PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJI-VĂ!

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit un grup de oameni de afaceri din S.U.A.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul LVI Nr. 13 869

6 PAGINI - 50 BANI

Miercuri 25 martie 1987

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sub președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
marți, 24 martie, au început lucră
rile plenarei Comitetului Central al
Partidului Comunist Român.
Plenara a adoptat, în unanimi
tate, la propunerea Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
următoarea ordine de zi:
1. Raport privind realizarea pla
nului național unic de dezvoltare
economico-socială a României pe
trimestrul I, măsurile pentru înde
plinirea planului în trimestrul II și

pe întregul an 1987, precum și pen
tru desfășurarea în bune condiții a
lucrărilor agricole de primăvară.
2. Raport privind efectivul, com
poziția și structura organizatorică
a partidului la 31 decembrie 1986 și
activitatea politico-organizatorică
desfășurată de organele și organi
zațiile de partid pentru înfăptuirea
hotărîrilor și directivelor partidului.
3. Raport cu privire la activitatea
desfășurată de organele de partid,
de stat și organizațiile de masă în
anul 1986 pentru înfăptuirea politi
cii de cadre a partidului.

4. Raport privind activitatea de
rezolvare a propunerilor, sesizări
lor, reclamațiilor și cererilor oame
nilor muncii în anul 1986.
5. Raport cu privire la activitatea
internațională a partidului și statu
lui în 1986 și principalele obiective
ale politicii externe în anul 1987.
6. Probleme organizatorice.
La lucrările plenarei iau parte, ca
invitați, cadre din aparatul de
partid și de stat care nu sînt
membri ai C.C. al P.C.R.
Lucrările plenarei continuă.

Toate investițiile - în funcțiune la termen!
La recenta ședință a Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. un loc deosebit a fost rezervat
examinării stadiului realizării lucrărilor de investiții
din acest an și stabilirii măsurilor impuse de înfăp
tuirea lor integrală, în bune condiții. Criticîndu-se rămînerile în urmă din acest domeniu, cu acest prilej
s-a subliniat cu toată claritatea necesitatea ca factorii
angajați in procesul de realizare a investițiilor să-și
concentreze la maximum eforturile pentru recupera
rea integrală a restanțelor existente pe unele șantiere.
Încadrarea cu strictețe în graficele de lucrări și pune
rea în funcțiune Ia timp, iar acolo unde este posibil
mai devreme, a tuturor noilor obiective și capacități
productive planificate.
Așadar, în perioada imediat următoare, eforturile
constructorilor și montorilor, ale furnizorilor de utilaje
și beneficiarilor trebuie îndreptate într-o primordială
direcție de acțiune : accelerarea ritmului de construc
ții și de montaj tehnologic, punerea rapidă în stare
de funcțiune a mașinilor și utilajelor — cele care
dau efectiv producție.
Dar creșterea susținută a ritmului de execuție a
lucrărilor este strîns legată de organizarea exemplară
a muncii pe fiecare șantier, aprovizionarea ritmică cu
cantități suficiente de materiale de construcții, gospo
dărirea lor cu grijă, precum și folosirea cu randament
maxim a timpului de muncă al oamenilor și utilajelor,
întărirea ordinii și disciplinei la fiecare punct de
lucru. în respecțprea riguroasă a sarcinilor prevăzute
pe zile și categorii de lucrări, eforturile trebuie orien
tate spre realizarea integrală a stadiilor fizice prevă

zute, acordîndu-se prioritate absolută lărgirii frontu
rilor de lucru și, în special, a celor de montaj.
Neajunsurile semnalate pe alocuri trebuie curmate cu
toată energia. Nici una din sarcinile stabilite să nu
fie aminată pentru mai tîrziu, nici o problemă care
apare nu trebuie lăsată în suspensie, întrucît ziua
următoare ridică exigențe și mai mari, pune probleme
noi, necesită eforturi suplimentare. Accelerarea ritmu
lui de montaj presupune, în mod evident, și din
partea unităților de specialitate eforturi mai susținute,
organizarea minuțioasă a lucrărilor, aplicarea unor
măsuri energice vizînd scurtarea ciclurilor de montaj
tehnologic.
în același timp, reușita deplină a eforturilor depuse
de constructori și montori depinde strict de livrarea
rapidă a utilajelor tehnologice. Ca atare, este absolut
necesar ca toți furnizorii să-și concentreze la maximum
forțele, să-și programeze mai bine producția, să dea
dovadă de receptivitate sporită față de cererile con
structorilor și montorilor. Insistăm asupra acestei
probleme deoarece, în pofida îmbunătățirilor consem
nate în ultima vreme în domeniul livrărilor de utilaje,
totuși volumul
restanțelor continuă să fie mare.
Subliniem și o altă cerință firească : livrarea utilaje
lor pe șantiere potrivit ordinii lor de montaj.
Cum sînt înțelese șl respectate asemenea exigențe
esențiale pentru îmbunătățirea hotărîtă a activității
de pe șantierele de investiții ? Cu ce probleme sînt
confruntați constructorii și montorii, ce măsuri sînt
grabnic necesare pentru soluționarea lor ? Iată subiec
tul sondajului nostru de astăzi pe o serie de șantiere
importante.

PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII DE RULMENȚI GREI

DIN PLOIEȘTI

Sînt încă așteptate proiectele
La întreprinderea de rulmenți grei
din Ploiești este prevăzută în cin
cinalul actual o nouă etapă de dez
voltare, menită să lărgească gama de
rulmenți ce vor fi oferiți industriei

noastre și la export. în acest scop,
aici se află în construcție o secție de
forjă. Conștienți de însemnătatea
noului obiectiv pentru întreprindere,
atit constructorul, cît șl beneficiarul

au acționat cu răspundere pentru
grăbirea lucrărilor, reușind să se în
cadreze în graficele stabilite, iar la
unele lucrări chiar să devanseze ter-;
menele fixate inițial. însoțiți de inginerul-șef al Antreprizei de con
strucții industriale și montaj Ploiești,
Vasile Pestrițu, străbatem șantierul
și consemnăm stadiul de execuție al
lucrărilor.
La hala principală se
execută ultimele lucrări de închide
re, au fost atacate și se muncește
acum cu spor la anexa tehnico-socială, la racordul pentru calea ferată

uzinală, se pregătesc intens condi
țiile pentru montajul mașinilor și
instalațiilor. „Sintem hotăriți să
predăm beneficiarului această inves
tiție cu cel puțin 6 luni mai devreme
—ne-a precizat interlocutorul nostru.
De aceea, pe șantier, șefii de brigadă
Cornel Niță, Ion Ciobanu, dulgherii
Ovidiu și Radu Istrate, macaragiul
Ion Bulumete,
maistrul Gheorghe
Stșnciu, de fapt toți cei ce lucrează
aici au dat, mai ales în ultima vreme,
o concludentă dovadă a hotărîrii de
a încheia lucrările înainte de ter
men. Chiar în condițiile vremii aspre
din această iarnă, activitatea noastră
nu a fost afectată nici un moment".
Consemnind angajamentul con
structorului, bazat pe o temeinică
organizare a muncii, pe o mobili
zare exemplară, îl abordăm pe be
neficiar, mai ales pentru că ne aflăm
în perioada pregătirii condițiilor
pentru începerea montajului utilaje
lor. Directorul adjunct al întreprin
derii de rulmenți grei, Nicolae
Oprea, ne spune că, pînă in prezent,
nu s-au ridicat nici un fel de pro
bleme în privința asigurării mașini
lor și
echipamentelor tehnologice.
Ceea ce va îngreuna însă finaliza
rea investiției va fi realizarea laminoarelor și a presei de 2 000 tone
forță. Motivul ? Pînă acum, Institu
tul de cercetări, inginerie tehnologică
și proiectare sectoare calde București
nu a reușit să elaboreze definitiv
întreaga documentație. Ca urmare,
nu sînt asigurate materialele, teh
nologiile de fabricație, nu sînt sta
bilite nici unitățile colaboratoare și,
in consecință, există riscul real ca
termenul de finalizare al lucrării de
investiții să nu coincidă cu cel al
realizării utilajelor pentru aceste
capacități.
Acesta este și motivul

(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, marți,
un grup de oameni de afaceri din
Statele Unite ale Americii, reprezentînd peste 60 de firme care întrețin
relații economice cu țara noastră,
condus de Robert Robertson, vice
președinte al Consiliului economic
româno-american, președinte al or
ganizației „Oamenii de afaceri ame
ricani pentru comerț international1*.
La primire, desfășurată intr-o
atmosferă cordială, au participat
Manea Mănescu, - Dimitrie Ancuța,
Ilie Văduva, ministrul comerțului ex

terior și cooperării economice in
ternaționale, alți membri ai guver
nului.
<
Au fost de față Roger Kirk, amba
sadorul S.U.A. la București, membri
ai ambasadei.
în cadrul întîlnirii, în numele oa
menilor de afaceri americani. Robert
Robertson a mulțumit călduros pre
ședintelui Nicolae Ceapșescu pentru
întrevederea acordată, pentru discu
țiile deosebit de fructuoase pe care
le-a avut cu reprezentanții guvernu
lui român. De asemenea, vorbitorul
a apreciat marile progrese obți
nute de țara noastră în dezvoltarea

sa economică, activitatea intensă pe
care o desfășoară președintele Româ
niei spre binele și prosperitatea po
porului român.
A fost exprimată convingerea că,
printr-o conlucrare strînsă, prin efor
turi comune, perseverente, se va
putea intensifica activitatea consa
crată dezvoltării relațiilor economice
româno-americane, asigurîndu-le un
viitor sigur, de largă perspectivă.
în
încheierea
întîlnirii
a
luat cuvîntul tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, președintele
Republicii Socialiste România.

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu
Doamnelor și domnilor,
Aș dori să salut pe membrii Con
siliului “economic româno-american,
participant la această reuniune, pe
toți oamenii de afaceri care au venit
în România și se află acum aici.
Sper că vizita dumneavoastră și
discuțiile pe care le aveți cu repre
zentanții industriei românești vor
duce la identificarea de noi posibili
tăți privind extinderea colaborării,
inclusiv a cooperării în producție.
Noi acordăm o mare însemnătate
relațiilor economice, tehnico-științifice, culturale și în alte domenii din
tre România și Statele Unite. In
discuțiile pe care le-am avut in cursul
anului trecut cu unii reprezentanți ai
administrației S.U.A. am constatat,
de asemenea, o poziție pozitivă șl
aceeași dorință de a găsi împreună
căile dezvoltării relațiilor economice
și in celelalte domenii intre țările
noastre.
Prezența unui număr important de
oameni de afaceri in aceste zile în
România demonstrează că in cercu
rile de afaceri din diferite sectoare
din Statele Unite ale Americii exis
tă, de asemenea, dorința de a dez
volta această colaborare.
Deci, s-ar putea spune că avem
condiții favorabile pentru a obține
progrese mult mai imp'ortante în
dezvoltarea, sub diferite forme, a re
lațiilor economice.
Sint unele probleme — sau o sin
gură problemă, de fapt — privind
„clauza națiunii celei mai favoriza
te", care se discută în fiecare an.
Desigur, noi am dori ca această
problemă să fie depășită și să nu mai
fie nevoie ca ea să se discute în fie
care an. Mai cu seamă că în reali
zarea unor relații economice pe ter
men lung este necesar ca atit între
prinderile românești, cit și firmele
americane, deci și dumneavoastră să
aveți o perspectivă mai îndelun
gată.
De altfel, pină in 1975, am lucrat
fără această clauză, și aș putea
spune că lucrurile au mers bine. De
aceea cred că, pină cînd vom ajunge
Ia soluționarea acestei probleme o
dată pentru totdeauna, trebuie să pri
vim în perspectivă și să mergem la
o colaborare largă și pe termen lung.
Mulți dintre dumneavoastră aveți
relații cu țara noastră de mai multă
vreme, cunoașteți România, între
prinderile românești, produsele ro
mânești. Desigur, știți bine că, in ul
tima perioadă — dacă m-aș referi la
ultimii 15 ani — România s-a dezvol
tat mult, au crescut și produsele ro
mânești, calitatea lor, deci a cres
cut și posibilitatea de extindere a
schimburilor economice și a colabo
rării sub diferite forme. Practica a
demonstra? că deosebirile de orînduire socială sau de formă de proprieta
te asupra întreprinderilor nu consti
tuie un obstacol pentru o bună co
laborare. Intre timp, întreprinderile
românești au acumulat și o expe
riență. dar dispun și de mai multe
drepturi si posibilități, functionind
pe principiul autoconducerii si autogestiunii.
In aceste condiții, considerăm că
sint mari posibilități să dezvoltăm o
colaborare largă, in multe domenii.
Practic, nu există domeniu in care
să nu putem realiza o bună co
laborare, inclusiv în folosirea ener
giei nucleare in scopuri pașnice. De
altfel, avem o colaborare in acest
domeniu. România se pronunță pen
tru schimburi economice reciproc
avantajoase, bazate pe principii de
egalitate și avantaj reciproc, pentru
o colaborare in toate domeniile rela
țiilor internaționale.
Noi considerăm că schimburile
economice și colaborarea în diverse
domenii, sub diferite forme — in
clusiv in domeniul științei, tehnicii,
al tehnologiilor — constituie un fac
tor foarte important pentru prietenia
între popoare,, dar și pentru dezvol
tarea în general a unor bune relații
economice și politice între state.
Cunoașteți bine problemele grele
din economia mondială. După păre
rea României, aceste probleme pot
fi soluționate numai printr-o colabo
rare strinsă intre toate statele și
printr-o înțelegere mai bună, mai
realistă a problemelor economiei
mondiale.

Cunoașteți situația foarte gravă a
țărilor în curs de dezvoltare.
Ca
oameni de afaceri, știți bine că acti
vitatea economică nu se poate des
fășura normal dacă nit se are in
vedere această mare grupare de țări
care cuprinde două treimi din ome
nire. De fapt, înrăutățirea situației
acestui grup de țări are repercusiuni
în primul rînd asupra popoarelor
acestor state, dar influențează și
asupra întregii dezvoltări a econo
miei mondiale. Pe termen lung, nici
țările dezvoltate n-au o perspectivă,
dacă problemele acestea ale subdez
voltării nu-și găsesc o soluționare.
Cunoașteți deja o serie de măsuri
întreprinse de unele țări care nu mai
pot face față situației economice și,
îndeosebi, datoriilor externe excesiv
de mari.
Mă refer la toate acestea deoarece
consider că, în cadrul colaborării
noastre economice, al Consiliului
economic româno-american, nu se
poate să nu avem în vedere și situa
ția generală și modul cum să colabo
răm pentru a contribui la soluționa
rea acestor probleme.
In ce ne privește, noi sintem pen
tru un dialog activ intre țările in
curs de dezvoltare și cele dezvoltate,
pentru găsirea de comun acord a so
luțiilor care să țină seama de intere
sele fiecărui grup de țări.
Noi am dori ca, chiar în colabora
rea dintre țările noastre, să se aibă
în vedere și ce pot face oamenii de
afaceri români și americani pentru
a depăși problemele grele din econo
mia internațională.
Desigur, este adevărat că rolul
hotăritor îl au guvernele țărilor
respective, dar, în nici o țară, nici
guvernele nu pot să nu țină seama
de interesele economiei. De aceea,
oamenii de afaceri — și americani,
și români — fiecare in condițiile lor,
au un cuvint de spus in legătură cu
felul cum se soluționează în general
aceste probleme.
In acest cadru, consider că oame
nii de afaceri din cele două țări pot
să aducă o contribuție mult mai
mare Ia dezvoltarea relațiilor dintre
România și Statele Unite ale Ame
ricii. în domeniul economie și tehnico-științific.
Sintem pentru forme foarte diver
se de colaborare, de la schimburi de
produse — adică de la comerț propriu-zis — pină la forma de societăți
mixte in producție. De altfel, avem
— și funcționează — o societate
mixtă mai veche. Noi ne-am propus
să acționăm și să o dezvoltăm in
următorii cițiva ani.
Avem o colaborare bună cu com
pania „General Electric", care, după
cite știu, se desfășoară bine si are
o perspectivă îndelungată. Cred însă
că problema care se pune pentru
toate țările este de a trece de la
formele acestea de schimburi anuale,
propriu-zise, la contracte și acor
duri pe termen lung, care să dea o
perspectivă atit firmelor americane
și oamenilor de afaceri, cit șl între
prinderilor românești.
In acest cadru se poate realiza și o
colaborare în ridicarea nivelului ca
litativ. în perfecționarea diferitelor
produse în raport cu cerințele care
sint pe o piață sau alta, intr-o țară
sau alta.
Pornind de la aceasta, eu gindeso
că ar fi Toarte bine dacă s-ar pre
găti o consfătuire specială, sub for
mă de masă rotundă, sau cum se
crede mai acceptabil, unde să se
dezbată mai în amănunt aceste pro
bleme și să stabilim formele unei
diversificări a colaborării și organi
zării acesteia pe termen lung.
Noi. ca și dumneavoastră — ca de
altfel întreaga lume — acordăm o
mare atentie calității, nivelului teh
nic. dezvoltării puternice a științei
si tehnologiilor, ca un factor hotărîtor pentru viitor. Dar acestea nu se
pot soluționa in mod corespunzător
— pentru a tine seama de cerințele,
ca să zic așa. ale pieței americane —
dacă nu există o colaborare pe ter
men lung și un schimb permanent
de vederi, inclusiv în domeniul teh
nologiei. spre a soluționa diferite
probleme care apar..
Iată de ce mă gindesc că ar tre
bui să perfecționăm și activitatea
Consiliului economic și să-i lărgim
sfera de preocupări, tocmai pentru

a contribui la clarificarea probleme
lor si Ia găsirea celor mai bune for
me de activitate.
Poate, pe anumite domenii, să
avem chiar unele grupe, comisii —
sau, cum se vor numi — speciale,
care să analizeze și să prezinte
anual, sau cum se va stabili, felul
cum se acționează in această direc
ție. Aceste grupe să se întrunească
mai des. să discute și să găsească
soluțiile corespunzătoare, pentru că
in cadrul Consiliului economic, in
două sau in trei zile, nu se pot so
luționa problemele. Eu personal sint
pentru contacte mult mai dese, pen
tru discutarea problemelor intre in
dustria americană si între industria
românească. în toate sectoarele și
sub toate formele. Pe această cale,
vom putea intr-adevăr să obținem o
dezvoltare puternică si o colaborare
trainică si pe termen lung.
Acestea sint citeva ginduri despre
felul in care ar trebui să perfecțio
năm activitatea de conlucrare intre in
dustria românească și cea americană,
a Consiliului economic româno-ame
rican.
Desigur, trebuie să ne concentrăm
forțele spre dezvoltarea colaborării
economice, pornind de la faptul că,
după părerea mea, viitorul omenirii
va fi asigurat nu printr-o politică de
inarmare, ci printr-o politică de co
laborare și de dezvoltare economicosocială.
Cunoașteți bine — așa cum se pu
blică des și in Statele Unite — că ar
mele nucleare pot să distrugă întrea
ga viață, iar armamentele deținute
actualmente de Statele Unite ale
Americii și Uniunea Sovietică pot
să distrugă, fiecare, de cite zece
ori, cel puțin, întreaga lume. Noi
dorim insă mult să avem condiții să
ne întilnim, să facem schimburi —
inclusiv ,de păreri, culturale și uma
nitare. Dar, pentru aceasta, trebuie
să existe viața, să existe oamenii !
De aceea, trebuie să ne concentrăm
forțele spre o politică de dezarmare.
Oamenii de afaceri din întreaga lume
— și români, si americani — tre
buie să fie primii care să acționeze
pentru a asigura pacea, pentru re
nunțarea la armele nucleare, chimi
ce și de altă natură, deoarece numai
în condiții de pace sint posibile o
dezvoltare a colaborării economice,
un progres economico-social și, pe
această bază, o intensificare a schim
burilor.
Este adevărat, cheltuielile mili
tare aduc anumite beneficii ; dar în
drumarea acestor cheltuieli spre sco
puri pașnice va aduce nu numai be
neficii, dar va ridica și nivelul general
de dezvoltare al fiecărei țări. Și sint
multe de făcut în fiecare țară ! Deci
fiecare țară, in condițiile sale speci
fice, are multe de făcut ; flecare
poate să dirijeze forța umană, mij
loacele materiale și financiare spre
a soluționa aceste probleme care vor
ridica nivelul de viață al popoare
lor și, în general, gradul de civili
zație.
Mă refer la toate acestea deoarece
consider că, realmente, colabo
rarea in cadrul Consiliului economic
româno-american, intilnirea oameni
lor de afaceri americani cu cei ro
mâni trebuie să găsească și căile unei
dezvoltări puternice a colaborării în
domeniul activității economico-sociaIe. Eu dau o înaltă apreciere activi
tății acestui consiliu și aș dori
și
sper — că el își va îmbunătăți acti
vitatea și va avea un rol și mai ac
tiv in viitor.
Eu dau o înaltă apreciere rolului
oamenilor de afaceri, al oamenilor
de știință, al altor categorii sociale,
al popoarelor, care au un rol deter
minant in întreaga viață socială și
politică din toate țările. Cu cit
mai mult se vor discuta și aceste
probleme — și va exista o înțelegere
asupra perspectivei asigurării păcii
in lume — cu atit mai bună va fi și
colaborarea !
încă o dată, doresc să urez o con
lucrare bună între oamenii de afa
ceri americani și întreprinderile din
România, in toate domeniile și sub
toate formele care sînt acceptate și
de o parte, și de alta.
Vă urez succes în activitatea dum
neavoastră și să avem împreună re
zultate cît mai bune în dezvoltarea
colaborării ’

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Manuel Dias Loureiro,
secretar general al Partidului Social-Democrat din Portugalia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, a primit, marți, pe Manuel
Dias Loureiro, secretar general al
Partidului Social-Democrat din Por
tugalia, care face o vizită în țara
noastră, la invitația C.C.- al P.C.R.
Oaspetele a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu un călduros salut,
urări de sănătate și fericire din par
tea președintelui Partidului SocialDemocrat din Portugalia, prim-ministru al guvernului portughez, Anibal
Cavaco Silva. în același timp, el a
exprimat mulțumiri pentru întreve
derea acordată, pentru invitația de a
vizita România.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru sentimentele expri
mate și a transmis președintelui
P.S.D. din Portugalia, prim-ministru
portughez, un salut călduros și cele
mai bune urări.
în cadrul convorbirii au fost evo
cate raporturile de prietenie și cola
borare dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Social-Democrat din
Portugalia, exprimindu-se dorința de
a se acționa pentru dezyoltarea rela
țiilor intre cele două partide, între
popoarele României și Portugaliei,
pentru amplificarea pe mai departe
a conlucrării bilaterale, în folosul
ambelor țări, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

Schimbul de păreri în probleme ale
vieții politice mondiale a relevat
preocuparea celor două partide față
de agravarea situației internaționale.
S-a arătat că în aceste condiții se
impune, mai mult ca oricînd, intensi
ficarea eforturilor tuturor popoarelor,
ale forțelor progresiste și democra
tice de pretutindeni, în direcția opri
rii cursului periculos al evenimen
telor spre confruntare și război, a
înfăptuirii dezarmării, a așezării fer
me a relațiilor dintre state pe baza
principiilor deplinei egalități în
drepturi, suveranității și indepen
dentei naționale, neamestecului în
treburile interne și avantajului re
ciproc.
în acest cadru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat rolul
și răspunderile deosebite ce revin
Europei, tuturor statelor europene —
indiferent de mărime și orînduire
socială sau apartenență la alianțe
militare —, în soluționarea proble
melor complexe ale vieții interna
ționale, în asigurarea păcii, în în
tărirea colaborării și conlucrării din
tre toate popoarele lumii.
Secretarul general al partidului
nostru a relevat necesitatea ca toate
țările să acționeze energic pentru a
se ajunge la acorduri concrete me
nite să contribuie la reducerea ar

rhamentelor nucleare și, in continua
re, la lichidarea lor. în acest con
text, au fost apreciate recentele
propuneri ale Uniunii Sovietice pri
vind retragerea rachetelor cu rază
medie de acțiune din Europa și s-a
exprimat convingerea că un acord
în această privință este posibil și
necesar.
în timpul convorbirii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat că un
rol deosebit în înfăptuirea dezidera
telor majore ale omenirii il are în
tărirea conlucrării
și
colaborării
dintre partidele comuniste, socialiste,
social-democrate, dintre toate for
țele progresiste și democratice în
lupta pentru triumful idealurilor de
pace, democrație, independentă și
progres social ale tuturor statelor.
A fost reafirmată, în același timp,
necesitatea de a se acționa pentru
soluționarea pe cale pașnică, prin
tratative, a tuturor stărilor conflictuale și problemelor litigioase dintre
state, pentru lichidarea subdezvol
tării și asigurarea progresului eco
nomic și prosperității tuturor țărilor
In curs de dezvoltare.
La primire a participat tovarășul
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.
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ÎN CENTRUL ATENȚIEI ASOCIAȚIILOR DE LOCATARI:

RĂSPUNDERE COMUNISTA PENTRU
ECONOMISIREA ENERGIEI ELECTRICE
— Avem Intr-adevăr oameni buni,
avem fruntași, avem rezultate, așa
cum se arată în, darea de seamă.
Dar eu ridic următoarea problemă :
putem oare să ne declarăm noi, co
muniștii. mulțumiți cu faptul că ma
joritatea
lucrătorilor colectivului
nostru sînt oameni buni, sînt frun
tași la locurile lor de muncă și ob
țin rezultate bupe 1 Cred că nu !
Pentru că dâcă toți, absolut toți am
fi muncit la fel cu cei mai buni re
zultatele colectivului ar fi fost mult
mai bune...
Cuvintele aparțin inginerului Du
mitru Petre, șeful secției prelucrări I.
El și-a argumentat apoi ideea exemplificînd cu situații, cifre, statistici
# din activitatea unor ateliere, echipe
și comuniști pentru îndeplinirea Sar
cinilor de plan, dar oprindu-se mal
pe larg la acțiunea de economisire
a energiei electrice. Și asta nu întîmplător. „în primul rînd — după
cum ne-a explicat la sfîrșitul
dezbaterilor — pentru că economi
sirea energiei electrice este un obiec
tiv prioritar stabilit de conducerea
partidului, obiectiv cu implicații și
efecte directe asupra eficientei în
tregii noastre activități, a tuturor
comuniștilor, a tuturor oamenilor
muncii. în al doilea rînd, pentru că
secția noastră este cea mai mare
consumatoare de energie din cadrul
Întreprinderii — circa 36—37 ]a sută
din totalul energiei planificate. în
al treilea rînd. pentru că. așa cum
arăta și darea de seamă. în munca
comuniștilor celor 9 organizații de
bază din secția noastră. în munca
întregului colectiv sînt încă lipsuri,
sint încă multe posibilități de eco
nomisire a energiei".
Conferința pentru dare de seamă
si alegeri a comitetului de partid
din secția prelucrări I, una dintre
cele mai puternice ale întreprinderii
bucureștene „Electroaparataj" — aici
lucrează 2 200 de oameni ai muncii,
500 fiind comuniști — a făcut, în
tr-adevăr, din problema activi
tății
pentru
realizarea
ritmică,
integrală a producției planifica
te cu consumuri cit mai scă
zute de energie electrică și com
bustibili o problemă principală a
dezbaterilor. O ilustrează atît darea
de seamă, cit și cuvîntul participanților la dezbateri, care au ridicat într-un mod critic și autocritic, in
spirit de exigență comunistă, prin
cipalele probleme ale acestei activi
tăți. Să
exemplificăm.
Inginerul
Dănuț Grosu, șeful atelierului strungărie : „Trecînd zilnic printre ma, șini. întîlnesc uneori strunguri care
merg în gol. Cînd îl întreb pe lucră

torul respectiv „de ce“, îmi răspunde,
de regulă, cam așa : „un minut, to
varășa inginer...". Da 1 Pentru acest
minut cred că trebuie să ne batem cu
toții, și în primul rind fiecare orga
nizație de bază, fiecare comunist.
Adică trebuie să îmbunătățim substan
țial munca politico-educativă". Lijman Soare, turnător, secretar al orga
nizației de bază din atelierul de tur
nătorie : „Putem să reducem consu
mul de energie îmbunătățind calita
tea produselor. Ridic această proble
mă pentru că procentul rebuturilor
este încă ridicat. Or, piesele respec
tive înglobează automat o mare can
titate de energie consumată în pro
cesul realizării lor și devenind re
buturi generează, implicit, și irosirea
unor mart cantități de energie".

trică. O experiență bună, dar care se
generalizează prea încet la toate ma
trițele. Este nevoie de mai multă ini
țiativă în această direcție și din
partea proiectanților noștri". Gheorghe Alcxe. director comercial al în
treprinderii : ..Proiectul planului de
măsuri va trebui îmbunătățit in mod
serios în privința acțiunilor prevă
zute pentru mobilizarea comuniști
lor. a colectivului secției la econo
misirea enbrgiei electrice. Principa
lul este ca secția să se încadreze ,n
fiecare zi. fără excepție. în cotele
planificate de energie. Or. din pă
cate. lipsa încă a unei asistente teh
nice exigente, nerespectarea tehnolo
giilor la unele operații, rebuturile,
indisciplina influențează direct asu
pra consumului de energie. Trebuie

LA ÎNTREPRINDEREA „ELECTROAPARATAF-BUCUREȘTI
Maistrul Constantin Olteanu, atelie
rul galvanizare : „Problema perfec
ționării pregătirii profesionale are în
atelierul nostru o aouitate suplimen
tară dacă ținem seama că orice
operație efectuată incorect, cu întirziere. orice neatenție are reper
cusiuni directe și importante asupra
consumului de energie electrică. Dar
la noi nu este încă rezolvată pro
blema ridicării calificării tehnicoprofesionale a celor care lucrează și
nici a pregătirii celor ce vor lucra
în acest atelier mare consumator de
energie electrică". Electrician Toma
Neamțu. atelierul prelucrare mase
plastice : „Cred că este de datoria
comitetului nostru de partid să in
tensifice organizarea unor acțiuni
menite să întărească și să diversi
fice munca de educare a tuturor co
muniștilor, a tuturor lucrătorilor sec
ției în spiritul economisirii riguroa
se a energiei electrice atît la locul
de muncă, cît și acasă. Pentru că
nu se poate ca acasă să fii om
gospodar, să chibzuiești bifie folo
sirea energiei, iar aici în întreprin
dere să risipești sau invers. Spiri
tul de răspundere pentru folosirea,
pentru gospodărirea chibzuită a fie
cărui kilowatt-oră trebuie să se ma
nifeste deopotrivă și la locul de
muncă, și acasă". Presatoarea Valerica Vasile, atelierul prese mase
plastice : „înlocuirea rezistenței tip
manta cu rezistente tubulare la ma
trițele de presare a pieselor din mase
plastice a dus la reducerea ,cu 30 la
sută a consumului de energie elec

să crească răspunderea, spiritul de
exigentă al conducătorilor locurilor
de muncă, preocuparea acestora pen
tru aplicarea mai operativă. în avans, a măsurilor prevăzute de per
fecționare a organizării și moderni
zare a producției, care au implica
ții directe asupra consumului de energie electrică".
Desigur, ascultînd intervențiile co
muniștilor, observațiile, criticile și
propunerile formulate intr-un puter
nic spirit de exigență și combativita
te, prima concluzie ce se poate des
prinde este aceea că în acest colectiv
lucrurile nu stau așa cum ar tre
bui in ce privește economisirea energiei electrice. Dar nu este așa.
— Secția prelucrări I — ne ex
plică maistrul Ioan Filip, secretarul
comitetului de partid din întreprin
dere — deși are un proces produc
tiv mare consumator de energie,
este fruntașă pe întreprindere in
clusiv în acțiunea de economisire
a energiei.
Trei din cele patru
ateliere pe care le cuprinde —
prelucrare mase plastice, galvaniza
re. strungărie. turnătorie — au ocupat primele trei locuri în între
cerea socialistă pe întreprindere în
anul 1986. SpirituV de exigență și
combativitate în care s-a discutat, in
general, in cadrul conferinței și în
special in ceea ce privește economi
sirea energiei electrice, izvorăște din
Însăși răspunderea comuniștilor pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan,
a obiectivelor ce ne stau în față în
acest an.

In acest sens, secretarul comitetu
lui de partid ne-a dat următorul exemplu : dacă in 1986 consumul de
energie electrică la 1 milion lei producție-marfă a fost de 97 MWh, față
de 98 MWh planificat, pentru acest
an a fost prevăzut un consum de
numai 93,7 MWh. Or. aceasta face
necesar ca absolut fiecare comunist,
fiecare lucrător al secției, al între
prinderii să acționeze cu răspunde
re pentru economisirea energiei electrice. ca la fiecare loc de mun
că să fie stăvilită orice cale de ri
sipă. oricit de mică, să fie desco
perite și puse în valoare orice po
sibilitate. orice resursă de diminuare
a consumurilor de energie.
De fapt, ideea aceasta — Ideea că
astăzi, așa cum sublinia secretarul
general al partidului. îndeplinirea in
bune condiții a complexelor sarcini
ce revin colectivului nu pot fi rea
lizate decit prin participarea, prin
efortul, prin munca de înaltă cali
tate și competență profesională a ab
solut fiecărui lucrător, fără excepție,
s-a impus in întreaga dezbatere a
comuniștilor secției prelucrări I a
Întreprinderii „Electroaparataj" —
colectiv distins cu titlul, de „Erou
al Muncii Socialiste". Astăzi nu mai
este suficient, nu mai este posibil,
nu se mai poate admite ca majo
ritatea unui colectiv să muncească
bine, la un nivel superior de calita
te și eficiență — la nivelul cerut
de fapt de dezvoltarea intensivă a
economiei noastre naționale — iar
alături de această majoritate să mai
existe oameni care nu se prea omoară cu firea, care muncesc în do
rul lelii și care influențează nega
tiv rezultatele celorlalți, ale întregu
lui colectiv. Astăzi, toți membrii co
lectivului, și în primul rînd comu
niștii. trebuie să lucreze la un ni
vel calitativ superior, cu maximă gri
jă. pentru buna .gospodărire a re
surselor întreprinderii. Aceasta a fost
concluzia reieșită atît din cuvîntul
comuniștilor, din spiritul lor de răs
pundere și exigentă revoluționară cu
care au analizat munca lor și a to
varășilor lor. din spiritul critic cu
care au scos Ia iveală neajunsuri
le care mai există, din judiciozitatea
cu care au făcut diverse propuneri.
Aceasta a fost concluzia pe care
conferința pentru dare de seamă și
alegeri și-a însușit-o și a stabilit-o
ca obiectiv principal al activității vii
toare a comitetului de partid, a or
ganizațiilor de bază, a fiecărui co
munist.

AI. PINTEA

Gospodărirea fondului locativ,
participarea la activitățile edilitare
In mod tradițional și conform pre
vederilor legale. în luna martie, la
început de primăvară, se desfășoară
adunările generale ale asociațiilor
de locatari, convocate pentru pre
zentarea si dezbaterea dărilor de
seamă privind activitatea desfășura
tă intr-un an întreg, prilej bineve
nit și pentru conturarea principale
lor . obiective. preocupări, acțiuni
cate să fie realizate în perioada ce
urmează.
In legătură cu aceasta, s-ar cuveni
tnenționat. în primul rînd. că nu
mărul asociațiilor de locatari, ca
formă organizată de participare a
cetățenilor la importante activități
gospodărești și edilitare, a crescut
considerabil, în ritm cu intensita
tea construcției de locuințe, cu mo
dernizarea
fondului
locativ, cu
schimbarea însăși a înfățișării ora
șelor și comunelor patriei. Așa cum
releva. în cuvîntarea rostită la șe
dința comună a consiliilor oamenilor
muncii de naționalitate maghiară și
germană, secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
s-a „realizat aproape o reconstruc
ție generală a orașelor țării. Nu
există astăzi oraș unde cea mai
mare parte a locuințelor să nu fi
fost construită in ultimii 20—25 de
ani și care să nu asigure condiții
bune de locuit tuturor oamenilor
muncii". Același proces de transfor
mări dinamice îl cunosc și satele
României, ritmul înscrierii lor pe
orbitele modernizării, al apropierii
condițiilor de viață din mediul rural
de nivelul de civilizație al localită
ților urbane urmind să cunoască o
intensificare importantă încă din
acest cincinal.
Construcția de case noi — realizare
de cea mai mare însemnătate pen
tru nivelul de trai, cu importante
efecte pozitive în viata oamenilor
muncii, în viața socială In ansamblu
— s-a putut și se poate realiza în
continuare printr-o exemplară mo
bilizare a resurselor materiale și
umane. Dar, o dată cu finisarea și
predarea cheii noilor locuințe se
încheie o categorie de preocupări,
Insă începe alta. începe un nou gen
de preocupări gospodărești, legate
de întreținerea și îngrijirea locuin
țelor. preocupări care nu sînt mai
prejos ca importanță și complexita
te de activitatea constructivă. Se
poate chiar spune că. direct propor
țional cu amploarea și valoarea con
strucției de locuințe, trebuie să se
manifeste și grija și priceperea de
a le folosi, de a le gospodări, de
a Ie menține cit mai multă vreme
în bune condiții, de a le apăra și în
griji frumusețea și funcționalitatea.
Cu cît este mai bogată zestrea con
strucțiilor noi ale orașelor și satelor
patriei, cu atît mai puternic trebuie
să se manifeste și spiritul civic,
atenția gospodărească din partea ce

ALBA t

Cititorii noștri, corespondenții noștri
împreună cu obștea și în favoarea obștii
A Intrat In practica obișnuită ca
In primele luni ale anului edilii
din fiecare localitate să aibă adu
nări de bilanț cu cetățenii și, îm
preună, să facă analiza activității
din anul precedent în comuna sau
orașul lor și să stabilească obiecti
vele de înfăptuit în anul în curs.
Intr-o astfel de adunare, desfășura
tă în comuna noastră, pornindu-se
de la rezultatele anului trecut, ca
și de la unele neîmpliniri, sătenii
au făcut propuneri valoroase pen
tru dezvoltarea în continuare a lo
calității noastre, angajindu-se, tot
odată, să contribuie nemijlocit la
înfăptuirea lor. Este vorba de un
șir de acțiuni, în domeniul mal

bunei gospodăriri și al înfrumuse
țării comunei : construirea de po
duri și podețe și executarea altor
lucrări edilitare ; mărirea suprafe
țelor cultivate cu legume în cadrul
cooperativei agriqple de producție
pentru a se asigura materia primă
necesară fabricii de conserve din
localitate ; construirea unul decantor pentru canalizarea cartierului
oborul de vite ; amenajarea unor
terenuri pentru agrement și locuri
de joacă pentru copii ; sprijinirea
sectorului necooperativizat cu în
grășăminte chimice și cantitățile de
semințe necesare pentru culturile
de furaje etc. Au fost stabilite, în
același timp, măsurile corespunză-

Locatarii sesizează, iar gospodăria locativă...
îndosariază
Și orașul nostru. Bistrița, ca și
celelalte localități ale țării, dispune
de o zestre edilitară bogată și mo
dernă. Pentru buna întreținere a
acestui fond locativ există obligații
clare atît pentru locatari, cit și
pentru întreprinderile specializate
din subordinea consiliilor populare,
care-1 au în gospodărire. De felul
cum sînt respectate aceste obligații
depinde folosirea normală, cores
punzătoare a loeuințelor, orice ne
glijențe în acest sens ducind la de
gradarea imobilelor. Ca în cazul la
care mă voi referi în continuare.
La blocul C 4. de pe strada Flori
lor nr. 1 din Bistrița, în care lo
cuiesc, au apărut, prin terasă, cu
aproape trei ani în urmă, infiltrații
de apă, deteriorînd apartamentele
de la etaj. Am sesizat acest lucru
conducerii întreprinderii județene
de gospodărie comunală și locativă
(I.J.G.C.L.) — Bistrița, soliqitînd
sprijin pentru executarea reparații
lor necesare. Cum nu am primit
răspuns la scrisoarea noastră, am
Intervenit în continuare și prin

alte sesizări, dar In zadar. Terasa
nici pină acum n-a fost reparată.
Semnalele noastre au rămas doar
file de dosar. Ba, mai mult, in vara
anului 1985, pentru mai b'una înca
drare și armonizare a blocului cu
celelalte construcții din jur. la că
suța liftului de pe terasă s-a con
struit un mic acoperiș. Cu această
ocazie, terasa a fost și mai mult
deteriorată de schelele montate.
Așa îneît apa de la topirea zăpezii
sau din ploi se infiltrează masiv în
apartamente, pătrunzînd și în in
stalația electrică, pe care nu d mai
putem folosi, degradînd tencuielile
tavanului și pereților.
Ne-am văzut nevoiți să ne adre
săm ziarului, deoarece lucrătorii
I.J.G.C.L. — Bistrița au rămas pa
sivi la sesizările noastre, nu ne-au
acordat sprijinul necesar pentru
executarea reparațiilor de care era
nevoie la blocul nostru.

Serqiu CIOBANU

Str. Florilor nr. 1, bl. C 4, scara C,
apartament 119, Bistrița

O lucrare oprită la jumătate
Satul Popești, comuna Cocu, ju
dețul Argeș, în care locuim, este
situat într-o zonă de deal. Deși lo
calitatea nu dispune de terenuri
fertile, munca oamenilor și spiritul
lor de buni gospodari au reușit să
smulgă pămîntuiui, an de an, roade
destul de bune. O problemă care
ne-a produs însă multe neajunsuri
a fost și este lipsa apei potabile,
mai ales în perioadele secetoase (și
In ultimii ani acestea s-au repetat),
ceea ce ne obligă să aducem de la
mari distanțe apa necesară pentru
nevoile oamenilor și pentru adăpa
rea animalelor din sectorul zooteh
nic al C.A.P. și din gospodăriile
populației. In vederea înlăturării
acestui neajuns, cu cîțiva ani în
urmă, prin grija organelor locale,
satul nostru a primit sprijinul co
respunzător pentru forarea unui puț
de mare adincime, care să asigure
alimentarea cu apă potabilă a lo
calității și a cooperativei agricole
de producție. Cu contribuția locui
torilor satului a fost instalată și
'conducta de apă pe o lungime de
5 km. în mod inexplicabil însă, lu
crările n-au fost duse pînă la
capăt, așa îneît, de mul^ vreme,
așteptăm să curgă apa. Oare ce
„piedică" ciudată a apărut, ce
„dop" a înfundat conducta ce se
așteaptă instalată ?
Cum pe plan local nu am reușit
să aflăm cînd se vor încheia aces
te lucrări, solicităm și pe această
cale sprijinul de care avem nevoie
pentru a se urni lucrurile din loc

și a se asigura alimentarea cu apă
în bune condiții a satului nostru,
prevenind și deteriorarea instala
țiilor executate pînă acum. Noi, lo
cuitorii satului, sintem gata să par
ticipăm cu toate forțele pentru ter
minarea acestor lucrări.

UN GRUP

DE

SĂTENI

satul Popești, comuna Cocu,
județul Argeș

*

toare prin care să se asigure spo
rirea numărului de animale ce vor
fi predate la fondul centralizat al
statului, număr care în acest an va
înregistra creșteri notabile in raport
cu anul precedent, dată fițnd dez
voltarea sectorului zootehnic și în
țelegerea mai bună a marilor avan
taje ale livrărilor pe bază de con
tracte.

Alexandru HERLAU

comuna Gurahonț, județul Arad

Implicațiile
nerespectării
obligațiilor
contractuale
întreprinderea de exploatare in
dustrială a agregatelor minerala
pentru construcții din Focșani a
primit sarcina să furnizeze agre
gate și unor unități economice
din Capitală. Pentru aceasta, ne
preocupăm, între altele, să folo
sim la maximum și cit mai eficient
utilajele. în acest sens, pentru
functionarea mai bună și economi
coasă a unor utilaje, am hotărît să
le echipăm cu anumite motoare pe
care le-am contractat cu întreprin
derea de mașini electrice București.
Contract in bună regulă, numai că...
termenul de livrare a acestora era
30 decembrie 1986 — dar nici pînă
acum nu ni • s-a onorat comanda.
Ne-am adresat conducerii între- ■
prinderii bucureștene, rugind să ne
trimită motoarele, în trimestrul I
a.c. La apelul nostru n-am fost
însă învredniciți nici măcar cu un
răspuns.
Sîntem interesați In primirea cît
mai grabnică a motoarelor nu nu
mai pentru sporirea randamentului
și livrarea la termen a agregatelor,
ci și pentru faptul că economia de
motorină pe un an la utilajele pe
care s-ar monta aceste motoare ar
ajunge la 600 tone. Și, mai presus
de toate, respectarea contractului
încheiat este obligatorie pentru
orice întreprindere, inclusiv cea de
mașini electrice — București.

EmH PRODAN

directorul întreprinderii
de exploatare industrială
a agregatelor minerale
pentru construcții - Focșani

Pe scurt, din scrisori
• între importantele acțiuni ce se desfășoară la Casa de cultură a
sindicatelor din Roman este si organizarea, In cadrul tehnic-clubului,
a așa-numitei „Inițiative 3X1“
(Inspirație,
Inteligență,
Inovație).
Aceasta vizează modernizarea proceselor de producție, creșterea produc
tivității muncii, a calității produselor în principalele unități economice
din municipiu prin stimularea creativității inventatorilor și inovatorilor.
La sfîrșitul lunii martie va fi organizată aici o expoziție cu realizările
materializate de pe urma acestor întîlniri și dezbateri săptăminale.
(Gheorghe Irimia, municipiul Roman). • Propunem factorilor locali com
petent! să analizeze posibilitatea înființării unui magazin „Plafar" și a
unei secții de preparare, sortare și ambalare a plantelor medicinale și
în municipiul Pitești, reședința județului Argeș — unul dintre marii
furnizori de astfel de produse. în acest fel, poate vom găsi și noi ceaiuri
le de care avem nevoie, iar la „Ceainăria" din complexul „Fortuna" se
vor servi mai mult ceaiuri și nu... cafele. (Crinu Apostol, tehnician).
• Sala de așteptare din halta C.F.R. Breaza, județul Prahova, a devenit
o adevărată... afumătoare. Din cauza fumului de țigări, călătorii abia de
se pot vedea între ei. Ce-i drept. în sală există afișată o tăbliță pe care
scrie „Fumatul interzis 1". Dar anunțul se dovedește a ti ineficient. Șl
atunci, conducerea haltei n-ar trebui să ia și alte măsuri ? (Ion Lupescu.
comuna Cornu, județul Prahova). • Comuna noastră, Lunca Bradului,
județul Mureș, așezată în frumosul defileu al Mureșului, cu oameni har
nici și gospodari, care se îndeletnicesc preponderent cu munca tn
exploatările forestiere, dispune de un sector de industrializare a lemnu
lui bine dezvoltat. Recent, aici a intrat in probe tehnologice o nouă și
modernă fabrică de cherestea. (Peter Dionisie, comuna Lunca Bradului,
județul Mureș).

lor ce au In primire și folosesc fon
dul locativ.
Iată deci o primă și însemna
tă temă de dezbatere și reflecție
pentru locatari, in adunarea gene
rală. dar și în mod permanent, pe
parcursul întregului an. De altfel,
bunul simt gospodăresc, răspunderea
civică pentru buna Îngrijire a spa
țiului locativ, pentru întreținerea
corespunzătoare a locuințelor sînt
îndatorire și obligație legală. Cu atît
mai mare este răspunderea cu cit
casa, imobilul încorporează o parte
din resursele întregii societăți, iar
folosința ei nu aparține unei singu
re persoane sau familii, ci unei mici
colectivități. Așa cum participarea
cetățenească la activitatea de autoconducere și autogospodărire a ora
șelor și comunelor constituie o rea
litate tot mai pregnantă in viața tu
turor localităților țării, tot astfel, și
chiar în mod mai direct și mai con
cret. trebuie să se manifeste grija șl
răspunderea fiecărui cetățean față
de locuința pe care o ocupă, față de
blocul în care domiciliază.
Simpla trecere prin orice cartier,
din orice oraș, contemplarea chiar
fugitivă a aspectului blocurilor, căi
lor de acces, spatiilor din jur. cu
cite un scurt popas în holul de la
intrare sau în casa scărilor și o pri
vire aruncată celor mai banale ele
mente de decor — avizierul, feres
trele, cabina liftului — scot în
evidentă
diferențe
semnificative,
uneori mai mari, alteori mai mici,
iar alteori chiar șocante. Nici nu
mai este nevoie de altă recomantîare. de altă „carte de vizită", pentru
felul în care activează, cum iși duce
viata și își justifică menirea aso
ciația de locatari.
De altfel, orizontul de preocupări
al asociațiilor de locatari, implicarea
lor sint tot mai largi. După cum
prevede însuși statutul lor, asocia
țiilor de locatari le revine sarcina
de a organiza și asigura participarea
cetățenilor la îngrijirea șl întreține
rea locuințelor, Ia realizarea diferi
telor acțiuni edilitare, precum și
promovarea și respectarea relațiilor
de conviețuire socialistă între loca
tari. Așadar, preocupări strîns îm
pletite cu evoluția, tot mai preg
nantă In ultimii ani. a spiritului
civic, cu afirmarea grijii gospodă
rești, cu larga participare a cetățe
nilor la soluționarea problemelor de
interes obștesc.
Chiar și o astfel de sumară schiță
a preocupărilor și competentelor re
levă că asociațiile de locatari tre
buie să se afirme ca adevărate „ce
lule vii" ale răspunderii față de
avutul obștesc, ale generalizării nor
melor de conduită civilizată, ale le
găturii dintre viața și preocupările
fiecărei familii și viața șl preocu
pările întregii localități. Practica vie,
experiența bunei gospodăriri infir

Modernul magazin „Negoiu" din orașul Făgăraș
Foto : E. Dichiseam!

Dezvoltarea

Dezvoltarea edilitar-gospodărească pe care o cunosc orașele jude
țului Alba, construirea unor noi
cartiere de locuințe au impus dez
voltarea și modernizarea rețelei
comerciale in pas cu noile cerințe.
Numai in anul trecut, rețeaua co
merțului de stat s-a extins cu încă
11 unități cu o suprafață totală de
2 940 metri pătrați. Noile unități
sint amplasate la parterul unor
blocuri date în folosință în ansam
blurile de locuințe din municipiul
Alba Iulia și orașul Cugir. Despre
perspectivele de dezvoltare și mo
dernizare a rețelei comerciale în
acest an ne-a vorbit tovarășul Ion
Buzdugan, directorul adjunct al
Direcției comerciale a județului
Alba :

mă tot mai mult „modelul" locata
rului corect doar în interiorul apar
tamentului său. insă indiferent față
de gospodărirea întregului imobil, a
spațiului din jur. a cartierului, pasiv
în onorarea altor îndatoriri obștești.
Bunăoară, este concludentă expe
riența asociațiilor de locatari din
multe
orașe, care au reacționat
prompt încă de la primele apeluri
legate de colectarea și recuperarea
materialelor refolosibile. problemă
de cea mai mare însemnătate pen
tru economia națională. Ele au în
țeles — oricit de neînsemnat ar pă
rea. în uriașul circuit al materiale
lor. aportul unui imobil sau altul —
că fiecare gospodărie se dispensea
ză. în mod curent, de hîrtie. sticle,
resturi metalice, plastic, textile și
alte materiale. Asociațiile de loca
tari care, vădind inițiativă, au orga
nizat colectarea în condiții salubre
a acestor resturi, au cele mai vizi
bile rezultate și în Îngrijirea imo
bilelor. Și invers ! Pentru că prac
tica celor mai întreprinzătoare aso
ciații se soldează nu numai cu o
contribuție la activitatea economică
generală, ci și cu un plus de cură
țenie și chiar cu unele fonduri care,
oricit de modice, nu trebuie negli
jate.
Importanța vitală a economisirii
energiei și combustibililor. în primul
rînd a energiei electrice și gazelor
naturale, este bine cunoscută. Și în
această privință asociațiile de loca
tari își dovedesc nivelul de respon
sabilitate la care acționează. De la
grija minimală de a se evita risipa
de energie în spațiile comune pînă
la răspunderile ce decurg din ur
mărirea respectării măsurilor legale
adoptate pentru
sfîrșitul acestei
Ierni se conturează un cuprinzător
teren de intervenție educativă și
gospodărească.
Iminența primăverii deschide o
nouă filă în agenda anuală de preo
cupări și activități ale asociațiilor de
locatari. Curățenia generală a imo
bilelor. curților și spațiilor înconju
rătoare. îngrijirea grădinilor și spa
tiilor verzi, răspunsul prompt «la
sarcinile edilitare, la acțiunile iniția
te de consiliile populare constituie
obiective de stringentă actualitate,
iar adunările generale ale locatarilor
pot fi considerate un ultim sfat gos
podăresc înainte de „a se da cuvîn
tul" uneltelor. Trecînd in revistă ac
tivitatea din anul ce a trecut și conturînd sarcinile gospodărești pentru
anul in curs, adunările generale ale
asociațiilor de locatari pot și trebuie
să se caracterizeze prin dezbateri
concrete, rodnice, printr-o exigență
Înaltă, mareînd pași înainte în dez
voltarea spiritului gospodăresc și
bonștiinței civice. Ia înălțimea trans
formărilor înnoitoare pe care le cu
nosc toate localitățile patriei.

Sergiu ANDON

rețelei

comerciale

— în acest an vor fl date tn fo
losință spații comerciale cu o su
prafață de 13 500 metri pătrați în
municipiul Alba Iulia și în orașele
Blaj, Cugir, Sebeș și Zlatna. Dintre
noile unități este de remarcat ma
gazinul universal din Alba Iulia.
Rețeaua comercială se va îmbogăți
cu magazine tip „Romarta", pen
tru mobilă.
textile-încălțăminte,
produse alimentare și legumefructe. A fost stabilit un program
de modernizare a unor magazine,
de dotare cu mobilier adecvat. în
acest context se înscrie și recentul
concurs interjudețean de vitrine
organizat în municipiul Alba Iulia.
(Ștefan Dinică).

▼

PE TEME DE SEZON

In gospodăriile cetățenilor — producții sporite de legume
...DAR SÎNT ASIGURATE SEMINȚELE NECESARE?
Acum, tn preajma începerii lucrărilor agricole de primăvară, e gospo
dărește să ne reamintim că Înfăptuirea programelor de autoaprovizionare
implică utilizarea deplină a resurselor și posibilităților locale de creștere
a producției agricole, cultivarea fiecărui metru pătrat de teren cu cele mai
valoroase semințe și răsaduri. Ținînd 6eama că în structura programelor
de autoaprovizionare o pondere mare au legumele, este necesară cultivarea
Intensivă a acestora atit tn unitățile agriqole socialiste, cit și in gospo
dăriile populației din vatra satelor.
Tocmai de aceea, una din preocupările majore ale consiliilor popu
lare constă in asigurarea cantităților de semințe și material săditor
pentru fiecare specie de legume și pentru întregul sortiment legu
micol cultivat, in promovarea soiurilor și hibrizilor cu potențial
productiv superior. Or, faptul că în anii trecuți au fost cazuri cînd
lipseau semințele mai multor specii de legume. în timp ce altele, aflate
în cantități excedentare, au rămas nevîndute, a demonstrat persistența
unor carențe in sistemul de producere și de organizare a desfacerii se
mințelor, carențe ce au afectat resursele de autoaprovizionare.

Cantități mari din sorti*
mente altădată deficitare.
în 1986, in plin sezon legumicol,
lipseau din magazine, ori iși făceau
apariția sporadic, semințele pentru
specii de legume dintre cele mai
căutate : ceapă, varză timpurie și
de toamnă, conopidă, rădăcinoase,
morcovi, pătrunjel, țelină. sfeclă ro
șie. Lipsa acestora ține de domeniul
trecutului — ne declară specialiști ai
întreprinderii de valorificare a se
mințelor și materialului săditor — arătind că Ia toate aceste specii le
gumicole s-au asigurat cantități suficiehte de semințe, cit și rezerve
corespunzătoare. „A fost un an bun
pentru producerea semințelor, pu
tem onora toate solicitările unități
lor cultivatoare și ale gospodăriilor
populației" — ni s-a precizat.
Astfel, pentru producția de legume
din 1987 s-au asigurat — mai mult
fată de anul precedent — 110 tone
semințe de ceapă șl circa șapte mii
tope arpagic. (Cu mențiunea că. acolo unde lipsește arpagicul, se poa
te cultiva ceapă direct din sămîntă. bineînțeles din soiuri pretabile
pentru acest mod de înmulțire tn
condiții de irigarS și pe terenuri lu
crate grădinărește). La varză tim
purie stocurile disponibile de semin
țe au crescut de opt ori. iar la ră
dăcinoase și verdețuri sînt mai mari
decit tn oricare dintre anii prece
dent!. Așadar — cu puține excep
ții : usturoi și mazăre de grădină
— există semințe pentru fiecare gră
dinar. Eventualele „goluri" in apro
vizionarea magazinelor și raioanelor
specializate nu vor putea fi decit
consecința lipsei de organizare în
preluarea și transportul semințelor.
O vizită la complexul de valori

ficare 3 semințelor de legume din
Capitală prilejuiește o constatare
Îmbucurătoare : la nici unul din cele
șaizeci de sortimente de semințe de
legume solicitate de cetățeni nu s-a
răspuns „n-avem“. De aici sînt aprovizionate magazinele proprii, sute
de colete cu semințe se expediază
beneficiarilor din întreaga țară. O
preocupare notabilă a specialiștilor
și lucrătorilor complexului este am
balarea semințelor in plicuri de gramaje mici, corespunzătoare solicită
rilor gospodăriilor populației.

„Pulsul pieței" — favorabil
semințelor de legume-verdețurj Veritabile „surse de vitamine",
legumele-verdețuri sînt solicitate de
populație in tot cursul anului, dar
îndeosebi primăvara. Producătorii
care simt „pulsul pieței" își procură
din timp semințe corespunzătoare.
Acum sint mult solicitate semințele
la legume de primă apariție : sala
tă. spanac, mărar, pătrunjel. Desigur
că și desfacerea semințelor trebuie
să tină seama de „pulsul pieței".
Faptul că, an de an. lă aceste sor
timente și la alte legume cantități
le de semințe vîndute populației sînt
mai mari decit cele planificate, adesea cu 30—40 la sută, este o vie
ilustrare a creșterii interesului ce
tățenilor fată de grădinărie.
Care este oferta ? constată
rile tăcute in cursul unul raid prin
magazinele specializate in vînzarea
semințelor confirmă aceste informa
ții. Numai în primele două luni din
acest an. In Capitală au fost vîn
dute semințe de legume in valoare
de aproape trei milioane de lei. La
fel de mult sint solicitate magazi

nele de profil din Iași, Suceava, Ti
mișoara. Arad, Bihor și altele. Să
poposim în cîteva...
• Magpzinul situat In Piața Rosettt din Capitală ,are un sortiment
bogat cu semințe de legume și flori,
în ultimele săptămîni, volumul vînzărilor a sporit mult (cu cîteva mii
pliculețe cu semințe) față de peri
oada anterioară. Pentru a face față
solicitărilor, se va mări spațiul de
vinzare.
• Sortimente variate de semințe
— 50 la legume și 52 la flori — gă
sim în magazinul de mai veche tra
diție din str. 30 Decembrie și in
magazinul din Calea Moșilor. Aces
ta din urmă, deși mai nou decît ce
lelalte. cu „dever in formare", cu
noaște o afluență apreciabilă de
cumpărători : dovadă — din planul
anual de vinzare. de un milion de
lei. s-au realizat peste șase sute de
mii. Pînă acum, cel mai mult so
licitate sînt semințele de mărar, la
care stocurile se împrospătează aproape zilnic. Observațiile, corobora
te și cu cele de la alte magazine,
au determinat suplimentarea cu șase
tone a repartițiilor de semințe de
mărar pentru Capitală.
• Cel mai frecventat magazin de
semințe se află in Halele Obor.
Timpul de funcționare este corelat
cu cel al halei, magazinul fiind des
chis si duminică dimineața. între
cumpărători întilnim și țărani veniți
să-și vîndă legumele la piață ori lucrători-navetiști care cumpără se
mințe pentru gospodăriile proprii din
satele unde domiciliază. Unul dintre
aceștia — Marin Petrică din Salcia,
județul Teleorman — ne spune că,
In magazinul din comuna natală, se
mințele de legume încă nu și-au fă
cut apariția. O informație care nu
ne surprinde pentru că. exprimată
sub o formă sau alta, am auzit-o
de la mai multi cultivatori de le
gume.

Urgențe ale acestor zile.
De la UJECOOP Teleorman aflăm
că preluarea și transportul semințe
lor vor fi urgentate, urmînd să fie
Încheiate în următoarele două săp
tămîni. Livrarea semințelor și trans
portul acestora in magazinele coo
perației de la sate, unde sînt cei
mal multi cultivatori de legume, este
lntîrziată și tn județul Dolj ; aici,
pină la începutul luntl martie, fu
seseră livrate magazinelor sătești se

mințe de legume tn valoare de nu
mai 70 mii lei Este puțin față de
planul anual de 2,8 milioane lei și
fată de cerințele miilor de cultiva
tori de legume. în județul Giurgiu
s-au livrat semințe în valoare de
abia două sute mii lei. iar in Pra
hova — de 477 mii lei.
Cum și cînd vor ajunge semințe
le în magazine, la dispoziția culti
vatorilor de legume ? Pentru că,
oricit de mare ar fi aportul maga
zinelor specializate, numărul lor
restrîns (numai 55 în întreaga tară)
nu oferă condiții de desfacere de
cît pentru putini cetățeni. Pe de altă
parte, cele mai multe orașe nici nu
au magazine de semințe. In orașe
le mai mici, dar cu mulți grădinari,
se impune înființarea sau reînfiin
țarea unor standuri pentru vinzarea
semințelor în magazinele întreprin
derii comerțului de stat pentru le
gume si fructe — I.C.S.L.F. — stan
duri ce și-au dovedit utilitatea cu
mai multi ani în 'urmă. Ținind sea
ma de ponderea gospodăriilor popu
lației de la sate în cultivarea legu
melor. este evidentă necesitatea în
ființării raioanelor specializate in
vinzarea semințelor la magazinele
din centrul fiecărei comune. Și, nu
e de prisos să subliniem, aprovizio
narea acestora cu semințe de legu
me si material săditor (pe baza unei
serioase investigații, a solicitărilor
cetățenilor) este pe cît de importan
tă. pe atît de urgentă.
Să mai notăm că recolta de legu
me din acest an va putea beneficia
de potențialul productiv superior al
semințelor hibride. în special toma
te. Din păcate însă, acestea sînt vîn
dute cumpărătorilor fără informații
le de strictă necesitate asupra în
sușirilor si pretențiilor mai mari de
cît la soiurile obișnuite. Bunăoară,
faptul că. spre deosebire de semin
țele ce se pot cultiva pe perioade
de multi ani. semințele hibride nu
pot fi produse decît in unități spe
cializate și ele trebuie împrospătată
tn fiecare an.
Esențialul este ca semințele șl ră
sadurile de legume să ajungă din
timp la dispoziția cultivatorilor de
legume — Ia sate, ca și la orașe —asigurindu-se structura sortimentală
solicitată de cetățeni și necesară rea
lizării sarcinilor din programele de
autoaprovizionare.

C. BORDEIANU
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în primul trimestru-o producție suplimentară Lucrările agricole de primăvară
pregătite exemplar!
de peste 320000 tone cărbune!
APLICAREA CORECTĂ A TEHNOLOGIILOR
ARGUMENTE DESPRINSE DINTR-UN RAID-ANCHETĂ PRIN UNITĂȚILE COMBINATULUI MINIER
ROVINARI CARE ILUSTREAZĂ CĂ ACEST ANGA)AMENT POATE FI REALIZAT
-importantă rezervă de sporire a producției agricole
Se va încheia peste citeva zile primul trimestru — perioadă care a pus
și pune in fața minerilor sarcini și cerințe deosebit de complexe, a căror
soluționare poate crea condiții pentru buna desfășurare a activității de
extracție pe parcursul întregului an.
în rindurile de față ne propunem să investigăm modul cum au răspuns
acestor cerințe colectivele de muncă din bazinul Rovinari, cel mai puternic
perimetru carbonifer al țării, să relevăm experiența dobindită, acțiunile ce
se întreprind pentru a asigura sporirea producției de cărbune. Un lucru se
impune a fi subliniat de la început : planul pe 1987, cifrat la 22,6 milioane
tone lignit, a fost temeinic fundamentat și, în ciuda nerealizărilor și greută
ților din anii trecuți, minerii din cele patru întreprinderi de bază ale combi
natului de aici au pornit la drum cu hotărîrea fermă de a realiza integral
sarcinile ce le revin in acest an. Mai mult, de aici, de Ia Rovinari, a pornit
chemarea la întrecere către toate colectivele de mineri din țară vizind în
deplinirea și depășirea prevederilor de plan pe 1987. în condiții de înaltă
eficiență. Cum se concretizează angajamentele asumate?

Ne-am oprit mai întii la colectivul
de muncă din cadrul îritreprinderii
miniere Peșteana, cea mai tinărâ
unitate productivă din bazinul carbo
nifer rovinărean. Anul trecut ne-am
ocupat in ziarul nostru de randa
mentul scăzut al celor 8 excavatoare
cu rotor din această vatră de căr
bune și de nivelul nesatis/ăcător al
producției realizate. Iată și situația
actuală : la încheierea
celei de a
doua decade a lunii martie, minerii
de la Peșteana au raportat realizarea
integrală a producției pe trimestrul
I, atît la cărbune cit și la descopertă, propunîndu-și să extragă supli
mentar, pină la 31 martie, peste
1501)00 tone cărbune. în această pe
rioadă. indicele mediu de folosire
extensivă a excavatoarelor a fost de
68,4 la sută, cu 20 la sută mai mare
decît media anului trecut — unul
dintre utilajele conducătoare atingind un indice extensiv de 79 la
sută. Capacitatea medie orară a
ajuns la 926 metri cubi, superioară
cu peste 300 metri cubi față de me■ dia orară a anului 1986. Ce factori
au determinat aceste rezultate ?
— Pornind de la neajunsurile din
anul trecut, împreună cu comitetul
de partid — ne spune inginerul
Ion Dijmărescu, directorul unității —
am analizat concret,.la fața locului,
problemele și resursele existente la
fiecare linie tehnologică. A trebuit
să efectuăm o seamă de schimbări
în conducerea și structura brigăzilor,
să întărim echipele de producție cu
cei mai experimentați muncitori.
Bineînțeles, am insistat pentru elimi
narea absențelor de la program și
instaurarea unui climat exigent de
ordine și disciplină la fiecare punct
de lucru. în acest context, am ac
ționat
ferm pentru realizarea în
totalitate a măsurilor din pro
gramul pregătirilor de iarnă și
a unor lucrări tehnologice care
ne-au asigurat continuitatea extrac
ției și randamentul ridicat al pro
ducției chiar și in condițiile dificile
ale iernii. Cu
aceeași preocupare
stăruitoare, s-a
dovedit că putem
stăpini și problema calității cărbune
lui. Respectînd cu strictețe tehnolo
gia
extracției
selective, acordînd
toată atenția curățirii
stratului și
bunei funcționări a instalațiilor din
circuitele de transport, am livrat in
această perioadă cărbune curat cu o
putere medie de 1 750 Kcal/kg. supe
rioară cu peste 40 Kcal/kg prevede
rilor din STAS.
De la Peșteana
ne-am îndreptat
spre Roșia-Jiu și Rovinari. întregul
cimp carbonifer, dominat de imagi
nea impunătoare a celor 38 de „uzi
ne pe șenile", străbătut in lung și-n
lat de moderne circuite de transport,
care măsoară
peste 120 kilometri,
este o elocventă ilustrare a marelui
efort tehnic și uman investit în
această
zonă
pentru
a asigura
cărbunele atît de necesar termocen
tralelor țării.
Pe întregul itinerar

aflăm vești îmbucurătoare. La Roșia
s-a încheiat marșul excavatorului
O—3 spre o nouă rezervă descopertată de cărbune. La Gîrla, Tismana I,
Tismana II și Rovinari-Est se reali
zează zilnic importante cantități de
cărbune peste plan.
( „Intr-adevăr, ne-a spus maistrul
Dumitru Danciu, președintele comi
tetului de sindicat din cadrul între
prinderii miniere Rovinari, toate
cele ' 4 cariere mari
ale unității
noastre și-au îndeplinit și depășit
sarcinile de plan, cumulînd la zi o
producție suplimentară de peste
230 000 tone cărbune. Menționăm că
am obținut aceste rezultate in con
dițiile
diminuării
consumului de
energie electrică și realizării unei
economii de peste 1.1 milioane
kWh. Extragem
și
livrăm zilnic
25 000 tone lignit și ne-am propus
să ridicăm această cantitate, incepind cu aprilie, la peste 30 000 tone.
Pentru aceasta, pe baza programului
de modernizare,
acționăm perma
nent pentru optimizarea circuitelor
de, transport, executarea la timp și
de calitate a
reviziilor utilajelor,
eliminarea mersului in gol la exca
vatoare și transportoare. Deviza
noastră este să asigurăm funcțio
narea la capacitate a fiecărui exca
vator timp de cel puțin 15 ore pe
zi, ceea ce ne asigură îndeplinirea
și depășirea ritmică a sarcinilor de
plan. In acest scop, în cadrul unei
consfătuiri cu excavatoriștii și bri
gadierii, care a avut loc aici, la Ro
vinari, brigadierul Constantin Vlădoianu a lansat chemarea la între-

cere către toate formațiile din uni
tățile extractive de suprafață din
țară, pentru obținerea titlului de
echipaj-model de înaltă productivi
tate. Deocamdată, 6 din primele 10
locuri sint ocupate de formații de
producție din intreprinderea noas
tră".
încrederea în forțele proprii, efortul
susținut, angajarea responsabilă sint
factori ce caracterizează acum,
la sfîrșit de trimestru, atmosfera de
lucru din cele mai multe colective
de muncă ale Combinatului minier
din Rovinari, Dar acest spirit de
lucru trebuie neîntîrziat instaurat in
fiecare mină,
in
fiecare carieră.
Pentru că, în cursul raidului nos
tru. am întilnit și situații opuse.
Minele subterane de la Urdari, de
pildă, după două luni de activitate
fructuoasă, in martie
ău pierdut
ritmul planului și acum cumulează
importante restanțe. Același lucru și
la întreprinderea minieră Roșia. în
zona căreia sint concentrate 10 mari
capacități de producție. Aici, secre
tarul comitetului de partid, inginerul
Gheorghe Pencea, ne-a adus o sea
mă de „argumente" despre efectele
negative ale timpului rece din luna
martie, despre calitatea slabă a co
vorului de cauciuc și a unor subansamble, despre minusurile în pregă
tirea
profesională a personalului.
Mai puțin sint luate in calcul de
către interlocutor efectele ritmului
lent în care a decurs activitatea dfe
descopertă pentru punerea in va
loare a rezervelor de cărbune, ca și
deficiențele din modul propriu de
conducere și organizare a muncii in
cariere, deși Roșia-Jiu reprezintă un
perimetru minier de mane perspec
tivă.
Atît aspectele pozitive, cit și cele
negative, desprinse din acest raid
vizind stadiul „la zi" al îndeplinirii
producției de cărbune’planificate,
le-am discutat cu directorul general
al Combinatului
minier Rovinari,
ing. Emil Huidu, care, în final, ne-a
precizat :
'— în ciuda unor neajunsuri, ce-și
au. fără îndoială, originea ,și in mo
dul în care a fost, pregătită produc
ția pentru sezonul de iarnă in fie
care întreprindere și carieră, in

1987 am pornit sub auspicii bune, cu
dorința și posibilitatea reală de a
realiza o adevărată cotitură în do
meniul extracției de cărbune. Am
făcut pași însemnați in sporirea răs
punderii colectivelor
dc muncă, a
competenței lor profesionale,
fapt
ilustrat în primul rind prin îmbună
tățirea indicilor intensivi, și exten
sivi de folosire a utilajelor. Ca ur
mare, deși unitățile de la Roșia și
Urdari au diminuat o parte din
'realizări, acționăm in așa fel incit
' să ipcheiem trimestrul I cu o pro
ducție suplimentară dc cel puțin
320 000 tone lignit. Ceea ce înseam
nă mai mult cu peste un milion tone
cărbune față de aceeași perioadă a
anului trecut. Prin măsurile aplicate
urmărim să sporim producția in cea
de-a treia decadă a lunii martie,
pentru a crea condiții realizării- rit
mice și la un nivel superior a pro
ducției din trimestrul II. In acest
sens, lucrăm cu forțe sporite pentru
finalizarea ripărilor la carierele
Gîrla, Poiana, Rovinari-Est, Roșia și
Peșteana. precum și a reparațiilor
lunare la utilajele planificate. Cu
sprijinul „mecanicului-șef" al com
binatului — întreprinderea de utilaj
minier Rogojelu — am intensificat
acțiunea de recuperare și recondiționare a șubansamblelor și pieselor
uzate de mare
valoare, asigurînd
deci mai . bine
excavatoarele și
circuitele cu piese de schimb.
Aceeași măsură am luat-o și în pri
vința utilajelor care sint folosite la
excavare și transpbrt în microcariere. Prin reamplasarea unor excava
toare și executarea unui mare vo
lum de vulcanizări
și remedieri
electromecanice la cariera Roșia-Jiu
și minele de la Urdari. creăm , con
diții ca și aici, în cel mai scurt
timp, să se revină la ritmul planu
lui și să se recupereze restanțele.
Pe această bază preconizăm ca. incepind cu luna aprilie, să ridicăm
și să permanentizăm producția zil
nică de cărbune la peste 55 000 tone,
astfel ca și in trimestrul II să în
deplinim și să depășim sarcinile de
plan.

Plantele tehnice — soia, sfecla de
zahăr și floarea-soarelui — ocupă in
întreprinderea noastră peste 15 la
sută din suprafața arabilă.
Soia, cultură care nu in mod intimplător se spune că reprezintă car
tea de vizită a specialiștilor din agricultură. dat fiind gradul înalt de
tehnicitate pe care îl presupune, a
devenit la noi in unitate o adevărată
probă de profesionalitate. în această
competiție dintre specialiști s-a năs
cut alta, intre mecanizatori, și aceasta în folosul producției, spre cîștigul general al
întregului colec- ------------- 5
tiv. Confirmarea
acestor aprecieri
este dată de re
zultatele obținute
in ultimii ani in
producție.
cînd
nivelul
randa
mentelor a cres
cut de la 2 700 kg
la hectar in 1981
la peste 3 500 kg
în 1986, ceea ce si
tuează întreprin- .-----------------------derea noastră pe
un loc fruntaș' intre unitățile simi
lare din țară. ,
în anul 1986 am cultivat 350 hec
tare cu soia. Ea a avut ca plantă
premergătoare 175 hectare porumb.
150 hectare cereale. 25 hectare plan
te furajere, cultura fiind amplasată
in totalitate in teren irigat. Aș vrea
să precizez faptul că tehnologia adoptată anul trecut a avut la bază
o analiză foarte amănunțită, in de
taliu și pe etape, asupra modului în
care am muncit in anul 1985, ajungind la concluzia că pentru a reali
za producții mari, la nivelul poten
țialului biologic al culturii de soia,
în cazul nostru trebuiau eliminate
unele neajunsuri ce țineau de mo
dul concret in care se execută semă
natul. atit în ce privește densitatea
plantelor, cit și scurtarea la mini
mum "posibil a perioadei de serrlănat.
Și ceea ce s-a dovedit de cea mai
mare utilitate a fost specializarea
formațiilor de mecanizatori care au
angajat in acord global această cul
tură. Eliminind deficiențele consta
tate. am trecut la pregătirea terenu
lui prin discuiri și nivelări de cea
mai bună calitate. Sintem obligați

Din experiența I.A.S. Pietroiu - județul Călărași

Dumitru PRUNĂ
corespondentul „Scinteii"
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benzi, cu distanța între rinduri de
45 cm, , folosind setul de reglaje oare
ne-a asigurat o densitate finală de
480 000 plante la hectar. Structura de
soiuri aleasă a avut ca pondere
Hudgson elită pe o suprafață de 250
hectare și Amsoy 11 pe suprafața de
100 hectare, ceea ce ne-a asigurat nu
numai producții mari, ci și sigure.
Sămință folosită a fost tratată in to
talitate cu 4 doze de nitragin. In
unitatea noastră, insămînțarea cultu
rii începe o dată cu insămînțarea
porumbului, cînd in sol se înregis
trează 8—10 grade, ceea ce in anul
trecut a coincis cu perioada 15—20
aprilie. Am constatat că intirzierea
insămințării soiei după 25 aprilie de
termină mari scăderi dc producție.
Și aceasta in principal ca urmare a
efectelor negative cauzate de seceta
atmosferică asupra polenizării, efec
te care sint din ce în ce mai păgubi
toare pe măsură ce ne îndepărtăm
de perioada optimă.
Spuneam că la noi a devenit o prac
tică să încredințăm această cultură,
de la pregătirea terenului și pină la
recoltare, mecanizatorilor celor mai
experimentați, cărora le facem o in

Inq. Ștefan POIENARU
director al I.A.S. Pietroiu,
județul Călărași

Peste 50000 kg cartofi
de sămîntă la hectar

Activitate intensă in bazinul minier Rovinari

asigura cit mai repede posibil intreaga documentație prevăzută. Apel
care, sperăm, va fi imediat recepționat.

PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII DE MEDICAMENTE

DIN TÎRGU MUREȘ

Acum, prioritar este montajul
utilajelor tehnologice
în actualul cincinal, activitatea de
investiții din municipiul Tirgu Mu
reș
este dominată de construcția
unei mari și moderne întreprinderi
de medicamente. Obiectiv de mare
interes economic, noua unitate va
asigura prin procedee moderne de
extracție din materiale biologice o
largă gamă de medicamente de uz
uman, la originea cărora se află cer
cetările unor reputate cadre medicale
și specialiști din Tirgu Mureș și din
alte centre medico-farmaceutice din
țară.
Desigur, pină la 30 septembrie a.c„
cînd, conform graficelor, intreprin
derea urmează a fi pusă in funcțiu
ne, mai este incă timp. Dar mai
este incă și mult de lucru, intrucit
stadiul actual al lucrărilor de construcții-montaj se află in intirziere
față de prevederile din grafice. Pen
tru a afla cauzele vom reține, mai
întii, opinia beneficiarului.
— Constructorii — ne spune dr.
Ing. loan Boitan. directorul viitoarei
întreprinderi — nu au fost suficient
de pregătiți să facă față ritmului
impus de lucrul in condițiile mai
puțin prielnice ale acestei ierni.
Motiv pentru care s-a pierdut un
fond prețios de timp.
Greutăți a
creat și întreprinderea de prefabri
cate din beton armat Ungheni, ju
dețul Mureș, furnizorul de planșee.
care', deși le-a executat ireproșabil
din punct de vedere estetic și calita
tiv, a înregistrat și el unele intirzieri în execuție și livrări.
Cum
aceste lipsuri au fost eliminate, con
sider că sint întrunite toate condi
țiile pentru realizarea și punerea la
termen în funcțiune a acestei intreprinderi-unicat.
Că este vorba de o cerință pe

struire practică înaintea fiecărei lu
crări. întreținerea culturii a constat
in două-trei prașile mecanice, iar
erbicidarea s-a făcut și in vegetație
cu bazagran, in doză de 4 litri la
hectar in două etape, iar pe o su
prafață de 120 hectare, infestate cu
costrei, am administrat și fusilade.
întreaga suprafață a fost irigată, asi
guri ndu-se trei udări cp. cite o nor
mă de 600 mc la hectar. Aș mai
face precizarea că 80 la sută din
producția obținută a fost valorificată
pentru sămință. Ceea ce ne-a asigu
rat realizarea unor mari venituri
la această cultură.
Numai din valo
rificarea soiei am
realizat anul tre
cut un venit de
peste 4,2 milioane
lei față de 3.4
milioane lei pla
nificate, ceea ce
ne-a asigurat în
final un impor
tant
beneficiu. •
Dar cîștigul real
este mult mai
mare, intrucit noi, la soia, folosim și
producția secundară care constituie
un bun furaj pentnu numărul mare
de ovine de care dispunem.
Am obținut anul trecut o produc
ția bună. Dar lucrătorii de la ferma
nr. 5 Gildău, care pe o suprafață de
100 hectare au realizat o producție
medie de 4 130 kg ța hectar, ne-au,
demonstrat că acesta a fost de fapt
potențialul adevărat al pămintului și
soiurilor. Pentru 1987, pe suprafața
planificată de 900 hectare, toate lu
crările din toamnă sint efectuate ire
proșabil din punct de vedere al ca
lității, dispunem de soiurile necesa
re, am definitivat schemele de se
mănat, dozele diferențiate cu care
se vor executa fertilizările și erbicidările. Dispunem de toate condi
țiile pentru a realiza producții supe
rioare anilor precedenți nu numai la
soia, ci și la toate celelalte culturi.

Spre 4 tone de soia
la hectar!

Foto : E. Dichiseanu

TOATE INVESTIIHIE - 1N FUNCȚIUNE LA TERMEN!
(Urmare din pag. I)
------------------------------pentru care intreprinderea beneficiară face apel la proiectant pentru a

să facem acest lucru intrucit condi
țiile specifice ale terenurilor de baltă
nu ne permit primăvara executarea
tuturor lucrărilor prevăzute în teh
nologia culturii și în mod deosebit
nivelarea terenului, ceea ce, după
cum se știe, la soia este o lucrare de
foarte mare finețe. O dată cu lucra
rea de pregătire a terenului din pri
măvară, s-au administrat cîte 300 kg
îngrășăminte complexe la hectar și
am efectuat erbicidarea cu treflan
asociat cu sencor. însămințatul a fost
realizat cu semănătoarea SPC 9 , in

deplin realizabilă
ne-am convins
direct pe șantier. La toate punctele
de lucru există o mare concentrare
de forțe mecanice și umane, iar co
mandamentul județean de investiții
urmărește, pas cu pas, mersul lu
crărilor. „In etapa actuală dispunem
de tot ce este necesar pentru accen
tuarea ritmului de execuție — ne-a
precizat inginerul Ștefan Bogat,
șeful șantierului. Lucrăm cu peste
200 de oameni, avem toate utilajele
grele de execuție necesare, iar prin

introducerea schimbului II .și. la
nevoie, chiar a schimbului III vom
recupera rapid rămînerile în urmă".
De altfel, angajamentul constructo
rului este ca, pină la 30 iunie a."c„
să finalizeze centrala termică, gospo
dăria de apă. corpul utilităților și
atelierul mecanic, urmind ca. in pe
rioada următoare,
accentul să fie
pus. cu precădere, pe finalizarea la
termen a principalelor capacități —
hala pentru
pregătirea fabricației,
condiționările de medicamente, sec
ția de finisare a fabricației și insta
lația de sinteză tropofar. Grăbirea
ritmului de execuție de către con
structori este cu atit mai necesară
cu cît, deși valoarea utilajelor aflate
in curs de montaj se ridică la 47 mi
lioane lei. in stoc se mai află incă,
la. această dată, alte utilaje in va
loare de mai multe milioane de lei.
Referitor la acest aspect, se im
pune și o altă observație legată de
livrarea utilajelor contractate. O
serie de furnizori de utilaje înregis
trează incă mari restanța in livrarea
acestora, situație care, dacă va
persista și in perioada următoare,

poate pune sub semnul întrebării in
trarea in funcțiune a întreprinderii Ia
termenul stabilit. Iată citeva exem
ple. Bunăoară, intre marii restanțieri
se numără întreprinderea de utilaje
tehnologice din Bistrița, care are de
livrat 7 utilaje, și întreprinderea
„Electronica" — București, care —
prin Baza de aprovizionare tehnicomaterială București — trebuia să li
vreze, pină acum, bateriile automa
te de condensatori.
îngrijorătoare
este și intirzierea înregistrată de În
treprinderea de utilaje și piese de
schimb pentru industria chimică din
Focșani, ale cărei utilaje nelivrate
sint acum absolut necesare in fluxul
montajului.
în concluzie, accelerarea ritmului
de lucru pe șantier impune realiza
rea unei mai bune coordonări a acti
vității constructorului cu a montorului.
în același timp.
beneficiarul
trebuie să acționeze mai energic pe
lingă furnizorii de utilaje menționați,
astfel incit disproporțiile dintre cele
două categorii de lucrări, de con
strucții și de montaj al utilajelor,
să .fîe eliminate.

!----------------------- SEMNALE DE

PE ȘANTIERE----------------------- .

• In luna noiembrie, anul trecut. Ia Preparația
I Livezeni. din cadrul Combinatului minier Valea Jiului,
au început probele tehnologice la noile capacități de
preparare construite. N-au durat insă prea mult și
nu pentru că n-ar fi fost nevoie de ele. Ci pentru
că s-a constatat cu intirziere că soluția adoptată
I pentru asigurarea agentului termic necesar in pro
cesul tehnologic
de preparare
a cărbunelui este
I necorespunzătoare. Urmează deci revederea și ^locui
rea ei. Numai că timpul „presează". Capacitatea are
termen de punere in funcțiune in acest an, iar proiectanții incă nu s-au decis asupra noii soluții. In fața
| acestei situații ar fi extrem de oportun ca Direcția
| de investiții din Ministerul Minelor să-și facă simțită
prezența. Deci așteptăm.
■
• Pe șantierele Combinatului petrochimic din
Năvodari urmează să fie puse in funcțiune noi instala
ții productive. Numai că desfășurarea in ritmuri rapide
Ia lucrărilor este grevată incă de lipsuri evidente in
colaborarea dintre constructori, proiectanți și benefi
ciari, de deficiențe in organizarea temeinică a lucră
rilor pe șantier, de neindeplinirea integrală a progra| melor de lucrări stabilite.
Paradoxal, toate aceste
I dificultăți își fac din plin simțite consecințele, in
pofida angajamentelor și promisiunilor făcute de către
conducerile unităților de construcții și montaj angajate

pe această platformă de a-și redresa activitatea des
fășurată. Să fie vorba una, și fapta alta ? Din capul
locului, nu credem că așa se prezintă lucrurile. De
aceea așteptăm măsurile care se impun pentru accelerarea lucrărilor și finalizarea rapidă a noilor obiective
de investiții planificate.
• La turnătoria de rotori pentru pompe din cadrul
întreprinderii
de utilaje și
piese de schimb din
Botoșani, constructorii au acționat in ultima perioadă
de timp energic, cu hotărîrea de a realiza cit mai
repede cu putință lucrările încredințate.
Nimic de
spus in această privință. Numai că de la o vreme
au mai încetinit ritmul de lucru. Motivul ? Lipsa
unei macarale corespunzătoare care să le permită
accesul la punctele de lucru inalte și dificile. Necazul
lor seamănă ca două picături de apa cu povestea cu
„buturuga mică". Mai ales că apelurile lor către
antrepriza coordonatoare n-au avut pină in prezent
nici un ecou. Chiar așa să stea lucrurile, iar conducereaantreprizei să accepte scăderea cadenței de lucru
,dintr-tin motiv atit demărunt ?

Cristian ANTONESCU
Gheorqhe GIURGIU
Ion MARINESCU

I
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întreprinderea agricolă de stat
Codlea dispune de condiții de sol
și climă favorabile culturii cartofu
lui. fapt ce a determinat unitatea
noastră să-și sporească suprafața
cultivată cu această cultură pină la
400 hectare în 1986. Dar elementul
cel mai revelator pentru I.A.S. Co
dlea in anii din urmă il constituie
sporirea substanțială a producției de
cartofi la hectar Următoarele cifre
sint, in acest sens, mai mult decît.
edificatoare. în 1981 — 28 057 kg ; in
1984 — 43 627 kg; în 1986 — 50 127 kg
cartofi de sămință la hectar, pro
ducție pentru care unitatea • noastră
a fost distinsă cu înaltul titlu de
..Erou al Noii Revoluții Agrare".
Sporurile obținute la producția de
cartofi au avut efecte deosebit de
favorabile asupra reducerii costurilor
de producție și, implicit, asupra be
neficiilor. Anul trecut, bunăoară, s-a
obținut un beneficiu suplimentar de
110 lei la: tona de cartofi, față de
cit s-a planificat, ceea ce. la nivelul
întregii producții, a însemnat un
beneficiu de 3 542 000 iei.
în mod firesc se ridică și între
barea : cum am reușit noi ca. in
numai 5 ani. să sporim producția de
cartofi cu peste 12 000 kg la hectar?
în activitatea noastră ne orientăm
permanent după citeva adevăruri
confirmate de viață. Unul din aceste
adevăruri este și acela că de calitatea
lucrărilor executate depinde și nive
lul producției de cartofi, și aceasta
începind chiar cu prima lucrare —
arătura de toamnă — pe suprafețele
care urmează să fie cultivate cu
cartofi, p executăm la minimum 30—
35 cm. 'Aceasta bineînțeles în func
ție de grosimea stratului productiv
al solului, de adîncimea pinzei . de
apă freatică și de planta premergă
toare, in toate cazurile asigurîndu-se
o arătură uniformă. Pentru corec
tarea denivelărilor am executat ară
tura perpendicular pe direcția stabi
lită pentru plantat.
Aceeași atenție acordăm și lucră
rilor de fertilizare, fără de care nu
poate fi concepută obținerea unor
producții bune la hectar. Mai sim
plu spus, noi calculăm și aplicăm
doza de îngășăminte chimice în

.
'

Ce demonstrează
rezultatele
și experiența
I.A.S. Codlea,
județul Brașov
bilonat. îngrășămintele cu fosfor și
potasiu s-au administrat sub arătura
adincă de toamnă. Tot înaintea aces
tei arături, am incorporat în sol și
50 la sută din cantitatea
de în
grășăminte organice, iar restul de 50
la sută se aplică în timpul, iernii și
al primăverii.
Executarea lucrărilor de plantare
și asigurarea unei densități optime
cer o mare atenție, deoarece de mo
dul cum sint respectate aici tehno
logiile depinde într-o măsură hotărîtoare nivelul producțiilor obținute.
Mai întîi, se pune problema înca
drării acestor lucrări in timpul op
tim. Plantarea cartofilor o realizăm
de obicei în cel .mult 15 zile, cît mai
devreme posibil. în scopul asigurării
unei densități optime, primul lucru
pe care îl facem este acela de a
încerca tuberculii la încolțire. opera
ție pe care o efectuăm încă din luna
februarie. Ținînd seama de datele
obținute, noi stabilim astfel normele
de sămință îneît să putem asigura
între 70 000—72 000 tuberculi la hec
tar.
întreținerea, culturii de cartof în

VALEA JIULUI : Utilaje moderne pentru mineri
Muncitorii și specialiștii de la în
treprinderea- de utilaj minier din
Petroșani acordă o atenție deose
bită asimilării și introducerii in fa
bricație a unor mașini și instalații
miniere de mare randament. Ast
fel. in colaborare cu Institutul de
mine din Petroșani a fost proiec
tată și introdusă in
fabricație o

'
i

funcție de cantitatea de cartofi pe
care ne-am propus s-o obținem. Ast
fel, anul trecut am aplicat în medie
pe tona de tuberculi — la o produc
ție realizată de 50 tone la hectar —
cite 8—10 kg azot substanță activă ;
6—8 kg fosfor și cîte 7—9 kg pota
siu. Cantitățile relativ mari de azot
aplicate, de 400—500 kg substanță
activă pe hectar, s-au administrat
in 3 reprize : 50 la sută din canti
tate înainte de plantare. 25 la sută
concomitent cu plantatul, iar restul
de 25 la sută înaintea ultimului re-

nouă instalație de perforat pentru
lucrări geologice. După testările ce
s-au efectuat la întreprinderea mi
nieră Lupeni. va fi introdus în fa
bricație și distribuitorul de presi
une. oe se montează pe complexele
mecanizate de susținere și de ex
tragere a cărbunelui. (Sabin Cerbu).

FILIPEȘTII DE PĂDURE : Cărbune peste prevederi

Prin aplicarea cu strictețe a mă
surilor de perfecționare a organi
zării și modernizarea proceselor de
producție. întărirea ordinii și dis
ciplinei la fiecare' loc de muncă,
minerii din Filipeștii de Pădure
au livrat suplimentar, de la înce
putul acestui an.
termocentralei

Doicești. peste 10 000 tone cărbune,
în scopul menținerii unui ritm
înalt al producției. muncitorii și
specialiștii minei și-au intensificat
eforturile pentru darea în exploa
tare a unei noi m’icrocariere. (loan
Marinescu),

IAȘI : Producție fizică suplimentară
■

i
I

I
1
,

Colectivele de oameni ai mun
cii din .industria județului Iași
au realizat peste sarcinile la
zi însemnate cantități de mașini-unelte, mijloace de auto
matizare și produse ale industriei
electrotehnice. 1 500 radioreceptoa
re și peste 2 200 radiocasetofoane

cu însușiri
acustice superioare,
componente electronice, produse de
mecanică fină, mașini și utilaje
pentru agricultură, prefabricate din
beton pentru construcția a circa 50
apartamente și altele. (Manole
Corcaci).

cepe de obicei imediat după plantare
și se incheie practic cu 12—18 zile
înainte de recoltare. în 1986 (ca de
altfel și în alți ani) am executat
prima rebilonare la apariția buruie
nilor. Lucrarea a fost repetată îna
inte de apariția tulpinilor pe virful biloanelor
(executind
un bilon mare de 25—30 cm înăl
țime, uniform), după care am efec
tuat erbicidarea cu Sencor, diferen-_
țiat pe parcele, în funcție de gra
dul de imburuienare al acestora. în
timpul vegetației am efectuat trata
mentele pentru combaterea bolilor
și dăunătorilor. In perioada iuliehaugust am executat și plivitul ma
nual al buruienilor rezistente la
erbicidare, cu mare grijă însă pen
tru a nu călca tulpinile căzute, pri
lej cu care se asigură și o aranjare
a lujerilor, ceea ce are ca efect o
mai bună aerisire a vegetației.
Pentru observarea la timp a apari
ției manei, ne-am organizat un
micropunct de avertizare, care s-a
dovedit de un real folos. Cu 19—20
zile înainte de declanșarea recoltării,
am executat operația de distrugere
mecanică a vrejilor, urmată de un
stropit cu Reglone, care a condus la
arderea în totalitate a vrejilor, biloanele rămînînd astfel curate, nu
mai bune de recoltat.
Pentru
1987.
lucrătorii
I.A.S.
Codlea și-au propus să depășească
producția anului trecut.
In acest
scop. în toamnă jumătate din su
prafața ce urmează să fie cultivată
cu cartofi a fost fertilizată cu în
grășăminte organice, Iar pe restul
suprafeței administrarea gunoiului
%ș-a efectuat în iarnă și continuă și
acum. Tot în toamnă am fertilizat
cu fosfor și potasiu întreaga supra
față, iar pe unele sole s-a acționat
pentru combaterea pirului pe cale
chimică. In aceste zile, lucrăm in
tens la pregătirea tuberculilor care
urmează să fie plantați. Așteptăm
doar topirea zăpezilor și uscarea
solului . pentru a trece neîntîrziat la
plantarea cartofilor.

Liviu Roșu POPA
inginer-șef la I.A.S. Codlea, județul
Brașov

Sarcinile la export —
onorate în devans
Realizarea la timp și de calitate
a producției pentru export consti
tuie un obiectiv major al activită
ții muncitorilor *și specialiștilor de
la întreprinderea mecanică de ma
terial rulant din orașul Roșiori de
Vede. Prin acțiunile și măsurile
întreprinse pentru organizarea unor
formații specializate in producția
de export, intărirea asistenței teh
nice. adaptarea nomenclatorului de
fabricație la cerințele partenerilor
externi, ridicarea competitivității
utilajelor, echipamentelor și piese
lor de schimb au fost îndeplinite
integral prevederile de plan la ex
port pe primul trimestru al aces
tui an. Succesul este cu atit mai
meritoriu, cu cît colectivului de
muncă al întreprinderii ii revin în
acest an la export sarcini sporite
cu peste 80 la sută față de 1986.
Urmărindu-se în continuare onora
rea exemplară a tuturor contrac
telor cu partenerii externi, au fost
lansate în fabricație comenzile din
cel de-al doilea trimestru al anu
lui. (Stan Ștefan).
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RĂSPUNDEREA EDITORULUI

S-ap desfășurat recent adunări
le generale ale oamenilor mun
cii și adunările pentru dări de sea—x și
-x alegeri în organizațiile
mă
de partid din edituri, instituții investite Cu mari răspunderi
în promovarea spre lumina tiparului a scrierilor menite să
răspundă exigențelor cititorului
de azi, să reziste eroziunii, timpului. Adunarea de partid de la
editura „Junimea" din Iași — instituție culturală al cărei nume
indică limpede moștenirea unei
mari tradiții, a exigenței, spiritului
critic și construcției culturale gi
rate de autoritatea lui Titu Maio
rescu și a cenaclului său — a pri
lejuit, firește, și un bilanț, pozitiv,
al activității din ultimii ani. „Ac
tivitatea unei edituri — arăta Andi
Andrieș, directorul editurii „Juni
mea" — trebuie analizată și ea
prin prisma eficienței, iar cea mai
importantă latură a acesteia este
cea ideatică. Chiar dacă aceasta
este mai greu de evaluat imediat,
din unghiul influenței pe câre o
exercită, judecata de valoare a
cărților ce justifică
activitatea
unei astfel de instituții se poate
întemeia pe cunoașterea opiniei
specialiștilor, a cititorilor, a co
lectivităților către care se îndreap
tă — uneori, din păcate, fără să
ajungă — scrierile promovate de
noi". Premisă cît se poate de ju
dicioasă, responsabilă pentru dez
baterea unei activități ce a cunos
cut, mai ales in anii din urmă, rea
le împliniri, constind din propune
rea unor cărți utile, valoroase. Editura iși face, pe drept cuvint,
un titlu de mindrie din continua*rea unei prestigioase colecții „Emi
nesciana" (îngrijită de un repu
tat eminescolog. istoricul literar
Mihai Drăgan), tinzînd către reali
zarea
acelei
ideale „biblioteci
M. Eminescu" prin intermediul
căreia poetul național beneficia
ză de o nouă privire în timp șl
spațiu, de o luminare adecvată
a dimensiunilor universale ale cre
ației lui. Editorii înșiși se prenumă
ră printre bunii exegeți ai poetu
lui sau ai altor clasici (Virgil Cuțitaru a dat* o meritorie lucrare
consacrată „metamorfozelor" lui
Hyperion, Doina Florea a publicat
recent volumul ..Mihail Sadoveanu sau magia rostirii", un foarte
prețios și complet „inventar" al
melancoliilor și tăcerilor sadoveniene) : o rriînă de oameni harnici
și competenți, alegînd din cele mai
bine de treisprezece mii de pagini
citite de fiecare intr-un an numai
pe acelea demne să vadă lumina
tiparului. S-a discutat la obiect
despre modurile de îmbunătățire a
valoroaselor colecții ale editurii
(„Reporter XX", „Arlechin", „Dra
maturgi contemporani", „Esculap",
seria de arheologie care fructifică
exemplar lucrările prestigioasei
școli istorice. ieșene), valorificarea
numeroaselor talente ale Moldovei,
perfecționarea aplicării criteriilor
de selectare a manuscriselor, spo
rirea atenției pentru, „cei ce vin",
o atitudine mai fermă față de.a, „re'butul
' '
literar",
analiza
colecîn
editură,
a
cărților
tivă,
propuse spre tipărire potrivit
ideii că o carte este, din acest
unghi privită, o operă colectivă.
acționarea mal ingenioasă a me
canismelor de „provocare" a căr
ții memorabile, îndeosebi pentru
tineret, și descoperirea, cum ce
rea Maiorescu, a celor ce, scriind
din „chiar vocațiune internă", în
țeleg că dreptul de intrare în
literatură 11 dă „nu scopul de a
ajunge la un folos individual prin
scriere, nu deșărtăciunea de a te
vedea trecut printre autori", ci en
tuziasmul pentru „o idee sau o
simțire universală", pentru ,ceea ce
este frumos și adevărat. A fost,
deci, o dezbatere matură, fruc
tuoasă, In spirit critic.
Mandatar
al
societății.
In
vestit de aceasta cu răspunderea
imensă de a decide, de a spune
„da" sau „nu" operelor urmînd a
fl încredințate ori nu tiparului, editorul este un intelectual cu pro-

fii complex, reclamind însușiri
care numai rareori și în cazuri cu
totul speciale pot fi întrunite în
aceeași persoană. Indiscutabil, în
tre darurile Iui trebuie să stea bibliofilia, pasiunea literară, infor
mația artistică, cultura, discernămintul ideologic, precum și acea
capacitate de a „provoca" opere care să-1 satisfacă ideal.
Cum ar trebui să fie editorul
„ideal" ? G. Călinescu îl vede cu
un zimbet etern, circulind în toate
mediile și suportînd cu delicateță
infinită cele mai omenești insis
tențe, stabilind o punte prudentă
între adversarii literari și adunîndu-i laolaltă in aceleași
colecții,
păstrindu-și libertatea și nerenunțînd la producția unora de dragul
altora, entuziasmîndu-se cu aceeași
nesecată disponibilitate în fața tu
turor operelor veritabile, menite
să umple rafturile culturii noastre.
Ceea
ce sare în
ochi
întîi de toate aici constă dintr-o
generoasă receptivitate umană și
culturală, a cărei deschidere infi
nită nu decolorează cîtuși de pu
țin personalitatea editorului, op
țiunile, gusturile, intuițiile lui jucînd un rol decisiv în promovarea
valorilor. Citim in atari rinduri și
un îndreptățit elogiu adus acestei

dator de a se sprijini și ține sea
produce, automat, o activitate fără
ma, în deciziile sale, de toți acești
fisură, nu exclude ca, de pildă, o
factori care înlocuiesc gustul per
editură din provincie să mai poată
sonal și subiectiv cu un act colec
fi un debușeu prea generos pentru
tiv de opțiune, răspunzînd astfel * manuscrise mediocre refuzate la
intereselor majore ale culturii, ale
București sau invers ; ca un edi
literaturii, precum și exigențelor
tor să închidă ochii la noutatea
crescînde ale cititorilor. Datoria
veritabilă dar care „pune proble
de a încredința tiparului crea
me", deschizindu-i în schimb prea
ții reprezentative pentru gînmult in fața manuscriselor „albe",
direa și sensibilitatea contempo
ușor de citit și uitat, care mențin
rană caracterizează în primul
și vor menține ca pe o fatalitate
rind pe autorul ce visează un
cursul molcom al manufacturii li
destin public pentru opera sa.
terare. Sînt, din nefericire; cazuri
Nu mai puțin implicați în răspun
de autori făcuți peste noapte in
derea împlinirii acestui destin sînt
pofida slabei calități a „operei",
însă ceilalți factori, uniunile de
vizibilă de departe, dar promovată
creație, cenaclurile profesionale. In
cu ușurință, cu lipsă de răspun
decizia editorului trebuie să-și gă
dere. Se cunosc situații cînd, pre
sească, astfel, expresie, potrivit
venit asupra lipsei de substanță
funcționării calitativ superioare a
ideatică și de talent, editorul dă
democrației
socialiste,
cuvîntul
totuși ciștig de cauză — cu ce ci.șmembrilor comitetelor de condu
tig ? — falsului autor, dînd bun de
cere colectivă ale editurilor, al
tipar manuscrisului, simplă macu
uniunilor și cenaclurilor, al diferi
latură literară : el se comportă in
telor categorii de .oameni chemați
tr-un astfel de căz ca proprietarul
să cunoască, să judece și să spri
unei feude, și nu . ca mandatarul
jine apariția operelor valoroase.
unor interese mai presus de per
De altminteri, alcătuirea unor ast
soana lui. Altul, mai subtil, in
fel de consilii sau comitete de con
numele unor interese personale
ducere colectivă, chemate să dis
sau de grup, își găsește „aliați" in
cute lucrările ce bat la porțile ti
critici de notorietate întru susți
parului, reprezintă o modalitate
nerea unor mediocrități nici măcar
modernă de activitate editorială,
aurite ; în fine, avem- și pe falsul
exigent care se ascunde uneori in
spatele unor consultanți, consilieri
sau referenți a căror fermitate,
Pe marginea dezbaterilor în adunări de partid
cînd nu e o formă de exclusivism
din edituri
dogmatic și intratabil, este debi
toare unui partizanat extraliterar.
Desigur, mandatul se poate retrage
dificile misiuni ■ valorificarea zăcu funcții bine precizate in mari
acelora nedemni.de încredere, dar
cămintului celui mai prețios —
edituri din țări cu bogate tradiții
cu ce preț ? Cu prețul a ceea ce
creativitatea poporului, geniul său
culturale, unde comitetul de lec
un inspirat condei a numit odată
zămislitor. Iată de ce astăzi se atură, alcătuit din oameni cu înaltă
„a doua moarte, a brazilor" : al iro
cordă atîta importanță acestor in
competență filozofică și artistică,
sirii unei mari investiții materiale
stituții destinate nu atit, cum se
propune spre publicare sau res
și spirituale. Din păcate, pe lîngă
mai crede uneori, să fie „uzine de
pinge o operă literară. Nu sînt de
multele valori de prim ordin acu
cărți", ci să administreze cu mare
fel ignorate nici testele în rindul
mulate în acești ani de puternică
grijă, răspundere și discernămînt,
diferitelor categorii sociale, medii
afirmare a spiritului creator româ
talentul național în toată diversi
și profesiuni, cu scopul de a pre
nesc, unele edituri au îngroșat și
tatea întruchipărilor sale. Litera
vedea sau aproxima șocul viitoa
volumul maculaturii publicînd des
tura română a devenit azi nu nu
rei cărți. Atari mecanisme de con
tule cărți ce nu vor deveni opere,
mai un martor sau up reflex al
sultare, opțiune și decizie colecti
„lucrări" destinate să moară în
vieții sociale, dar și un factor activ,
vă asupra unor opere prin defini
ziua apariției. Numai un cititor
prin care viața însăși dobîndește
ție particulare, subiective, rodul
neînțelegător ar putea pretinde ca
conștiință de sine, putînd fi înrîutalentelor inimitabile, confirmă un
podopere în fiecare zi, insă aceas
rită prin marile exemple, simbo
mai vast proces de dezalienare
ta nu poate constitui o scuză pen
luri, prototipuri și modele litera
a creației, de scoatere a ei de
tru promovarea mediocrității și a
re. Tocmai această creștere consi
sub tutela capriciului și a pre
nonvalorii. Să fie oare presiunea
derabilă a coeficientului de recep
ferințelor exclusiviste, intoleran j acesteia atit de mare incit izbuteș
tivitate a vieții sociale de azi față
te. în cultura noastră, decizia
te pe alocuri să dărîme „zidul" ede modelele oferite de creația li
ca expresie a unei ample dis
xigenței ? în realitate, credem că
terară determină și o corespunză
cuții colective are anumite tra
astfel de defecțiuni, acolo unde și
toare sporire a răspunderii auto
diții, concretizate în relativ cu
cînd se produc, indică nu atît ex
rului și editorului, deopotrivă, față
noscuta experiență literară și
clusivismul discreționar al unui ede cuvîntul scris : în care oamenii
ideologică a marilor cenacluri și
ditor anume cît lincezeala și neașteaptă și văd nu numai un re
cercuri precum au fost „Junimea",
funcționarea efectivă, ci numai pe
flex, dar și un îndreptar și mode
cel al „Vieții românești" de sub
hîrtie, a mecanismelor democrati
lator de conștiințe cu mari virtuți
conducerea lui G.
Ibrăileanu,
ce de dezbatere și opțiune colecti
proiective. Conștiința estetică este
„Sburătorul" lui E. Lovinescu, dez
vă. Editorul poate greși nu numai
factor integrant al conștiinței so
baterile din redacțiile revistelor
din teama exagerată de a nu greși.
ciale. De aceea feste greu sau chiar
conduse de Hasdeu, Gherea sau
El poate nutri prezumția infaili
imposibil de a despărți răspunde
Iorga. Asemenea tradiții, ridicate
bilității, însoțită de ignorarea altor
rea scrisului și decizia publicării :
la o putere și semnificație nouă,
opinii. Alteori, din dorința dtț- a
ele ne apar, mai mult ca oricînd,
îmbinate cu noutatea formelor mo
forța succesul prin acte șocante,
indisociabile căci aparțin, solidar,
derne* de a concepe opțiunile -cul
în esență imature. S-a dovedit în
celor care scriu și celor care au
turale sînt incluse în principiile
cîteva rînduri că, aflat la post, pe
primit din partea societății man
democratice care reglementează as
recepție,
cititorul
sancționează
datul de a se ocupa și îngriji de
tăzi activitatea editorială. Toate
prompt aparițiile care nu-i satis
apariția scrierilor de azi. Pe de
aceste prerogative și mijloace de
fac așteptările, exigențele. Exigen
altă parte, precum se știe, decizia
control social nu lasă, cel puțin
țe și așteptări care, in sfîrșit, des
însăși nu poate fi una de factură
teoretic, loc subiectivismului, ju
fid blamabila prejudecată, de ex
personală, supusă jocului capri
decăților pripite sau interesate, ex
tracție elitistă, a cititorului „stas"
cios al gustului individual, ci suma
clusivismului acerb ori toleranței
— pasiv, manevrabil, care nu știe
ori sinteza discuțiilor colective aplacide — albie încăpătoare a rriesă vrea și poate doar să primească
supra fiecărui manuscris, fiecărei
diocrității conformiste și a veleităcut ceea ce i se dă cu o anume
opere înainte ca ea să vadă lumi
tarismului agresiv sau docil. Edi
gălăgie publicitară. Activitatea ena tiparului. Administrarea crea
torul dispune astfel, cum vedem,
ditorială, în general, consolidintivității naționale nu poate fi un
de largi posibilități de a controla
du-și o bună experiență, dispune
act subiectiv, lipsit de riguroase
validitatea deciziei, de a se verifi
— așa cum au dovedit-o și dezba
criterii politice, ideologice, esteti
ca neîncetat pe sine insuși, de a-și
terile din adunările de partid de
ce : acestea izvorăsc din concep
confrunta opiniile într-un dialog
dare de seamă și alegeri — de
ția materialist-dialectică și istori
continuu, deschis și responsabil cu
considerabile resurse de a fi mai
că, din spiritul nou al umanismu
ale celorlalți, căci el se lasă con
ferm așezată pe temeiul consultă
lui socialist, de la care nu se pot
dus nu de interese mărunte ori de
rii reale și eficiente a cititorilor
face nici un fel de' concesii sau
dorința de a-și face cu orice preț
competenți și reprezentativi, a spe
derogări. Din această perspectivă,
o platformă personală, ci de voin
cialiștilor din consiliile de condu
activitatea editurilor nu poate re
ța de a sluji efectiv literatura și
cere, a reprezentanților uniunilor
prezenta activitatea unui singur
cititoretl de azi. Căci, în fine, edi
de creație, ai cenaclurilor acestora,
om, iar opțiunile și deciziile edi
torul este un funcționar public
a căror unică și înaltă obligație
toriale, departe de a putea fi ale
care își orientează comportamen
morală și patriotică este de a se
unei persoane, însumează părerile
tul cultural după exigențe și nor
lecta numai și numai valorile ce
mai multora : consiliile de condu
me valabile oriunde, aceleași la
slujesc formarea omului de azi,
cere, alcătuite din reprezentanți ai
București și Craiova, la Cluj-Napoopere durabile nutrite de aspira
uniunilor de creație, organizații de
ca și la Timișoara ori la Iași. Expe
țiile și împlinirile naționale, de
masă și obștești, academii, insti
riența ne spune însă că asigurarea
modul de a trăi și simți specific
tute etc. Implicat direct în apari
caracterului unitar al sistemului de
poporului român.
ția fiecărei lucrări, editorul este
mocratic de evaluare și decizie nu
C. STANESCU

Prezența marcantă
a corurilor muncitorești
Puternica dezvoltare economicosocială a localităților județului Vas
lui a determinat, mai cu seamă in
ultimul deceniu și jumătate, o sen
sibilă intensificare, amplificare și
diversificare a vieții spirituale la
care participă, în calitate de crfeatori și beneficiari ai actului artistic,
un număr tot mai mare de oameni
ai muncii. Mărturii elocvente în acest sens sînt noile și modernele edi
ficii de cultură înălțate în orașele
Vaslui, Bîrlad, Huși și Negrești, pre
zența masivă a spectatorilor la frec
ventele și atractivele manifestări educativ-formative înscrise în Festi
valul național „Cîntarea României",
ca și numărul tot mai mare, de la o
ediție la alta, de formații artistice și
interpreți individuali distinși în
marea competiție republicană a mun
cii și creației socialiste. Dintre acestea un rol tot mai distinct și ac
tiv în ansamblul activității culturale
îl au, astăzi, formațiile corale mun
citorești, gen. cu deosebită forță de
înrîurire și cu recunoscută contribu
ție la educația patriotică, revoluțio
nară a oamenilor muncii, la educa
ția lor estetică. O prezență devenită
acum nu numai necesară din punct
de vedere numeric și calitativ, ci, am
putea spune, și cotidiană în univer
sul spiritual al colectivelor între
prinderilor economice, al detașamen
tului muncitoresc în continuă creș
tere dîn această parte a tării.
— Deși numărul unităților indus
triale crescuse simțitor — ne spune
Emil Rășcanu, președintele comisiei
propagandă și cultură de la consi
liul județean al sindicatelor — la
prima ediție a Festivalului „Cînta
rea României" am participat cu un
singur cor muncitoresc din județul
nostru : cel al întreprinderii de rul
menți din Bîrlad. De ce ? Pentru că
altul nu mai exista atunci. Este adevărat, era bine pus la punct,
competitiv și apt a influența, a isca
o adevărată emulație în climatul fa
vorabil creat. Ceea ce s-a și întîmplat. Prin inițiativele și acțiunile în
treprinse am reușit ca, în ultimul
deceniu, să ridicăm numărul forma-

țiilor corale muncitorești din județ
la 37. Rind pe rind au luat ființă
asemenea formații la întreprinderea
de elemente pneumatice și aparate
de măsură, tot din Birlad, la între
prinderile de confecții, de aparate
de măsură și control, „Mecanica", de
materiale izolatoare, de prelucrare a
lemnului, „Textila", combinatul de
fire sintetice, toate din Vaslui,
„Moldotex", „Hușeana" și filatura
din Huși, „Abrom" și de vigonie din
Birlad ș.a. Practic, nu avem în pre
zent unitate economică în mediul
urban in care să nu ființeze o for
mație corală participantă în succe
sivele etape ale Festivalului națio
nal „Cîntarea României".
De reținut că, la aceste remarca
bile rezultate, o însemnată contri
buție a avut o inițiativă a forului
județean sus-numit ce s-a dovedit
deosebit de rodnică și în plan artis
tic. Este vorba despre organizarea
unei
competiții
cultural-artistice
complexe, intitulate „Dialogul mun
cii și hărniciei", ce se desfășoară pe
parcursul a doi ani și ajunsă acum
la a IV-a ediție. Foarte stimulativ,
acest adevărat dialog al artelor și al
faptelor, deopotrivă (înaintea lntîlnirii artistice se prezintă, de către
conducătorii de unități, rezultatele
productive și în creația tehnico-științifică, ce au ponderea lor în ba
lanța întrecerii), antrenează toate
unitățile economice din județ. Iar
printre probele de bază, obligatorie
este evoluția pe scenă a unei for
mații corale. Au fost mobilizate ast
fel potențialul și resursele existen-.
te, au fost stimulate ambiția în crea
rea unor noi formații și perfecțio
narea lor continuă prin repetiții, îm
bogățirea repertoriului și prezenta
rea cît mai des în fața publicului.
De la o singură formație corală exis
tentă, deci, cu cîtva timp in urmă,
s-a ajuns acum nu numai ca fieca
re colectiv muncitoresc să aibă ase
menea gen de formație cu multiple
virtuți educativ-formative, ci să se
și organizeze concerte corale ori alte
spectacole de sine stătătoare în care
publicul, care a crescut sub toate as

Corul întreprinderii de aparate de măsură și control Vaslui
pectele și el an de an, apreciază,
gustă din plin armoniile și ritmurile
cintecului patriotic sau de inspira
ție folclorică. Ediția intii a concer
telor corale „Omagiu omului și mun
cii" este elocventă în acest sens.
— îndelungata experiență acumu
lată la noi, la întreprinderea de rul
menți din Birlad — consideră Maria
Popa și prof. Jean Nicolau, dirijorul
de astăzi al formației — a constituit
astfel un exemplu fertil, urmat re
pede și de alte colective din județ.
Ceea ce a făcut ca, în scurt timp, să
avem partenere foarte puternice de
întrecere în corurile de la între
prinderea de aparate de măsură și
control (dirijor, prof. Nicolae Balan),
„Textila" (Ana Cuharec), ambele din
Vaslui, de la întreprinderea de ele
mente pneumatice și aparate de mă
sură din Bîrlad (Ana Bușilă), „Moldotex“-Huși (loan Mereuță) ș.a., cu
noscute de-acum și în afara jude
țului.
Cei peste 2 600 de coriști, cît însu
mează aceste formații, sînt oameni
ai muncii, bărbați și femei, tineri și
mai vîrstnici, de toate profesiile :
strungari, lăcătuși, tratamentiști, operatori chimiști, forjori, metrologi,
filatoare, confecționere ș.a. Corul
întreprinderii de aparate de măsură
și control din Vaslui, prin muncă asiduă și îndrumare competentă din
partea forurilor culturale de resort,
a cunoscut o rapidă ascensiune, a-'
jungînd printre formațiile laureate
ale Festivalului național „Cîntarea
României". O confirmare a valorii

lui o constituie, de asemenea, și lo
cul al II-lea ocupat la ultima edi
ție a prestigioasei competiții corale
interjudețene „D.G. Kiriac" de la
Pitești, foarte desele evoluții în fața
publicului, în rindul căruia se bucu
ră de prețuire.
— Apoi,. precizează dirijorul for
mației, profesorul și compozitorul
Nicolae Balan, faptul că, beneficiind
și de colaborarea cu Filarmonica
„Moldova" din Iași, corul vasluian a
ajuns să se omogenizeze și să-și
perfecționeze într-atît interpretarea
incit abordează cu succes un larg
registru de piese, unele în primă
audiție, avjnd înscrise in repertoriu
și prezentînd atît cintece patriotice
și revoluționare ori prelucrări fol
clorice, cît și multe altele de mai
mare dificultate, ca „Valurile Dună
rii" de Ivanovici sau arii din opera
„Nabucodonosor" de Verdi. Tehnicia
nul Ioniță Gilea, unul dintre interpre
ts de bază ai corului,spune : „Noi,
constructorii de mecanică fină, care
exportăm produsele în zeci de țări ale
lumii, ne afirmăm tot mai mult și
în calitate de creatori și beneficiari
de cultură, de valori spirituale, perfecționîndu-ne și împlinindu-ne ast
fel personalitatea". Este un adevăr
simplu, dar esențial, pus în lumină
de ampla participare a oamenilor
muncii la Festivalul național „Cîn
tarea României".

Petru NECUIA

corespondentul „Scînteii"

LECȚIA DE ISTORIE LECȚIE A IUBIRII DE ȚARĂ
forma adinei simțăminte de atașament pejitru po
porul și țara noastră, de profund respect pentru isto
ria zbuciumată, eroică a neamului, a edifica o înaltă
conștiință a îndatoririlor față de prezentul și viitorul
patriei socialiste — iată una dintre principalele res
ponsabilități ale școlii românești de astăzi. In acest
sens, un loc de seamă revine cunoașterii istoriei po
porului nostru, însușirii luminoaselor invățăminte pe
care aceasta le propune generațiilor de azi și de mîine, aprofundării legăturii strinse dintre prezent, trecut
și viitor.
In această activitate de înaltă răspundere, școala
românească are un prețios îndreptar, orientări de
mare valoare principială și practică in luminoasa con
cepție a secretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu privire la rolul și menirea is
toriei in epoca pe care o străbatem, cu deosebire în
opera de edificare a noii orînduiri, concepție strălucit
reafirmată la recenta ședință comună a consiliilor oa
menilor muncii de naționalitate maghiară și germană.
O concepție care învestește înainte de toate istoria cu
statutul de autentică și larg deschisă carte de învă
țătură a unui popor, cu o mare putere modelatoare,
cu o reală forță de formare și plămădire a conștiinței
noi, socialiste, așezind-o ca temelie a întregii activi
tăți politico-ideologice, educative. Ea trebuie să slu
jească reliefării lecțiilor trecutului — acelea care nu
trebuie, nu pot fi uitate de popoare, fără asumarea
unor imense riscuri pentru prezentul și viitorul aces
tora - cunoașterii a ceea ce a fost progresist și a
slujit mersului neabătut inainte al societății, dar și în
țelegerii a ceea ce a fost anacronic, a frinat drumul
progresului.
In viziunea secretarului general al partidului, isto
ria trebuie să se întemeieze numai și numai pe ade
vărul istoric, pe mărturiile documentare, să ocolească
interpretările și concluziile izvorîte din cerințe conjunc-

Mîndria patriotică
pentru uriașa putere
de creație a poporului
„In formarea, dezvoltarea și con
solidarea patriotismului socialist se
acționează complex, corelat, știindu-se că în noțiunea de patriotism
se disting trei planuri în unitatea
lor dinamică și interdependentă : al
conștiinței, al sentimentului și al
activității concrete, practice pe care
individul o desfășoară. Ca sentiment,
patriotismul se manifestă printr-h
puternică dragoste și respect pentru
popor, pentru istoria, limba și cul
tura lui, pentru mediul geografic Ui
care s-a născut și în care Își des
fășoară activitatea. Pe planul con
științei, patriotismul presupune înțelegerea rațională, logică a noțiunii
de patrie, dar și datoria față de
neamul căruia îi aparții. în același
timp nu se poate concepe adevăratul
patriotism fără a desfășura o activi
tate practică, concretă în care să se
obiectiveze conștiința și sentimentul
patriotic — ne scrie prof. Homer
Radu din București.
Intrucît patria reprezintă mediul
economic, social, politic și cultural
în care trăiește și-și desfășoară
activitatea un popor, mediu consti
tuit istoricește și situat în cadrul
anumitor granițe, se evidențiază în
mod cat,egoric existența unei com
ponente’ economice a patriotismului
ca o reflectare a atitudinii comu
nității respective față de mediul
înconjurător. Fără a neglija celelalte
componente ale noțiunii de patrie și
patriotism, am socotit necesar ca
în lecțiile de Istorie să insist și asupra valențelor educative ale com
ponentei economice a acesteia, cu
convingerea că, astfel, se va realiza și
o înțelegere mult mai profundă a ne
cesității de a contribui fiecare, într-o
măsură cît mai mare, la progresul
economic general al țării.
Am subliniat astfel că, situat
fiind Intr-o zonă geografică unde
s-ău ciocnit permanent, de-a lungul
vremurilor, porniri expansioniste și
de jaf ale unor mari imperii, terito
riul patriei noastre a fost locul da
desfășurare
înverșunată
a
nu
meroase războaie, că obligațiile în
bani și produse, fărădelegile săvîrșite de armatele beligerante, ja
furile, silniciile, incendierile de lo
calități, întreținerea trupelor care
staționau ori se înfruntau pe terito
riul românesc, la care trebuie să
adăugăm pierderile de vieți ome
nești a căror valoare nici nu se
poate calcula, au silit neamul româ
nesc la o permanentă muncă da
reconstruire a ceea ce fusese distrus.
Dînd dovadă de mare putere de
muncă, de o rar întîlnită iubire de'
patrie, învingînd tot felul de greu
tăți, poporul român și-a păstrat per
manent organizarea statală, a reușit
prin lupta plină de sacrificii a fiilor
săi, sub conducerea marilor domni
tori și voievozi, să-și impună lumii
întregi
individualitatea,
afirmîndu-se ca o națiune activă în lupta
omenirii pentru progres și civiliza
ție, românii aducindu-și contribuția
la îmbogățirea patrimoniului uma
nității. In același timp, am relevat
în lecțiile la clasă faptul că, cunoscînd aceste realități economice ro
mânești din perioadele istorice ante
rioare, înțelegem cu mai mare cla
ritate dorința puternică a poporului
român de a trăi astăzi într-o țară
liberă, independentă, ca tot ceea ce
este rezultatul muncii sale să-i
aparțină și să se constituie în com
ponente reale ale creșterii avuției
naționale.
Am stăruit, deopotrivă, asupra
adevărului că, în ciuda acestor per
manente jafuri și distrageri mate
riale, poporul român a dat dovadă
de o neasemuită vocație construc
tivă. In scurtele perioade de relativă
liniște rezidea ceea ce distruseseră
oștile invadatoare sau ridica noi
construcții în care se adunau o totală
dăruire și un neasemuit talent.
Ceea ce a ctitorit neamul românesc
în îndelungata sa existență este
rodul muncii conștiente dăruite cu
dezinvoltură scopului nobil de a-și
înfrumuseța mereu țara și viața.
Am încercat, de asemenea, să In
dividualizez mărturii grăitoare ale
realei vocații a înaintașilor noștri
pentru lucrul frumos, util și trainic,
amintind cil mîndrie de puternicele
cetăți ale geto-dacilor ridicate de
meșterii autohtoni în perioada sta
tului dac centralizat și independent
condus de marele rege Burebista și
mai apoi din vremea legendarului
rege-erou Decebal, cetăți prin exce
lență cu rol defensiv și care
au
stîrnit admirația lumii antice, istori
cii acestei epoci considerîndu-le cu
adevărat inexpugnabile. în epoca
care a urmat, meșterii romani și
daci s-au întrecut în a ridica orașe,
monumente triumfale, sisteme de
apărare la hotare etc. Orașele din
Dacia Romană, destul de numeroase,

turale, din nevoi de moment, să înfățișeze existența șl
evoluția societății așa cum au fost. Un comandament
major, singurul în măsură să confere istoriei statutul
de știință, de disciplină de cercetare și investigare ri
guroasă, aptă să adincească, să aprofundeze cunoaș
terea trecutului. O subliniere care își vădește cu atit
mai mult însemnătatea principială, cu cît istoria tre
buie să fie totodată o punte de cunoaștere și apro
piere între popoare, să contribuie la înțelegerea fap
tului că numai întemeiate pe respectul reciproc, in
clusiv pe prețuirea valorilor proprii create de-a lungul
vremurilor, relațiile între popoare se pot așeza pe te
melii trainice, rodnice, de conlucrare și înțelegere.
„După părerea mea — arăta tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU —, istoria trebuie să servească —
așa cum am mai spus-o nu o dată - nu accentuării
stărilor de lucruri negative, ci apropierii și înfrățirii în
tre popoare, fn multe din evenimentele istorice - mă
refer mai cu seamă in perioada mai apropiată — un
rol au avut clasele dominante dintr-o țară sau alta.
Dar existența unor momente negative, intr-o anumită
perioadă a istoriei, in relațiile dintre diferite țări,
trebuie să nu fie scoasă in evidență, ci să se realizeze
o delimitare de politica fostelor clase exploatatoare,
dominante, să se pornească de la necesitatea dezvol
tării și realizării unei istorii noi, de prietenie, de cola
borare".
In vederea predării în acest spirit înalt umanist a
istoriei, școala românească beneficiază de multiple
posibilități, iar colaborarea școlii cu alți factori edu
caționali, cu muzeele de istorie in primul rind, are
darul, așa cum o atestă experiența vieții, de a spori
forța de înrîurire a datelor istoriei, de a completa și
îmbogăți cunoștințele despre trecutul național. La o
serie de preocupări și inițiative în direcția sporirii pu
terii de influențare a predării Istoriei, la roadele co
laborării dintre școli și instituțiile muzeale se referă
ancheta de față.

erau înzestrate cu tot ceea ce re
prezenta la acea dată însemnul civi
lizației și prosperității. Cunoașterea
și vizitarea acestor mîndre ctitorii
ale vremurilor de odinioară dau
naștere unor sentimente de autentic
patriotism, de legitimă mîndrie că
noi, cei de astăzi, sîntem urmașii
direcți ai acestor harnici și neînfricați înaintași.
Din timpul evului mediu românesc
stau și astăzi mărturie construcții
încă din vremea acelor „ziditori da
neam și țară, dătători de legi și
datini", a Mușatinilor și Basarabilor,
adevărate depozitare ale istoriei
neamului. Tăcute, dar mîndre și
semețe, se dezvăluie în întregime
celui care le înțelege și le respectă
tăcerea, Ie admiră și le prețuiește
ca pe adevăratele vestigii ale îna
intării neamului românesc prin
ursita Istoriei. Curților domnești de
la Cimpulung, Curtea de Argeș,
Tîrgoviște, Baia, Șiret, Suceava, Iași,
Vaslui, Hîrlău ș.a. li s-au adăugat
cetățile de pază sau de refugiu în
caz de primejdie de la Poenari,
Rucăr, Turnu Roșu, Neamț, ctitoriile
de la Cozia, Putna și atîtea altele.
Iri lecții am reliefat adevărul că
fiecare epocă sau orînduire socialeconomică și-a adus contribuția la
îmbogățirea patrimoniului național
al valorilor materiale și spirituale,
epoca pe care o trăim acum fiind în
acest sens cea mai bogată în împli
niri dip întreaga noastră Istorie. In
- acest răstimp se împlinesc mari vise
și proiecte ale înaintașilor. Podul
de la Fetești-Cernavodâ, pe Dunăre,
construit între 1890—1896 de către
inginerul român Anghel Saligny —
Ia timpul său cel mai lung pod de
pe continent și unul dintre cele
mai mari din lume — ca și lucră
rile de construcții din portul Con
stanța, cu silozurile din beton, după
planurile aceluiași inginer român,
sînt dezvoltate astăzi, la dimensiuni
impresionante, prin Canalul Dunăre
— Marea Neagră, prin marile poduri
aflate acum în construcție, precum
-și prin modernizarea actualului port
Constanța și darea în funcțiune a
portului Constanța-Sud.
în aceste decenii ale epocii pe
care o străbatem, geografia patriei
cunoaște un amplu proces înnoitor.
Cetățile industriei, ale învățămîntului și științei românești, dinamicul
proces de modernizare a tuturor
localităților țării sînt o dovadă a
muncii Conștiente pe care o depune
poporul român în drumul său, hotărît
de a crește necontenit bogăția și
prestigiul țării noastre, a forței de
creație a unui popor liber, singur
stăpîn pe soarta sa".

„Tainele" cercetării,
deprinse încă de pe
băncile școlii
„în cadrul școlii se îmbină tot mai
armonios triada instruire-educațiecercetare — ca laturi componente de
bază ale procesului de învățămint —
ne scrie prof. Laurențiu Ștefănescu,
muzeograf principal la Muzeul de
istorie și artă al municipiului Bucu
rești. Dacă instrucția și educația au
fost laturile tradiționale ale învățămîntului de toate gradele, iată că in
școala contemporană cercetarea ști
ințifică devine cea de a treia latură
fundamentală a procesului de for
mare a viitorilor constructori ai socialismujui și comunismului. Desigur
că această ultimă latură a acestui
generos proces nu se desfășoară
efectiv la ore, ea găsindu-și aplica
bilitate mai ales în cadrul cercurilor
științifice pe obiecte.
Voi susține aceste păreri cu mode
lul oferit de Școala generală nr. 99
— sectorul 4 București. Aici, colec
tivul catedrei de istorie din școală
colaborează de mai bine de doi ani
în organizarea
acțiunilor politicoeducative ale organizației de pio
nieri cu Muzeul de istorie și artă al
municipiului București. Pe baza
acestei experiențe, la începutul aces
tui an școlar s-a creat un cerc de
istorie în școală. Au fost selectați
cei mai buni elevi la istorie din
clasele a Vil-a și a VIII-a, care în
prima ședință de cerc au hotărît să
dea cercului denumirea de „Mircea
cel Mare". Elevii au fost lnvățați să
alcătuiască o bibliografie, un index
bibliografic, fișe de cercetare știin
țifică, un referat, o comunicare.
în primele ședințe din acest an
școlar, elevii au dezbătut probleme
legate de aniversarea a 2 500 de ani
de la prima atestare documentară a
geto-dacilor. Finalizarea acestei cer
cetări tematice s-a .făcut în cadrul
unei ședințe de cerc, care s-a des
fășurat cu participarea, ca invitați,
a arhiviștilor Olivia Strachină și
Virgiliu Z. Teodorescu de Ia Direcția
Generală a Arhivelor Statului. Șe
dința s-a desfășurat sub forma unei
discuții libere, condusă de președin
tele
cercului,
elevul
Păduraru

Dragoș din clasa a VIII-a D.
Tematica atît de generoasă — „Getodacii — cei mai viteji și cei mai
drepți dintre traci" — a oferit tu
turor celor 16 membri ai cercului,
ca și invitaților, posibilitatea de a
demonstra unei asistențe ce număra
peste 50 de persoane — profesori de
istorie din sectorul 4 — roadele
unei munci desfășurate cu pasiune
și rigoare științifică. Discuțiile libere
și elevate, îmbinate cu mijloacele
audiovizuale au scos In evidență
faptul că munca celor 16 mici cerce
tători nu a fost în zadar, ilar pro
fesoarele de istorie din școală au
relatat că în tezele trimestriale,
elevii membri al cercului au folosit
în lucrările lor date noi aflate în
cadrul ședințelor de cerc.
Pentru ședințele ulterioare, temele
se referă la domnia lui Mircea cel
Mare, .65 de ani de la crearea U.T.C.,
40 de ani de la făurirea Republicii,
80 de ani de la marea răscoală din
1907. De asemenea, o ședință de
cerc se va desfășura la Muzeul
Curtea Veche, unde se vor urmări
aspecte legate de arhitectura medie
vală".

Vestigiile arheologice
- valoros mijloc
de înțelegere
a trecutului
— Stimate tovarășe dr. docent
Szekely Zoltăn, conduceți de mai
bine de un sfert de secol o insti
tuție cu largi posibilități de edu
cație patriotică a maselor, în special
a tineretului
— Muzeul județean
Covasna. în ce măsură este el impli
cat in activitatea de educare a ti
nerilor în spiritul înaltelor idealuri
ale patriotismului socialist 7
— Pornind de la faptul că parti
ciparea directă a tinerilor la săpă
turile arheologice reprezintă un act
ce le lărgește orizontul de cultură
generală, un
deosebit de eficient
mijloc de sădire a celor mai pu
ternice sentimente de patriotism, la
cercetările arheologice am atras un
mare număr de elevi și tineri care
au avut numai de cîștigat în urma
participării la munca de pe șantiere.
In primul rind aș aminti cel mai
important șantier arheologic la care a
participat un mare număr de elevi
și tineri, cel de la Ariușd. Această
așezare din neolitic, descoperită în
secolul trecut și cercetată sistematic
începînd cu anul 1969, ne-a oferit
una din cele mai mari satisfacții
prin scoaterea la iveală a uneia din
tre cele mai înfloritoare culturi din
amintita epocă, reprezentată mai
ales de ceramica pictată, aflată
într-un deosebit de avansat stadiu
de dezvoltare. Am efectuat, de ase
menea, cercetări la cetatea getodacică aflată în Valea Zînelor de
la Covasna.
Dar aș da și cîteva date privind
colaborarea fructuoasă cu școlile din
județ în efectuarea unor săpături
arheologice și implicit în educarea
patriotică a elevilor. Aș aminti, mai
întîi, activitatea neobosită a profe
sorului de istorie din localitatea Turia, Artur Coroiu, care de ani de
zile conduce un grup de elevi cu
predilecție pentru istorie la săpătu
rile efectuate pe șantierul din amin
tita localitate. Practic, acestui grup
de mici arheologi i se datorează
faptul că localitatea Turla este cea
mai cercetată din punct de vedere
arheologic din județul Covasna.
Vestigiile scoase aici la iveală apar
țin neoliticului și epocii bronzului.
De exemplu, în campania de săpă
turi de anul trecut s-au descoperit
două locuințe cu urme de stîlpi, cu
un pridvor și mai multe materiale
din piatră, lut, ceramică. Pot spu
ne că s-a
făcut o descoperire
de-a dreptul senzațională prin scoa
terea la iveală a unei unelte din os
cu care se executa ornamentarea
ceramicii. în afară de materialele
aflate în Inventarul locuințelor, s-au
descoperit și semințe de plante ce
atestă că populația autohtonă a
acelor timpuri se ocupa intens de
agricultură și de creșterea animale
lor. Un alt caz fericit de colaborare
fructuoasă cu elevii este cel al șco
lii generale nr. 4 din Sfîntu Gheorghe, sub directa conducere a pro
fesorilor Iacob Iosif și Botoș Francisc. Ei au descoperit vestigii ale
culturii Gava, care reprezintă prima
etapă a epocii de fier, necunoscută
pînă acum în sud-estul Transilva
niei.
Șirul exemplelor ar putea conti
nua, atestînd că „filele" nescrise ale
istoriei au o profundă înrîurire asu
pra micilor arheologi, sădindu-le în
suflet sentimentul dragostei pentru
patrie, pentru trecutul oamenilor pămintului românesc.
Anchetă realizată de

Silviu ACHIM
Constantin T1MARU
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IAȘI : Resurse energetice
refolosibile
Concomitent cu modernizarea și
dotarea cuptoarelor de căldură șl
tratament termic cu arzătoare autoregenerative, cațe reduc consumul
de gaz metan cu 30 la sută, Com
binatul de utilaj greu din Iași a
trecut și la valorificarea pe scară
largă a resurselor energetice refo
losibile. In acest fel, secția forjă
grea nr. 1, de exemplu, a putut fi
deconectată de la rețeaua de termoficare a combinatului și în acest fel
se obține o însemnată economie de
combustibil convențional. (Manole
Corcaci).

VRANCEA: Materiale
pentru construcții

i

a se construi pe trimestrul I, pla
nul fiind depășit pină la această
dată cu 30 de noi locuințe predate
„la cheie" oamenilor muncii. în
municipiul Botoșani au început lu
crările la noul ansamblu de lo
cuințe „Calea Națională 2“ și in
ansamblul „Piață". Constructorii
botoșăneni s-au angajat ca in al
doilea trimestru al anului planul
propus inițial să fie depășit cu
aproape 300 de apartamente. (Eugen
llrușcă).

POENI : Locuințe noi
pentru petroliști
Intr-unui din cele mai «■ tinere
centre petroliere ale țării — Poeni,
județul Teleorman — au fost pre
date primele apartamente construi
te aici pentru oamenii muncii care
lucrează la Schela de extracție a
țițeiului. Conform programului, într-o primă etapă se vor înălța pen
tru petroliști blocuri de locuințe cu
peste 70 de apartamente. în același
timp, se vor amenaja unități co
merciale pentru desfacerea mărfu
rilor alimentare și industriale, pre
cum și unități prestatoare de servi
cii pentru populație. (Stan Ștefan).

Șantierele de investiții, benefi
ciare ale produselor realizate la
Întreprinderea de materiale pentru
construcții — Doaga, au primit în
perioada care a trecut din acest
an, peste prevederile contractuale,
6 400 metri cubi prefabricate din
beton. Producția suplimentară con
stă în panouri pentru realizarea
blocurilor de locuințe, tuburi precomprimate destinate lucrărilor de
PRAHOVA : Instalație
irigații și canalizare, stabilopozi
folosiți la construcția obiectivelor
pentru valorificarea
portuare și alte materiale. Depăși
materialelor refolosibile
rea producției planificate s-a dato
rat, in primul rînd, creșterii pro
La întreprinderea de anvelope
ductivității muncii, prin mecaniza
„Victoria" Florești, ca de altfel și
rea lucrărilor, la turnarea stabiloîn alte sectoare de activitate, pen
pozilor, prin folosirea unor dispozi
tru protejarea unor componente
tive speciale — realizate în între
prindere — Ia decofrarea panouri • specifice fabricației se utilizează
folie de polietilenă. O dată utili
lor mari pentru locuințe, prin în
zată, folia era aruncată. De curînd,
locuirea tunelelor de tratament ter
un colectiv de specialiști din uni
mic a betoanelor cu role. (Dan Drătate a conceput și realizat prin
gulescu).
autodotare o instalație de recupe
prin care se obține din folia
BOTOȘANI : Constructorii rare,
utilizată un nou produs cu pro
prietăți
similare celor inițjale.
de locuințe se grăbesc
După primele încercări care au
avut loc și care au confirmat solu-,
Printr-o mobilizare deosebită în
ția adoptată, specialiștii întreprin
muncă, lucrătorii din cadrul Trus
derii vor mări capacitatea actuală
tului de antrepriză generală cona instalației prin care se contează
strucții-montaj Botoșani raportează
pe o economie anuală de peste 16
îndeplinirea înainte de termen a
milioane lei. (Ioan Marines^!).
numărului de apartamente stabilit

INFORMAȚII SPORTIVE

Mult succes, tricolori!
tive a fost la 6 mai 1973 la Tirana,
in cadrul preliminariilor pentru cam
pionatul mondial, cind naționala
noastră, condusă de antrenorul Va
lentin Stănescu, a învins cu 4—1. De
atunci însă partenerii noștri de azi
au făcut mari progrese, reușind —
prin calități tehnico-tactice conside
rabile, dar mai cu seamă prin forță
și rezistență fizică, prin presingul
aplicat pe tot terenul și pe tot
parcursul meciului — să înregistreze
o seamă de rezultate frumoase, bine
apreciate în arena internațională.
.Desigur că antrenorii Emerich
Jenei și Cornel Drăgușin, ca și
toți tricolorii noștri, cunosc mai bine
aceste lucruri. Ei au studiat cu aten
ție și seriozitate jocul echipei Alba
niei. Faptul că principalul furnizor
de titulari în naționala noastră este
supercampioana Europei — echipa
Steaua București — constituie o ga
ranție a omogenității in joc. Deși te
renul greoi va fi, probabil, un adver
sar in plus pentru fotbaliștii noștri
(tehnici și viteziști), există temeiuri
să sperăm și să credem intr-o vic
torie românească. Singurele con
diții sint ca tricolorii să joace la va
loarea lor și să lupte pe tot
parcursul celor 90 de minute cu am
biția și dăruirea patriotică de care
au mai dat dovadă in atitea alte rinduri.
La fluierul arbitrului portughez
Manuel Fernandez Correia, echipa
României va intra pe teren in urmă
toarea formație probabilă : Lung —
lovan, Bumbescu, Belodedici, Ungureanu — Stoica, Bbloni, Klein, Hagi
— Lăcătuș, Pițurcă.
Lor, ca și altora care, eventual, le
vor lua locul, să le urăm din toată
inima „SUCCES, MULT SUCCES
Și, ca o invitație binevenită pentru
cei ce se vor afla în tribunele sta
dionului Steaua — să-i încurajăm tot
timpul, să simtă băieții că joacă
acasă !
____

Gheorghe MITROI

★
Pe stadionul „1 Mai" din Pi
tești, în prezența a peste 5 000 spec
tatori, s-a disputat marți meciul din
tre formațiile României și Albaniei,
contînd pentru preliminariile cam
pionatului european de fotbal rezer
vat echipelor de tineret. Fotbaliștii
români au obținut victoria, cu scorul
de 3—2 (3—2). Pentru gazde au mar
cat Bănuță (min. 10), Cojocaru (min.
26) și Cadar (min. 39), punctele oas
peților fiind înscrise de Shehu
(min. 6) și Pano (min. 42).
Arbitrul Edgar Azzopardi (Malta)

teatre
0 Teatrul Național
(14 71 71,
sala
mare): Caligula — 18; (sala
amfi
teatru): Intre patru ochi (B) — 18;
(sala studio-99)): Medalion liric „G.
Topîrceanu44 — 16,30
0 Filarmonica
George
Enescu*4
(15 68 75, sala studio):
Recital
de
vioară Liliana Mânu — 17; (Ateneul
Român): „Cele mai frumoase lieduri4*
— I. Bianca-Luigia Manoleanu-soprană, Remus Manoleanu-pian — 18
0 Opera Română (13 18 57): Evghenl
Oneghin — 18
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46):
Neinsemnații — 18; (sala
Grădina
Icoanei, 11 95 44):
Dimineață
pier
dută — 18
0 Teatrul de comedie (16 64 60): Clrtițele — 18
0 Teatrul „C. I. Nottara"
(59 31 03,
sala Magheru): Karamazovil -- 17.30;
(sala studio): Cinci romane de amor
— 18.30
0 Teatrul Giulești
(sala Giuleștl,
18 04 85): Medalionul de argint — 18

*

următoarele formații :
Gh.
Popescu,
Cirstea. Topolinschi —
Lupu, Bănuță, Sabou (min. 75 Badea),
Pistol — Cadar (min. 89. Țîră), Cojo
caru ; Albania : Mersini — Kepi,
Ramadani, Alimehmeti, Lekbello,
Gega, Ziu, Pano (min. 66 Gjyli),
Millo, Kuriu, Shehu.
în clasamentul grupei, pe primul
loc a trecut echipa României, cu 4
s puncte, urmată de Spania — 3 punc
te. Austria — 2 puncte (ambele cu
un meci mai puțin disputat) și Al
bania — 1 punct.
.

a

(Agerpres)

vremea

condus

România : Stîngaciu — Achim,

0 Teatrul satiric-muzical
„C. Tânase" (sala Savoy, 15 56 78): Tempo,
tempo și ceai — 18.30; (sala Victoria,
50 58 65): Bărbatul fatal — 19
0 Teatrul „Ion Creangă"
(50 26 55):
Nota zero la purtare — 9; De la Stan
și Bran la Muppets — 14,30
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria): Guliver în țara păpușilor
— 15; (sala Cosmonauților, 11 12 04):
Amnarul fermecat — 15
0 Circul București (10 41 95): „Inter
național Show ’87“ — 19
0 Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59): Matca — 18,30

cinema
0 Acțiunea „Autobuzul": FLOREAS-

CA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
LIRA (317171) — 15; 17; 19
0 Punct... și de Ia capăt : COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19. ARTA
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Toate pînzele sus (III): POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
0 Incendiul : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19

i

Ședința
afacerilor externe
» » Comitetului miniștrilor
•
ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia
MOSCOVA 24 (Agerpres). — La
24 martie s-a deschis la Moscova
ședința Comitetului miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia de
prietenie, colaborare și asistență
mutuală. La lucrări participă miniș
trii afacerilor externe ai R.P. Bul
garia — P. Mladenov, R.S. Ceho
slovace — B. Chnoupek, R.D. Ger
mane — O. Fischer, R.P. Polone —
M. Orzechowski, Republicii Socialis

te România — Ioan Totu, R. P. Un
gare — P. Varkonyi, U.R.S.S. — E. A.
Șevardnadze.
Sînt examinate probleme privind
situația din Europa și, in general,
din lume.
O atenție deosebită se
acordă problemelor opririi cursei
înarmărilor, in primul rind a celor
nucleare, reducerii forțelor armate
și armamentelor convenționale din
Europa, întăririi securității europene
și generale.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ELENE
Domnului CHRISTOS SARTZETAKIS
Președintele Republicii Elene
ATENA
Aniversarea Zilei naționale a Republicii Elene îmi oferă plăcutul prilej
de a vă adresa', in numele poporului român și al meu personal, felicitări
călduroase și cele mai bune urări, de sănătate și fericire personală, de pro
gres și prosperitate poporului elen prieten.
Am convingerea că, prin eforturile noastre comune, relațiile tradiționale
de prietenie și colaborare dintre România și Grecia vor cunoaște o dez
voltare continuă, pe toate planurile, in interesul și spre binele popoarelor
român și elen, al cauzei păcii, securității și colaborării în Balcani, in Eu
ropa și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 25 martie, ora 20 — 28 mar
tie, ora 20. în țară : Vremea se va în
călzi treptat, iar cerul va fi variabil,
cu înnorări mai accentuate spre sfîr
șitul intervalului în regiunile vestice
și nord-vestice, unde vor cădea preci
pitații locale sub formă de ploaie. în
rest, acestea vor fi izolate. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între minus
3 și plus 7 .grade, izolat mai coborîte
în depresiuni, iar cele maxime între
6 și 16 grade, local mai
ridicate la
sfîrșitul intervalului. Dimineața, local
se va produce ceață.
în București :
Vremea se va încălzi treptat, iar cerul
va fi variabil. Vîntul va sufla
slab
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 1 și
plus 2 grade, iar cele maxime între
8 și 12 grade. Dimineața, condiții de
ceață slabă.

DE LA MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII
între 25—30 martie 1987, în întrea
ga țară se va desfășura campania de
vaccinare antipoliomielitică a copii
lor născuți între 1 august 1986 și 31
ianuarie 1987, precum și a celor ră
mași nevaccinați în campaniile pre
cedente.
Sînt invitați să se prezinte la dis
pensarele medicale, cu copiii din
această grupă de vîrstă, atît localni
cii, cit șl familiile cu domiciliul flo
tant sau cei care, In intervalul res
pectiv, se află ocazional în alte lo
calități.
(Agerpres)

tV

AZI, MECIUL DE FOTBAL ROMANIA-ALBANIA
Echipa noastră națională debutează
în noul sezon competițional astăzi, la
București, in compania reprezentati
vei Albaniei. Este vorba, bineînțeles,
de debutul oficial, intrucît, cum bine
se știe, ea a mai susținut in prealabil
două intilniri de pregătire și verifi
care — ambele in deplasare : 3—1 cu
Turcia la Ankara ; 1—1 cu Grecia la
Atena.
Jocul de astăzi (programat pe sta
dionul Steaua începînd de la ora
16) contează pentru preliminariile
campionatului european de fotbal —
grupa I. grupă din care mai fac
parte echipele Spaniei și Austriei,
una singură dintre acestea patru
urmând să se califice in turneul final
programat pentru vara anului 1988 in
R.F.G. Situația in grupă este departe
de a se fi limpezit cit de cit, deși
fiecare competitoare a susținut cite
două partide. Reprezentativa noastră
a învins lejer pe cea a Austriei (4—0,
la București) și a fost învinsă greu
de cea a Spaniei (0—1, la Sevilla).
Pină la ora începerii meciului de
azi, ea ocupă locul al doilea in cla
sament (2 puncte ; golaveraj : 4—1),
fiind precedată de Spania (4 puncte;
golaveraj : 3—1) și urmată de Aus
tria (2 puncte ; golaveraj : 3—4) și
Albania (zero puncte). După meciul
nostru, un alt meci important pentru
grupă se va disputa la 1 aprilie la
Viena, intre Austria și Spania, după
cum foarte importantă va fi și parti
da România — Spania, programată la
București în 29 aprilie.
Dar, cum bine se spune Irt fotbal,
partida cea mai importantă este în
totdeauna cea care urmează. Un mo
tiv in plus în acest sens il constituie
faptul de acum notoriu și probat, că
fotbalul albanez este in prezent mult
mai bine cotat decit arată palmaresul
intllnirilor noastre directe : 10 me
ciuri jucate, dintre care șapte ciștigate de fotbaliștii români, două de
cei albanezi și‘o egalitate. Ultima
confruntare a celor două reprezenta-

în perioada 17—24 martie, actori
de la Teatrul de pantomimă din
Londra au susținut o serie de re
prezentații cu spectacolul „Shakespeare-Opere". pe scenele teatrelor
naționale din București și Craiova.
La premierele din Capitală și.
respectiv. Craiova, au asistat repre
zentanți ai Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, ai organelor lo
cale de stat, oameni de artă și cul
tură. un numeros public, precum și
James Arbathnott. ambasadorul Ma
rii Britanii la București.

Reuniunea

general-europeană

de

la

Poziția țării noastre
referitoare la aspectele militare ale securității —
prezentată de reprezentantul român la reuniune
VIENA 24 (Agerpres). — N. Chilie
transmite : Una din problemele ma
jore examinate la reuniunea gene
ral-europeană de la Viena o repre
zintă aspectele militare ale securității
în Europa. Reafirmind poziția de
principiu a României în această pro
blemă. reprezentantul român a
subliniat importanța prioritară pe
care țara noastră o atribuie compo
nentei militare a securității europe
ne, transpunerii în viață a angaja
mentelor înscrise în Actul final de
la. Helsinki.
în context, reprezentantul român a
reamintit inițiativele avansate de
țara noastră în acest domeniu la
reuniunea de la Viena, care preconi
zează, între altele, instituirea unui
comitet al țărilor europene pentru
realizarea unui acord privind retra
gerea rachetelor nucleare cu rază
medie de acțiune, convocarea unei
conferințe de dezarmare conven
țională pe continent, crearea unor#
zone ale păcii și bunei vecinătăți,4
fără arme nucleare și chimice, înce
tarea experiențelor nucleare, convo
carea unei conferințe internaționale
privind
nemilitarizarea
spațiului
cosmic.
Reprezentantul țării noastre a
apreciat ca necorespunzătoare situa
ția existentă în prezent la reuniune
în privința propunerilor referitoare
la aspectele militare ale securității,
ca urmare a faptului că în proble
mele dezarmării în Europa țările

occidentale nu au prezentat pînă
acum nici o propunere, iar unele
state vestice — în dezacord cu an
gajamentele asumate prin Actul final
de la Helsinki și cu documentul final
de la Madrid — afirmă că unele
probleme de bază ale dezarmării nu
cleare și convenționale nu ar intra,
chipurile, in mandatul reuniunii de
la Viena. Rezultatele pozitive obți
nute de Conferința d'e la -Stockholm
— care face parte integrantă din
procesul C.S.C.E. — reprezintă însă
un început încurajator care se cere
continuat si lărgit in vederea atin
gerii obiectivelor dezarmării, păcii
Si securității în Europa.
Reprezentantul țării noastre a evi
dențiat importanta deosebită pe care
o are propunerea românească vizînd
convocarea unei conferințe privind
dezarmarea convențională în Euro
pa. care reprezintă tocmai o acțiune
concretă menită să conducă la pro
grese. in opera de sporire a încre
derii. de întărire a securității și de
realizare a dezarmării. Această con
ferință care are ca obiectiv între
prinderea pe etape a unor reduceri
ale armamentelor.
efectivelor și
cheltuielilor militare, a declarat vor
bitorul. se află în perfectă armonie
cu Conferința de la Stockholm pen
tru măsuri de sporire a încrederii
Si securității și pentru dezarmare în
Europa și constituie. într-un anumit
fel', o continuare a acesteia. Propu
nerea României răspunde unor ne
voi imperioase ale întăririi încrede
rii si realizării dezarmării în Eu
ropa.

PRAGA

16,00 Fotbal. România — Albania
Transmisiune directă
20,00 Telejurnal
20,25 Viața economică
20,40 La școala muncii șl educație! re
voluționare. Reportaj-documentar
21,00 Film serial (color) „Norii negri".
Producție a televiziunii poloneze.
Cu : Leonard Pietraszak. Rlszard
Pietruski. Edmund Fetting. Sta
nislaw Nlwinski, Anna Seniuk.
Regia Andrzej Konic. Episodul 6.
21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

ÎN MAGAZINE,
DE „LUNA CADOURILOR"
„Luna cadourilor pentru femei"
se află în plină desfășurare. Maga
zinele comerțului de stat își aș
teaptă cumpărătorii cu o diversi
tate de mărfuri. La raioanele de
încălțăminte, de exemplu. lingă
pantofii și sandalele de primăvară,
în diferite culori și pe o multitudine
de calapoade, au revenit ghetelesport, ghetele cu toc înalt, cizmele
cu sau fără toc, din piele sau în
locuitori. La raioanele de confecții
distingem : rochii-mantou din sto
fe mai groase, uni sau în carouri,
pardesiuri din tercoturi, balonzaide, bleizere, pantaloni din stofe
subțiri, cu pense, mai inguști la
bază, fuste și taioare moderne sau
clasice, din stofe ușoare sau din
materiale tip bumbac, compleuri
formate din trei piese — fustă,
vestă, jachetă — în pas cu moda
anului mai funcționale, rochii
cu mîneci ample și buzunare
aplicate din diverse materiale des
tinate sezonului de primăvară. Ra
ioanele de tricotaje sint, de ase
menea, bine aprovizionate cu pulo
vere in diverse croiuri și mărimi,
din PNA, tip lină sau tip bumbac,
in uniuri calde sau cu diverse
motive geometrice. Și un pulover
bine asortat unui compleu, de pil
dă. poate da un plus de eleganță.
Desigur că un cadou util poate
fi nu numai o rochie, o pereche de
pantofi sau un pulover, ci și un
obiect de marochinărie sau de ga
lanterie. Și un batic, o eșarfă, o
poșetă sau o umbrelă sînt tot ati
tea daruri* care pot trezi bucurii.
Ca să nu mai vorbim de faptul că
oricînd . poate fi bine primit un
articol de cosmetică sau o bijute
rie : un parfum „Bellatrix", „Mi
raj", o pudră „Egreta", un pandan
tiv din pietre semiprețioase sau
din chihlimbar.
E de-ajuns un raid prin marile
magazine ale comerțului de stat
din Capitală — „Unirea", ’„Cocor",
„Victoria", „Bucur-Obor", „Tinere
tului", „București" ca să amintim
doar citeva — sau prin marile ma
gazine similare din județele țării
pentru a-1 convinge pe fiecare că
niciodată nu e prea tîrziu pentru
procurarea unui cadou elegant,
util și practic.

Sesiunea Adunării Federale a R. S. Cehoslovace
PRAGA 24 (Agerpres). — La Praga
s-au desfășurat lucrările sesiunii
Adunării Federale a R.S. Cehoslova
ce. la care au participat Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C.C.,
președintele R.S. Cehoslovace, al ți
conducători de partid și de stat ce
hoslovaci.

Deputății — transmite agenția
C.T.K. — au examinat și aprobat ra
portul privind stadiul
îndeplinirii
Declaratiei-program a guvernului, ce
hoslovac pe perioada 1986—1990, adoptată de forul legislativ suprem in
iunie anul trecut.

Pentru progrese în procesul dezarmării
LONDRA 24 (Agerpres). — Viitoa
rea vizită a premierului britanic.
Margaret Thatcher, la Moscova ii
oferă acesteia o șansă pentru pro
grese semnificative în dezvoltarea
relațiilor dintre cele două țări și in.
eforturile. , vizînd stoparea cursei
înarmărilor și înfăptuirea dezarmă
rii — a declarat, intr-un articol pu
blicat de ziarul „The Guardian". li
derul Partidului Laburist din Marea
Britanie. Neil Kinnock. In opinia li
derului laburist, pentru a se înregis
tra progrese în procesul dezarmării
este necesar. înainte de toate, ca
Marea Britanie să renunțe la dez
voltarea propriei forțe nucleare, care
ar urma să fie sporită prin achizi
ționarea de noi sisteme de rachetă
„Trident". De asemenea, el a susți
nut ideea ca Marea Britanie să nu
mai participe la programul’ militar
american de înarmări spațiale „răz
boiul stelelor".

Liderul (laburist a declarat că
în cazul unei victorii a partidului
său la viitoarele alegeri generale la
buriștii nu se vor considera parte la
memorandumul secret americanobritanic din decembrie 1985 privind
participarea comună la înfăptuirea
programului militar „războiul stele
lor". Agenția Taniug subliniază că
reafirmarea de către liderul laburist
a opoziției față de programul militar
Inițiativa de Apărare Strategică
(S.D.I.) intervine cu numai citeva
zile înaintea unei vizite pe care ur
mează să o efectueze la Washington,
unde va conferi cu președintele
S.U.A., Ronald Reagan. Cercetările
în vederea realizării programului
„războiul stelelor" — a spus, el —
înseamnă deturnarea unor fonduri
importante, precum și irosirea în
tr-un domeniu neproductiv și peri
culos pentru pacea lumii a muncii
unor experți britanici de valoare.

„Datoria țărilor latino-americane expresia unor practici neocolonialiste“
CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager
pres). — într-o declarație făcută la
Ciudad de Mexico, unde efectuează
o vizită oficială, președintele Repu
blicii Peru, Alan Garcia, a arătat că
datoria externă este o expresie, intre
altele, a perpetuării imperialismului,
un rezultat al cursei înarmărilor,
care absoarbe uriașe resurse finan
ciare ce ar trebui să fie destinate
progresului economic și social al ță
rilor în curs de dezvoltare. Această
situație antrenează, la rîndul ei,
scumpirea creditelor, care devin
inaccesibile, și adincește criza econo
mică mondială ce afectează conside
rabil America Latină — a apreciat
el. Șeful stalului peruan s-a pronun
țat, în context, in favoarea unității
latino-americane, în vederea soluțio
nării problemelor economice și poli
tice cu care se confruntă regiunea.
Pe de altă parte, Alan Garcia a
menționat că activitatea „Grupului
de la Contadora" este cea mai bună
opțiune pentru instaurarea păcii în
America Centrală, pe. baza respec
tării principiilor neintervenției, drep

Președintele
Republicii Socialiste România

Viena

tului popoarelor de a-și alege liber
propria cale de dezvoltare și solu
ționării pașnice a controverselor.
CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager
pres). — Președintele Mexicului,
Miguel de la Madrid, a declarat —
într-un interviu acordat televiziunii
peruane — că situația în America
Centrală continuă să fie critică, in
stabilă și caracterizată de violență —
informează agenția Prensa Latina.
Gravele circumstanțe economice care
persistă în regiune tind să perma
nentizeze criza politică, a spus el,
adăugind că, în pofida demersurilor
de pace ale „Grupului de la Conta
dora" și „Grupului- de sprijin", ac
țiunile militare și violente se men
țin încă. Șeful statului mexican a
relevat că țara sa, împreună cu
„Grupul de la Contadora" și „Grupul
de sprijin", va continua să promo
veze deschiderea de spații politice
pentru negocieri, reafirmind însă că
guvernele centroamericane insele
sint cele care trebuie să soluționeze
divergențele, fără nici un amestec
din afară.

TELEGRAMĂ
Primul-minlstru al
Guvernului
Republicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu, a tri
mis o telegramă primului-ministru
al Republicii Elene, Andreas Papandreu, prin care îi adresează, cu pri
lejul Zilei naționale, cordiale felici
tări și cele mai bune urări de feri
cire personală, de prosperitate și
progres pentru poporul elen. în te
în Grecia este astăzi sărbătoare.
Populația de la orașe și sate, for
mațiunile politice de toate orien
tările marchează, într-o atmosferă
patriotică. împlinirea a 166 de ani
de la declanșarea războiului revo
luționar împotriva dominației oto
mane, pentru dobîndirea indepen
denței și libertății. în spiritul unei
luminoase
tradiții,
pretutindeni
este evocată dăruirea cu care au
luptat ani și ani cei mai buni fii ai
Eladei pentru înfăptuirea aspira
țiilor de libertate ale poporului,
dîndu-se glas voinței sale de a se
asigura progresul țării, de a trăi
în libertate și pace.
în întimpinarea acestor năzuințe
au venit o serie de măsuri ale gu
vernului condus de premierul An
dreas Papandreu privind realizarea
unor înnoiri democratice în viața
social-economică și politică a Gre
ciei. Se reliefează astfel prin am
ploarea lor preocupările pentru în
deplinirea principalelor .prevederi
ale planului cincinal, care expiră la
sfîrșitul anului și care este îndrep
tat Spre realizarea unor importante
investiții în diferite sectoare, con
solidarea și dezvoltarea în conti
nuare a economiei naționale.
Este evidențiată continuitatea
cursului guvernului PASOK și pe
planul politicii externe, orientată
spre dezvoltarea relațiilor de cola
borare cu toate țările, indiferent de
orînduirea socială. Sînt, astfel, bine
cunoscute luările de poziție ale Gre
ciei, care face parte din „Grupul
celor șase țări pentru pace și de
zarmare" pentru încetarea expe
riențelor nucleare. întărirea contro
lului național asupra bazelor mili
tare străine de pe teritoriul său,
pentru eliminarea rachetelor cu
rază medie de acțiune din Europa
și trecerea la măsuri de lichidare a
Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Elene, marți după-amiază a
avut loc in Capitală o manifestare
culturală organizată dc Institutul ro
mân pentru relațiile culturale
cu
străinătatea, în cadrul căreia au fost
înfățișate impresii de călătorie din
această tară. în continuare a fost
prezentat un film documentar.

legramă se exprimă, totodată, con
vingerea că, acționind în spiritul în
țelegerilor convenite la nivelul cel
mai înalt, relațiile româno-elene se
vor dezvolta necontenit, în interesul
celor două popoare, al asigurării
unui climat de pace, destindere și
colaborare în Balcani, in Europa și
în întreaga lume.
armelor nucleare, în vederea pro
movării unei politici de pace, înțe
legere și colaborare.
Aniversarea Zilei naționale a Re
publicii Elene constituie pentru po
porul român un nou prilej de a-și
afirma sentimentele de prietenie
față de poporul grec, sentimente ce
își au originea în
îndelungatele
tradiții de luptă comună în numele
libertății și progresului. Așa cum
este bine cunoscut, relațiile româno-elene au fost puternic stimulate
de intîlnirile și convorbirile la ni
vel înalt, desfășurate la București
și la Atena. în acest cadru, convorbirile de anul trecut de' la
București
dintre
tovarășul
Nicolae Ceaușescu și premierul
Andreas Papandreu au dat expresie dorinței comune de a dezvolta
și mai puternic raporturile dintre
România și Grecia, de a ridica la
un nivel și mai înalt conlucrarea
dintre ele — pe plan politic, eco
nomic, tehnico-știintific, cultural și
în alte domenii de interes reciproc,
înțelegerile și documentele conve
nite cu acest prilej deschizînd noi
perspective, colaborării și prieteniei
dintre cele două țări și popoare.
Colaborarea bilaterală este între
gită de conlucrarea româno-elenă
pe plan internațional, in vederea
asigurării păcii și securității în Eu
ropa și in întreaga lume, obiective
cărora le sînt circumscrise efortu
rile României și Greciei
pentru
transformarea Balcanilor într-o zo
nă a bunei vecinătăți, lipsită de
arme nucleare și chimice.
îmbogățirea colaborării românoelene corespunde pe deplin intere
selor și năzuințelor celor două po
poare, cauzei generale a păcii și
progresului.

Au participat
reprezentanți
ai
I.R.R.C.S., Ministerului Afacerilor
Externe, oameni de cultură și artă,
un numeros public.
Au fost prezenți Dimitri Serbos,
embasadorul Republicii Elene la
București, membri ai ambasadei. ,
(Agerpres)

Conferința O.N.U. pentru promovarea cooperării

internaționale in utilizarea pașnică a energiei nucleare
GENEVA 24 (Agerpres). — La Ge
neva se desfășoară Conferința Națiu
nilor Unite pentru promovarea co
operării internaționale in utilizarea
pașnică a energiei nucleare, la care
participă- reprezentanți ai țărilor
membre ale organizației mondiale,
printre care și România.
Conferința- își propune elaborarea
unui plan general de recomandări
privind căile și mijloacele de promo
vare a cooperării internaționale pe
tărîmul utilizării pașnice a energiei
atomului pornind de la dreptul la dez
voltare al fiecărei țări, dreptul ina
lienabil al fiecărui popor de a-și fo
losi . propriile resurse, inclusiv pe
cele nucleare, pentru propășirea eco
nomică și socială în condițiile neproliferării armelor nucleare și tre-,
cerii la înfăptuirea dezarmării nu
cleare. Alte teme aflate pe agenda
reuniunii privesc rolul energiei nu
cleare in dezvoltarea economică și
socială a tuturor popoarelor.
Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a adresat un
mesaj participanților în care, între
altele, se arată că numai eliminarea
arsenalelor nucleare și înlăturarea
pericolului unei catastrofe nucleare
pot permite punerea în valoare în
scopuri pașnice a energiei atomice.
în cuvintul de deschidere, secre
tarul general al conferinței, Amali
Metha, a reafirmat dreptul tuturor
țărilor de a avea acces la tehnologia,
materialul și materiile prime nece
sare pentru utilizarea pașnică a ener
giei nucleare, precum și de a le dobîndi, așa cum este el enuntat în re

zoluția din 1977 a Adunării Generale
a O.N.U., care a stat la baza convo
cării acestei reuniuni. De asemenea,
vorbitorul a subliniat dreptul tuturor
statelor de a-și elabora propriul pro
gram de utilizare pașnică a tehnolo
giei nucleare în scopul 'asigurării
progresului lor economic și social, in
funcție de necesitățile, interesele și
prioritățile naționale.
Hans Blix, directorul general al
Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică (A.I.E.A.), a relevat că
energia atomică nu trebuie să fie fo
losită în scopuri de distrugere, ci
pentru protecția mediului, pentru
combaterea foametei și a bolilor,
pentru a se compensa deficitul de
alte resurse energetice.

COLOMBO 24 (Agerpres). — La
Colombo se desfășoară o reuniune a
grupului de lucru al Organizației re
gionale de cooperare in domeniul
nuclear pentru Asia și Pacific. Par
ticipă reprezentanți a 11 țări asiati
ce și din zona Pacificului, care vor
discuta aspecte legate de proiectele
în curs de realizare și de cele noi
care se întreprind în cadrul coope
rării regionale. Un acord de coope
rare regională revizuit care urmează
să fie examinat include 20 de proiec
te importante destinate să contribuie
la îmbunătățirea calității vieții in
regiune.
Organizația menționată a fost crea
tă in urmă cu 15 ani in vederea uti
lizării tehnologiei nucleare pentru
dezvoltarea economică și în folosul
omului.

Marta CUIBUȘ

0 Pacea — victorie a rațiunii:

CA
PITOL (16 29 17)
— 9; 11; 13; 15;
17; 19
0 Locuri In inimă: SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15,15; 17.30; 19,45, MELO
DIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17 19,
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
0 Trenul de aur : PATRIA (11 86 25)
— 9; 12; 15,45; 18,45
0 Luptătorii din valea misterioasă:
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19
0 Călătorul cu
cătușe:
AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Cursa
neprevăzută:
MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
0 Aii Baba și cci patruzeci de hoți
— 9: 12; Carmen — 15; 18: LUMINA
(14 74 16)
0 Carmen : GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
12; 15; 18
0 Sania albastră: FLACARA (20 33 40)
— 15; 17; 19
0 Apașii î PROGRESUL (23 94 10) —
15; 17; 19
0 Cine este omul acesta?: VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
0 Program de desene animate — 11;
13, Program special pentru copii și
tineret — 9; 15;
17; 19:
DOINA
(16 35 38)

ORIENTUL

MIJLOCIU

KUWEIT 24 (Agerpres). — Kuwei
tul și Guineea au cerut încetarea
războiului dintre Iran și Irak, exprimindu-și hotărirea de a sprijini toa
te eforturile vizind realizarea acestui
obiectiv pe o cale care să garanteze
drepturile ambelor țări. Comunica
tul comun dat publicității la încheie
rea vizitei la Kuweit a președintelui
Guineei, generalul Lansana Conte,
consemnează convingerea celor două
țări că o pace reală, dreaptă și cu
prinzătoare in Orientul Mijlociu poa
te fi instaurată numai după retra
gerea forțelor israeliene din toate
teritoriile arabe ocupate, inclusiv
Ierusalim, și recunoașterea dreptu
rilor naționale legitime ale poporu
lui palestinian, inclusiv dreptul de a
întemeia un stat independent sub
conducerea Organizației pentru Eli
berarea Palestinei.

M.E.N., au declarat că în zona ta
berei Shatila din sudul capitalei li
baneze au avut loc ciocniri intermi
tente. De asemenea, tabăra Bourj
El-Barajneh a fost supusă unor tiruri de artilerie.

BEIRUT 24 (Agerpres). — în pe
rimetrul taberelor de refuglați pa
lestinieni din Liban s-a menținut
încordarea și marți. Surse ale poli
ției libaneze, citate de agenția

în orașele Jenin, Tulkarm și Ra
mallah, situate pe malul Vestic al
Iordanului, teritoriu aflat sub ocu
pația israeliană, au avut Ide, marți,
ample demonstrații de protest ale
populației palestiniene împotriva re
presiunilor israeliene. Manifestantii
au cerut autorităților eliberarea detinuților politici și încetarea repre
siunilor împotriva populației arabe.
Unități polițienești au intervenit îm
potriva
demonstranților,
folosind
gaze lacrimogene și operînd arestări.
în tabăra de refugiați palestinieni
Jalazone, autoritățile israeliene au
instituit starea de urgență sub pre
textul existentei în această tabără a
unor partizani ai O.E.P. Militarii au
blocat toate căile de acces spre ta
bără și au efectuat percheziții in lo
cuințele populației.
(Agerpres)

Regimul rasist de la Pretoria - focar de agresiuni
și principală sursă de tensiune în sudul Africii
LUSAKA 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei. Kenneth Kaunda,
a declarat la o întîlnire desfășurată
la Lusaka intre reprezentanți ai Angolei, Botswanei, Mozambicului, Tan
zaniei și Zambiei și o delegație a In
ternaționalei Socialiste că statele
africane din „prima linie" sint ame
nințate de o nouă agresiune din par
tea regimului sud-african. „Aceste
țări constituie ținta permanentă a
unor activități subversive, de sabotai
și incursiuni armate" — a spus Ken
neth Kaunda.
Președintele Zambiei a menționat,
totodată, că rasiștii încearcă să de
termine țările din „prima linie" să
renunțe la sprijinirea luptei de eli
berare socială și
națională a po
poarelor din Africa de Sud și Na
mibia.
Secretarul general al Congresului
Național African (A.N.C.),
Alfred
Nzo, a declarat, în capitala Zambiei,
că în raportul de forțe din Africa de
Sud a intervenit o schimbare în fa

voarea mișcării antiapartheid. în
acest sens, el a arătat că un număr
tot mai mare de albi sint acum con
vinși de falimentul politicii regimu
lui lui Pieter Botha și ca atare se văd
atrași de obiectivele A.N.C. în ve
derea găsirii unor soluții Ia Situația
de criză din societatea sud-africană.

GABORONE 24 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Botswanei,
K. T. Chiepe, a declarat că sistemul
de apartheid din Africa de Sud ra
sistă a fost și rămine
principala
sursă de tensiune în regiune. Autori
tățile de la Pretoria caută să regle
menteze problemele lor interne pe
seama statelor africane vecine — a
arătat ministrul. Astfel, se explică
acțiunile lor de agresiune împotriva
statelor din „prima linie", între care
și Botswana, a spus K. T. Chiepe,
care a adăugat că guvernul de la
Gaborone, în ciuda
amenințărilor
permanente, înțelege să se afle in
avangarda luptei împotriva aparthei
dului.
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Președintelui Nicolae Ceaușescu - înaltă prețuire, profund respect
pentru activitatea dedicată idealurilor păcii, independenței și progresului
APRECIERI ELOGIOASE IN PRESA DIN REPUBLICA POPULARĂ ANGOLA
Gindirea politică și acțiunile președintelui Nicolae Ceaușescu
consacrate rezolvării marilor probleme cu care se confruntă ome
nirea sînt prezentate pe larg intr-o pagină dedicată țării noastre
de cotidianul „JORNAL DE ANGOLA", Ziarul scoate in evidență
poziția realistă, constructivă a președintelui României socialiste,
eforturile și soluțiile pe care țara noastră le propune pentru
infăptuirea dezarmării, in primul rind a celei nucleare, pentru

edificarea păcii pe planeta noastră în scopul progresului tuturor
popoarelor, al construirii unei lumi a colaborării, bazate pe
egalitate și echitate. „Jornal de Angola" relevă, în acest cadru,
demersurile României socialiste, personal ale președintelui
Nicolae Ceaușescu pentru 'instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, juste și echitabile.

Nicolae Ceaușescu - Acțiuni concrete
în favoarea instaurării unei noi
ordini economice internaționale
Una din caracteristicile Româ
niei contemporane o constituie
opțiunea pentru progres, pentru
un progres multilateral și o in
tegrare deplină în ritmurile ci
vilizației.
Republica Socialistă România,
ca tară europeană, s-a confrun
tat. Într-Un trecut nu prea în
depărtat. cu o rămînere în urmă
din punct de vedere economic.
Resursele nu i-au lipsit nici
odată. Dimpotrivă, bogățiile so
lului și subsolului, priceperea
și munca oamenilor i-au asigu
rat întotdeauna condițiile nece
sare pentru dezvoltarea economico-socială. Secolele de opre
siune străină însă. împărțirea
temporară a tării datorată con
dițiilor istorice ostile, la care
s-au adăugat interesele meschi
ne ale claselor exploatatoare, au
făcut ca toate aceste bogății să
nu poată fi valorificate pe de
plin.
Așa se explică de ce. de-a
lungul timpului, nu s-a putut
acorda atenția cuvenită progre
sului economic și social. întrucît de secole în urmă alte obiec
tive au trebuit să fie considerate_ prioritare pentru poporul
român. Este vorba de apărarea
patriei, permanent amenințată
de marile puteri din trecut, de
realizarea unității naționale, do
rința supremă a românilor, -de
cucerirea independentei de stat.
A urmat opresiunea hitleristă,
mai feroce, mai devastatoare.
La 23 August 1944, ca urmare
a insurecției naționale inițiate
și conduse de partidul comu
nist. la care au participat în
treaga armată română. întregul
popor, Româniîi și-a cucerit de
plina independentă.
Începînd din acel moment. în
procesul revoluției și construc
ției socialiste s-au intensificat
preocupările pentru valorifica
rea completă a resurselor inter
ne și. o dată cu începerea
„Epocii Ceaușescu" — în pri
măvara anului 1965 — s-a tra
sat tării o cale nouă — subli
niază „Jornal de Angola".
Deviza
președintelui
Nicolae Ceaușescu — se relevă
în continuare — este efortul
propriu. România a intrat pe
calea dezvoltării multilaterale
pe baza eforturilor proprii. S-a
realizat industrializarea țării.
S-a trecut la modernizarea agriculturii în condițiile coopera
tivizării. S-au intensificat pre
ocupările pentru progresul ști
inței. învățămîntului și culturii,
pentru creșterea bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului.
Președintele Nicolae Ceaușescu
spunea, pe drept cuvînt, că toate
aceste realizări n-au căzut din cer
și nici nu au fost dăruite de ci
neva. ci reprezintă rodul "mun
cii creatoare a întregii națiuni
române sub conducerea Parti
dului Comunist Român. Pe baza
acestor realizări s-a trecut. în
prezent, la o etapă nouă. Româ
nia. tară " socialistă în curs de
dezvoltare, va deveni, pînă în
anul 1990, o țară cu o dezvol
tare medie din punct de vedere
economic, iar pînă în anul 2000
se va integra în rîndul țărilor
dezvoltate.
In
concepția
președintelui
Nicolae Ceaușescu — arată
cotidianul angolez — faptul că
România își bazează progra
mele de dezvoltare pe resursele

și eforturile proprii ale poporu
lui nu înseamnă izolarea țării,
care și-a intensificat an de an
relațiile cu alte state și și-a spo
rit participarea la soluționarea
marilor probleme ale lumii de
azi. începînd cu anul 1965. cînd
destinele țării au fost preluate,
prin voința națională, de către
președintele Nicolae Ceaușescu,
numărul statelor cu care Româ
nia întreține relații diplomatice
și economice a crescut de la 67
la 155. La baza acestor relații
România așază principiile de
plinei egalități in drepturi, res
pectării independenței și suve
ranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avanta
jului reciproc.
România nu numai că nu ab
dică, în nici o împrejurare, de
la aceste principii în relațiile
sale diplomatice și economice
cu alte țări, dar militează activ
pentru ca întreaga viață inter
națională să se întemeieze pe
aceste principii — evidențiază
articolul.
Președintele Nicolae Ceaușescu
nu este numai unul dintre ini
țiatorii conceptului noii ordini
economice internaționale, dar
este, de asemenea, autorul unor
valoroase și originale propuneri
privind respectarea acestui con
cept de viață și de realizare a
unei lumi mai bune și mai
juste.
Trăim Intr-o lume care tre
buie organizată altfel, pe alte
baze economice, juridice și mo
rale. De la această realitate por
nește președintele României in
formularea propunerilor sale
privind instaurarea unei noi or
dini economice internaționale.
Desigur, lumea de azi a realizat
pași însemnați înainte, pe calea
progresului și civilizației. Toate
aoeste realizări sînt reflectate
pe larg în opera social-politică
a șefului statului român. Dar,
în același timp, președintele
Nicolae Ceaușescu arată că
trăim într-o lume în care s-au
adunat, la un pol, bogății imen
se, în timp ce la celălalt — do
mină sărăcia și mizeria ; o lume
în care noua revoluție științi
fică șl tehnică șl noile cuceriri
pe planul cunoașterii merg ală
turi de analfabetism — realitate
cu care se confruntă peste
900 milioane de oameni — cu
lipsa de acces liber la învățămînt și cultură pentru mai mult
de jumătate din populația lu
mii. între noile „puncte cardi
nale" ale vieții internaționale se
află încă subdezvoltarea, dife
rențele de dezvoltare economică,
neocolonialismul tehnologic, da
toriile externe extrem de mari
ale țărilor în curs de dezvoltare,
criza economică mondială. Pre
ședintele
Nicolae Ceaușescu
afirmă cu putere că toate aces
te realități constituie grave pro
bleme ale lumii contemporane
și trebuie să fie soluționate.
„Jornal de Angola" scrie : Se
poate afirma că nu există
discurs
aii
președintelui
Nicolae Ceaușescu pe teme de
politică externă în care să nu
fift abordată problema subdez
voltării.
Realitatea
actuală
este prezentată în adevăratele
sale dimensiuni-, ca o bombă
deosebit de puternică, în stare
să provoace o explozie socială.
Marile discrepanțe economice.

tehnologice, științifice între ță
rile industrializate" și cele în
curs de dezvoltare contribuie la
agravarea problemelor subdez
voltării, în primul rind a condi
țiilor actualei crize economicofinanciare. Așa cum arăta pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, această criză este consecința
dezvoltării unor state in detri
mentul altora, a reducerii posi
bilităților de diminuare a dife
rențelor între țările avansate și
cele în curs de dezvoltare, a
consumului irațional, a secătui
rii materiilor prime și surselor
energetice dintr-o serie de țări.
Președintele Nicolae Ceaușescu
scoate în evidență trei princi
pale cauze ale subdezvoltării.
Prima o constituie anumite cir
cumstanțe istorice. îndelungata
politică de inegalitate în rela
țiile economice mondiale, pre
cum și ascensiunea imperiilor
coloniale, îndeosebi în secolul
trecut, și prima jumătate a’se
colului actual, au dus zeci si
zeci de state la subdezvoltare
economică și socială.
A doua cauză o constituie po
litica actuală a marilor puteri
imperialiste, a capitalului finan
ciar și a monopolurilor transna
ționale de spoliere și opresiurte
a țărilor în curs de dezvoltare
și subdezvoltare. De exemplu,
politica creditelor promovată de
unele țări capitaliste dezvoltate
a dus în ultimii ani la creșterea
exagerată a dobînzilor, la redu
cerea termenelor de restituire a
împrumuturilor, la măsuri care
eu transformat creditul interna
țional într-un mijloc de exploa
tare de tip neocolonialist. Cursa
înarmărilor, convenționale si
nucleare, constituie cea de-a
treia mare cauză a subdezvol
tării. Faptul că, actualmente,
lumea cheltuiește mai mult de
o mie de miliarde de dolari
pentru înarmări face să creas
că „dosarul" subdezvoltării. As
tăzi se știe cu exactitate cite
fabrici, cîte străzi, cîte spitale,
cîte grădinițe, cîte școli s-ar pu
tea construi în locul unui singur
bombardier, unui singur subma
rin sau unei rachete cu rază
medie de acțiune. Dar continuă
construirea
de
bombardiere,
submarine, rachete cu rază me
die de acțiune și alte arme de
distrugere in masă, ceea ce de
termină o agravare a situației
nu numai în țările subdezvoltate
sau în curs de dezvoltare, care
își văd astfel năruite speranțele
de a fi ajutate în aspirațiile lor
de progres și bunăstare, dar și
în țările dezvoltate, care se con
fruntă cu un mare număr de
probleme, cele mai grave fiind
șomajul, inflația și recesiunea
economică. Președintele Româ
niei consideră — și viața o do
vedește .— că subdezvoltarea e
o povară nu numai pentru ță
rile sărace, ci pentru întreaga
lume, inclusiv țările bogate ;
deci nu numai pentru cele care
o suportă, dar și pentru cele ce
o întrețin.
In repetate rînduri, președin
tele Nicolae Ceaușescu a subli
niat că însăși criza mondială ac
tuală este produsul structurilor
economice create de politica im
perialistă, colonialistă și neocolonialistă, care a dus la îmbo
gățirea unor state în detrimen
tul marii majorități a popoare

Agențiile de presa
pe scurt
LA MOSCOVA a fost dată publi
cității Hotărîrea C.C. al P.C.U.S. și
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
„Cu privire la măsurile in vederea
îmbunătățirii radicale a calității
pregătirii și folosirii specialiștilor
cu studii superioare în economia
națională" — relatează agenția
T.A.S.S. Relevînd că învățămîntul
superior trebuie să aibă o influență
tot mai mare asupra accelerării
progresului
societății
socialiste,
asupra transformării dinamice a
economiei, hotărîrea subliniază ne
cesitatea corelării tot mai strînse
dintre perfecționarea pregătirii spe
cialiștilor și folosirea lor.

PARTICIPARE. într-o declarație

făcută la Managua, vicepreședintele
Republicii Nicaragua, Sergio Ra
mirez, a precizat că peste 1 300 de
reprezentanți din aproximativ 100
de țări și-au anunțat participarea la
lucrările celei de-a 77-a Confe
rințe a Uniunii Interparlamentare,
programate să se desfășoare, la
Managua, în perioada 27 aprilie —
2 mai — transmite agenția Prensa

Latina. El a arăt'at că dezbaterile se
vor concentra asupra problemelor
stringente ale actualității social-polițice și economice internaționale.
REUNIUNE. Criza care afectează
America Latină semnifică un grav
declin economic și social al regi
unii, cu rate ridicate ale șomajului
total și parțial — a declarat, la
Lima, directorul general adjunct al
Organizației Internaționale a Mun
cii, Jorge Capriata. Luind cuvîntul
la un seminar regional asupra for
ței de muncă, el a arătat că numai
61,4 la sută din populația econo
mic activă este angajată, șomajul
sporind de o manieră considerabilă
în zonele urbane.

SEMINAR CONSACRAT PRO
BLEMELOR DEZARMĂRII. La
Wiesbaden (R.F.G.), participanta,
oameni politici și de știință, dele
gați ai unor mari centrale sindica
le, reprezentanți ai unor culte, s-au
pronunțat pentru o abordare nouă
a problemelor mondiale de către
oamenii de stat, care să asigure

lor. Prin urmare, această poli
tică s-a transformat într-un
adevărat
bumerang.
întrucît
înșiși autorii ei suportă conse
cințele.
Limitarea importurilor din
țările subdezvoltate și în curs
de dezvoltare afectează expor
turile țărilor bogate care se con
fruntă cu dificultăți tot mai
mari, așa că statele sărace nu
pot fi parteneri economici avantajoși pentru cele dezvoltate.
O nouă ordine economică
mondială constituie, deci, o ne
cesitate nu numai pentru țările
subdezvoltate sau în curs de
dezvoltare, dar și pentru cele
dezvoltate. Instituirea unor noi
principii în relațiile economice
dintre state trebuie să devină o
realitate a lumii contemporane.
Inițiativele românești în această
direcție — ca de altfel în dife
rite alte domenii’ ale vieții in
ternaționale — nu se limitează
la elaborarea un.br teze teoreti
ce — scrie „Jornal de Angola"
— ele se situează în același timp
la baza unor acțiuni concrete in
favoarea realizării noii ordini
economice internaționale. Con
cepția românească pornește de
la ideea că efortul propriu al
fiecărei țări pentru lichidarea
subdezvoltării trebuie să bene
ficieze de un amplu sprijin in
ternațional. trebuie stimulat fi
încurajat de relații bazate pe
colaborare echitabilă, reciprocavantajoasă. Poziția României
e fermă, ajutorul internațional
— ca o condiție fundamentală
pentru reinviorarea întregii economii mondiale — trebuie
acordat de către țările dezvol
tate nu numai din considerente
umanitare, ci și din datoria fos
telor imperii coloniale de a con
tribui la progresul țărilor ale
căror bogății au fost o perioadă
îndelungată de timp secătuite.
( în
încheierea
articolului,
„Jornal de Angola" scrie : In
concepția României, a președin
telui ei, trecerea la dezarmarea
convențională și nucleară, Ia
soluționarea globală a proble
melor datoriilor externe ale
țărilor subdezvoltate și în curs
de dezvoltare sînt condiții fun
damentale pentru o nouă ordi
ne economică internațională.
Aceasta deoarece numai astfel
se poate realiza un progres real
în direcția lichidării subdezvol
tării, pentru creșterea generală
a gradului de civilizație și
bunăstare a popoarelor. La
aceste exigențe trebuie adăuga
te altele menite a elimina prac
ticile comerciale discriminatorii
ca o condiție a dinamizării co
merțului internațional : stabili
rea unui raport echitabil între'
prețul materiilor prime și cel al
produselor industriale ; accesul
tuturor statelor la cuceririle și
tehnicile mondiale ; asigurarea
asistenței tehnice și a ajutoru
lui în formarea cadrelor țărilor
rămase în urmă.
România susține ideea reali
zării unei conferințe internațio
nale în cadrul Națiunilor Unite,
la care să participe, cu drepturi
egale, atît țările subdezvoltate
și în curs de dezvoltare, cit și
cele dezvoltate, pentru a găsi
împreună modalitățile cele mai
potrivite în vederea eliminării
realităților actuale, pentru in
staurarea egalității și echității
în viața internațională.

supraviețuirea umanității in fața
pericolului unui război nuclear,
transmite agenția T.A.S.S. Docu
mentul adoptat la reuniune apre
ciază că popoarele Europei trebuie
să-și aducă propria lor contribuție
la dezarmare. Se menționează, de
asemenea, că in prezent există po
sibilitatea eliminării rachetelor cu
rază medie de acțiune din Europa,
act ce va deschide calea unor ac
țiuni de dezarmare la scară mai
mare.

România: Promotor consecvent
al cauzei țărilor in curs de dezvoltare
- Poziția fermă a unui stat socialist
Ar putea să pară puțin obiș egalități, indiferent de mărimea care să permită progresul mai
nuit că o țară membră a Pac geografică, potențialul economic rapid al țărilor în curs de dez
tului de la Varșovia și a sau militar, de orînduirea so voltare, accesul la tehnologiile
C.A.E.R., deci implicată, din cial-politică, pe baza respectării înaintate, in condiții avantajoa
punct de vedere zonal — militar riguroase a independenței și su se, trebuie să asigurăm o stabi
și economic — în problemele veranității naționale, neameste lizare și o politică justă de pre
atît de complexe și contradicto cului in treburile interne, avan turi și un raport judicios între
rii ale continentului european, tajului reciproc, renunțării de prețurile materiilor prime și
se înscrie, așa cum o face finitive la forță și la amenin cele ale produselor industriali
România, ca una dintre țările țarea cu forța, rezolvării pe căi zate. In opinia românească, tre
care militează ferm și consec exclusiv pașnice, prin negocieri, buie să se acorde o atenție spe
vent pentru cauza țărilor ce au a oricăror probleme litigioase — cială problemelor agriculturii,
pornit de puțină vreme pe dru scrie „Jornal de Angola" — se ținind seama de faptul că o
mul emancipării proprii, inde înscrie ca un element definitoriu parte importantă din populația
pendente, pentru cauza tuturor al poziției României, al orien lumii nu are asigurate condiții
statelor care se află în curs de tării politicii sale pe arena mon elementare de alimentație.
dezvoltare.
dială.
în această situație, — eviden
La O.N.U., în comisiile sale țiază „Jornal de Angola" —
Mai mult chiar, președintele
Republicii Socialiste România, specializate, dar și în importan poziția1 românească este aceea
Nicolae Ceaușescu, personalita tele reuniuni care au ca obiec de a milita pentru soluționarea
te remarcabilă a vieții interna tiv analizarea problemelor com globală a problemei datoriei ex
ționale, a făcut din problemele plexe ale țărilor în curs de dez terne a țărilor în curs de dez
lumii a treia un adevărat „crez" voltare, cum ar fi reuniunile voltare. încercările care se fac
al bogatei sale activități pe plan ministeriate ale „Grupului celor pentru rezolvarea acestei pro
mondial, prin sprijinul acordat 77", România — se arată — a bleme de către fiecare țară în
în acest sens atît în forurile in demonstrat, prin intermediul .re parte nu pot să dea rezultate
ternaționale reprezentative, Ia prezentanților săi, că în primii concrete, întrucît menținerea în
diferite reuniuni cu amplă par cinci ani ai acestui deceniu stare de divizare a țărilor în
ticipare, precum și cu prilejul situația mondială a devenit de curs de dezvoltare deschide ca
întîlnirilor cu alți șefi de stat și osebit de gravă : s-a accentuat lea impunerii unor condiții difi
de guvern, cu conducători» ai di decalajul dintre țările bogate și cile din partea organismelor fi
feritelor partide și mișcări poli cele sărace, ca o consecință a nanciare internaționale, inclusiv
tice — scrie „Jornal de Ango politicii marilor monopoluri și F.M.I.
la". România participă, în cali capitalului financiar, a dobinziDeosebit
de
constructivă
tate de invitat, Ia activitățile Ior excesiv de mari, a politicii apare. în acest sens, propunerea
mișcării țărilor nealiniate.
prețurilor inechitabile.
președintelui Nicolae Ceaușescu
Un exemplu de implicare în
Toate acestea au condus la o potrivit căreia ar trebui să se
favoarea acestor țări a fost ofe puternică scădere a veniturilor pornească
de la
necesitatea
rit de prezența, la recenta con țărilor în curs de dezvoltare, la anulării complete a datoriei
ferință de la Harare, a unei de acumularea de bogății ale mo țărilor cu venit național de
legații românești reprezentative. nopolurilor internaționale și ță pînă la 500—600 de dolari pe
Prin poziția adoptată la confe rilor puternic dezvoltate pe sea locuitor, reducerea cu pînă la 50
rință, delegația română a evi ma țărilor lumii a treia, la creș la sută a datoriei pentru alte
dențiat faptul că România con terea datoriei externe a țărilor state, în raport de venitul lor
sideră legitimă atitudinea țări în curs de dezvoltare, care a național, reeșalonarea pe ter
lor nealiniate în problemele ajuns la circa 1 000 miliarde de men lung, de 10—15 ani, a da
fundamentale ale lumii de azi, dolari.
toriilor care rămîn, cu o dobîndă minimă sau chiar fără
în special in problemele ma
România a subliniat, cu aces dobîndă — dar în nici un caz
jore ale păcii șl dezarmării, ale
dezvoltării și colaborării pe baza te ocazii, necesitatea unei schim dobînda să nu depășească 4 Ia
principiilor fundamentale ale bări radicale în relațiile econo sută pentru datoriile reeșalodreptului internațional. în opi mice internaționale. Trebuie să nate.
nia României, aceste principii punem capăt — subliniază
De asemenea, românii con
trebuie să fie universal vala România — politicii economice sideră necesar să se acorde noi
bile și deci este imperios ne actuale, trebuie să ajungem la credite în condiții rezonabile,
cesar să fie respinse orice ati
tudini care tind să încalce le noi relații între state, bazate pe care să permită o relansare a
principiile egalității și avantaju activității economice și a dez
galitatea internațională.
Stabilirea de relații între sta lui reciproc, să realizăm o nouă voltării economico-sociale a ță
te pe baza principiilor deplinei ordine
economică
mondială, rilor respective.

dian într-o zonă a păcii. Adunarea
Generală a O.N.U. a adoptat hotă
rîrea de a finaliza. în cursul acestui
an, pregătirile pentru această con
ferință, ce va fi convocată în 1988,
transmite agenția T.A.S.S.

1986, suma de 1 035 miliarde dolari,
a anunțat la o conferință de presă,
la sediul din New York al Națiu
nilor Unite, șeful secției de analiză
și prognoze al Băncii Mondiale. El
a subliniat că în problema lichidă
rii 'acestor datorii nu se întrevede
deocamdată o soluție. Potrivit
prognozelor băncii, în acest an
suma datoriilor ar putea ajunge la
1 080 miliarde dolari, relatează
T.A.S.S.

IN CAPITALA SENEGALULUI,
sub auspiciile UNICEF, s-a desfă
șurat un seminar, la care a fost
adoptat un plan de acțiune in vede
rea protejării copiilor in Africa. El
prevede o serie de acțiuni practice
la. nivelul continentului și in fie
care țară in parte și pentru com
baterea mortalității infantile. Des
fășurat sub deviza generoasă „Su
praviețuirea și dezvoltarea comuni
tății copiilor africani", seminarul a
relevat necesitatea acțiunilor in fa
voarea generației celei mai tinere,
inclusiv prin participarea artiștilor
la campaniile in vederea unor con
diții cit mai bune pentru mame șl
copii. La această reuniune au luat
parte, de altfel, artiști cunoscuți in
lume, intre care cintărețul Harry
Belafonte și actrița suedeză Liv
Ullmann.

LA SEDIUL NAȚIUNILOR UNI
TE se desfășoară lucrările sesiunii

BALANȚA DE PLĂȚI CURENTE
A MARII BRITANII
a cunoscut

DATORIILE
EXTERNE
ALE
ȚĂRILOR ÎN CURS DE DEZVOL
TARE au atins, la sfîrșitul anului

Comitetului O.N.U. pentru Oceanul
Indian. Participanții dezbat aspecte
ale pregătirii conferinței interna
ționale, menite să traducă în viață
prevederile Declarației O.N.U. pri
vind transformarea Oceanului In

anul trecut o înrăutățire, înregistrînd un deficit de 1,1 miliarde lire
sterline (1,73 miliarde dolari). Po
trivit Oficiului central de statistică
din Londra, în 1986 balanța servici
ilor s-a soldat cu un excedent- de

7,1 miliarde, lire sterline, în schimb
balanța comercială a totalizat un
deficit de 8,2 miliarde lire sterline.
Deteriorarea s-a datorat creșterii
masive a deficitului comercial, care
a sporit de aproape patru ori. com
parativ cu anul precedent. Pentru
anul 1987. se estimează că defici
tul balanței de plăți curente bri
tanice va atinge 3 miliarde lire
sterline/

amenințarea pierderii locurilor de
muncă. Corporațiile străine care
controlează industria extractivă a
țării și-au făcut cunoscute intenți
ile de a închide alte noi mine, mii
de muncitori urmind să-și piardă
sursele de venituri. Informînd
despre
aceste
planuri,
ziarul
„Diario" critică faptul că guvernul
țării nu acționează împotriva aces
tor planuri ale corporațiilor străine.

O NOUA ORGANIZAȚIE ANTI
RĂZBOINICA a luat ființă in Ja
ponia. Ea a fost creată de copiii
victimelor bombardamentului ato
mic asupra orașului Nagasaki și
cuprinde deja peste 26 000 de per
soane. Organizația iși propune să
participe activ la lupta împotriva
armelor nucleare, pentru salvgarda
rea păcii.

Hans
Jochen
Vogel, președintele grupului parla
mentar al Partidului Social-Demo
crat din R.F.G., a fost desemnat ca
succesor al lui Willy Brandt, la
președinția acestei formațiuni po
litice. Decizia, luată la o reuniune
specială a conducerii P.S.D., după
hotărîrea lui Brandt de a demisio
na, urmează să fie ratificată la un
congres special, care va fi convocat
la 16 iunie.

ADUNAREA NAȚIONALĂ CON
SULTATIVA A IRANULUI (Maj-

lisul) a adoptat bugetul pentru anul
fiscal 21 martie 1987 — 20 martie
1988. Veniturile totalizează 54,4 mi
liarde de dolari. Pentru cheltuielile
curente s-au alocat 40.6 miliarde de
dolari. Sumele obținute din petrol
contribuie cu 11,7 miliarde de do
lari la formarea veniturilor buge
tare, informează agenția I.R.N.A.
SUB AMENINȚAREA ȘOMAJU
LUI. Muncitorii din industria car

boniferă a Portugaliei trăiesc sub

DESEMNARE.

CONTINUA LUCRĂRILE LA
EPAVA FERIBOTULUI BRITANIC
„THE HERALD OF FREE ENTER
PRISE", răsturnat in apropierea
coastelor belgiene in noaptea de 6
spre 1 martie. In urma catastrofei,
conform ultimelor date, și-au pier
dut viața sau au fost declarați dis
păruți 209 pasageri și membri ai
echipajului din totalul de 600, aflați
la bordul vasului in noaptea trage
diei. Au fost finalizate lucrările de
pregătire a operației de ridicare a

Trebuie subliniat că această
poziție
corespunde nu numai
intereselor țărilor în curs de
dezvoltare, dar și
intereselor
țărilor dezvoltate. pentru că
numai atunci cînd va fi solu
ționată problema datoriei și a
subdezvoltării se va asigura o
schimbare radicală în activita
tea economică mondială, se vor
crea condiții pentru depășirea
crizei economice, pentru asigu
rarea progresului general al
tuturor statelot. în mod firesc,
nici economia țărilor dezvoltate
nu poate progresa fără soluțio
narea problemelor legate
de
subdezvoltare.
Demne de subliniat — se
arată in articol — sint preo
cupările românești privind ne
cesitatea soluționării — pe ca
lea negocierilor — între țările
în curs ;de dezvoltare și statele
dezvoltate, a
tuturor acestor
probleme cu ample implicații
de ordin
politic, economic și
social, atît pe plan național, cit
și internațional.
în același timp, este subli
niată importanta propunerii or
ganizării unei conferințe în ca
drul O.N.U. care să
studieze
cele mai bune căi de soluțio
nare globală a acestor probleme.
Toate aceste probleme pro
movate în mod logic, dar și cu
profund
' realism, de către
România — scrie „Jornal de
Angola" în încheiere — fac ca
această țară, ea însăși în curs
de dezvoltare, să se situeze în
tre puținele state europene cu
poziții atît de apropiate sau
chiar identice cu sile țărilor ne
aliniate sau ale statelor lumii a
treia.
Se spune, pe drept cuvînt, în
toate limbile pămîntului, că
prietenul la nevoie se cunoaște.
Adevărul
este că România,
președintele Nicolae Ceaușescu
se afirmă ca prieteni devotați
ai țărilor în curs de dezvoltare.
Prieten care, prin fermitatea
exemplului și prin prestigiul
în lume, sprijină cu generozita
te una din cele mai importante
cauze ale epocii noastre.
(Agerpres)

navei. Specialiștii speră să poată
aduce vasul in poziție de plutire
pină la sfîrșitul lunii, dacă vremea
va permite derularea lucrărilor in
ritmul planificat.

|
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CANDIDATURĂ. Fostul secretar
de stat al Statelor Unite. Alexan
der Haig, , și-a anunțat oficial intenția de a-și depune candidatura
la învestitura» Partidului Republican
în vederea alegerilor prezidențiale
din 1988.
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PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ A
FRANȚEI a înregistrat, în luna la-

nuarie a acestui an, o reducere cu
trei procente, potrivit cifrelor ofi
ciale definitive ale Institutului național de- statistică. Se relevă, ast
fel, că în prima lună a acestui an
a scăzut atît producția unor bunuri
industriale, mașini ți utilaje, cit șl
a bunurilor de consum.
ORGANIZAȚIA
NAȚIONALĂ
IRLANDEZA A PROFESORILOR

a dat publicității un document în
care arată că peste 1 300 de tineri
și tinere care au absolvit școlile în
decursul ultimilor trei ani nu au
avut posibilitatea să lucreze nici
măcar o zi. Din rîndurile absolven
ților anului trecut, numai 17 la sută
au reușit să-și găsească un loc de
muncă în școlile din țară.

I

|

i
I
|

1

■

.
■

________________________ I
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fao la oficiile poștale șl difuzor» din Întreprinderi șl Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" —
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201. telex 10376 prsflr București, Calea Grlvițel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCÎNTEII
40 360^

j

