologice au 
datoria acum să examineze situația livrărilor, să 
inventarieze utilajele restante și să inițieze 
neîntirziat acțiuni ferme pentru asigurarea lor in 
strictă concordanță cu succesiunea tehnologică 
a lucrărilor de montaj. Insistăm asupra acestor 
aspecte, deoarece îmbunătățirea colaborării din
tre montori și furnizorii de utilaje este condiția

sine qua non pentru impulsionarea lucrărilor și 
asigurarea condițiilor cerute de punerea în 
funcțiune rapidă a unui important număr de 
obiective și capacități noi.

După cum se vede, numitorul comun al măsu
rilor care vor fi aplicate în aceste zile pe șan
tiere sau in întreprinderile furnizoare îl repre
zintă întărirea ordinii și disciplinei in muncă, 
a răspunderii față de îndeplinirea riguroasă a 
sarcinilor încredințate. Numai acționindu-se in 
acest mod este posibil ca ritmurile de lucru să 
cunoască o continuă creștere, restanțele actuale 
să fie rapid recuperate, iar noile investiții pla
nificate să dea producția scontată Ia termenele 
stabilite și chiar mai devreme.

ÎN INDUSTRIE Metalul - judicios gospodarii,
rational folosit, utilizat cu eficientă superioară

împreună cu 
va efectua o

Ain
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena

tovarășa Elena Ceaușescu, 
vizită oficială de prietenie 
Republica India

Ceaușescu, va efectua o vizită oficială 
de prietenie in Republica India, în 
prima parte a lunii martie 1987, la

invitația președintelui Republicii In
dia, Glan Zail Sifigh, și a primului 
ministru Rajiv Gandhi.

Cu prilejul împlinirii virstei de 60 de ani de către tovarășul Emil Bobu

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România” clasa I

Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii parti
dului și statului de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră, cu prilejul împlinirii 
virstei de 60 de ani,

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a înmînat, 
luni. în cadru! unei festivități care 
a avut loc la sediul C.C. al P.C.R., 
tovarășului Emil Bobu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia11 clasa I. conferit prin decret 
prezidențial, pentru contribuția adu
să la înfăptuirea politicii partidului 
și statului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră, cu prilejul împlinirii 
virstei de 60 de ani.

Tovarășul Emil Bobu a exprimat 
conducerii partidului și statului, per

Președintele Republicii Socialiste România decre
tează:

Articol unic. — Se conferă ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I tovarășului Emil Bobu.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

sonal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde mulțumiri pentru 
înalta distincție ce i-a fost conferită 
și s-a angajat să depună toate efor
turile pentru înfăptuirea neabătută 
a politicii partidului și statului.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a felicitat cu căldură pe sărbătorit 
și i-a urat succese tot mai mari în 
întreaga sa activitate.

De asemenea, membrii și membrii 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., secreta
rii Comitetului Central al partidu
lui. prezenți Ia festivitate, au felici
tat pe tovarășul Emil Bobu, dorin- 
du-i multă sănătate și putere de 
muncă, noi succese în îndeplinirea 
sarcinilor încredințate de partid.

Scrisoarea
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

în paqina a 111 a

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe președintele fundației „Apelul pentru conștiință" din S.U.A.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni, pe Arthur Schneier, 
președintele Fundației „Apelul pen
tru conștiință11 din S.U.A., care efec
tuează o vizită in țara noastră.

Oaspetele a exprimat vii mulțu
miri pentru întrevederea acordată, 
pentru posibilitatea oferită de a se 
reintîlni cu președintele României..

în timpul întrevederii au fost a-

bordate probleme privind dezvolta
rea și amplificarea relațiilor româ- 
no-americane, precum și unele as
pecte actuale ale vieții politice in
ternaționale.

între sarcinile economice deosebit de impor
tante ale perioadei in care ne aflăm, in cuvin- 
tarea rostită la recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al .C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat cerința utilizării 
cu eficiență superioară a materiilor prime și 
energiei, a întreprinderii unor acțiuni stăruitoa
re pentru încadrarea in normele de consum și 
reducerea în continuare a consumurilor mate
riale și energetice.

Pornind de la faptul că, practic, anul trecut 
nici un sector de activitate nu s-a încadrat in 
normele de consum la materiale, combustibil și 
energie, secretarul general al partidului a rele
vat legătura nemijlocită care există între apro
vizionarea tehnico-materială și consumul pro
ductiv și a accentuat că este inadmisibil ca eco
nomia națională să suporte asemenea depășiri 
ale consumurilor.

Cum se știe, baza materială a înfăptuirii sar
cinilor de producție este strict dimensionată în 
funcție de normele de consum mobilizatoare sta
bilite din vreme pentru fiecare an de plan, care 
au reprezentat un criteriu fundamental de echi

librare a balanțelor materiale, a raportului din
tre cererea de resurse și posibilitățile econo
miei de a le asigura. Așadar, este necesar să se 
înțeleagă cu toată responsabilitatea de către 
fiecare colectiv de oameni ai muncii că redu
cerea cel puțin in proporțiile planificate și in- 
cadrarea strictă in normele stabilite a consumu
rilor de materii prime, materiale, combustibil și 
energie reprezintă o problemă vitală pentru 
echilibrul material al planului. Orice consum în 
plus, neplanificat pune in pericol realizarea 
planului în unitatea economică respectivă, în- 
trucît prin plan și prin 1 balanțele materiale nu 
sint prevăzute rezerve pentru acoperirea con
sumurilor suplimentare generate de proasta 
gospodărire a resurselor, de neincadrarea în 
normele de consum aprobate,

Ținînd seama de aceste cerințe, ne-am propus 
în ancheta din pagina a II-a să reflectăm cum 
este gospodărit metalul, ce măsuri sint necesare 
pentru încadrarea în normele de consum și uti
lizarea cu eficiență superioară a acestei impor
tante resurse materiale a economiei în unități 
constructoare de mașini.

Portretul patriei 
în universul artei noastre

AGRICOLĂ

OL PRIMAVĂRA, RITMUL 
PREGĂTIRILOR

TREBUIE SĂ CREASCĂ!
© Să se asigure 

toate condiții’e pen
tru ca pretutindeni 
lucrările agricole să 
înceapă la timpul 
optim și să fie exe
cutate în cele mai 
bune condiții

© Forțele satului, 
exemplar mobiliza
te pentru a face 
din apropiata cam
panie de primăva
ră o campanie mo
del
In pagina a ll-a : relatări 

din județe

— Mergeți la Cluj să pre- 
luați o linie automată. Pen
tru producția sucurilor. 
Deschideți bine ochii — 
ne costă peste trei milioa
ne...

Dialog obișnuit pentru 
universul industrial citadin. 
Dar, în egală măsură, o- 
bișnuit și pentru mersul 
curent al treburilor la... 
C.A.P. Bucov, județul Pra
hova. Președintele de aici 
— Mișcă T. Costică, Erou al 
Muncii Socialiste, intr-o 
cooperativă în mai multe 
rinduri distinsă cu titlul de 
Erou — putea foarte bine 
să le ceară celor doi cola
boratori ai săi : „Mergeți 
după componente electroni
ce pentru instalația de cli
matizare de la ciupercării ; 
ori pentru piese de schimb 
Ia secția de confecții : o'ri 
pentru carbid." Etc., etc...

Alăturăm acestui moment 
un concurs care a avut loc 
aici la sfirșit de ianuarie. 
Spune acum sudorul Ale
xandru Drăgan :

— Am ani de meserie în 
spate, vorba ceea, nu la 
categoria a Vl-a imi „fac 
mina la clește11, si totuși 
cind am cerut să lucrez în 
C.A.P. mi s-a zis : „Foarte 
bine, avem nevoie de su
dor, prezintă-te la concurs". 
„Cu probă de lucru, cu 
examinare teoretică ?“ „Păi 
cum altfel ? Aici te afli în- 
tr-o -uzină a producției a- 
gricole !» Comisia se în
trunește pe data de cuta
re11. în comisie — respon
sabilul cu mecanizarea, un 
sudor pensionar, as în pro

OAMENII NOI
Al NOII REVOLUȚII AGRARE

T

fesie, jurisconsultul. Am 
dat examene „ca la carte11, 
am în urmă aici aproape o 
lună de muncă și vreau să 
spun doar atit : că progra
mul de activitate e riguros 
respectat, că disciplina a 
intrat intr-atit in reflex în-

— în urmă cu un sfert 
de veac, împreună cu Ilie 
Carabulea bateați într-o 
parcelă de ovăz primul 
„țăruș11 al cooperativei. Ce 
chip, avea viitorul in min
tea dv. atunci, în primăva
ra lui 1962 ?

Satul românesc 
văzut prin fereastra 
unui sat prahovean

cit șansa de a o încălca nu 
o ai decit o singură dată. 
A doua oară ți se spune 
fără ocolișuri — fie că lu
crezi la cultura mare ori la 
clește, ca mine : „Ne pare 
rău, dar C.A.P. Bucov nu 
e pentru tine11.

Bucov...
Lumea de azi a satului 

românesc. Loc unde, așa 
cum se afirma recent în a- 
.dunarea generală a coope
ratorilor. „campania a- 
gricolă ține de la 1 ianua
rie și pînă la 31 decem
brie...11

Lumea de azi a satului 
românesc și, deopotrivă, 
cea de mîine...

— Că va fi mai bine gin- 
deau muiți dintre noi. 
După cum tot adevărat e 
că destui aveau și îndoială 
in suflet. Dar că vom ajun
ge atit de departe nu, nu 
eram în stare să privim 
atît de adine în viitor. 
Adică : să ne permitem 
„luxul" de a cheltui 1 000 
de lei pentru scarificatu] 
unui hectar... Ori de a cre
de că vom sălta producția 
de lapte de la 1 521 litri 
lapte la 4 928 litri anul tre
cut... Ori că vom fi în sta
re să ne creăm o mică in
dustrie, care, de exemplu, 
în 1986 ne-a adus un venit 
de 27 milioane. Ori că vom

pricepe și singuri că pen
tru a crește producția tre
buie să și investești... Ori 
să știi ce să faci și cum 
să faci să dai de lucru la 
oameni in tot timpul anu
lui...

Să n-aibă interlocutorul 
nostru „ochi format pentru 
viitor ?“ Oare aripa fante
ziei, a visului cutezător să 
nu-1 fi atins chiar deloc ? 
După cum și-a continuat 
cursa pe spirala progresu
lui și această „uzină a pli
nii11, în ultimul sfert de 
veac, după aspirațiile inal- 
te pe care și le propune in 
fiecare an, nu despre lip
sa... fanteziei ar fi vorba. 
Oamenii cu bătaie lungă in 
priviri spre viitor erau co
muniștii și de aici puterea 
lor de a sădi încrederea in 
oameni, încrederea intr-un 
drum nou a! satului româ
nesc. Creșterea de citeva 
ori a producției agricole, ca 
să ne oprim doar la un sin
gur indicator, oferă o di
mensiune a energiilor puse 
in mișcare, a prefacerilor de 
proporții din agricultura 
noastră. Este și motivul 
pentru care in investigația 
noastră la Bucov am căutat 
să vedem cum gîndesc și 
acționează acești oamenf ai 
pâmintului, ce spun ei des
pre drumul lăsat in urmă 
șl cum iși ordonează ca-

Ille TANASACHE 
Ion MARINESCU 
corespondentul „Scinteii"

Participarea lucidă, res
ponsabilă a creatorilor în
tregit țări la evenimentele 
contemporane este, cred, 
un adevăr pe care oricine 
il poate constata vizitind 
expoziții, privind spectacu
loase realizări de artă mo
numentală, răsfoind cărți 
de artă. Preocuparea de a 
aborda, desigur cu mijloa
ce specifice, diferențiate in 
funcție de fiecare gen ar
tistic, semnificațiile majo
re ale viefii sociale, ale is
toriei de luptă si muncă a 
întregului popor este, de 
asemenea, o constantă.

Creatorul de artă din 
România contemporană nu 
se poate plinge de lipsa 
subiectelor de inspirație, 
oriunde și-ar desfășura ac
tivitatea, la Iași ori Bucu
rești, Baia Mare sau 
Oradea, Cluj ori Satu 
Mare. El beneficiază, și 
din acest punct de vedere, 
de roadele generoasei po
litici a partidului nostru 
comunist, care a creat con
dițiile necesare ridicării 
tuturor zonelor tării la un 
inalt nivel al activității 
economice, industriale, a- 
grare, asigurindu-se astfel 
dezvoltarea armonioasă, 
egală a tuturor județelor 
intr-un ritm susținut, im
petuos. Noi și noi contin
gente de oameni ai muncii 
intră pe porțile marilor 
noastre uzine, hotăriți să-și 
valorifice in folosul lor și 
al tării pregătirea superi
oară, aptitudinile, șansa a- 
firmării tuturor fiilor tării, 
voința in muncă, In larga 
și egala posibilitate a îm
plinirii personalității uma
ne printr-o activitate utilă, 
creatoare. Privim în jurul 
nostru, oriunde ne-am afla, 
și constatăm cu satisfacție 
și mindrie rezultatele mun
cii oamenilor, ctitoriile ci
vilizației socialiste in care 
se regăsesc munca și ge
niul creator al tuturor fii
lor patriei : iată resursele 
generoase și inepuizabile 
ale artei noastre. o artă 
din care răzbate clocotul 
muncii acestor ani. al vie
ții noi, infrățite in numele

acelorași idealuri și mărețe 
obiective. Este o artă uma
nistă, in cadrul larg al că
reia înfloresc cu șanse 
egale toate talentele acestei 
țări, toți artiștii care vor 
și au ceva de spus despre 
eroica epocă pe care o 
trăim.

Limbajul operei de artă 
este limbajul ideilor și 
muncii noastre comune. 
Tofi creatorii, indiferent 
de naționalitate, se stră
duiesc să dea chip concret 
unei arte integrate amplu
lui proces de dezvoltare și 
perfecționare a construcției 
socialismului din tara 
noastră ; artă participantă 
la vastul proces de făurire 
a unei vieți noi.

Nu cred că există vreun 
eveniment de vitală impor
tantă pentru istoria noas
tră care să nu fi fost 
transpus în limbajul artei 
plastice, cu vibrația trăirii 
patriotice. Dezvoltată pa
ralel cu evoluția de necon
testat a mijloacelor și for
mulelor artistice, această 
profundă implicare socială 
a antrenat participarea în
suflețită a plasticienilor 
întregii țări la reflectarea 
tabloului înnoit al patriei, 
a chipului făuritorilor ei.

Beneficiem de un climat 
artistic fertil, deschis în
noirilor, un climat definit 
de libertatea de creație, de 
posibilitatea creată fiecă
ruia de a-și zugrăvi, in cu
lorile inconfundabile ale 
propriului talent, țara, oa
menii, împlinirile și aspira
țiile lor. Aceasta constituie, 
de altfel, dimensiunea ma
joră a dezvoltării persona
lității artistice, a exprimă
rii libere și originale a spi
ritualității proprii, in con
sens deplin cu interesele și 
aspirațiile poporului nos
tru, liber și stăpin pe soarta 
sa. Angajat in slujba mari
lor idealuri de progres, 
creatorul de artă este un 
militant pentru făurirea și 
consolidarea trăsăturilor 
înaintate, a conștiinței so
cialiste a oamenilor.

Orientările pe care secre
tarul general al partidului,

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
le-a dat de atitea ori ar
tiștilor plastici îndemnul 
de a crea opere tonice, de 
un optimism robust, cu un 
mesaj clar exprimat, de a 
alege și aborda cu mai 
multă îndrăzneală teme ale 
contemporaneității și-au 
aflat rind pe rind întru
chipare concretă. Pe sime- 
zele marilor noastre expo
ziții graficienii, pictorii, 
sculptorii au înfățișat în 
viziuni artistice diverse 
aspecte din procesele' con
structive ce au loc in țara 
noastră, chipul celor ce 
făuresc noua Românie so
cialistă, marile tradiții de 
luptă ale poporului.

Este încă vie în conști
ința artiștilor sătmăreni vi
zita pe care secretarul 
general al partidului a 
făcut-o in orașul de pe 
malurile Săsarului. În
demnul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a ne 
înfrumuseța orașul cu noi 
lucrări de artă monumen
tală a declanșat nebănuite 
energii creatoare. Con- 
știenți de faptul că arta 
monumentală este menită 
să joace un rol activ, esen
țial in însăși modelarea 
omului nou, in formarea 
trăsăturilor revoluționare 
ale noii conștiințe umane, 
artiștii sătmăreni, români 
și maghiari deopotrivă, au 
pornit la lucru. Aflată in 
plină desfășurare, această 
acțiune poate răspunde 
unor înalte cerințe, intrucit 
arta destinată să împodo
bească spatiile publice prin 
însăși destinația sa se 
adresează unor largi pituri 
de oameni. Este un dome
niu care cere astăzi artiști
lor să-și lărgească orizontul 
de preocupări pentru a de
păși stadiul restrins al 
strictei specializări și a cu
prinde in lucrările lor va
riatele teme ale contempo
raneității.

Ca și artiștii întregii țări, 
artiștii sătmăreni, români 
și maghiari, animați de 
aceleași idealuri artistice, 
au rescris cu mijloacele

specifice imaginii o adevă
rată epopee românească, 
aducind un cald elogiu pu
terii constructive a Româ
niei. Mari expoziții organi
zate în această zonă de 
nord a tării au, pus in va
loare creații reprezentative 
din cele mai diferite dome
nii artistice — de la grafi
că la sculptura monumen
tală și de la pictură la ar
tele decorative — in lucrări 
care au demonstrat contri
buția specifică și originali 
a creatorilor in exprimarea 
unor realități contempora
ne, în formularea unor a- 
precieri asupra Unui exem
plar trecut de luptă co
mună. Aș evidenția, in 
acest sens, expozițiile care 
au înfățișat fruntași ai 
muncii din industria și 
agricultura județului nos
tru, expoziția omagială în
chinată celor 65 de ani de 
la crearea Partidului Co
munist Român, expozițiile 
dedicate momentului 23 
August și eroicei lupte re
voluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, nume
roasele expoziții deschise 
de artiștii noștri la Gale
riile de artă din Satu Mare, 
expoziția județeană des
chisă chiar in aceste zile 
in orașul nostru. Sint ma
nifestări care au pus in 
evidență efervescența ar
tistică determinată, și in 
această parte a tării, de 
politica umanistă a parti- 

-dului, de noul statut uman 
și social al creatorului 
de artă contemporan din 
România socialistă. Ca în
totdeauna, ele au făcut 
apel la sursele fertilizante 
ale integrării in mediul 
din care artiștii fac parte 
și exprimă optimismul, în
crederea in frumusețea și 
generozitatea vieții, adu
cind in atenție ideile de 
mare actualitate ale con
strucției și progresului pa
triei noastre reflectate in 
limbajul umanist al artei.

Paul ERDOS 
vicepreședinte al Uniunii 
artiștilor plastici

(Continuare în pag. a IlI-a) 1



PAGINA 2 SCINTEIA — mărfi 24 februarie 1987

MOBILIZARE EXEMPLARĂ, RĂSPUNDERE, MĂSURI HOTĂRlTE
PENTRU ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ A SARCINILOR DE PLAN
„Vom executa toate utilajele energetice 
la termen si de cea mai bună calitate1

agricole s-a putut realiza la timp in- 
trucit la aceste acțiuni au fost folo
site un număr mare de piese recon
diționate in atelierul propriu al uni
tății. Numai in luna ianuarie aici au 
fost recondiționate piese pentru ne
voile proprii in valoare de aproape 
200 000 lei. In același timp, la centrul 
de reparații specializat pentru trac
toare de tip U-650 s-au recondiționat 
piese și subansamble recuperate 
de la tractoarele casate insumind
1 251 000 lei.

Din discuția purtată cu cadrele de 
conducere a S.M.A. Dej rezultă că 
aici s-a ajuns să fie recondiționate 
aproape o sută de repere de tractoa
re și mașini agricole, iar la centrul 
de reparații circa 200 repere. O preo
cupare deosebită în acest domeniu 
o constituie realizarea de brăzdare 
de plug din deșeuri de foi de arc

Metalul - judicios gospodărit, 
utilizat cu eficiență superioară

Adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii de la între
prinderea de mașini grele Bucu
rești, dezbaterile și hotăririle adop
tate au pus in evidență angajarea 
fermă a puternicului colectiv de aici, 
a organizației de partid, a muncito
rilor și specialiștilor de a răspunde 
prin noi fapte de muncă pentru a 
traduce în viață indicațiile și sar
cinile formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, cu prilejul recentei vi
zite de lucru efectuate in această 
modernă întreprindere constructoare 
de utilaj greu. Așa cum a relevat cu 
pregnanță întreaga desfășurare a 
adunării generale, forumul suprem de 
conducere colectivă de la I.M.G.B. a 
dezbătut în profunzime multiplele 
sarcini ce revin in acest an colecti
vului de aici pentru a traduce exem
plar în practică indicațiile trasate 
de secretarul general al partidului — 
indicații care constituie pentru toți 
oamenii muncii din această unitate 
un program de acțiune pentru în
deplinirea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor de plan pe acest an.

Spiritul analitic, combativ 
l-a promovat, în primul rînd, 
darea de seamă. După cum se 
știe, în cadrul întreprinderii de ma
șini grele se execută produse de înal
tă tehnicitate și complexitate — tur- 
boagregate, utilaje pentru industria 
geologică, instalații chimice, utilaje 
metalurgice și o mare gamă de echi- 
?amente pentru centralele nucleare, 
n condițiile în care toate aceste pro

duse sînt stringent necesare econo
miei naționale, iar sarcinile pe anul 
1987 sint deosebit de mobilizatoare, 
participanții la dezbateri s-au refe
rit mai puțin la realizările obținute 
într-o fabrică sau alta, insistind mai 
mult asupra modului în care trebuie 
să se acționeze la fiecare loc de mun
că pentru îndeplinirea ritmică a pla- 
nWwi," pentru îmbunătățirea calității 
utilajelor energetice, pentru moder
nizarea producției.

Spiritul dezbaterilor, caracterizate 
printr-o accentuată analiză critică și 
autocritică, a fost dat chiar de darea 
de seamă prezentată de tovarășul 
Năstase Ioniță, președintele consi
liului oamenilor muncii. „Este adevă
rat, in anul 1986 colectivul nostru a 
obținut o serie de realizări însem
nate in producție, dar rezultatele nu 
«Int la nivelul posibilităților oame
nilor muncii din întreprindere, al do
tării tehnice de excepție de care dis
punem — s-a afirmat în darea de 
seamă. în condițiile în care produ
sele noastre au o importanță deter
minantă pentru Înfăptuirea unor pro
grame prioritare ale economiei na
ționale — în energetică, chimie, me
talurgie, minerit și alte domenii — 
avem obligația să facem totul, fle
care la locul său de muncă, pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe acest an. în mod special trebuie 
să ne concentrăm eforturile asupra 
executării și livrării utilajelor ener
getice șl pieselor de schimb pentru 
centralele pe cărbune. Eforturi deo
sebite se cer făcute pentru reali
zarea grabnică și in condiții de ca
litate ireproșabilă a echipamentelor 
destinate primei centrale nuclearo- 
electrice din țara noastră — sarci
nă expresă trasată colectivului nos
tru de secretarul general al partidu
lui. De asemenea. împreună cu pro- 
iectanții din diferite institute de cer

cetare științifică și inginerie tehno
logică trebuie să acționăm mai ferm 
pentru modernizarea fluxurilor de fa
bricație, în special la sectoarele cal
de și in secția de prăjini de foraj și 
cilindri de laminor'.

Fără excepție, în spirit critic și 
autocritic, toți vorbitorii au adus in 
discuție o serie de probleme funda
mentale ale activității productive. 
Care sint cauzele nerealizării planu
lui la producția fizică la unele sor
timente ? De ce la sectoarele calde 
procentul de rebuturi este încă ridi
cat ? Ce măsuri se impun a fi luate 
grabnic pentru îmbunătățirea calită
ții utilajelor energetice ? De ce sint 
încă timizi pașii in direcția moder

Acesta este angajamentul ferm exprimat în adunarea 
generală a oamenilor muncii da la întreprinderea 

de mașini grele din București — principalul producător 
de echipamente energetice din țară

nizării unor fluxuri de fabricație ? 
—- iată doar citeva din problemele 
ridicate și pe care adunarea gene
rală le-a examinat cu toată răspun
derea.

Propuneri multe și bune
— însoțite de angajare fer
mă pentru realizarea lor. 
„Dispunem de o dotare tehnică pe 
care nu multe firme din lume o au
— a spus în cuvintul său maistrul 
Petre Corbu, de la secția turbine. 
Avem specialiști și muncitori de 
Înaltă calificare. Numai de modul în 
care ne vom organiza munca depin
de realizarea echipamentelor desti
nate primei turbine de 700 MW, a 
celorlalte utilaje energetice care ur
mează să echipeze centralele elec
trice pe cărbune. în prezent depu
nem eforturi susținute pentru recu* 
perarea restantelor la cele trei tur
bine de 50 MW. care trebuiau livra
te încă de anul trecut. Dat fiind 
faptul că la adunarea noastră parti
cipă și reprezentanți ai Ministerului 
Unergiei Electrice și Ministerului de 
Utilaj Greu, aș dori să ridic în adu
narea generală o problemă : consi
der utilă înființarea unui depozit 
central pentru piese de schimb si 
subansamble în zona termocentrale
lor Turceni, Rovinari, Craiova. Sus
țin aceasta, deoarece este nefiresc 
ca unele termocentrale să țină anu
mite repere în stoc luni de zile, iar 
altele să ducă lipsă. Astfel, se poate 
cunoaște in orice moment situația 
exactă a necesarului de piese de 
schimb, iar noi. muncitorii de aici, 
am putea să executăm produse’e 
noi stabilite de conducerea superi
oară de partid și de care economia 
are atita nevoie".

Diferite probleme legate de lansa
rea la timp in fabricație a produse
lor, de necesitatea reducerii ciclului 
de fabricație la unele produse, de 
îmbunătățirea unor tehnologii și in
troducerea altora noi, de înaltă efi
ciență în condițiile economisirii ener
giei electrice și combustibilului au 
abordat in cuvintul lor maistrul Ste- 
lian Mureșan de la secția mecano- 
sudură, inginerii Romulus Georgescu, 
șeful serviciului pregătirea fabrica
ției, și Marius Lozici, șeful servi
ciului energetic.

„Este o mîndrie profesională pen
tru colectivul nostru că a asimilat 
în fabricație o gamă largă dc echi
pamente nucleare — spunea ingine
rul Ioan Dima, șeful secției proiec
tare echipamente pentru centralele 
nucleare. Permanent colectivul nos
tru a simțit sprijinul direct al se
cretarului general al partidului. Este 
adevărat că in ce privește execuția 
unor echipamente se observă o anu
mită încetineală. O vină în această 
direcție avem și noi. colectivul de 
ingineri, proiecta nți și tehnologi, 
care nu am acordat asistență tehni
că concretă. în sensul de a participa 
efectiv alături de muncitori la exe
cuția acestor produse deosebit de 

complexe. Am stabilit ca fiecare 
tehnolog de produs să-și urmăreas
că reperele și subansamblele, să 
răspundă direct de calitatea execu
ției. de încadrarea în graficele pla
nificate. Ținind seama că in acest 
an volumul producției de echipa
mente nucleare urmează să crească 
simțitor, socotesc că centrul de 
greutate al activității tuturor specia
liștilor să se deplaseze spre rezolva
rea problemelor din secțiile de fa
bricație".

Maistrul Marin Constantinescu de 
la secția forjă grea intărea cu date 
semnificative necesitatea implicării 
mai directe a inginerilor în rezolva
rea unor probleme tehnice deosebi
te : „Nu este admis ca mașini și 
utilaje de mare performanță să fie 
folosite uneori sub capacitate. Con
sider necesar să se intocmpascâ 
neîntirziat tehnologii noi pe operații 
șl faze de lucru, să fie dotate toate 
mașinile cu scule și* 1 dispozitive 
adecvate fiecărei faze de producție. 
Așa și numai așa putem asigura o 
înaltă calitate și productivitate, adi
că înaltă eficiență". Alți vorbitori, 
intre care muncitorul Ion Vlad de la 
secția turnătorie, inginerul Dumitru 
Marian, șeful serviciului C.T.C., Do- 
rel Burlacu, secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere, au făcut 
propuneri concrete menite să ducă 
la modernizarea unor fluxuri de fa
bricație, la îmbunătățirea calității 
echipamentelor și Instalațiilor fabri
cate, la creșterea fiabilității lor în 
exploatare.

Ritmul modernizării, în 
concordanță cu necesitățile 
economiei naționale. In mod 
deschis, cu accent pe analiza critică 
și autocritică a neajunsurilor, au 
fost aduse in discuție și unele pro
bleme legate de realizarea integrală 
a planului pe acest an la unele sor
timente de bază. Sintetizind preocu
pările oamenilor muncii din această 
puternică citadelă industrială, tova
rășul Dumitru Constantin, directorul 
general al întreprinderii, a prezen
tat o serie de acțiuni pe care biroul 
executiv al consiliului oamenilor 
muncii le-a întreprins imediat după 
vizita efectuată de secretarul gene
ral al partidului în vederea asigură-

rii la termen și în condiții de cali
tate a tuturor echipamentelor ener
getice de care economia națională 
are acum mare nevoie. „Pentru rea
lizarea lor. a arătat vorbitorul, va 
trebui să acordăm o atenție priori
tară aplicării programului de per
fecționare a organizării și moderni
zare a producției și a muncii. Am 
obținut unele rezultate bune anul 
trecut în această direcție, dar mai 
avem încă multe de făcut , pentru a 
folosi cu indici superiori mașinile și 
utilajele, în special cele cu comandă 
program, pentru a întări răspunde
rea colectivă și personală față de 
buna gospodărire a energiei electri
ce, combustibilului, materiilor prime 
și materialelor, pentru creșterea con
tinuă a eficienței economice •— laturi 
esențiale ale afirmării puternice a 
principiilor autoconducerii și auto- 
gestiunii muncitorești".

în concluzie, putem spune că spi
ritul'revoluționar care a caracterizat 
dezbaterile, analizarea critică, des
chisă, a lipsurilor, propunerile judi
cioase formulate, programul cuprin
zător de măsuri tehnice și organiza
torice menite să ducă la îmbunătă
țirea activității oferă garanția că oa
menii muncii de la ^I.M.G.B. își vor 
realiza în bune condiții sarcinile de 
plan pe anul 1987. Eforturile lor. așa 
cum s-a stabilit in adunarea gene
rală, vizează în special următoarele:

® Să se acorde prioritate execu
ției echipamentelor pentru centra
lele nuclearo-clectrice, realizindu-se 
ritmic și la termen toate subansam
blele grupurilor de 760 MW

® Să se acționeze stăruitor pentru 
îmbunătățirea calității și creșterea 
fiabilității turboagregatelor și piese
lor dc schimb destinate centralelor 
pe cărbune

O Să se modernizeze fluxul de 
fabricație Ia hala de prăjini de 
foraj și cilindri de laminor.

Gheorqhe 1ONIȚA
Foto : S. Cristian

Fermitate față de orice abateri 
de la disciplină

în anul 1986, la întreprinderea 
„Electroputere" Craiova s-a acordat 
o atenție sporită încadrării In nor
mele de consum, pe ansamblu con
sumurile fiind reduse cu 2 950 tone 
metal, din care 2 537 tone laminate 
finite din oțel. Totodată, valoarea 
producției-marfă obținute dintr-o 
tonă de laminate finite pline din oțel 
a crescut, față de 1985, cu circa 4 000 
lei pe tonă.

„Cu siguranță, aceste economii ar 
fi putut fi mult mai mari dacă 
fabricile de transformatoare, apara- 
taj electric de înaltă tensiune și de 
locomotive nu ar fi depășit consu
murile normate la unele sortimente 
de materiale — ne spune dr. ing. 
Nicolae Cazacu, șeful serviciului 
pregătirea fabricației. Astfel, la cele 
trei fabrici se înregistrează depășiri 
de circa 1 300 tone laminate finite 
din oțel, tablă silicioasă, aluminiu 
turnat și aliaje din aluminiu, sîrmă 
trefilată din cupru și altele. Apre
ciem că o importantă cauză a ne- 
inoadrării in consumurile normate 
respective o reprezintă realizarea 
unor sortimente de produse — atît 
pentru intern, cit și pentru export (lo
comotive electrice magistrale, trans
formatoare de putere antlgrizutoase 
și aparataj electric) — care trebuie 
să funcționeze la parametri superiori 
în condiții grele de exploatare. 
Altă cauză este aceea că întreprin
derea a primit tirziu normele de 
consum aprobate pentru 1986, unele 
chiar in luna ianuarie a aceluiași an. 
De aceea, practic, posibilitățile de 
asimilare și introducere in fabrica
ție a unor produse reproiectate, în 
vederea reducerii consumurilor, sînt 
reduse datorită ciclului lung de asi
milare. După cum, la fel de adevă
rat este și faptul că la unele sec
toare de producție nu se acționează 
cu spirit de răspundere pentru gos
podărirea judicioasă a materialelor, 
recuperarea și rcfolosirea lor. Mani- 
festind fermitate pentru abaterile de 
la disciplina consumurilor, anul tre
cut, consiliul oamenilor muncii a 
aplicat 10 sancțiuni administrative 
unor maiștri și șefi de ateliere de 
la fabricile de transformatoare și 
aparataj și a dat avertismente șefi
lor serviciilor de proiectare tehnologi
că. precum și directorilor de fabrici".

în urma unei analize făcute în 
luna ianuarie a.c. în organul co
lectiv de conducere, precum șl în 
adunarea generală a oamenilor mun
cii, ce a avut loc zilele trecute, s-au 
constituit colective mixte, conduse 
de directorii fabricilor, formate din 
proiectanți, tehnologi, maiștri și 
muncitori, care urmăresc stadiul „la 
zi" al aplicării măsurilor stabilite 
prin programele de reducere a con
sumurilor specifice, intervenind ope
rativ pentru înlăturarea neajunsuri
lor, precum și pentru „îmbogățirea" 
programului de măsuri, în urma 
dialogului permanent pe care mem
brii acestor colective îl poartă cu 
întreaga masă de oameni ai muncii. 
Totodată, s-a stabilit devansarea 
aplicării in producție, in trimestrul 
I a.c., față de trimestrele II. III și 
IV, a unor importante măsuri de 
reducere a consumurilor de mate
riale la fabricile care au depășit 
normele de consum. în urma acestor 
analize, s-a completat programul de 
modernizare și organizare a produc
ției cu noi acțiuni și inițiative care

în acest an vor conduce Ia econo
misirea a I 770 tone metal, din care 
1 633 tone laminate finite. Astfel, se 
va asigura creșterea cu aproape 1 la

Măsuri tehnice și organizatorice 
eficiente

Anul trecut, întreprinderea „1 
Mai" Ploiești a depășit consumul 
planificat de metal cu aproape 1 700 
tone. Cauzele care au generat 
această situație ne-au fost prezen
tate de 
norme de 
Petrescu : 
produsele 
întreprinderea noastră au 
dimensiuni mai mari față de medie, 
în același timp, s-au consumat su
plimentar peste 200 tone meital pe 
baza avizețpr de înlocuire a unor 
metale din cauza lipsei unor semi
fabricate prevăzute in documentație. 
Nu putem omite nici faptul că anul 
trecut s-au înregistrat rebuturi de 
piese care au cîntărit greu in balan
ța de consum pe unitate".

Analizind cu maximă responsabi
litate neajunsurile manifestate • în 
acest domeniu, comitetul de partid 
și consiliul oamenilor muncii au 
stabilit o serie de măsuri tehnice și 
organizatorice, prin aplicarea cărora 
situația a fost mult Îmbunătățită. 
O primă dovadă : in perioada care 
a trecut din acest an, întreprinderea 
s-a înscris in normele de consum 
planificate. în continuare, acțiunile 
sînt concentrate în trei direcții prin
cipale. întii de toate se are în ve
dere organizarea la nivelul secțiilor 
a unor spații unde sînt aduse cu
poanele de material ce pot fi rein
troduse ca atare în fabricație. în 
acest fel, nici o bucată de metal nu 
trece la topit pină nu se analizează 
posibilitatea folosirii sale ca semi
fabricat. Tot in această direcție se 
înscriu măsurile de modernizare a 
fluxurilor de fabricație, de consti
tuire a gospodăriilor de șpan, ce au

responsabilul 
consum, 
„Peste 95 la 
realizate anul

grupei de 
inginera Ana 

sută din 
trecut in 

fost de

Derogări

tone de la

tehnologice 
cu consecințe

La întreprinderea mecanică „Cea
hlău" din Piatra Neamț, consumul 
normat de metal pentru producția 
realizată în anul 1986 a fost depășit 
cu 608 tone, din care 479 ' 
minate din oțel.

— Cauze ale 
lor normate se 
vitatea noastră 
spune tovarășul Nicolae Guluță, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii. De pildă, se folosesc încă 
planuri de croire elaborate din bi
rou de specialiști și nu în secții, unde 
se cunosc nemijlocit realitățile. Iată, 
spre exemplu, un inel distanțier la 
executarea căruia se folosește de 
5—6 ori mai multă tablă decit cea 
care rămine înglobată în piesă. De 
asemenea, este încă slabă preocupa
rea specialiștilor noștri de a găsi so
luții pentru valorificarea resturilor 
de prelucrare la realizarea unor re
pere din fabricație.

Din păcate, remarcile 
ale interlocutorului nu 
nici in darea de seamă 
prezentată in adunarea

consumurî- 
și in acti-

depășirii 
regăsesc 
de producție _— ne 

tovarășul Nicolae 
consiliului

autocritice 
se regăsesc 

ce a fost 
generală a 

sută a coeficientului de utilizare a 
metalului, reducerea cu 60 000 metri 
cubi a consumului de gaze naturale 
și 250 MWh energie electrică, precum 
și recuperarea, peste sarcina pla
nificată, a 30,8 tone metal, care va 
fi valorificat in Întreprindere. 
(Nicolae Băb&lău).

fost dotate cu mori de sfărîmat și 
prese de brichetat. De remarcat este 
că in toate secțiile de prelucrare 
spânul se recuperează pe sortimente, 
în același timp sint preconizate mai 
multe îmbunătățiri tehnologice la o 
serie de operații. Astfel, s-a trecut 
la extinderea planurilor de croire pe 
produse, la reducerea la minimum a 
adaosurilor de prelucrare, la exe
cuția unor repere din forjat liber in 
forjat in matriță, ceea ce va aduce 
o economie de 50,2 tone metal anual. 
De asemenea, prin introducerea de
bitării de precizie prin forfecare a 
barelor pline, in acest an vor trece 
In contul economiilor 10 tone metal.

în fine, se vor aplica o serie de 
măsuri de reproiectare și îmbună
tățiri constructive. Astfel, prin rea
lizarea treptelor la instalația dc fo
raj din tablă decapată și înlocuirea 
profilelor și benzii se economisesc 
peste 2 tone metal pe instalație. 
Pentru unele repere s-a adoptat o 
nouă tehnologie de realizare prin 
sudare, înlocuind vechiul procedeu 
prin turnare. De asemenea, se soli
cită furnizorilor de materii prime să 
livreze materialele la dimensiuni 
fixe sau multiple pentru eliminarea 
consumurilor suplimentare și să 
execute controlul ultrasonic în ve
derea eliminării materialelor meta
lice cu defecțiuni de fabricație. Și 
o problemă in atenția producătorilor 
de electrozi de grafit : să manifeste 
o preocupare sporită pentru îmbu
nătățirea calității produselor pe care 
le fabrică. Astfel, anul 
ristpit 73,7 tone electrozi 
din cauza deficiențelor 
(Ioan Marinescu).

trecut s-au 
de grafit 

de calitate.

în dezbale
păgubitoare 

oamenilor muncii și nici 
rile din adunare. S-ar fi impus ca, 
cu acest prilej, să fie subliniate 
răspunderile conducerii și compar
timentului de aprovizionare privind 
asigurarea cu materii prime cores
punzătoare, ale unor comisii ale 
consiliului oamenilor muncii, care 
trebuiau să urmărească și să acțio
neze pentru încadrarea în consumu
rile de materiale normate, ale celor 
care elaborează tehnologii de prelu
crare care atrag consumuri nejusti
ficate de metal.

în spiritul Indicațiilor cuprin
se în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., s-a trecut la revizuirea tu
turor planurilor de croire, la acce
lerarea lucrărilor de modernizare a 
sectorului de debitare, la înlocui
rea cu bazalt a fontei folosite 
la construirea contragreutăților, nu
mai această din urmă măsură fiind 
de natură să determine reducerea 
fn acest an cu 500 de tone a consu
mului de metal. (Constantin Blago- 
vici).

PEMTRUIJMMPANIAMCO^
Grijă sporită pentru asigurarea semințelor de calitate Gata pentru începerea lucrărilor în cîmp!

în județul Brăila, grija sporită 
pentru pregătirea și asigurarea se
mințelor necesare apropiatei campa
nii de primăvară face parte din 
acțiunile deosebite întreprinse acum 
de organele agricole pentru obți
nerea unor producții mari de cerea
le. legume și plante .furajere în 
acest an. „Pe baza măsurilor luate 
încă din toamna anului trecut — ne 
spune tovarășa Ana Răduță, director 
cu producția vegetală în cadrul di
recției județene agricole — au fost 
asigurate semințele necesare înfiin
țării viitoarelor culturi agricole, ma
joritatea — 90 Ia sută — provenind 
din producția proprie. Astfel, la a- 
ceastă dată există emise buletine 
roșii de analiză pentru toate cele 
2 562 tone porumb, 3 742 tone soia, 
694 tone in, 170 tone floarea-soare- 
lui, 3 000 tone orez, cit reprezintă 
necesarul de semințe la aceste cul
turi".

De la inginerul Ștefan Măgdăli- 
nolu, șeful centrului județean pen
tru contractarea, preluarea șl pre
lucrarea fondului de semințe, aflăm 
că aici. încă din prima jumătate a 
lunii ianuarie, s-au încheiat opera
țiunile de pregătire a semințelor de 
porumb, soia, floarea-soarelui, orez, 
sorg, mei, in etc. Reținem că la 

nivelul județului Brăila a fost orga
nizată activitatea de tratare centra
lizată a semințelor de porumb, 
floarea-soarelui și sfeclă de zahăr. 
Este o experiență pozitivă a anilor 
anteriori. în sensul că tratamentul e 
uniform, de bună calitate, unitățile 
producătoare fiind degrevate de 
acest surplus de activitate.

Realizările bune în ce privește 

în județul Brăila

asigurarea semințelor pe ansamblul 
agriculturii județului sint rezultatul 
firesc al desfășurării unei susținute 
activități și la complexul județean 
pentru semințele de legume și ma
terial săditor. Inginerul loan Mătă- 
saru, șeful complexului, ne pune in 
temă : „Semințele pentru legume 
sint asigurate in cea mal mare parte 
din producția realizată în județ, în 
special la Stațiunea de cercetare și 
producție legumicolă Brăila. I.A.S. 
„Dunărea", Asociația economică de 
stat și cooperatistă „1 Mai“-Brăila, 
Asociația intercooperatistă Șuțești". 
Semințele pe care le asigură com
plexul sînt de valoare biologică ri
dicată — elită și înmulțirea intii — 
iar din punctul de vedere al valorii 

culturale — germinație, puritate — 
sînt încadrate 1n STAS clasa I. Li
vrarea semințelor acestora a început 
incă din luna ianuarie, însămînțin- 
du-se in unități 64 kg și. respectiv, 
25 kg semințe de varză și conopidă 
timpurie. în prezent e în plină ac
țiune de livrare sămința pentru to
mate, varză de vară, ardei, vinete, 
dovlecei, rădăcinoase, castraveți și al

tele. In același timp, complexul este 
pregătit să livreze 300 tone arpagic, 
păstrat in depozite speciale și în 
bune condiții. Circa 11000 tone car
tofi de sămință au fost asigurate 
din toamnă în unitățile producătoa
re. iar pentru completări sint asigu
rate 2 200 tone in depozitul propriu, 
în ceea ce privește transferul, pină 
la această dată au fost livrate inte
gral cantitățile de semințe de legu
me în cele 30 de județe ale țării; 
în același timp, județul Brăila aș
teaptă ca și județele furnizoare de 
semințe de mazăre să dea dovadă 
de promptitudine și să livreze can
titățile programate.

Pe agenda de lucru la zi a fac
torilor răspunzători din agricultura 

județului Brăila este prezentă o ac
țiune dublă. în plină desfășurare : 
distribuirea semințelor și preluarea 
lor operativă de către unitățile cul
tivatoare. ca și transferul de semin
țe către alte județe. Pentru unități
le aflate Ia distante mari (din con
siliile agroindustriale Dudești, Ci- 
reșu. Bărăganul, Făurei. Ianca. însu
răței) transportul semințelor necesa
re campaniei de primăvară se face 
cu vagoanele, asigurîndu-se opera
tivitate și economisirea unor impor
tante cantități de carburanți. In pri
vința transferului de semințe către 
alte zone ale tării, acțiunea a început 
încă din luna ianuarie, urmînd să 
se încheie in următoarele zile. Au 
primit însemnate cantități de se
mințe (in special porumb, soia, 
floarea-soarelui. in) prin repartiție, 
județele Dolj, Vaslui, Galați, Tulcea, 
Botoșani și altele.

Aspectele relatate ilustrează că in 
județul Brăila se desfășoară o In
tensă activitate in pregătirea, orga
nizarea și desfășurarea exemplară a 
apropiatei campanii agricole de pri
măvară — premisă a asigurării 
creșterii puternice a producției agri
cole in acest an.

Candiano PRICEPUTU 
corespondentul „Scinteii"

La începutul campaniei de repa
rații a tractoarelor și mașinilor 
agricole. Trustul stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii din județul 
Cluj a organizat la S.M.A. Dej un 
schimb de experiență cu specialiștii 
din unități pe probleme privind or
ganizarea și desfășurarea acestei ac
tivități. De ce la Dej ? Pentru că 
stațiunea pentru mecanizarea agri
culturii de aici a obținut in 1986, ca 
și în anii anteriori, rezultate mai 
bune in acest domeniu tocmai ca ur
mare a reconditionării și refolosirii 
unui volum important de piese de 
schimb. Anul trecut, spunea ingine- 
rul-șef al stațiunii, loan Todoran, 
au fost recondiționate și refolosite 
fiiese în valoare de peste 9 milioane 
ei.-cu 3,6 milioane lei mai mult decit 

s-a prevăzut in plan. Reparațiile au 
fost de bună calitate, reușind să fie 
efectuate la timp lucrările agricole 
din toamna trecută, deși condițiile 
de sol și climă nu i-au favorizat pe 
mecanizatori, ci, dimpotrivă, lipsa de 
precipitații a creat greutăți in exe
cutarea arăturilor și a insămînțărilor.

Ce s-a întreprins aici pentru pre
gătirea campaniei agricole din pri
măvara acestui an ? La data raidu
lui nostru, lucrările de reparații și 
revizii la tractoare și mașini agri
cole erau practic terminate. La unele 
din cele peste 170 de tractoare se 
mal făceau probe la instalațiile hi
draulice pe stand. De asemenea, erau 
puse în stare de funcționare cele 85 
de mașini fitosanitare, unele din 
acestea fiind deja repartizate la uni
tăți pentru executarea lucrărilor de 

sezon în pomicultură. De asemenea, 
au fost reparate și revizuite toate 
cele 30 de mașini de erbicidat, semă- 
nătorile, mașinile de plantat cartofi, 
grapele cu discuri. Cu alte cuvinte, 
unitățile agricole din această zonă 
pot incepe lucrările de primăvară cu 
toate forțele imediat ce condițiile din 
cimp permit Repararea și punerea 
la punct a tractoarelor și mașinilor

Preocupări în S.M.A.-urlIe 
din județul Cluj 

rezultate de la revizia vagoanelor și 
de la întreprinderea mecanică de 
material rulant ,.16 Februarie". Aces
te brăzdare realizate la un preț mai 
mic decit cele obținute de la baza 
de aprovizionare sint și mai rezis
tente. Fapt este că la această dată 
unitatea din Dej realizează brăzdare 
din deșeuri de foi de arc și pentru 
alte stațiuni din județ. In luna ia
nuarie s-au confecționat mai mult 
de o mie de brăzdare, din care unele 
vor fi folosite de secțiile unității, iar 
altele se vor livra altor stațiuni.

Pină la începerea campaniei agri
cole de primăvară mai sînt puține 
zile. Care sint în aceste zile priori
tățile in cadrul stațiunii ? S-a în
ceput verificarea calității reparații
lor de către colectivele constituite de 
trust. La secțiile Unguraș (șef de 
secție Szabo Andrei). Maia (șef de 
secție Adrian Petrescu) și altele, co
misiile au constatat că lucrările de 
reparații au fost executate cu com
petență și răspundere. La secția Viile 
Dejului insă, la unele mașini nu erau 
realizate gresările, lucrări prevăzute 
să se efectueze in cadrul reparații
lor. Desigur, s-au luat măsuri ca re
medierile să se facă chiar in perioa
da controlului. în continuare sint ve
rificate pompele de injecție și se re
condiționează bateriile. Urmează re
glarea semănătorilor — densitatea 
și distanța dintre rinduri — și apoi 
efectuarea probelor cu semințe pe 
standuri.

Marin OPREA
corespondentul „Scinteii"
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SCRISOAREA
Comitetului Politic Executiv ai C.C. al P.C.R

Dragă tovarășe Emil Bobu,
La cea de-a 60-a aniversare a zilei de naștere, ne face o 

plăcere să-ți adresăm cele mai calde felicitări și să-ți urăm, 
inima, viață îndelungată și fericită, noi și rodnice împliniri în întreaga 
activitate.

Dorim să-ți exprimăm, și eu acest prilej sărbătoresc, sentimentele 
noastre de stimă și prețuire, de apreciere pentru munca pe care ai 
desfășurot-o și o desfășor! în rîndurile eroicului și gloriosului nostru 
partid comunist, pentru răspunderea și exigența cu care acționezi in 
îndeplinirea importantelor sarcini ce ți-au fost încredințate.

Prețuim in mod deosebit contribuția pe care o aduci - ca membru 
al Comitetului Politic Executiv și secretar al C.C. al P.C.R. - la munca 
politică și organizatorică a partidului, la unirea eforturilor comuniștilor, 
ale întregului nostru popor, sub conducerea organelor și organizațiilor 
de partid., pentru îndeplinirea exemplară a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al Xlll-lea al Partidului Comunist Român, a obiectivelor și 
sarcinilor stabilite de partid in vederea dezvoltării economice și isociale 
a țării, a ridicării nivelului general de civilizație și bunăstare al 
poporului.

Iși dorim, dragă tovarășe Emil Bobu, multă sănătate și putere de 
muncă, pentru ca, împreună cu noi, cu întregul partid și popor, să*ți 
aduci în continuare, contribuția activă la înfăptuirea mărețelor planuri 
și programe de dezvoltare intensivă și modernizare a economiei națio
nale, la întărirea și creșterea continuă a rolului conducător al parti
dului nostru comunist, la promovarea neabătută a spiritului revoluționar 
în activitatea partidului nostru pentru transpunerea cu succes în viață 
a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism, pentru afirmarea tot mai 
puternică a patriei nodstre socialiste, libere, independente și suverane, 
într-o lume a păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

La aniversarea zilei tale de naștere, iți adresăm, cu toată căldura 
tradiționala urare ; „La mulți ani I"

deosebită 
din toată

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cronica zilei
Prin decret prezidențial tovarășul 

Lucianu Drăguț a fost numit în ca
litate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România in Turcia.

★
Cu prilejul celei de-a 69-a aniver

sări a Armatei și Flotei maritime 
militare sovietice. ambasadorul 
U.R.S.S. Ia București. E. M. Tiajel- 
nikov. a oferit, luni, o recepție.

Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Apărării Naționale, 
Ministerului Afacerilor Externe, re
prezentanți ai altor ministere și 
instituții centrale, generali și ofi
țeri. activiști de partid și de stat, 
ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice. atașați militari, aero și 
navali acreditați la Buțurești.

(Agerpres)

25 de ani 
de la încheierea 
cooperativizării 

agriculturii

(Urmare din pag. I)

BACIU : O comună pe calea urbanizării

OAMENII NOI
% •

Al NOII REVOLUȚII AGRARE

Comuna Baciu se numără prin
tre localitățile rurale din județul 
Cluj care.au cunoscut in ultimii 
ani un accentuat proces de dezvol
tare economică și socială. In cen
trul comunei. 80 la sută din locuin
țe au fost construite numai în ulti
mii ani, intre care și un modern 
cartier .de blocuri cu 244 aparta
mente. Totodată, a fost introdusă și 
extinsă rețeaua de apă potabilă și 
de canalizare. In aceste zile, aici a 
început construcția a incă 210 apar-

tamente, care vor fi date în folo
sință in cursul acestui an. La par
terul blocurilor s-a prevăzut ame
najarea unor spatii comerciale și 
de prestări servicii pentru popu
lație, intre care și un oficiu de 
poștă și telefoane. Prin măsurile 
luate de consiliul popular privind 
sistematizarea localității, se pre
vede ca . in. perioada următoare să 
fie reintrodusă in circuitul 
suprafgță de 80 hectare. 
Oprea).

arabil o
(Marin

ARGEȘ : Preocupări pentru producerea

în acest an, în ju
dețul Argeș urmează 
să se înființeze cul
turi de tomate tim
purii pe 215 hectare. 
Prima măsură între
prinsă in acest scop 
de legumicultori a 
fost cea a asigurării

de legume timpurii
celor 15 milioane' ră
saduri. Firele de to
mate se produc acum 
la întreprinderea de 
sere și solarii Pitești, 
asociațiile legumicole 
Topoloveni și Teiu. 
cooperativele agri
cole din localitățile

și Slo-Birla. Miroși 
bozia. Concomitent, se 
pregătesc spațiile 
pentru producerea le
gumelor timpurii 
se fertilizează 
mraniță
(Gheorghe

și 
cu 

pămîntul. 
Cirstea).

LA MAGAZINUL
DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE ,,VICTORIA"

călărași: Treptele autofinanțării DIN BUCUREȘTI

Județ tinăr constituit, Călărașiul a început acțiunea „autofinanțarea*1 
o dată cu înființarea sa (anul 1981). Cum s-a acționat, prin ce etape s-a 
trecut și ce s-a realizat din acest punct.de vedere in răstimpul scurs — 
am aflat într-o recentă convorbire ' - . - . ■ ■ —
prim-vicepreședinte al comitetului 
dețean.

cu tovarășul Constantin Dumitrescu, 
executiv al consiliului popular ju-

— în anul 1981 cite unltăfi admi- 
nistrativ-teritoriale se autofinanțau ?

— 17 din 53. Erau cele cu posi
bilități financiare mai mari confe
rite de un potențial economic su
perior altora. Urmind indicațiile date 
de conducerea partidului, am început 
atunci — mă refer la consiliul popu
lar județean — să ne preocupăm 
direct și insistent pentru a lămuri 
și ajuta cit mai multe unități să 
ajungă la autofinanțare prin crește- . 
rea veniturilor proprii și utilizarea 
eficientă a fondurilor bugetare. Nu
mărul acestora a crescut în fiecare 
an. Din 1985 însă, cînd a fost adop
tată „Legea privind autoconducerea, 
autogestiunea cconomico-financiară 
și autofinanțarea unităților admi
nistrați v-teritoriale", lucrurile au 
început să se pună altfel. Auto
finanțarea nu mai era doar o re
comandare pentru consiliile populare 
și unitățile lor economico-sociale, era
o obligație legală. Firesc și necesar, 
ne-am intensificat și noi munca de 
organizare, am alcătuit programe 
speciale, am apăsat mai mult pe fie
care dintre „pîrghiile" autofinanțării.

— Si rezultatele ?
— In anul 1985 aveam 52 de con

silii populare care-și acopereau 
cheltuielile din venituri proprii. Iar 
la sfîrșitul anului 1986, autofinanța
rea era generalizată in județul 
nostru.

— Vorbeați 
Care sint și 
ele ?

— în mare, 
consacrate. în 
veniturilor 
dimensionarea cheltuielilor la strictul 
necesar. Spre exemplu, in anul 1986, 
aceste venituri au fost realizate in 
proporție de 108,5 la sută, răminind 
un excedent pentru autofinanțare 
in valoare de 16,3 milioane lei.

— Ce sector a contribuit mai sub
stantial la realizarea și depășirea 
planului de venituri al consiliului 
popular judefean pe anul precedent?

— Sectorul industriei mici și pres
tările de servicii. Dezvoltarea con
tinuă a acestora — atit in unitățile 
proprii, cit și în cele cooperatiste — 
a fost vertiginoasă : in 1986, față 
de 1985, au fost înființate 69 secții 
de industrie mică și prestări de 
servicii, cele mai puternice pe lingă 
consiliile populare din comunele 
Modelu (secție de confecții, cu 50 de 
lucrătoare și o producție marfă de 
9 milioane lei anual), Belciugatele 
(confecții și construcții), Budești, 
Fundul ea, Jegălia, Mitreni, Unirea 
și din orașul Oltenița. Asemenea 
unități productive prezintă multe a- 
vantaje : vin în intimpinarea soli
citărilor cetățenilor, dau de lucru 
forței de muncă locale, valorifică re
sursele proprii de materii prime. 
Iar, prin veniturile realizate, con-

de anumite „pirghii". 
cum ați „apăsat" pe

sînt cele cunoscute și 
primul rînd, creșterea 

proprii, coroborată cu

tribuie la asigurarea autofinanțării 
localității și județului. Datorită lor, 
vărsămintele făcute din beneficii la 
buget au fost în anul 1986 cu 
peste 30 Ia sută mai mari față de
1985. Și creșterile vor continua (in 
anul in curs ne-am planificat o creș
tere de 45 la sută față de anul an
terior), pentru că avem experiență 
și avem încă resurse care pot fi 
valorificate mai eficient. Veniturile 
consiliilor populare mai cresc, tot
odată, și prin valorificarea produse
lor vegetale și animaliere din gos- 
podăriile-anexă ale primăriilor și ale 
unităților economice din rețeaua pro
prie — ceea ce contribuie și la rea
lizarea autoaprovizionării. Șe de
monstrează în acest fel că, intr-ade
văr, autoaprovizionarea constituie 
una din căile și condițiile autofi
nanțării.

— Alte pirghii ale autofinanțării ?
— Accelerind și amplificind dez

voltarea și înfrumusețarea fiecărei 
localități, contribuția in muncă și in 
bani a populației degrevează, in ace
lași timp, bugetul consiliului popular 
de unele cheltuieli, sprijinind deci 
și autofinanțarea. La noi în județ, 
așa s-au petrecut lucrurile in ultimul 
an mai ales în comunele Budești, 
Radovanu, Plătărești, Dor Mărunt, 
Curcani. Alte „pirghii11 sint : veni
turile unităților social-culturale — 
cămine culturale, muzee ș.a. (în
1986, cu 600 000 lei mai mari decît 
in 1985), activitățile productive ale 
școlilor, exportul și căile „clasice11 
de încasare a taxelor și impozitelor.

— Nu vă solicităm un raport fi
nanciar, dar o trecere in revistă a 
metodelor de muncă folosite de con
siliul popular județean și de consi
liile populare din teritoriu pentru 
asigurarea autofinanțării ar prezenta 
interes.

— încă de la începutul acțiunilor 
In acest domeniu, prin anul 1981'. 
am efectuat pentru fiecare localita
te în parte studii care au vizat 
depistarea și atragerea la buget a 
veniturilor. Apoi am organizat bri
găzi complexe, formate din cadre 
de specialitate de la nivelul județu
lui, care s-au deplasat în fiecare 
comună și oraș pentru a sprijini la 
fața locului dezvoltarea activităților 
economico-sociale, valorificarea tu
turor surselor de venituri, reducerea 
la maximum a cheltuielilor, realiza
rea indicatorilor din planul in profil 
teritorial. în același timp, au fost 
întreprinse analize lunare privind 
stadiul autofinanțării fiecărei unități 
(de producție, social-culturale sau 
administrativ-teritoriale) in respec
tivele adunări generale și consilii 
ale oamenilor muncii, în birourile 
executive. La rîndul său, și comitetul 
executiv al consiliului popular ju
dețean a programat periodic pe a- 
genda sa asemenea analize, stabilind

de fiecare dată măsurile ce se im
puneau în teritoriu.

— Să înțelegem că, in județul Că
lărași, consiliile populare au făcut 
totul pentru a se autofinanța in con
diții cit mai-bune și a obține benefi
cii cit mai mari, că din acest punct 
de vedere treburile ar merge strună 
peste tot ?

— Nicidecum. Răspunzind solicită
rii de a prezenta experiența noastră 
in acest domeniu, am relatat pe 
scurt numai despre rezultate și 
despre căile, metodele prin care s-a 
ajuns la ele. Judecindu-se munca 
în spiritul de autoexigență revolu
ționară cerut de partid, trebuie să 
recunoaștem deschis că mai avem 
multe de făcut și în domeniul auto
finanțării (ca și în celelalte dome
nii), chiar dacă toate consiliile noas
tre populare se autofinanțează in
tegral. In lumina Congresului al 
Ilî-lea al consiliilor populare, in spi
ritul recentelor cuvintări ale secre
tarului general al partidului,' tova
rășul Nicolae Ceaușescu, sarcinile 
noastre sint mereu mai mari, niereu 
mai importante. Ne dăm seama că 
trebuie să facem în așa fel incit să 
înlăturăm discrepanțele mari dintre 
consiliile populare comunale (în 
sensul ridicării celor rămase in 
urmă, chiar dacă reușesc — cu greu 
— să se autofinanțeze, la nivelul 
celor mai puternice din punct de 
vedere economic și organizatoric), să 
căutăm noi și noi surse de materii 
prime și materiale (obținînd bani, 
cum spuneau bătrînii, și din... piatră 
seacă), să valorificăm la un nivel 
superior toate resursele de care 
dispunem (cu cheltuieli și consumuri 
cit mai mici, dar cu venituri 
mai mari), să punem accentul in 
mare măsură pe o tot mai bună 
toaprovizionare, să antrenăm

cit 
mai 
au- 
mai 

mult cetățenii in acțiunile de auto- 
gospodărire și autoconducere etc., 
etc. Vedeți, dar, că in nici un caz 
nu ne putem declara mulțumiți, că 
întotdeauna ne va rămîne ceva de 
făcut. Mai cu seamă în domeniul 
autofinanțării — acțiune care nici- 
cind nu poate fi socotită încheiată, 
ci trebuie luată de la capăt o dată cu 
fiecare an, ridicată de fiecare dată 
pe o treaptă superioară.

...Și, adăugăm și precizăm noi, 
mai cu seamă că autofinanțarea nu 
este o acțiune benevolă, ci obliga
torie, legea impunind-o tuturor con
siliilor populare — in interesul țării 
și al fiecărei localități, in interesul 
cetățenilor înșiși.

Gheorqhe MITROI 
Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii"

20,00 Telejurnal

O gamă variată 
de mărfuri 

pentru toate 
preferințele

Ne mal desparte puțin timp de 
tradiționalul mărțișor, de atit de 
așteptatele zile ale însoritei primă
veri. Ca-n fiecare an. prima lună 
a acestui benefic anotimp se în
scrie sub semnul cadourilor pentru 
femei. Cum s-a pregătit să-ntimpi- 
ne această buiurie pentru tovarășe
le noastre de viață una din marile 
întreprinderi comerciale din Capi
tală. magazinul universal „Victo
ria11 ? Iată o întrebare la care 
Aneta Duca, directoarea magazi
nului, ne răspunde în chip concret, 
referindu-se la inițiative și ac
țiuni care au si început să se ma
terializeze in standuri cu produse 
de sezon in cadrul raioanelor* spe
cializate sau . la parter, in pachete.’ 
de cadouri asezonate cu cosmetice, 
tricotaje, gablonțuri, marochinărie. 
Se lucrează intens la amenajarea 
vitrinelor care ..vrem să exprime 
varietatea produselor pe care le 
vom oferi cumpărătorilor11. Iată și 
citeva recomandări pentru primă
vară : se poartă taioarele din stofe 
fine, blezerele din tercoturi sau 
din fire tip lină, tricotajele lejere 
din PNA. tip bumbac sau mătase, 
în diverse croiuri, confecții în cu
lori pastelate, uniuri sau carouri.

în afară de obiectele de vesti
mentație, raionul de încălțăminte 
este bine aprovizionat cu pantofi și 
sandale din piele sau înlocuitori, 
de diverse tipuri, mărimi și culori. 
Dar un frumos „mărțișor11 înseam
nă și un pandantiv, o broșă, un 
inel, o pereche de cercei sau un 
colier, care se găsesc la parterul 
magazinului.

Pentru a înlesni opțiunile cum
părătorilor. conducerea magazinu
lui „Victoria11 a pregătit organiza
rea unei parade a modei în zilele 
de 5 și 7 martie. Citeva dintre cele 
mai tinere vînzătoare ale magazi
nului vor „interpreta11 rolul de 
prezentatoare a diverse produse 
executate de fabrici reputate de 
confecții din București, Timișoara 
și altele. Firește, se vor prezenta 
numai produse de sezon, în pas cu 
moda.

Sintem asigurați că există un 
fond de marfă bogat în structură 
sortimentală, care dă siguranța sa
tisfacerii tuturor gusturilor și pre
ferințelor. Mai mult, există te
meiuri pentru o bună aproviziona
re primăvară-vară. (Marta Cuibuș).

• Viața 
(23 94 10)
• Pilot
(50 43 58)

de soldat : PROGRESUL
— 15; 17; 19.
de formula 1 : BUZEȘTI
— 15; 17; 19.

@ Punct., și de la capăt : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
• Program de desene animate — 9; 
11; 13; 15, Evadarea — 17; 19 : DOINA 
(16 35 38).
• Intilnire In Atlantic : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Toate pinzele sus : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19.
• Misterele mărilor : PACEA (71 30 85)
— 15 17; 19, VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19.
tt Sania albastră : MIORIȚA (14 2? 14)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Umbre ale trecutului : STUDIO
(59 53 15) — 9,30 11,30; 13,30; 15,30:
17,30 19,30.
• Carmen :
12; 15; 18.15.
• Rivalele :
— 9; 11; 13;
© Călătorul
(15 63 84) — I

<S Anna Karenina
(15 87 67) I', ___  .
• Mari regizori, mart actori : SCA
LA (11 03 72) — 9: ii; 13: 15: 17: 19.
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11.30; 14;
16,30; 19.
0 Ali-Baba și cel 40 de hoți : GRT- 
VIȚA (17 08 58) — 9: 12: 15.30; 18,30, 
LIRA (31 71 71) — 9; 12; 15; 18-
© Luptătorii din valea misterioasă : 
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17: 19.
© Muzica
(35 15 17) —
0 Apașii :
17; io.
© Acțiunea
(20 33 40) —

ta t r

PATRIA (11 86 25) o;
: TIMPURI NOI (15 61 10) 
; 15; 17; 19.

cu cartușe : FESTIVAL 
9; 11; 13; 15; 17; 19.

' - LUCEAFĂRUL 
9; 12; 15.15; 18.30.

și filmul : POPULAR 
15: 17; 19.
MUNCA (21 50 97) — 15:

Topolino : FLACARA 
14,30: 16.30; 18,30.

• Teatrul Național (14 7171, sala 
Mare) : Gaițele — 18 ; sala Amfitea
tru) : Actorul — 18 ; (sala Studio — 
99) : Medalion liric : „M. Eminescu*1
— 16,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Studioul 
tinărului muzician1* (XXV). Elevii Li
ceului de artă „George Enescu" — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Cavalle- 
ria Rusticană, Paiațe — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național) : Parada 
melodiilor — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Neînsemnat*! — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Dimineață pierdută
— 18.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Tur
nul de fildeș — 18.
• Teatrul „C. I. "
sala Magheru) : 
Bernhardt — 18 ;
— 18.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Victoria, 50 58 65) : Bărbatul 
fatal — 19.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Micuța Dorothy — 
9 : Pe sub cetini la Izvoare — 18.
• Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 531 : 
Un tînăr printre alții — 9 ; Muzicanții 
veseli — 15.
• Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Rosie
— 15 : (sala Cosmonautllor, 11 12 04) : 
Amnarul fermecat — 15.
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 14,30.

20,20 Energia — o problemă a noastră, 
a tuturor 1

20,30 Viața economică
20,45 Ani de lupte șl Împliniri sub stea

gul glorios al partidului. La școa
la muncii șl educației revoluțio
nare. Reportaj

21,00 Tinerețea noastră — tinerețea pa
triei 1 Program muzlcal-llterar în 
interpretarea unor tineri șl for
mații artistice de amatori (color)

21,10 Fotbal (color). Steaua București — 
Dinamo Kiev. In finala „Supercu
pel Europene". Transmisiune de la 
Monte Carlo. Repriza I

22,00 Telejurnal
22,15 Fotbal. Steaua București — Dina

mo Kiev. Repriza a Il-a

vremea

Nottara" (59 31 03. 
Amintirile Sarei 

(sala studio) : EX

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 24 februarie, ora 20 — 27 fe
bruarie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
rece, mai ales in primele zile. Cerul va 
fi variabil, cu înnorărl mal accentuate 
in nordul șl estul țării, unde, pe 
alocuri, vor cădea ninsori slabe. In 
restul teritoriului — ninsori Izolate. 
Vîntu! va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări la începutul in
tervalului in regiunile estice din sec
torul nord-estlc. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse între minus 12 și mi
nus 2 grade, mai coborîte în primele 
nopți, iar cele maxime tntre minus 5 
și plus 5 grade, mai ridicate In partea 
a doua a intervalului in sud-vestul 
țării. Se va produce ceață mat ales in 
partea a doua a Intervalului. In Bucu
rești : Vremea va fi relativ rece, tar 
cerul schimbător. La Începutul Inter
valului condiții de ninsoare slabă. Vînt 
moderat, slăbind treptat din Intensi
tate. Temperaturile minime vor oscjla 
între minus 3 și minus 2 grade, Iar cele 
maxime între zero și 4 grade. Ceață 
noaptea și dimineața, îndeosebi In par
tea a doua a intervalului.

dența pe drumul din fața 
lor.
- Meseriașii pămintului, 

îi numește Gheorghe Șer
ban, șeful unei secții de 
mică, industrie la Bucov. 
Sigur, sapa a rămas in 
nomenclatorul nostru de u- 
nelte, dar meseriașul — 
țăran mînuiește atitea cu
noștințe de specialitate, 
înainte de a face un in
ventar al profesiilor de la 
noi — și, se-nțelege, nu nu
mai de aici - haideți să 
vedem care este viața unui 
legumicultor și la ce se 
pricepe el.

„Ridicăm mănușa11 la se
re, unde stăm de vorbă cu 
Filofteia Radu, șefă de e- 
chipă. Cald, umezeală cit 
trebuie, „cimp“ verde plan
tat cu roșii in diverse sta
dii de dezvoltare. în braz
dele foarte timpurii, la „e- 
tajul I“, se observă flori și 
primele fructe in drumul 
lor spre maturizare, în se
ră se lucrează întins, cele 
treizeci de femei știu 
exact ce au de făcut, a- 
fară e un februarie moho- 
rît. aici, temperatura nece
sară dezvoltării rapide a 
plantelor. Notăm frinturi 
din gîndurile exprimate de 
Filofteia Radu :

— Cind il faci cu plăce
re, orice lucru devine ușor. 
Sau cu putința de a fi dus 
la capăt ori de a fi 
invățat. Mai ales, învățat... 
(„Mai înveți și din ceea 
ce nu-ți iese : o dată, n-am 
nimerit-o cu plantarea la 8 
martie a verzei in cimp — 
o „călisem" noi pentru o 
temperatură mai scăzută, 
dar nu aveam de unde ști 
că va veni un val de frig 
de minus unsprezece gra
de !“). Tot timpul invățăm, 
mereu apar noi tehnologii 
pe care se cuvine să le stă- 
pinim. Am cincizeci de ani 
și nu mai termin de învă
țat. Că mergem și la griu, 
și Ia porumb, și la strmsul 
furajelor, și oriunde e ne
voie de munca noastră. Iar 

, fiecare loc, fiecare lucrare 
are un „ce“ al ei, nici una 
nu seamănă cu alta, tre
buie sâ fii pregătit, la Bu
cov policalificarea nu-i 
doar un cuvînt, ci o reali
tate...

Realitatea e că cei care 
lucrează in sere aduc anual 
un venit de circa două mi
lioane. Adaugă Filofteia 
Radu :

— Sigur că acum 25 de 
ani. cind semnam cererea 
de intrare în cooperativă, 
nu mă gindeam că vom 
gvea și ' sere.... Că voi 
munci aief... Că 'de pe fie
care hectar; din dele 100 ha 
destinate 
vom scoate . .
kilograme... Dar parcă Ia 
faptul că-mi voi dărîma 
casa de paiantă și-mi voi 
face alta, cum e „la modă11 
acum, din cărămidă, cu 
etaj, mă gîndeam ? Că sa-

sere...

legumiculturii
peste 42 000

tul se va schimba în- 
tr-atita, și munca, și viața 
noastră se vor schimba 
mult, și felul nostru de a 
judeca, de a pricepe ce-i 
in jurul nostru, in lume, 
cum să chibzuim mai bine 
lucrurile să nu stăm pe loc, 
noi și cooperativa, mă gin- 
deam ?

Da, nu te poți gîndi chiar 
la toate. Existența clocoti
toare a satului de azi aca
parează, sint atitea de fă
cut în fiece zi a anului, in
cit linia de demarcație din
tre ritmurile citadine și 
cele... rurale devine din ce 
in ce mai puțin vizibilă. Si
gur că nu le poți gîndi pe 
toate deși, de exemplu, Ilie 
Carabulea știa incă de la 
mijlocul anului trecut că la 
1 ianuarie 1987 va ieși la 
pensie. Muncitor al pămin-

— Ați crescut, ați zburat, 
feți-frumoșilor...

Unsprezece ani a 
brigadier aici. Plopii 
plantat atunci, 
avut în grijă 
animale și... 5 plopi. Un
sprezece ani " '
aici, unde, ca și Elena N. 
Stancu ori Catița Lambă, 
ce se grăbesc acum la 
mulsul de seară, a învățat 
cum se face o rețetă de 
hrănire ca „la carte11... Cum 
se poate ajunge la metiși 
încrucișînd rasa brună cu 
Hollstein... Ce-i acela re- 
paos mamar... Cit de mult 
poate să-ți spună cit ești 
de harnic, de silitor în spe
cialitatea asta un... grafic 
zilnic al producției de lap
te — oglinda muncii cu 
„foc continuu11 în grajduri... 
Ce- trebuie să faci pentru

fost 
s-au 

„Fiecare a 
un lot de
din viață

Satul românesc
văzut prin fereastra 
unui sat prahovean

tului. la pensie — iată încă 
una din realitățile genera
te de socialism în agricul
tură.

îi adresăm și acestui om 
întrebarea : „Cît de departe 
vedeați urcușul satului in 
urmă cu un sfert de veac?11

— Vedeam departe, ne 
răspunde. Pentru că ne 
măsurăm pașii cu muncă, 
cu încredere și speranță.

Să ne aducem aminte : 
multe din cererile semnate 
la lumina lămpii de gaz ori 
la lumina zilei — după m.i 
și mii de dramatice între
bări și dramatice bătălii cu 
sine, după nesfîrșită și răb
dătoare „muncă de lămu
rire11 și atitea zăgazuri în- 
frinte din fiecare — se în- 
cheiau tocmai așa : „Mă 
inscriu in gospodăria co
lectivă de care imi leg spe
ranța și încrederea intr-o 
viață mai bună... Mă în
scriu cu munca mea, cu 
palma de pămînt care o 
am pentru a scăpa de 
răcie...11

Cuvinte 
trate în 
ceput.

Cuvinte 
ultimei generații de săraci 
a satului românesc !

Acum străbatem împreu
nă cu Ilie Carabulea spa
țiile destinate sectorului 
zootehnic al cooperatorilor 
din Bucov. Sector care a 
pornit cu... 
ninci și a ajuns la 
Trecem pe aleile cu plopi 
înalți, ureînd săgeată spre 
văzduh. însoțitorul nostru 
ii privește cu nostalgie :

emblematice, 
istoria unui

testamentare

15 vaci și

să

in- 
în-

ale

a-i feri pe vițeii nou-năs- 
cuți de colibaciloză... De ce 
este necesară hrana la oră 
fixă și în cantitățile pre
văzute... Și odihna la ore 
fixe...

— O grămadă de con
diții...

— Cu cit îți propui să a- 
jungi mai departe, cu atit 
sporesc condițiile pe care 
tu singur trebuie să ți le 
pui. Cam asta ține să adu
că aminte în fiecare zi in
ginerul zootehnist Ion Bar
bu, om al satului, care a 
venit să facă treabă prin
tre ai lui. „în 1986. pe to
tal zootehnie, veniturile 
obținute au depășit preve
derile cu 2,5 milioane lei“ 
— (din darea de seamă).

Se descarcă furaje, se în
carcă gunoiul de grajd, 
proaspătul pensionar le 
vede pe toate, dar mai ales 
plopii săgeată care-i amin
tesc de anii de viață și de 
muncă în cooperativă.

— Aveți copii ?
— Am. Rița e șefa secției 

de sucuri. Nu le mai plac 
acolo instalațiile manuale. 
Vor altele automate. Elena, 
apoi, răspunde de secția 
tricotaje. Au lucrat și pen
tru export. Cealaltă fată e 
căsătorită la oraș.

Aleile cu plopi ne înso
țesc pînă la ciupercărie. 
Aici prindem momentul re
coltării într-o zonă unde 
ciupercile au ajuns la acest 
stadiu. Superbi bulgări albi, 
rotunjiți de un sofisticat 
pat germinativ, ■ de întu
neric și umezeală. Frusina 
Telegeanu lucrează aici de 
șase ani. Cum e munca ?

— Păi ca atunci cînd în
cerci să faci o ' bijuterie. 
Dar trăznet de frumoasă...

— De finețe, adică ?
— Cum altfel ? întîrzii 

doar citeva ore cu acoperi
rea cu turbă a miceliului 
și l-ai îmbătrinit pe dată, 
și garantat pornești cu 
pierderi de producție. Sau 
nu respecta graficul de 
udare ori tratamentul ca la 
carte. Ori nu învăța tem
peraturile obligatorii de 
12—15 grade la vremea re
coltării, dar nu mai mari 
de 22—24 grade pină la ră
sărire că tot la producții 
mici ajungi... („Brigada 5 
ciupercărie a avut în plan 
în 1986 să obțină o produc
ție de peste 2,8 milioane 
lei și a realizat 4,3 milioa
nei lei11 — din darea de 
seamă)...

Ne întoarcem la inventa
rul meseriilor din coopera
tivă făcut de Gheorghe 
Șerban :

— Cînd mă gîndesc la 
cooperatorii din Bucov, eu 
zic oameni 
Capabili să 
multe munci, 
acolo unde e 
Deci avem : legumicultori, 
zootehniști, mecanici-cen- 
trale, de întreținere, lăcă
tuși, fochiști, șoferi, su
dori, electricieni, biologi, 
laboranți, operatori, con
structori, oameni care știu 
să facă cărămidă, tricotaje, 
sucuri, produse de panifica
ție și. mai ales, știu să 
muncească pămintul și să 
pună pe masa țării cit mai 
multă pîine... (Din- darea 
de seamă pe 1986 : „la griu 
planificat 4 400 kg/ha. reali
zat — 5 007 kg ; la orz 4 400 
planificat — realizat 5 260 ; 
la porumb 
— realizat

E de la 
nici pe 
epuizat 
de interlocutorul nostru. 
Totuși, președintele Mișcă 
T. Costică mai propune 
imaginea unei meserii :

— E adevărat : avem 
mașini, linii automate, re
țete,. laboratoare și cite și 
mai cite. în același timp 
însă, toată lumea din coo
perativa noastră umblă cu 
două unelte pe care le-a 
adus cu sine in urmă cu un 
sfert de veac : sapa și 
furca. Cumva vine o pinză 
de ploaie într-o zi ? Pun 
furca deoparte, nu-i cazul 
să întorc brazda de fin că 
e udă. Dar folosesc sapa 
la prașilă, la porumb sau 
la legume sau oriunde e 
nevoie de un braț harnic de 
munc|.

O parabolă cu înțelesurțlfl6iln 
ei aâînei.tv -.îj>a, poate^-ș 
fi socotită.și' așa meseria 
de care nu uita președin
tele. Și poate că tocmai 
această imagine a meseriei 
de țăran descifrează dru
mul de împliniri la Bucov, 
drumul de împliniri ale 
satului românesc în ultimul 
sfert de veac.

policalificați. 
facă cit mai 
să facă față 

nevoie de ei.

5 500 planificat 
5 553“).
sine înțeles că 

departe nu am 
inventarul propus 

interlocutorul

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează:
A devenit deja o tradiție ca Ad

ministrația de Stat Loto-Prono
sport să organizeze in fiecare an, 
o dată cu sosirea lunii martie și a 
apariției primilor ghiocei, o acțiu
ne de amploare, menită să spo
rească 
marelui 
ternului 
avea posibilitatea să-și 
șansele și in acest sezon, jucînd la 
TRAGEREA EXTRAORDINARĂ 
LOTO A MĂRȚIȘORULUI, pro
gramată — printr-o coincidență fe
ricită — chiar duminică, 1 martie 
1987. Dintre elementele care con
feră o atractivitate cu totul apar
te acestei trageri, menționăm cele 
12 extrageri „legate11 cite două, in 
3 faze, cu un total de 120 numere, 
precum și paleta largă și variată a 
celor 21 categorii de cîștiguri, între 
care nu lipsesc autoturismele „Da
cia 1300“, excursiile peste hotare 
și — desigur — importantele cîști
guri ’

în ceea ce privește biletele 
puse 
neri, 
șanse le 
participă

bucuriile și satisfacțiile 
număr de iubitori ai sis- 
LOTO. Participanții vor 

valorifice

în numerar.
în
20

vinzare începînd de vi- 
februarie, cele mai mari 
au cele de 25 lei, care 
la toate extragerile.

Există, desigur, diferite modali
tăți de a ne păstra propriile eco
nomii bănești. Cea mai sigură și 
avantajoasă pentru fiecare este 
însă numai economisirea organiza
tă de Casa de Economii și Con- 
semnațiuni, singura instituție din 
țara noastră autorizată să păstreze 
economiile bănești ale populației.

Tuturor prietenilor economiei. 
Casa de Economii și Consemnați- 
uni le oferă instrumente de econo
misire variate, ale căror avantaje 
specifice sint determinate fie de 
modul în care se acordă dobînzile. 
fie de valoarea acestora, fie. în 
sfîrșit, de regimul depunerilor și 
al restituirilor.

Alături de alte instrumente de 
economisire, o tot mai largă solici
tare cunoaște și LIBRETUL DE 
ECONOMII CU CÎȘTIGURI.

Avantajul specific al acestui 
bret este dobînda de 3,5 la sută 
an, care se acordă sub formă 
cîștiguri in bani prin trageri
sorți trimestriale care se organi
zează in ultima zi lucrătoare a fie
cărui trimestru.

fie-

li- 
pe 
de 
la

Informații de la C. E. C.
>

Depunătorii care doresc să utili
zeze acest libret de economii pot 
reține și faptul că la tragerile la 
sorți trimestriale participă cu drept 
de cîștig libretele cu un sold me
diu trimestrial de minimum 20 de 
lei și care nu au fost lichidate în 
cursul trimestrului pentru care se 
efectuează tragerea la sorți. La o 
tragere la sorți se acordă la
care 1 000 de librete cite 15 cîști- 
guri în bani, dintre care : un 
tig de 250 la sută, unul de 200 la 
sută, unul de 100 la sută, unul de 
50 la sută și 11 cîștiguri de cite 
25 la sută, calculate față de soldul 
mediu trimestrial al libretelor ie
șite ciștigătoare.

Soldul mediu trimestrial maxim 
la care se aplică procentul de cîș
tig, este de 20 000 de lei, cîștigul 
maxim fiind astfel de 50 000 de 
lei.

Orice alte informații privind li
bretul de economii cu cîștiguri sau 
alte instrumente de economisire 
aflate permanent Ia dispoziția 
dumneavoastră le puteți solicita 
oricind de la unitățile C.E.C.

cîș-

Succes fotbaliștilor de la Steaua București!
După finala „Cupei Campionilor 

Europeni", de la Sevilla, după intll- 
nirea de la Tokio pentru „Cupa In
tercontinentală", fotbalul românesc 
trăiește a treia sa premieră (în mai 
puțin de un an de zile): meciul pen
tru ediția 1987 a „Supercupel Euro
pene". Această prestigioasă suită de 
premiere se datorește aceleiași exce
lente echipe — Steaua București — 
care continuă și ridică astfel pe o 
treaptă superioară bogata și frumoa
sa tradiție a fotbaliștilor de la clubul 
sportiv al armatei, de 11 ori campioni 
ai tării, de 14 ori ciștigători ai „Cu
pei României", de 55 de ori prezenți 
în meciuri din cadrul cupelor euro
pene.

La Monte Carlo — unul din cele 
trei orașe ale principatului Monaco, 
din Franța — se vor întilni astă-sea
ră ciștigătoarele ultimei ediții a prin
cipalelor competiții europene inter- 
cluburi: „Cupa Campionilor Euro
peni" și „Cupa Cupelor". Respectiv: 
Steaua București și Dinamo Kiev. Cu 
ce șanse se prezintă campioana 
noastră la această finală a finalelor 
continentale? Datele anterioare și tot 
ce știm noi despre potențialul ei ac
tual o arată pe Steaua ca o echipă 
redutabilă, capabilă să etaleze un joc 
spectaculos și victorios, deși are in 
față un partener care de asemenea 
dispune de o forță competitivă recu
noscută și de o bună reputație inter
națională.

Argumentele formației noastre- 
fanion, pentru a aborda cu șansă de. 
victorie „Supercupa Europeană", sînt

dintre cele mal convingătoare: dis
pune de o formație talentată, omoge
ni și bine articulată, toate posturile 
fiind acoperite cu jucători de valoa
re (șapte titulari in echipa naționa
lă), tineri, puternici și tehnici ; a fost 
sprijinită in completarea lotului așa 
cum a avut nevoie și cum șl-a do
rit; a făcut o pregătire intensă (con- 
stind în multă muncă la antrena
mente și într-o serie de jocuri de ve
rificare); a acumulat o experiență in
ternațională considerabilă, deopotri
vă călită și probată in intilnirile vic
torioase din ediția de anul trecut a 
„Cupei Campionilor Europeni", ca și 
in jocul deosebit de spectaculos (deși 
pierdut la limită) reușit la Tokio în 
„Cupa Intercontinentală"; a dovedit 
că are capacitatea de a se exprima 
și a-și impune cunoscutele-i calități 
(viteză, tehnicitate,. inteligentă tacti
că, un irezistibil elan im,pins pină la 
sacrificiu in joc) in fata oricărui 
partener, oricit de reputat ar fi a- 
cesta. în plus, echipa Steaua a ajuns 
sâ poată presta un joc realist, com
petitiv, și pentru că trăiește perma
nent intr-o comuniune fără fisuri, 
jucători, antrenori și conducători fi
ind uniți in gind și-n faptă — nu 
numai cînd e ușor, dar mai cu sea
mă la greu!

Bineînțeles, și Dinamo Kiev are 
argumentele sale : jucători de mare 
valoare (tot șapte titulari in repre
zentativa tării, printre care un fost 
„cel mai bun fotbalist al Europei" — 
Blohin — și un actual „cel mai bun 
fotbalist al Europei" — Belanov) ;

deosebite calități atletice și tehnice, 
cit și o cunoscută „specialitate" de a 
destrăma jocul tactic al adversaru
lui ; o bogată experiență internațio
nală ; o pregătire de sezon care se 
pretinde a7fi fără cusur.

Este de anticipat, prin urmare, că 
meciul de astă-seară va fi strins, viu 
și aprig disputat, și cu alese valențe 
tehnico-tactice, satisfăcind setea de 
fotbal modern, spectaculos, a celor 
22 000 de spectatori (ciți încap pe 
stadionul „Louis II") șt a milioane
lor de telespectatori de pe toate me
ridianele (care, desigur, vor urmări 
în fata micilor- ecrane partida ce va 
începe la ora 21,15 — ora României).

Iubitorii fotbalului și ai Stelei din 
întreaga țară (și cine oare nu va fi 
„stelist" in' această seară care poate 
rămîne memorabilă I) au, desigur, 
ferma convingere că Stingaciu, lo- 
van, Bumbescu, Belodedici, Bărbu- 
lescu, Bălan, Stoica, Boloni, Hagi, 
Lăcătuș, Pițurcă — și ceilalți jucă
tori pe care antrenorii lordănescu și 
Troi, asistați de Emerich Jenei, îi 
vor trimite in arenă — vor lupta cu 
aceeași exemplară ambiție sportivă 
și dăruire totală cu care ne-au obiș
nuit, pentru a-și impune calitățile, 
capacitățile și experiența, reprezen- 
tind cu onoare în fața lumii întregi 
clubul lor, fotbalul nostru, culorile 
sportive ale României. Cu aceste sen
timente frumoase și stenice vom fi 
alături de ei din prima pînă' în ulti
ma secundă de joc ! Succes, mult 
succes Steaua l

Informații sportive
• ATLETISM. în concursul inter

național 
Angeles 
nină de 
Ionescu 
cea mai 
lă (vechiul record era de 13.58 m 
și fusese stabilit anul trecut la San 
Diego de sovietica Galina Cistia- 
kova).

• HANDBAL. La Bolzano. în pri
ma grupă semifinală a campionatu
lui mondial masculin de handbal, 
echipa României a intrecut cu sco
rul de 27—19 (14—12) formația Fran
ței. Astăzi, selecționata României va 
întilni echipa U.R.S.S.

• CROS. La Băile Felix
desfășurat duminică finalele 
pionatului republican 
care au participat 
atleți și atlete din 35 
țării și din municipiul . .. ....

în cursa senioarelor, disputată 
un traseu in lungime de 5 000 
victoria a revenit Marianei Stănescu 
(Politehnica Timișoara), urmată de 
Paula Ivan (Olimpia București) și 
Elena Fidatov (Delta Tulcea).

Proba rezervată seniorilor (12 000 
m) a fost cîștigată de Marcel Mărti- 
naș (Dinamo București), pe locurile 
următoare clasindu-se Eugen Enă- 
chioiu (C.S.M. Suceava) și 
Marko (Rapid București).

Iată primii trei clasați la 
categorii : junioare (2 000 
Nuța Olaru (C.S.M. Craiova) 
tălina. Gheorghiu (C.S.Ș. Iași)

atletic de sală de la Los 
s-a disputat o probă femi- 
triplu salt, cîștigată de Vali
(România) cu 13,93 m — 
bună performanță mondia-

de cros, 
circa 500 

de județe 
București.

s-au 
Cam- 

la. 
de 
ale
pe 
m,

Gyorgy
celelalte 
m) : 1. 
; 2. Că- 
... 3. 

Dorina Calenic (C.S.Ș. Tulceâ) ; ju
niori (6 000 m) : 1. Simion Mocanu 

Cluj-Napoca) ; 2. Cristinel 
(A.S.A. “■ ’ ' ' .............

Gheorghe MITROI

(C.S.M.
Crlstea
Dărăban (C.S.M. 
(8 000 m) : 1. Ilie 
Mircea Ștefânuț
Iacob Costea (Steaua).

Sibiu) ; 3. Nicolae 
Bistrița) ; tineret 

Elena (Steaua) ', 2. 
(A.S.A. Sibiu) ; 3.

care.au
punct.de
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Acțiuni și luări de poliție pentru Imperativul eforturilor constructive pentruromano-siriene

stăvilirea cursei înarmărilor ■ N «■

*

Drumul par- 
cuprins intre 
procesului de 
intereuropene 
noi, de în-

promovarea securității și cooperării
Apărarea dreptului fundamental al oamenilor, salvgardarea bunului 

celui mai de preț al tuturor locuitorilor Pămîntului — pacea - continuă să 
preocupe în cel mai inalf grad opinia publică mondială, personalitățile 
politice de pretutindeni. Sint înregistrate apelurile tot mai insistente 
pentru realizarea de pași concreți îndreptați spre înfăptuirea unei dezar- 

l mări totale și generale, în primul rînd în domeniul armamentelor 
? nucleare, pentru instaurarea unui climat de pace și securitate pe toate 
l meridianele globului.
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i pinge programul american 
; ca și ideea „dezarmării" c

Program de acțiuni al Mișcării pentru pace din Franța
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PARIS (Agerpres). — La sediul 
Mișcării franceze pentru pace de 
la Paris a fost prezentat progra
mul de desfășurare a unor ac
țiuni la nivel național pentru pace 
și dezarmare în zilele de 16 și 17 
mai in apropierea capitalei fran
ceze, transmit agențiile de presă.

Secretarul general al mișcării, 
Daniel Sirera. a subliniat necesi
tatea unor eforturi sporite din 
partea tuturor acelora care con-

sideră cursa înarmărilor drept un 
obstacol in calea progresului social, 
a colaborării internaționale.

Ultimele sondaje ale opiniei pu
blice franceze au relevat că 70 la 
sută din locuitorii țării nu susțin 
amplificarea arsenalului militar al 
Franței. Perioada actuală pe care 
o traversăm este favorabilă unor 
noi inițiative în domeniul dezar
mării, a spus Daniel Sirera.

• Evoluția situației din Liban
• in iavoarea convocării unei 
conferințe internaționale pen
tru rezolvarea pe cale paș

nică a situației din zonă
BEIRUT 23 (Agerpres). — în 

Beirutul de vest luni s-a înregistrat 
o situație de calm, populația orașu
lui a părăsit adăposturile și a 
început să înlăture urmele luptelor 
grele din ultimele zile.

Agențiile de presă 
că luni dimineața a 
parțial 
relor 
Shatila 
sudul 
mite aprovizionarea locuitorilor 
alimente și medicamente.

menționează 
fost ridicată 
jurul tabe- 

palestinieni 
&i Bourj el Barajneh din 

Beirutului pentru a

blocada din 
de refugiați

per- 
cu

DAMASC (Agerpres). — O delega
ție parlamentară română condusă de 
tovarășul Nicolae Giosan, președin
tele Mării Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, a efec
tuat o vizită de prietenie în R. A. Si
riană, la invitația Consiliului Po
porului, unde a avut convorbiri cu 
Mahmoud Al Zoubi, președintele 
Consiliului Poporului, cu alți mem
bri ai parlamentului sirian. Expri- 
mindu-se satisfacția față de buna 
coiilucrare dintre Marea Adunare 
Națională și Consiliul Poporului, s-a 
reafirmat hotărirea parlamentarilor 
români și sirieni de a participa activ 
la aplicarea în viață a înțelegerilor

convenite cu prilejul întîlnirilor din
tre președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assăd, la mai buna cu
noaștere și apropiere dintre cele 
două țări și popoare, precum și do
rința lor de a cola bora, strîns în efor
turile vizînd instaurarea în lume a 
unui climat de pace, ințelegere și co
laborare.

. Au avut, de asemenea, loc întreve
deri cu Abdallab Al-Ahmar, secretar 
general adjunct al Partidului Baas 
Arab Socialist, Farouk Al-Sharaa. 
ministrul afacerilor externe, și Mah
moud Al-Amadi, ministrul economiei 
și comerțului exterior.

Critici la adresa proiectelor de militarizare 
a Cosmosului

BRUXELLES 23 (Agerpres). — La 
Bruxelles se desfășoară lucrările 
reuniunii miniștrilor de externe ai 
țărilor Pieței comune, care este con
sacrată discutării situației din Orien
tul Mijlociu. Intr-un comunicat de 
presă citat de agenția E.F.E. se re
levă că „cei 12“ au aprobat, luni, in 
unanimitate ideea convocării unei 
conferințe internaționale sub egida 
O.N.U. pentru soluționarea pe cale_ 
pașnică a situației din Orientul Mij
lociu.

AFRICA AUSTRALA

R.S.A.

BONN (Agerpres). — Partidul 
Social-Democrat din R.F.G. res- 

' i S.D.I., 
, ea și lucea „uezanuaili CU ajuto- 
\ rul unor noi arme, se pronunță 

pentru măsuri de încredere, inter
zicerea experiențelor nucleare, res
pectarea tratatului A.B.M. și redu
cerea drastică a arsenalelor mili
tare existente — a declarat Kar-

sten Voigt, membru al conducerii 
P.S.D., cu prilejul prezentării unui 
studiu privind obiectivele unei a 
doua faze în politica de destindere. 
O evoluție pozitivă a raporturilor 
dintre S.U.A. și U.R.S.S. depinde 
și de măsura în care aliații vest- 
europeni din N.A.T.O. își vor ur
mări interesele specifice, a spus 
Voigt.

5

Fonduri pentru programe sociale, nu pentru înarmări!
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TOKIO 23 (Agerpres). — Popu
lația Japoniei este nemulțumită de 
politica promovată de guvernul 
Nakasone in domeniul creșterii 
cheltuielilor militare și al ajustării 
programelor sociale. în cursul unui 
sondaj de opinie efectuat in fe
bruarie de agenția de informații 
Dzidzi Tzusin, 47 la sută din cei

intervievați nu au fost de acord cu 
politica actualului guvern, numărul 
lor fiind de două ori mai mare față 
de un sondaj similar efectuat în 
septembrie anul trecut. Doar 30 Ia
sută din persoanele care au parti- 1 
cipat la sondaj au declarat că spri- i 
jină deciziile actualului guvern. -5

TEL AVIV 23 (Agerpres). — în 
numele fracțiunii parlamentare 
Frontul democratic pentru pace și 
egalitate, secretarul general al P.C. 
din Israel, Meir Vilner, a prezentat 
în Knesset o propunere privind con
vocarea unei conferințe internaționa
le pentru pace în Orientul Mijlociu. 
Convocarea unei astfel de conferin
țe constituie o necesitate urgentă 
pentru preîntâmpinarea unui nou 
război și instaurarea unei păci cu
prinzătoare și durabile în Orientul 
Mijlociu — se arată în documentul 
prezentat în Parlament. Conferința 
trebuie să se desfășoare sub egida 
O.N.U., cu participarea tuturor păr
ților implicate in conflictul din O- 
rientul Mijlociu, inclusiv a Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
singurul reprezentant legitim ăl po
porului palestinian, precum și a 
membrilor permanenți ai Consiliului 
de Securitate. ,

LUSAKA 23 (Agerpres). — Zambia 
și Mozambicul condamnă Republica 
Sud-Africană pentru actele sale de 
sabotaj împotriva infrastructurii eco
nomice a țărilor din prima linie a 
frontului, se arată în comunicatul 
comun dat publicității la Lusaka la 
încheierea vizitei oficiale de 3 zile 
întreprinse de președintele Mozambi- 
cului. Joaquim Chissano.

Referindu-se la Africa australă, cei 
doi președinți își 
preocupare" față 
rapidă a situației 
damnînd, totodată, 
de urgență, cenzura presei și conti
nuarea menținerii in închisori' a 
opozanților regimului sud-african.

Cele două țări condamnă, de ase
menea. continuarea ocupării de către 
trupe sud-africane a unei părți a te
ritoriului R.P. Angola, stat indepen
dent și suveran.

pendente din regiune
probabil ultima, care va conduce la 
eliminarea apartheidului. In același 
timp, el a subliniat din nou necesi
tatea ca pe plan internațional să 
se acționeze coordonat, prin sancțiuni 
globale împotriva guvernanților de la 
Pretoria și printr-un sprijin mai ferm 
pentru statele africane vecine cu 
R.S.A., victime ale politicii de des
tabilizare a Africii de Sud.

probabil ultima, care

exprimă „grava 
de deteriorarea 
din R.S.A., con- 
impunerea stării

Pentru soluționarea 
a situației conflictuale

MANAGUA 23 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega Saavedra, a reafirmat 
dorința țării sale de a contribui activ, 
în cadrul acțiunilor „Grupului de la 
Contadora", la soluționarea pe cale 
pașnică a situației conflictuale din 
America Centrală — informează 
agenția A.D.N. Cu prilejul primirii 
șefilor misiunilor diplomatice acre
ditați la Managua, el a subliniat, tot
odată, importanța pe care Nicaragua 
o acordă viitoarei reuniuni centro- 
americane la nivel i înalt din Guate
mala. Daniel Ortega a arătat că in 
mesaje adresate președinților state
lor din zonă a fost relevată hotări
rea Nicaraguei de a promova politica 
sa de dialog in vederea realizării 
păcii și înțelegerii în regiune.

pe cale politică 
din America Centrală

LIMA 23 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Lima cu prilejul 
încheierii vizitei sale oficiale în 
Peru, președintele Guatemalei, Vini
cio Cerezo, a arătat că, în ce privește 
America Centrală, orice soluție care 
nu este în spiritul eforturilor de pace

ale „Grupului de la Contadora" nu 
are sorți de izbîndă. Guatemala se 
pronunță pentru calea dialogului po
litic, urmînd să găzduiască în lunile 
următoare o reuniune a șefilor de 
stat din America Centrală pe tema 
continuării eforturilor de pace în 
zonă, a arătat el, adăugind : „Vom 
pune în discuție un document în spi
ritul «Grupului de la Contadora»".

în ceea ce privește unele probleme 
social-economice cu care se confrun
tă în prezent țările centro-am.ericane, 
președintele Guatemalei a evidențiat 
că principala cauză a distorsiunilor 
și dificultăților regionale o reprezintă 
menținerea unei datorii externe 
uriașe, care afectează grav progra
mele naționale de dezvoltare. „Da
toria externă este nu numai o pro
blemă financiară, ci și una politică, 
ceea ce demonstrează necesitatea 
abordării ei complexe și soluționării 
ei in mod realist, în conformitate cu 
condițiile concrete din regiune", a 
afirmat Vinicio Cerezo, pronunțîn- 
du-se, totodată, pentru consolidarea 
unității de acțiune latino-americane.

Apel la încetarea conflictului dintre Iran și Irak
CAIRO 23 (Agerpres). — Premie

rul sudanez, Sadiq El Mahdi, a lan
sat un apel Iranului și Irakului, ce- 
rîndu-le să dea dovadă de bunăvoin
ță și înțelegere pentru a preîntîmpi- 
na noi vărsări de singe, transmite 
agenția Taniug. în cadrul unei con
ferințe de presă, la încheierea vizitei 
sale oficiale in Egipt, premierul 
Mahdi a precizat că la Khartum se 
află în „fază finală" o nouă iniția
tivă ce ar putea ajuta în viitorul a- 
propiat' la încetarea războiului ira- 
niano-irakian. Pe de altă parte, el a 
apreciat vizita și convorbirile cu pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak, 
ca „foarte folositoare și sincere".

DAR ES SALAAM 23 (Agerpres). 
— Intr-un interviu acordat agenției 
Prensa Latina, președintele Tanza
niei, Aii Hassan Mwinyi, a relevat că 
lupta populației de culoare din Afri
ca de Sud a intrat intr-o nouă fază.

STOCKHOLM 23 (Agerpres). — 
Primul ministru al Suediei, Ingvar 
Carlsson, a criticat poziția Statelor 
Unite în cadrul Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., care au împiedicat 
adoptarea unei rezoluții privind im
punerea de sancțiuni obligatorii îm
potriva regimului rasist al R.S.A., 
pentru care se pronunțaseră majori
tatea țărilor membre ale acestui 
organ. Este regretabil că hotărirea 
Țrivind sancțiunile, sprijinită de 
opinia publică mondială și care putea 
contribui Ia abolirea sistemului de 
apartheid in Africa de Sud, nu a 
putut fi adoptată din cauza opoziției 
unor membri permanenți ai Consi
liului de Securitate — a afirmat pre
mierul suedez.

SEMNIFICAȚIILE UNEI GRAVE PROBLEME UMANE

ce

Convorbiri indo-pakistaneze
DELHI 23 ’ (Agerpres). — Președin

tele Pakistanului. Mohammad Zia-ul 
Haq, și-a încheiat vizita in 
unde a avut 
ministru al 
Gandhi, și cu 
Zail Singh.

După cum 
T.A.S.S., in cadrul convorbirilor a ‘ 
fost reafirmată voința celor două

convorbiri cu 
acestei țări, 
președintele
transmite

India, 
primul 

Rajiv 
Indiei,

agenția

țări de a întreprinde măsuri în ve
derea normalizării relațiilor bilate
rale, inclusiv în domeniul economico- 
comercial.

Intr-o declarație făcută presei. îna
inte de a părăsi India, președintele 
Mohammad Zia-ul Haq a apreciat 
vizita ca fiind încununată de succes 
— menționează T.A.S.S.

Sesiunea Consiliului 
ministerial al O.U.A.
ADDIS ABEBA 23 (Agerpres). — 

La Addis Abeba au început, luni, 
lucrările celei de-a 45-a sesiuni a 
Consiliului ministerial al Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.). Secre
tarul general al O.U.A., Ide Ouma- 
rou, a prezentat un raport asupra 
activității organizației în ultimele 
șase luni.

Pe agenda sesiunii sint înscrise cu 
prioritate situația din Africa de Sud 
și criza din Orientul Mijlociu. De 
asemenea, participanții vor examina 
problemele social-economice cu care 
se confruntă in prezent țările conti
nentului, precum și bugetul organi
zației pe anul fiscal 1987—1988.

Intr-un mesaj adresat participan- 
ților, Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Militar Admi
nistrativ Provizoriu al Etiopiei, a 
subliniat că pentru soluționarea sar
cinilor social-politice stringente care 
stau in fața Africii și pentru lichi
darea politicii de apartheid din 
R.S.A. sint necesare eforturi spori
te din partea tuturor țărilor O.U.A.

BERNA 23 (Agerpres). — „Anul 
internațional al locuințelor pentru cei 
fără adăpost" este o ocazie bineveni
tă ca omenirea să-și amintească de 
acei semeni care sint privați de un 
drept elementar, acela de a trăi în 
condiții decente.

în pragul mileniului al treilea, 
relevă un studiu publicat în Elveția 
șl citat de agenția E.F.E., omenirea 
nu are numai motive de satisfacție. 
Căci intr-o măsură destul de mare 
cuceririle geniului uman sint umbrite 
de nerealizări dureroase In planurile 
cele mai apropiate de condiția 
umană.

Anul acesta, populația globului va 
ajunge să numere 5 miliarde de su
flete. Dintre acestea, 1 miliard nu 
pot vedea deasupra lor decît cerul 
liber.

în America Latină sint 20 de mi
lioane de copii și tot atîția adulți 
care nu au unde să doarmă. în Asia 
și Africa, această 
ori mai mare.
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între țările industrializate care au 
propriile recorduri la acest capitol, 
Statele Unite se află de departe pe 
primul loc, cu 3,5 milioane de per
soane fără locuințe, în majoritate de 
culoare. Și în Franța numărul celor 
care nu pot dormi altundeva decît 
sub cerul liber se apropie de o 
jumătate de milion.

cifră este de 2—3

HAVANA 23 (Agerpres). — La 
Havana s-au încheiat lucrările Con
ferinței internaționale asupra locițin- 
țeldr și’ urbanismului, ' la căriy’âu 
participat delegați din aproape ;20 de 
țări din America Latină și din Eu
ropa, informează agenția Prensa 
Latina.

Reuniunea, desfășurată In cadrul 
manifestărilor prilejuite de declara
rea de către O.N.U. a „Anului inter
național al locuințelor pentru cei 
fără adăpost", a permis un schimb 
de vederi asupra experiențelor și cri
teriilor aplicate pentru soluționarea 
problemelor existente 
menii.

Reuniunea monetară occidentală de
PARIS 23 (Agerpres). — La Paris 

s-a desfășurat o reuniune a miniș
trilor de finanțe și guvernatorilor 
băncilor centrale din S.U.A., Cana
da. Marea Britanie, R. F. Germa
nia. Japonia și Franța, care aparțin 
așa-numitului grup al celor mai 
dezvoltate șapte țări industrializate. 
La această reuniune, Italia a refuzat 
să-și trimită reprezentanții, guver-

îo

la
că

aceste do-

Paris
absenta se

(din actualitatea politică)
iz

india: Prezență activă pe arena internațională
Scena politică internațională este, în continuare, 

martoră a unor profunde transformări și mutații. O do
vedește și faptul că, pretutindeni pe glob, se ridică 
tot mai. viguros vocea popoarelor, care cer să fie în
lăturată primejdia unui război nuclear, să fie create 
condițiile pentru asigurarea dezvoltării pașnice a tu
turor popoarelor, pentru crearea unei lumi a înțele
gerii și conlucrării reciproc avantajoase.

Orientări, tendințe și procese înnoitoare se fac re
marcate și în Asia, cel mai întins și mai populat con
tinent al planetei noastre, ale cărui popoare devin tot 
mai conștiente de faptul că în contextul interdepen
dențelor tot mai strinse pe plan mondial nici o țară 
nu se poate considera la adăpost de pericolul uneide pericolul unei

conflagrații pustiitoare. Aceasta explică pozițiile cla
re, ferme ce se exprimă de către numeroase țări ale 
Asiei in favoarea dezarmării și, în primul rind, a dez
armării nucleare. Ca și celelalte țări de pe glob, sta
tele continentului asiatic în marea lor majoritate state 
in curs de dezvoltare, nealiniate - consideră că numai 
în condiții de pace își pot realiza programele de dez
voltare economico-socială, de ridicare a nivelului de 
trai, material și cultural. Totodată, ele se manifestă cu 
consecvență pentru extinderea și diversificarea relați
ilor economice, politice, tehnico-științifice și culturale 
cu toate statele, de 
orinduirea socială.

pe alte continente, indiferent de

Un exemplu semnificativ il oferă, în 
această direcție, INDIA.

Țară de dimensiuni continentale 
(suprafața — 3 287 782 kmp; populația 
— peste 750 milioane locuitori), India, 
fostă „perlă a coroanei britanice", 
s-a văzut confruntată. în anii de 
după obținerea independenței, in 
1947, și proclamarea Republicii in 
1950, cu numeroase dificultăți dato
rate îndelungatei dominații colonia
le. Pornind pe calea • dezvoltării li
bere, de sine stătătoare, poporul in
dian a întreprins măsuri în direcția 
creării unei industrii proprii, dezvol
tării și modernizării agriculturii, a 
întregii vieți economice și sociale.

în același timp. India și-a definit 
pozițiile asqpra principalelor proble
me internaționale, făcindu-și auzit 
glasul în cadrul țărilor în curs de 
dezvoltare și al mișcării de nealinie
re, ca și pe plan mondial. Deosebit 
de semnificative sînt luările de pozi
ție ale guvernului indian, continuînd 
linia promovată ferm de Pandit 
Nehru și apoi de Indira Gandhi, 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la măsuri concrete de redu
cere a armelor, trupelor și cheltuie
lilor militare. „Actuala situație in
ternațională. declara președintele In
diei, Giani Zail Singh, este deosebit 
de complexă, dar cea mai gravă 
problemă ce preocupă omenirea, in
clusiv poporul indian, este pericolul

război nuclear, ca-declanșării, unui 
re ar pune in primejdie existența în
tregii umanități".

Ca urmare, guvernul indian a pre
cizat ca unul din obiectivele politicii 
sale externe acțiunea fermă, hotărî- 
tă pentru interzicerea și lichidarea 
totală a armelor nucleare — obiectiv 
pentru care, după cum se știe, se pro
nunță neobosit și România. în vede
rea realizării acestui deziderat vital, 
primul ministru Rajiv Gandhi s-a 
pronunțat pentru încetarea imediată 
a experiențelor nucleare ca una din 
cerințele cele mai arzătoare ale ac
tualității, ca un imperativ stringent 
pentru reducerea și oprirea cursei 
înarmărilor, pentru îndepărtarea și 
eliminarea primejdiei nucleare, pen
tru salvgardarea păcii. In acest scop, 
a adresat apeluri stăruitoare Statelor 
Unite și U.R.S.S., ca și celorlalte pu
teri nucleare, să oprească experien
țele atomice și să se treacă la nego
cierea unui acord internațional pri
vind interzicerea totală a producerii 
și folosirii armelor nucleare. Un ast
fel de apel a fost lansat de premierul 
indian și in raportul privind activi
tatea mișcării de nealiniere, raport 
prezentat la Conferința la nivel inalt 
a țărilor nealiniate de la Harare.

în aceeași direcție, șeful guvernu
lui indian a luat in repetate rinduri 
poziție, alături de conducătorii gu
vernelor sau statelor membre ale

„Grupului celor șase" (Suedia, Gre
cia, Tanzania, Mexic și Argentina), 
în „Declarația de la Delhi", semna
tă de „cei șase" se cere „să înceteze 
experiențele, producția și desfășura
rea de arme nucleare și de sisteme 
de transport a acestora". Menționîn- 
du-se că supraviețuirea omenirii este 
pusă in pericol prin acumularea de 
noi și noi arme, în document se ara
tă că „actuala cursă spre sinucide
re trebuie neîntirziat oprită".

Membră a „Grupului celor 77“ și a 
mișcării de nealiniere, India, prin 
reprezentanții săi la O.N.U. și in alte 
organisme internaționale s-a pronun
țat pentru reducerea cheltuielilor 
militare, urmind ca sumele astfel e- 
conomisite să fie utilizate pentru 
programele de dezvoltare economică 
și socială a tuturor statelor. „Este 
un imperativ de prim ordin — arăta 
reprezentantul Indiei la O.N.U. — s<i 
se găsească un remediu la actuala 
situație, când sute și sute de miliar
de de dolari sint 
mări, în timp ce sute și sute de mi
lioane de oameni 
mizerie in țările 
tare".

Un alt principiu declarat al politicii 
externe a Indiei — in care de aseme
nea se întîlnește cu pozițiile consec
vente și nedezmințite ale României 
— este cel al soluționării tuturor pro
blemelor litigioase pe cale pașnică,

irosiți pentru inar-
trăiesc in sărăcie și 
în curs de dezvol-

prin tratative. în acest sens, șeful 
guvernului indian a subliniat dorința 
Indiei de a promova relații de bună 
vecinătate cu țările din zonă, in spi
ritul cooperării și avantajului reci
proc. Opinia publică internațională a 
primit cu satisfacție știrea că recen
ta situație încordată creată la fron
tiera indo-pakistanezâ s-a calmat, ca 
urmare a organizării de contacte și 
convorbiri între cele două țări.

Asigurarea condițiilor de pace, li
niște și colaborare pentru care ple
dează oficialitățile indiene, și pentru 
care militează poporul acestei mari 
țări prin cele mai diverse căi - de
monstrații, adunări, simpozioane, 
marșuri, semnături pe apeluri' pen
tru pace — îi sint necesare Indiei in 
vederea îndeplinirii amplelor sale 
programe de dezvoltare economică și 
socială. Așa cum reliefează și pre
vederile celui de-al VII-lea plan 
cincinal al țării (1985/1986-1989/1990), 
principala atenție este acordată „fo
losirii depline a resurselor naturale, 
a potențialului tehnico-științific și
uman in vederea înaintării Indiei pe 
calea dezvoltării independente". Pre- 
cizînd că țara sa „nu dorește să de
vină o putere nucleară", premierul 
indian a arătat că „potențialul știin
țific al Indiei nu va fi angajat în 
făurirea de noi arme, ci in crearea 
de produse care să asigure o viață 
mai prosperă poporului". Acordind 
prioritate modernizării industriei, au
toritățile situează pe un loc central 
introducerea tehnologiei celei mai a- 
vansate, dezvoltarea ramurilor de 
vîrf ale industriei. Aceste orientări 
au fost subliniate din 
mierul Rajiv Gandhi 
deschiderii noii sesiuni 
tului, ale cărui lucrări 
luni la Delhi.

Sînt dovezi elocvente 
ții poporului indian de a păși pe ca
lea progresului economic și social, 
de a-și aduce o contribuție de sea
mă, alături de celelalte popoare, la 
cauza păcii, dezarmării, colaborării 
și înțelegerii.

nul tării subliniind 
datorează încălcării acordurilor de la 
Tokio dintre șefii de stat și de gu
vern ai țărilor respective, care stipu
lează organizarea de consultări intre 
„cei șapte" în probleme monetare și 
financiare. Reuniunea de la Paris 
— afirmă comunicatul guvernului 
italian, citat de agenția ANSA — a 
fost însă precedată de o reuniune 
a grupului „celor cinci", din care 
Italia nu face parte, ea fiind che
mată să ta cunoștință de hatărîri 
deja adoptate.

In comunicatul cu privire la re
uniunea de la Paris se subliniază 
că statele participante au convenit 
să coopereze mai strîns pentru a 
asigura stabilitatea dobînzilor și pa
rității monedelor lor naționale la 
nivelul actual. De asemenea — se 
spune în document — țările partici
pante care au balanțe de plăți exce
dentare au consimțit să promoveze 
o politică menită să stimuleze chel
tuielile interne și să ducă la echi
librarea acestor balanțe, 
lor. țările cu 
acționa pentru 
neinflaționistă 
dezechilibrele 
ciale.

La rîndul 
deficit comercial vor 
o creștere economică 
prin care să reducă 
din balanțele comer-
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nou de pre- 
cu prilejul 
a parlamen- 

au început

ale capacită- I

Nicolae PLOPEANU

HELSINKI—VIENA. 
curs în arcul de timp 
momentul de debut al 
reașezare a relațiilor 
pe baze principial 
făptuire a unei securități durabile 
pe continent și momentul actualei 
reuniuni de Ia Viena a fost, cum se 
știe, un drum sinuos — cu demarări 
promițătoare, dar și cu stagnări sau 
tendințe de recul. întreaga desfășu
rare a acestui proces pune însă in 
lumină însemnătatea de excepție a 
Actului final de la Helsinki, semnat 
in urmă cu aproape 12 ani de șefii 
de stat și de guvern ai celor 35 de 
țări participante la istoricul forum 
din capitala finlandeză. Rod al unor 
îndelungi deliberări, al unor labori
oase eforturi de căutare a elemen
telor comune de legătură în mozaicul 
de poziții ale statelor care se așe
zaseră pentru prima dată, toate, in 
jurul aceleiași mese, state de o mare 
diversitate, despărțite nu numai prin 
„cortine" de tot felul, ci și prin 
profunde adversități generate de 
„războiul rece" — principiile noi de 
relații, angajamentele consacrate în 
acest document unic in analele 
diplomației au deschis perspectiva 
depășirii acestei divizări artificiale, 
realizării unei Europe unite, in 
diversitatea ei, in care toate națiu
nile să se bucure de deplina secu
ritate, să-și poată pune in valoare 
potențialul lor creator.

Evoluția dezbaterilor din cadrul 
reuniunii de la Viena readuce mereu 
în atenție actualitatea 
Actului final de 
cepînd cu regulile 
democratice de 
procedură, accep
tate, la vremea 
respectivă Ia pro
punerea Români
ei, și generalizate 
ulterior în cadrul 
altor foruri internaționale, tocmai ca 
recunoaștere a valorii lor universale. 
Acceptarea lor a răspuns unei aspi
rații cu fața spre viitor. Ignorarea 
lor, din cînd în cind, reflectă ten
dința unor state de a rămine anco
rate în trecut. Au fost numeroase 
exemplele și pe parcursul dezbate
rilor de la Viena cind s-a omis, de 
pildă, prevederea de mare însemnă
tate potrivit căreia „statele parti
cipă la dezbateri ca state indepen
dente și suverane", in afara alian
țelor. Or, se constată că un marc 
număr de propuneri in această etapă 
au fost prezentate în comun de țări 
aparținînd unor grupări și alianțe. 
Desigur, nu faptul in sine contravine 
normelor Actului final de la Hel
sinki, propunerile comune fiind o 
practică curentă — însuși documen
tul final este un... document comun 
— ci prezentarea lor în numele unei 
grupări sau alteia, așa cum s-au 
prezentat o serie de propuneri in 
numele țărilor Pieței comune sau al 
țărilor membre ale N.A.T.O.

Una din marile cuceriri in urmă 
cu mai bine de un deceniu, la Hel
sinki, a fost tocmai convenirea unui 
qadțU democratic, de manifestare îi- 
bersj,; independentă a fiecărei stat 
participant. Aceasta a permis unui 
mare număr de țări mici și mijlocii 
să-și exprime, de pe poziții de de
plină egalitate, punctețle de vedere, 
dovedind o remarcabilă vocație con
structivă, contribuind într-o mare 
măsură la progresul negocierilor. Se 
știe că în Europa s-au constituit în 
perioada de după al doilea război 
mondial o serie întreagă de grupări 
cu caracter politic, militar, econo
mic. Sub inrîurirea Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Eu
ropa. a prevederilor și angajamen
telor înscrise în Actul final de la 
Helsinki, cu timpul s-au inițiat însă 
numeroase consultări. negocieri și 
contacte, s-au pus. bazele unor ra
porturi de colaborare. In sprijinul 
unei asemenea evoluții se pronunță 
România, că și alte țări participante 
la reuniunea de la Viena. Aceasta 
impune abandonarea tendințelor de 
abordare de la bloc la bloc a pro

blemelor aflate pe ordinea de zi. res
pectarea întocmai a cadrului demo
cratic convenit, astfel incit să se 
asigure respectarea intereselor tutu
ror statelor, toate fiind chemate să-și 
aducă contribuția proprie la dezvol
tarea procesului de infăptuire a 
securității și dezvoltare a cooperării 
pe continent.

Există și un alt fenomen, mai 
pregnant la alte reuniuni internațio
nale, dar care se face simțit intr-o 
anumită măsură și in cadrul reuniu
nilor pentru securitate și cooperare 
în Europa. Acest fenomen s-ar pu
tea numi „starea de conferință", mai 

. exact, tendința de a prelungi’ nejus
tificat dezbaterile prin cantonarea 
lor în declarații generale de inten
ții. în vreme ce problemele ce își aș
teaptă soluționarea sint de o deose
bită acuitate. Un străvechi adagiu 
spune că atunci „cind muzele vor
besc, tunurile tac". Este multă înțe
lepciune in aceste cuvinte, numai 
că, în zilele noastre, numai a vorbi 
nu este suficient. Dacă tunurile de

prevederilor
la Helsinki. în-

Corespondență 
din Viena

azi — respectiv raphetele nucleare — 
„ar vorbi", auditoriul, popoarele ar 
dispărea pentru totdeauna, iar mu
zele n-ar mai avea nimic de spus. 
Pentru că, în timp ce la diverse re
uniuni se vorbește — și se vorbește 
mult — despre dezarmare, tunurile 
tac, dar în același timp se perfec
ționează într-un ritm care ar trebui 
să alarmeze și să determine o 
schimbare și a ritmului negocierilor 
de dezarmare. Este semnificativ, 
de pildă, că în timpul desfășu
rării negocierilor pentru redu
cerea 1 armamentelor și trupelor din 
Europa centrală, care au loc 
tot aici la Viena, intrînd ' în 
curînd in al 15-lea an, pe plan mili
tar s-au produs asemenea moderni
zări și perfecționări în domeniul ar
melor clasice, incit le-a apropiat 
mai mult, ca forță de distrugere, 
armele nucleare.

Cu atît mai actuală apare, 
aceea, propunerea prezentată 
România in cadrul reuniunii general- 
europene privind organizarea unei 
Conferințe privind dezarmarea con
vențională în Europa, care să aibă 
la bază propunerile prezentate în 
Declarația-Apel a statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, ca 
și propunerile prezentate de țările 
membre ale N.A.T.O. Tocmai avînd 
în vedere caracterul presant al aces
tei probleme, țara noastră consideră 
că, pînă la realizarea unui acord în 
această privință, statele participante 
să treacă în mod unilateral la redu
cerea cu cel puțin 5 la sută a arma
mentelor convenționale, efectivelor și 

cheltuielilor mili
tare — măsură ce 
s-ar înscrie ca un 
aport concret in 
direcția dezarmă
rii.

Or, experiența 
arată că simpla 

organizare de reuniuni, de negocieri 
asupra problemelor de o asemenea 
însemnătate, cum sînt cele ale di
minuării amenințării armelor și ar
mamentelor de tot felul, fără ca 
acestea să se soldeze cu măsuri con
crete, nu sînt de natură să promo
veze cauza dezarmării. Dimpotrivă, 
o asemenea „stare de conferință" 
s-a dovedit în multe situații un pa
ravan pentru 
înarmărilor, 
decurgînd 
țiile rapide ____ ____________ „„
plan mondial impun de aceea un 
nou mod dc abordare a negocierilor 
care vizează probleme de cea mai 
mare însemnătate cum sînt cele ale 
dezarmării, securității și păcii. Pen
tru că și înțelesul, și dimensiunile, 
și implicațiile lor sînt altele. Pacea 
spre care aspiră popoarele Europei 
nu este numai o pace în absența răz
boiului, război care, în zilele noastre, 
așa cum sublinia președintele 
Nicolae Ceaușescu, este de ne
conceput, de neadmis, întrucît el ar 
fi inevitabil un război nuclear, ceea 
ce ar însemna distrugerea definitivă 
a continentului, dar și a lumii îți- 
tregij> a‘ înseși condițiilor vieții pe 
Pămint. Pacea spre care aspiră po
poarele Europei nu este o pace care 
s-ar situa într-un punct de precar 
echilibru al înarmărilor, o pace sub 
„umbrela nucleară". în fapt sub teri
bila apăsare a primejdiei distrugerii 
nucleare, ci o pace în condițiile opri
rii cursei înarmărilor, ale lichidării 
armelor nucleare, a tuturor armelor 
de pe continent.

Reuniunea de Ia Viena nu poate 
face abstracție, desigur, de cerința 
acută a unei noi abordări a proble
melor dezarmării și păcii în Europa. 
De Ia reluarea lucrărilor, la sfîrșitul 
lunii trecute, au fost prezentate un 
șir de propuneri — între care și cele 
făcute de România — care se 
referă la aceste aspecte esențiale, de 
importanță vitală pentru toate po
poarele Europei. Etapa care începe 
acum este aceea a examinării lor 
aprofundate în scopul evidențierii 
punctelor comune, armonizării pozi
țiilor exprimate, astfel îneît această 
activitate să se concretizeze in înțe
legeri și acorduri care să ducă, in 
ultima instanță, la întărirea secu
rității, la dezvoltarea amplă a co
laborării in domenii de interes co
mun. Problema Ce se pune, nu esțe 
în nici un caz aceea a „rescrierii" 
Actului final de la Helsinki, care a 
definit principiile imuabile, a consa
crat un complex de angajamente de 
amplă perspectivă, ci de a adopta 
noi măsuri, de a conveni noi moda
lități de acțiune pentru traducerea 
lor în viață.

Misiunea statelor participante in 
această etapă este o misiune de mare 
răspundere. Ea implică manifestarea 
voinței de conlucrare printr-o abor
dare constructivă a propunerilor pre
zentate, in spirit de ințelegere și res
pect reciproc, punîndu-se mai presus 
de orice calcule înguste, de orice 
deosebiri, interesele și aspirațiile co
mune ale popoarelor continentului.

tot 
de
de 
de

continuarea cursei 
toate consecințele 

aceasta. Evolu-
cu
din

ce se înregistrează pe

Dumitru ȚINU

-AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

DEMONSTRAȚII. Ample mani
festații de protest ale agricultori
lor francezi au avut loc in diverse 
orașe ale departamentului Finister- 
re. Timp de mai multe ore, demon
stranții au blocat principalele ar
tere rutiere ale acestor orașe pen
tru a-și exprima astfel protestul 
față de scăderea prețurilor la ma
teriile prime agricole, măsură a- 
doptată de autoritățile franceze sub 
presiunea Pieței comune, preci
zează agenția T.A.S.S. Participanții 
la manifestații au cerut promo
varea unei politici de apărare a 
intereselor agricultorilor francezi.

s-au făcut vinovați de încălcarea 
drepturilor omului in timpul dicta
turii militare. Pentru desfășura
rea referendumului sint necesare 
550 000 de semnături ale alegători
lor înregistrați la centrale de vo
tare. '

ALEGERI. Primul ministru al 
Pakistanului, Mohammad Khan 
Junejo, a anunțat că alegerile pen
tru organele locale ale puterii de 
stat vor avea Ioc în luna septem
brie. Acesta este primul scrutin or
ganizat sub actualul guvern civil.

LA VIENA se desfășoară lucră
rile sesiunii Comisiei pentru Dez
voltare Socială, din cadrul Consi
liului Economic și Social al O.N.U., 
la care participă reprezentanți ai 
celor 31 de state membre, intre 
care și România.

L

CAMPANIE. în Uruguay a în
ceput campania de adunare a sem
năturilor pentru organizarea unui 
referendum național in vederea 
abrogării legii care-i scutește de 
responsabilitate penală pe cei ce

ACTIVITĂȚI ÎN COSMOS. La 23 
februarie, după încheierea progra
mului de zbor comun, s-a efectuat 
desprinderea navei automate de 
transport „Progress-27“ de com
plexul orbital „Mir". Procesul de 
decuplare și de depărtare a navei 
a fost controlat de specialiștii de la 
centrul de urmărire al zborului și 
de cosmonauții Iuri Romanenko și 
Aleksandr Laveikin. în timpul zbo
rului comun, toate activitățile, 
incluzind descărcarea materialelor 
de la bordul navei de transport, 
alimentarea stației orbitale cu car-

burant. transferarea apei potabile, 
au fost îndeplinite. Cu ajutorul in- 
stalației-motoare de pe „Progress- 
27“ s-au efectuat două corecții ale 
orbitei complexului științific spa
țial. Luni, cosmonauții au trecut la 
pregătirea aparaturii de la bordul 
stației orbitale pentru viitoarele 
experimente. Zborul complexului 
„Mir" — ..Soiuz-TM-2“ se desfă
șoară normal. Starea sănătății 
membrilor echipajului este bună.
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SESIUNE. La Helsinki s-a des
chis cea de-a 35-a sesiune a Con
siliului Nordic, la care participă 
reprezentanți ai Danemarcei, Fin
landei. Islaridei. Norvegiei și Sue
diei. informează agenția T.A.S.S. 
Pe agenda reuniunii figurează pro
bleme referitoare la promovarea 
cooperării economice, științifice și 
culturale între țările membre, 
precum și aspecte legate de pro
tecția mediului înconjurător.

INUNDAȚII. In urma inundații
lor, precum și din cauza avalanșe
lor de zăpadă produse in această 
iarnă, in Gruzia și-au pierdut viața 
citeva zeci de persoane. De ase
menea, au fost avariate peste 4 400 
de locuințe și peste 1 500 de alte 
construcții. Au fost afectate mai 
mult de S0 000 de hectare de supra
fețe agricole șt de . plantații — re
latează agenția T.A.S.S. Prejudicii
le provocate de calamitățile natu
rale sint evaluate la 300 milioane 
de ruble.
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