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ÎNDEPLINIREA exemplara a sarcinilor re pian 
impune bună organizare, ordine și disciplină 

Dispunem de tot ce este necesar ca să îndeplinim în bune condiții 
' planul și programele pe care le-am adoptat pe acest an și, în felul acesta, 

să consolidăm realizările din primul aii al celui de-al 8-lea cincinal, să 
asigurăm înaintarea fermă spre obiectivele stabilite de Congresul al XIII-lea 
privind trecerea țării noastre, pînă în 1990, la un nou stadiu de dezvoltare, 
de țară socialista mediu dezvoltată.

NICOLAE CEAUȘESCU
în atmosfera de puternică mobi

lizare a oamenilor muncii din în
treaga țară, din toate sectoarele de 
activitate pentru îndeplinirea ritmică, 
în condiții cit mai bune a sarcinilor 
de plan la toți indicatorii cantitativi 
și calitativi în cel de-al doilea an al 
actualului cincinal, in zilele de 24 
și 25 martie, sub președinția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, s-au des
fășurat lucrările plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român. Cu acest prilej au fost ana
lizate și dezbătute probleme com
plexe, deosebit de importante ale 
activității partidului privind dezvol
tarea economico-socială a țării, îm
bunătățirea în continuare a muncii 
în toate domeniile și sectoarele de 
activitate, înfăptuirea exemplară a 
prevederilor de plan pe acest an, a 
obiectivelor actualului cincinal, a 
hotăririlor Congresului al XIII-lea 
al P.C.R.

Semnificația majoră a lucrărilor 
plenarei este pusă în evidență de 
ordinea de zi adoptată la propune
rea Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care a cuprins, prin
tre altele. Raportul privind realiza
rea planului național unic de dezvol
tare economico-socială a României 
pe trimestrul I, măsurile pentru în
deplinirea planului în trimestrul II 
și pe întregul an 1987, precum și 
pentru desfășurarea în bune condi
ții a lucrărilor agricole de primă
vară ; Raportul privind efectivul, 
compoziția și structura organizatori

că a partidului la 31 decembrie 1988 
și activitatea politico-organizatorică 
desfășurată de organele și organi
zațiile de partid pentru înfăptuirea 
hotăririlor și directivelor partidului; 
Raportul cu privire la activitatea in
ternațională a partidului și statului 
in 1986 șl principalele obiective ale 
politicii externe în anul 1987.

Dind glas sentimentelor de pro
fundă dragoste, stimă și pre
țuire ale comuniștilor, ale tutu
ror cetățenilor patriei față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, partici- 
panții la dezbaterile din cadrul ple
narei au reliefat și cu acest prilej 
contribuția hotăritoare, determinantă 
a secretarului general al partidului 
la elaborarea și înfăptuirea planu
rilor și programelor de dezvoltare 
multilaterală a țării, la perfecționa
rea organizării și conducerii societă
ții, la adincirea democrației muncito
rești revoluționare, la mobilizarea 
energiilor creatoare ale națiunii in 
vederea Îndeplinirii neabătute a o- 
biectivelor stabilite pentru actualul 
cincinal. Ideile și orientările de 
excepțională însemnătate cuprinse 
în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostită în înche
ierea lucrărilor plenarei vor jalona, 
fără îndoială, chiar din aceste zile, 
activitatea oamenilor muncii din în
treaga țară șl ele vor fi prezentate 
pe larg în paginile ziarului nostru. 
In acest prim comentariu ne vom 
referi numai la citeva din proble
mele de stringentă actualitate, la

măsurile ce trebuie luate Imediat 
pentru realizarea ritmică, integrală 
a planului pe acest an, a prevede
rilor actualului cincinal și asigura
rea condițiilor necesare pentru în
făptuirea neabătută a programului 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

în prezent, problema cardinală 
care trebuie să polarizeze activitatea 
organelor și organizațiilor de partid, 
eforturile tuturor oamenilor muncii 
se referă la necesitatea îndeplinirii 
exemplare a planului la producția 
fizică, la toți Indicatorii cantitativi și 
calitativi. Așa cum a subliniat secre
tarul general al partidului, este ne
cesar ca în toate ministerele, cen
tralele. întreprinderile, în toate ju
dețele să se la măsuri hotărîte ca. 
încă din luna martie, să se asigure 
îndeplinirea neabătută a planului Ia 
producția fizică — aceasta fiind una 
din condițiile de bază, determinante 
pentru realizarea planului la toți 
ceilalți indicatori — pentru desfă
șurarea normală a întregii activități.

Accentul cu totul deosebit care sa 
pune pe realizarea ritmică, integrală, 
la absolut toate sortimentele a pro
ducției fizice are o motivație eco
nomică bine fundamentată, care tina 
seama de cerințele reale, concreta 
ale activității productive. După cum 
se știe, prin balanțele materiale în
tocmite încă de anul trecut s-au 
stabilit precis atît resursele necesare

fiecărei unități șl ramuri economice 
pentru desfășurarea normală a ac
tivității, cit și destinațiile fiecărui 
produs în parte. Pentru unitățile si
derurgice. de pildă, s-a prevăzut 
necesarul de energie, de cocs, de mi
nereuri — desigur. în cantități bine 
determinate, potrivit normelor de 
consum științific fundamentate — 
pentru realizarea producției planifi
cate de oțel, care în continuare re
prezintă materia primă de bază pen
tru întreprinderile constructoare ■ de 
mașini și cu alte profiluri de fabri
cație. Deci fiecare produs, fiecare 
sortiment contează și are o destina
ție precisă în desfășurarea mecanis
mului aprovizionării tehnico-mate- 
riale. Dacă nu se realizează produc
ția de cocs sau de minereuri, nu se 
poate îndeplini planul nici la oțel, 
ceea ce mai departe creează greutăți 
în multe alte sectoare de activitate. 
Altfel spus, orice rămînere în urmă 
în îndeplinirea planului la unele 
materii prime, materiale, semifa
bricate sau produse generează ne
ajunsuri în lanț într-un șir de uni
tăți, determină perturbații în reali
zarea planului în multe alte sectoare 
de activitate.

Criticînd tendința unor unități de 
a asigura îndeplinirea valorică a 
planului la producția-marfă prin- 
tr-o circulație interioară, prin mu
tarea produselor dintr-un loc în al-
(Continuare în pag. a V-a)

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român. în 
zilele de 24—25 martie a.c. a avut loc plenara Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român.

Plenara dă cea mai înaltă apreciere magistralei 
cuvînt&â rostite cu acest prilej de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. analizei realiste, profund știin
țifice. pătrunsă de un înalt spirit partinic, de exi
gență și responsabilitate revoluționară privind 
activitatea și rezultatele obținute de colectivele de 
oameni ai muncii în primul trimestru al acestui an, 
căile și modalitățile de acțiune pentru înfăptuirea 
exemplară, la cei mai ridicați parametri de calitate 
și eficiență, a sarcinilor de plan pe 1987. a hotărâ
rilor Congresului al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român.

în deplină unanimitate, participanții la plenară 
hotărăsc ca tezele, ideile și orientările de o excep
țională însemnătate teoretică și practică cuprinse 
în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu să 
stea la baza activității viitoare, să constituie un 
amplu și mobilizator program de muncă și acțiune 
revoluționară a organelor și organizațiilor de 
partid, a comuniștilor, a întregii noastre națiuni 
pentru transpunerea neabătută în viață. în acest 
an și în actualul cincinal, a planurilor de dezvol
tare intensivă, de organizare și modernizare a pro
ducției. de normare economico-financiară. de creș
tere continuă a productivității muncii, de aplicare 
pe scară largă a celor mai noi cuceriri ale revo
luției tehnico-științifice în toate domeniile.

Cu cele mai vii sentimente de mîndrie patriotică 
și recunoștință, participanții la plenară subliniază 
rolul esențial și contribuția determinantă ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și fun
damentarea realistă și creatoare a întregii politici 
interne și externe a partidului și statului nostru, 
la mobilizarea largă a energiilor poporului pentru 
înfăptuirea obiectivului strategic de trecere a 
României, pînă la sfîrșitul acestui deceniu, la un 
nou stadiu de dezvoltare, de tară socialistă mediu 
dezvoltată.

Plenara apreciază că rezultatele obținute pînă 
acum în dezvoltarea economico-socială a tării sînt 
rodul muncii entuziaste a întregului popor, care, 
strîns unit în jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționează cu 
înaltă răspundere comunistă, revoluționară pentru 
ridicarea necontenită a patriei, liberă, suverană și 
independentă, pe noi culmi de civilizație și pro
gres.

Participanții Ia plenară se angajează să facă 
totul, să nu precupețească nici un efort pentru 
îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor 
ce revin colectivelor de oameni ai muncii din Pla
nul național unic de dezvoltare economico-socială a 
tării pe anul 1987 — punînd astfel o bază trainică 
înfăptuirii obiectivelor noii revoluții tehnico-științi- 
fice si noii revoluții agrare, pentru creșterea per
manentă a nivelului de trai material si spiritual 
al întregului popor — telul suprem al politicii 
Partidului Comunist Român, esența societății so

cialiste multilateral dezvoltate Pe care o edificăm 
cu succes în România.

1. în legătură cu Raportul guvernului privind 
realizarea planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a României pe trimestrul I, 
măsurile pentru îndeplinirea planului in trimestrul 
II și pe întregul an 1987, precum și pentru desfă
șurarea in bune condiții a lucrărilor agricole de 
primăvară, plenara subliniază necesitatea de a se 
lua toate măsurile tehnice și organizatorice, de a 
se acționa cu cea mai înaltă răspundere pentru 
îndeplinirea exemplară a planului pe următorul 
trimestru și pe întregul an, pentru realizarea 
neabătută a programelor stabilite pentru diferite 
domenii de activitate. O atenție deosebită se va 
acorda eliminării lipsurilor care s-au manifestat, 
recuperării în cel mai scurt timp a tuturor res
tanțelor și înfăptuirii integrale a planului pe primul 
trimestru.

însușindu-și pe deplin sarcinile și indicațiile 
secretarului general al partidului, criticile cu pri
vire la lipsurile din diferite sectoare care au făcut 
ca realizările să nu se ridice la nivelul prevederi
lor planului și ale programelor pentru aceste luni, 
plenara cere guvernului, ministerelor, centralelor, 
întreprinderilor, tuturor comitetelor județene de 
partid să ia măsuri ferme, obligatorii, pentru a 
asigura îndeplinirea neabătută a producției fizice 
— aceasta fiind hotărâtoare pentru realizarea pla
nului, pentru desfășurarea în bune condiții a în
tregii activități.

Totodată, plenara cere să se acorde o atenție 
deosebită realizării în profil teritorial a producției, 
dezvoltării fiecărui județ în raport cu obiectivele 
stabilite privind producția fizică, producția-marfă 
și ceilalți indicatori, care să asigure ridicarea 
armonioasă a tuturor zonelor tării. în conformita
te cu hotărârile Congresului al XIII-lea al parti
dului. o atenție deosebită trebuie acordată dezvol
tării puternice în acest cincinal. în toate județele, 
a micii industrii, a serviciilor. în unitățile consi
liilor populare, în sistemul cooperației meșteșugă
rești. al cooperativelor agricole de producție și 
cooperativelor de producție, achiziții și desfacere 
a mărfurilor.

Pornind de la aprecierea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit 
căreia rezolvarea problemed energiei este hotărâ
toare pentru dezvoltarea generală a țării, plenara 
subliniază că este necesar să se acționeze în conti
nuare, neabătut, pentru realizarea sarcinilor din 
domeniul minier, energetic și petrolier, pentru pu
nerea în funcțiune a tuturor capacităților energe
tice prevăzute, efectuarea la timp a reparațiilor, 
întărirea răspunderii, a ordinii și disciplinei în 
acest important sector de activitate. Ministerul 
Energiei Electrice, celelalte ministere producătoare 
de materiale și utilaje, precum și comitetele jude
țene de partid trebuie să ia toate măsurile ce se
(Continuare în pag. a Il-a)

CULTU RILE DE PRIMĂVARĂ
semănate neîntîrziat pe toate terenurile unde se poate

In cadrul întreprinderii „Vulcan" 
din Capitală se execută o gamă 
largă de utilaje destinate în
făptuirii unor programe priori
tare ale economiei.,In imagine, 
un aspect de muncă din secția 
rotoagregate, unde se finali
zează un nou produs de înaltă 

complexitate tehnică
Foto : S. Cristian

25 de ani 
de la încheierea 
cooperativizării 

agriculturii

A fost un an agricol bun 
anul 1986. Și cei ce mun
cesc în agricultura județu
lui Olt — mai ales aceștia, 
care au adus, prin activi
tatea lor deosebită, județu
lui titlul de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare**  — o spun 
cu mîndrie. Performanțele 
atinse la producțiile de po
rumb. de floarea-soarelui, 
de orz — toată lumea este 
de acord — nu sînt deloc 
intîmplătoare. In fond, am 
înțeles noi, dacă ar fi să 
caracterizeze anul agricol 
ce a trecut, din punct de 
vedere al condițiilor me
teorologice. țăranii ar în
clina să-I numească an di
ficil — secetă prelungită, 
slabele ploi căzute s-au ivit 
la timp nepotrivit și așa 
mai departe.

— Un țăran de acum 
20—25 de ani l-ar fi numit 
„un an rău“ — ne mărtu-♦

Primăvara tirzie ți cu vreme 
schimbătoare de la o zi la alta 
imprimă un anumit specific acestui 
început de campanie agricolă. Mai 
mult ca în alte primăveri, recupe
rarea întîrzierilor Ia semănat, de
terminată de condițiile climatice, 
cere dinamism, organizare temei
nică, ordine și disciplină în înde
plinirea de către fiecare colectiv, 
de către fiecare formație de lucru 
a sarcinilor zilnice ce le revin, ast
fel incit; așa cum a indicat secre
tarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., să fie 
scurtată la maximum • perioada 
executării lucrărilor agricole.

Dintotdeauna, agricultura 
practicat în condițiile oferite 
natură, iar cei care au știut să
losească din plin zilele și chiar 
orele bune de lucru în cîmp pentru 
a însămînța cît mai devreme, în 
timpul optim, culturile de primă
vară au obținut producții constant 
mari, chiar și în condiții climatice 
mai deosebite. Iată de ce sarcina 
cea mai importantă a conduceri
lor unităților agricole, a specialiști
lor și 
acum 
toate 
rilor_ ,____ ____ , ___ ,____
de muncă favorabilă în cîmp. In- 
cepînd de ieri, în mai multe zone 
cerul a redevenit senin iar timpul 
frumos, ceea ce a permis reluarea 
lucrărilor agricole în cîmp. Prog
noza pentru săptămîna aceasta in-

s-a 
de 

fo-

încălzire *!n.  continuare a 
ceea ce va duce la extin-

V.

mecanizatorilor o constituie 
începerea și executarea cu 
forțele a însămînțării cultu- 
de primăvară, din prima zi

dlcă o 
vremii, 
derea ariei semănatului pe supra
fețe întinse. De altfel, în Cîmpia 
de Vest, în nord-vestul tării, în 
sud-vestul Olteniei și în mai multe 
zone din Cîmpia de Sud. tempe
ratura din stratul arabil al solului 
a atins deja limita la care nici o 
întîrziere a semănatului nu mai 
este justificată.

Sarcina cea mai importantă pusă 
de conducerea partidului în fața 
agricultorilor este aceea de a acțio
na, prin toate mijloacele posibile, 
pentru a realiza în această primă
vară cea mai scurtă și cea mal 
bună campanie de însămînțări. 
Subordonată acestui obiectiv ma
jor, perioada in care ne aflăm ridi
că în fața mecanizatorilor, a tu
turor lucrătorilor din agricultură 
cerința de a nu se irosi nici o oră 
bună de lucru in cimp. Iar pentru 
aceasta este absolut necesar ca 
specialiștii din unitățile agricole să 
urmărească permanent starea te
renului. Să nu aștepte condiții 
ideale de lucru, ci să identifice 
operativ parcelele sau porțiunile 
de parcele zvîntate, unde se poate 
semăna. Numai în acest fel spe
cialiștii pot decide, în orice mo
ment din zi, unde să fie concen
trate forțele mecanice.

Pentru executarea volumului 
mare de lucrări și recuperarea ră- 
mînerilor in urmă, vitezele stabi
lite pentru semănat trebuie să fie 
nu numai realizate, ci și depășite

!n toate unitățile agricole. Or,^^ 

acest lucru este pe deplin posibil 
prin temeinica organizare a muncii 
in cîmp, dar mai ales prin 
folosirea deplină a timpului de 
lucru.

In această perioadă, in care toa
te lucrările din campania agricolă 
de primăvară au devenit urgente, 
se impune cu acuitate cerința re
ducerii la maximum posibil a du
ratei stabilite initial pentru semă
natul fiecărei culturi. Sub nici un 
motiv nu trebuie admisă ldeea că 
insămîntările vor putea fi prelun
gite cu numărul de zile ce s-au 
pierdut din cauza vremii nefavora
bile. Dimpotrivă, trebuie găsite so
luții practice pentru a se lucra 
pretutindeni cit mai repede și bine. 
Acesta este un obiectiv pe deplin 
posibil, avînd în vedere forța me
canică pusă la dispoziția agricul
turii noastre, faptul că în aceas
tă iarnă stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii au beneficiat de 
cele mai bune condiții pentru re
pararea și punerea în stare de 
funcționare a tuturor mașinilor și 
utilajelof- agricole ce vor participa 
la executarea lucrărilor de primă
vară. Deosebit de important este 
acum ca mijloacele mecanice să fie 
folosite cu randament și eficientă 
maximă, utilizîndu-se pe scară lar
gă diferitele tipuri de agregate 
combinate de utilaje, alcătuite con
form tehnologiilor de lucru stabi
lite prin programele de desfășura

mehedinți , Din primele zile

ritm bun

OAMENII NOI . »•

Al NOII REVOLUȚII AGRARE

risea „Eroul Muncii Socia- 
liste“ Dumitru Tudose, pre
ședintele cooperativei 
cole de producție din 
cănești. Dar. vedeți, 
nul de acum este cu 
altfel, a învățat între 
o altfel de agricultură. 
Prin cunoștințele lui știin
țifice a cutezat să înfrunte 
capriciile naturii, să le 
contracareze, ca să spun 
așa. prin aplicarea unor 
variate tehnologii agricole 
eficace. Sigur, s-a mai ui
tat el și după ploaie, a do
rit-o cînd îi ardea buza, 
dar n-a așteptăt-o. legîn- 
du-și speranțele numai de 
apariția ei, ci a aplicat, 
fără abatere, tot complexul 
de lucrări necesare pentru 
a obține producții record. 
Și le-a obtinut. Producții 
la nivelul noii revoluții 
agrare, așa cum a preco-

agri- 
Stoi- 
țăra- 
totui 
timp

nlzat secretarul 
al partidului. Sînt 
mante, da. dar nu 
acestui an — ele vor fi mai- 
mari în anul ce vine, sînt 
convins — ci performanțe 
ale unui nou țăran, cu to
tul altul decît 
acum 25 de 
multe si mari 
sinea lui. care 
rit pe drumul 
zării, drum nou. încă ne
cunoscut.

— De fapt, despre acest 
nou țăran al satului româ
nesc ne-am propus să dis
cutăm. să aflăm opinia 
dumneavoastră despre el. 
Cum trebuie să fie țăranul 
acestei epoci, ce exigente 
profesionale se ridică in 
fața lui ?

— Nu cum trebuie să fie 
țăranul se pune Întrebarea 
la acest moment, ci. cu

general 
perfor
ate ale

acela de 
ani. om cu 
Întrebări în 
pășise hotă- 
cooperativi-

u

precădere, cum este el. In 
realitate, acum, la 25 de 
ani de la Încheierea coope
rativizării ■ 
interlocutorul 
barea.

— Da. cum 
fond, țăranul 
a lucrat pămintul. a știut 
să-I facă să rodească, a 
crescut animale, 
lînă. pentru lapte, 
carne, si așa mal 
Țăranul de acum .... _ 
la fel ? Sigur, folosește în 
prezent unelte moderne, 
dar meseria propriu-zisă 
este aceeași, din veac...

— Uite că nu e chiar 
așa ! Timpul nostru socia
list. sfertul de veac de a- 
gricultură cooperatistă l-au 
dat țăranului, Înainte de 
toate, o anumită cultură, 
așa socotesc eu. adică lși 
concepe altfel meseria. Lu-

reformulează 
nostru intre-
este el ? în 
dintotdeauna

pentru 
pentru 

departe, 
nu este

cru esențial. Țăranul fără 
cultură agricolă înaintată 
este in stare să păzească 
oile și vacile și să le mul
gă. așa cum a făcut el 
dintotdeauna. dar nu să 
dubleze sau să tripleze 
producția de lapte ; să are 
și să sape pămintul, dar 
nu să-l cultive științific, a- 
plicînd cele mai noi tehno
logii, lichidînd în mare 
parte dependența față de 
capriciile naturii. Sînt cei 
care prin munca și știința 
lor au realizat înaltele 
producții agricole, la nive
lul noii revoluții agrare.

— Amintiți-vă acel În
ceput. L-ați trăit, l-ați pe
trecut de la primii pași 
pînă acum. Sigur, este is
toria unei întregi și mărețe 
revoluții, așa cum a con
ceput-o și a infăptuit-o 
partidul nostru, de o mare 
vastitate. Dar. pornind de 
la experiența Stoicănești- 
lor. fără Îndoială că îi vom 
surprinde cîteva din trăsă
turile esențiale.

— Cum arăta satul nos
tru. cum arătau țăranii 
noștri in acel început din 
1949, cînd am constituit 
cooperativa 7 Știți, ' sintem 
a 14-a cooperativă din tară 
înființată in acel an... Păi, 
să vă dau un singur exem
plu : am început-o cu o

Dlonlsle ȘINCAN
(Continuare în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

în acest început de pri
măvară. în județul Me
hedinți condițiile de lucru 
in cimp diferă de la o zonă 
la alta. Specialiștii verifică 
însă ceas de ceas starea so
lelor repartizate culturilor 
de primăvară - pentru a 
stabili precis unde anume 
se poate trece la semănat.

Cu toate că se lucrează 
mai anevoios, semnalul în
ceperii 
acțiuni 
rile cu 
situate 
consiliile unice agroindus
triale Devesel și Gogoșu. 
Prima zi de muncă — după 
cum ne convingem în teren 
— a fost temeinic organi
zată. Pe o solă de 100 hec
tare, ce aparține C.A.P. 
Crivina, 4 semănători ac
ționau din plin. Șeful for
mației de mecanizatori, to
varășul Constantin Borde- 
iașu, împreună cu ingine- 
rul-șef al consiliului agro
industrial, Ion Meilă, veri
ficau atent porțiunea de te
ren în care s-a încorporat 
sămînța. Cum terenul mai 
este încă umed, cei doi sînt 
de părere ca la fiecare în
toarcere, la capătul sșplel 
să se verifice reglajul se
mănătorilor, astfel ca In
corporarea seminței în sol 
să se facă uniform, la adîn- 
cimea stabilită în ordinul 
de lucru al mecanizatoru
lui.

„Chiar in aceste condiții, 
cînd starea terenului ne o- 
bligă să lucrăm cu foarte 
multă atenție — ne spune 
mecanizatorul 
Gruiu — vom 
puțin 9 hectare 
toare. Aceasta 
sămînța a fost adusă in 
cîmp la primele ore ale di
mineții iar noi am intrat

acestei importante 
a fost dat pe solu- 
structură nisipoasă, 

în unitățile din

Constantin 
realiza cel 
pe semănă- 
pentru că

in 
la 
ora pînă se lasă 
cui’*.
fel de viteză de luoru. cele 
100 hectare cu mazăre vor 
fi însămințate. în această 
unitate. în cel puțin 2 zile 
și jumătate. In plină acți
une se aflau și vecinii, cei 
de 1a cooperativa agricolă 
din Batoți. Ei au stabilit 
să insămințeze iinill pentru 
ulei pe cele 100 hectare in 
numai 2 zile. Și?semănatul 
a început numai după ce 
specialistul unității a dis
pus să se facă unele corec
tări la lucrarea de pregă
tire a terenului. Aceasta 
pentru că pe unele porți
uni, denivelate și cu mal 
multă umiditate, agregate
le n-au uniformizat bine 
solul și deci sămînța ar fi 
rămas la suprafață, ar fi 
apărut goluri la răsărire.

Pe un front larg, cu 4 
formații de mecanizatori — 
două la pregătirea patului 
germinativ și două la se
mănat — se lucra joi și la 
Burila Mare. In cele două 
complexe agrozootehnice 
de aici s-a stabilit, pentru 
această primăvară, cultiva
rea a 400 hectare cu lucer- 
nă. Lucrare care, se înțe
lege. trebuie efectuată cît 
mai repede posibil. Tocmai 
de aceea directorul S.M.A. 
Devesel, inginerul Cornel 
Hioară. se află permanent 
in mijlocul mecanizatori
lor de aici. „Lucrînd în 
schimburi prelungite — ne 
spune el — am reușit să a- 
sigurăm la nivelul consi
liului pnic un avans la 
pregătirea terenului de 
130 hectare fată de viteza 
zilnică la semănat pe care 
ne-am propus-o“. De la 
directorul S.M.A. mai reti-

brazdă — cum se zice — 
ivirea zorilor și vom lu- 

întuneri- 
Realizindu-se o ast-

nem șl faptul că pentru 
toate formațiile de tractoa
re s-au organizat tabere 
in cîmp. Tot joi, in coope
rativele agricole din Țigă- 
nași, Devesel și Scăpău a 
Început și plantarea carto
filor timpurii pe cele 100 

■ hectare prevăzute in plan. 
Insămințarea culturilor 

de primăvară a început și 
in unitățile de pe raza con
siliilor unice agroindus
triale Gruia. Strehaia, Re-

cea, Vlnju Mare și Obtrșla 
de Cîmp. Pe măsură ce 
vremea se îmbunătățește, 
aria acestor lucrări se va 
extinde pe tot cuprinsul 
județului, hotărârea lu
crătorilor ogoarelor mehe- 
dințene fiind de a realiza o 
campanie agricolă cit mai 
scurtă și In condiții agro
tehnice superioare. (Virgi- 
liu Tătaru, corespondentul 
„Scinteii").

IALOMIȚA: / fost reluat

semănatul mazurii de timp.
La C.A.P. Sudiți, pe su

prafețele cu sol nisipos, 
semănatul mazării de 
cîmp, întrerupt de lapovița 
și ploaia căzute luni, a fost 
reluat, joi la prinz, imediat 
ce vremea s-a ameliorat și 
solul s-a zvintat. Dintr-o 
singură trecere, solul este 
afinat și nivelat, așa cum 
se prevede în tehnologia 
culturii. Prezent în cîmp, 
inginerul-șef Nicolae Bă- 
trînu, care urmărea in spa
tele semănătorilor modul 
in care sămînța este încor
porată, a avut grijă să 
oprească, la un moment 
dat, pe unul din mecaniza
tori, pentru a verifica încă 
o dată una din cele 29 de 
secții ale mașinii. „Am 
făcut această verificare — 
ne spunea specialistul — cu 
toate că in perioada pre
mergătoare campaniei am 
controlat și testat toate 
mașinile agricole ce parti
cipă la campania din 
această primăvară. Avem 
în față o campanie in care 
trebuie să lucrăm repede 
și bine. Și tocmai de aceea 
trebuie să folosim fiecare 
oră bună in cîmp".

Șl în unitățile agricole 
din consiliile agroindustria
le Cosîmbești, Movila, Fă-

cășnl, Gura Ialomiței și 
”’** J șud-

s-au luat 
pentru ca

Țăndărei, aflate 
estul județului, 
toate măsurile 
imediat ce terenufse zvintă 
să se treacă la pregătirea 
terenului și la semănat. în 
toate unitățile, programele 
privind insămințarea cul
turilor de primăvară au 
fost revăzute, iar vitezele 
zilnice au fost mult sporite. 
S-au reorganizat formați
ile de mecanizatori care să 
lucreze în schimburi pre
lungite la semănat și în 
două schimburi la pregăti
rea terenului. Practic, din 
prima clipă prielnică, în 
fiecare unitate agricolă ia- 
lomițeană se declanșează 
concomitent toate lucrările 
prevăzute pentru culturile 
din primele două epoci, 
urmînd să se treacă cu 
toate forțele la semănatul 
celor din a treia epocă. La 
taberele de cimp, toate for
țele mecanice au asigurate 
asistența tehnică, aprovi
zionarea cu carburanți șl 
vagoane-dormitor pentru 
mecanizatori, pentru cei
lalți participant! la cam
pania agricolă. (Mihai 
Vișoiu — corespondentul 
„Scânteii”).

La Stoicăneștl, azi, pe locul vechilor bordeie

BIHOR : Succese 
ale minerilor

Răspunzînd cu însuflețire obiecti
velor din programul energetic, va- 
lorificînd superior experiența acu
mulată, minerii de la Voivozi, frun
tași în întrecerea socialistă, au în
deplinit înainte de termen sarci
nile de plan pe primul trimes
tru la producția fizică, creîn- 
du-și astfel condiții pentru a 
extrage suplimentar pînă la sfîrși- 
tul lunii 50 000 tone lignit. Efortu
rile întregului colectiv, aflăm de la 
inginerul Mihai Iosub. directorul 
întreprinderii, sint îndreptate în 
egală măsură spre asigurarea liniei 
de front necesare menținerii unui 
nivel ridicat de extracție din sub
teran, lucrările de pregătiri minie
re înregistrind un plus de 450 metri 
iar cele de investiții — 120 me
tri. (loan Laza).t
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--------------- -------— HOTĂRÎREA----------------------------
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român

(Urmare din pag. I)

impun pentru îndeplinirea în întregime a pro
gramelor stabilite privind realizarea producției de 
energie, de petrol, de cărbune Si de alte mine
reuri necesare activității economice. Plenara Co
mitetului Central a hotărît ca sectoarele respec
tive. conducerile acestora să raporteze, la plena
ra din luna octombrie a.c., cum s-au realizat mă
surile stabilite în domeniul energetic.

în vederea îmbunătățirii activității de comerț 
exterior, plenara hotărăște să se ia toate măsu
rile pentru buna organizare si urmărire a reali
zării producției de export la timp și la un ni
vel calitativ $1 tehnic corespunzător. Plenara cere 
ministerelor, organelor economice centrale, tutu
ror unităților să-și îndeplinească în cele mai bune 
condiții obligațiile și sarcinile de mare răspun
dere ce le revin în acest important domeniu pen
tru realizarea în întregime a producție! contrac
tate și livrarea acesteia la termenele stabilite cu 
partenerii externi.

Plenara își însușește pe deplin aprecierile secre
tarului general al partidului și cere să se acționeze 
pentru dezvoltarea cooperării în producție și întă
rirea participării la realizarea programelor stabi
lite în cadrul C.A.E.R., pentru extinderea și 
aprofundarea colaborării — pe baza unor contracte 
de lungă durată — cu toate țările socialiste, cu tă
riile în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dez
voltate, pentru participarea tot mai activă a Româ
niei la diviziunea internațională a muncii.

In spiritul sarcinilor formulate de secretarul ge
neral al partidului, plenara cere guvernului, mi
nisterelor, centralelor, tuturor Unităților economice 
să ia măsuri ferme pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a programului de investiții și pentru 
punerea la timp în pi-oducție a noilor capacități, 
pentru reducerea hotărită și în acest domeniu a 
consumurilor energetice și materiale. Plenara cere 
să se acorde o atenție sporită lichidării stocurilor 
supranormative și elaborării de noi norme de con
sumuri materiale, să se acționeze într-un climat de 
ordine și disciplină pentru respectarea strictă a 
tehnologiilor, pentru îmbunătățirea calității și 
ridicarea nivelului tehnic al produselor, pentru 
realizarea programului de creștere a productivi
tății muncii, a rentabilității și eficienței econo
mice, pentru perfecționarea sistemului de condu
cere a întregii activități.

în legătură cu desfășurarea campaniei agricole 
de primăvară, plenara apreciază că sint create 
toate condițiile tehnice și organizatorice pentru 
obținerea în acest an a unei producții de peste 32 
milioane de tone oereale, precum și a unor pro
ducții corespunzătoare în legumicultura, viticul
tură, pomicultură și în celelalte sectoare. Plenara 
cere Ministerului Agriculturii, comitetelor jude
țene de partid și consiliilor populare, consiliilor 
unice agroindustriale, organizațiilor de partid de 
la sate, tuturor lucrătorilor ogoarelor să participe 
cu toate forțele la buna desfășurare a lucrărilor 
agricole, la realizarea concomitentă a însămînță- 
rilor din perioada I și a II-a și să treacă de 
îndată, în condițiile îmbunătățirii timpului, la 
însămînțările din perioada a III-a. Este necesar 
să se ia măsuri hotarite pentru întreținerea cultu
rilor, pentru obținerea producțiilor stabilite și 
realizarea unei bune aprovizionări a populației 
cu legume timpurii. în zootehnie, trebuie să se 
facă totul pentru îndeplinirea prevederilor pri
vind creșterea efectivelor de animale, îndeosebi 
la ovine și bovine.

Plenara cere Ministerului Agriculturii, tuturor 
organelor agricole să-și perfecționeze necontenit 
stilul și metodele de muncă, să ia toate măsurile 
pentru ca 1987 să marcheze o îmbunătățire gene
rală a întregii activități în toate sectoarele agri
culturii, să fie un an hotăritor pentru realizarea 
obiectivelor noii revoluții agrare în țara noastră.

însușindu-și pe deplin aprecierile secretarului 
general al partidului cu privire la activitatea or
ganismelor democrației noastre muncitorești re

voluționare, plenara hotărăște ca, din perspectiva 
celor 15 ani care au trecut de la crearea acestor 
organisme și forme de conducere democratică, să 
se facă o analiză, un bilanț al rezultatelor de 
pină acum — și, pe această bază, să se stabi
lească măsuri pentru aplicarea fermă, în toate 
domeniile, a autoconducerii și autogestiunii, pen
tru dezvoltarea continuă și buna funcționare a 
sistemului de organisme democratice pe care 
îl avem.

Plenara își exprimă convingerea că ministerele, 
centralele și întreprinderile, organele și organi
zațiile de partid, comuniștii, toți oamenii muncii 
din industrie și agricultură vor acționa cu hotă
rire și abnegație, cu înalt spirit revoluționar pen
tru realizarea integrală a prevederilor de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal, a tuturor planu
rilor și programelor de dezvoltare economico-so- 
cială a țării.

2. Plenara a dezbătut si aprobat In unanimitate 
Raportul privind efectivul, compoziția și structu
ra organizatorică a partidului Ia 31 decembrie 
1986 și activitatea politico-organizatorică desfă
șurată de organele și organizațiile de partid pen
tru înfăptuirea hot&rîrilor și directivelor parti
dului.

Comitetul Central subliniază, și cu acest prilej, 
contribuția hotăritoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la întărirea continuă a parti
dului. a unității sî forței sale politice și organi
zatorice, la creșterea permanentă. în raport cu 
noile condiții, a rolului său în organizarea și 
conducerea poporului nostru. în unirea eforturilor 
creatoare ale întregii națiuni pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea, a Programu
lui de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate si de înaintare a României spre comu
nism. Plenara dă o înaltă apreciere activității 
teoretice de înaltă ținută științifică, desfășurată 
în această perioadă de secretarul general al parti
dului. tezelor sale privind creșterea continuă a 
rolului conducător al partidului, dezvoltarea și 
consolidarea proprietății socialiste, a democrației 
muncitorești revoluționare — care reprezintă con
tribuții deosebit de importante la îmbogățirea 
experienței și practicii revoluționare, a socialis
mului științific.

Plenara apreciază că. în spiritul hotărîrilor 
celui de-al XIII-lea Congres, al indicațiilor și 
orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. în 
anul trecut, activitatea politico-organizatorică și 
cultural-educativă de formare a omului nou des
fășurată de organele si organizațiile de partid 
a fost orientată ferm în direcția unirii eforturilor 
întregului popor pentru îndeplinirea planului 
anual si Pe întregul cincinal, a tuturor planu
rilor și programelor de dezvoltare economico- 
soC’isliî â tării.

Prestigiul imens de care se bucură Partidul 
Comunist Român în rîndul națiunii este ilustrat 
de faptul că în anul 1986 au devenit membri de 
partid 123 284 de oameni ai muncii, din care 65,28 
la sută sînt muncitori, 15,15 la sută țărani, iar 
19,57 la sută intelectuali.

La 31 decembrie 1986 partidul număra 3 639 344 
membri, ponderea comuniștilor în totalul popu
lației majore fiind de 22,72 la sută, iar în totalul 
populației ocupate de 32,85 la sută. A crescut 
ponderea femeilor în partid, ceea ce ilustrează 
justețea politicii partidului de creare a condi
țiilor ca acestea să participe activ, cu drepturi 
egale la întreaga viață politică și socială a țării. 
Plenara apreciază că Partidul Comunist Român 
are o compoziție socială și națională bună, care 
reflectă structura generală a poporului nostru, 
că, din punctul de vedere al vîrstei, avem un 
partid tînăr, ceea ce dă forța și perspectiva în
tăririi în continuare a rolului partidului în con
ducerea tuturor sectoarelor de activitate.

Plenara cere organelor și organizațiilor de partid 
să acționeze cu înaltă răspundere pentru per
fecționarea în continuare a stilului și metodelor 
de muncă, pentru dezvoltarea democrației inter

ne de partid, a criticii și autocriticii, aplicarea 
fermă a prevederilor statutului cu privire la des
fășurarea vieții de partid, la organizarea adună
rilor generale, la înnoirea periodică a cadrelor 
de partid din diferite sectoare, pentru antrenarea 
mai puternică a activului de partid în înfăptuirea 
planului pe acest an și pe întregul cincinal..

în fața comuniștilor, a tuturor, organelor și or
ganizațiilor de partid trebuie să stea permanent 
realizarea în cele mai bune condiții a planurilor 
economice, a programelor de modernizare din 
toate sectoarele, de dezvoltare a științei, învăță- 
mîntului, culturii, astfel încît să întîmpinăm cu 
noi și noi succese, cu un bilanț cît mal bogat, 
Conferința Națională a partidului — eveniment 
de importanță politică majoră în viața parti
dului și a țării, a întregului popor.

3. Examinând și aprobînd în unanimitate Ra
portul cu privire la activitatea desfășurată de or
ganele de partid, de stat și organizațiile de masă 
in anul 1986 pentru înfăptuirea politicii de cadre 
a partidului, plenara subliniază contribuția ho
tăritoare si nemijlocită a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în perfec
ționarea activității în acest domeniu deosebit de 
important al activității de partid. în anul care * 
trecut, activitatea de asigurare a forței de muncă 
necesară dezvoltării economiei naționale, de se
lecționare. pregătire și promovare a cadrelor în 
funcții de conducere din aparatul și organele de 
partid, de stat, ale organizațiilor de masă și 
obștești a cunoscut o evoluție calitativă, cores
punzător obiectivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Plenara apreciază că s-a acționat cu mal mare 
atenție pentru înfăptuirea practică a principiilor 
și obiectivelor stabilite de partid în acest dome
niu. asigurîndu-se o compoziție socială corespun
zătoare a cadrelor, prin promovarea în aparatul 
de partid și de stat. în conducerea organizațiilor 
de masă și obștești, a unităților economice a celor 
mai buni muncitori, maiștri și tehnicieni, ingineri 
și economiști. Totodată, s-a manifestat o 
preocupare susținută pentru promovarea unui nu
măr mai mare de femei în funcții de răspundere, 
ceea ce a făcut să crească ponderea acestora în 
aparatul de partid, în conducerea organizațiilor 
de masă și obștești. în diferite sectoare ale eco
nomiei naționale. Au fost promovați, de asemenea, 
în diferite munci de conducere numeroși tineri cu 
o temeinică pregătire politică și profesională, 
realizîndu-se, astfel, o proporție corespunzătoare 
între numărul cadrelor mai în vîrstă și al celor 
tinere.

Plenara Comitetului Central hotărăște ca în 
înfăptuirea politicii de cadre șă se acționeze cu 
cea mai mare răspundere, pentru a se organiza 
promovarea de cadre cu o temeinică pregătire pro
fesională, tehnică, științifică, cu o înaltă conștiință 
patriotică, revoluționară și o concepție înaintată 
despre lume și viață, care să se ridice în perma
nență la înălțimea încrederii și a sarcinilor în
credințate, să promoveze cu îndrăzneală noul în 
toate domeniile de activitate.

în acest sens, plenara subliniază necesitatea de 
a se asigura o bună rezervă de cadre si de a se 
urmări permanent completarea si împrospătarea 
acestei rezerve cu oameni competenți. bine pre
gătiți din punct de vedere profesional și politic, 
care au demonstrat și demonstrează, prin mun
ca și realizările lor. că sînt capabili să răspun
dă în cele mai bune condiții sarcinilor si exi
gentelor puse de partid privind asigurarea unei 
bune organizări și conduceri a tuturor sectoare
lor de activitate.

în spiritul sarcinilor și orientărilor secretarului 
general al partidului, plenara hotărăște să se 
treacă la adoptarea de măsuri privind perfecțio
narea continuă a activității de pregătire politico- 
ideologică a comuniștilor, a cadrelor, a întregului 
activ, în spiritul concepției noastre revoluționare, 
socialiste — ca o necesitate obiectivă pentru buna 
desfășurare a activității în toate domeniile.

4. Plenara a examinat și aprobat în unanimitate 
Raportul privind activitatea de rezolvare a pro
punerilor, sesizărilor, reclamagiilor și cererilor 
oamenilor muncii in anul 1986. Plenara Comitetu
lui Central a apreciat că, în spiritul măsurilor 
stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 aprilie 
1986, al indicațiilor secretarului general ai parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, organele ju
dețene, municipale, orășenești și comunale de 
partid și de stat, conducerile ministerelor, ale 
organizațiilor de masă și obștești centrale și locale 
s-au preocupat să folosească, întir-o măsură mai 
largă, scrisorile oamenilor muncii și dialogul rea
lizat cu cetățenii în audiențe — expresie a demo
crației noastre socialiste, a încrederii în partid, 
a legăturii partidului cu masele — în vederea 
înlăturării unor neajunsuri și perfecționării acti
vității economico-sociale.

Plenara apreciază că. și în anul 1986. prin scri
sori si audiente, oamenii muncii au avut o parti
cipare importantă la stabilirea unor măsuri pri
vind mai buna organizare a producției și a mun
cii. reducerea cheltuielilor materiale și financiare, 
creșterea eficientei economice, la dezvoltarea 
avuției naționale, la asigurarea respectării lega
lității si promovarea în relațiile sociale a nor
melor eticii și echității socialiste.

Pe baza concluziilor desprinse din dezbateri, 
plenara cere organelor și organizațiilor de partid, 
conducerilor instituțiilor de stat, ale organizațiilor 
de masă și obștești să acționeze cu toată fermi
tatea pentru lichidarea lipsurilor semnalate si 
îmbunătățirea, în continuare, a întregii activități, 
în vederea examinării și soluționării la timp, cu 
maximă receptivitate si operativitate, a propu
nerilor. sesizărilor și cererilor oamenilor muncii, 
în conformitate cu legile tării, stimulînd și pe 
această cale participarea maselor la conducerea 
treburilor societății. Ia dezvoltarea democrației 
muncitorești revoluționare în patria noastră.

5. Plenara a analizat si aprobat în unanimitate 
Raportul privind activitatea internațională a 
partidului si statului în anul 1986 și principalele 
obiective ale politicii externe in anul 1987, subli
niind că aceasta s-a desfășurat In deplină con
cordanță cu hotărârile Congresului al XIII-lea al 
P.C.R.. cu orientările si indicațiile secretarului 
general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Comitetul Central a dat o înaltă apreciere ac
țiunilor, inițiativelor și demersurilor întreprinse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pe plan interna
țional, care s-au bucurat de o largă prețuire și 
recunoaștere pe arena mondială, punînd pregnant 
în evidentă contribuția sa determinantă la elabo
rarea și înfăptuirea politicii externe, principiale, 
dinamice a țării noastre, la dezvoltarea și diversi
ficarea relațiilor internaționale ale partidului și 
statului nostru, la creșterea continuă a rolului și 
prestigiului României socialiste în lume. S-a rele
vat că un rol hotărîtor în promovarea politicii 
externe a partidului și statului l-au avut numeroa
sele întâlniri și convorbiri ale tovarășului

★ ★ ★
Plenara lsi exprimă ferma convingere că eroica noastră clasă muncitoare, țărănimea, in

telectualitatea, Întreaga națiune va face totul pentru Înfăptuirea întocmai a documentelor 
adoptate, a tuturor planurilor și programelor de dezvoltare eoonomico-socială a patriei.

Insușindu-și pe deplin mobilizatoarele îndemnuri ale secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, plenara adresează organelor și organizațiilor de partid, comuniș
tilor, tuturor făuritorilor de bunuri materiale și spirituale chemarea de a acționa neabătut, cu 
cea mai înaltă jesponsabilitate comunistă și exigentă revoluționară, pentru înfăptuirea integra
lă, la toți indicatorii, a prevederilor de plan pe acest an și pe Întregul cincinal, a programelor 
de organizare și modernizare a producției, de creștere a nivelului tehnic și calitativ al aces
teia, pentru desfășurarea exemplară a lucrărilor agricole de primăvară.

STRINS UNIȚI IN JURUL PARTIDULUI, AL SECRETARULUI SĂU GENERAL, TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, S.A NU PRECUPEȚIM NICI UN EFORT, SA FACEM TO
TUL PENTRU A ÎNTÎMPINA CU NOI ȘI TOT MAI MARI SUCCESE CONFERINȚA NAȚIO
NALĂ A PARTIDULUI, PENTRU TRADUCEREA NEABĂTUTĂ IN VIAȚA A ISTORICELOR 
HpTARÎRI ALE CONGRESULUI AL XIII-LEA, A PROGRAMULUI PARTIDULUI PENTRU 
ÎNĂLȚAREA CONTINUA A ROMÂNIEI PE CULMILE PROGRESULUI ȘI CIVILIZAȚIEI 
SOCIALISTE ȘI COMUNISTE 1

Nicolae Ceaușescu. secretar general al partidu
lui, președintele Republicii, cu șefi de state și gu
verne, conducători de partide, cu alte personalități 
ale vieții politice, economice și cultural-științifice 
de peste hotare, documentele și înțelegerile de o 
deosebită însemnătate convenite cu aceste prile
juri.

A fost reliefat faptul că, în condițiile complexe 
ți grave ale situației internaționale actuale, parti
dul și statul nostru au desfășurat — și in anul 
1086 — o politică activă și constructivă, în con
formitate cu principiile orînduirii socialiste, cu 
aspirațiile de libertate, independență, pace și pro
gres ale poporului român.

Pornind de la adevărul că problema fundamen
tală a epocii contemporane o constituie realizarea 
dezarmării și asigurarea păcii, România a acționat 
susținut pentru oprirea cursei înarmărilor, în pri
mul rînd a celei nucleare, pentru a se trece la so
luționarea problemelor legate de reducerea tutu
ror tipurilor, de armamente, a efectivelor și chel
tuielilor militare, pentru încetarea experiențelor 
nucleare și prevenirea înarmării Cosmosului. ,

în acest cadru se înscriu propunerile României 
privind adoptarea și înfăptuirea unui program cu
prinzător de dezarmare care să ducă la lichidarea, 
în etape, pînă în anul 2000, a tuturor armelor nu
cleare si la reducerea substanțială, în această pe
rioadă, a armelor convenționale, clasice. Hotă- 
rfrea tării noastre de a reduce. în mod unilateral, 
armamentele, efectivele si cheltuielile militare cu 
5 la sută a dat expresie voinței unanime a po
porului român — consultat prin referendum — 
de a face totul pentru trecerea efectivă la măsuri 
concrete de dezarmare, la realizarea unei lumi a 
păcii și înțelegerii, fără arme si fără războaie.

Relevînd principalele obiective ale politicii 
externe românești în 1987, plenara Comitetului 
Central reafirmă hotărîrea partidului și statului 
nostru de a întări conlucrarea si solidaritatea cu 
forțele revoluționare, progresiste, democratice, 
antiimperialiste de pretutindeni, cu toate popoa
rele, în lupta pentru dezarmare și pace, pentru 
instaurarea unui climat de securitate, înțelegere 
și largă cooperare în Balcani, în Europa și in 
întreaga lume, pentru înfăptuirea idealurilor de 
libertate, independență și progres ale tuturor 
națiunilor.

Plenara a dat expresie deosebitei satisfacții și înal
tei mîndrii patriotice a întregului nostru partid și 
popor față de rezultatele vizitelor oficiale de priete
nie efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe diferite 
meridiane ale globului, între care și recenta solie 
de pace, înțelegere și colaborare în țări din Asia 
— care se înscriu ca evenimente de importanță 
istorică în dezvoltarea multilaterală a relațiilor 
României socialiste cu toate statele lumii.

Plenara a reafirmat adeziunea deplină a comu
niștilor. a întregii națiuni la politica externă a 
partidului și statului nostru, care dă expresie în 
cel mai înalt grad voinței de pace și colaborare 
a poporului român.

■ ■■■■■■■■ BBBBBBBBB BBBBBBBBB

După desfășurarea conferinței or
ganizației comunale de partid Mi- 
băileștî, județul Giurgiu, ne-am re
văzut însemnările privitoare la darea 
de seamă, proiectul de hotăriri și 
conținutul dezbaterilor. Am ajuns 
astfel la concluzia că in complexita
tea activității economico-sociale, fără 
subestimarea importantei unor uni
tăți sau secții industriale — o țesă- 
torie de borangic, o coloană auto, o 
unitate metalurgică de prestări servi
cii, ca și a numeroase unități de 
servire a populației, care conferă lo
calității perspectiva transformării, 
într-un viitor apropiat, intr-un oră
șel agroindustrial — aici precumpă
nesc preocupările din domeniul agri
culturii. Tocmai asupra acestora vom 
•tărui și noi.

Prima constatare a Însemnat, de 
fapt, o... nedumerire. Ea era dato
rată neconcordanței dintre cele rela
tate In darea de seamă (ce cuprinde 
o analiză exigentă, critică și autocri
tică riguroasă, cu precizarea direc
țiilor de urmat), pe de o parte, și 
obiectivele stabilite prin proiectul de 
hotărire, pe de altă parte.

Spre a nu lăsa nici un dubiu pri
vind superficialitatea și formalismul 
de care s-a dat dovadă în pre
cizarea unor obiective pentru 
acest an, s-au stabilit și „parametrii1* 
de la care să se pornească : la po
rumb — 4 880 kg la hectar, iar la 
floarea-soarelui 2 510 kg la hectar, 
(ca să ne referim doar la două pre
vederi din proiectul de hotărire). Au 
fost omise cu totul rezultatele din 
1986. cind, de pildă. C.A.P. Mihăilești 
a realizat o producție medie de 7 800 
kg porumb ștluleți la hectar, iar 
C.A.P. Novaci — 6 600 kg porumb 
ștluleți la hectar. Ce se poate spune 
oare despre mentalitatea și atitudi
nea, despre gindirea politică, des
pre propria angajare, prin fapte nu 
prin vorbe, a celor care au „lucrat" 
la elaborarea proiectului de hotărire 
în care s-au stabilit obiective mai 
mult decît minimale, mult inferioare 
propriilor realizări din anul prece
dent ? Surprinzător este și faptul că 
producțiile cu totul necorespunză
toare obținute anul trecut de cele 
două cooperative agricole — clar 
relatate in darea de seamă — la 
griu, orz, orzoaică, sfeclă, lapte (la 
C.A.P. Mihăilești s-au obținut 1 128 
litri pe vacă, iar la C.A.P. Novaci 
1 270 litri) au fost ignorate parcă cu 
discreție, în această privință nefiind 
stabilite nici un fel de obiective clare 
pentru anul acesta.

Ascultind lectura celor două mate
riale am avut impresia că cei care 
le-au elaborat nu se refereau la 
activitatea aceluiași comitet comunal 
de partid sau că nici măcar nu s-au 
cunoscut, atît de contradictorii erau 

prin conținutul lor, prin modul cum 
au fost concepute și cum au fost 
evaluate propriile forțe. Fiind vorba 
de un proiect de hotărire, in cele 
din urmă, el a fost regindit struc
tural. Nu s-au cerut corectări de 
formulare, ci de substanță, care vi
zează tocmai obiectivele propuse, 
modul de a gîndi și acționa al cadre
lor din conducerea celor . două 
cooperative agricole de producție, 
stilul și metodele de muncă ale co
mitetului comunal de partid și bi
roului său, toate acestea urmărind 
valorificarea marilor disponibilități 
existente in agricultura comunei.

Sursa acestor mari disponibilități 

Deschideți larg porțile 
pentru experiența bună!

0 conduzie-intlemn a conferinței organizației comunale de partid Mihăilești - Giurgiu
nti trebuie căutată in altă parte, ea 
este demonstrată și se află chiar in 
comună. Două unități de elită pen
tru agricultura județului sint in Mi
hăilești : întreprinderea agricolă de 
stat a fost prima unitate din județ 
distinsă cu înaltul titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" pentru o pro
ducție medie de 24 300 kg porumb 
știuleți la hectar, ea reușind ca nu
mai in doi ani să devină revelația 
județului și, ca o replică dată scep
ticismului unora, să-și redreseze 
activitatea economică — de la 30 mi
lioane pierderi la 6 milioane bene
ficii peste plan In 1986 ; și „Avicola" 
— cu problemele activității economi
ce perfect reglate, constantă de ani 
și ani in dobindirea unor rezultate 
merituoase, unde absolut toți indica
torii de plan, de eficientă, de export 
au fost și sint mereu depășiți.

La hotarul acestor unități, dar în 
perimetrul comunei și la polul opus 
rezultatelor acestora se află cele două 
cooperative agricole de producție. Se 
pare că conducerile acestora, de
prinse să-și justifice an de an pro
ducțiile slabe, au fost luate prin sur
prindere de puternicul reviriment al 
I.A.S.-ului, la care nu se așteptau, 
iar comitetul comunal de partid a 
rămas și el In expectativă, consem- 
nind, funcționărește, doar discrepan
ța din ce in ce mal mare dintre re
zultatele obținute.

Multe și necesare clarificări au 
adus în această privință dezbaterile 
din cadrul conferinței organizației 
comunale de partid. Primul care a 
luat cuvîntul a fost inginerul Gheor- 
ghe Nițu, directorul I.A.S. A explicat 
pe scurt rezultatele. Ele au fost ob
ținute datorită disciplinei și ordinii 
încetățenite pretutindeni, in toate 
privințele și în toate momentele ac
tivității, abordării și aplicării celor 
mai moderne și eficiente tehnologii 
care asigură punerea din plin în va
loare a potențialului productiv al pă- 
mintului, prezenței permanente a 
specialiștilor in toate fazele produc
ției. nivelului de conștiință al mun
citorilor. A raportat și despre felul 

temeinic în care este pregătită ac
tuala campanie de primăvară. 
Directorul I.A.S. s-a mai referit și la 
un alt aspect pe caro il amintim, 
fiindcă vom mai reveni asupra lui. 
Este vorba de promisiunea de a spri
jini îndeaproane cele două coopera
tive agricole în ridicarea activității 
lor la nivelul cerințelor actuale, „în
trucât, comuniști fiind, ne interesează 
și răspundem și pentru rezultatele 
de ansamblu ale comunei".

Dezbaterile conferinței au conti
nuat să se desfășoare sub auspicii 
bune, A luat cuvîntul tovarășa Anica 
Șerban, secretar al comitetului de 
partid de la „Avicola". A vorbit 
despre inrluririle muncii politico- 
organizatorice asupra rezultatelor 
economice, despre grija pentru 
cunoașterea și realizarea de că
tre fiecare a sarcinilor la locul de 
muncă, incetățenirea ordinii și dis
ciplinei, despre exigență și pasiune, 
despre stăpinirea de către organiza
ția de partid a tuturor domeniilor de 
activitate și intervenția ei promptă, 
cel mai adesea preventivă, in solu
ționarea problemelor care apar.

Nu ne-am propus, desigur, să con
semnăm și noi procesul-verbal al 
conferinței de partid. Dar, in ordi
nea luărilor la cuvint — judicios sta
bilită de prezidiul conferinței — al 
treilea vorbitor a fost președintele 

cooperativei agricole de producție 
Mihăilești, tovarășa Ecaterina Vasile. 
Cuvîntul său cuprindea regrete tar
dive că vecinii de Ia I.A.S. le-au 
luat-o înainte. O abundență de an
gajamente generale fără nici o con
cretizare, fără nici un obiectiv pre
cis cu privire la producțiile din 
acest an.

Din acest moment, cum era de aș
teptat, conferința comunală n-a mal 
avut o desfășurare... lină. Au urmat, 
binevenite, interpelările. Vom reda 
succint dialogul purtat pentru o 
mai bună exemplificare a unul 
mod de gîndire și de acțiune 
perimat. „La I.A.S., In condi
țiile actuale, mult sub cele pe care 

le aveți tn C.A.P., se obțin totuși 
3 500 litri lapte de la o vacă, pe cind 
la dv. doar 1 128 litri. Este o produc
ție de care, intr-adevăr, nimeni, dacă 
ar fi răspunzător de ea, n-ar avea 
curajul s-o amintească măcar". Iar 
curaj prin parada vorbelor : „Nu 
avem in zootehnie forță de muncă 
stabilă și mai ales calificată". La a- 
ceastă replică, cineva din spatele 
nostru face o remarcă : „Tar ace
leași scuze pe care le auzim de 
ani de zile".

Dialogul continuă : „De ce mal 
aveți nevoie pentru a vă ali
nia la cerințele actuale ?“. Ca 
pe o bandă rulantă vin cerințele, mai 
bine spus pretențiile : „Să ne ajute 
I.A.S.-ul cu sămință din hibrizii cei 
mai buni, cei mai productivi, cu ma
șini disponibile, cu tărtțe și borhot 
pentru zootehnie... Să ne ajute cu..." 
și lista cerințelor s-a tot completat. 
In acest răstimp l-am privit pe di
rectorul I.A.S., să vedem cum va 
reacționa. La fiecare solicitare răs
pundea afirmativ, ceea ce însemna 
„vom da sămință", „vom asigura ma
șini", „ne vom ocupa și de îngrășă
minte, de borhot". I-a dat președin
telui C.A.P. un fir și el s-a agățat 
de el ca de o frînghie. Aceeași voce 
din spatele nostru avea să comen
teze : „Nu i-a mai rămas decît să 

ceară ca muncitorii de la I.A.S, să-l 
prășească anul acesta porumbul".

Am Întâlnit multe situații In care, 
pornind de Ia mari diferențe de 
producție intre unități învecinate, 
primii interesați să afle experiența 
pozitivă au fost cei care aveau ne
voie de ea. La. Mihăilești, raportul 
este, deocamdată, invers. Unii, adică 
cei direct interesați, așteaptă să li se 
aducă plocon experiența înaintată 
acasă. Dezinteresul este evident. Să 
ai „elita" județului alături și să nu-i 
calci pragul, să nu ei curiozitatea să 
vezi și să te întrebi ce și cum s-a 
lucrat acolo, adică în ce fel rezulta
tele s-au schimbat radical de la un 
an la altul 7 Este o situație cu totul 
nefirească, care nu poate fi justifi
cată în nici un fel.

Dezbaterile din conferința organi
zației comunale de partid Mihăilești 
au cîștigat treptat, treptat, în conți
nut. Sigur, ele au oferit învățăminte 
și un program de muncă pentru fie
care delegat la conferință și organi
zației pe care a reprezentat-o. Bene
ficiarul direct al acestora este însă 
noul comitet comunal de partid, bi
roul său. Față in față cu obiectivele 
propuse pentru anul 1987, el trebuie 
să fie primul care să reconsidere cri
tic activitatea de pînă acum, să re
evalueze exigent stilul și metodele 
de muncă folosite, astfel ca modul de 
a munci să se reflecte !n eficiența 
activității de zi cu zi a organizațiilor 
subordonate. Dezbaterile au scos in 
relief cîteva din direcțiile principale 
de îmbunătățire a activității : cu
noașterea directă, permanentă, în 
orice moment, a realităților, reparti
zarea cu mobilitate a forțelor nece
sare spre locurile esențiale ale pro
ducției, ale campaniei agricole ; asi
gurarea unui control exigent, nu doar 
din cind in cind. ci zilnic asupra fe
lului în care cadrele cu munci de 
răspundere își îndenlinesc îndatori
rile, raportarea periodică «au ori de 
cite ori este nevoie de către acestea 
asupra rezultatelor propriei activi
tăți ; mai mult sprijin direct, concret 
acordat birourilor organizațiilor de 
bază pentru îndeplinirea sarcinilor 
care le revin ; toate cadrele de 
partid și de stat ale comunei, toți 
membrii comitetului comunal de 
partid să ofere propriul exemplu de 
responsabilitate, exigență și inițiati
vă in îndeplinirea sarcinilor.

în comuna Mihăilești acționează o 
organizație de partid care cuprinde 
peste 1 000 de comuniști. în cadrul 
conferinței comunale de partid — la 
care a participat și primul secretar 
al comitetului județean de partid — 
au fost stabilite bornele activității 
viitoare, cu aspirații ambițioase pen
tru acest an.

Aspirații acum — de dorit s_ă de
vină certitudini la toamnă. Iar rolul 
decisiv, pe parcursul unui an de 
muncă, trebuie să-l dovedească prin 
fapte comuniștii, fiecare in parte și 
organizația comunală de partid in 
ansamblul său.

Constantin MORAJRU 
Petre CRISTEA

O cerință a democrației socialiste:

Rezolvarea promptă, temeinică 
a scrisorilor oamenilor muncii

Cu intransigentă 
împotriva abaterilor 

de la legalitate
Din Brînceni, județul Teleorman, 

s-a primit la redacție o sesizare 
prin care autorii semnalau diferite 
abuzuri și ilegalități din activitatea 
unor cadre de conducere din uni
tățile de pe raza comunei, inclu
siv a primatului.

La indicația Comitetului ju
dețean Teleorman al P.C.R., ana
liza efectuată la fața locului a re
ieșit că cele mai multe din faptele 
semnalate corespund realității. S-a 
constatat, astfel, că secretarul co
mitetului comunal de partid, pri
marul comunei, Veronică Drăgan, 
folosea un stil de muncă necores
punzător, nu dovedea receptivitate 
față de problemele sesizate de ce
tățeni. Dar nu numai atît : pe 
lingă faptul că nu controla modul 
cum s-au repartizat loturile în fo
losință personală, el însuși deținea 
teren peste prevederile legale ; in 
mod abuziv a executat construcții 
fără autorizație.

în ce privește activitatea pre
ședintelui cooperativei agricole de 
producție, Enache Bratu, în răs
puns se arată că acesta n-a urmă
rit folosirea integrală și eficientă 
a fondului funciar al unității, nu a 
urmărit ca repartizarea loturilor In 
folosință personală să se facă in 
conformitate cu prevederile statu
tare, admițind ca un mare număr 
de cooperatori. în frunte cu... el 
însuși și cu membrii comisiei de 
repartizare, să dețină suprafețe 
mari de teren, peste cele la care 
aveau dreptul legal.

S-a hotărît sancționarea pe li
nie de partid cu vot de blam 
cu avertisment a secretarului 
comitetului comunal de partid, 
V. Drăgan, propunîndu-se, tot
odată, înlocuirea sa din func
ție : sancționarea cu vot de blam 
a președintelui C.A.P., E. Bratu, 
și a șefului postului de miliție, 
propunîndu-se organelor jude
țene de resort și mutarea din 
post a acestuia din urmă. Tot cu 
vot de blam au fost sancționați 
și membrii comisiei de reparti
zare a loturilor în folosință 
(I. Duță, V. Veneticu, F. Stefan). 
S-a stabilit ca toate concluziile 
reieșite și măsurile adoptate cu 
prilejul soluționării sesizării să 

fie dezbătute în plenara comitetu
lui comunal cu activul și in adu
narea generală a cooperatorilor.

Un răspuns formal
în luna august 1986, redacția a 

trimis Inspectoratului școlar ju
dețean Iași, in atenția inspecto
rului general, o scrisoare in care 
se semnalau unele neajunsuri din 
activitatea conducerii Casei de 
copii școlari Budăi, din comuna 
Podu Iloaiei. După reveniri din 
partea ziarului, am primit răspuns 
la această sesizare abia... la sfirși- 
tul lunii decembrie anul trecut, 
adică după mai bine de 4 luni. 
Răspuns este un fel de a spune, 
pentru că, nici acum, la aproape 
7 luni, redacției nu i s-a adus la 
cunoștință cum a fost rezolvată 
sesizarea, care aspecte s-au con
firmat și care nu, precum și ce 
s-a întreprins, ca urmare a con
statărilor făcute, pentru înlătura
rea și prevenirea neajunsurilor.

Redăm, textual, adresa de răs
puns : „Cele sesizate în petiție au 
fost verificate de către un colec
tiv format din reprezentanți ai 
Inspectoratului, școlar județean 
Iași, organelor C.F.I., organelor 
sanitare și in prezența organelor 
locale de partid și de stat din 
comuna Podu Iloaiei, confirmin- 
du-se existența unora din neajun
surile semnalate. întrucît nu s-au 
finalizat încă cercetările și între' 
timp au mai fost semnalate și 
alte aspecte. concluziile vor fi 
prezentate adunării generale a 
oamenilor muncii din luna decem
brie 1986, cu care ocazie vor fi 
stabilite și măsurile menite să 
ducă la înlăturarea tuturor defi
ciențelor și întronarea unui climat 
normal de muncă la Casa de copii 
școlari Budăi".

Un „răspuns" care nu poate să 
nu provoace nedumeriri : 1) din 
ce cauză s-a tărăgănat soluțio
narea sesizării atit timp, căci, 
oricît de dificilă ar fi fost ana
liza faptelor semnalate, patru 
luni erau prea de ajuns pentru a 
fi clarificate, și 2) cum se poate 
afirma la sfirșitul unei luni că 
se vor analiza concluziile într-o 
adunare generală din cursul lunii 
respective. Semnalăm cazul Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar Județean Iași, in subordinea că
ruia se află Inspectoratul școlar 
județean.

Gheorqhe P1RVAN
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ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘEȘCU M PLENARA OC. AL KOR.

Polemică mobilizare pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor economice
Sondajul Sclnteii 
în actualitatea 

economică

Ritmicitate, calitate și promptitudine
ÎN REALIZARE EXPORTULUI

Lucrările agricole de primăvară 
-executate exemplar!

Scurtul Interval de timp care a mal rămas pină la încheierea primului 
trimestru din acest an trebuie folosit în toate unitățile economice pentru 
obținerea unor rezultate superioare in producție. O atenție cu totul deo
sebită se impune să acorde organizațiile de partid, consiliile oamenilor 
muncii din întreprinderi realizării exemplare, cu prioritate, a planului la 
export. Așa cum a subliniat la recenta plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este necesar să fie luate toate măsurile pentru buna 
organizare și urmărire a realizării producției de export la timp și la un 
nivel calitativ și tehnic corespunzător. Cum se acționează acum în între
prinderi pentru îndeplinirea ritmică, integrală și la un înalt nivel ca
litativ a planului la export ?

Iată tema sondajului de azi al „Scînteli" efectuat In două mari unități 
industriale.

De trei ori mai mult decit anul trecut
în ultimii doi ani, produsele exe

cutate de colectivul Întreprinderii 
constructoare de mașini din Caran
sebeș, și în special construcțiile me
talice complexe și boghiurile pentru 
locomotivele electrice, au fost tot 
mai mult solicitate de firme străine 
din peste 10 țări ale lumii. Creșterea 
volumului produselor destinate ex
portului, demonstrată și de comen
zile sosite în acest an pe adresa în
treprinderii, se datorează în princi
pal calității ireproșabile a echipa
mentelor și pieselor de schimb exe
cutate, promptitudinii cu care este 
onorată fiecare comandă încheiată 
cu partenerii externi. Acest lucru 
explică în mare măsură noile cereri 
de ofertă adresate întreprinderii din 
Caransebeș de firme renumite din 
Japonia, R.F. Germania și S.U.A. 
Drept urmare, producția destinată 
exportului este în acest an de trei 
ori mai mare decit anul trecut. După 
cum ne spunea tovarășul Ilie Ure- 
cheatu, secretarul comitetului de 
partid din întreprindere. Întregul co
lectiv a înțeles că realizarea expor
tului reprezintă prioritatea nr. 1.

— Promovarea exportului depinde 
înainte de toate de punerea in va
loare a rezervelor interne, de mai 
buna organizare a muncii în secții
le. echipele și formațiile specializa
te în producția de export — ne pre
ciza sublnglnerul Partenie Ivăniș, 
din cadrul serviciului desfacere-ex- 
port. Este foarte adevărat, nu este 
deloc ușor să fie satisfăcute toate 
cerințele partenerilor externi. în 
condițiile in care peste 80 la sută din 
producția de boghiuri este destinată 
exportului, dar prin măsurile tehni

IN ÎNTREAGA ȚARA, IMPORTANTE RESURSE DE METALE REFOLOSIBILE AȘTEAPTĂ 0 MAI CHIBZUITA VALORIFICARE

O experiența pe care o recomandăm
Cu seriozitatea care-1 caracterizear 

ză in abordarea tuturor problemelor 
producției, colectivul intreprinderii 
„Electroaparataj" din Capitală se 
preocupă stăruitor de organizarea și 
desfășurarea. în spiritul și litera le
gii. a activității de recuperare și 
valorificare a materialelor metalice 
refolosibile. Prin ce se definește ex
periența acestei unități economice 
Care, precizăm de la bun inceput, 
nu consumă cantități mari de me
tal. însă utilizează sortimente valo
roase. îndeosebi de metale nefe- 
TOclSS ?

UN MECANISM AL RECUPERĂ
RII — PUS LA PUNCT, ÎN TOATE 
AMĂNUNTELE. Cu ce trebuie în
ceput ? $i-a pus întrebarea consiliul 
oamenilor muncii, cu ani în urmă, 
de îndată ce a fost aprobat Decretul 
privind recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile. Decizia a 
fost ca mecanismul de recuperare a 
materialelor refolosibile să fie re- 
gindit și reproiectat. S-âu constituit 
trei comisii. Prima a avut sarcina să 
realizeze bilanțul de materiale și. in 
funcție de acesta, să elaboreze 
programele de măsuri pentru asigu
rarea condițiilor de valorificare efi
cientă a tuturor resurselor materia
le. Deci s-a început cu... începutul, 
cu identificarea precisă a resurselor 
de materiale refolosibile care există 
și a locurilor de muncă unde aces
tea rezultă. Numai astfel se pot 
evalua corect măsurile ce trebuie 
aplicate, numai astfel poate exista 
garanția că întregul mecanism de 
recuperare este așezat pe o bază so
lidă.

Nu lntîmplător. elaborarea bilan
țului materialelor. în accepțiunea 
dată de lege, a devenit o regulă, 
fiind cuprins in lucrările de planifi
care a activității, care se elaborează 
an de an. Bilanț în funcție de care, 
tot an de an. se reevaluează măsu
rile de recuperare a materi&lelor. 
Cu timpul, comisia respectivă și-a 
permanentizat activitatea, mutîn- 
du-si centrul de greutate spre coor
donarea întregii activități de recu
perare șl urmărire a realizării mă
surilor stabilite. în condițiile și la 
termenele prevăzute.

O a doua comisie a avut drept 
obiectiv proiectarea organizării acti
vității de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile, activitate 
în urma căreia a făcut propuneri 
concrete în legătură cu dotările și 
amenajările necesare. în fine, por- 
nindu-se de la cerința stabilirii exac
te a răspunderilor pentru utilizarea 
materialelor refolosibile în cadrul 
autogestiunli. a treia comisie a avut 
drept sarcină stabilirea sistemului 
de evidență în acest domeniu.

Sintetizîndu-se activitatea celor trei 
comisii, a fost elaborat un cuprinză
tor regulament privind colectarea, 
recuperarea, predarea, gospodărirea 
și valorificarea resurselor materiale 
refolosibile, care reprezintă parte in
tegrantă din regulamentul de orga
nizare șl funcționare al întreprinde
rii. Prevederile acestui regulament 
intern au fost intens popularizate, 
la toate locurile de muncă, stabilin- 
du-se exact atribuțiile și răspunde
rile ce revin in acest domeniu fie
cărui membru al colectivului.

CALITATEA MATERIALELOR 
REFOLOSIBILE SE ASIGURA LA 
LOCUL DE UNDE REZULTA. Un 
principiu esențial care guvernează 
întregul mecanism al reciclării ma
terialelor in întreprindere este ace
la că recuperarea începe, in condiții 
raționale, de la locul de muncă. 
Cum se aplică acest principiu ? Ne 
aflăm în hala de prelucrări meca
nice. Practic, fiecare mașină de pre
lucrat metal are alături un mic 
conteiner in care muncitorul'depune 
șpanul rezultat din strunjirea sau 

ce și organizatorice luate în secția 
de boghiuri am reușit acest lucru.

Reținem doar două dintre măsu
rile cu eficiență sporită luate pen
tru buna desfășurare a producției de 
export : reorganizarea secției și ate
lierelor pe grupe de mașini in flux 
continuu și crearea unei echipe spe
cializate de montaj, probare și am
balare a boghiurilor. Ca urmare a 
unei judicioase organizări a pro
ducției și a muncii in perioada care 
a trecut din acest an. colectivul sec
ției de boghiuri a livrat suplimentar 
la export piese de schimb pentru lo
comotive în valoare de 5 milioane 
de lei, indeplinindu-și in avans cu 
15 zile toate contractele la export pe 
primul trimestru al acestui an.

Un alt sector din întreprindere cu 
mare pondere în producția de ex
port este secția construcții metalice. 
Și colectivul ei a reușit, printr-o 
mobilizare exemplară și o bună or
ganizare a muncii, să-și onoreze in 
avans toate comenzile la export, li- 

De la linii specializate 
întreprinderea de rulmenți din 

Birlad este cel mai mare producător 
de rulmenți din țară și deține pon
derea cea mai însemnată în exportul 
românesc de asemenea produse. Rul
menții fabricați aici sînt exportați 
în prezent in 72 de țări de pe toate 
continentele lumii, printre partenerii 
statornici aflindu-se firme cu tradi
ție in acest domeniu din S.U.A., Ja
ponia, Anglia, Franța, U.R.S.S., Ce
hoslovacia ș.a.

— Colectivul nostru acordă o aten- 

frezarea unei anumite piese. Aceas
tă regulă se păstrează chiar și în 
cazul unei linii de strunguri auto
mate.- deci și atunci elnd un munci
tor deservește mai multe mașini. 
Avantajul ? La sfirșitul schimbului, 
sub supravegherea*  maistrului, fieca
re muncitor depune materialul co
lectat în timpul zilei în conteinere 
mai mari, specializate pe tipuri de 
materiale. Cu acest prilej se poate 
identifica precis dacă un executant 
a încălcat regulile de recuperare 
amestecind materialele refolosibile. 
Se creează astfel un filtru în calea 
indisciplinei și se asigură sortarea 
materialelor refolosibile chiar de la 
locul de muncă.

întimplător. am asistat la un ase-

In hala de prelucrări mecanice, 
fiecare mașlnă-unealtâ este pre
văzută cu un conteiner in care 
se depune șpanul sortat, rezul
tat din fabricarea fiecărei piese 
(foto de sus). Mașina de balo
tat ștraifuri de tablă - realizată 
la „Electroaparataj prin auto- 
utilare, după o concepție pro

prie (fotografia de jos) 

vrlnd partenerilor de peste hotare 
suplimentar 100 de tone construcții 
metalice. Să ne oprim doar asupra 
citorva fapte care vin să confirme 
atenția prioritară acordată în aceas
tă secție, exportului. Recent, colec
tivul acesteia a executat pentru o 
firmă din Italia o cantitate însemna
tă de construcții metalice complexe. 
Calitatea produselor a fost ireproșa
bilă și apreciată de parteneri în mod 
deosebit, iar termenul nu numai res
pectat, ci chiar devansat. Ca urmare, 
același partener a suplimentat co
manda, solicitînd întreprinderii un 
nou lot de produse, circa 4 900 tone 
construcții metalice.

— Comanda a fost acceptată ime
diat — ne spune șeful secției con
strucții metalice, inginerul Ion Gon- 
ciulea, iar prin măsurile pe care 
le-am luat și anume rapida aprovi
zionare cu tablă și alte profile, de- 
falcarea subansamblelor pe echipe, 
formații și sectoare de lucru, selec
ționarea celor mai buni lăcătuși și 
sudori care să lucreze la aceste pro
duse, avem certitudinea că vom rea
liza la fel de bine și în termenele 
stabilite acest volum mare de pro
duse.

Datorită pregătirii profesionale, a 
atenției cu care s-a lucrat, pină 
acum toate produsele au cores
puns calitativ. Acest lucru dovedește 
poate cel mai bine înaltul nivel teh
nic șt calitativ al produselor execu
tate la întreprinderea constructoare 
de mașini din Caransebeș, competen
ța unui colectiv hotărit să obțină 
rezultate tot mai bune in producție 
și in primul rind in onorarea la ter
men in condiții de bună calitate a 
fiecărei comenzi de export.

la fabrici specializate 
ție deosebită exportului — ne spunea 
inginerul Diomid Năstase, directo
rul întreprinderii. Astfel, acționînd 
in spiritul indicațiilor formulate de 
secretarul general al partidului la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., am 
luat imediat măsuri pentru Îndepli
nirea operativă și chiar înainte de 
termen a tuturor comenzilor de ex
port.

Concret, să vedem cum se acțio
nează in întreprindere pentru reali
zarea la termen și in condiții de ca

menea ntoment. cind un maistru ad
monesta un muncitor mai tînăr, nou 
angajat, pentru faptul că în contai
nerul adus de la locul său de mun
că se găseau citevâ gunoaie. Contei- 
nerul respectiv nu a fost primit de
cit după ce metalul conținut a fost 
curățat de orice impurități. De alt
fel. de faptul că în marea majori
tate a cazurilor materialele respec
tive pleacă bine sortate din secții și 
ateliere aveam să ne convingem la 
gospodăria de materiale refolosibile 
a intreprinderii.

Disciplina în activitatea de recu
perare a materialelor refolosibile 
este impusă. întărită și de faptul că 
pe baza bilanțurilor materiale, in 
secții și ateliere sini transmise cu 
exactitate sarcinile de recuperare, 
care decurg dintr-un calcul mate
matic simplu : pe baza tehnologiei 
de execuție și a prevederilor planu- 
lut de producție fizică se stabilește 
ce cantitate din fiecare material 
consumat se regăsește in produsul 
finit, diferența reprezentînd-o canti
tatea de materiale refolosibile ce 
trebuie recuperată. Iar materialele 
refolosibile se predau la gospodăria 
de profil pe bază de bon de mate
riale. „Ținem o evidență exactă a 
cantităților de materiale livrate de 
fiecare secție, așa ineît se cunoaște 
cu precizie cum se îndeplinesc sar
cinile in acest domeniu — ne spu
ne Constantin Preda, responsabilul 
gospodăriei de materiale refolosibi
le. Exigenta față de calitatea ma
terialelor refolosibile pe care le pri
mim din secții este obligatorie de
oarece. din momentul acceptării ma
terialelor, răspunderea trece asupra 
noastră".

PREGĂTIREA MATERIALELOR 
REFOLOSIBILE IN VEDEREA LI
VRĂRII — O NECESITATE, NU O 
POVARĂ. Mai există incă mentali
tatea unor factori de resort din a- 
numite întreprinderi — am întilnit-o 
și noi în investigațiile noastre — că 
materialele rămase din procesul de 
producție ar reprezenta un balast de 
care nu știu cum să scape. Așa se 
face că materialele refolosibile sînt 
scoase de-a valma din secții, cu ori
ce mijloace, pentru a nu bloca spa
tiile de producție, după care sînt 
trimise într-un depozit unde'se a- 
runcă într-un „munte" de deșeuri e- 
terogene. care crește și crește și 
nu poate fi desființat din lipsa mij
loacelor de transport.

„Se cunoaște că unitatea care va
lorifică materialele refolosibile are 
tot interesul ca materialele pe care 
le primește să fie cit mai bine pre
gătite pentru a le introduce cu cit 
mai puține prelucrări în procesul 
tehnologic — ne-a spus ing. Gheor- 
ghe Alexe. director comercial al în
treprinderii. Din această rațiune, 
precum și pentru folosirea eficientă 
a mijloacelor de transport, legea ne 
obligă să pregătim materialele re

litate sporită a producției de export. 
Dar, înainte de asta, o precizare. în 
prezent în unitate se execută peste 
2 000 de sortotipodimensiuni de rul
menți, iar circa 88 la sută din produ
sele fabricate sînt de nivel mondial.

Pentru a face față solicitărilor tot 
mai mari de rulmenți, în întreprin
dere, pe lingă numeroasele linii de 
fabricație specializate în producția 
de export, s-au constituit secții și 
chiar fabrici întregi care lucrează In 
totalitate pentru export.

într-una din aceste fabrici discu
tăm cu inginerul Constantin Ganea.

— în fabrica de rulmenți radial! 
am organizat în așa fel procesul de 
producție incit, prin autocontrol, 
control interfazic, am eliminat prac
tic in totalitate posibilitatea reali
zării unor produse necorespunză
toare. Așa se explică faptul că nu 
am Înregistrat nici un refuz de cali
tate ori reclamație din partea parte
nerilor străini.

Colectivul acestei unități de frun
te este capabil să realizeze in acest 
moment orice tip de rulment. Iată 
un singur exemplu : o firmă din 
S.U.A. a solicitat, recent, un nou tip 
de rulment special. El a fost imediat 
proiectat, a fost pregătită fabricația 
și lansat in producție într-un timp 
record. Asimilarea rapidă in fabri
cație a acestui produs l-a determinat 
pe reprezentantul firmei să afirme : 
„De cite ori vin la Birlad învăț cite 
ceva în fabricația rulmenților". Un 
certificat de garanție al calității și 
fiabilității rulmenților fabricați aici 
îl constituip faptul că 20 la sută din 
producția de rulmenți speciali exe
cutați în această fabrică specializată 
este destinată recunoscutei firme ja
poneze Koyo.

Dispunînd de o dotare tehnică 
modernă, muncitori și specialiști de 
înaltă calificare, organizindu-și acti
vitatea pe linii, secții și fabrici spe
cializate in producția de export, co
lectivul Întreprinderii de rulmenți 
din Birlad a livrat suplimentar la 
export de la începutul anului și pină 
in prezent rulmenți in valoare de 
circa 1 milioane de Ici.

I 
Gheorqhe IONITA 
Petru NECULA

folosibile înainte de a le livra. Poa
te părea paradoxal unora, dar a- 
devărul este că această obligație este 
și in avantajul nostru, al „produ
cătorilor" de materiale refolosibile. 
Explicația e simplă : în condițiile in 
care mijloacele de transport se 
procură cu dificultate, dacă n-am 
avea instalații de pregătire, care să 
reducă volumul materialelor refolo
sibile. nu am fi in măsură să ne 
îndeplinim sarcinile ce ne revin. Mai 
mult decit atit. cheltuielile eu a- 
ceastă activitate sint compensate, In- 
trucit prețul valorificării este mai 
bun Ia materialele refolosibile pre
gătite".

De fapt, nu este vorba de cine 
știe ce instalații sofisticate. Pentru 
o întreprindere cu un consum me
diu de metal, cum este „Electroteh
nica". sînt suficiente două mașini 
simple. Una. de mărunțit și briche
tat șpan, a fost fabricată chiar in 
industria bucureșteană. respectiv la 
întreprinderea „Grivița roșie". Are 
o capacitate de 300 kg pe .schimb, 
a costat 268 000 Iei și. procurată din 
1985, funcționează fără probleme 
tehnice deosebite. Cealaltă mașină, 
de balotat resturi de tablă, a fost 
realizată în anul 1982 după o con
cepție proprie, prin autoutilare. Pre
gătește 6 tone de baloți pe schimb 
și a costat 465 000 lei, valoare in 
bună parte amortizată pină acum, 
în fine, să notăm că în curînd va 
fi achiziționată încă o mașină de 
brichetat șpan. care va completa în
tregul flux de pregătire a materia
lelor refolosibile.

O PROPUNERE IN ATENȚIA 
FORURILOR DE RESORT. în între
prindere se consumă. într-un an, 
cantități nu prea mari de oteluri a- 
liate. Este deci relativ simplu ca 
materialele refolosibile rezultate din 
prelucrarea acestor oteluri să fie 
recuperate distinct, pe mărci sau 
grupe de mărci, si livrate în cutii 
sau mici conteinere. S-a si încer
cat acest lucru. Dificultatea este că 
întreprinderea nu este dotată cu a- 
paratura necesară efectuării opera
tive a analizei acestor oțeluri. De 
asemenea, nici I.R.V.M.R. București 
nu are în dotare o asemenea apa
ratură. Propunerea întreprinderii 
„Electroaparataj" este următoarea : 
întrucit este neeconomic să se cum
pere asemenea aparate costisitoare, 
care nici nu vor fi folosite la ca
pacitate. ar fi util ca acestea să fie 
procurate de I.R.V.M.R., care să-și 
organizeze corespunzător activitatea 
de preluare și a cantităților mai 
mici de materiale refolosibile din 
oteluri aliate. Ar fi. de altfel, o 
măsură în spiritul prevederilor Pro
gramului de intensificare a colec
tării fierului vechi aprobat de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. a) 
P.C.R. De aceea, supunem propu
nerea respectivă spre examinare fo
rurilor de resort.

Gomei iu CĂRLAN
Foto t S. Cristian

APLICAREA CORECTĂ A TEHNOLOGIILOR 
-importantă rezervă de sporire a producției agricole

66600

La C.A.P. Checea, județul Timiș, 
cultura sfeclei de zahăr are o bogată 
tradiție. Alături de griu și porumb, 
sfecla de zahăr ocupă la noi cele 
mai mari suprafețe, in 1986 fiind 
semănate cu această cultură 300 
hectare. Mulți ne întreabă de ce a- 
fectăm o suprafață atit de mare 
sfeclei de zahăr. Răspunsul nostru 
este simplu : sfecla este una din cele 
mai rentabile culturi, dar aceasta 
numai in condițiile obținerii unor 
producții ridicate la hectar. Anul 
trecut, am obținut o producție totală 
de 19 975 tone, revenind In medie a- 
proape 66 600 kg la hectar.

Pornind de la tehnologia-cadru de 
cultivare a sfeclei de zahăr, noi am 
ținut totdeauna seama de condițiile 
pedoclimatice locale și de experien
ța dobindită de-a lungul anilor, con- 
turîndu-se cu timpul o tehnologie 
specifică zonei noastre agricole, zonă 
cu precipitații mai reduse. Cum am 
procedat in 1986 ? Suprafața desti
nată sfeclei de zahăr a fost arată in 
vară la adincimea de 29—31 cm, cu 
pluguri echipate cu scormonitori și 
grape, fertilizată cu gunoi de grajd 
pe 157 hectare (cîte 40 tone la hec
tar), iar in toamnă au fost fertili
zate restul de 143 hectare, cu cite 
120 kg sare potasică, substanță acti
vă, și 69 kg fosfor la hectar ; tot 
atunci s-a discuit șl s-a nivelat te
renul. Această lucrare de pregătire 
a terenului din toamnă a fost efec
tuată cu grape cu discuri, în agregat 
cu șină șl grapă, perpendicular pe 
arătura adincă, eliminîndu-se astfel 
o trecere, aceea cu nivelatorul. Pen
tru păstrarea umidității în sol, în 
primăvară am lucrat terenul doar 
cu combinatoarele, pe suprafața 
neerbicidată, de 180 hectare, efectu- 
indu-se doar o singură trecere.

Cunoscînd din proprie experiență 
că o condiție de bază pentru obți
nerea unor producții mari o consti
tuie desimea ridicată de plante la 
hectar, noi am asigurat o densitate 
de 240 000 glomerule germinabile la 
hectar, la sămința plurigermă. și de 
200 000 glomerule germinabile la hec
tar la sămința monogermă. După 
8—10 zile de la semănat, tn vederea

Cultura cartofului, ca orice altă 
plantă agricolă, are anumite oerințe 
față de condițiile de climă și sol, ce
rințe determinate de particularitățile 
sale biologice. A ține seama de a- 
ceste cerințe la aplicarea tehnologi
ilor este de cea mai mare însemnă
tate pentru realizarea unor recolte 
mari la hectar. Acest element a per
mis cooperativei agricole din Sin- 
martin să sporească an de an nive
lul recoltei la hectar, nivel care anul 
trecut a ajuns la 50 800 kg. Pentru 
această producție ridicată coopera
tivei noastre i s-a deoernat înaltul 
titlu de „Erou al 
Noii Revoluții A- 
grare". Fapt este 
că numai de la 
cultura cartofului 
C.A.P. Sînmartin 
a realizat un be
neficiu de aproa
pe șapte milioane 
lei. în rindurile 
care urmează vom 
înfățișa modul 
cum s-a lucrat 
pentru creșterea 
randamentului la 
hectar și ce facem 
noi pentru a obți
ne în acest an re
colte și mai bune.

în toate acțiunile pe care le-am în
treprins și le întreprindem in vede
rea sporirii recoltei de cartofi avem 
in vedere faptul că nivelul acesteia 
este condiționat în măsură hotări- 
toare de nivelul fertilizării terenului 
cu îngrășăminte naturale și chimice, 
întrucit această plantă pune foarte 
bine in valoare materiile hrănitoare 
conținute in gunoiul de grajd, noi 
aplicăm cîte 40—50 tone la hectar. 
Efectul fertilizării cu îngrășăminte 
organice este dublu : se asigură ele
mentele nutritive de care au nevoie 
plantele și, în al doilea rînd. se con
tribuie la îmbunătățirea structurii 
fizice a solului — alinare, mărirea 
capacității de absorbție pentru apă 
— șt la încălzirea lui primăvara de
vreme. Cantitatea de 15 000 tone în
grășăminte organioe pe care o folo
sim anual la această cultură agri
colă este asigurată de sectorul nos
tru zootehnic, care cuprinde 1 780 bo
vine, 1 800 ovine și 41 000 păsări. Noi 
considerăm că producția de cartofi 
poate spori numai în oondițiile unul 
sector zootehnic puternic, care să 
asigure cantități îndestulătoare de 
îngrășăminte organioe. Dar, chiar și 
în aceste condiții, nu putem ferti

Culturile de primăvară - semănate neîntirziat
(Urmare din pag. I)
re a campaniei și care să fie nomi
nalizate în ordinele de lucru date 
mecanizatorilor. Prima și cea mal 
importantă condiție in acest sens 
se referă la organizarea temeinică 
a locurilor de muncă. Este vorba 
in primul rind de organizarea ta
berelor de cimp. de dotarea cores
punzătoare a acestora, precum șl 
de asigurarea permanentă a forma
țiilor de lucru cu carburanți, cu 
semințe. îngrășăminte chimice, er- 
bicide și substanțe fitosanitare. 
Trebuie înțeles limpede faptul că 
orice „gol" in aprovizionarea rit
mică a locurilor de muncă, mai ales

kg sfeclă de 
la hectar

menținerii solului curat de buruieni, 
am trecut Ia executarea prașilei oar
be — lucrare la care unii au renun
țat — lăsînd o bandă de protecție de 
4—5 cm de o parte și de alta a rin- 
durilor de sfeclă de zahăr. Rărftul 
l-am făcut in momentul cind plan
tele aveau deja două frunze adevă
rate. Numărul de plante pe care 
l-am lăsat la fiecare hectar a va
riat Intre 110 000—120 000, urmînd ca, 
la celelalte prașile, în funcție de a- 
tacul de dăunători sau de alte cala
mități naturale, să reglăm în conti
nuare acest număr. Vreau să subli-

Din experiența 
C.A.P. Checea 
județul Timiș

niez că de calitatea răritului și de 
perioada scurtă de execuție a aces
tei lucrări, de maximum 4—5 zile, a 
depins în ultimă instanță asigurarea 
unei densități de 90 000—110 000 plan
te recoltabile Ia hectar — densitate 
hotărîtoare pentru producția ridica
tă pe care am obținut-o. Am aplicat 
în total trei prașile mecanice și pa
tru prașile manuale, la ptașila a 3-a 
mecanică înlocuind cuțitele-săgeată 
cu cuțite unilaterale. Prașilele 
mecanice le-am făcut din ce în ce 
mai adinei, pentru menținerea solu
lui cit mai afinat, cunoscut fiind 
faptul că într-un asemenea mediu 
se obțin rădăcini cit mai mari. Parti
ciparea cooperatorilor la muncă a fost 
generală, fiecare dintre ei avînd an
gajată in acord global o suprafață de 
1.15 hectare, pe care au lucrat-o tot
deauna la timp, in perioada optimă, 
respectînd întru totul normele de ca
litate. în aceste condiții, cultura a 
fost tot timpul curată de buruieni și, 
cu toată lipsa de precipitații din 
anumite perioade ale anului, plante
le s-au bucurat de o vegetație cores
punzătoare. Recoltarea am făcut-o 
lncepind cu sfirșitul lunii august, uti- 
lizînd dislocatorul, deci semimecani- 

liza tn fiecare an Întreaga suprafață 
cu Îngrășăminte organioe. De aceea, 
am introdus trifoiul ca plantă pre
mergătoare. Trifoiul joacă efectiv 
rolul unui îngrășămînt deoarece el 
lasă în sol o cantitate de 5 000 kg 
resturi vegetale la hectar, ceea ce 
echivalează cu 106 kg azot, 30 kg fos
for și 47 kg potasiu. Bineînțeles, rea
lizarea unei recolte mari la cartofi, 
la nivelul a cinci vagoane la hectar, 
necesită și folosirea unor doze co
respunzătoare de îngrășăminte chi
mice. îngrășămintele cu fosfor — in 
cantitate de 169 kg la hectar — și 

Peste 5 vagoane 
de cartofi la hectar
Din experiența C.A.P. Sînmartin, 

județul Harghita

cele cu potasiu —1 158 kg la hectar 
substanță activă — se aplică toamna, 
iar oele pe bază de azot — cîte 216 
kg la hectar — se dau fracțiOnat, 
o dată cu plantarea și. apoi, la fie
care lucrare de întreținere, folosind 
fertilizatoare la executarea prașile- 
lor și la rebilonare. De asemenea, o 
dată la 4 ani, aplicăm amendamente 
calcaroase, in cantități de 5—6 tone 
la hectar.

După cum se știe, cartoful are exi
gențe mari față de sol; formîndu-și 
tuberculii in pămînt, se impune ca 
acesta să fie afinat în profunzime, 
bine aerat și aprovizionat cu apă. în 
sol, aceste condiții se realizează prin 
complexul de lucrări ce se execută 
toamna șl primăvara. La noi. pregăti
rile pentru recolta anului următor 
încep încă din luna septembrie. în 
prealabil se face scarificarea la adîn- 
cimea de 70 cm, după care se apli
că gunoiul de grajd și ingrășămintele 
chimice. Urmează arătura adincă la 
30—35 cm adincime. lucrare ce se 
face în agregat cu grapa stelată. în 
ultimii ani, noi am efectuat, tot din 
toamnă, și discuirea terenului, ceea 
ce permite ca lucrările de primăvară, 
deci și plantarea, să poată fi făcută 
mai devreme.

cu combustibil, duce la dereglarea 
fluxului tehnologic, duce Ia stațio
narea mașinilor, ceea ce înseamnă 
irosirea timpului și nerealizarea vi
tezelor de lucru planificate.

Starea de afinare a ogoarelor 
după ieșirea din iarnă ca și umidi
tatea existentă în stratul arabil al 
solului creează condiții ca in a- 
ceastă primăvară lucrările de în
sămi nțare să se execute la un înalt 
nivel calitativ. Este de mare im
portanță insă ca specialiștii să 
aleagă cu maximă atentiț momen
tul optim de începere a lucrărilor, 
adică atunci cind pregătirea tere
nului se poate realiza in condiții 

zat. Fiecare cooperator a suprave
gheat această operație pentru a nu 
rămine nimic în pămînt, rădăcinile 
rămase totuși accidental In sol fiind 
scoase cu furca. La întreținere și la 
recoltare a participat toată suflarea 
satului, in ajutorul cooperatorilor ve
nind copiii, bătrinii și alți membri al 
familiilor, pentru a încheia cît mai 
grabnic strlnsul și transportatul 
sfeclei de zahăr. Am eșalonat astfel 
recoltatul incit să nu dislocăm canti
tăți care să rămînă pe cimp mai 
mult de două zile, pentru a nu se 
diminua producția.

La noi, această bătălie pentru o 
recoltă cît mai mare a devenit un 
fapt obișnuit, deoarece, cum spu
neam, cultura sfeclei de zahăr con
stituie o sursă importantă de veni
turi. Un hectar cultivat cu sfeclă de 
zahăr la cooperativa agricolă de 
producție Checea ne costă 19 755 lei, 
in timp ce noi incasăm de pe pro
ducția predată la bază suma de 35 400 
lei, inclusiv primele de producție. 
Deci, in 1986, am realizat un venit 
net de 15 645 lei la fiecare hectar, 
respectiv de 4.7 milioane lei pentru 
întreaga suprafață cultivată. Coope
ratorii au fost retribuiți la rindul lor 
pentru fiecare tonă realizată cu cite 
170 lei și 3 kg zahăr. Aceasta în
seamnă că la o producție medie de 
60 tone STAS la hectar, un coopera
tor a dștigat 10 200 lei, precum și o 
cantitate mare de zahăr, rfștig pen
tru care a lucrat efectiv doar trei 
luni de zile, revenind astfel pesta 
4 000 lei pe lună.

Pentru anul 1987 he-am pregătit 
eu toată, răspunderea, așa cum ne-a 
cerut secretarul general al partidu
lui, la Plenara lărgită a Consiliului 
Național al Agriculturii, precum și 
in cuvintările rostite Ia ședințe ale 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. pentru ca, pe baza expe- 
riențejvdobîndite, resp.ectîpd cu rigu
rozitate toate verigile tehnologice, să 
obținem. cel .ptfțiii '75 tone. sfeclă de 
zahăr la hectar.

Inq. Tache IOVA"
președintele C.A.P. Checea, Județul 
Timiș

Deși cooperativa noastră agricolă 
este situată într-o zonă rece, se tre
ce la plantat de îndată ce starea te
renului permite intrarea în cimp a 
mijloacelor mecanice. Procedăm ast
fel dintr-un motiv bine întemeiat. 
Noi păstrăm cartofii de sămință în 
depozitul unității, prevăzut cu ven
tilație subterană, și care are posibi
litatea de a-i menține in stare de re- 
paos germinai, la temperaturi de 
1—4 grade. Practic, o asemenea păs
trare exclude posibilitatea oricăror 
pierderi. Primăvara însă, o dată cu 
încălzirea timpului, temperatura 

optimă din depo
zit nu mai poate 
fi asigurată prin 
ventilație, iar car
tofii încep să în
colțească. Ca ata
re sintem obligați 
să începem plan
tarea devreme, 
pericolul pierde
rilor în cazul u- 
nui îngheț tirziu 
fiind mult mai 
mic decit în cazul 
păstrării cartofi
lor în depozit.

Vrem ca și în 
acest an să obți

nem producții mari de cartofi. Con
diții avem. Anul trecut, pe o parcelă 
de 30 hectare, am obținut cite 54 000 
kg la hectar. Observațiile pe care 
le-am făcut ne vor permite să lucrăm 
în același mod întreaga suprafață. De 
altfel, toate cele 250 hectare destina
te culturii cartofului in acest an au 
fost arate din toamnă. Materialul să- 
ditor, din verigi biologice superioa
re. a fost păstrat în bune condiții, iar 
utilajele au fost pregătite cu răspun
dere. întreaga cantitate de sămința 
este din categoriile baza-supe’relltă și 
elită. De asemenea, în cadrul învă- 
țămîntului agrozootehnic cooperatorii 
noștri și-au însușit cunoștințe temei
nice privind tehnologia cultivării 
cartofilor. Venirea primăverii va 
constitui un nou examen pentru noi 
în ce privește executarea la nivel 
calitativ ridicat a lucrărilor, care să 
ne permită obținerea de recolte mari 
in acest an.

CSILLAG Gâza 
inginer-șef, 
cooperativa agricola Sinmartin, 
județul Harghita

foarte bune, cu un număr minim 
de lucrări, întrucit de aceasta de
pind păstrarea apel în sol și răsă
rirea uniformă a plantelor. în a- 
ceeași ordine de idei, este necesar 
ca, pretutindeni, preocuparea pen
tru începerea grabnică a semăna
tului și executarea lui în ritm cit 
mai intens să fie însoțită de grija 
sporită pentru realizarea tuturor 
lucrărilor la un înalt nivel agro
tehnic. Se detașează în acest sens 
atenția ce trebuie acordată realiză
rii densităților stabilite la fiecare 
cultură, problemă ce condiționează 
hotărîtor realizarea producțiilor 
mari prevăzute pentru acest an.
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Organizația de tineret
promotor al spiritului revoluționar
Nucleu al activității elevilor 

in școală, organizația U.T.C. 
reprezintă avanpostul educației 

revoluționar-patriotice a tinerilor. 
Contribuția organizației de tineret 
este substanțială in asigurarea unui 
climat de muncă și disciplină, de 
pregătire responsabilă pentru viitoa
rea profesiune. Ea constituie — și 
trebuie să-și exercite acest rol în 
toate unitățile școlare — factorul di
namizator al procesului instructiv- 

• educativ, implicindu-se cu seriozitate 
în toate problemele legate de munca 
educativă. Nu e intimplător faptul 
că in licee cu bune rezultate, școli 
de tradiție ori unități afirmate prin 
calitatea pregătirii profesionale, 
există organizații U.T.C. puternice : 
Liceele „Emanuil Gojdu" și „Samuil 
Vulcan" din Oradea, Liceele agroin
dustriale din Salonta, Huși, Timișoa
ra, Liceul „Al. Papiu-Ilarian" din 
Tîrgu Mureș, Liceele „Nicolae Băl
cescu", „I. L. Caragiale", „23 Au
gust" din București, industrial nr. 3 
din Alexandria, Liceul industrial 
„Clujeana", industrial nr. 8, Liceul 
de matematică-fizică nr. 2 din Cluj- 
Napoca, Liceul industrial nr. 1 din 
Buzău etc. Exemple de școli în care 
acțiunile uteciste antrenează pe toți 
elevii în forme active și atractive, de 
conținut, urmărind totodată o cit mai 
strînsă colaborare cu conducerea, cu 
colectivul de cadre didactice pentru 
asigurarea eficienței muncii de edu
cație.

In cunoscuta școală bucureșteană, 
de prestigioasă tradiție, Liceul de 
matematică-fizică „Nicolae Bălces
cu", învață aproximativ 1 850 de 
elevi. Cifră semnificativă : în cele 33 
de cercuri pe obiecte, dintre care 21 
la disciplinele fundamentale, își 
desfășoară activitatea peste 800 de 
elevi. An de an, elevi ai liceului se 
Întorc cu premii de la fazele națio
nale ale olimpiadelor școlare, un nu
măr foarte mare de absolvenți intră 
In învățămîntul universitar. Revista 
liceului, „Adolescența", este o oglin
dă fidelă a preocupărilor și aspira
țiilor tinerilor de aici. Răsfoim ulti
mul număr, 21—22 (1986) : articole, 
comentarii interesante pe probleme 
de literatură, estetică, filozofie, fizi
că etc., poezii și ilustrații, în toate 
simțindu-se un ton tineresc, dar, în 
același timp, rezultatele studiului in
dividual aplicat și riguros, ale com
petentei îndrumări din partea cadre
lor didactice. Activitatea organizației 
U.T.C. din liceu se distinge și ea prin 
maturitate și responsabilitate. „Locul 
al doilea obținut în întrecerea ute
cistă pe sector «Cea mai bună școa
lă», ne spune elevul Liviu Popescu, 
secretar adjunct al organizației 
U.T.C. pe școală, ne-ar putea duce la 
automulțumire. Dacă sîntem frun
tași ar însemna că nu trebuie să ne 
mai facem probleme. Este însă 
acesta un stil de gindire și acțiune 
revoluționară 7 Membrii organizației 
noastre nu gîndesc așa : ne intere
sează calitatea și cantitatea muncii 
noastre nu numai în raport cu alții.

; cl cu noi înșine. O întrecere, cu un 
i punctaj ferm, nu poate fi un scop 
I în sine. Vrem să muncim și mai 

bine, și nu făcînd planuri de activi
tăți, ample și prezentabile, ci con
tribuind efectiv la creșterea randa
mentului școlar al tuturor colegilor 
noștri, la asigurarea cadrului de res- 

i ponsabilitate comunistă". Membrii

comitetului U.T.C. pe liceu desfă
șoară o intensă activitate — îndrep
tată în primul nnd spre cunoașterea 
problemelor specifice fiecărui colec
tiv de elevi. Astfel, discuțiile indi
viduale care au loc în această peri
oadă urmăresc toate aspectele, de la 
situația la invățâtură a fiecărui elev, 
disciplină, ținută, grijă pentru avutul 
obștesc, participarea la realizarea 
planului economic, pină la aspecte 
de ordin familial. „Viață de organi
zație, continuă interlocutorul nostru, 
înseamnă cunoașterea cit mai exactă 
a fiecărui membru, pentru a putea 
interveni și pentru a-i putea ajuta 
pe cei care simt nevoia unei atenții 
sporite". Alături de conducerea liceu
lui, membri ai organizației participă 
la o verificare strictă a cataloagelor, 
urmărind ritmicitatea notării, verifi
carea elevilor corigenți pe primul 
trimestru, notarea absentelor etc. 
„Nu e o activitate formală, ne spune 
prof. Mihaela Vasile, director adjunct 
cu munca educativă. Noi vedem in 
membrii organizației U.T.C. colabo
ratorii cei mai apropiați. Ei sint li
derii colectivului de elevi, pe ei ne 
sprijinim, în primul rînd, In munca 
noastră. De aceea, la plenara U.T.C. 
pe liceu le-am vorbit deschis despre 
curajul de a lua atitudine, de a se 
integra în mod activ în microclima
tul social din care fac parte. A-ți 
spune deschis opinia este un mod de 
a-ți cristaliza personalitatea. Matu
ritate înseamnă să înlături orice 
formă de pasivitate, de formalism, 
de automulțumire și indiferență. Di
rectorul cu munca educativă îndru
mă activitatea utecistă din liceu ; 
problemele de orice natură — stă in 
puterea lor, a uteciștilor de a le re
zolva, cerind sprijinul dirigintelui, 
omul cel mai apropiat de sufletele 
elevilor, al celorlalți profesori". Ac
tivitatea bogată a organizației de la 
Liceul „N- Bălcescu" e un exemplu 
pilduitor în acest sens, fie că ne re
ferim la strînsa colaborare dintre 
comitet și birourile organizațiilor pe 
clase, la acțiunile variate, pe teme 
culturale, juridice, cetățenești, spor
tive, la planul economic pe 1987, în
deplinit la început de martie în pro
porție de 83,54 la sută, la serile de 
muzică și poezie, la întrecerile dintre 
clase.

Dintre cele 5 licee din Vaslui, una 
din localitățile cu cea mai tînără 
populație din țară. Liceul industrial 
nr. 1 se situează printre primele, ca 
modernă unitate de învățămînt, cu 
ample posibilități educativ-formative 
și cu o puternică organizație de ti
neret. Anual, aproape 500 de absol
venți ai liceului, școlii profesionale 
și de maiștri — lăcătuși, strungari, 
sudori, turnători la cald, electrome
canici — pregătiți la nivelul cerințe
lor actuale, se integrează în produc
ție In întreprinderile industriale vas- 
luiene și fn alte unități din țară. 
„La buna desfășurare a întregii ac
tivități instructiv-educative, de pre
gătire a viitorilor muncitori, o con
tribuție deosebită o aduce și organi
zația noastră, ne spune Nicolae Ti- 
lici. secretarul biroului comitetului 
U.T.C. din liceu. Cei 1 800 de tineri 
din 48 de organizații de bază și-au 
amplificat eforturile și se impliră 
tot mai activ și profund în întreaga 
muncă de pregătire profesională, po
litică, de educație comunistă a ele
vilor, au întîmpinat cu noi și semni-

ficativa succese cea de-a 65-a aniver
sare a creării U.T.C.". Ca urmare a‘ 
bunei organizări a activității, urmă
ririi îndeaproape a modului în care 
tinerii se pregătesc și participă la 
lecții și activitățile practice, a exi
genței imprimate, în școală s-a ob
ținut un procent foarte bun de pro
movare. Pentru perfecționarea mun
cii insă au fost întreprinse aici și 
alte acțiuni eficiente. In colaborare 
cu întreprinderea patronatoare, „Me
canica", organizația U.T.C. a inițiat, 
de exemplu, o „Săptămină a noului 
angajat în producție". La aceasta 
participă tineri muncitori din între
prindere și elevi ai claselor profe
sionale care iau parte nemijlocit la 
munca productivă, pătrunzînd astfel 
In tainele meseriei.

„Foarte grăitor în acest sens, com
pletează prof. Greta Lascăr, îndru
mătorul U.T.C. din școală, este fap
tul că anul trecut, la faza națională 
a concursurilor școlare au participat 
16 elevi din liceul nostru, din care 9 
au fost distinși cu premii și menți
uni. Trebuie, de asemenea, să re
marcăm că fructuoasa colaborare 
dintre organizațiile U.T.C. din școală 
și cele din întreprinderea patrona
toare s-a concretizat și prin conti
nua îmbogățire și întreținere în bună 
stare de funcționare a bazei mate
riale, repararea mașinilor necesare 
asigurării practicii productive, repar
tizarea fiecărui elev pe lingă un 
muncitor tînăr, așa îneît, la termi
narea școlii și încadrarea în muncă, 
flecare absolvent să poată lucra 
efectiv în producție".

Numeroase sint apoi acțiunile me
nite a familiariza și deprinde pe ti
neri cu inițiativele, ordinea și disci
plina muncitorească. In toate orga
nizațiile de la clasele mari se pune 
în aplicare, cu sprijinul celor 30 de 
ingineri și tnaiștri-instructori, ini
țiativa U.T.C. „Eu produc, eu contro
lez, eu răspund", urmărindu-se for
marea gîndirii economice și educarea 
elevilor în spiritul răspunderii pen
tru calitate și utilizarea eficientă a 
celor 460 de locuri în atelierele- 
școală ce se constituie într-o micro- 
uzină, unde se produc anual valori 
materiale insumînd peste 3 milioane 
lei. „Aș adăuga la cele spuse pînă 
acum — intervine Vasilica Bumbu, 
secretar adjunct al comitetului U.T.C. 
— și foarte bunele rezultate obținute 
de elevii școlii pe șantierele națio
nale de muncă patriotică de la Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră. 
Combinatul minier Rovinari, Frun- 
zaru (Olt) și pe cele județene.

In Intîmpinarea marii aniversări, 
în școală au avut loc simpozioane, 
mese rotunde și dezbateri relevînd 
importanța evenimentului de actrm 
șase decenii și jumătate, activitatea 
glorioasă a Uniunii Tineretului Co
munist sub stindardul partidului, 
Intîlnirl cu activiști de partid și de 
stat, spectacole literar-muzicalrco- 
regrafice. In liceu există și au o fru
moasă activitate 16 formații artistice 
de toate genurile, iar dintre acestea 
fanfara, ansamblul folcloric „Flori
cica" șl orchestra de muzică ușoară 

. sînt laureate ale ultimelor două edi
ții ale Festivalului național 
tarea României".

Costin TUCHILA 
Petru NEGITLA 
corespondentul

Un aspect din sălile expoziției permanente de istorie contemporană a Muzeului județean din Sibiu 
Foto : E. Dichiseam!

Grupaj realizat de Silviu ACHIM

Jos din județul Brașov, un 
Muzeului județean de aici a 
anul trecut o amplă cercetare 
Țara Oltului — ne comunică

in cursul acestei perioade peste 
așezări din diferite epoci istorice, 
la Cincșor, Mîndra, Șercaia, Veneția 
și Cuciulata au fost descoperite 6 

din epoca bronzului, iar la Șercaia,
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țăranul de

Județul Argeș, renumit pentru 
pitorescul locurilor și bogăția fol
clorului, dispune de atrăgătoare u- 
nități turistice. Printre acestea se 
numără hanul Piatra Craiului, am
plasat pe șoseaua națională Pi
tești — Brașov, la 10 kilometri de 
localitatea Podu Dîmboviței, in
tr-un frumos decor montan. Uni
tatea dispune de camere cu două 
și trei paturi, precum și de un res
taurant. în centrul frumoasei loca
lități Rucăr, hanul Rucăr — con
strucție cu arhitectură 
zonei, îmbinînd in mod 
modernul cu tradițiile locale — 
este un loc agreabil pentru petre
cerea concediului și, totodată, un 
punct de plecare In excursii către 
Cheile și Peștera Dimbovicioarei 
sau în munții din apropiere.

Prin Agenția de turism din Bucu
rești (str. 13 Decembrie, nr. 26), se 
pot face rezervări de locuri pentru 
serii complete sau pentru cîteva 
zile.

în fotografie : Hanul „Piatra 
Craiului" din județul Argeș.

Despre diversitatea for
melor de impact al artei 
scenice, teatrale 
conștiinței publice se vor
bește adesea, atît din un
ghiul omului de teatru, cit 
și al spectatorului.

Scena, ecranul, artele. în 
general sint astăzi marto
rele unui intens proces 
transformator, dar această 
perpetuă înnoire a existen
ței este asimilată in același 
ritm și măsură și de arta 
teatrului și cinematografu
lui nostru 7 Problema care 
se pune este dacă ecranul, 

< scenele teatrelor vehiculea
ză tocmai această eferves
cență a creației umane 
spre desăvirșire și în care 
se petrec, la tot pasul, a- 
prige confruntări intre nou 
și vechi, între bine și rău, 
intre frumos și urit, intre 
util și inutil, intre hărni
cie și nepăsare, intre dezor
dine și armonie — de fapt, 
între uman și inuman.

Aruncînd o privire de 
ansamblu asupra vitalității 
teatrului românesc, ai zice 
că lucrurile stau bine din 
mai toate punctele de ve
dere, dar nu întotdeauna 
(șl mal ales in artă I) pri
virea de ansamblu este ba
rometrul realităților exacte. 
Desigur, un teatru poate 
declara, la modul general, 
că in anul 1986, de pildă, 
a realizat peste 700—800.de 
reprezentații, rulînd 5—6 
titluri de piese din drama
turgia altor popoare și pes
te 10 titluri de piese din 
dramaturgia națională, cla
sică sau contemporană, 
multe din ele cu subiectul 
ancorat in cea mai imedia
tă actualitate. Statistic, si
tuația pare la prima vede
re perfect echilibrată, gata 
să impresioneze pe oricine. 
Dar nu o dată, în fapt, 
ponderea In balanța succe
sului real (număr de spec
tacole, de spectatori) nu o 
dețin piesele c'ele mai sub
stanțiale. Cum să ne ex
plicăm totuși decalajul a- 
cesta ? De ce ocolește pu
blicul nostru de azi chiar 
unele spectacole cu piese 
românești, de actualitate 7 
Ce mutații se petrec In 
conștiința acestui public 7 
Sau unde schioapătă feno
menul nostru teatral 7 Să 
existe o competiție a valo
rii intr-un fel Înțeleasă de 
public și in alt fel înțelea
să de realizatori 7 Exigen
ța publicului să fie mai 
mare decit cea a specia
liștilor 7 Sau nu întotdeau
na specialistul se , .... 
face înțeles de public și 
publicul de specialist 7 Este 
posibil.

Sint un actor care am ju
cat în foarte multe piese 
românești de real succes, 
cu unele atingînd și pește 
400 de reprezentații cu să
lile pline, fiind partizanul

continuității artei teatrului 
prin scrierea nouă. Nouă, 
dar și de foarte bună cali
tate, de reală valoare artis
tică 1 S-au repurtat succese 
memorabile cu astfel de 
texte și e suficient să citez 
doar citeva dintre ele : „A 
treia țeapă" de Marin So- 
rescu, „Pisica in noaptea 
Anului Nou" de D.R. Po
pescu, „Nu sînt Turnul 
Eiffel" de Ecaterina Opro- 
iu, „Un fluture pe lampă" 
de Paul Everac sau „Gim
nastică sentimentală" de 
Vasile Voiculescu etc. Nu 
o dată Insă, am avut tăria 
profesională de a și refuza 
textele (străine sau româ
nești) mediocre, schemati
ce, acea dramaturgie ușuri
că, minoră, de serviciu — 
lntr-un cuvînt maculatura, 
căci Încă își mai face loc 
pe scenele noastre și acest

„gen de literatură", 
adesea inexplicabil, 
vitatea toleranței, a 
promisului acceptat 
însă acum chiar 
erorilor.

înclin să cred că dezvol
tarea social-politică și teh- 
nico-științifică, dezvoltarea 
noastră multilaterală a 
adus in arta scrisului o sete 
nestăpînită de cuprindere 
a tuturor problemelor șl 
Ideilor noi cu care omul 
obișnuit de azi se află in 
contact. Unii autori înghe
suie intr-o singură operă 
cam tot ce aud In dreapta 
și stînga c-ar fl la ordinea 
zilei și fac acest lucru cu 
un soi de voluptate „enci
clopedică" însă puțin atenți 
la rigoarea estetică, la spe
cificitatea genului, ca și 
cînd important ar fl numai 
CE spunem, nu și CUM 
spunem, transformînd ast
fel spectacolul teatral sau 
pe acela de film Intr-un 
„depozit" de varii informa
ții și intenții nesusținute 
artistic.

Asimilarea actualității In 
scrierea dramatică o înțe
leg ca pe un joc surprin
zător-al sintezelor semnifi
cative, gata să acționeze a- 
supra naturii umane, că- 
lăuzind-o spre orizontul, 
spre perspectiva existenței 
de mîine. Aceasta ar ti ca
lea dobindiril succesului, a 
consistentei artistice, a pu
terii de expresie cuceritoa
re. Arta, hrană a sensibJ- 
lității umane, operează nu
mai prin descifrarea celor 
mai ascunse fețe pe care 
le iau lucrurile, a acelor 
taine comune individului 
și societății, privite din in
terior spre afară, prin a- 
naliza particularului uman

ca expresie subtilă, nuan
țată a generalului social. • 
Acordul sau dezacordul 
dintre acești poli constituie 
cea mai trainică sursă de 
inspirație a artelor. Gînd 
pe scenă vehiculăm aseme
nea âialoguri, ale celor 
mai constructive contradic
ții, succesul și menirea 
teatrului pot căpăta nemă
surate dimensiuni cultural- 
educative, afirmarea ade
vărului, a modelelor de 
eroi, a conștiinței socialiste 
decurgînd de la sine.

Transfigurarea artistică a 
marilor idei, a ideilor-for- 
ță, dinamizatoare pentru 
societate, ține fără îndoia
lă de gradul in care opera 
exprimă ideologia unei 
epoci, propagînd-o, mobili- 
zind conștiințele pentru a- 
tingerea celor mai înalte 
idealuri, dar depinde și de 
modul in care știm noi, in
spirați de ele, să reconsti
tuim vibrant pe scenă cele 
mai caracteristice situații, 
dimensiuni specifice vieții 
și oamenilor zilelor noas
tre. Ține deci de iscusință 
profesională, de măiestrie, 
de talentul investit.

Așa s-au născut și marile 
opere ale dramaturgiei ro- ' 
mânești și universale, cla
sice și contemporane, ce 
au înfruntat veacurile, con- 
stituindu-se azi 
nepieritor tezaur, 
lor a dat măsura 
cult, garantînd 
publicului și a atîtor și ati- 
tor generații de artiști. 
Fără roluri ca Vlalcu-Vodă, 
Ștefăniță, Ahile, Don Car
los, Lăpușneanu, Caligula, 
fără aceste partituri de 
maximă complexitate artis
tică, sustrasă din însăși 
observarea realistă a vieții 
și aprofundarea ipostazelor 
istorice ale omenescului, 
nu cred că m-aș fi putut 
realiza nici eu ca actor.

Iată de ce cred cu tărie 
că pe scenă n-au ce căuta 
amănuntul nesemnificativ, 
faptul divers și efemer, 
„bombardamentul" infor
mațional, mărunțișurile 
existenței cotidiene, ci nu
mai ceea ce poate cu ade
vărat revigora structura 
făpturii umane. Avem ne
voie, cred, de mult mai 
multe piese de teatru înăl
țătoare, păstrătoare ale ce
lor mai frumoase virtuți ale 
neamului, ale limbii noas
tre române, piese capabile 
să consolideze, să ducă mai 
departe tradiția unei cul
turi teatrale 
Cum, de asemenea, 
nevoie ca in textele 
nești de valoare să 
tim mult mai mult 
și energie, pentru 
cerea la rampă a 
spectacole de inaltă 
morală și profesională, con
vingătoare, electrizante.

• VATRĂ DE MULTIMILENA
RĂ ISTORIE. Urmărind să salveze ves
tigiile arheologice din perimetrul viitoa
relor hidrocentrale de la Voila,_Făgăraș și 
Veneția de 
colectiv al 
efectuat in 
de teren in 
arheologul Florea Costea. Au fost identi
ficate 
20 de 
Astfel, 
de Jos 
locuiri . . . .
Comana de Jos și Cincșor — 3 așezări da
cice. La est de satul Cincșor a fost re
perat, pe mai mulți kilometri, drumul ro
man ce ducea din castrul de aici spre cel 
de la Feldioara — Făgăraș și mai departe 
spre pasul Turnu Roșu. Tot la Cincșor a 
putut fi delimitat locul așezării civile con
temporane castrului-, recoltindu-se materia
le de proveniență romană, alături de ce
ramică dacică. In amonte de satul Riușor 
a fost identificată o întinsă așezare rurală 
din epoca romană, iar la Comana de Jos. 
Veneția, Pârău, Beclean și Șercaia — mai 
multe așezări din perioada ce a urmat re
tragerii stăpinirii romane din Dacia. Cele 
mai importante situri arheologice din Țara 
Oltului se află la Comana de Jos, unde, pe 
2 terase din stînga Oltului, au fost scoase 
la iveală urmele unor așezări românești 
din secolele VIII—X, similare celei cerce
tate anterior în aceeași localitate. Toate 
la un loc — dovezi ale unei multimilenare 
istorii, mărturii ale statorniciei noastre In 
vatra strămoșească.

• AȘEZĂRILE DACICE DE PE 
MELEAGURILE SĂTMĂRENE. 
campania de cercetări arheologice din anul 
1986 au fost continuate săpăturile sistema
tice în hotarul localității Lazuri, situată la 
6 kilometri nord de municipiul Satu Mare, 
Cercetările au fost efectuate — așa cum 
ne comunică tovarășul Gheorghe Lazin, de 
la Muzeul județean Satu Mare — într-o 
zonă aflată la 2 kilometri nord-est de cen
trul localității, unde, pe o suprafață de 
peste 3 hectare, fuseseră descoperite în anii 

•anteriori urme de locuire din perioada 
mijlocie și tirzle a epocii bronzului (cul
tura Otomani), respectiv din secolele I 
l.e.n.—I e.n., din veacurile III—IV e.n. și 
VI—IX e.n. Sub raport stratigrafie, cele 
mai importante vestigii sint reprezentate 
de materialele ce datează din epoca Bure- 
bista — Decebal, de maximă înflorire a ci
vilizației dacice.

în anul 1986 a fost dezvelită Integral o 
locuință dacică, de formă patrulateră. cu 
dimensiunile de 3,80/3,25 metri. Din inven
tarul ei menționăm ceramica lucrată la roa
tă sau cu mina in manieră specific dacică 
(cești, vase-borcane. căni, fructiere etc), 
precum și alte obiecte de uz casnic. Așe
zarea de la Lazuri este cea mai bogată în 
urme materiale din cele peste 20 de așe
zări dacice descoperite pină în prezent pe 
teritoriul județului Satu Mare ; aceste date 
arheologice confirmă știrile furnizate de 
alte izvoare Istorice, atestind că statul dac 
centralizat și independent condus de Bure- 
bista se întindea spre nord și nord-vest 
pînă la Dunărea mijlocie și pînă in Slova

avere cuprindea 15
sape. 23 de furci. 12, grape 
și 25 de pluguri pe rotile, 
cu cițiva boi în grajduri și 
o singură vacă. După con
stituirea cooperativei, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
fiind in conducerea parti
dului. dar și deputat de 
Olt. nu și-a precupețit tim
pul. a venit deseori în 
mijlocul nostru. De multe 
ori a venit pe jos. de la 
Drăgănești-OIt. Erau pe 
aici niște noroaie... De la 
Drâgănești-Olt se putea 
merge numai cu sufletul 
sau călare, altfel nu. Rețin 
totul foarte bine. Mai a- 
veam 4—5 bordeie in sat. 
Și tocmai unul dintre cei 
rămași in bordeie. Florea 
Botoarcă. potopit de în
doieli și nehotărire își re
trăsese cei doi boi din 
cooperativă. Val de capul 
lui ! Avea doi copii, doi 
băieți, ii culca pe jos, pe 
rogojină, acoperiți cu o 
cergă. Și l-am însoțit pe to
varășul Nicolae Ceaușescu 
Ia Botoarcă. la bordei, să 
stăm de vorbă cu el 
și cu femeia lui, să ve
dem ce și cum. Femeia era 
mai aprigă de gură, ne-a 
spus din prag că trăiesc 
greu, copiii dorm pe jos, 
acoperiți cu o cergă, la cap 
cu perină umplută cu foi 
de porumb. Cum să se salte 
ei din pămint. din bordei, 
fără boi în bătătură — 
se întreba femeia — că 
ziua de mîine e în cea
ță, necunoscută. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a ascul
tat-o calm. Femeia a zis 
multe vorbe acolo, pînă a 
obosit, apoi dînsul a între
bat-o că de ce oare soco
tește ea că a venit el aco-

Io. taman la ei 7 Poate 
pentru că nu știa că le e 
greu 7 Pentru ce oare 
partidul i-a sprijinit pe ță
rani să-i alunge pe moșieri
— că. vă spun eu. am avut 
destul și aici — și pen
tru ce comuniștii ii în
deamnă să se unească in 
cooperativă dacă nu pentru 
a ieși mai curînd din bor
deie — cum stăteau și ei, 
alde Botoarcă — la 
mai bună, la trai mai bun? 
Păi, tot muncind ca 
înainte — le-a spus dînsul
— chiar cu boii in bătă
tură. tot in bordei au să 
rămînă, tot cu o singură 
cergă. Și le-a spus și mai 
multe, pe limba lor. in fe
lul lor de a înțelege. Ma1 
ales nu le-a ascuns deloc 
ce greu le va fi in con
tinuare. că să nu-și închi
puie cooperativa ca pe un 
loc unde, fără muncă țea
pănă. ar curge lapte și mie
re. fără munca lor stărui
toare. Că 
gîndurile 
cate, ca 
vechi și, 
gînd vechi, fără încredere, 
fără îndrăzneală și hotâri- 
re de a apuca altfel via
ța. ca stăpîni ai propriului 
destin, cum îndeamnă 
partidul, nu e chip de ie
șit la lumină. Se făcuse 
tirziu. căzuse noaptea, co
piii adormiseră, soții Bo
toarcă ascultau, ascultau, 
gindurile lor prinseseră alt 
cheag. La un moment dat, 
femeia a zis : „Păi. mai
că. șă vă dea dumnezeu să
nătate. acum înțeleg ca lu
mea. o să luăm 'soarta de 
piept !“. Parcă văd cum a 
adus un kil de vin, pitit, 
pesemne, pentru un prilej 
deosebit, băgat într-o ladă 
de-alea. cum era înainte. 
L-a scos de-acolo si cu

un pahar a dat din vin la 
toți. „Maică, dacă-i vorba 
pe așa — a întărit ea — 
e bine, că noi ducem boii 
la loc !“. Si au dus boii la 
C.A.P.

— Si cînd au ieșit din 
bordei ?

— După 4—5 ani. atunci 
au ieșit. Și-au făcut casă 
și deci... Copiii sînt bine, 
la ora actuală — amîndoi 
băieții sînt oameni în toa
tă firea, unul din ei e 
strungar la S.M.A.. celălalt 
in cooperativă. Acum, ne
cazuri au fost destule. în 
acest răstimp, că nu am 
pășit numai pe Cori. Ca 
oriunde, că ușor nu a fost 
să parcurgem acest drum 
pînă am întărit cooperati-

mereu și pe noi. ne-a ur
mărit munca, ne-a dat sfa
turi înțelepte. îl informa
sem. cu un astfel de pri
lej, cînd prinsesem hune 
puteri, că ne gindim să ri
dicăm un alt sediu, pe po
triva cooperativei, noastre. 
„Asta s-o mai studiați — 
a zis — mai întîi creșteți 
animale mai multe să a- 
veți vaci destule, să aveți 
zootehnie dezvoltată !“. 
I-am urmat sfatul și am 
întărit 
tehnic, dar am construit și 
sediul, 
iar in
noi. secretarul generai al 
partidului și. mai întîi — 
asa s-au potrivit lucrurile 
— a dat cu ochii de se

„Botoarcă !“ — am zis eu. 
„Da, Botoarcă, ce mai 
face ?“. Și i-am spus. Bor
deiele se duseseră de mult, 
se ridicaseră case 
puzderie, și copiii 
toarcă crescuseră, 
veau casele lor, ca ______
lalți. Ei înșiși sint altfel 
de țărani, nu ca părinții 
lor. lucrează pămîntul ca 
niște adevărați țărani — 
muncitori agricoli, cu înal
tă calificare, cu nimic mai 
prejos decit cei care mun
cesc in industrie.

— Probabil, ca ei sînt 
mulți In comună...

— Păi. cam toți sînt tfșa. 
Că. de la noi. din Stoică- 
nești, puțini au plecat în 
industrie. Construind coo-

moștenite, 
este 

româ- 
inves- 
talent 
ad’i- 

acelor 
ținută

va de i-a cuprins pe toți 
din sat. Și am ridicat me
reu producțiile și am 
crescut vite multe și bune 
si am creat sectoare indus
triale de prelucrat produse 
agricole pe loc. aici — si 
fabrică de conserve de le
gume, și ciupercărie, și un 
modern complex de găini 
ouătoare, și altele, nu le 
mai enumăr.

— E greu să ne imagi
năm satul de atunci, cu 
bordeiele lui, privind la sa
tul de acum, cu casele lui 
ca niște vile. Nu exage
răm.

— Nici nu aveți cum să 
vă imaginați. Case noi. as
falt în comună : noroaiele 
sint ale altui timp. Că, 
de-a lungul anilor acestora, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— la fel cum a făcut în 
toată țara — ne-a vizitat

diul nou, care-I construit 
cum se cuvine. „Tot ați 
ridicat un palat, nu v-ați 
lăsat 1“ — a zis dînsul.
„Dar am crescut și vite 
multe și frumoase, cum 
ne-ați sfătuit dumneavoas
tră. tovarășe secretar ge
neral" — am spus noi. Și-a 
amintit de sfatul dat și a 
dorit să mergem in secto
rul zootehnic. Și ne-a 
lăudat. Și-a adus aminte, 
apoi, de fîntîna din mijlo
cul complexului zootehnic 
— fusese prima noastră in
vestiție. că nu aveam apă 

Era o 
46 de 
puțină, 
ca pie- 
cadrul

pentru animale, 
fintînă adîncă de 
metri și avea apă 
Ființează și acuma, 
să de muzeu,. in 
complexului, pentru că azi 
avem adăpare automată. 
M-a întrebat, tot atunci : 
„Ce mai face Botoroagă?".

perativa, așa cum ne-a 
sfătuit mereu secretarul 
general al partidului, dez- 
voltîndu-i toate sectoarele, 
creind altele noi. cu carac
ter industrial-agrar. la oa
meni ne-am gîndit întîi, 
să-i creștem, să-l formăm 
ca muncitori agricoli mo
derni.

— Este o chestiune foar
te interesantă. Să ne o- 
prim puțin asupra ei. Cum 
v-ați ocupat de creșterea 
tinerilor, de pildă 7 După 
cite știm, chiar și specia
liștii satului, toți, sint fii 
ai Stoicăneștiul'ui — ingi
nerii. economiștii...

— Ne-am ocupat de ei 
de mici, să crească, să-i 
formăm, să avem cadre lo
cale. de aici. S-au creat și 
posibilități să aibă de lu
cru în meseriile pe care 
le-au învățat foarte mulți :

strungari, electricieni, 
binatori,’ centraliști-ter- 
miști, frigotehniști. mă 
rog, și multe altele ; lem
nari. tîmplari, constructori, 
proiectanți și altele, care 
nu au existat în Stoică- 
nești. Judecați și dum
neavoastră : sînt peste 
1 500 de oameni care lu
crează in C.A.P., în sectoa
rele industrial, zootehnic, 
la cîmp. Dintre aceștia, la 
cimp numai vreo 300 — 
restul in celelalte sectoa
re. Activitățile industriale, 
adică prelucrarea produse
lor agricole, de zeci de mi
lioane de lei producție, cu 
tineretul ăsta le desfășu
răm. Un program întreg ! 
Vă spun, consiliul de con
ducere, noi, toți, Ii urmă
rim pe copii din școală, ca
re ce. aptitudini au. Din 
clasa a 8-a ii vedem și mai 
atent cum învață, li în
trebăm ce vor să devină. 
Asa am procedat tot 
timpul. Inginerul-șef al 
cooperativei. Dumitru Mi- 
litaru, e unul dintre aceș
tia. Și la facultate am fost 
după ei. după cei care s-au 
dovedit aprigi la învățătu
ră. Am fost și la repar
tiție și l-am adus aici, că 
noi i-am susținut pe dru
mul cărții. Actualul ingi- 
ner-șef îl avea pe taicâ- 
său brigadier In sectorul de 
creștere a porcinelor. Si 
cînd venea băiatul în va
cante îl lua ăl bătrîn cu 
el. să muncească. Intr-o zi. 
pe atunci. îl găsesc în sec
tor — de vrednic e vred
nic și acum — și-l Întreb 
pe taică-său : „Măi. 
Ioane, ce-i faci, măi. îl „, 
depsești ?“. îmi părea rău 
de el. că nu-1 slăbea.
tra in bălegarul ăla de la 
porci. „Nu. nu. las’ să știe 
să mă controleze mîine.

cînd s-o face inginer, să 
nu cada atunci în sector ca 
din nori !“. Chiar așa s-a 
întîmplat, a venit inginer 
aici. Si e un băiat foarte 
bun. Dar și bătrînul a fost 
așa, foarte exigent. Și mai 
e unul ca el. care e direc
torul S.M.A.-uIui. Asta a 
fost tractorist, tot un bă
iat bun, și-a dat liceul Ia 
fără frecvență, iar la fa
cultate a fost la zi și a 
ieșit cu media 10. Și el, și 
soția, la facultate. Soția e 
inginer zootehnist. Iată 
destine de noi țărani. în 
acest moment de aniversa
re a 25 de ani de la coo
perativizare. Fiecare cu 
istoria lui, de la alde Bo
toarcă încoace — îl iau ca 
simbol pe acesta pentru ce 
am fost noi toți la început, 
pentru ceea ce sîntem a- 
cum, în epoca noii revo
luții agrare. Alt timp, alți 

. oameni, cu un nou mod de 
a-și gîndi și a-și duce 
munca — iată opera parti
dului nostru, a luptei lui 
revoluționare de transfor
mare a agriculturii noas
tre. a satului românesc. Că 
pornisem discuția de la 
marile producții ale anu
lui care a trecut și de la 
o întrebare 
neavoastră — 
mintesc bine 
buie să fie
azi 7". ȘI eu zic. din nou. 
cu toată convingerea că se 
pune problema, mai ales, 
nu cum trebuie să fie. ci 
cum a ajuns el să fie ; 
stăpîn pe știința agricolă, 
tot mai competent, deschis 
tuturor înnoirilor, cu gînd 
și faptă revoluționare, cu
tezătoare. așa cum ne în
deamnă stăruitor să fim 
secretarul general al parti
dului.

® ECOURI TRANSILVANE ALF 
RĂZBOIULUI NEATÎRNĂRII. u" 
document foarte Interesant prin semnifica
țiile sale ne-a fost semnalat de tovarășul 
loan Pleșa, șeful filialei Alba a Arhivelor 
Statului. Este vorba de un manuscris des
coperit în comuna Mogoș, din Munții Apu
seni, de prof. Joldiș Pavel și depus în 
fondurile arhivistice ale filialei. Manu
scrisul cuprinde o relatare în proză a unei 
intîmplări legate de Războiul de indepen
dență din 1877—1878 și 19 poezii, cele mai 
multe în legătură cu același eveniment. 17 
din cele 19 poezii sînt semnate V. Ursu, 
ceea ce îndreptățește părerea că acesta, 
participant probabil ca voluntar la războiul 
neatîrnării, este autorul manuscrisului. Iată 
citeva pasaje : „Oamenilor, istoria s-a în- 
timplat în primăvara anului trecut. Lupta 
ruso-turcească a izbucnit. Rușii au trecut 
Prutul și turcii începură a bombarda ora
șele și satele (...). Dorobanții aceștia pu
ternici,. de apărare, sint chemați la arme. 
Tinerii se înrolează, bătrinii îi încurajează, 
mamele nu plîng“. După ce relatează des
pre trecerea Dunării de către armata ro
mână, autorul subliniază cu mîndrie : „Ro
mânii s-au luptat, iar lumea a stat uimită 
și i-a admirat (...). Dar au căzut sărmanii, 
au căzut ca frunza, dar cei ce au rămas 
au învins. Ce curaj, ce voinicie, ce suflete 
năpraznice, Doamne ! (...). Puterea osma
nului s-a frint. Românii se întorc victo
rioși de pe cimpul Bulgariei și aduc țării 
bucurie și mărire. Nicopolul. Plevna, Ra
hova, Smirdanul, in toate, «drapelele» ro
mânești fîlfîiau pe ziduri și pe cetăți și pe 
cimpuri. acolo unde au fîlfîit pe timpul lui 
Mihai Viteazul". Manuscrisul de la Mogoș 
atestă astfel o dată mal mult profunzimea 
simțămintelor cu care românii Transilvaniei 
au trăit epopeea războiului neatîrnării.

• RELAȚIA ISTORIE - ARTĂ, 
în cadrul unei recente ședințe de comu
nicări a laboratorului de studii otomane 
al Facultății de istorie-filozofie a Universi
tății din București, istoricul de artă dr. 
Râzvan Theodorescu a prezentat o comu
nicare extrem de interesantă, in care a pro
cedat la o nouă abordare a istoriei rela
țiilor româno-otomane, de data aceasta din 
perspectiva „documentelor" artistice. La 
capătul unei analize riguroase a unui 
bogat material existent, autorul a ajuns 
la concluzia că ecourile otomane în arta 
românească din secolele XVI—XVIII au 
rămas la un nivel de suprafață, mărginin- 
du-se doar la elemente decorative, exte
rioare. în ansamblu, asemenea elemente 
au fost preluate numai de către mediul 
voievodal și numai în jurul Capitalei, căci 
aceste ecouri n-au găsit aderența nece
sară în spațiul românesc, de tradiție ar
tistică bizantină. Recurgerea la asemenea 
elemente, preluate din mediul imperial 
otoman — a subliniat autorul comunicării 
— era menită să dea un plus de fast și 
strălucire instituției domniei, într-o vreme în 
care In sud-estul Europei numai principii 
români mai continuau să aibă o curte plină 
de strălucire și să Înalțe monumente fas
tuoase. Pe termen lung, această perspectivă 
interdisciplinară (istorie-artă) de abordare 
a relațiilor româno-otomane pune și mai 
mult In lumină statutul de autonomie po
litică și de independență culturală pe care 
l-au avut țările române In raport cu 
Poarta otomană In secolele XVI—XVIII — 
ne comunică dr. Mihal Maxim, vicepre
ședinte al laboratorului de studii otomane.
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Primire la primul-ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit 
joi, pe Yousri Aii Moustafa, mi
nistrul economiei și comerțului exte
rior al Republicii Arabe Egipt, care 
efectuează o vizită in țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost re
levate bunele relații de prietenie și 
colaborare statornicite între cele 
două țări și popoare, fiind subliniată 
contribuția esențială a înțelegerilor 
convenite cu prilejul întilnirilor la 
nivel înalt la dezvoltarea acestor 
raporturi.

Au fost examinate aspecte ale 
relațiilor economice dintre România 
și Egipt, noi căi și modalități concrete 
pentru extinderea conlucrării în do
menii de interes comun, a cooperării 
în producție, pentru sporirea volu

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a R.P. 

Ungare, la ambasada acestei țări Ia 
București a avut loc, joi, o confe
rință de presă.

Despre semnificația evenimentului 
— a 42-a aniversare a. eliberării 
Ungariei — despre succesele obținute 
de poporul ungar în construcția so
cialistă și colaborarea româno—

ÎNDEPLINIREA EXEMPLARA 
A SARCINILOR DE PLAN

(Urmare din pag. I)
tul, secretarul general al partidului 
a subliniat necesitatea de a se lua 
măsuri ferme pentru renunțarea la 
această practică, pentru reducerea 
circulației produselor și realizarea 
Integrală a prevederilor de plan la 
producția fizică, la toate sortimen
tele. Ținind seama de această ce
rință. se cuvine remarcat faptul că, 
datorită măsurilor luate, in primul 
trimestru ăl anului s-au obținut o 
scrie de rezultate bune în creșterea 
producției materiale. Astfel, față de 
anul trecut s-au înregistrat sporuri 
la o serie de produse importante 
pentru economie în industria con
strucțiilor de mașini, chimie și pe
trochimie, prelucrarea lemnului și 
industria ușoară. Totuși, primul tri
mestru al anului se încheie cu o se
rie de rămîneri în urmă in înde
plinirea planului la producția indus
trială, în investiții, la export.

Este adevărat, s-au întîmpinat 
unele greutăți determinate de starea 
vremii, dar restantele se datorează 
în cea mai mare parte lipsurilor și 
neajunsurilor manifestate în activi
tatea ministerelor, a specialiștilor și 
cadrelor de conducere din diferite 
sectoare, care nu au acționat cu 
toată fermitatea și răspunderea pen
tru organizarea corespunzătoare a 
proceselor de producție, valorificarea 
deplină a potențialului tehnic și 
uman, pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei. Acestea sînt cauzele reala 
ale restanțelor înregistrate la pro
ducția de cărbune, țiței și energie 
electrică pe bază de cărbune. în in
dustria metalurgică, a construcțiilor 
de mașini, chimie și petrochimie. 
Nesatisfăcător a fost și ritmul- da 
lucru pe șantierele de investiții — 
îndeosebi in sectorul energetic, în 
industria chimică și metalurgie — 
datorită întârzierilor înregistrate în 
livrarea utilajelor, neasigurării fron
turilor de montaj, neajunsurilor ma
nifestate în activitatea unor organi
zații de construcții.

Trăgindu-se toate învățămintele 
din activitatea desfășurată pînă în 
prezent, este necesar, așa cum a sub
liniat secretarul general al partidului, 
să se ia măsuri ferme in toate uni

ORA OFICIALA DE VARĂ
în conformitate eu reglementările 

în vigoare, incepînd din ultima du
minică a lunii martie a fiecărui an 
pînă în ultima duminică a lunii sep
tembrie, pe teritoriul țării noastre 
întreaga activitate economico-socială 
se desfășoară după orarul oficial de 
vară. Ca urmare, în acest an, în 
noaptea de 28 spre 29 martie, simbă- 
tă spre duminică, acele ceasornicelor 
vor fi date înainte cu o oră, astfel ca 
ora zero să dșvină ora 1.

în acest interval, programul tuturor 
unităților economice, sociale și cultu- 
ral-artistice din întreaga țară va ră-

t V
20.00 Telejurnal
20.20 Viața economică
20,30 Universul familiei
20,45 Patrie, eternă frumusețe. Versuri 

și cintece patriotice (color)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 27 martie, ora 20 — 30 mar
tie. ora 20. în țară : Vremea va fi 
caldă, cu cerul variabil, mai mult no- 
ros în vestul, centrul și nordul tării. 
Vor cădea precipitații locale sub formă 
de ploaie, care vor avea și caracter de averse, însoțite izolat șl de descărcări 
electrice in vestul, centrul și nordul

teatre 
• Teatrul Național (14 71 71, sala ma
re) : Caligula — 18 : (sala Amfitea
tru) : Arheologia dragostei — 18 ; 
(sala Studio-99) : Medalion liric „G. 
Topirceanu" — 16,30
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : Concert simfonic. Dirijor : Horia Andreescu. 
Solist ! Krzysztof Jakowicz (R. P. Po
lona) — 18 ; (sala Studio) : „Comori 
camerale". Schubert „Călătorie de 
iarnă"., „Collegium Artis" — 17
• Opera Română (13 18 57) : Rigoletto 
— 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala micâ a Teatrului Național) : Parada 
melodiilor — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 18 ; (sala Grădi
na Icoanei, îl 95 44) : Menajeria de sticlă — 18

mului și diversificarea schimburilor 
reciproce de mărfuri.

La întrevedere a luat parte to
varășul Ilie Văduva, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

A fost de față Mohamed Osman 
Soliman, însărcinatul cu afaceri a.i. 
al R. A. Egipt la București.

★
în aceeași zi, Ilie Văduva și 

Yousri Aii Moustafa au semnat 
Acordul de schimburi echilibrate pe 
termen lung între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Arabe Egipt.

A fost semnat, de asemenea. Pro
tocolul de schimburi comerciale 
româno-“egiptene pe anul 1987.

(Agerpres)

ungară a vorbit Sztits Pâl, amba
sadorul R.P. Ungare la București.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai altor 
ministere și instituții centrale, zia
riști români și corespondenți ai 
presei străine, precum și membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

tățile. in toate ramurile și județele 
pentru ca prevederile de plan la pro
ducția fizică pe trimestrul II să fie 
îndeplinite integral și, concomitent, 
să se recupereze cit mai grabnic 
restanțele înregistrate, acolo unde 
acestea există. O atenție cu totul 
deosebită trebuie acordată rezolvă
rii problemei energiei, sporirii pro
ducției de petrol și cărbune, de mi
nereuri necesare pentru desfășurarea 
in condiții bune a producției in toa
te ramurile economiei naționale.

Activitatea desfășurată in primul 
trimestru eil anului demonstrează că. 
de fapt, restanțele înregistrate in 
unele unități și ramuri ale economiei 
nu se datoresc nici evoluției vremii, 
și nici lipsei de energie. Dovadă că 
in luna martie nici un minister nu 
consumă cantitatea de energie aloca
tă. De aici concluzia că in primul 
rînd trebuie să se acționeze pentru 
întărirea ordinii și disciplinei, pentru 
întreținerea și exploatarea corespun
zătoare a utilajelor și instalațiilor 
din dotare.

Organele și organizațiile de partid, 
specialiștii și cadrele de conducere 
din fiecare unitate, din fiecare mi
nister au datoria să se informeze și 
să cunoască exact realitățile produc
ției, astfel incit pe această bază să 
poată interveni operativ, competent, 
în deplină cunoștință de cauză pen
tru soluționarea acelor probleme 
care uneori apar tn mod inevitabil 
in procesul muncii. Așa cum subli
nia secretarul general al partidului, 
dispunem de tot ce este necesar pen
tru îndeplinirea în bune condiții a 
planului și a programelor adoptate. 
Esențial este ca in fiecare unitate și 
sector de activitate să se ia măsuri 
hotărite pentru creșterea răspunde
rii organelor și organizațiilor de 
partid în îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin, pentru întărirea controlului 
și mai cu seamă pentru buna func
ționare a organismelor democrației 
-noastre muncitorești revoluționare. 
Prin întreaga muncă politică și or
ganizatorică desfășurată la toate ni
velurile trebuie să se asigure unirea 
eforturilor tuturor oamenilor munci1 
pentru realizarea în cît mai bune 
condiții a prevederilor de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal, pen
tru dezvoltarea economico-socială a 
țării.'

mine neschimbat. în transportul fe
roviar de călători se menține actua
lul mers al trenurilor interne, iar 
pentru cele internaționale circulația 
va fi corelată prin grafice cu cea a 
trenurilor din țările vecine. Va ră- 
mine, de asemenea, neschimbat ora
rul curselor TAROM interne și in
ternaționale.

Deci, atenție ! în noaptea de sim- 
bătă. 28 martie, spre duminică, 29 
martie, pe întreg teritoriul țării, acele 
ceasornicelor trebuie date înainte cu 
o oră.

20.55 Cadran mondial • România șl
< problemele lumii contemporane

21,10 Serial științific (color). „Din tai
nele naturii". (Episodul 16)

21,35 Memoria documentelor (color) • 
Țărănimea — Importantă forță a 
progresului social. Documentar

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

tării. în celelalte regiuni, ploile vor fl 
izolate. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu unele intensificări, predo- 
minînd din sectorul sudic. Temperatu
rile minime vor oscila între 4 și 14 
grade, iar cele maxime între 14 și 24 
de grade, izolat mai ridicate. Dimi
neața, pe alocuri, se va produce ceață 
slabă. în București : Vremea va fi 
caldă, cu cerul variabil, favorabil ploii 
slabe, spre sfîrșitul intervalului. Vîntul 
va tfufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
5 și 9 grade, iar cele maxime între 18 
și 22 de grade. Dimineața se va pro
duce ceață slabă.

• Teatrul Mie (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul șl... femeile — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Slu
gă la doi stăpini — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, sala Magheru) : Floarea de cactus — 
18 ; (sala Studio) : O noapte furtu
noasă — 17.30
• Teatrul Giulești (sala Giuleștl, 18 04 85) : Simple coincidențe — 18
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tâna- 
se“ (sala Savoy. 15 56 78) : Tempo, tempo și ceai — 18,30 : (sala Victoria. 
50 38 65) : Bărbatul fatal — (Ia sala mică a Palatului) : Spectacol de jaz 
cu formația Overtone (R.F.G.) — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Plai de dor (spectacol susținut de ansamblul „Mara
mureșul") — 18
• Teatrul' „Ion Creangă" (50 26 55) : 
David Copperfield — 9 : Cenușăreasa 
—■ 14.30 ; Toate pînzcle sus — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Gullver tn țara păpușilor

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTE11"

VlLCEA : In execuție
După încheierea lucrărilor de 

construcție a celei mai importante 
artere feroviare Băbeni-Berbești- 
Alunu, menită să asigure transpor
tul rapid și eficient al cărbunelui 
extras din această zonă spre ter
mocentralele patriei, colectivele din 
cadrul antreprizelor de construcții 
căi ferate Rimnicu Vîlcea și Sibiu 
și-au concentrat forțele pe un alt

CONSTANȚA : O nouă „magistrală a soarelui"
Bulevardul care leagă 

municipiul Constanța 
de stațiunea Mamaia, 
este flancat de o parte 
și de alta de schelele 
constructorilor, pe care 
orașul va urca și în 
această zonă spre soa
re, lărgindu-și orizon
tul spre mare. Deo
camdată, lucrătorii din 
cadrul Trustului de 
antrepriză generală 
pentru construcții- 
montaj și-au creat 
front de lucru și au 
început execuția la 
primul tronson din 
apropierea zonei cen
trale a orașului, cu
prins între strada Mir
cea și strada Bu
covinei, care urmează 
să traverseze bulevar
dul printr-o frumoasă 
piațetă, pentru a ajun
ge pe faleză. Despre 
poziția și importanța 
noului ansamblu, to
varășul Marin Neațu, 
prim-vicepreședinte al 
consiliului popular 
municipal, ne-a spus :

— Acest nou ansam
blu, o nouă și verita
bilă „magistrală a soa
relui", impreună cu 
Faleza de Nord, zona 
centrală și zona pe
ninsulară a orașului 
constituie . prioritățile 
..la zi" ale constructo
rilor constănțeni și ele 
se realizează iii con
formitate cu indicații
le date de secreta
rul general al parti
dului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitelor de 
lucru efectuate în mu
nicipiul nostru, indi
cații care au stat la 
baza schițelor de sis
tematizare aprobate. 
Ca urmare, numai în 
noul ansamblu, care se 
realizează de-a lungul 
bulevardului Lenin, 
urmează să se con
struiască. pînă la sfir- 
șitul acestui cincinal, 
circa 2 000 de aparta
mente, din care prime
le 245 vor fi date în 
folosință în acest an.

TELEORMAN : Silvicultorii la datorie
Silvicultorii din județul Teleor

man acordă o atenție deosebită 
plantării de puieti pe toate golurile 
din fondul forestier și pe unele te
renuri excesiv degradate, inapte 
pentru agricultură. După cum ne 
spunea" inginerul George Capanu, 
șeful Inspectoratului silvic jude
țean, pentru cele 140 hectare ce ur
mează a fi împădurite, materialul 
săditor este asigurat în pepinierele 
proprii, din speciile stejar, frasin, 
paltin și tei. în Lunca Dunării se 
plantează salcia și plopul, iar în. 
lunca Oltului, pe o suprafață de 40

PRAHOVA : Economii
Concomitent cu intensificarea e- 

forturilor in vederea punerii în ex
ploatare a unor noi sonde, petro
liștii Schelei de foraj Liliești, ju
dețul Prahova, au reușit să econo
misească în acest an aproape 120 
MWh energie electrică. Aceste eco
nomii sînt urmarea aplicării. unor

INFORMAȚII SPORTIVE

S-a încheiat etapa de iarnă a celei de-a V-a ediții a „Daciadei* *

• Acțiunea „Autobuzul": FLOREAS- 
CA (33 29 71) — «; 11; 13; 15; 17; 19, 
LIRA (317171) — 15; 17; 19
• Punct... și de la capăt : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17; 19, ARTA 
(21 31 86) - 15; 17: 19• Cu mlinile curate : ARTA — 9; 
ii: 13
• Toate plnzele sus (III): POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17: 19
• Incendiul : TIMPURI NOI (15 61 10) 
— 9: ii; 13: 15: 17; 19• Pacea — victorie a rațiunii: CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15;
17: 19
• Locuri In Inimă: SCALA (11 05 72)

Etapa de iarnă a celei de-a V-a 
ediții a competiției sportive națio
nale „Daciada" s-a încheiat cu re
zultate remarcabile atât în sportul de 
masă, cît și în cel de performanță. 
De asemenea, au fost organizate, în 
perioada noiembrie—martie numeroa
se și diverse concursuri, între care 
și 15 finale pe țară, precum și com
petiții pe schiuri sub genericul 
„Maratonul sănătății", festivaluri ale 
sporturilor de iarnă, sărbători ale

★

• Turneul internațional feminin
din cadrul festivalului șahist „Hercu
les ’87" de la Băile Herculane s-a 
încheiat cu victoria maestrei român
ce Eugenia Ghindă, care a totalizat 
8 puncte din 11 posibile. Pe locurile 
următoare s-au situat Judit Chiricuță 
— 7,5 puncte. Lozanka Nestorova
(Bulgaria). Otilia Ganț — cite 7 
puncte, Cristina Stanca, Smaranda 
Boicu — cite 6,5 puncte, Regina 
Griinberg (R.F. Germanie)—6 punc
te, Luminița Radu — 5,5 puncte, 
Katrina Aladjova (Bulgaria) — 5
puncte, Francisca Welmeier (Olan
da) și Loreta Crișan — cite 2,5 punc
te. în ultima rundă, Ghindă a în
vins-o pe Aladjova, Stanca pe Cri
șan, Nestorova a cîștigat la Wel
meier, iar in partidele Boicu-Radu 
și Ganț-Griinberg a fost consemnată 
remiza.
• Proba de combinată nordică din 

cadrul concursului de schi-fond de 
la Holmenkollen (Norvegia) a fost 
ciștigată de vest-germanul Hermann 
Weinbuch, cu un total de 432,40 punc
te. Pe locurile următoare s-au situat 
norvegienii Trond Arne Bredesen 
(421,49 puncte) și Torbjorn Loekken 
(421,46 puncte). în clasamentul final 
al „Cupei mondiale", pe primul loc 
s-a situat Torbjorn Loekken (cu 148 
puncte) urmat de Hermann Wein
buch (100 puncte).
• La Budapesta s-a desfășurat 

meciul internațional amical de fot
bal dintre selecționatele olimpice ale 
Ungariei și U.R.S.S. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 1—0 (0—0) în fa
voarea fotbaliștilor sovietici, unicul 
gol fiind marcat de Liutii (min. 63).
• Peste 55 000 de spectatori au ur

mărit la Rotterdam meciul dintre 
selecționatele Olandei și Greciei, 
contând pentru preliminariile cam-

— 10 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) :Amnarul fermecat — 15
• Circul București (10 41 95) : „Inter
national Show ’87“ — 19
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Asta-t ciudat — 18,30

cinema

■ o nouă cale ferată
șantier. Este vorba despre realiza
rea unui nou tronson feroviar, tot 
în perimetrul minier al județelor 
Vîlcea și Gorj, respectiv între sta
țiile Alunu și Albeni. Din cei 25 
kilometri cit va măsura noua cale 
ferată, constructorii de la cele două 
antreprize au pregătit condițiile 
pentru darea in exploatare, în cu- 
rind, a primilor 6 kilometri. (Ion 
Stanciu).

Din punct de vedere 
arhitectural. proiec- 
tanții au urmărit o 
dispunere a clădirilor 
prin joc de volume re
trase, avansate și pe 
înălțime, de Ia 4 pînă 
la 12 nit'eluri. Va fi 
un ansamblu variat, 
marcat in zonele in
tersecțiilor principale 
de spații degajate, 
care dau perspectivă 
construcțiilor. în acest 
cadru vor fi armonios 
integrate clădirile din 
partea de est a bule
vardului, care se păs
trează din vechea zes
tre a orașului. Din 
punct de vedere al 
utilităților, la parterul 
noilor blocuri se vor 
da in folosință spații 
comerciale, de alimen
tație publică si unități 
prestatoare de servi
cii, care vor contribui 
la creșterea gradului 
de dotare a zonei, la 
ridicarea nivelului de 
confort și bună servi
re a populației. (Geor
ge Mihăescu).

hectare de terenuri degradate, sal- 
cimul și măceșul. Pretutindeni, în 
raza de activitate a ocoalelor silvi
ce Alexandria, Turnu Măgurele, 
Slăvești și Roșiori de Vede se ma
nifestă o grijă deosebită față de 
realizarea lucrărilor în perioada 
optimă, ca și față de calitatea aces
tora. Acționează oameni cu expe
riență și pricepere, hotăriți să con
tribuie, prin tot ce fac, Ia realiza
rea obiectivelor politicii partidului 
și în acest domeniu important pen
tru economia națională, pentru 
realizarea unui mediu ambiant co
respunzător. (Stan Ștefan).

de energie electrică
măsuri adoptate încă de la înce
putul anului. între care înlocuirea 
motoarelor supradimensionate cu 
altele cu puteri mai mici, utiliza
rea cu eficientă sporită a instala
țiilor cu acțiune electrică. înlătu
rarea risipei la toate punctele de 
lucru. (Ioan Marinescu).

zăpezii etc. Totodată, acțiunile pri
vind inițierea sportivă au cuprins 
peste 250 000 de copii care au învă
țat să schieze și să patineze. în 
întreceri s-au evidențiat. în mod 
deosebit, reprezentanți aî județelor 
Suceava, Harghita, Brașov, Covasna.

în cursul lunii aprilie se va da 
startul în etapa de vară a „Dacia- 
dei“, în perioada aprilie—octombrie 
urmînd să se desfășoare, între altele, 
și 137 de finale pe țară, la sport 
de masă și de performanță.

* "

pionatuluj european de fotbal (gru
pa a 5-a). Partida s-a încheiat la 
egalitate : 1—I (0—1). în clasamen
tul grupei conduce echipa Greciei — 
7 puncte (din 5 jocuri), urmată de 
formația Olandei — 6 puncte (din 4 
partide disputate).

Administrația de stat 
Loto-Pronosport 

informează :
A doua TRAGERE EXCEPȚIO

NALĂ LOTO a lunii martie (și a 
doua a anului în curs) este pro
gramată să aibă loc duminică, 29 
martie 1987. După cum se știe, acest 
gen de tragere a întrunit, de fie
care dată, opțiunile unei mari 
mase de participant!, de unde și 
preocuparea Administrației de Stat 
Loto-Pronosport de a veni în în
tâmpinarea acestora și de a orga
niza, la anumite intervale de timp, 
o astfel de acțiune cu caracter 
deosebit. TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA LOTO se impune prin nu
mărul și valoarea cîștigurilor (auto
turisme „Dacia 1 300", excursii pes
te hotare și însemnate sume de 
bani), dar și prin atractivitatea 
formulei tehnice : 66 de numere, în 
cadrul a 7 extrageri, „legate" cîte 
două (la faza I) și, respectiv, toate 
3 (la faza a Il-a), existînd posi
bilitatea de a se cîștiga și cu 3 
numere din 24 și. respectiv, 18 ex
trase. Precizăm că biletele în va
loare de 25 lei participă la toate 
extragerile, ultima zi în care pot fi 
jucate numerele favorite fiind sîm- 
bătă, 28 martie.

— 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45. MELO
DIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 13; 17 19, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15;
17: 19• Trenul de aur : PATRIA (11 86 25)
— 9; 12; 15.45; 18,45• Luptătorii din valea misterioasă: 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15; 17; II
• Călătorul cu cătușe: AURORA 
(35 04 66) — 9: 11; 13: 13; 17; 19
• Cursa neprevăzută: MUNCA
(21 50 97) — 15; 17: 19
• Carmen : LUMINA (14 74 16) — 15; 
18, GIULEȘTI (17 55 46) — 15; 18
• Ali-Baba și cei 40 de hoți : LUMI
NA — 9; 12• Acțiunea „Topolino*  : GIULEȘTI
— 9: 11: 13
• Sania albastră: FLACĂRA (20 33 40)
— 15: 17; 19
• Apașii : PROGRESUL (23 94 10) —
13: 17; 19
• Cine este omul acesta?: VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Program de desene animate — 11:
13. Program special pentru copil *1  
tineret — 9; 15; 17; 19: DOINA
(16 35 38)

DECLARAȚIA
statelor participante la Tratatul de la Varșovia privind problema 

interzicerii armei chimice
Statele participante la Tratatul de 

la Varșovia, pornind de la interesele 
întăririi păcii internaționale și se
curității generale, ale înfăptuirii de
zarmării, se pronunță cu hotărîre 
pentru interzicerea armei chimice, 
lichidarea stocurilor existente de 
asemenea arme, precum și a bazei 
industriale pentru fabricarea aces
teia. Unul din obiectivele principale 
ale politicii lor externe il constituie 
încheierea cit mai curind a negocie
rilor privind interzicerea completă și 
generală a armei chimice.

Inițiativele majore avansate de ță
rile socialiste in scopul accelerării și 
activizării negocierilor, propunerile 
altor țări participante la Conferința 
pentru dezarmare au permis să se în
lăture multe obstacole în calea ela
borării unui acord reciproc aocep- 
tabil.

Au fost create premisele necesare 
pentru ca, pornind de la propune
rile țărilor participante la Confe
rința pentru dezarmare de la Geneva, 
încă în cursul acestui an să se iden
tifice soluții pentru problemele în 
suspensie, să se încheie convenția 
internațională care să asigure in
terzicerea deplină și pretutindeni a 
dezvoltării, și producției de arme 
chimice, precum și lichidarea tuturor 
stocurilor în cel mai scurt timp, ga- 
rantîndu-se astfel că această armă 
nu va mai apărea niciodată în lume. 
Posibilitatea reală de lichidare pen
tru totdeauna a armelor chimice și 
eliminare a pericolului chimic Ia 
adresa întregii omeniri trebuie fo
losită.

Un obstacol serios în înfăptuirea 
acestui obiectiv il reprezintă planu
rile de producere și amplasare în 
Europa a variantei binare a armei 
chimice. Aceste planuri sînt în con
tradicție cu cerințele comunității 

Sarcini prioritare ale economiei 
R. P. Polone

O cuvîntare a tovarășului W. Jaruzelski
VARȘOVIA 26 (Agerpres). — Re- 

ferindu-se Ia unele probleme econo
mice. Wojciech Jaruzelski, prirrr-se-
oretar al C.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Stat al R. P. Po
lone, a subliniat că actuala etapă din 
viața Poloniei impune, și permite, 
asigurarea unor transformări radicale 
în economia tării. în conformitate cu 
hotăririle egiui de-al X-lea Congres 
al P.M.U.P. Aceasta, a subliniat vor
bitorul citat; de agenția P.A.P., im
plică unirea eforturilor întregului 
popor polonez în vederea atingerii cit 
mai urgente a unui echilibru în do
meniile acumulărilor, investițiilor și 
consumului. Sînt necesare, totodată, 
asigurarea unei eficiente sporite a

Acțiuni, luări de poziție 
pentru dezarmare și pace

Cursa înarmărilor sporește pericolul distrugerii 
civilizației umane

VIENA. — Comuniștiii austrieci 
consideră lupta pentru apărarea 
păcii, pentru destindere și dezar
mare ca o sarcină primordială — 
se spune în proiectul de Apel al 
C.C. al P.C.Â., document ce ur
mează să fie supus aprobării celui 
de-al XXIV-lea Congreș al parti
dului, care se va desfășura în pe
rioada 27—29 martie, la Viena. Do
cumentul reafirmă solidaritatea cu 
toate organizațiile austriece ce se 
pronunță în favoarea păcii, salută 
hotărîrea acestora de a organiza o 
campanie de strîngere de semnă
turi pe un apel prin care se cere 
încetarea tuturor experiențelor cu 
arma nucleară. Apelul partidului 
comunist subliniază că intensifi- 

i carea cursei înarmărilor sporește 
I pericolul distrugerii civilizației
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Pentru preîntâmpinarea
BONN. — La Dortmund s-a des

fășurat un simpozion sovieto-vest- 
german în domeniul protecției me
diului înconjurător. Participanții au 
subliniat că lupta pentru protec
ția naturii 
actuale și 
sprijine, in 
concrete în 
unui război 
truge pentru totdeauna viața pe

în interesul generației 
viitoare trebuie să se 
primul rînd, pe acțiuni 
direcția preîntâmpinării 

nuclear care ar dis-

Statele vest-europene trebuie să acționeze pentru i 
lichidarea rachetelor cu rază medie de acțiune

ROMA. — Statele vest-europene 
nu trebuie să rămînă în afara dia
logului dintre U.R.S.S. și S.U.A., 
ele trebuie să acționeze pentru li
chidarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune de pe con
tinentul nostru, ca un prim pas pe

Inițiativa consacrata creării unei zone denuclearizate 
în nordul Europei

REYKJAVIK 26 (Agerpres). — La 
Reykjavik s-au încheiat lucrările 
reuniunii miniștrilor de externe din 
Danemaroa. Islanda, Norvegia, Fin
landa și Suedia. Șefii diplomației

Țările în curs de dezvoltare confruntate 
cu mari dificultăți

• Volumul datoriei externe a ajuns la 1 035 miliarde dolari
• Concluziile unei reuniuni desfășurate sub auspiciile O.N.U.
WASHINGTON 26 (Agerpres). - 

Un raport dat publicității recent de 
Banca Mondială (B.I.R.D.) arată că, 
la începutul anului 1987, datoria ex
ternă a țărilor în cura de dezvoltare 
totaliza 1 035 miliarde dolari, față de 
nivelul de 1 000 miliarde, considerat 
record, la mijlocul anului trecut. 
După cum informează agenția 
Taniug, în raport se relevă că 
în 1986 circa 29 miliarde dolari s-au 
scurș — sub formă de dobînzi — 
din țările în curs de dezvoltare spre 
creditorii lor din statele industriali
zate. Cu toate că anul trecut țările 
în curs de dezvoltare au plătit cu 5 
miliarde dolari mai puțin sub formă 
de dobînzi decit in 1985, totalul aces
tora i-a ridicat la impresionanta 
sumă de 50 miliarde dolari. 

mondiale și cu rezoluțiile O.N.U. 
privind necesitatea lichidării armei 
chimice.

Statele socialiste aliate, tn ceea ce 
Ie privește, fac tot ce depinde de 
ele pentru încheierea cît mai urgent 
a convenției. In scopul identificării 
în cadrul negocierilor de soluții pen
tru problemele care împiedică încă 
definitivarea convenției, ele au 
avansat noi propuneri la Conferința 
pentru dezarmare cu privire la de
clararea stocurilor de arme chimice, 
neproducerea acestei arme în indus
tria chimică civilă, verificarea în ge
neral, precum și controlul internațio
nal la fața locului, inclusiv inspecția, 
la cerere.

Statele reprezentate la ședință se 
pronunță pentru eliberarea unor re
giuni din Europa și a întregului con
tinent de arma chimică. Ele își re
afirmă sprijinul față de inițiativele 
Republicii Socialiste România și R.P. 
Bulgaria, R.D. Germane și R.S. Ce
hoslovace privind crearea în Balcani 
și, respectiv, în centrul Europei a 
unor zone libere de arma chimică, 
unde să fie interzise dezvoltarea, ex
perimentarea. producerea, achizițio
narea și stocarea unor asemenea 
arme și consideră că aceasta ar con
stitui o contribuție deosebită la efor
turile pentru eliminarea pericolului 
pe care-1 reprezintă folosirea arme
lor chimice.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia, pornind de la poziția lor 
de principiu, se pronunță pentru in
stituirea unui control cît mai strict, 
inclusiv internațional. asupra res
pectării de către statele participante 
a angajamentelor decurgînd din con
venție. Ele își reafirmă disponibili
tatea de a găsi, pe această bază, o 
rezolvare reciproc acceptabilă a pro
blemelor legate de asigurarea înde
plinirii convenției de către toate 

mecanismelor economice, urgentarea 
progresului tehnico-științific, întări
rea disciplinei și intensificarea eco
nomiilor,' perfecționarea structurilor 
organizatorice și a politicii de cadre, 
în conformitate cu noile cerințe. A- 
ceste măsuri vor contribui la conso
lidarea autocondueerii și autofinan
țării întreprinderilor, concomitent cu 
creșterea responsabilității acestora 
pentru rezultatele economice. De fer
mitatea și succesul acțiunilor în do
meniul . economic depind interesele 
vitale ale fiecărui cetățean și ale în
tregii societăți, progresul țării — a 
spus în încheiere primul-secretar al 
C.C. al P.M.U.P.

Ț

î

î 
umane, atrage după sine foametea ț 
și sărăcia pentru sute de milioane l 
de oameni de pe planeta noastră. ’ 

Pe de altă parte, președintele Co- l 
mitetului parlamentar austriac pen- , 
tru relații externe, fostul ministru ț 
de externe al Austriei, Peter Janko- l 
wițsch, a reliefat necesitatea ince- ’ 
tării oricăror experiențe cu arma l 
nucleară, ca un pas pe calea re- , 
ducerii înarmărilor și pentru des- 1 
tindere in relațiile internaționale. I 
Intr-o alocuțiune rostită în Camera ’ 
Inferioară a parlamentului austriac, ț 
ei a subliniat că actuala reuniune i 
general-europeană de Ia Viena tre- J 
buie să-și aducă contribuția la pro- 1 
greșul tratativelor referitoare la i 
reducerea forțelor armate și arma- < 
mentelor pe continentul european. J

unei catastrofe nucleare
planeta noastră. Sîntem atât de 
aproape de o catastrofă nucleară, 
s-a subliniat în cursul discuțiilor, 
îneît fiecare pas într-o direcție 
greșită ar putea avea urmări ne- 1 
faste. De aceea, principala proble- ’ 
mă a contemporaneității rezidă în I 
găsirea unor modalități de pre- ■' 
întâmpinare a unei catastrofe nu- 4cleare, de salvare a omenirii de la i 
distrugere, arată agenția T.A.S.S. ’

calea reducerii substanțiale a ar
senalelor nucleare și a armamen
telor clasice — se spune în rezo
luția Direcțiunii Partidului Comu
nist Italian, publicată ia. Roma cu 
prilejul împlinirii a 30 de ani de la 
semnarea acordului ce a stat la 

' baza creării C.E.E.

din țările respective au hotărît 
crearea unui comitet de experți în 
vederea studierii premiselor creării 
unei zone libere de armele nucleare 
în nordul Europei.

*

„1

NAȚIUNILE UNITE 26 (Ager.pres). 
— Ritmul general de creștere eco
nomică a țărilor în curs de dezvol
tare va fi, pe termen scurt, de 4,5 
la sută anual, au apreciat economiș
tii din 30 de țări prezenți la o reu
niune desfășurată sub auspiciile 
O.N.U. Principalele țări debitoare 
vor continua să fie confruntate cu 
mari probleme în plata dobînzilor — 
s-a relevat în cursul dezbaterilor, 
evidențiindu-se necesitatea unui efort 
la scară mondială pentru reducerea 
poverii acestor datorii. Participanții 
au exprimat opinia că economia 
mondială se va dezvolta, pe termen 
scurt, într-un ritm mediu de 3,5 la 
sută. în context s-a arătat că pe 
termen mediu comerțul mondial va 
crește cu 4—5 la sută, în condițiile 
menținerii unui nivel scăzut al pre
țurilor la materiile prime. 

părțile, de întărire a Încrederii între 
participanții la aceasta.

Animate de dorința finalizării 
grabnice a convenției privind inter
zicerea și lichidarea armei chimice 
într-un termen cît mai scurt, a creă
rii condițiilor necesare pentru aceas
ta. statele reprezentate la ședință 
cheamă toate țările să nu între
prindă nici un fel de pași care ar 
putea să complice realizarea de în
țelegeri reciproc acceptabile la ne
gocieri sau să încetinească desfășu
rarea acestora, să nu producă arme 
chimice, inclusiv binare sau cu com
ponente multiple, să nu amplaseze 
arma chimică pe teritoriul altor sta
te și să o retragă de pe teritoriile 
străine unde aceasta deja există, iar 
statele care nu dețin arme chimice 
să nu permită amplasarea acestora 
pe teritoriul lor.

Pentru asigurarea unui progres 
hotărît spre o înțelegere privind li
chidarea arsenalelor chimice, est» 
necesară, îndeosebi în prezent, ma
nifestarea voinței politice, realismu
lui și înaltei răspunderi din partea 
tuturor participanților la negocieri.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia fac un apel insistent la 
țările N.A.T.O., la toți participanții la 
Conferința pentru dezarmare să li se 
alăture pentru ca, prin eforturi co
mune, să depășească toate obstaco
lele care au mai rămas în cadrul ne
gocierilor. pentru a se finaliza în 
anul în curs elaborarea convenției 
privin’d interzicerea armei chimice, 
astfel ca în cel mai scurt timp să se 
treacă la lichidarea completă a armei 
chimice și a bazei industriale pentru 
fabricarea acesteia.

Statele reprezentate la ședință con
sideră că anul 1987 poate și trebuie 
să devină anul începerii dezarmării 
chimice generale și totale.

Încheierea Congresului 
P. C. din Sri Lanka
COLOMBO 26 (Agerpres). — La 

Colombo s-au încheiat joi lucrările 
Congresului al XIII-!ea al Partidului 
Comunist din Sri Lanka. A fost ales 
noul Comitet Central al partidului.

Cuvintul de închidere a lucrărilor 
a fost rostit de președintele P.C. din 
Sri Lanka, Peter Keuneman, care a 
prezentat sarcinile partidului în ac
tuala perioadă.

Congresul Partidului 
Socialist Unificat Mexican

CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager
pres). — La Ciudad de Mexico s-au 
deschis lucrările celui de-al III-lea 
Congres al Partidului Socialist Uni
ficat Mexican, care va dezbate ra
portul de activitate, proiectul acor
dului de unire a P.S.U.M. cu alte 
patru partide de stingă, proiectul da 
Statut și Programul noului partid.

Documentele analizează situația 
economico-socială a țării șl princi
palele probleme ale vieții politice in
ternaționale. Au fost reafirmate o- 
biectivele politicii externe a partidu
lui, constând în lupta pentru pace, 
încetarea cursei înarmărilor, în pri
mul rînd a celor nucleare, lichidarea 
subdezvoltării, necesitatea instaurării 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Dezbaterile subliniază necesitatea 
consolidării și' unirii mișcării de stân
ga din Mexic într-un partid puterriîc, 
care să răspundă aspirațiilor po
porului mexican.

In deschiderea lucrărilor a luat 
cuvintul Pablo Gomez, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.M., care a ară
tat că noul partid de stingă își pro
pune drept teluri socialismul și de
mocrația, asigurarea deplinei inde
pendențe naționale.

În sprijinul soluționării 
prin tratative a crizei 
din America Centrală

BUENOS AIRES 26 (Agerpres). — 
Miniștrii relațiilor externe ai țărilor 
membre ale Grupului de la Conta- 
dora (Columbia, Mexic, Panama și 
Venezuela) și Grupului de sprijin 
(Argentina, Brazilia, Peru și Uru
guay) se vor reuni în perioada 16— 
19 aprilie la San Carlos de Bari- 
loche (Argentina) pentru a analiza 
evoluția crizei din America Centrală 
in contextul eforturilor de soluțio
nare negociată a acesteia, transmite 
agenția Prensa Latina.

Pe agenda de lucru a reuniunii 
figurează, de asemenea, discutarea 
măsurilor ce urmează a fi adoptate 
pentru a concretiza proiectul de for
mare a unui mecanism consultativ 
al țărilor membre ale celor două 
grupuri în vederea impulsionării co
operării economice în America La
tină.

CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager
pres). — In declarația comună a- 
doptată la Ciudad de Mexico cu 
prilejul încheierii vizitei oficiale în 
Mexic a președintelui Perului, Alan 
Garcia, este consemnată hotărîrea 
ambelor părți de a conlucra pentru 
realizarea unui climat real de pace, 
securitate și cooperare in America 
Centrală. Documentul subliniază 
faptul că starea conflictuală din 
America Centrală, provocată ți de 
interese străine regiunii, pune in 
pericol independența și suveranita
tea statelor din această parte a lumii, 
fiind necesare, pentru depășirea ei, 
noi eforturi.

O dureroasă realitate:

17 milioane de șomeri 
In țările Pieței comune
PARIS 26 (Agerpres). — La 30 de 

ani după semnarea Tratatului de la 
Roma prin care s-a instituit Piața 
comună, „Europa celor 12“ este „o 
Europă a capitalului, a nedreptății, 
marcată de existența a 17 milioane 
de șomeri", a declarat presei, la 
Paris, Maxime Gremetz, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Francez. Vor
bitorul a arătat, de asemenea, că so 
Înregistrează, în același timp, o de
pendență sporită a țărilor C.E.E. 
față de S.U.A., precum și o pătrun
dere mai mare a capitalurilor «tr&i- 
ne în economia „celor 12".



înalta prețuire a activității desfășurate 

de președintele Nicolae Ceaușescu 

în interesul păcii și colaborării internaționale

Articole apărute în ziarul ,, ELIMA“ din Zair

Nicolae Ceausescu: O abordare justă 
si poziții realiste fată de problemele 

mondiale
Republica Zair se pregătește să 

Intimpine două proeminente perso
nalități politice și ale vieții științi
fice dintr-o tară prietenă : președin
tele Nicolae Ceaușescu și academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu. 
Va fi o mare onoare pentru poporul 
zairez să intimpine aceste ilustre 
personalități pe pămîntul ospitalier 
al Zairului.

Această vizită — a doua pe care 
șeful statului român o efectuează in 
Zair după cele ale mareșalului 
Mobutu în România în 1970 șl 1980 
— va constitui un eveniment impor
tant intrucît va duce la întărirea în 
continuare a prieteniei dintre Zair și 
România, care întrețin de multă 
vreme relații de strânsă cooperare în 
multe domenii.

Datorită prestigiului international 
al președintelui Nicolae Ceaușescu, 
Republica Socialistă România ocupă 
un loc de frunte în rîndul națiunilor 
lumii. Părerile și considerațiile sale 
sînt permanent solicitate în confe
rințele și forurile internaționale 
unde sînt dezbătute probleme majo
re ale epocii noastre. Președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a remarcat în
totdeauna prin luări de poziție șl 
abordări realiste în legătură cu pro
blemele lumii contemporane. Aceste 
luări de poziție au avut o influentă 
binefăcătoâre în întreaga lume, in
diferent dacă este vorba de noua 
ordine economică internațională, de 
prohlema dezarmării, de datoria ex

ternă a țărilor în curs de dezvoltare, 
de problema focarelor de conflict 
din lume etc.

In fruntea partidului și statului 
român, președintele Nicolae Ceaușescu 
a pus în aplicare o politică menită 
să accelereze progresul eoonomic și 
social al României, să dezvolte și să 
modernizeze într-un ritm susținut 
forțele de producție, să favorizeze 
dezvoltarea științei, învățămîntului și 
culturii, să adîncească democrația 
socialistă și să ridice în mod con
stant nivelul de trai material și spi
ritual al poporului.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
imprimat un deosebit dinamism poli
ticii externe a României, ale cărei 
trăsături de bază sînt salvgardarea 
păcii, buna înțelegere Intre popoare, 

.promovarea principiilor independen
ței șl suveranității naționale, egali
tății In drepturi, neamestecului în 
treburile interne ale altor state, 
avantajului reciproc, dezvoltarea prie
teniei și colaborării cu țările socia
liste, cu țările în curs de dezvoltare, 
cu toate statele lumii, indiferent de 
orânduirea lor politică. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a efectuat nu
meroase vizite în diverse țări din 
Europa, Africa, Asia șl America. 
Șeful statului român s-a întîlnit și 
a avut convorbiri cu numeroși șefi 
de stat, conducători de partide,. li
deri ai mișcărilor de eliberare na
țională.

tuat cercetări fundamentale, aducîn- 
du-și contribuția în domeniile sinte
zei de noi compuși macromoleculari, 
al chimiei polimerilor și cauciucului, 
al polimerizării cinetice, al polimeri- 
zării stereospecifice a izoprenului. 
Cercetările științifice și tehnologice 
efectuate sub conducerea sa stau la 
baza realizării unor importante uni
tăți de producție ale industriei chi
mice românești.

Contribuției sale științifice nemij
locite la progresul cercetării, al dez
voltării tehnologice și al industriei 
chimice a României, academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu îi 
adaugă puternica preocupare pentru 
permanenta perfecționare a organi
zării și funcționării sistemului națio
nal al cercetării științifice și învă- 
tămîntului. In calitate de președinte 
al Consiliului Național al Științei și 
învățămîntului. Elena Ceaușescu con
duce și coordonează activitatea insti
tutelor centrale de cercetări științifi
ce, precum și a instituțiilor de în- 
vățămînt superior, asigurînd strînsa 
lor colaborare și creșterea contribu
ției acestora la perfectionarea con

tinuă a îptregil activități economico- 
sociale. Sub conducerea sa se elabo
rează și se aplică în practică o poli
tică unitară în domeniul științei și 
învățămîntului, avînd la bază pro
grame fee corespund orientărilor și 
cerințelor Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
României.

Academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu s-a remarcat ca o perso
nalitate deosebit de activă în promo
varea cooperării internaționale în 
domeniul științei și învățămîntului, 
activitatea sa bucurîndu-se de un 
înalt prestigiu în rîndul oamenilor de 
știință din lumea întreagă.

Fondator și președinte ales al Co
mitetului Național Român „Oamenii 
de știință și pacea", academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu este 
stimată pe plan mondial ca savant 
eminent, deplin angajat în promo
varea unității în diversitate a lumii 
științifice contemporane, în jurul 
idealurilor științei, pentru progres și 
dezvoltare, pentru libertate, secu
ritate egală, cooperare și pace în în
treaga lume.
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REPUBLICA POPULARA ANGO
LA — unul dintre cele mal întin
se state ale continentului african — 
s-a angajat, de la proclamarea inde
pendenței (1975), într-un amplu pro
ces de transformare a vechilor struc
turi și de orientare a societății an
goleze pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare. Acest proces - a început 
prin naționalizarea principalelor sec
toare economice și crearea de coo
perative agricole, prinzînd contur de
finitiv la Congresul extraordinar al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, din 
1980. care a stabilit ca țel strategic 
al revoluției angoleze crearea bazei 
tehnico-materiale pentru făurirea 
unei societăți socialiste.

Pe temeiul orientărilor congresu
lui. in anii ce au urmat poporul an
golez a obținut o serie de noi succe
se în construcția economică : au fost 
înălțate mai multe obiective indus
triale. s-au consolidat cooperativele 
agricole de producție, au fost des
coperite noi surse de materii pri
me. mai ales petrol și fosfați. In 
1985. producția de țiței a tării era 
de 10 milioane tone, exportul de pe
trol asigurînd 90 la sută din veni
turile obținute din export. In pre
zent. Angola este angajată pe calea 
îndeplinirii hotărârilor Congresului al 
II-Iea al M.P.L.A. — Partidul Mun
cii. desfășurat în 1985, care a sta
bilit ca principale sarcini în econo
mie accelerarea dezvoltării energe
tice si sporirea producției agricole 
pentru asigurarea aprovizionării 
populației din resurse proprii. Ast
fel. vor fi construite pe Întreg cu
prinsul tării mici centrale hidroelec
trice. vor fi redeschise unele exploa
tări miniere si se va acționa pen
tru sporirea producției de petrol 
pînă în anul 1990 la 20 milioane 
tone. Statul va investi pentru va
lorificarea „aurului negru" aproape 
600 milioane de dolari, echivalentul

eminente personna-
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Elena Ceausescu: Eminentă
penalitate politică si a vieții 

științifice
Președintele Nicolae Ceaușescu, care 

sosește în Zair săptămîna viitoare, 
va fi însoțit de academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, eminentă 
personalitate a vieții științifice, ale 
cărei cercetări și lucrări au adus noi 
șl importante contribuții în domeniul 
științei contemporane.

Elena Ceaușescu este membru al 
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co

munist Român, prim viceprim-ml- 
nistru al guvernului și deputat in 
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România, președinte 
al Consiliului National al Științei și 
învățămîntului, președintele Consi
liului Științific al Institutului Cen
tral de Chimie.

Personalitate de excepție a vieții 
științifice. Elena Ceaușescu a efec

0 pulitică externă activă, situată 
ferm in sprijinul dezarmării si al noii 

ordini economice internaționale
România si noua ordine economica 

internaționala
Situația economică gravă a țărilor 

în curs de dezvoltare pune Întreaga 
omenire în fața necesității imperioa
se de a se efectua o restructurare 
profundă a relațiilor internaționale 
și de a se instaura o nouă ordine 
economică internațională mai dreap
tă și mai echilibrată, bazată pe ega
litatea în drepturi. In această pri
vință, în 1975 România a elaborat și 
propus documentul intitulat : „Pozi
ția României cu privire la instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale", difuzat ca declarație 
oficială a celei de-a 30-a sesiuni

extraordinare a Adunării Generale 
a O.N.U.

Avînd In vedere aceste realități, 
România se pronunță ferm pentru o 
reglementare globală a problemelor 
subdezvoltării, pentru o nouă ordine 
economică mondială, apreciind că în 
acest scop este necesar să se con
voace o conferință internațională 
sub egida O.N.U. la care să participe 
atît țările în curs de dezvoltare, cît 
și cele dezvoltate și care să ducă la 
acorduri acceptabile asupra tuturor 
problemelor, inclusiv asupra proble
mei datoriei țărilor In curs de dez
voltare.

România si problema datoriilor externe
Potrivit concepției României, tre

buie lansate acțiuni șl măsuri vizînd 
soluționarea globală a problemei da
toriei externe, și anume : anularea 
completă a datoriilor țărilor celor 
mai sărace, cu venit național pe lo

cuitor de plnă la 500—600 dolari ; 
reducerea substanțială a datoriilor 
pentru țările In curs de dezvoltare al 
căror venit național nu depășește 
1 000—1 200 dolari pe locuitor ; o 
reducere generală de 50—70 la sută a

■

datoriilor pentru celelalte țări în 
curs de dezvoltare, diferențiate pe 
grupuri de țări, potrivit nivelului 
venitului național și potențialului de 
care dispun ; reeșalonarea pe termen 
de 15—20 de ani a rambursării restu
lui datoriilor, cu o dobîndă de 3 
sau 4 la sută sau chiar fără do
bîndă și cu o perioadă de grație 
de 3—5 ani ; fixarea unul pla
fon pentru rate anuale din datoria 
externă care să nu depășească 10 la 
sută din veniturile anuale obținute 
din exporturile țărilor In curs de 
dezvoltare ; stabilirea unui plafon 
pentru dbbînzile asupra creditelor 
vechi care să nu depășească 3—4 la 
sută, sumele plătite peste acest 
plafon urjnînd să fie scăzute din 
datoria externă. ■

în acest context, România susține 
convocarea unei a doua Conferințe 
a O.N.U. pentru știință și tehnologie 
în folosul dezvoltării.

Așa cum afirmă președintele

JS®
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Nicolae Ceaușescu, problemele sub
dezvoltării, ale noii ordini economice 
mondiale sînt probleme ntf numai 
economice, ci mai ales politice. Ele 
cer o abordare nouă, politică, potrivit

necesității de a instaura relații noi 
bazate pe egalitate și echitate, care 
să favorizeze progresul fiecărei eco
nomii naționale și ai economiei mon
diale în ansamblul ei.

România si problema dezarmării
Strălucit promotor al păcii șl 

dezarmării, al colaborării șl înțelege
rii între popoare, militant neobosit 
pentru crearea unei lumi noi, fără 
arme și fără războaie, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat cu 
tărie în repetate rînduri că este 
necesar ca opinia publică să fie 
amplu informată în legătură cu gra
vele amenințări care planează asupra 
umanității . și a relevat că un nou 
război mondial ar duce la dispariția 
vieții pe planeta noastră.

In cursul anului 1986, România a 
lansat multiple inițiative și a făcut

propuneri constructive privind opri
rea instalării de rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa și elimi
narea lor de pe continent, pe baza 
unui acord corespunzător, precum și 
privind începerea de negocieri vizînd 
eliminarea completă a armelor nu
cleare din Europa.

In Anul Internațional al Păcii, 
la inițiativa președintelui 
Nicolae Ceaușescu, România a ho- 
tărît să-și reducă unilateral cu 5 la 
sută efectivele, armamentele și chel
tuielile militare, dînd astfel lumii un 
frumos exemplu. (Agerpres)

(din actualitatea politică) — —----
Africa - sub semnul luptei pentru consolidarea independenței

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

Africa - vastă regiune a globului, pe cuprinsul căreia trăiesc circa 
500 milioane de oameni — cunoaște de aproape trei decenii adinei 
transformări politico-sociale cu caracter înnoitor, care atestă cu putere 
amploarea procesului revoluționar, care a dus la apariția a zeci de 
state independente. Azi, tinerele state africane se manifestă ca o forță 
activă a lumii, desfășoară o intensă activitate constructivă pentru li
chidarea urmărilor dominației străine și valorificarea în folosul propriu 
a imenselor resurse naturale ale continentului. Astfel, în multe din cele 
50 de țări membre ale Organizației Unității Africane au fost puse ba
zele unei industrii proprii, a luat ființă un sector de stat, s-au dezvol
tat agricultura, transporturile, invățămintul. Pe plan internațional, sta
tele respective desfășoară o intensă activitate în favoarea păcii și 
dezarmării, a lichidării subdezvoltării - care continuă să afecteze viața 
a sute de milioane de oameni din diferite regiuni ale globului, in
clusiv din Africa.

Cu prilejul recentei sesiuni a Consiliului Ministerial al O.U.A. de 
la Addis Abeba s-a subliniat din nou că țările africane suportă tot 
mai greu consecințele nefaste ale crizei economice mondiale, ale prac

ticilor discriminatorii din comerțul Internațional și poverile excesive ale 
datoriilor externe, legate de practicarea dobînzilor spoliatoare. Din 1983 
și pînă în prezent volumul acestei datorii - a arătat secretarul executiv 
al Comisiei economice O.N.U. pentru Africa - a crescut de la 150 mi
liarde de dolari la aproximativ 200 miliarde de dolari. Sesiunea a con
damnat, de asemenea, cu asprime acțiunile agresive ale R.S.A. împo
triva statelor africane din „prima linie", acțiuni care urmăresc să desta
bilizeze situația politică internă, creînd mari dificultăți -îndeplinirii pro
iectelor de dezvoltare economică.

Aceste luări de poziție confirmă incă o dată că, In ciuda greută
ților intîmpinate, Africa este hotărită să meargă înainte pe calea în
făptuirii aspirațiilor de progres și dezvoltare, pentru înlăturarea ultime
lor vestigii ale colonialismului, neocolonialismului și rasismului pe con
tinent. Fapt ilustrat, de altfel, și de preocupările unor state cu rol mar
cant în viața politico-economică a continentului, ca ANGOLA, ZAIRUL, 
CONGO, state cu care România socialistă întreține relații de strînsă 
prietenie și colaborare atît pe plan bilateral, cît și in sfera vieții in
ternaționale.

a 31 la sută din totalul Investiții
lor in sectorul energetic.

Aceste realizări apar cu atît mal 
semnificative, dacă se are în vede
re că. încă de Ia apariția sa. R.P. 
Angola a fost ținta unor perma
nente atacuri armate din partea ra
siștilor sud-africani și a agenților a- 
cestora. Numai în ultimele luni 
R.S.A. a organizat mai multe 
incursiuni cu participarea aviației și 
blindatelor, care au pătruns pînă la 
100 km in interiorul țării. Totodată, 
regimul de la Pretoria a continuat 
să acorde sprijin unor grupări con
trarevoluționare. încercările agreso
rilor de a Îngenunchea poporul an
golez n-au dat însă rezultatele scon
tate. Intr-o cuvîntare rostită recent, 
președintele R.P. Angola. Eduardo 
dos Santos, a reafirmat hotărîrea an
golezilor de a da o ripostă promp
tă uneltirilor cercurilor rasiste șl 
forțelor contrarevoluționare. La ce
rerea R.P. Angola, problema acțiu
nilor agresive ale R.S.A. a fost dez
bătută recent In Consiliul de Secu
ritate. cu care prilej a fost subli
niată necesitatea adoptării de sanc
țiuni ferme împotriva Pretoriei, a 
cărei politică constituie un pericol 
permanent la adresa statelor vecine 
și a Africii In general.

REPUBLICA ZAIR, care și-a ob
ținut independența In 1960, este una 
dintre cele mai bogate țări ale con
tinentului. Subsolul său adăpostește 
imense resurse minerale. In primul 
rînd cupru — producția anuală re
prezintă circa o cincime din pro
ducția mondială — apoi uraniu, dia
mante. cobalt, aur etc.

In anii care au trecut de Ia pro
clamarea independentei, șl mai cu 
seamă din 1965. cînd la conducerea 
tării a venit președintele Mobutu 
Șese Seko. Republica Zair a înre
gistrat remarcabile progrese pe ca

lea valorificării In Interesul propriu 
a acestor bogății, a lichidării îna
poierii economice moștenite din tre
cut. Exploatarea marilor zăcăminte 
miniere a fost trecută sub contro
lul statului. Industria extractivă a 
cunoscut o continuă dezvoltare, ajun- 
gînd să furnizeze 80 la sută din to
talul veniturilor In valută ale Zai
rului. S-au construit, de asemenea. 
Întreprinderi industriale, baraje, căi 
de comunicații, școli etc. Cel mai 
important obiectiv economic in curs 
de construcție este marea hidrocen
trală de la Inga. care va dispune In 
final de o putere instalată de 1,7 
miliarde kW.

Făcind bilanțul drumului parcurs, 
șeful statului zairez declara la Con
gresul extraordinar al Partidului 
Mișcarea Populară a Revoluției că. 
In ultimii ani. țara a obținut rezul
tate bune într-o serie de sectoare. 
In pofida dificultăților pricinuite de 
actuala conjunctură economică nefa
vorabilă. care a dus la scăderea pre
turilor la materiile prime ș! impli
cit la diminuarea veniturilor In va
lută. Așa cum se știe, „foarfecă pre
turilor" a creat o situație cu ade
vărat paradoxală ; fostele țări colo
niale. jefuite sute de ani. continuă 
să fie astăzi o sursă de îmbogățire 
pentru fostele puteri coloniale. A- 
ceastă practică a afectat si Zairul, 
care este prin excelență un mare 
exportator de materii prime. Iată 
de ce. atît în cadrul O.N.U.. cît și 
în alte foruri internaționale, tînărul 
stat african se declară Împotriva 
unor asemenea practici anacronice, 
pronunțîndu-se pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, pentru dezvoltarea cola
borării interafricane și a valori
ficării la un nivel tot mai înalt 
a resurselor materiale și umane ale 
continentului. Ca o expresie a a- 
cestor preocupări, la Kinshasa va fi 

creat. In cursul acestui an. Institu
tul panafrican industrial, care are ca 
obiectiv formarea de specialiști, in
gineri și cercetători. In ce privește 
preocupările interne, planul de cinci 
ani 1986—1990 definește drept coor
donate majore ale strategiei dezvol
tării. redresarea si dezvoltarea echi
librată a economiei, consolidarea po
ziției tării de cel mai mare produ
cător mondial de cobalt și diaman
te industriale si de important pro
ducător de cupru.

REPUBLICA POPULARA CON
GO cunoaște, la rîndul el. o puter
nică dezvoltare. Sub conducerea 
Partidului Congolez al Muncii, creat 
In 1969. țara s-a angajat cu toate 
forțele pe calea valorificării impor
tantelor sale resurse naturale (cu
pru. zinc, petrol, lemn, cafea, ca
cao). Pe harta R.P. Congo au a- 
părut noi obiective industriale șl a- 
grare. s-a consolidat sectorul de stat 
în economie, au fost obținute succe

Prieten sincer al popoarelor africane, al tuturor popoarelor care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, poporul român urmărește 
cu sentimente de caldă simpatie eforturile depuse de țările Africii pen
tru consolidarea independenței, pentru făurirea unei vieți libere și pros
pere. România socialistă nu numai că a salutat din primul moment apa
riția noilor state independente africane, dar a sprijinit sub cele mai 
diverse forme aspirațiile lor legitime spre transformări înnoitoare, spre 
Instaurarea unei noi ordini economice internaționale. Țara noastră a 
promovat șl promovează relații de strînsă colaborare cu țările din aceas
tă zonă geografică, Africa dovedindu-se, așa cum o confirmă ultimele 
evoluții, un continent în plină transformare.

Șl nu încape îndoială că apropiatele vizite oficiale .de prietenie ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in țări ale Africii, ca Angola, Zair, R.P. 
Congo, va deschide noi șl rodnice orizonturi conlucrării fertile a Româ
niei cu aceste state, in interesul reciproc, al cauzei păcii și colaborării 
Internaționale.

Nicolae N. LUPU I.

se de seamă în dezvoltarea lnvăță- 
mîntului. culturii, ocrotirii sănătății. 
Această vastă activitate de făurire 
a unei vieți noi are ca obiectiv în
deplinirea prevederilor Congresului 
al III-lea extraordinar al partidului 
din 1979, care a stabilit că princi
pala sarcină strategică a P.C.M. — 
partid al clasei muncitoare — o con
stituie construirea socialismului, edi
ficarea unui Congo independent, de
mocratic și popular.

Tînărul stat participă de aseme
nea din plin la eforturile care se 
depun pentru soluționarea probleme
lor Africii în ansamblul lor. Intr-o 
cuvîntare rostită la 11 martie, cu 
prilejul întîlnirii la nivel înalt de la 
Cairo a unor țări africane. Denis 
Sassou Nguesso. președintele R.P. 
Congo, președintele in exercițiu al 
O.U.A.. a arătat că datoria externă 
afectează grav mersul înainte al sta
telor continentului. și aceasta în 
contextul cînd pe piețele interna
ționale se mențin prețuri inechitabi
le. în defavoarea țărilor în curs de 
dezvoltare. El a precizat că țările 
africane cer aplicarea unei abordări 
constructive a problemei datoriei ex
terne. avînd în vedere situația di
ficilă a economiilor majorității sta
telor de pe continent. Africa, a con
tinuat vorbitorul, nu va înceta să 
acționeze pentru o soluționare globa
lă și durabilă a acestei grave pro
bleme.

în dorința de a grăbi procesul de 
lichidare a subdezvoltării. R.P. Con
go sprijină diversele inițiative me
nite să faciliteze extinderea colabo
rării economice regionale, soluționa
rea cu eforturi unite a altor proble
me ale Africii. In această privință 
este semnificativ faptul că în luna 
mai. la Brazzaville, capitala congo
leză, va avea loc primul Congres al 
oamenilor de știință africani. Aceas
tă importantă reuniune se va des
fășura sub deviza „Mobilizarea lu
mii științifice africane în vederea 
dezvoltării continentului".

I

acestui

CONVORBIRILE DE LA GE
NEVA. în perioada 6—26 martie, 
la Geneva și-a desfășurat activita
tea grupul pentru armele nucleare 
cu rază medie de acțiune. Condu
cătorul delegației sovietice a decla
rat presei să activitatea _____
grup a fost prelungită în legătură 
cu posibilitatea ce s-a ivit pentru 
realizarea unui progres radical in 
soluționarea problemei rachetelor 
cu rază medie de acțiune în Euro
pa pe baza formulei convenite la 
Reykjavik. Convorbirile sovieto- 
americane asupra armelor nucleare 
și cosmice vor fi reluate la 23 apri
lie, cînd își va reîncepe activita
tea și grupul pentru rachetele 
rază medie de acțiune.

cu

IIOTARÎRE. C.C. al P.C.U.S.
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
adoptat o hotărîre cu privire 
sporirea rolului activității științi
fice a institutelor de învățămînt 
superior în accelerarea progresului 
tehnico-științific, în îmbunătățirea 
nivelului calitativ al pregătirii spe
cialiștilor, anunță agenția T.A.S.S.

61 
au 
la

orășenesc, 
sa într-o 
de prim- 
orășenesc 
ales Ivan 
al P.C.B.

PLENARA Comitetului orășenesc 
Sofia al Partidului Comunist Bul
gar la ale cărei lucrări a participat 
Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P.C.B., l-a eliberat pe Ata- 
nasi • Doncev din funcția de prim- 
secretar al comitetului 
în legătură cu trecerea 
altă muncă. In funcția 
secretar al Comitetului 
de partid Sofia a fost 
Panev, membru al C.C. 
— relatează agenția B.T.Â.

CRIZA POLITICA DIN ITALIA. 
Președintele Italiei. Francesco Cos- 
slga. a început joi o nouă rundă 
de consultări cu principalele forța 
politice din țară, in vederea solu
ționării crizei de guvern interveni
te la 3 martie 1987 prin demisia 
cabinetului Craxi. Cea de-a doua 
rundă de consultări survine după 

cu 
re- 
în 
cu 

partidelor arcului 
informează agenția

ce Giulio Andreotti, desemnat 
formarea unui nou guvern, a 
nunțat la această însărcinare 
urma contactelor infructuoase 
reprezentanții 
constituțional, 
A.N.S.A.

ÎMPOTRIVA RE
DIN CHILE. Majo- 
politice chiliene au 

punerea sub stare de 
secretarului

Socialist

PROTESTE 
PRESIUNILOR 
ritatea forțelor 
condamnat 
arest a secretarului general al 
Partidului Socialist din Chile, 
Clodomiro Almeyda. Au fost con
damnate, de asemenea, acțiunile 
represive ale forțelor polițienești 
Ia adresa forțelor democratice chi
liene și a militanților de stingă din 
țară și s-a cerut revenirea, fără 
întîrziere, la un climat democratic 
in viața politică a țării.

SESIUNE. La Beijing continuă 
lucrările sesiunii Adunării Naționa
le a Reprezentanților Populari a 
R. P. Chineze. în cadrul ședinței 
de joi, Song Ping, consilier de stat, 
ministru însărcinat cu Comisia de 
stat a planificării, a prezentat ra
portul asupra proiectului planului 
de dezvoltare economică și socială 
și a proiectului de 
1987 — transmite 
Nouă.

buget pe anul 
agenția China

DEMONSTRAȚIEDEMONSTRAȚIE LA SOWETO. 
Sute de locuitori din Soweto — su
burbie a orașului Johannesburg — 
au participat la o demonstrație de 
protest împotriva transmutării cu 
forța a populației africane din cen
trele industriale în zonele mai în
depărtate ale țării. In ultimele zile, 
zeci de familii africane au fost 
astfel mutate de autoritățile rasiste 
sub amenințarea cu arestarea in 
regiuni mai puțin dezvoltate ale 
țării.

O MANIFESTAȚIE DE PRO
TEST a profesorilor școlilor pri
mare și secundare. Ia care au parti
cipat peste trei mii de cadre didac
tice, a avut Ioc la Lyon. Partici- 
panții și-au exprimat dezacordul 
fată de politica guvernului în do
meniul învățămîntului. cerînd îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
de viață.

COPULAȚIA OLANDEI este In 
prezent de 14 614 000 locuitori, in 
creștere cu 84 000 față de anul 1985.

STARE DE URGENȚA. Guver
nul peruan a prelungit, la 25 mar
tie, cu încă 60 de zile, starea de ur
gență în vigoare în capitala țării 
și portul Callao — s-a anunțat ofi
cial la Lima. Hotărîrea a fost mo
tivată de menținerea actelor de te-. 
rorism și violentă politică internă.

IARNA DEOSEBIT DE GREA 
DIN R.S.S. GRUZINA a provocat 
pagube considerabile acestei repu
blici sovietice — informează ziarul 
„Izvestia", citat de agenția T.A.S.S. 
Daunele se cifrează la peste 350 
milioane de ruble. Au fost distruse 
sau avariate 4 500 de locuințe indi
viduale și au avut de suferit nu
meroase întreprinderi industriale și 
agricole. Inundațiile si avalanșele 
au scos din uz 1 800 km de sosele 
și linii de aprovizionare cu energie 
electrică. Au fost compromise pes
te 80 000 de hectare de pășuni, plan
tații de ceai, citrice si alte culturi 
subtropicale. Calamitățile naturale 
din această iarnă deosebit de grea 
au provocat moartea a 110 per
soane. tn prezent, în toate zonele 
afectate ale acestei republici cau
caziene se desfășoară lucrări de 
reconstrucție.
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