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In aceste zile, în toate unitățile agricole sint in
plină desfășurare ample acțiuni pentru pregătirea în
cele mai bune condiții a executării lucrărilor din
campania agricolă de primăvară. Perioada înaintată
în care ne aflăm, cit și posibilitatea unei primăveri
timpurii obligă ca ritmul pregătirilor să fie mult in
tensificat, spre a putea fi încheiate pretutindeni cit
mai curind posibil. In acest scop, este necesar ca
organele și organizațiile de partid de la sate, organele agricole județene, consiliile agroindustriale,
consiliile populare și conducerile colective din uni-
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ÎN ATENȚIA C OM UNI ȘTILOR,

A TUTUROR OAMENILOR MUNCII

DISCIPLINA DE PIAN
ESTE DISCIPLINA DE PARTID
în această perioadă, întreaga
activitate politico-organizatoricâ a
organelor și
organizațiilor de
partid este ferm "concentrată aimperativusupra
îndeplinirii
subliniat
cu
lui
fundamental
pregnanță de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, secreta
rul general al partidului, la Con
ferința Națională a P.C.R. : „Tre
buie să facem totul ca, intr-ade
văr, anul 1988 să devină un an cu
rezullatele cele mai bune de pină
acum din acest cincinal și să cre
eze condițiile pentru îndeplinirea
cu succes a întregului plan cincinai !“.
Această orientare pune în evidență însemnătatea cu totul deosebită a îndeplinirii planului din
acest an — obiectiv care trebuie să
determine valorificarea la maxi
mum a capacității politice și orga
nizatorice a organelor și organiza
țiilor de partid, la toate nivelurile,
sporirea rolului lor in conducerea
întregii activități economico-sociale. întărirea îndrumării, sprijinului
și controlului asupra modului în
care planul se realizează ritmic,
la inalți parametri de calitate și
eficientă economică. Pentru în
deplinirea acestui obiectiv de
mare importantă dispunem de tot
ceea ce este necesar : puternice
mijloace tehnico-materiale. o for
ță de muncă cu un nivel de
calificare în continuă creștere,
un însemnat potențial de creație
tehnico-stiințifică pus în sluj
ba producției. Transformarea aces
tor
posibilități reale în înfăp
tuiri efective depinde în cea mai
mare măsură de activitatea de con
ducere și organizare a proceselor
de producție, de acțiunea simultană
a factorilor de conștiință, de ordi
nea și disciplina, de devotamentul
șl răspunderea, de spiritul revolu
ționar ce trebuie să caracterizeze
munca de fiecare zi pentru înde
plinirea
planului.
Tocmai
de
aceea, criteriul suprem de apre
ciere a activității organelor si
organizațiilor de partid, a fie
cărui comunist, a cadrelor de con
ducere din toate unitățile și ra
murile economiei naționale îl con
stituie
rezultatele
concrete în
realizarea
sarcinilor
de
plan,
a programelor de dezvoltare economico-socială. în contextul de
inaltă Exigentă si responsabi
litate al unei asemenea eva
luări dobîndeste un conținut mult
mai bogat și sensuri mult mai pro
funde și disciplina de partid — unul
dintre atributele de bază în viața
și activitatea partidului nostru.
Așa cum a subliniat în repetate
rînduri secretarul general al parti
dului, întărirea răspunderii, a spi
ritului de ordine și disciplină con
stituie cerințe de cea mai mare
însemnătate ale stilului de muncă
revoluționar, partinic, fără de care
nu e posibilă realizarea planului,
a hotăririlor de partid și de stat.
Depășind
considerabil
cerințele
disciplinei înțelese în general, dis
ciplina de partid presupune pentru
comuniști o atitudine activă, angajantă, revoluționară, materializată
in acțiuni și fapte concrete, în în
deplinirea sarciniloț încredințate,
în primul rind a Obligațiilor de
plan. Viata demonstrează că tocmai
^încălcarea normelor și spiritului

muncii de partid, a disciplinei de
partid duce la rezultate nesatisfăcătoare, la serioasele rămineri în
urmă pe care le mai întîlnim în
unele locuri.
în acest context se pune în mod
firesc întrebarea : cum se pot îm
păca unele organe și organizații
de partid cu faptul că — datorită unei insuficiente muncl
politico-organizatorice si educative — în anumite unități economice timpul de muncă a fost uti
lizat anul trecut într-o proporție
cu totul necorespunzătoare, înregistrindu-se absențe, învoiri, aba
teri disciplinare de tot felul ? Sau
cum a putut fi tolerată situația din
acele unități care, datorită unor
deficiențe în conducerea și organi
zarea muncii, inclusiv în activita
tea de partid, au intrat în iarnă cu
importante reparații capitale si
revizii generale neefectuate la ter
menele planificate ? Uneori, chiar
controlul de partid asupra îndepli
nirii sarcinilor de plan îmbracă, în
anumite situații, un caracter for
mal.
La Conferința Națională a P.C.R.,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, a
acordat o deosebită atenție crește
rii răspunderii organelor si organi
zațiilor de partid, a cadrelor, a tu
turor comuniștilor în perfecționarea
muncii politice si organizatorice, in
întărirea spiritului de răspundere
și a disciplinei de partid, in buna
organizare si conducere a întregii
activități.
Trăsătură
definitorie
a partidului nostru, izvor nese
cat al forței și coeziunii sale,
disciplina de partid se reflec
tă in creșterea răspunderii și a
capacității de acțiune ale orga
nizațiilor de partid, ale fiecărui
membru de partid in îndeplinirea
hotăririlor, a planurilor și progra
melor de dezvoltare. înțeleasă în
acest, fel, disciplina de partid nu
reprezintă un scop in sine, ci con
stituie un instrument de seamă
prin care organizațiile de partid,
fiecare comunist în parte înfăptu
iesc. la locul său de munq. poli
tica partidului. Aceasta presupune
o activitate susținută, desfășurată
nu ocazional. în adunări generale,
plenare, ședințe, ci neîntrerupt, zi
de zi. cu spirit militant pentru în
făptuirea măsurilor elaborate, cu
inițiativă în abordarea problemelor
concrete, prin curaj în depășirea
neajunsurilor de orice
natură.
Aceasta presupune să se acționeze
cu spirit revoluționar. în contact di
rect cu viața, cu necesitățile cu
rente, care să asigure îndeplinirea
planului. în viața economică, ma
nifestarea cea mai concretă a disci
plinei de partid constă in felul în
care este respectată disciplina de
plan. Tocmai de aceea, îndeplinirea
sarcinilor puse de partid in dome
niul economiei, ca sferă de activita
te hotărîtoare a dezvoltării sociale,
constituie o importantă problemă de
disciplină partinică. în ultimă in
stanță, sarcinile de plan sint sar
cini de partid, iar respectarea dis
ciplinei de plan trebuie privită de
către toate organizațiile de partid,
de către toți comuniștii, indiferent
de funcția pe care fiecare o are
în partid, ca o cerință fundamen
tală a respectării disciplinei de
partid.

toarele metalurgice s-a
materializat în elabo
rarea peste prevederi
a 3 200 tone oțel aliat.
1 260 tone oței-beton
și 150 tone oțel cali
brat. De asemenea,
s-au produs suplimen
tar mijloace electro
nice și de automatiza
re. mașini-unelte de
prelucrat metale prin

așchiere.
mașini si
utilaje pentru agricul
tură si industria ali
mentară. echipamen
te hidraulice si pneu
matice. materiale abrazive. antidăunători
pentru
agricultură,
policlorură de vinii,
medicamente, plăci de
faianță, furnire este
tice etc. (Marin Oprea).

MARAMUREȘ : Onorarea contractelor la export
Oamenii muncii din
întreprinderile indus
triale ale județului
Maramureș acționează
cu înaltă răspundere
pentru
îndeplinirea
sarcinilor de producție si. în mod deosebit. pentru
onorarea
exemplară a contrac-

telor la export. Ast
fel, au fost livra
te unor parteneri ex
terni importante can
tități de produse. Prin
tre unitățile frunta
șe care și-au înde
plinit și depășit sarci
nile la export se nu
mără
întreprinderea

mecanică de mașini si
utilai minier.
între
prinderea mecanică de
reparații auto și utilaj
de transport.
între
prinderea textilă „Ma
întreprinramureș",
derea de faianță și
„FAIMAR"
sticlărie
din Baia Mare. (Gheorghe Pârja).

BACĂU : Mecanizarea

în producția de cârbune

X

Autofinanțarea - calea dezvoltării multilaterale,
a înfloririi fiecărei localități

Așa cum arăta secretarul gene
ral al partidului.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, încă în 1968, în
Expunerea privind reorganizarea administrativ-terjtorială a țării, unul
din principalele obiective urmărite
de această acțiune revoluționară
constă" in dezvoltarea armonioasă și
echilibrată a forțelor de producție
pe întregul teritoriu, prin mai buna
punere în valoare a resurselor lo
cale materiale și umane, pentru dez
voltarea economico-socială și pro
gresul multilateral al fiecărui județ,
al fiecărei localități.

Realitățile patriei confirmă pe de
plin justețea orientărilor, partidului
nostru, reorganizarea administrativteritorială dovedindu-se un factor
esențial ■ al puternicei dezvoltări economicb-sociale a tuturor zonelor
și județelor țării. Unul dintre cele
mai semnificative exemple în acest
sens îl constituie si județul NEAM'!’.
Făcînd
bilanțul
transformărilor
înnoitoare care au avut loc în ju
dețul nostru în această perioadă —
cea mai fertilă etapa din istoria mi
lenară a tării si pe care cu mîn-

Piatra Neamț azi — un oraș modern, in inima unui județ in plină dezvoltare

în ziarul de azi:

acționarea lamir»oarelor de toate
tipurile, a morilor de ciment și mi
nereu etc. Le realizăm într-o gamă
foarte largă,
atit pentru motoare
electrice de curent continuu, cit și
pentru cele sincrone sau asincrone,
incepind cu puteri de ordinul citorva
kilowați pină la puteri de megawați.
Majoritatea proiectelor au fost rea
lizate de Institutul de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică pen
tru automatizări și de Institutul de

Cercetarea și proiectarea din domeniul
automatizărilor propun o soluție tehnologică
de mare eficiență, acționarea cu turație
variabilă a motoarelor, care poate reduce
cu mai mult de 30% consumul de ener
gie electrică în domeniul acționării fluidelor
tehnologice
-Electrotehnica», o reprezintă fabri
cația de variatoare de turație. Ele
sint destinate motoarelor electrice
ale mașinilor-unelte, roboților indus
triali, industriei metalurgice pentru

cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru electrotehnică, acesta
din urmă specializat, îndeosebi, pen
tru acționări de motoare sincrone de
mare putere. „Din păcate, nu ne-au

în cadrul programului de modernizare și perfecționare a producției și a muncii. in exploatările miniere de pe valea Trotușulul
se fac ample lucrări de extindere a
mecanizării operațiilor de înainta
re, tăiere și transport al cărbune
lui. Minerii din sectorul LapoșNord experimentează, pentru pri
ma dată în acest, bazin, tăierea me
canizată a cărbunelui cu ajutorul
combinei de abataj „1K — 101“.
Noul utilaj, instalat pe stîlpi hi
draulici. contribuie la reducerea
substanțială a efortului fizic si la
dublarea productivității muncii în
subteran. în același scop, in sec
torul de exploatare Lapoș-Sud au
fost, introduse combinele de înain
tare cu gabarit redus, iar la Vermești se fac lucrări de modernizare
a tehnologiei de hăldtrre a sterilu
lui. prin introducerea funicularului cu autodescărcare. Se lucrează,
de asemenea, la modernizarea trans
portului în galeria Livada, prin in
troducerea locomotivelor electrice
de mare tonaj, fapt, care va contri
bui la desfășurarea în flux continuu
a transportului cărbunelui în zo
nele Asău și Lapoș. Paralel cu ex
tinderea mecanizării, minerii din
Comănești se preocupă de perfec
ționarea tehnologiilor de exploatare
a tuturor rezervelor de cărbune,
de creșterea pregătirii lor profesio
nale. întărirea ordinii și disciplinei,
pentru sporirea randamentului in
abataje. Ca urmare, zilnic sint ex
pediate termocentralelor, peste pre
vederi, zeci și sute de tone de căr
bune de bună calitate, (Gheorghe
Baltă).
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Forurile democrației muncitorești-revolutionare în
acțiune: Cînd își tace loc formalismul, dezbaterile sint
generale, iără adresă precisă ; Esențială este participarea
la muncă, acolo unde o cer interesele unității • Vnifatea —
nesecat izvor de tărie al clasei muncitoare, chezășie a
împlinirii misiunii sale istorice • Munca politică în viața,
satului, viata satului în munca politică

0 REDUCERE SUBSTANȚIALA A CONSUMULUI DE ENERGIE

I

dustrială a crescut de 5 ori iar cea
agricolă de 3,2 ori. întreaga pro
ducție industrială din anul 1968 a
fost realizată anul trecut în numai
73 de zile. Volumul exportului s-a
mărit de 3,4 ori. în perioada amintită s-au construit 53 500 apar
tamente, 1 410 săli de clasă, au fost
date in folosință 2 700 paturi in
■spitale si 10100 locuri in creșe și
grădinițe, iar volumul desfacerilor
de mărfuri către populație a crescut
de trei ori.
teritorial-adminisReorganizarea
tratlvă a tării a creat un cadru
optim înfăptuirii politicii partidului
de repartizare armonioasă si echi
librată ,a forțelor de producție pe
întreg teritoriul tării, de perfecțio
nare continuă a mecanismului orga
nizării si conducerii activității eco
nomice și sociale, pentru progresul
rapid al întregii țări. Se cuvine
subliniat că dacă reorganizarea ad
ministrativă a creat un cadru teri
torial optim si echilibrat. în ce pri
vește sistemul de funcționare, mo
dul de acțiune, tot din
inițiativa
secretarului general al partidului, la
baza întregii activități economicosociale pe plan local, a dezvoltării
și înfloririi multilaterale a fiecărui

Ion CIOARA

prin care s-a dovedit că se poate asigura

După aprecierile mai multor spe
cialiști din domeniile cercetării, pro
iectării și producției — exprimate și
la un
simpozion organizat
la
Săvinești, la sfîrșitul anului trecut,
de către Comitetul Național pentru
Știință și Tehnologie — la ora actua
lă sint întrunite aproape toate
condițiile tehnice dc fabricație a
variatoarelor de turație. în acest
domeniu, industria noastră are o
bună experiență, iar pentru unele
tipuri de acționări pentru motoare de
puteri mari, chiar o anumită supre
mație pe plan mondial. întreprinde
rea „Electrotehnica" din București
se numără astăzi. împreună cu fir
mele .,Brown Boveri" și „Siemens",
printre singurii trei producători din
Europa de acționări pentru mașini
electrice sincrone de puteri mari (de
4 și 5.5 MW) și turație mică, utili
zate in industria cimentului și cea
a preparării minereurilor, „Aproape
90 la sută din activitatea noastră,
ne spune tovarășul Octavian Hrubaru, inginerul-șef al întreprinderii

drie patriotică o numim „Epoca
Nicolae Ceaușescu" —. putem spune
că rezultatele sint impresionante. Au
fost construite puternice platforme
industriale la Piatra Neamț, Roman.
Săvinești-Borzești. s-au înălțat noi
și moderne unități agroindustriale,
obiective social-culturale și edilitargospodărești. în perioada
anilor
1968—1987 au fost realizate inves
tiții în valoare de 51 miliarde lei.
ca urmare fondurile fixe au crescut
de 5.6 ori. fiind puse in funcțiune
capacități moderne de produc
**
tie. Pe această bază, producția

prim-vicepreședinte
al Consiliului popular județean
Neamț

Ce se întreprinde pentru aplicarea unei soluții tehnice valoroase

în prima parte a anchetei pe această temă, apărută în „Scînteia" din
18 februarie a.c„ arătam că, pentru, circularea și comprimarea fluidelor
în procesele tehnologice din' industrie și agricultură, pompele, ventila,
toarele. suflantele și compresoarele consumă circa 40 la sută din energia
electrică produsă în țară. De asemenea, era prezentată și soluția de re
ducere cu circa 30 la sută a acestui consum prin aplicarea și generali
zarea acționărilor cu turație variabilă la motoarele electrice ce antrenează
aceste agregate. în partea a doua a anchetei, ne-am propus să răspundem
la întrebarea: in ce măsură economia noastră națională poate să asimileze
cu operativitate această soluție tehnologică ce ar putea determina o eco
nomic globală de energie electrică apreciată la peste 4 miliarde kWh
pe an ?

• Pină la sfîrșitul lunii februarie, întregul parc de tractoare și mașini agricole pentru campania de primăvară trebuie să
fie pus în stare de funcționare perfectă.
• Forțe suplimentare trebuie concentrate la transportul
îngrășămintelor organice în cimp, cu deosebire în județele unde
se înregistrează rămineri în urmă.
• Timpul este deosebit de prielnic pentru accelerarea fer
tilizării cu îngrășăminte chimice a semănăturilor de toamnă, pre
cum și pentru administrarea amendamentelor.
• Maximă atenție trebuie acordată producerii cantităților
necesare de răsaduri și încheierii pregătirii soiariilor pentru în
ceperea plantării legumelor imediat ce condițiile permit.
• în pomicultură și viticultură trebuie urgentate lucrările
de tăieri de rodire, stropirea a doua, precum și pregătirea tere
nului pentru înființarea noilor plantații.
© Se impune grăbit ritmul preluării și asigurării cu semin
țe, corespunzător planului de cultură din fiecare unitate

CLUJ : Producție fizică peste prevederi
în unitățile econo
mice din județul Cluj
au fost întreprinse
ample acțiuni politice,
organizatorice si teh
nice pentru îndepli
nirea si depășirea pre
vederilor de plan pe
acest an. în perioada
care a
trecut
din
acest an. hărnicia coseclectivelor din

tățile agricole să întreprindă măsuri ferme pentru
mobilizarea tuturor forțelor și organizarea temeinică
a activității, astfel incit pină la declanșarea cam
paniei toate problemele să fie soluționate corespun
zător. Aceasta reprezintă o condiție esențială pen
tru ca, încă din primele zile, lucrările să poată fi
executate în ritm susținut și de bună calitate. Punc
tăm pe scurt, în continuare, principalele acțiuni șl
lucrări care trebuie să se afle acum în centrul ătenției oamenilor muncii din agricultură.

venit comenzi și pentru echipamente
destinate acționării motoarelor, pom
pelor, ventilatoarelor și compresoarelor. Pentru noi nu constituie o
problemă tehnică deosebită fabrica
rea unor variatoare de turație cu
astfel de destinație".
La rîndul său. Institutul de cerce
tare științifică și' inginerie tehnologi
că pentru mașini, transformatoare și
aparate electrice de pe lingă între
prinderea „Electroputere" Craiova,
prihtr-un prospect-anchetă, face cu
noscut celor interesați că este gata
să ofere, la cerere, proiecte și echi
pamente privind acționările reglabile
destinate exclusiv pompelor, ventila
toarelor și compresoarelor.
Iată, așadar, că în ceea ce pri
vește fabricația variatoarelor de tu
rație avem atit o solidă bază tehnică
și materială, cit și o experiență în
delungată. Mai bună chiar, așa cum
aprecia ing. Giinther Wcinrich de la
I.P.A., decît în domeniul fabricării
robinetelor de reglare și care nu
mimai că sint destinate unui grup
restrins de utilizări, dar sint și depă
șite din punct de vedere tehnic. De
aceea, marea parte a robinetelor de
reglare, îndeosebi a celor care ve
hiculează fluide abrazive și corozive
— motiv pentru care trebuie înlocui
te după citeva luni de funcționare

Vlaicti RADU
(Continuare in pag. a V-a)

Buna vecinătate, dezvoltarea colaborării
in
destinderii și păcii
♦

A

„România acționează ferm pentru dezvoltarea largă a cola
borării în Balcani, pentru transformarea acestei regiuni intr-o zonă
a bunei vecinătăți, a păcii și cooperării, fără arme nucleare și chi
mice, fără trupe și baze militare străine. Apreciem că există condi
ții pentru intensificarea colaborării și conlucrării economice, tehnico-științiiice și culturale intre toate țările din Balcani”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Buna vecinătate, aspirație și normă
de conviețuire căreia poporul roman
ii este profund atașat prin întreaga
sa existență milenară, se afirmă in
zilele noastre tot mai pregnant ca
una din cerințele de însemnătate vi
tală ale vieții internaționale. Pentru
că ea reprezintă — prin înțelesul ei
profund umanist, de bună conviețui
re intre vecini, care se înțeleg, se
respectă și colaborează — o compo
nentă intrinseca, esențială a păcii și
destinderii pe plan . mondial.
Dezvoltarea relațiilor cu țările ve
cine, promovarea bunei vecinătăți
constituie una din orientările funda
mentale ale politicii externe a Româ
niei socialiste. Aceasta își găsește
expresie atit în practica relațiilor
sale politice, în evoluția constant
pozitivă a legăturilor sale cu cele
lalte state de la hotarele naționale,
cit și în multiplele demersuri și ini
țiative diplomatice în orice parte a
lumii — este ideea ce a format nu
cleul unei cunoscute propuneri ro
mânești la O.N.U.
în mod firesc,
propunerea României pentru defi
nirea conceptului și relațiilor de bună
vecinătate vizează. în primul rînd.
propria zonă geografică.
respectiv
transformarea Peninsulei Balcanice
într-o zonă a păcii. înțelegerii și co
laborării. în acest sens se înscrie la
loc central prin importanta ei

propunerea președintelui
Nicolae Ceaușescu privind organi
zarea unei conferințe la nivel înalt
a tarilor balcanice. îritîlnire de na
tură să adopte măsuri eficiente, să
abordeze la un nivel decizional su
perior și să definească acțiuni me
nite să contribuie la întărirea în
crederii, la adincirea
colaborării
ințerbalcanice.
Dacă este o realitate istoricește de
necontestat că pacea și liniștea ori
cărui stat, ale oricărui popor au de
pins dintotdeauna și depind într-o
măsură considerabilă de raporturile
sale cu vecinii, se poate spune, prin
extrapolare, că și pacea generală
este într-o strînsă dependență de
pacea în fiecare zonă geografică. Or.
din păcate, de-a lungul timpului,
Peninsula Balcanică nu s-a bucurat
de faima de a fi o zonă a păcii.
Dimpotrivă. Situată la răscruce de
drumuri istorice, la confluența unor
mari imperii ale trecutului, fiecare
cu interesele și
scopurile sale
expansioniste și dominatoare, regiu
nea noastră geografică a cunoscut
avatarurile unor ocupații succesive,
consecințele ciocnirilor de interese
ale celor ce nu o dată și-au impus
prin foc si sabie stăpînirea asupra
altor popoare.
Timp de secole a durat înrobirea
străină. în pofida' tuturor năvălirilor

din. afară, a cruntei și îndelungatei
opresiuni străine, popoarele din Bal
cani nu și-au pierdut insă identitatea
națională. Avînd mereu vie conștiin_ța acestei identități, păstrindu-și
nestinsă credința. în libertate, ele
s-au ridicat mereu și mereu la lupta,
dovedindu-se popoare neînfricate,
dirze. gata să facă orice sacrificiu
pentru cucerirea neatirnârii.
în aceste bătălii inegale, ele «-au
întrajutorat ca buni vecini, împărtă
șind și durerile, înfrîngerile, dar și
bucuriile victoriei. Istoria consem
nează nepieritoare momente și fapte
de întrajutorare și solidaritate intre
popoarele din Balcani, între forțele
lor înaintate. Emoționante pagini de
solidaritate a înscris și poporul ro
mân. fie oferind loc de refugiu unor
iluștri
revoluționari din țările ve
cine. fie participind
cu arma • in
mină, alături de popoarele din Bal
cani. la numeroasele bătălii pentru
cauza, sacră a independentei. Se poa
te deci afirma că ideea bunei ve
cinătăți are vechi tradiții istorice în
rîndul popoarelor acestei zone.
Dar tot atit de adevărat este că.
după prăbușirea vechilor imperii. In
zona Balcanilor, datorită politicii
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Munca politică in viața satului,
viața satului în munca politică
Așa cum se arată in documentele
Confejwtei l¥a(ionate a partidului,
anul 1988 trebuie să devină un an
hotărîtor in înfăptuirea obieeriveîor
noii revoluții agrare, prin obținerea
unor producții sporite, pe măsura
marelui potential de care dispune aeeastă ramură de bază a aeontentei
naționale. In scest context, sarcini
deosebite revin
oamenilor muncii
din agricultura județului Teleorman,
unul din marile bazine agricole ale
tării. Pornind de la asemenea cerințe. ne-am propus să investigăm în
mai multe localități modalitățile
concrete de sporire a aportului pro
pagandei, a muncii politico-educative
•In raejjzarcș unsei poi calități in în
treaga activitate dip agricultură,
știut fiind că perioada actuală (cu
lucrări mai puține in cîmp) este po
trivită unor analize ee se pot devpdi
de un real folos pentru munca vii
toare, Prin evnlWfea exiggptă a re
zultatelor din anul trecut, prin des
prinderea unor invătăminte. prin
găsirea, unor căi de acțiune eficiente,
munca pojjtteo-adpeaitivă poate adu
ce o contribuție deosebita la înfăp
tuirea programelor de dezvoltare a
tuturor sectoarelor din agricultură.
...Comuna Peretu. Aici se afl|i una
dintre cele mai mari eopperntivd X»
gricole de producție din județ, su
prafața arabilă depășind 4 670 ha. în
șnul trecut, cu excepția orzului,
unde planul a fost depășit în medie
Cu 600 kg/h.a, la celelalte culturj —
griu, porumb, floarea soarelui, sfeclă
de zahăr — s-au înregistrat recolte
mici, cu mult sub posibilitățile trtinico-materiale de care dispune coo
perativa. „Principala problemă eu
carp ne-am confruntat in anul tre
cut. ne spune secretarul comitetului
comunal de partid. Constantin Popa,
a fost cea a forței de muncă, mai
ales în momentele de vîrf ale cam
paniilor agricole. Comuna noastră se
află j.n apropiere» municipiului Ale
xandria și ă orașului Roșiori de
Vede și de aceea foarte multi săteni
— peste 2 000 — sînt navetiști. Ca
urmare, cooperatorilor le-a revenit
în grijă o mare suprafață de teren ;
în perioadele de întreținere a Cultu
rilor și mai ales toamna, la recolta
re s-a produs o supraaglomerare cu
urmări asupra calității muncii, Nu-i
mai puțin adevărat că nici noi nu
am folosit prea bipe navetiștii, »u
am antrenat la muncă pensionarii.

nu am valorificat rezervele de forță
de muncă existente încă in comună".
Pornind de ]ș o asemenea realita
te. de la sarcinile deosebit de im
portante ce revin în acest an oame
nilor muncii din agricultură — în
tre altele ■ urmează a s.e realiza la
hectar, în medie. 18060 kg de po
rumb bmfae. 6.800 kg de orz, 6 760
kg dg griu, 54 6fto tone de sfeclă <te
zahăr, 3 450 kg de floarea soarelui —
comitetul comunal de partid a ini
țiat un amplu program de măsuri.
Un accent deosebit s-a pus în această iarnă Pe .munca politică de Ja
om la om. Practic, prin antrenarea
activului de partid, a agitatorilor și
propagandiștilor. s-au organizat dis
cuții cu sătenii, luindu-se fiecare

te. grăitoare. cunoscute cursa-nților.
dintre we am rettawt reooltste mai
mici la iwtar, c.u 1809 kg de po
rumb și 20 tone de sfeclă de zahăr
față de ferma vecină, n.r. 2, situa
ții care nu pot fi puse pe seama se
cetei, ci pe modul diferit de lucru.
O asemenea modalitate deschisă de
abordare a problemelor a născut o
dezbatere vie. al cărei numitor co
mun l-a constituit cerința ea toți
membrii de partid să acționeze ferm
in vederea instaurării unui climat de
intransigentă fată de cei .c.are nu-și
fac pe deplin datoria. S-au conturat
■eu acest pri'lej căi concrete de ac
țiune pentru îmbunătățirea activi
tății proprii privind amplasarea mai
burta a culturilor, .organizarea echi-

însemnări din județul Teleorman
casă Ia rind- Acțiunile s-au concenpșlor de udătorj, efectuarea prasilelor manuale etc.
test Pe arete familii unde existau
oameni — ,de fa femei la pensionari
Bosjbjjițâtite
unei
îmbunătățiri
— care puteau să dea o mină de acalitative în domeniul eficientei pro
jutor la executare» unor lucrări »pagandei sint dovedite convingător
gricole. Ca rezultat, s-au cîștigat pînă
de experiența organelor și organi
în p»-ezent 159 d» persoane. „Ne pro,
zațiilor de P.artid din comuna Ol
punem să determinăm un curent de
tenii 'La cooperativa agricolă de pro
opinie ta ’viața .șatulta <— ne spupe
ducție din 'localitate .activitatea de
secretarul comitetului comunal de
anul trecut .s-a soldat cu pierderi
partid — astfel ineî-t fiecare om apt
destul de mari : cîteva milioane lei,
Mșj multe cauze au dus la aceas
de muncă. Să lucreze, după puterile,
sale, In cadrul cooperativei. Buza
tă situație. între care este de reți
succesului aetiyjtățij se află în anut risipa ÎP diverse sectoare, insu
eeastă participare'1.
ficienta manifestare a spiritului gos
Aceeași preocupare
regăsiț-o
podăresc. -,i ordinii si disciplinei. Si
si în dezbaterile din Cadrul cercuri
tuația a' fost analizată pî.nă in cele
mai mici detalii. S-au luat o serie
lor de la învățămintui politteo-ita»-'
logic de partid. Pwiîndu-se accentul
de măsuri organizatorice, au fost
pe evidențierea învătămtateior des,
schimbate unele cadre de conducere,
prinsd din analiza activității desfă
inclusiv președintele unității. S-au
inittat îs toate organizatiito de partid
șurate ta anta l®87- se urmărește 1»
din cooperativă, cu sprijinul unor
garea firească sj armonioasă a te
cadre eu pregătire economică, dez
zelor teoretic® cu rsa.ijtătHe si preo
cupările din organizația respectjvă.
bateri pe bază de calcule ,și grafice
Un asemenea mod de aâeorăre -ta" ' concrete. S-au evidențiat cu acest
prilej efectele așa-ziselor ..mici ne
problematica colectivului am - intilglijențe1'. dar care, adunate, au dus
nit la organizația de partid de la
la pierderi mari.
ferma nr. 1 a cooperativei, unde
dezbaterea unor idei și orientări for
Modalitățile varia.t.e, adresa preci
mulate în Raportul prezentat Con
să,. earaeterui concret sînt trăsături
ferinței Naționale a partidului de
pe care trebuie să 1« aibă în per
tovarășul Nicolag Ceaușescu s-a fă
manentă munca politteo-edueativă
cut în strînsă legătură cu preocupă
Cu bure rezultate în acest sens este
rile celor care muncesc aici. Âu fost
folosit, ta O’teni» ©unriid de docu
aduse în prim plan exemple eoncre.
mentare politieo-ideologică. care dis-

PE TEME DE AUTOAPROVIZIONARE

Cum sînt gospodărite... gospodăriile-anexă?
în cadrul măsurilor de aplicare a
principiilor autoaprovizionăril. de
mai multi nnj au luat ființă in în
treaga iară goșpodării-apexă de creș
tere
«
animalelor
și
păsări
lor, organizate pe lingă cantinele
muncitorești și unitățile de alimen
tație publică (restaurante, bufete),
care valorifică resturile alimentare,
tot ceea ce rămipe.dl5. te prepararea
și servirea mesei, de la curățirea le
gumelor. cartofilor ătc. în cadrul
gospodăriilor-anexă au fost organi
zate și ferme legumicole pentru cul
tivarea zarzavaturilor și verdețurilor
necesare consumului curent, ea și
pentru prepararea conservelor folo
site pe timpul sezonului rece,
înființarea gospodăriitor-anexă s-a
dovedit o măsură bine venită ; cu
preturi reduse se obțin produse agroalimentare de strictă necesitate, eare
completează sursele de aprovizionare
ale cantinelor și restaurantelor,
Unul din județele cu rezultate mai
bune in organizarea gospodăriiloranesă este Constanța, upde func
ționează 149 asemenea unități, dispunind de un important efectiv de
animale și păsări, și eare realizează..
totodată, mai multe zeci de tone de
legume, zarzavaturi și alte produse
agricole. Totuși, și în acest județ,
realizările in domeniul produc
ției gospodăriilor-anexă — deși in
evidentă creștere — nu s-au ridicat
pici anul trecut și nici în anii ante
riori la nivelul prevederilor din protramul tocai de autoaprovizionare.
de ce ?

CÎND LIPSEȘTE
PREOCUPAREA,
URSESC Șl REZULTATELE

...Nereajizarea sarcinilor de pro
ducție djn programul județean de
autoaprovizionare se datorește nu
numai unităților care nu au gospodării-anexă, Sjnt o serie de cantine
care, deși figurează cu gospodăriianexă, înregistrează efective de ani
male mult scăzute, ce se reduc de
la un an la altui, Sjnt cantine mari,
precum cele afe Centralei de con
strucții hidrotehnice. Trustului de
construcții industriale. întreprinderii
de îmbunătățiri funciare, care, deși
prepară zilnic mii de porții de mîncare (și deci le rămîn numeroase
resturi alimentare), cresc foarte pu-

Ancheta „Scînteii"
în județul Constanța
tine animale, incit abia î»i acoperă
din resurse proprii 1—2 la sută di»
consumul anual de carne.

IN SPATELE,,,
CIFRELOR GLO3ALE

L

Dacă se poate vorbi de un model
de organizare a gospodăriilor-anexă.
atunci el este oferit de cantinele în
treprinderilor agricole de stat (I.A.S.)
șj stațiunilor de mecanizare a agri
culturii (S.M.A.). Aceste gospodării
nu s-au rezumat doar la creșterea
unei singure, categorii de animale —■
porcine — cum au procedat aproape
toate celelalte gospodării constăntene.
Ele crese și ovine, și păsări, și iepuri,
• ba unele chiar și vaci pentru lapte. De
altfel, goșpodăriile-anexă ale cantine
lor LAS. și S M.A, livrează aproape
jumătate din cantitatea totală de car
ne realizată în cadrul programului
județean
de autqaprovizjonare ele
întreaga rețea de gospodării-anexă
constăntene. dovedind că, ăaold. SiSle.
există interes și preocupare, rezulta- •
tele nu înti.rzie să apară.
— D0. ce iiu'icreșteti în gospodărlaanexă și alte animale, in afara por
cinelor? — îl întrebăm pe lori Sto
jan. administrătotui grupului de
cantine de ia Trustul de «construcții
industriale. ,.T-.
— F, mat complicat. Trebuie adă
posturi separate, hrană separată..-.
Intr-adevăr, pentru a crește taSi
multe animale e nevoie de eforturi
suplimentare, de mai multă muncă,
dar nu trebuie uitate avantajele care
se obțin, faptul că prin d i versifica
rea sectorului zootehnic al gospodă
riilor-anexă Se asigură o hrană dlyerșifieată pentru cej ee .servesc
masa la cantină. Poate că. pentru a
stimula interesul organizatorilor da
gospodării-anexă in vederea diver
sificării preocupărilor pe linia creș
terii animalelor si păsărilor, ar fi
bine venită măsura ca în programele
locale de autoaprovizionare să nu
se mai prevadă ca sarcină pentru
gosoodărjile-anexă ' doar o cifră
globală („total carne"), ci să se sta
bilească sarcini distincte pe tipuri
de animale : bovine, porcine, ovine,
iepuri etc.

în mod normal ar fi trebuit ca pe
lingă fiecare cantină și unitate de
alimentație publică să funcționeze
cite o gospodărie-anexă. Unele mai
mari, altele mai mici, în funcție de
mărimea unității patronat oare. Din
păcate, eu toate apelurile ce Je-au
fost adresate, cu toate planurile de
măsuri întocmite, o serie de condu
ceri de cantine și restaurante con
tinuă să amine de la un an la altul
organizarea gospodăriilor-anexă. Este
cazul cantinelor de la întreprinderea
județeană de gospodărie comunală,
de la întreprinderea „Chimpex", de
la întreprinderea de construcții din
Cernavodă, întreprinderea de prelu
crare a sfeclei de zahăr Năvodari etc,
Sint apoi unitățile de alimentație pu
blică di» comunele Cerchezu. Săc©l.e,
Seimeni ș.a. De altfel. în mai bine
de o treime din comunele constăațene, unitățile de alimentație publică
locală nu cresc în jurul lor nici
măcar vreun porc sau vreo oaie. Și
pentru a încerca să mascheze lipsa
de preocupare a cooperativelor să
tești, forul lor județean — UJECOOP
— a organizat o gospodărie-anexă
în... orașul Constanța (care livrează
aproape jumătate din cantitatea de
carne pe care ar fi trebuit să o rea
lizeze cooperativele sătești în gospo
dăriile lor anexe).
Dacă mai există cumva îndoieli în
legătură eu utilitatea practică a gospodăriilor-anexă,
prezentăm
:. un
DUPĂ REGULA :
exemplu : cantina „Portul" —■ Con
„DESCURCĂ-TE"
stanta. care pregătește zilnic circ»
13 000 porții de mincare, și-a extins
în legătură eu organizarea si func
an de an efectivele de animale, reu
ționarea gospodăriilor-anexă conșind să-și acopere din gospodăriastăntene sint și alte probleme ee
anexă proprie aproape o treime din
așteaptă o soluționare eorespunzănecesarul de came de porc, în condi i toace pe plan ioeal : asigurarea mațiile in care a înregistrat în 1987
terialuiuf biologic, crearea loturilor
beneficii de peste o jumătate de mi
matcă, menținerea condițiilor igienilion de lei. Si ca această unitate sint
co-sanitare etc. Două aspecte solici
numeroase
alte gospodării-anexă
tă insă o atenție prioritară, inclusiv
constăntene care-și extind continuu
un sprijin din partea unor organe
efectivele de animale, obținînd pro
de specialitate ierarhie superioare.
dusele ogroalimentare la un preț de
în primul rind este vorba de asi
cost mult mai mic decit prețul de
gurarea bazei furajere. Așa cum
achiziție de pe piață.
ne»au demonstrat cu date concrete
— Avînd gospodărie-anexă, putem
responsabilii de
gospodării-anexă,
interveni operativ ori de cîte ori
resturile alimentare din cantine nu
apare vreo deficiență, vreun „gol"
pot furniza decit o parte din nece
provizoriu în aprovizionarea cantinei
sarul de hrană al animalelor. Toc
mai
de aceea, la mijlocul anului tre
de la unitățile furnizoare — ne
apune Babo» Rășină, responsabilul
cut, Direcția comercială județeană —
cantinei ..Portul". Gospodăria-anexă
In calitatea sa de coordonatoare a
joacă astfel rolul unei „supape de
goșpodăriilor-anexă — a comunicat
reglaj" ori de eîte ori este nevoie,
la M.C.I. cerințele de furaje pentru
•sigurînd continuitate în prepararea
acest an. numai că răspunsul nu a
meniurilor pentru oamenii muncii
sosit. Incit fiecare cantină se des
flCSS !---- -- “asa la noi.
curcă „cum poate". Procurarea hra-

nei animalelor sg face nu Prin re
lații contractuale cu furnizorii -•
cum ar trebui —, ci prin rtaatiile
personale ale administratorilor de
cantine, ale conducătorilor întreprin
derilor care patronează cantinele,
— In programul județean de autoaprovizionare s-a prevăzut pentru
acest an să se repartizeze gospodăriil.or-anexă o suprafață de terenuri
din intravilan și din cultura a doua,
terenuri pe care să se planteze fu
rajele necesare hranei animalelor —
ne spune Apostol Nicolae, director
adjunct la Direcția județeană comer
cială. Tot pe aceste terenuri sg vor
planta legume si zarzavaturi necesa
re caniinalor și restaurantelor,
...Inițiativa organelor locale nu
exclude insă .sprijinul ce re așteaptă
— și este necesar — din partea respectiveior organe centrale. Pentru
că, oină la obținerea viitoarei re
colte, animalele au nevoie de hrană,
O altă observatte privește siste
mul de funcționare a gospodăriiloranexă. Deși aceste gospodării au
luat flintă de mai mulți ani, nu s-au
elaborat Încă normative unitare pri
vind maniera lor de lucru. Incit
unele funcționează eu personalul în
cadrat pe schema cantinelor, alteia
pe schema întreprinderilor patronatoare, unele au evidentă proprie» al
tele nu ete„ ete. Cît privește îndru
marea de specialitate — pe. linie
zooveterinară și din alte punete de
vedere — ea este lăsată l.a întimplare. Tocmai de aceea am reținut
sugestiile referitoare la organiza
rea, de către consiliul popular jude
țean. a unei dezbateri, cu partici
parea tuturor celor care lucrează și
coordonează aceste unităti, pentra a
se putea adopta deciziile unitare
care se impun.

Mihaj IONESCU
George MIHAESCU
corespondentul

pune de un bogat material vizual și
auditiv. Periodic, aici se organizează
acțiuni specifice — expuneri, dezba
teri, consultații, intiteirt ale săteni
lor cu activiști de part,id si de stat,
cu specialiști, economiști si juriști
— are urmăresc creștej-ea contri
buției activității de propagandă la
mobilizare» sătenilor in în.depjinjrea
sarcinilor ce le revin, la înțelegerea
temeinică de către fiecare a esenței
noii revoluții agrare, a prefacerilor
adinei Pe care aceasta le generează
in toate Planurile.
I,
P.retuttodenj, ecou] în conștiințe al
muncii de propagandă, forța ei de
înriwrire stat direct proporționale cu
priceperea de a împleti acțiunile edu
cative cu,aspectele practice ale acti
vității fiecărui colectiv atît în planul
producției, cît și al vieții sociale. In
comuna Crîngu, de pildă, munca politico-educativă a fost orientată în
principal către tina dintre probleme
le care, așa cum ne spunea secreta
rul adjunct eu probleme de propa
gandă. Georgeta Mazilu. condițio
nează în mod esențial înfăptuirea
cerințelor poij revoluții agrare; fo
losirea cu randament superior a
amenajărilor pentru irigații, „De
calajele dintre cele do.uă unități la
producția de porumb, ca să dau un
singur exemplu, între recoltele ob
ținute pe ferme șj .sole vecine do
vedesc că eficiența
utilizării iri
gațiilor depinde in mod hotărîtor
de aplicarea corectă a udărilor, con
form normelor agrotehnice, de o anumită disciplină a mun.cii, de răs
punderea celor eare a-u nrim-it sar
cini ta acgst ,domemu“. Organizarea
Unor schimburi de experiență, axa
rea unor nuntere ale gazetelor de
perete, a cursurilor agrozootehnice,
pe o asemene» tematică, dezbaterile
din fiecare fermă — tată doar citeva dintre modalitățile folosite in
scopul formării convingerii ta toți
cooperatorii că delăsarea, indiscipli
na costă mult, că acestea se cer com
plet înlăturate, pentru a s« obține
producții mari.
Desigur. înfăptuirea noii revoluții
agrare solicită perfectionarea sub
stanțială a a.ctiyjtătii ta toate latu
rile sate, Dar ta fiecare localitate
există 'probleme .care se .-ridică eu
deoșstată acuitate și care determină
fctr-p mai nwe măsură succesul
muarîi p® ansamblu, Este o datorie
a organelor și organizațiilor de
partid, a agitatorilor și propagandiș
tilor de a orienta întregul arseiaî al
mupeti Ptaitieo-educative către so
luționarea lor. astfel ca in acest an
în agricultură să se obțină producții
sporite, pe măsura obiectivelor sta
bilite de Conferința Națională a
partidului.

Stan STEFAN
corespondentul „Scînteii

Noi construcții de locuințe în municipiul Turnu Măgurele

Scrisorile și audiențele - permanent în atenția
organelor de partid
.JSinala Dobrogei" — cum le place
localnicilor
să-și numească orașul
situat la poalele Munților Babadagu'luj — cunoaște și în acest început
de an importante prefaceri. Un nou
tdoc de locuințe cu 57 de aparta
mente va fi predat locatarilor la
cheie peste cîteva zile. Se lucrează
intens la taluzarea malurilor, în cen
trul orașului se execută finisajele la
un modern hotel cu restaurant, iar
tinerii de la întreprinderea de in
dustrializare a sfeclei de zahăr s-au
mutat recent în noul bloc cu 66 de
garsoniere, construit in apropierea
■Unității.
— Foarte multe din aceste reali
zări., ne spune
tovarășul Radu
Florea, secretarul comitetului orășe
nesc de partid, primarul Babadagului, ișj au izvorul în propunerile
făcute de locuitori prin intermediul
scrisorilor și ai audiențelor. Dialogul
pe care-1 susținem cu cetățenii prin
intermediul acestor mijloace ne este
de un real folos, ajutîndu-ne de
multe ori să cunoaștem mai bine
probitemete oamenilor, să intervenim
prompt în sfera unor neajunsuri.
Pentru ca această activitate să se
desfășoare la un nivel calitativ co
respunzător, comitetul' orășenesc de
partid a stabilit măsuri clare, unele
eu caracter permanent. Astfel, repartizane» scrisorilor se’ faee perso
nal de către setretarul comitetului
orășenesc de , partid, iar atunci cînd
ele ridică probleme deosebite sînt
analizate în prealabil în biroul comi
tetului orășenesc de partid sap
biroul executiv al consiliului popu
lar. La nivelul comitetului orășenesc
de partid și al birourilor organiza-

țiilor de bază din principalele între
prinderi au fost create comisii de
oameni ai muncii care, îndrumate
îndeaproape, acordă operativ sprijin
în organizarea, coordonarea și condu
cerea întregii activități de rezolvare
a scrisorilor și primirea în audiență
a oamenilor muncii. în fiecare lună,
în biroul executiv al consiliului
popular orășenesc se prezintă infor
mări cu privire la soluționarea pro-

Din activitatea
Comitetului orășenesc
de partid Babadag
punerilor,
sesizărilor, reclamațiilor
Si cererilor cetățenilor, precum și a
problemelor ridicate în audiențe, iar
recent această activitate a fost su
pusă analizei in sesiunea consiliului
popular. De asemenea, plenara co
mitetului orășenesc de partid a ana
lizat răspunderea cadrelor implicate
în rezolvarea problemelor ridicate de
oamenii muncii in scrisori șl au
diente, stabilindu-se măsuri pentru
îmbunătățirea acestei activități și la
nivelul organizațiilor de partid, al
consiliilor de conducere din unitățile
economice și instituțiile de pe raza
orașului. Astfel, din însărcinarea
comitetului
orășenesc de partid.
Secretarul adjunct cu probleme de
propagandă a controlat la întreprin
derea „Avicola" și la stațiunea, pen
tru mecanizarea agriculturii thodul

jsentra mrs i»aiswâ
în ccssț anaîimp
ta această perioadă, medicii
comandă — iar organizatorii
turism oferă locurile solicitate
următoarele stațiuni pentru tra
tarea unor afecțiuni, cură balneară
și îngrijirea sănătății;
Amara : afecțiuni ale aparatului
locomotor ; neurologice periferice ;
ginectapgi.ee ; dermatologice,
Băile Felix ; afecțiuni ale apara
tului locomotor ; neurotogtae ; giaecotogice.
Băile Govora i afecțiuni respira
torii și O.RX, ; .ale aparatului .lo
comotor •; neurologice periferice.
Băile Heretasne t afecțiuni ale
aparatului locomotor ; neurologice
periferice; sechele posttraumatice
ale sistemului locomotor.
Băile Olănești s afecțiuni ale tu
bului digestiv și ale glandelor ane
xe ; ale rinichilor și âtiîtor urinare;
boli metabolice (gută, diabet, obe
zitate» ; boli alergice; afecțiuni
respiratorii.
Băile Tușnad ; afecțiuni ale apa
ratului cardiovascular; nevroză as
tenică ; afecțiuni ate tubului di
gestiv,
Borsec : afecțiuni ale glandelor
endocrine ; afecțiuni vasculare pe
riferice : afecțiuni ale tubului di
gestiv și . ale glandelor anexe ; ne
vroză astenică.
Buziaș : afecțiuni ale aparatului
cardiovascular ; ale sistemului ner
vos central ; nevroze.
GălimÂnești-Căeiiilata : afecțiuni
ale tubului digestiv ; hepatobiliare:
afecțiuni ale rinichilor și căilor uri
nare ;• boli de nutriție și metabo-

»

lîsm ; afecțiuni ale aparatului loco
motor; neurologice periferice; boli
profesionale și afecțiuni alergice.
Covasna : afecțiuni cardiovascu
lare ; ale tubului digestiv ; afec
țiuni hepatobiliare.
Este important de reținut faptul
că. începînd cu acest an, s-au in
trodus curele balneare profilactice
și de recuperare cu sejururi de 7
zile sau multiplu de 7 zile (14 sau
21 zile) în stațiunile : Eforie Nord,
Mangalia. Băile Felix, Băile Herculane, Sovata. Geoagiu-Băi, Vatra
Ilorpei, Călimănești-Ciclulata, Băi
le Tușnad, Buziaș. Curele balnea
re profilactice (de 7—14 zile) se
recomandă unor categorii de oa
meni ai muncii din industriile ex-

?

tractivă, metalurgică, chimică și
altele.
Cei care merg în această perioa
dă în stațiunile balneoclimaterice
beneficiază de multiple avantaje.
Astfel, plecarea se poate face la
data indicată de solicitant ; sint
asigurate condiții optime de cazare,
masă și tratament ; la dispoziția
turiștilor se afiă mijloace de agre
ment, manifestări cultural-artistice
și de divertisment variate.
Biletele pentru cură balneară și
odihnă în aceste siațiuni se pot
obține de Ia toate agențiile Ot'iciilor județene de turism și ala
I.T.H.R. București, precum și de la
comitetele sindicatelor din între
prinderi și instituții.

„Scinteij*
**

(Urmare din pag. I)
județ, a fiecărei localități au fost
așezate principiile autoconducerii și
autofinanțării, în această direcție
consiliile populare.au fost învestite
cu lărgi și multiple răspunderi pri
vind organizarea întregii activități
pentru acoperirea tuturor, cheltuie
lilor din venituri proprii și sporirea
contribuției fieeărui județ la forma
rea fondului de dezvoltare a întregii
societăți. Ca urmare a creșterii răs
punderii. a capacității de implicare,
de acțiune și decizie a consiliilor
populare în acțiunea de dezvoltare
economică și edilitar-gospodăreascâ.
toate unitățile
administrativ-teritoriale din județul noștru se autofinanțează,
realizînd bugete excedentare.
Cerința acoperirii integrale din
venituri proprii a cheltuielilor prevăzute în bugetele locale a determinat comitetul executiv al eonsiliului popular județean să acorde
o ptentie permanentă activităților
desfășurate de consiliile populare
comunale, orășenești și municipale
pentru buna gospodărire a mijloa
celor materiale și bănești, pentru
creșterea accelerată a surselor de
venituri. în primul rînd prin mai
buna valorificare a tuturor resurse
lor locale, materiale și de forță de
muncă. Astfel, a sporit - substanțial
preocuparea consiliilor populare lo
cale pentru dezvoltarea activității
economice, pentru îndeplinirea si
depășirea sarcinilor de plan in pro
fil teritorial ea principală sursă de
sporire a veniturilor fiecărei unități
administrativ-teritoriale. de autofi
nanțare. Pe baza măsurilor luate de
conducerea partidului, privind lărgi
rea rolului și atribuțiilor ce ie re
vin. consiliile populare s-au implicat
In mai mare măsură în rezolvarea
unor probleme ale unitățiior ©co
nomiee din raza lor de activitate —
realizarea producției fizice si a exportului,
creșterea
productivității
muncii, reducerea consumurilor ma
teriale și valorificarea resurselor lo
cale, îmbunătățirea calității produ-

Foto : S. Cristian

în care birourile organizațiilor de
partid și conducerile unităților s-an
preocupat de rezolvarea problemelor
ridicate de oamenii muncii în scri
sori și audiențe. în urma analizei
efectuate «-au adoptat măsuri con
crete pentru îmbunătățirea muncii.
Toate aceste acțiuni și măsuri
și-au dovedit eficiența. Anul trecut,
pe adresa comitetului orășenesc de
partid si a consiliului popular au
sosit 255 scrisori și au fost primiți
în audiență 360 de oameni ai munch.
Cifrele, mai mici decit cele din 1936,
denotă că stilul de muncă, spiritul
de răspundere, imprimate de comite
tul orășenesc de partid, au dat roade,
la nivelul birourilor organizațiilor de
bază și consiliilor de conducere din
unele unități, problemele oame
nilor fiind rezolvate operativ, chiar
la locul lor de muncă. Multe
din propunerile sau sesizările adre
sate de cetățeni direct comitetului
orășenesc de partid sau consiliului
popular au fost de un real folos
pentru rezolvarea unor probleme de
interes
general.
într-o audiență,
cîteva cadre didactice și părinți au
propus amenajarea pentru copiii
orașului a unul kartodrom. Cu con
tribuția directă a cetățenilor, cu
sprijinul deputațijor consiliului popu
lar, el a si luat ființă. Anul trecut
mai mulți tineri de la întreprin
derea de industrializare a sfeclei dc
zahăr s-au adresat comitetului oră
șenesc do partid, solicitind construi
rea unui cămin pentru nefamillști
chiar în vecinătatea unității. După
cum arătam, blocul și-a primit loca
tarii. Mai mulți membri cooperatori
de la C.A.F.
Babadag au s”sizat
comitetului orășenesc de partid că
inginerul-sef al unității.
Negoi
Alexandru, nu se preocupă de apli
carea corectă a tehnologiilor de lucru,
lipsește de la program, neglijează
treburile cooperativei, ceea ce influ
ențează negativ asupra avuției uni
tății. Cercetarea efectuată a confir
mat adevărul faptelor sesizate, ple
nara comitetului orășenesc de partid
hotărînd eliberarea din funcție a
acestuia, stabilind, totodată, măsuri
pentru lichidarea neajunsurilor sem
nalate.
Există Ia Babadag șl alte exemple
care confirmă faptul că problemele
ridicate de oamenii muncii in scri
sori sau audiențe sint rezolvate ope
rativ, ele constituind un sprijin
eficient in efortul de perfecționare
continuă' a activității economicosoclale din oraș. Cu o singură obser
vație. Ar trebui ca experiența bună,
proprie comitetului orășenesc de
partid și consiliului popular, să fie
împărtășită și aplicată de toate orga
nizațiile dc partid și conducerile de
unități din oraș. Consultînd regis
trele de audiențe și cele de evidență
a scrisorilor, am constatat că mulți
oameni ai muncii de la întreprin
derea de industrializare a sfeclei de
zahăr sau cooperativa „Progresul",
spre exemplu, se adresează pentru
rezolvarea unor probleme personale
direct comitetului orășenesc de
partid, cînd ele trebuiau soluționate,
firesc, chiar de către birourile orga
nizațiilor de bază și conducerile uni
tăților în care lucrează. Faptul re
liefează că la .aceste niveluri nu există
suficientă preocupare pentru rezol
varea problemelor ridicate de oame
nii muncii în scrisori și audiențe.
Iată un domeniu in care sprijinul și
controlul comitetului orășenesc de
partid s-ar putea face mal mult
simțite.

Arfrian VASILE
corespondentul

itelor. dorea în funcțiune la termen
a obiectivelor de investiții, sporirea
rentabilității activității economice —
probleme pe care altădată le consi
derau a fi doar de competența cen
tralelor și ministerelor, a organe
lor de partid. Este semnificativă,
astfel, creșterea — în cadrul surse
lor de autofinanțare a localităților
județului -- a ponderii veniturilor
realizate din activități economice, de
te 42 te sută în 1986 la pește 64 la
sută în 1988. De altfel, și în acest
an ca și în viitorii ani ai actualului

rea producției micii industrii din
județul nostru a atins aproape 4 mi
liarde lei, ceea ce reprezintă peste
6 909 lei pe locuitor, urmind ca în
1999 .să depășească 8 000 lei. In pre
zent sînt organizate secții de pro
ducție ale micii industrii si unități
de prestări servicii pe lingă toate
consiliile populare municipale, oră
șenești șl comunale. în total, in
primii doi ani din acest cincinal, pe
baza propunerilor si sugestiilor ce
tățenilor. au fost înființate peste o
. sută de noi unități. în această di

numără în prhzent
aproape 1500
unități ale cooperației meșteșugă
rești, cooperației de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor, pre
cum și ale
consiliilor
populare.
Pentru a satisface cerințele popu
lației și a crea noi surse de auto
finanțare. numărul acestor unități
va crește.
urmind ca și valoarea
prestărilor de servicii să sporească
cu 13,8 la sută fată de 1937.
Potrivit sarcinilor și răspunderi
lor directe ce le revin în înfăptuirea
principiilor autoconducerii, autoges-

Autofinanțarea — calea dezvoltării multilaterale,
a înfloririi fiecărei localități
cincinal, continuarea dezvoltării pu
ternice a economiei județului — in
1988
producția-marfă
industrială
urmind să fie cu 13,5 la sută mai
mare fată de anul trecut — va crea
surse sporite de autofinanțare. Pe
această cale, concomitent cu spori
rea veniturilor proprii și încadrarea
In nivelul Cheltuielilor aprobate, va
crește și contribuția județului la
formarea fondurilor generale de
dezvoltare ale statului, contribuție
care a fost in 1987 cu peste 115 mi
lioane lei mai mare fată de anul
precedent, în acest an excedentul
bugetar planificat la nivelul județu
lui fiind de peste 230 milioane lei.
O atenție deosebită acordă consi
liile populare diversificării surselor
de venituri locale, îndeosebi prin
dezvoltarea producției micii indus
trii. După cum se știe, mica indus
trie, datorită ratei mai înalte de
rentabilitate.
reprezintă o sursă
principală de sporire a veniturilor
fiecărei unități administrativ-teritoriale. Aetionînd in spiritul hotărîrllor celui de-al lll-lea Congres al
consiliilor populare, în 1987 valoa-

recție. o preocupare constantă a
consiliului popular județean o con
stituie
generalizarea
experienței
consiliilor populare eare au cele mai
bune experiențe concrete in organi
zarea și desfășurarea activității în
cadrul micii industrii. Valoroasă
este, de pildă, experiența comunei
Vinători — Neamț, care, anul tre
cut. a realizat în industria mică o
producție-marfă de peste 70 milioa
ne lei, valorificindu-se resurse lo
cale și o gamă variată de materia
le refolosibile, O experiență utilă
există in valorificarea resurselor
naturale din zonele colinare și mon
tane ăle județului. în acest scop a
fost creat Laboratorul de cercetare
și producție „Plantavorel". care reia
firul unei mai vechi tradiții în va
lorificarea bogăției de plante medi
cinale din flora spontană a județu
lui. asigurîndu-se, pe această cale,
venituri substanțiale.
O sursă importantă de venituri și,
totodată, de satisfacere a unor ce
rințe ale
populației, o constituie
realizarea anei întinse rețele de
nn»<u prestatoare da suwrlni» «nw»

tiunii economico-financiare și auto
finanțării,
consiliile
populare se
ocupă de mobilizarea și antrenarea
largă a tuturor locuitorilor la buna
gospodărire a localităților, la reali
zarea unor obiective social-culturale
și edililar-gospodărești, la dezvolta
rea și înfrumusețarea orașelor șl
satelor. în această direcție converg
acțiunile variate desfășurate de deputați. consiliile permanente ale
consiliilor populare,
de comitetele
de cetățeni, asociațiile de locatari,
conducerile de unităti economice și
instituții locale care au atribuții
bine stabilite la nivelul fiecărui mu
nicipiu. oraș și comună. Ca urmare,4 numai în cursul anului trecut
ș-au efectuat cu 100 000 zile contri
buție in muncă cu brațele mai mult
față de anul anterior, și cu peste
12 000 zile la acțiunile efectuate cu
mijloace de transport apartinînd ce
tățenilor. Volumul total al lucrări
lor efectuate prin contribuția în
muncă a cetățenilor a însumat ast
fel anul trecut 700 milioane Iei.
Faptul că in județ consiliile popur re au obținut rezultate importante

„Scînteii

pe calea autofinanțării nu Înseamnă
că în activitatea acestora nu mai
sint încă rămîneri în urmă, neajun
suri care împiedică obținerea unor
rezultate superioare. Din păcate, mai
persistă mentalitatea demobiliza
toare că. dacă s-a ajuns ca sursele
de venituri să acopere cheltuielile
prevăzute, nu ar mai fi nevoie să se
depună eforturi pentru o mai largă
valorificare, jn continuare, a resur
selor locale, a posibilităților diver
se de sporire a veniturilor și de di
minuare a unor cheltuieli nejustificate. Sînt incă unele consilii popu
lare care nu înțeleg in suficientă
măsură adevărul că posibilitățile de
dezvoltare edilitar-gospodărească, de
înflorire a fiecărei localități vor fi
cu atît mai mari cu cit se vor obți
ne și venituri mai mari.
Pornind de la aceste stări de lu
cruri. comitetul executiv al consi
liului popular județean a subliniat
importanta asigurării autofinanțării
tuturor unităților agricole coopera
tiste, prin aplicarea cu mai multă
perseverență a metodelor și tehno
logiilor înaintate pentru sporirea
producției agricole, ca șl a produc
ției agroindustriale șt a prestărilor
de servicii. Un început bun există.
Unitățile agricole de producție au
realizat și virat la bugetele locale,
In 1987, venituri mai mari cu 7,2 la
sută față de anul anterior. Dar re
zultatele pot fi mai bune — și aceaSta depinde în mare măsură și de
activitatea noastră de perfecționare
ă stilu’ui și metodelor de m-.-ncă ale
consiliilor populare si organismelor
acestora.
Sîntem
hotărlt' să
în timp in ăm
Conferința pe tară a președinților
consiliilor populare cu rezultate cit
mal bune șl în ce privește autofinan
țarea fiecărei
localități. Rezultate
materializate In Identificarea a noi
surse de venituri. în creșterea con
tribuției consiliilor populare la mai
buna valorificare a resurselor lo
cale materiale și umane, la dezvol
tarea și înflorirea fiecăiei localități.
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PREGĂTITĂ EXEMPLAR!

Cînd îsi face ioc formalismul, dezbaterile

Ample acțiuni pentru fertilizarea

sînt generale, fără adresă precisă

unor suprafețe cit mai mari

•
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— Ipsos factor ? N-am mai auzit
de așa ceva, L cumva iu legătură cu
poșta ? !
Miercuri, 10 februarie, după-amiază, după patru ore — timp in care
s-au desfășurat lucrările
adunării
generale a reprezentanților oamenilor
muncii de la întreprinderea textila
..Moldova" din Botoșani — am rugat
pe cinci dintre participant! să răspun
dă la următoarele întrebări: stiti ce
înseamnă ipso lacto? Dar CUF ? Dar
BRO ? Dar CTU ? (Pentru a-i cruța
pe cititori, lămurim aici : ipso facțo
este o expresie în limba latină, care,
în românește, se tălmăcește „prin în
suși acest fapt", „chiar prin aceasta",
..in virtutea faptului respqptiv" : ce
lelalte sint un fel de... abrevieri
care, pentru initiati. semnifică „bătăi
război pe oră “• BRO, „coeficient
utilaje in funcțiune"
CUF și
.coeficient timp util" “ CTU). Sin
gurul care a încercat o explicație —
și Pe care am citat-o la începutul
relatării noastre — a fost lăcătușul
Vasile Rudei. 54 de ani. Celelalte
patru răspunsuri au fost simple :
„Nu știm". Si le-am primit de la
Elisabeta Șcarli. 34 de ani. munci
toare la secția filatură. Maria Pro
dan, 35 de ani, muncitoare în schim
bul B, Gheorghe Simuleac, 51 de ani.
muncitor specialist la atelierul întretinere-finisaj, si Catinca Pipirig. 36
de ani, țesătoare în schimbul B. în
suși directorul filialei Botoșani a
Băncii Naționale ne sugerase testul
atunci cînd. in timpul adunării, ascultind-o vorbind Pe Anuța Marga
reta, directorul tehnic al Centralei
industriei bumbacului Iași, se întreba
destul de tare spre a se face auzit
de către vecinii de scaun : „Ce în
seamnă BRO ?“ Ori dacă directorul
de bancă nu pricepea ce spune di
rectoarea tehnică, vă dați seama că
dorința noastră de a afla ce au în
țeles ceilalți devenise legitimă. Răs
punsurile primite ne-au edificat, dar
ne-au si mirat. Și ne-am mirat cu
atît mai mult cu cît unii dintre in
vitații de la centru au apreciat că
„adunarea generală a reprezentanți
lor de la întreprinderea textilă
-Moldova- a fost bună". Bună în ra
port cu ce? Cu rutina? Cu șablonul?
Cu schemele prestabilite ? Cu forma
lismul ? Nu sîntem de acord cu aprecierea. Opinia noastră, a reporte
rilor, este că adunarea ar fi putut fi
mai bună, dar n-a fost. Vom de
monstra si de ce :
în primul rind, pentru că adunările
de acest fel trebuie să se constituie
în adevărate scoli ale democrației
noastre
muncitoresti-revolutionare.
Or. ce fel de scoală este aceea în
care, nevorbind aceeași limbă, nici
„cursanții" și nici „profesorii" nu ajung să se înțeleagă ? Nu este o
problemă minoră, asa cum s-ar pu
tea crede. De la prezidiu s-a vorbit
înt.r-o limbă pe care oamepii — tes
tul celor cinci este edificator — n-au
înțeles-o. Iar dacă acești reprezen
tanți. care sint cei mai buni dintre
cei buni, răspund „nu știu", este fi
resc. logic, să ne întrebăm ce vor
comunica ei celorlalți muncitori în
atelierele Si secțiile în care lucrea
ză ? Unul dintre invitații la adunare

— Ștefan Mișu, directorul direcției
de comerț exterior si cooperării eco
nomice internaționale — vorbind în
numele consiliului de conducere al
Ministerului Industriei Ușoare, a fo
losit un limbaj elevat. Dar... ipsofacto nu s-a făcut pe deplin Înțe
les. deși, reverentios. adresindu-se
participanților la adunare, a folosit
de mai multe ori apelativul „sti
mați colegi". Recunoaștem des
chis că nici noi. reporterii, n-am
înțeles nici de ce același vorbi
tor, spre finalul discursului său, a
afirmat : „Vă rog să-mi scuzați lipsa
de prețiozitate a cuvîntării". N-am
înțeles pentru că, dimpotrivă'..., ipso
facto... Ni se pare important să sub
liniem : intr-un for al democrației
muncitoresti-revolutionare. oamenii
nu se adună pentru a face exerciții
de retorică, nici pentru demonstrații
de virtuozitate verbală, nici pentru

zenți 24 de ingineri. 11 tehnicieni, 49
maiștri si 141 muncitori). Bineînțeles
că și inginerii, si tehnicienii, si con
trolorii. si contabilii, și... toți sint oa
meni ai muncii. Și bineînțeles că toti
au dreptul la cuvint. Dar felul in
care au fost „selecționați" — pe baza
unor „înscrieri" făcute înainte de adunare ’ — cei care au vorbit, ca să
nu spunem mai mult, este cel puțin
preferențial. Din cei 141 muncitori
aflați de fată, chiar să nu fi dorit
să ia cuvîntul nici măcar unul ? Și
nici măcar un maistru ? Se pare că
la întreprinderea „Moldova" Organi
zatorii au uitat cuvintele secretaru
lui general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu : „Nu ne putem
mulțumi numai cu teza că clasa
muncitoare îsi îndeplinește rolul prin
intermediul celor cărora le dă man
dat. Este bine si asa. dar este si mai
bine și mai necesar ca muncitorii să

însemnări de la adunarea generală
a reprezentanților oamenilor muncii
de la Întreprinderea textilă
„Moldova" - Botoșani
a face „impresie" unii asupra celor
lalți. ci pentru a rezolva probleme
importante. Adunarea generală a re
prezentanților este chemată să dez
bată și să decidă. Dar cum poți face
asta dacă nu înțelegi ce ți se spune,
cum poți hotărî dacă nu știi despre ce
este vorba ? Și iată cum. din motive
de limbaj, în loc să fie activi, participantii s-au transformat in simpli...
spectatori. Viața dovedește, iată, că
nu-i suficient să existe instituționalizat un cadru democratic, ci că tre
buie si să știi cum să folosești acest
cadru, unic in felul său. Acest cadru
a fost creat pentru a fi valorificată
superior competenta maselor de oa
meni ai muncii, nu numai a elitelor,
specialiștilor. Iată de ce, credem noi,
adunarea de la întreprinderea texti
lă „Moldova" nu poate fi apreciată
ca bună.
în al doilea rînd, ca organ suprem
de conducere muncitorească a între
prinderii. adunarea generală are
sarcini deosebit de complexe, atît în
dezbaterea celor mai importante pro
bleme ale elaborării și realizării pla
nului. ale altor decizii, cît și în ceea
ce privește analiza modului cum se
înfăptuiesc hotărîrile adoptate în adunările precedente. Dar un astfel
de stil de muncă se imprimă numai
acolo unde marea majoritate a oa
menilor muncii se simt implicați,
nicidecum scoțîndu-i în fată, asa cum
relatam si cu alt prilej, pe vorbito
rii de... profesie, pe cei care, avînd
dexteritatea cuvîntărilor, se întrec
Pe terenul retoricii. Exemplu : în adunarea la care am participat au
vorbit 13 tovarăși, între care si patru
invitați. Profesiile lor. ale celor care
au vorbit din „interiorul" întreprin
derii ? Cinci ingineri, doi controlori
tehnici de calitate, un tehnician și
contabilul-șef (in sală se aflau pre-

participe direct la conducere". Repe
tăm. Ia adunarea la care am partici
pat n-a vorbit nici un muncitor —
iată al doilea motiv pentru care nu
subscriem la aprecierea că adunarea
ar fi fost bună.
în al treilea rind, sîntem convinși
că democrația muncitorească-revoluționară are comun cu demagogia
doar faptul că ...n-au nimic comun.
Alt exemplu : unul dintre invitații
care au luat cuvintul a fost si Emil
Luchian, contabilul-șef al centralei
de resort. Ignorînd complet indicațiile
Si orientările secretarului general al
partidului, rostite la recenta plenară
a Consiliului Național al Oamenilor
Muncii, cu privire la sarcinile noi pe
care trebuie să le îndeplinească cen
tralele industriale, ca titulare de
plan, tovarășul de la centrală a vor
bit ca si cum nu s-ar fi simțit nici
implicat, nici vinovat de lipsurile
din activitatea întreprinderii textile
„Moldova". Pe un ton oarecum pa
ternalist. ca de la catedră, la un mo
ment dat a reproșat adunării, prin
tre altele, si faptul că „dumneavoas
tră ati înregistrat 22.5 milioane de
lei pierderi prin penalizări, pentru
că n-ati știut cum să procedați. Alte
întreprinderi din centrală si-au echi
librat pierderile pricinuite de penali
zări prin încasările provenite din pe
nalizările Pe care si ei le-au aplicat
altora. Că n-ati procedat asa este
vina oficiului dumneavoastră juri
dic". Se poate să fie si așa. nu co
mentăm procedeul, deși credem că
nu aceasta este cea mai bună cale a
eliminării pierderilor financiare. Dar
cine dacă nu si contabilul-șef al cen
tralei trebuia să vegheze pentru ca
astfel de întîmplări să nu fie posi
bile ? De ce nu s-a acționat la mo
mentul oportun ? Numai că, pentru
asta, ar fi trebuit să se deplaseze

mai des de la Iași, unde este sediul
centralei, la Botoșani. A făcut-o ?
Nu. singur a recunoscut (dar nu au
tocritic) că n-a mai trecut prin în
treprinderea botosăneană de la adu
narea generală... de anul trecut. Ceea
ce tot pe unul dintre invitați l-a de
terminat să comenteze ironic : „în
seamnă că ne putem lua «la revede
re» pentru la anul, nu 7“ Nu de
lecții verbale de bună purtare are
nevoie unitatea botoșăneană, ci de
control și îndrumare permanente și
eficiente. Și de sprijin.
In al patrulea rind, nu putem fi
de acord cu afirmația că adunarea
ar fi fost bună si pentru că atît criticile. cit si autocriticile formulate
au fost generale, pe deasupra lu
crurilor. Nu s-au rostit nume si pre
nume. Ca organ muncitoresc suprem
de conducere si control asupra între
gii activități si gestiuni economice a
unităților, astfel de adunări trebuie
să se afirme tot mai puternic in via
ta întreprinderilor, trebuie să-si exercite controlul asupra organelor
de conducere ale unităților si. în același timp, lucru deosebit de impor
tant. trebuie să contribuie la dezvol
tarea conștiinței socialiste, la întă
rirea disciplinei si responsabilității
sociale, la stimularea inițiativei pen
tru buna gospodărire a avutului ob
ștesc. Fapte care, dovedesc că dezi
deratele de mai sus sînt încă in faza
incipientă sînt multe la întreprin
derea textilă „Moldova".
Amintim
aici cîteva : în medie. în 1987. în în
treprindere au staționat permanent
315 războaie de tesut. 704 oameni ai
muncii nu și-au
realizat normele,
din cele 86 de măsuri politico-organizatorice si tehnico-economice pro
puse anul trecut 16 au rămas încă
de finalizat ; numărul absentelor ne
motivate se menține deosebit de ri
dicat etc.
Sînt — acestea Si altele — fapte.
Dar ele aparțin oamenilor. Atît ace
lora din consiliul de conducere, cit
și celorlalți. Oamenii aceștia, ca
peste tot. au nume și prenume. Dar
în cele 20 de pagini ale dării de
seamă n-a fost numit nimeni. Nici
de bine, nici de rău. Cei care au în
tocmit-o au avut abilitatea să pre
zinte faptele — si bune si rele — aproape ca pe un dat natural. Ca și
cînd ele ar fi „curs" de la sine- Sala
a prins din zbor... aluzia dării de
seamă. Nici unul dintre vorbitori
n-a arătat deschis, muncitoreste, de
ce crede el eă anumite lipsuri per
sistă încă și cine se face vinovat că
ceea ce trebuia făcut nu s-a făcut
încă. Nici din acest punct de vedere
adunarea nu s-a dovedit la înalt mea
exigentelor democrației muncitorestirevolutionare actuale.
Ar mai fi de spus și altele. Din
motive de spațiu tipografic, ne oprim
aici. Credem că am demonstrat ceea
ce ne-am propus : adunarea generâlă
a reprezentanților oamenilor muncii
de la întreprinderea textilă „Moldo
va" ar fi putut fi mai bună, dar n-a
fost. Și n-a fost pentru că a lipsit
dialogul.

Mircea BUNEA
Eugen HRUȘCA

Esențială este participarea la muncă,
acolo unde o cer interesele unității
Cu excepția tutunului, anul trecut
cooperativa agricolă de producție
Drăgușeni nu și-a îndeplinit planul
la nici o cultură. La fel au stat lu
crurile și in zootehnie. Ca urmare,
veniturile unității au fost realizate
în proporție de numai 50 la sută și,
corespunzător, ciștigurile cooperato
rilor. Cît din aceste neîmpliniri s-au
datorat secetei prelungite și cît mo
dului în care au acționat coopera
torii pentru diminuarea efectelor
acesteia nu se poate stabili cu pre
cizie. Cert este că, așa cum a re
zultat din dezbaterile din adunarea
generală, modul în care s-a dat
lupta cu condițiile mai dificile din
punct de vedere climatic a fost
determinant pentru nivelul produc
țiilor realizate. Dovadă sint diferen
țele mari de producție de la o fermă
la alta, ceea ce s-a răsfrint asupra
veniturilor, care au diferit mult de
1a un cooperator sau altul. Tocmai
m aceste condiții au apărut și mai
bine in evidență capacitatea de or
ganizare, competența profesională și
conștiința cooperatorilor, mecaniza
torilor și a specialiștilor, dar și
unele neajunsuri serioase ce s-au
manifestat in aceste privințe.
Participarea la muncă în 1987 —
se arată in evidențele unității — este
superioară anului precedent. Da, din
punct de vedere numeric, așa este.
Dar aceasta nu s-a răsfrint pozitiv
și asupra calității muncii desfășu
rate. Pentru că aproape un sfert din
numărul cooperatorilor din fermele
de cimp nu au realizat numărul de
norme stabilit de adunarea generală
precedentă și, ca urmare, o serie de
lucrări n-au fost efectuate la timp.
Acesta este un prim aspect.
Al
doilea — cei ce au venit la lucru
nu și-au făcut întotdeauna datoria
cu simt de răspdndere. De aici dife
rențe mari de producție între ferme,
formații de lucru și cooperatori. Și
darea de seamă a prezentat multe
exemple de acest gen. Important este
că în adunarea generală cooperatorii
s-au întrebat, și în bună măsură au
spus lucrurilor pe nume, de ce de
pe aceeași suprafață unii adună cu
căruța, iar alții cu remorca.
Insistăm asupra modului în care
s-a lucrat la cultura porumbului
pentru
două motive :
primul —
această plantă deține ponderea ca
suprafață și lucrări manuale ce tre
buie executate de cooperatori ; al
doilea — la celelalte culturi prăsi
toare lucrurile stau aproximativ la
fel. „Producția de porumb putea fi
mult mai mare — s-a precizat în
darea de seamă — dacă acestei cul
turi i se acorda maximă atenție". Cu
această precizare am ajtlns la miezul
problemei ! De ce nu s-a acordat
porumbului „maximă atenție" ? Re
feritor la această cultură, discuțiile
au scos
“vidantă. serioase defi

ciențe de natură organizatorică, teh
nică și disciplinară.
O primă observație făcută în adu
narea generală s-a adresat specia
liștilor. N-au stabilit structura hi
brizilor potrivit condițiilor locale,
predominînd cei dih grupa 400 de
mare productivitate, dar cu perioadă
lungă de vegetație. în schimb, po
rumbul din grupele timpurii și semitimpurii, cultivat însă pe suprafețe
mici, a dat rezultate bune.
Apoi,
darea de seamă și discuțiile au
combătut energic mentalitatea, care
continuă să stăruie cu încăpățînare
în gîndirea unor cooperatori, potrivit
căreia „rarul umple carul". S-a arătat
că și în condiții de secetă, precum cele
de anul trecut, densitatea nu trebuia
să fie pe unele suprafețe diminuată

diții de secetă, i s-a acordat „aten
ția maximă", ci tutunului, plantă
„mai bănoasă" — cum i s-a spus în
adunare. Nu considerăm, de altfel
aceasta a fost, și părerea exprimată
in discuții, că ar trebui să fie favo
rizată o cultură în dauna alteia. Am
bele culturi sînt cuprinse în planul
de producție și fiecăreia trebuie să
i se acorde atenția cuvenită, atît din
partea cooperatorilor, a specialiștilor,
cit și a consiliului de conducere. Lu
crurile n-au stat însă așa. Fermele
4 și 5, evidențiate pentru producția
mare de tutun, se află pe ultimele
locuri la recolta de porumb și pre
cizăm, chiar la mare distanță de cele
lalte ferme. De ce ?
Răspunsul rezultă clar din inter
vențiile participanților la discuții.

Însemnări de la adunarea generală
a oamenilor muncii de la C.A.P.
Drăgușeni, județul Galați
cu mult sub normele prevăzute, ceea
ce a făcut să scadă mult și producția.
De ce producțiile diferă foarte
mult de la o fermă la alta ? — au
întrebat cooperatorii în adunarea
generală. Vasile Fundăneanu, coope
rator, Nica Costin, șef de fermă, Ni
colae Boza, economist ș.a„ pornind
de la comparația dintre fermele nr. 1
— Drăgușeni și nr. 4 — Nicopole,
între care se înregistrează o dife
rență de producție de peste 1 200 kg
porumb la hectar, au arătat că această din urmă fermă, deși deține
cel mai bun pămînt al unității, a în
registrat rezultate slabe intrucît, in
timp ce cooperatorii de la ferma 1
au lucrat bine și Ia timp, cei de la
ferma 4 au tăiat plante, au prășit
tîrziu sau numai la capetele sole
lor, lăsind buruienile să consume
apa atît de necesară porumbului. Si
tuații asemănătoare au rezultat și
din comparația altor ferme. Conclu
zia nu lasă loc la nici un dubiu :
seceta a diminuat producția, dar
pînă la un punct, de unde efectele
au fost amplificate de lipsa de răs
pundere manifestată in aplicarea ri
guroasă a tehnologiei.
Trebuie arătat că nu întîmplător
cooperatorii de la ferma nr. 4 și alții
de care s-a vorbit în adunare au lă
sat porumbul de izbeliște. Cauza
pleacă de la lipsa de control. Sta
tutul cooperativelor agricole, alte re
glementări precizează clar obliga
țiile ce revin consiliilor de condu
cere de a urmări realizarea planului
de producție la toate culturile și în
toate sectoarele. Or. din discuții a
rezultat că nu porumbului, cultură
de bază, mal puțin rezistent în con

S-a arătat că sint. cooperatori care
obțin rezultate bune și la tutun, și
la porumb, și la floarea-soarelui. In
același timp insă, sint mulți alți co
operatori. in special cei de la ferma
nr. 4 (cu cea mai mică producție de
porumb !), care iși realizează volu
mul de muncă aproape numai din
normele — peste 80 la sută — făcute
la cultura tutunului. Cum au fost
întreținute culturile la această fermă
s-a arătat mai sus. De aici și nivelul
scăzut al producțiilor și. implicit, al
retribuției multor cooperatori, care
acum se întreabă cit porumb primesc
ca retribuție în natură, nu cît... tutun.
Anul trecut, de pe urma tutunului
cultivat pe 180 hectare, datorită de
pășirii producției, unitatea a obținut
in plus patru milioane lei. Aceasta și
explică interesul manifestat de co
operatori. Unii dintre aceștia au fost
dați exemplu pentru că au cîștigat
fiecare numai de la tutun peste
20 000 lei. Nu s-a spus însă de ce
conducerea unității
n-a intervenit
energic pentru ca in toate fermele
să se acorde aceeași atenție și celor
lalte culturi din planul de producție.
Cu atit mai mult cu cît economia na
țională are nevoie, și poate într-o
măsură mai mare, de porumb, floa
rea-soarelui. sfeclă de zahăr.
Pe lingă culturile prășitoare. co
operativa are peste 170 hectare de
vii și. după cum s-a văzut, o mare
suprafață cu tutun, toate solicitînd
forță de muncă. în plus, mai sînt de
executat și alte lucrări tot manual :
întreținerea suprafețelor amenajate
antierozional pe 1 000 de hectare, în
grijirea pășunilor etc. La întocmirea
planului de producție pentru acest

CĂLĂRAȘI:

Destule exemple bune care
demonstrează că se poate
mai mult
din acest consiliu unic, fer
Pentru obținerea de re
mele zootehnice abia se
colte mari în acest an, în
unitățile agricole din jude-, mai văd dintre platformele
de gunoi. Numai de la ,ațul-. Călărași se acordă o
atenție aparte fertilizării
ceste două unități s-ar fi
terenurilor cu îngrășămin
putut transporta în cimp
te organice. Notăm cîteva,
peste 10 000 tone. Cum să
acțiuni. La C.A.P. Brîncotransporți însă o asemenea
veni, de la ferma zootehni
cantitate cînd cooperativa
că porniseră spre cîmp 15
agricolă Independența, de
căruțe ..încărcate cu gunoi , pildă, dispune, doar de pa
de
grajd.
„Platformele
tru atelaje ? Și în consilii
noastre de gunoi sint, de
le agroindustriale Funfapt, în cîmp — ne spune
dulea și Lehliu n-au fost
Vasilica Jianu, inginer-șef
duse la cîmp decît 30 la
al cooperativei agricole. Cu
sută din cantitățile de încele 15 atelaje de care dis
punem transportăm zilnic
în cîmp întreaga cantitate
de gunoi de grajd rezulta
tă, din ferma zootehnică..
Planul de fertilizare cu în
grășăminte organice
este
corelat exact cu cantitatea
de gunoi de grajd de la
în 1988. potrivit sarcini
fermă. în luna ianuarie au
lor de plan, în județul Mu
fost transportate la cîmp
600 tone, cît era prevăzut".
reș urmează să se realize
în cadrul aceluiași consi
ze producții mult mai mari
decît cele realizate în
liu agroindustrial — Draanul trecut. în ansamblul
galina, fruntaș pe județ în
măsurilor stabilite pentru
acțiunea de fertilizare a’
terenurilor cu îngrășămin
realizarea lor. un accent
deosebit se pune pe ferti
te organice — facem un
lizarea cu îngrășăminte or
popas și la ■ C.A.P. Ștefan
ganice a 'unor suprafețe cit
Vodă. Și aici transportul
mai mari.
gunoiului de grajd în cîmp
„în scopul sporirii ran
se desfășoară în ritm in
damentelor la hectar — ne
tens. Planul pe luna ianua
preciza inginerul Ioan Carie : 2 000 tone — îndepli
tarig, director al direcției
nit sută la sută. în primele
agricole județene — am
15 zile din februarie s-a
plasarea
culturilor s-a fă
realizat 70 la sută din pla
cut
în raport de potențialul
nul lunar
— ne spune
natural de fertilitate al so
Constantin Ivan, președin
lului, stabilit pe baza car
tele cooperativei agricole.
tării agrochimice și a ce
Rezultate foarte bune se
rințelor fiecărei culturi. La
înregistrează și în alte uni
aceste măsuri se adaugă
tăți, cum Sint cooperativele
faptul că pînă acum, dip
agricole Lulea, unde s-au
programul stabilit pentru
transportat în cîmp, de la
luna februarie, au fost fer
1 ianuarie și pină acum,
tilizate cu îngrășăminte
peste 4 000 tone de îngră
chimice peste 33 000 hecta
șăminte organice, și Funre cu culturi de toamnă,
deni — cu peste 3 500 tone
acțiunea' fi!nd în curs de
transportate.
derulare. Ținînd seama de
Pe ansamblul județului
faptul că multe terenuri .
însă,
sarcinile
privind
au o fertilitate scăzută —•
transportul îngrășămintelor
județul'face parte dih zona
organice nu au fost reali
a treia de fertilitate —, azate decît în proporție de
cordăm o mare atenție fo
60 la sută. Iată și cîteva
losirii îngrășămintelor or
din cauzele acestei situații
ganice. Numai in perioada
necorespunzătoare. Unită
1—13
februarie au fost
țile agricole din consiliul
transportate în cîmp. pe
unic Vlad Tepeș aveau de
terenurile
cooperativelor
cărat în cîmp, în această
agricole, 241 760 tone îngră
perioadă, peste 17 400 tone
șăminte
naturale, iar la
de îngrășăminte organice.
gospodăriile populației —
Pînă în ziua raidului nos
166 000 tone, ceea ce, pe
tru nu transportaseră decît
ansamblu, reprezintă mai
3 000 tone, adică 18 la sută.
bine de 62 la sută din pro
La cooperativele agricole
gramul de fertilizări stabiOdobescu și Independența,

grășăminte prevăzute în
plan.
Din cele relatate rezultă
că in județul Călărași
există destule unități agri
cole în care cadrele de con
ducere și specialiștii se
ocupă de fertilizarea tere
nurilor ca o condiție de
bază a sporirii recoltelor.
Această experiență trebuie
însă larg generalizată, cu
atîț mai mult cu cît unită
țile agricole care neglijea
ză folosirea îngrășăminte
lor organice realizează și
cele mai scăzute recolte.
Este necesar ca acum, pînă
la începerea lucrărilor de
primăvară, să l'ie transpor- ■
"tat la cîmp tot gunoiul
aflat în fermele zootehnice,
știut, fiind că recoltele vor
fi cu atît mai mari cu cit
vor . fi .administrate canti
tăți mai mari de îngrășă
minte .organice.

Mihai DUMITRESCU
corespondentul f,Sc.înteii"

De ce nu toți
merită laude

MUREȘ :

lit pentru primul trimes
tru din acest an“.
Că fertilizarea cu îngră
șăminte organice constituie
un mijloc
important de
creștere a recoltelor au de
monstrat-o. in ultimii ani.
nu numai cooperatorii din
Șăulia, ci șl cei din Mure
șeni și din alte unități agricole fruntașe. Iată nu
mai un argument. „O fer
tilizare cu doze de pînă la
60 tone gunoi de grajd la
hectar duce practic la
dublarea producției de sfe
clă de zahăr — afirmă-Ilie
Cheșa. președirttele coope
rativei agricole Mureșeni.
Și nu numai de sfeclă de
zahăr. Bineînțeles, cu con
diția ca această acțiune să
fie corelată cu respectarea
strictă a celorlalte elemen
te ale tehnologiei. Pentru
producțiile
din acest an,
noi am încorporat în sol
nu. mai. puțin de 10 000
tone gunoi de grajd.' Supra
fața fertilizată cu cîte
50—60 tone gunoi de grajd
la .hectar a ajuns să însu
meze în prezent 22 la sută
din arabil, accentul fiind
pus cu precădere pe tere
nurile destinate sfeclei do
zahăr, la care cooperatorii
noștri s-au angajat. în adunarea generală, să reali
zeze în acest an o produc
ție medie de 75 tone la
hectar". Un alt amănunt.
Cooperatorii de aici au
transportat în
cîmp,
în
platforme, numai în cursul
lunilor ianuarie și februa
rie, alt" 2 noo tooe gunoi
de graid. Do ce? Aflăm,
de astă dată, de la Con

an s-au avut în vedere toate
acestea, rezullind o distribuire echi
tabilă a forței de muncă pe sec
toare și culturi, tocmai pentru
a nu se mai repeta situația de anul
trecut. In acest context, cU atît mai
de neînțeles apare „planificarea" di
recției agricole ca în această coope
rativă suprafața de tutun să crească,
în loc să fie diminuată, corespunză
tor cerinței ca la toate culturile să
se poată efectua volumul de lucrări
prevăzut.
Unul din meritele adunării gene
rale constă in faptul că o serie de
probleme ridicate de cooperatori in
analizele ce au precedaț-o au
fost soluționate. Pînă la declan
șarea campaniei de primăvară este
timp ca și celelalte probleme semna
late în cadrul discuțiilor, referitoare
la asigurarea furajelor, mecanizarea
lucrărilor in pantă, extinderea lu
crărilor antierozionale, săj fie solu
ționate corespunzător, astfel incit să
se poată porni la lucru pe baza unui
program bine fundamentat. Or. pen
tru aceasta este nevoie ca și orga
nele agricole județene să se implice
cu mai multă răspundere, să solu
ționeze la fața locului problemele ce
sint de competența lor, să sprijine
activ consiliul de conducere pentru
îmbunătățirea radicală a activității
din cooperativă.

stantin Pop. inginerul-șef
al cooperativei
agricole :
„Pentru a fi in măsură ca,
la nevoie, să aplicăm pe anumite suprafețe îngrășă
minte suplimentare, iar gu
noiul de grajd rămas in
platforme să fie astfel pre
gătit incit, după recoltarea
cerealelor păioase, să poa
tă fi imediat încorporat în
sol, pentru a pune temelii
trainice producției anului
viitor".
Cantitatea de gunoi de
grajd transportată și su
prafețele fertilizate variază
nu numai de la o zonă la
alta, ci chiar de la un con
siliu agroindustrial Ia al
tul. Bunăoară, dacă unită
țile din consiliul agroindus
trial Sărmașu au transpor
tat în cimp 12 000 țone
îngrășăminte naturale,' iar
cele din Ternu,. Reghin,
Dumbrăvioara și Tîrgu Mu
reș — între 10 000 și 11 000
tone, în unitățile din. ca
drul consiliului agroindus
trial Zau de Cîmpie (unul
din cele mai mari din ju
deț) nu au fost transpor
tate decît 1 200 tone, iar
în cele din consiliul agro
industrial
Bahnea,
abia
1 400 tone. Adică mai pu
țin decît intr-o cooperativă
agricolă cum esțe Șăulia
de Cimpie, unde cantita
tea de gunoi de grajd
transportată
însumează
peste 1 500 tone. Această
situație poate avea urmări
negative asupra nivelului
viitoarei recolte.
Spunem
aceasta deoarece unitățile
agricole din consiliul agro
industrial Zau de Cimpie,
deși au puternice sectoare
zootehnice și, deci,
mari
posibilități de a fertiliza
terenurile, au obținut una
din cele mai slabe produc
ții medii de sfeclă de za
hăr din județ : doar 19 800
kg la hectar. Judecind insă
lucrurile
exclusiv
prin
prisma cantității de îngră
șăminte transportate pină
acum în cimp (doar 1 900
tone), se vede că cei de
aici — specialiști și coope
ratori — ca și cei din Bah
nea, Fărăgău și alte con
silii agroindustriale nu au
învățat prea mult din
nerealizările anului trecut.
în județul M tteș au fost
făcute pregătiți temei
în vederea bunei defi
rări a campaniei agrii
de primăvară : repara
celor 5 000 tractoare s-a
cheiat, iar semințele
fost asigurate în întregin
Este necesar să fie lua
în continuare, măsuri
vederea folosirii tutun
rezervelor de îngrășămint
naturale, astfel Incit, pest
tot, să fie obținute recolt
mari, la nivelul celor reali
zate în unitățile fruntașe.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul

„Scînteii"

SATU MARE

Un semn cert

al primăverii:
hărnicia
pomicultorilor

lucian CIUBOTARU

Extinderea sistemelor de asigurare a calității produselor - o cerință imperioasă
De curind a avut loc primul
seminar privind sistemul de asigu
rare a calității produselor, desfășurat
în cadrul centrului metodologic al
Centralei industriale de electronică
și tehnică de calcul din București.
Manifestarea, avind un pronunțat
caracter aplicativ, și-a propus să cla
rifice aspectele organizatorice și me
todologice legate de aplicarea con
cretă, în toate întreprinderile cen
tralei. a unor sisteme de asigurare a
calității complete, adaptate specifi
cului activității tiecărei unități.
Cu acest prilej, specialiști din In
spectoratul general de stat pentru
controlul calității produselor, din
unități de producție sau din cerceta
re au supus atenției participanților
o tematică diversă, de larg interes.
Astfel, au fost analizate, standarde
internaționale actuale, ca și expe
riența acumulată în domeniul orga
nizării sistemelor de asigurare in
unități din țară. Au fost prezentate
metode științifice de analiză a fia
bilității produselor și a cauzelor de
fectelor. de control statistic al cali
tății ; s-au dezbătut probleme legate

ț

de proiectarea tehnologiilor de con
trol și de organizarea gestiunii cos
turilor calității ; s-a vorbit despre
experiența a două din unitățile cen
tralei (întreprinderile de piese radio
și semiconductori Băneasa și „Elec
tronica" București) într-un domeniu
insuficient valorificat — psihosociologia industrială, ca metodă de asi
gurare a calității personalului.
„Expunerile și dezbaterile au fost
subsumate obiectivului central urmă
rit — implementarea cit mai opera
tivă a unor sisteme de asigurare a
calității în toate unitățile centralei
noastre, ne-a spus ing. Julien Bratu,
unul dintre promotorii și organiza
torii acestei acțiuni. De aceea, pe
lingă controlorii de calitate și alți
specialiști din serviciile C.T.C., in pri
mele zile au participat la, dezba
teri si șefii compartimentelor de orga
nizare a producției și a muncii, pen
tru ca și aceștm să Înțeleagă pe de
plin necesitatea aplicării unor sis
teme de asigurare a calității în fie
care întreprindere și să căutăm îm
preună formula organizatoricii optimă
în acest scop. Este foarte important

ca aspectele discutate și stabilite în
acest cadru să devină, realitate în în
treprinderi. In fond, cel mai bun ar
gument în favoarea Sistemului de
asigurare a calității este rezultatul
concret din producție". Este o pre
ocupare pe care am regăsit-o. de alt
fel. la toți participanții. prezentă in
discuțiile purtate de aceștia în fie
care zi și subliniată în cadrul mesei
rotunde organizate la încheierea se
minarului.
Acest seminar reprezintă o nouă și
interesantă inițiativă a Centralei in
dustriale de electronică și tehnică de
calcul, care deține deja un loc Ăe
frunte pe plan naț’onal în domeniul
sistemelor' de asigurare a calități’.
Poate nu ar fi lipsit de interes ca
la viitoarele asemenea manifestări —■
în anul 1988 mai sint programate trei
seminarii cu această temă — partici
parea să se extindă si în afara cen
tralei în cauză, astfel îneît expe
riența să poată fi preluată si de di
ferite unități din alte sectoare ale
industriei.

Eugen RADULESCU

De mulți ani. semnele desprimâvărărli n-au lost ații de tim
purii ca in acest miez de fe
bruarie. Receptivi la „chema
rea naturii", animați de hotărîrea de a realiza exemplar
programele prevăzute pe acest
an șl întregul cincinal, pomicultorii din județul Satu Mare au
trecut mai timpuriu decît în
anii trecuț.i la realizarea unui
amplu volum de lucrări de se
zon. Imaginea alăturată sur
prinde o astfel de ipostază a
hărniciei la plantarea buta-șdor
de coacăz la ferma nr. 3 Turulung (condusă de ing. Kovacs
Iosif) aparținînd Stațiunii de
cercetare și producție pomicolă
Viile-Satu Mare. Conform pro
gramelor județene de dezvolta
re a horticulturii această unita
te are sarcina să asigure mate
rialul săditor necesar — pomi,
arbuști.' căpșuni — pentru între
gul județ. După cum ne-a in
format Ioan Moldovan, directo
rul stațiunii, programul pentru
arbuști fructiferi prevede plan
tarea. in acest cincinal, a unei
suprafețe de 500 ha. din care
200 ha a si fost realizată în di
ferite unități agricole. In acest
an vor fi plantate 70 ha din
care 40 ha în primăvară. In acest scop, stațiunea pune >adis
poziția unităților agricole 200 000
puieți de arbuști. Programul de
primăvară din pomicultură mai
prevede plantarea a 180 ha cu
pomi fructiferi, din care s-au executat desfundări pe o supra
față de 61 ha. Menținîndu-se
reputația de cel mai mare bazin
producător de căpșuni. în județ
va fi plantată in această pri
măvară o suprafață de 330 ha.
S-au asigurat 18 milioane stoloni de căpșuni.

Octav GRUMEZA
Foto : Sandu Cristian
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Mesajul patriotic educativ

nesecat izvor de tărie al clasei muncitoare,
misiunii sale istorice

al unei arte cu tradiție

Se împlinesc, in această lună, patru decenii de la un marcant eve
niment al istoriei contemporane a țării — făurirea partidului unic ăl
clasei noastre muncitoare, prin unificarea partidului comunist și parti
dului social-democrât la Congresul al VI-lea din februarie 1948. încu
nunare a unor îndelungate tradiții de organizare și luptă unită ale clasei
muncitoare din România. înfăptuirea deplinei unități politico-ideologice
și organizatorice a muncitorimii noastre s-a dovedit un fapt de covirșitoare însemnătate pentru afirmarea acesteia ca factor hotăritor al conti, liuității și ascensiunii procesului revoluționar, ca forță socială fundamentală
txa revoluției și construcției socialiste. Aniversarea acestui eveniment repreț' zintă un binevenit prilej de a sublinia semnificația sa politică, ideologică și
organizatorică, atenția deosebită pe care secretarul general al partidului
’ nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. o acordă unității muncitorești. întă
ririi forței politico-organizaiorice și Unității partidului, creșterii rolului
său conducător în societate, elaborării și înfăptuirii liniei sale politice în
consens cu cerințele realităților românești, cu Imperativele fiecărui mo
ment istoric.

Jstoria Partidului Comunist
Ro
mân —
parte integrantă a marii
istorii, unice și unitare, a poporului
— este istoria slujirii neprecupețite
a idealurilor și intereselor supreme
ale națiunii, este istoria unei în
delungate
și
eroice lupte re
voluționare pentru înlăturarea rinduielllor întemeiate pe asupri
re și inegalitate socială, pentru
făurirea unei societăți noi. mal bune
și mai drepte, pentru libertatea si
demnitatea României. Partidul nos
tru are adinei rădăcini în viata sociâl-politică a tării, s-a născut din
necesitatea acut resimțită de clasa
muncitoare, de ceilalți oameni ai
muncii de a avea în fruntea lor o
foțtă politică aptă să îi conducă în
lupta pentru promovarea legitimelor
lor drepturi, pentru transformarea
revoluționară a societății. Istoria cla
sei muncitoare este caracterizată prin
mari bătălii sociale, prin prezența
sa marcantă în toate marile momen
te ale istoriei modeme si contempo
rane a țării, prin larga sa deschidere
către ideile înaintate ale epocii, prin
receptarea timpurie. în spirit creator,
a principiilor socialismului științific,
în tezaurul gîndirii și experienței
mișcării noastre muncitorești un loc
de seamă il ocupă tradițiile luptei
pentru unitatea rindurilor proletaria
tului, înțeleasă ca un izvor de tărie
al acestuia, ca o puternică resursă
■ combativității sale, ca o chezășie a
izbinzii in lupta revoluționară. O asemenea viziune asupra însemnătății
unității muncitorești se întemeia pe .
înseși învățămintele istoriei româ
nești. de-a lungul căreia acțiunea unită a Întregului popor îl înzecise acestuia puterile, capacitatea da a re
zista oricăror Vitregii ale vremurilor,
de a le birui. Pe o asemenea supe
rioară înțelegere a rosturilor unității
s-au clădit statornicele preocupări
ale celor mai înaintați militanți ai
mișcării muncitorești din tara noas
tră de a asigura organizarea și
coeziunea strinsă a forțelor prole
tariatului. „Intrînd in arena luptelor
sociale împotriva regimului burghezo-moșieresc — arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu — clasa muncitoa
re a simțit încă de Ia început nevoia

de a-și Stringe rindurile si de a ac
ționa unită pentru Împlinirea misiu
nii istorice ce-i revenea in creare»
noului destin al poporului român.
Aspirația spre unitate s-a afirmat cu
deosebită tărie in special in
mo
mentele grele ale luptei revoluționa
re, în perioadele de înfruntare des
chisă cu clasele exploatatoare, pentru

40 de ani de la făurirea partidului
muncitoresc unic în țara noastră
M

salvgardarea libertăților și drepturi
lor vitale ale celor ce muncesc, pen
tru interesele supreme ale națiunii".
între momentele esențiale ale is
toriei organizării clasei muncitoare,
ale luptei pentru unitate proletară,
la loc de seamă se Înscriu crearea,
în 1872, a Asociativi generale a lu
crătorilor din România — cea dinții
organizație a muncitorimii la scara
întregii țări — apariția in 1886, a
primului program revoluționar mar
xist al mișcării noastre muncitorești
in cadrul căruia era statuată cerința
stringerii într-un singur mănunchi a
tuturor forțelor revoluționare, făuri
rea, în 1893. a partidului politic pro
letar. ce a reunit, sub faldurile stin
dardului roșu, toate organizațiile so
cialiste din țară. Existenta unui par
tid unic, înfăptuirea unității munci
torești au asigurat proletariatului
român capacitatea de a purta mari
bătălii de clasă, forța de a se, afirma
ca factor hotăritor în lupta dusă de
întregul popor în vederea înfăptui
rii statului național unitar român.
După Marea Unire din 1918, voin
ța de unitate a clasei noastre mun
citoare s-a exprimat în Vasta activi
tate politică și organizatorică desfă
șurată de toate forțele socialiste si
proletare, „pentru unificarea lor.
formînd un singur bloc socialist, un
singur partid proletar care să ducă
înainte lupta clasei muncitoare din
noua Românie spre realizarea idea-

ROMANIA-FILM prezintă
filmul muzical

ZÎMBET DE SOARE
O producție o Cosei de filme 5

enariul : Vasîlica Istrate ; muzica : Marius Țeicu ; imaginea ! Ion
larinescu ; regia : Elisabeta Bostan. Cu : Carmen Galin, Mircea Diaconu,
lianca Brad, Tudor Petruț, Petre Nicolae, Ileana Stana lonescu, George
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CONSEMNĂRI

BRAD

Valoroase mărturii ale trecutului
intr-un nou lăcaș muzeal
De curînd, locuitorii
frumosului oraș Brad
din Țara Zarahdului
au trăit momente emo
ționante la deschiderea
secției de istorie și et
nografie a Muzeului
județean din Deva, intrind în circuitul mare
lui public un nou spa
țiu destinat educației
patriotice, revoluționa
re a oamenilor muncii.
In acest adevărat mu
zeu de istorie și etno
grafie, in sălile de la
parter sint înfățișate
istoria și tradițiile în
tregului Zarand, prin
cipalele momente in
care brădenii, ceilalți
locuitori din zonă s-au
manifestat în contex
tul istoriei naționale —
organizarea comunită
ților umane în epocile
străveche și
veche,
conviețuirea daco-romană, organizarea pri
melor formațiuni prefetidale.
participarea
zărăndenilor la răs
coala din 1784, la ac
tul Unirii din 1918. la
marile mișcări munci
torești dintre cele două
războaie mondiale.
Un spafiu amplu este
consacrat împlinirilor
din epoca pe care cu
mîndrie
justificată
„Epoca
■o
numim

îului socialist", cum scria un docu
ment de epocă. Unei asemenea ne
cesități
i-a răspuns Congresul din
mai
1921 care a hotărit făurirea
Partidului Comunist Român. prin
transformarea vechiului partid so
cialist. Partidul comunist a pășit pe
scena istoriei ca unic reprezentant,
al clasei noastre muncitoare și. tot
odată. ca întiiul partid care avea or
ganizații proprii pe tot teritoriul
României reintregite. organizații ce
cuprindeau in rindurile lor, alături
de oamenii muncii români, și oa
meni ai muncii aparținind naționa
lităților conlocuitoare. In perioada
următoare, in care. în condiții poli
tice complexe, unitatea politico-organizatorică a clasei muncitoare a
fost scindată, una dintre trăsăturile
pregnante ale epocii a reprezentat-o
preocuparea pentru atenuarea conse
cințelor sciziunii, pentru realizarea
unității de acțiune muncitorească,
în spiritul adevărului istoric, secre
tarul general al partidului a apreciat
că: „In numeroase acțiuni de clasă,

Nicolae
Ceaușescu".
Marile ctitorii ridicate
în anii socialismului,
mai ales după Congre
sul al IX-lea al parti
dului, dezvoltarea ști
inței, culturii și invățămintului, activitatea
susținuți a formațiilor
de artiști amatori în
cadrul Festivalului na
tional „Cintarea Româ
niei" sint relevate prin
ample fotomontaje.
Sălile de la etaj sînt
rezervate etnografiei.
Cu ajutorul unor vechi
obiecte, a numeroase
fotografii sint prezen
tate ocupațiile de bază
de pe aceste străvechi
păminturi românești,
muncile timpului, creș
terea animalelor, stupăritul etc. Exponatele
ilustrează, prin întrea
ga lor evoluție, dez
voltarea
așezărilor,
principalele activități
și modul lor de des
fășurare in lumea sa
tului, evidențiindu-se
meșteșugul traditional
al
olăritului,
intre
care
ceramica
de
Obirșa și Tirnăvița se
află la loc de frunte.
Multe obiecte sînt ex
puse în mărime natu
rală (între ele se numărră un vechi război
de țesut cu alesătură,
roata olarului), lor ală-

turîndu-li-se și obiecte
ilustrative pentru ocu
pațiile casnice și viața
economică a satelor,
reprezentative în acest
sens fiind rotăritul de
la Dobroț și Leanț și
spătăritul din Rișcullța, unde meșteșugurile
respective se transmit,
de mulți ani, din tată-n
fiu. Tot aici, multi Vi
zitatori se opresc într-unâ din
încăperi
unde este înfățișat un
interior de casă țără
nească. De fapt, tot ce
se află In acest lăcaș
de cultură și spirituali
tate românească atestă
dorința oamenilor din
această parte a țării
de a îmbina utilul și
frumosul. „Ne-am stră
duit ca prin materia
lul documentar să re
liefăm drumul parcurs
in istoria națională de
mofii erișeni, izblnda
lor alături de întregul
nostru popor in anii
victorioși ai socialis
mului, marile împli
niri din perioada în
scrisă cu litere de aur
in cartea patriei -Epo
ca Nicolae Ceaușescu-"
— ne declara muzeo
graful Mihai David,

Sabin CERBU
corespondentul
„Scinteii"

în marile lupte sociale și politice îm
potriva patronilor, a regimului burghezo-moșieresc, s-a infăptuit fron
tul unic de jos, s-a realizat o cola
borate strînsă între comuniști și so
cialiști, intre organizațiile sindicale,
pe o platformă politică comună. Această colaborare s-a accentuat in
preajma celui de-al doilea război
mondial, în lupta antifascistă. împo
triva dictaturii antonesciene, a înro
birii tării de către Germania nazistă
și a războiului antisovietic". Pe te
melia acțiunii unite a clasei munci
toare au fost imprimate bătăliilor so
ciale și politice pe care aceasta le-a
desfășurat un caracter larg cuprin
zător, o înaltă combativitate revolu
ționară. un puternic ecou în conștiin
ța țării, o profundă înrîurire asupra
cursului vieții politice. Asemenea
trăsături au avut eroicele lupte mun
citorești din ianuarie-februarie 1933,
marile manifestații democratice din
mal 1936. viguroasa
demonstrație
antifascistă și antirăzboinică de la 1
Mal 1939,
care,
așa cum subli
nia tovarășul Nicolac Ceaușescu. „a
marcat un moment superior in lupta
pentru unitatea clasei muncitoare în
România", marile manifestații
de
protest din august — septembrie 1940
împotriva Dictatului de la Viena. Aceste luminoase tradiții de luptă uni
tă au fost consacrate. în plan politic,
prin înțelegerea încheiată în aprilie
1944 între Partidul Comunist Român
și Partidul Social-Democrat. ințelegere prin care S-au pus
bazele
Frontului Unic Muncitoresc. Clasa
muncitoare,unită
____ „
________ ...
a ...
reprezentat
în
acele grele șl complexe împrejurări
istorice, în care era primejduită în
săși ființa națională a României, fac
torul hotărîtor al coalizării tuturor
forțelor patriotice, progresiste, de
mocratice pe o platformă
comună
pentru salvarea țării. Unitatea de
luptă a muncitorimii române a chezășuit făurirea unității de voință și
acțiune a întregului popor, izolarea
regimului antonescian si. prin toate
acestea, s-a aflat la temelia măreței
biruințe de la 23 August 1944, deschi
zătoare de nou făgaș în cursul
multimilenar al istoriei patriei. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu
sublinia : „O Importanță deosebită a
avut făurirea, la 1 Mai 1944. a Fron
tului Unic Muncitoresc ; înțelegerea
intervenită intre partidul comunist
și partidul social-democrat a sporit
capacitatea de acțiune și forța de
organizare a clasei muncitoare, deschizind perspectiva realizării unității
sale politice-organizatorice, a cxercitat o puternică influentă asupra

Societatea noastră își întemeiază
efortul spre progres pe năzuința
fundamentală de afirmare a tutu
ror posibilităților umane. Efortul in
dividual este, desigur, ca pretutin- .
deni, important ; el iși potențează
însă pe deplin virtuțile într-un ca
dru organizatoric stimulativ, la locui de muncă, în unitățile produc
tive. in toate localitățile, in institu
ții științifice și culturale.
întrebarea „Este activitatea cultuÎal-educativă la nivelul potențialuui științific și artistic al localită
ții, al solicitărilor reale 7" adresa
tă factorilor de răspundere îri dotnenlu sau unor cetățeni din orașul
Cîrnpina capătă astfel o semnifica
ție aparte. Consemnăm numâi cîte
va din multele răspunsuri primite
din partea unor oameni care se con
sideră nu numai prin funcție, ci și
prin pasiune implicați in acest
profund proces al devenirii umane.
Profesorul Constantin Radu, pre
ședintele comitetului orășenesc de
cultură șl educație socialistă, direc
torul casei de cultură.
— în orașul nostru, cu o mare pon
dere muncitorească, viața culturală
se dezvoltă pe fundamente solide.
Am în vedere atît dotările materia
le realizate în ultimele decenii, cit
și existenta unor forțe umane loca
le, active și pasionate. Cred că în
pasiunea acestor oameni, colabora
tori permanent! al instituțiilor de
cultură, se află suportul durabil al
întregii noastre activități, garanția
atingerii obiectivelor propuse. Dar
nu singurul. Sondăm permanent po
tențialul creativ al acestor pasionați
si încercăm să le găsim cel mai avantajos loc in sistemul organizato
ric pe care îl avem. De pildă, avem multi pasionați de teatru. Aceasta ne-a permis să înființăm un
teatru popular cu trei secții : pro
ză, păpuși, estradă. Activează per
manent în acest colectiv aproxima
tiv 80 de persoane, de la artiști pro
fesioniști, cu deosebire din Ploiești,
pînă la copii de grădiniță. Reperto
riul formației — ales cu deosebire
din dramaturgia românească contem
porană (M. Sorescu, D. Solomon, Pe
tru Vintllă, M. Ispirescu) — calita
tea spectacolelor ne fac săli pline
la casa de cultură (850 locuri).
— Viața teatrală este deosebit d?
activă la Cimpina, continuă ideea
prof. Nicolac Stanciu, metodist la
casa de cultură, deoarece pe lingă
teatrul popular avem o bună forma
ție si la I.C.P.P.G. Mal mult, s-a
dezvoltat o efervescentă viată lite
rară grupată in jurul cenaclului
„B. P. Hasdeu", condus de praf.

unirii celorlalte forte patriotice,
antihitleriste".
Unitatea de acțiune muncitorească
și-a vădit uriașă sa însemnătate si
in perioada ce a urmat, aceasta dovedindu-se factorul hotărîtor al tu
turor izbînztlor obținute In înnoirea
democratică a societății românești,
în cucerirea puterii politice din mii
*
nile claselor exploatatoare. în refa
cerea economică a țării.
Ca o concluzie firească a acestui
proces
istoric, că o încununare a
unor Îndelungate tradiții Si. deopo
trivă. ca un răspuns la cerințele su
perioare pe care le reclama noUa
etapă a revoluției Și construcției so
cialiste. s-au desfășurat în februarie
1948 lucrările Congresului reunifiesril; ele au statuat făurirea partidului
revoluționar unic al clasei munci
toare și, prin aceasta, au asigurat
forțelor revoluționare dih tara noasstră detașamentul de anvangardă și
statul major capabil să organizeze si
mobilizeze energiile poporului, să
conducă opera complexă de edifi
care a noii orinduiri. Analizînd da
tele și faptele istoriei, îndelungata
luptă pentru unitate a clasei noastre
muncitoare, secretarul general al
partidului a desprins Valoroase con
cluzii și învățăminte pentru actuali
tate : „Experiența practică a Româ
niei demonstrează că lichidarea sci
ziunii și realizarea unității clasei
muncitoare, dezvoltarea colaborării
între comuniști și socialiști, intre
toate forțele revoluționare, democra
tice care se pronunță pentru trans
formarea înnoitoare a societății sint
o condiție esențială a victoriei revo
luției și construcției socialiste. Toc
mai înfăptuirea unității a asigurai
ducerea la îndeplinire a sarcinilor de
uriașă complexitate puse de trans
formarea societății noastre pe calea
socialismului. Viața demonstrează că
unitatea tuturor oamenilor muncii,
fără deosebire de naționalitate, a în
tregului nostru popor, sub condu
cerea partidului comunist, constituie
și in condițiile noii etape în care ne
aflăm factorul determinant al înfăp
tuirii mărețului Program de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, izvorul tuturor
victoriilor pe care le obținem in ri
dicarea patriei pe noi culmi de pro
gres și civilizație, in apărarea liber
tății și independentei naționale".
Din această perspectivă, în în
treaga perioadă inaugurată de Con
gresul al IX-lea s-a acționat cu
neabătută consecventă, din iniția
tiva și cu contribuția hotăritoare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru edificarea unui partid puternic,
capabil să asigure la un nivel tot
mal înalt punerea în valoare a po
tențialului de energie si creație al
poporului, să conducă eu succes mă
reața operă de construcție socialistă
din țara noastră. Pe temelia unei
asemenea preocupări partidul nostru
s-a întărit necontenit. înfățișindu-se
azir ca un partid viguros, puternic,
prin forța organizațiilor sale, prin
calitățile morale și politice ale mem
brilor săi. prin legăturile sale strînse
cu toți oamenii muncii și integrarea
sa tot mai profundă în viața socie
tății, prin largul prestigiu social si
încrederea cu care este înconjurat
de întregul popor, prin spiritul revo
luționar. creator sub semnul cărora
își desfășoară activitatea, prin iden
tificarea neabătută cu supremele as
pirații ale poporului.
La 40 de ani de la făurirea parti
dului unic al clasei noastre muheitoare, acesta este centrul vital al na
țiunii, de la care emană energia ce
pune in mișcare vastul angrenaj so
cial al României de azi, inima Veșnic
tinără a poporului, forța care cu
clarviziune științifică organizează și
conduce! poporul în munca si lupta
pentru înaintarea tării spre noi
piscuri ide progres si civilizație. Iar
aceasta reprezintă suprema confirmare a justetei hotărîrii de unificare
adoptate de Congresul istoric din fe
bruarie 1948.

Silviu ACHIM

Const. Ispășoiu. cu participarea unor
oameni cu reale Înzestrări, care se
exprimă în toate genurile, inclusiv
în genurile satirice. în colaborare
cu formațiile de teatru acționează
colectivul pentru montaje muzicâlliterare. grupuri de recitatori, interpreți-rapsozi.
— Cînd avea loc discuția noastră,
în sala casei de cultură se desfă
șura un spectacol...
— Ceea ce am reușit să facem, în
egală măsură, a fost să deschidem
larg porțile instituțiilor de spectacol
profesioniste. Nu numai teatrul din
Ploiești ne oferă spectacole după un
program riguros, ci și Naționalul

Prin artă, istoria poate deveni o
adevărată școală a educației civice.
Iată un adevăr pe care o privire
oricît de sumară asupra picturii
românești îl pune cu prisosință în
valoare. Căci istoria artei noastre din
toate timpurile este capabilă să ilus
treze convingător faptul că artiștii
cu adevărat înzestrați au exprimat
in creația lor caracterele cele mai de
preț ale lumii în care au trăit și a
cărei parte vitală au fost.
Numeroasele modele pe care Ie
furnizează și astăzi pictura, alături de
poezie, proză, teatru, muzică sau fol
clor. confirmă pe deplin faptul că în
totdeauna creația spirituală a fost
strins legată de cele mai importante
probleme sociale, de idealurile și aspi
rațiile poporului. Să ne amintim doar
numeroasele portrete și compoziții ca
re îl înfățișează pe Mihai Viteazul —
cel că a înfăptuit prima unire a tutu
ror românilor, de la cunoscuta gravu
ră a lui Sadeler la „Jurămîntul lui
Mihai" de Carol Wallenstein, și de
la „Mihai Viteazul intrînd în Alba
Iuliâ" de Constantin Lecca la nu
meroase variante contemporane ; șl
mai tîrziu numeroasele portrete ale
lui Alexandru Ioan Cuza. în care atît
contemporanii, cît și urmașii au văzut
însăși întruchiparea ideii de unitate
națională. Să ne amintim figura
dîrză, mîndră a lui Tudor din Vladimiri, așa cum l-a fixat în imagine
Theodor Aman. Chipurile revoluțio
narilor pașoptiști, pictați de Ion
Negulici, reprezintă și astăzi pentru
cei ce străbat
sălile muzeelor de
artă momente solemne, dovezi ale
unor opțiuni morale în aprecierea
faptelor istoriei. Valoarea lucrărilor
S-a însoțit în aceste cazuri și în
multe altele cu valoarea socială,
constituind pentru generațiile trecu
te și prezente o adevărată școală a
educației patriotice. Nu încape în
doială că marii artiști ai tuturor tim
purilor au văzut în eroii neamului
românesc întruchiparea celor mal
înalte virtuți ale poporului însuși.
„Acela care luptă pentru o cauză nu
mai este al său ci al principiilor al
căror apostol s-a făcut" — mărturi
sea. de pildă. Ion Negulici. care sin
tetiza in portretele și în lucrările
sale cu caracter alegoric aspirațiile,
idealurile și credințele unui întreg
popor.
Unitatea și libertatea României,
independenta ei. au constituit ade
vărate prilejuri de meditație nu doar
pentru artiștii revoluției de la 1848,
ci și pentru toți artiștii adevărați
care au scris cu mijloacele artei lor
istoria culturii românești moderne
si contemporane. Mai ales in mo
mentele de înaltă tensiune ale în
cleștării revoluționare, intensitatea
fierbinte a apelului afectiv și-a gă
sit exprimarea pe măsură, limbajul
clar și hotărît Capabil să mobilizeze
masele. „Revoluția a intrat în sufletul meu", obișnuia să spună C.D.
Rosenthal, creatorul
care, deși se
stingea la numai 31 de ani, a lăsat
artei noastre imaginile antologice
ale „României revoluționare", ale
„României rupîndu-și cătușele pe
Cîmpia Libertății", portretele lui Ni
colae Bălcescu, Nicolae Golescu,
Elena Negri.
Imaginile încleștărilor care au con
tribuit prin ani la obținerea și men
ținerea libertății noastre sociale și
naționale, ca și momentele de adîncă spiritualitate ale acestui popor
conțin ample resurse formative. Spre
aceste imagini s-au îndreptat gîndurile pline de admirație și respect ale
Urmașilor. Avram Iancu înfățișat de
Barbu Iscovescu, imaginea căuzașilor
revoluției.înfățișați de Costache Pe-

trescu, „Deșteptarea României" de
Gheorghe Tattarescu. autorul deopo
trivă al celui mai cunoscut portret
al lui Nicolae Bălcescu, sint și astăzi
exemple de gîndire și acțiune ale
unor înaintași de prestigiu. Subli
niind această idee de prețioasă par
ticipare la viața întregului popor,
Alexandru Vlahuța, unul din rarii
prieteni ai lui Nicolae Grigorescu și
unul din primii exegeți ai operei
sale, scria referindu-se la atitudinea
pictorului în luptele pentru cîștiga• rea independenței : „tn rînd cu soldații, înfruntînd moartea, a privit de
aproape toate atrocitățile războiului,
a înțeles cine sînt adevărații eroi, și
lor le-a închinat toată iubirea și toa
tă admirația sufletului ; pe ei, pe
opincarii aceia uscați și Vînjoși, care
se svirleau cu frenezie în brațele
morții, pe ei mai ales i-a nemurit
în puternica lui operă, cea mai miș
cătoare epopee a vitejiei neamului
nostru". De atunci s-a scris mult des
pre ceea ce am putea numi „mitul
Grigorescu" asociat în conștiința
noastră, a tuturor cu însăși ideea de

ficultăti ce țin de propria noastră
muncă. De pildă, nu reușim cam de
mult timp să menținem viabilă o
brigadă artistică, formație cu mare
audientă la public, sau cineclubul
care cam de mult nu mai produce
nimic. Este adevărat, avem un cineclub
activ
la
întreprinderea
„Neptun“, dar și noi ar trebui să-l
reactivăm pe-al nostru, deși sint
unele probleme de rezolvat In procu
rarea peliculei.
— Cum se face că totuși alțiî găsesc resursele necesare. De pildă, la
casa culturii, a științei și tehnicii
pentru tineret ?
— Pentru că ne aflăm la acest

— De pildă ?
— Munca lor poate fi regăsită in
lucrările în piatră de la muzeul „lulia Hasdeu", în curs de amenajare,
în expozițiile trimestriale, in acțiu
nea de înfrumusețare a localității.
Avem insă responsabilități mult,
mult mai mari, mai ales să inten
sificăm activitatea la nivel de bază
In întreprinderi, să punem mal mare
accent pe potențialul creativ al ti
nerei generații.
—• Așa cum arată și titulatura, sub
liniază ing. Gh. Pișcan, directorul
casei culturii, a științei si teh
nicii
pentru
tineret,
un
loc
primordial revine educației științi-

THEODOR AMAN s

Tudor Vladimirescu

NICOLAE GRIGORESCU

Gornistul

bucureștean. Teatrul Mic, „Bulandra". Opereta, chiar Opera, alte
teatre din tară. Dacă am contabili
za numărul de spectacole, am putea
spune că avem in localitate o sta
giune permanentă, susținută de co
lective prestigioase, cu reprezenta
ții de cea mai bună calitate. Este
deopotrivă o satisfacție pentru spec
tatori si o posibilitate de a învăța
și de a ne compara munca proprie
din perspectiva unor reușite ale ar
tei spectacolului.
— Și nu numai pentru formațiile
caselor de cultură.
— Ne preocupă să diversificăm pa
leta manifestărilor cultural-educati
ve. ne spune tovarășul Constantin
Radu, dincolo de activitatea de spec
tacol. Dorim să punem mai mult in
valoare potențialul corului mixt
„Gheorghe Danga", al tarafului, al
grupului satiric, să extindem cercu
rile tehnico-aplicative. Și mai ales să
sprijinim activitățile de această na
tură din întreprinderi, unde avem
cîteva formații consolidate, cum ar
fi brigada artistică de la întreprin
derea de piese turnate, grupul folk
de la „Neptun", grupul vocal de la
întreprinderea ..Munca", altele afla
te in școli și instituții. în această
direcție avem de invins unele dl-

„capitol" al activității noastre, ob
servă Gheorghe Văleanu, metodist,
cineclubul nostru a realizat citeva
filme despre tinerii de azi, despre
frumusețile zonei. Am atras tineretul insă într-o paletă largă de activitățf cultural-educative. Și formatla noastră de teatru este deosebit
de activă, am inițiat chiar și un
„studiou experimental de teatru po
litic" ; cenaclurile literare „Urmuz",
„Respirări" și „Generația nouă" ne
aduc mari satisfacții.
— Am căutat să ne cunoaștem, și
o dată cu noi și tinerii localnici, Is
toria orașului, să o scriem chiar —
subliniază tovarășul Cristian Oprescu,
prim-secretar al comitetului orășe
nesc al U.T.C. în cursul de esteti
că din cadrul universității culturalștllnțiflce am întreprins un studiu
de topollngvlstică. addendă la mo
nografia orașului pe care o pregă
tim. Lucrăm, de asemenea, la întoc
mirea unei monografii a petrolului
cîmpinean, am alcătuit albume cu
mal vechile tipărituri apărute aici
și al personalităților locale. Artiștii
plastici Sînt prezenți nu numai cu
expoziții în holul casei tineretului,
ci participă și la lucrări de mai larg
interes.

Marina PRETJTU

vem o formație de teatm. un cor.
organizăm concerte simfonice, ex
poziții de artă plastică, o expoziție
de fotografii despre evoluția orașu
lui. Viața științifică dă noi dimen
siuni spiritualității orașului. B'blioteca noastră cu cele peste 30 000 de
volume de specialitate este mult
căutâtâ»
— Viața cărții este una din cele
mai complexe și mai active la noi.
observă și Ana Brad, responsabila
bibliotecii. Peste 5 200 de cititori îm
prumută anual peste 76 mii de vo
lume. Organizăm numeroase mani
festări cu cartea, invităm oameni de
cultură, oferim asistență metodică.
Necesitățile sînt însă mai mari decit posibilitățile noastre.
— Am căutat să cuprindem toate
categoriile de locuitori, precizează
tovarășa Maria Ene, eecretara cu
problemele de propagandă ale co
mitetului orășenesc de partid. Orga
nizăm concursuri, simpozioane, mese
rotunde, avem unele manifestări de
venite tradiționale, cum sint zilele
culturii cimpinene „Flori de mai",
un complex de activități care d irează o lună, concursul cultural-ar
tistic „Bucuria muncii", colocvii mun
citorești ș.a. Activitatea cultural-educativă răspunde celor mai importan
te solicitări și folosește in bună mă
sură forțele do care dispunem. Se
fice și tehnice, perfecționării pregă
impune insă, așa cum ne-o cere re
tiri! profesionale. Am încheiat o se
centa Conferință Națională a parti
rie de contracte de cercetare, dar
dului, să intensificăm activitatea da
sintem încă departe de posibilități.
educație prin muncă și pentru mun
să le ațin— Ce vă Împiedică
.......................................
că. să facem mai mult pentru tineri,
geți 7
să-i atragem la acțiuni complexe, să-i
și consultăm, pentru a le cunoaște
— Nu sînt încă pe deplin stabi
necesitățile și gusturile. Să folosim
lite clauzele legale
_____ ale acestor acmai judicios potențialul creativ teh
tlvltățl. Apoi, nu am reușit să pu
nic și științific, să-l implicăm mai
nem in valoare potențialul științific
mult
In progresul localității. în ca
local al tinerilor. Formele pe care
drul comitetului orășenesc am dis
le practicăm vizează mai ales acti
cutat adesea aceste aspecte, unora
vitatea din . cercuri, care se bucură
le-am găsit
răspuns, la altele ne
de o reală prețuire, cum sint cele
străduim să-I aflăm. Prlntr-o mai
de electronică aplicată, telegrafie, de
bună
conlucrare
a tuturor factorilor
sen tehnic etc. Un cerc al tlnăruavem posibilitatea să facem și mai
lul petrolist cultivă tradiții munci
activă, mai penetrantă viața cultutorești, iar brigada științifică pro
ral-educativă a localității, astfel in
prie e prezentă Ia manifestările lo
cit ea să corespundă solicitărilor și
cale mai importante. împreună cu
să folosească deplin potențialul de
comisia tehnico-ștlințifică a orașu
,
care dispunem.
lui organizăm anual o expoziție cu
Sint opinii care dovedesc că viața
cele mai bune realizări ale tineri
spirituală înflorește continuu. își di
lor din oraș și o expoziție de inversifică și amplifică virtuțile for
ventică.
mative. Mal mult, semn al unui dez
— Activitatea științifică este o di
voltat simț critic și autocritic, fac
mensiune a vieții orașului nostru,
torii responsabili, oamenii locului au
precizează Veronc Stănescu, tehni
conștiința faptului că pot mai mult,
cian la Institutul de cercetări și pro
că șl în acest domeniu expresia ca
iectări petrol și geologie. Cercetăto
litativă trebuie pusă în prim-planul
rii șl proiertanții participă intens la
activității.
viața socială, atît ca oameni ds ști
Emil VA3ÎUJSCTJ
ință, cit și ca artiști amatori. A-

Calitatea vieții culturale și artistice
la nivelul exigențelor actuale
ANCHETĂ DE OPINIE

spiritualitate românească. Artistul
pe care Ion Luna Caragiale îl numea
„cel mai mare liric al României" nu
poate fi însă înțeles în afara timpului
său. Dincolo de .căutările și exigen
țele mereu reînnoite față de pictură,
îrămîntări pe ■care biografii operei
grigoresciene ie-au relatat pe larg,
realitatea creației rămine pini astăzi
una din cele mai emoționante expre
sii ale spiritualității românești. Sim
plitatea, atît de elocventă, atît de
intens expresivă a imaginilor grigoresciene exprimă la un înalt nivel
dragostea pictorului față de țară ți
de oamenii ei. Iată de ce firească ne
apare una din mărturisirile lui de
credință: „Am crezut că patria
noastră prezintă destule subiecte ve
ridice de studii, destule frumuseți
originale și artistice spre a-și putea
avea locul cu demnitate in galeria
oricărui muzeu din lumea occidenta
lă ; mă voi sili cu toată stăruința,
pe cît puținele mele mijloace imi
vor permite să fiu slabul lor inter
pret". Pictura grigoresciană, ca și
suflul eroic pe care reușesc să-l
transmită lucrările inspirate de mo
mente ale Războiului pentru indepen
dență pun pe deplin in valoare această intenție.
Ca și Grigorescu,
Carol Popp de Szatmarl, Sava Henția și G. D. Mirea — artiști care au
însoțit trupele românești în timpul
Războiului de Independență — au
dat chip concret unora dintre figurile
exponențiale care și-au păstrat o va
loare exemplară pentru generațiile
de azi și de miine.
Pictorii s-au adresat mereu surse
lor istorice pentru a se confrunta
astfel cu valorile trecutului, pentru
a da prin intermediul lor adevărate
pilde de eroism contemporanilor.
Mai ales momente solemne pentru
întregul nostru popor, cum a fost vo
tul prin care, în 1918, era consfințită
unirea de stat a românilor, au reținut
atenția artiștilor. Era demonstrată
astfel pasiunea neostoită de a redes
coperi dimensiunile și valorile spi
ritualității românești. Simbolul și
narațiunea, compoziția alegorică și
evocarea concretă au inclus, în crea
ția artiștilor contemporani, istoria de
peste două milenii a meleagurilor
românești, subliniind mai presus de
toate, o dată cu permanența unui tre
cut glorios, flacăra nestinsă a uni
tății întregului popor român. Chipul
marilor personalități ale istoriei
noastre care și-au dăruit viața îm
plinirii ideilor progresiste, dar șl eroismul anonim al atîtor ostași căzuti pentru apărarea patriei, calma
demnitate a unui Horea, care a mers
pînă la sacrificiul suprem pentru bi
nele obștii, martiriul țăranilor eroi
de Ia Moisei, dar și jertfa celor ce au
cucerit Victoria în incandescentul
August al anului 1944 sînt capabile
să releve, fiecare în parte, sensul și
continuitate® istoriei românești. O
istorie de lupte neîntrerupte pentru
dobîndirea unei vieți libere șl
demne.
Ca și înaintașii lor, creatorii con
temporani au găsit imaginile cele
mai potrivite, cele mai convingătoa
re prin care arta lor să ajungă la
inima oamenilor, să-i însuflețească
în munca și lupta lor. Imaginile tre
cutului în care se află înscrisă lupta
pentru libertate a străbunilor stră
bate multe din aceste creații, pentru
ca oamenii cărora li se adresează să
descifreze în ele bucuria de a-și iubi
patria, să afle mereu îndemnuri care
să le însuflețească propria viață și
activitate constructivă.
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Plenara lărgită a Consiliului Național
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, al Agriculturii, Industriei Alimentare,
secretar generai al Partidului Comunist Român,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor
președintele Republicii Socialiste România,

a Cooperativelor Agricole de Producție
Muk iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în numele milioanelor de țărani cooperatori, al tuturor celor ce fac să
rodească tot mai îmbelșugat glia străbună, participanții Ia Plenara Consi
liului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție vă exprimă,
din adincul inimilor, cele mai alese sentimente de profundă dragoste și
nețărmurită
recunoștință,
mult
stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, eminent conducător de partid și de țară, înflăcărat revo
luționar patriot, pentru contribuția dumneavoastră determinantă la elabo
rarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și stalului nostru,
pentru tot ceea ce ați făcut și faceți ca scumpa noastră patrie să se înalțe
pe noi trepte de progres ș| civilizație, spre binele și prosperitatea națiunii
noastre socialiste.
,
îil cadrul plenarei au fost pregnant puse în evidență marile realizări
obținute de poporul nostru in anii care au trecut de la Congresul al IX-lea
al partidului, perioada cea mai bogată în Împliniri din întreaga istorie multi
milenară a României, pe care întreaga noastră națiune o numește, eu legitimă
mîndrie patriotică, „Epoca Nieolae Ceaușescu".
Participanții la plenară au dat expresie seniimentclor de deosebită stimă
și prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului
șl statului nostru, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contri
buția de mare însemnătate adusă Ia elaborarea și transpunerea în viață a
politicii partidului, a planurilor și programelor de dezvoltare economicosocială a patriei. Ia continua înflorire a științei, învățămîntului și culturii
romanești.
Desfășurîndu-șl lucrările intr-un climat dd1 puternică angajare patriotică,
revoluționară, de impresionantă unitate de acțiune a țărănimii, a întregului
popor în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe
secretar general. Plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție a analizat cu exigență, in spirit critic și autoeritle, rezul
tatele obținute de agricultura cooperatistă în anul 1987 și a stabilit măsuri
concrete care să asigure realizarea planului pe anul 1988 și a bugetelor de
venituri și cheltuieli pe trimestrul I și pe întregul an. In timpul dezbaterilor,
o atenție deosebită s-a acordat ereșterii rolului și răspunderii uniunilor jude
țene, ale organelor de conducere colectivă din cooperative și asoetații econo
mice intercooperatiste in aplicarea principiilor autoconducerii și autogestiunii
economico-financiare in toate unitățile agricole cooperatiste.
Toți cei ce muncesc pe ogoarele patriei, dind expresie sentimentelor de
profundă dragoste, prețuire și recunoștință pentru grija și sprijinul perma
nent pe care îl acordați dezvoltării și modernizării agriculturii, se angajează
ferm in fata partidului, a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe
Nieolae Ceaușescu, să acționeze cu inaltă răspundere pentru efectuarea la
timp și de cea mai bună calitate a tuturor lucrărilor agricole, astfel ca, in
acest an, să realizeze producții agricole cit mai mari, la nivelul cerințelor
noii revoluții agrare, al sarcinilor ce revin acestei ramuri de bază a economiei
din hotărîrile Congresului al XIII-Iea și Conferinței Naționale ale partidului,
sporind astfel contribuția agriculturii, a țărănimii la ridicarea României
soeialiste pe noi culmi de progres șl civilizație.

Joi a avut loc Plenara Consiliu
lui Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, care a
analizat rezultatele obținute în 1987,
modul cum acționează Uniunea Na
țională, uniunile județene și uni
tățile cooperatiste pentru aplicarea
indicațiilor și orientărilor
secreta
rului generai al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, privind creșterea
producțiilor vegetale și animaliere la
nivelul cerințelor noii revoluții agrare, al obiectivelor importante ce
revin agriculturii cooperatiste din
documentele Congresului al XIII-Iea
și Conferinței Naționale ale parti
dului.
Punînd accentul pe realizarea și
depășirea planului de producție pe
1988 la toți indicatorii, plenara a
dezbătut sarcinile ce revin organe
lor de conducere colectivă din agri-

tv
20,00 Telejurnal
20,40 Priorități în economie
21,00 Partidul.
Ceaușescu,
România.
Emisiune literar-muzicală (color)

cultura cooperatistă pentru perfec
ționarea organizării muncii și a pro
ducției, asigurarea ordinii și disci
plinei în fiecare sector de activitate,
pentru buna gospodărire a tuturor
mijloacelor materiale și financiare,
întărirea continuă a proprietății ob
ștești — temelia dezvoltării fiecărei
cooperative și asociații, a progre
sului și bunăstării țărănimii.
La lucrările plenarei a participat
și a luat cuvîntul tovarășul Vasile
Bărbulescu, secretar al C.C. al
H.C.R.
într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la plenară au
adresat
o telegramă tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

21,25 Pe calea progresului multilateral
al țării. Două decenii de la reor
ganizarea
lerltorial-adminlstratlvă. Azi, județul Buzău. Documen
tar (color)
21,40 Cadran mondial. România și pro
blemele lumii contemporane
21,55 Telejurnal

Un obiect util în orice gospodărie

O gospodărie bine pusă la punct
trebuie să includă în propriile-i
dotări și o mașină de cusut : pen
tru economia de timp, pentru eco
nomia în bugetul familiei și, fireș
te, pentru satisfacerea unor urgente
pe care unitățile de profil nu le
pot întotdeauna onora la termenele
dorite de solicitant. Aplicarea unui
guler la o cămașă, schimbarea unei
manșete, cusutul unui fermoar etc.
șe pot face operativ cu ajutorul
uneia din eele două tipuri de ma
șini de cusut aflate la vinzare în
raioanele specializate ale comerțu
lui de stat. Este vorba de mașinile
de cusut „Camelia" și „Nicoleta",
executate de colectivul reputatei
întreprinderi Cugir.
Concepute in genul unui mobi
lier, deci ușor de dispus in orice
locuință, cu un design modem, ele

cinema
• Extemporal Ia dirigenție : SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13: 15; 17,15; 19,30,
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11;
13; 15; 17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Totul se plătește: DACIA (50 35 94)
— 15: 17; 19. PACEA (71 30 85) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Unde ești copilărie : DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Cale liberă : VIITORUL (10 67 40)
— 15: 17; 19
• Clopoțelul: TIMPURI NOI (15 6110)
9; 11’ 13
*
*
15
*
17
19
• Misiune ’ specială :
VICTORIA
I

se caracterizează prin cinematică
și înaltă fiabilitate. Ambele mașini
au în dotare came eu ajutorul
cărora se pot efectua cusături în
zigzag, bordurat, surfilat, aplicații,
ajurat, montat dantelă, executat
broderie străpunsă etc. Mașina de
cusut „Camelia" este acționată ia
pedală și constituie un obiect util,
eficient, economicos. Cu ajutorul
acesteia se pot executa șase cusă
turi utilitare și 13 cu ajutorul
accesoriilor.
însoțite de pliante în care este
explicat modul de funcționare, deci
și modul de executare a celor mai
dificile și complicate cusături, cu
termene atestate de garanție, ma
șinile de cusul „Camelia" și „Nico
leta" își pot găsi locul in casa
oricărei gospodine. (Marta Cuibuș).

(16 28 79) — 9: 11; 13; 15; 17; 19, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Mesagerul
invincibil :
STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,30; ÎS; 17,15; 19,30,
LIRA (317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
ARTA
(213186)
— 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Biciul
fermecat :
EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 0; 11; 13; 15;
17; 19
• Cei cinci poznași — 11; 13, Pro
gram special pentru copii și tineret
— 9; 15; 17; 19 : DOINA (16 35 38)
• Taina reginei piraților s BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17: 19
• Vinzătorul de șerpi — 9; ti; 13;
15; 17, Sclava iubirii - • 19 : MIORITA (14 27 14)
• Miss
Iugoslavia :
(14 74 16) - 9; ii; 13; 15;
GA (79 71 26) — 9; 11; li

Joi. au continuat lucrările Plena
rei lărgite a Consiliului National a!
Agriculturii, Industrie Alimentare.
Silviculturii și Gospodăririi Apelor.
Documentele aflate Pe ordinea de
zj a plenarei a» fost dezbătute în
cursul dimineții pe grupe de județe.
După-amiază lucrările s-au desfă
șurat în cele «ase consilii pe dome
nii de activitate : pentru producția
si cercetarea științifică în domeniul
cerealelor și plantelor tehnice ; pen
tru producția si cercetarea științifi
că în horticu’tură ; pentru producția
și cercetarea științifică în zootehnie;
pentru industrializarea
produselor
agroalimentare; pentru contractarea,
achiziționarea și livrarea la fondai
centralizat al statului a produselor
agricole ; pentru fondul funciar, gos
podărirea apelor și silvicultură.
Au avut loc. de asemenea, ședin
țele Consiliului de conducere al De
partamentului Agriculturii de Stat.
Consiliului de conducere al Direc
ției generale economice pentru me
canizarea agriculturii si Comisiei
centrale a producătorilor agricoli.
în acest cadru, participanții au .
dezbătut probleme concrete privind

organizarea si desfășurarea în cele
mai bune condiții a campaniei de
primăvară, a tuturor lucrărilor agri
cole din acest an. utilizarea integra
lă a bazei tehnico-materiale exis
tente. respectarea cu strictețe a teh
nologiilor stabilite, acțiunile ce tre
buie întreprinse pentru îndeplinirea
exemplară a planului pe X988. a pro
gramelor speciale, pentru dezvolta
rea și modernizarea, in continuare,
a agriculturii, industriei alimentare,
silviculturii și domeniului gospodă
ririi apelor, pentru înfăptuirea obiec
tivelor noii revoluții agraro.
Au fost analizate, totodată. măsu
rile ce se impun penlru ridicarea
eficientei în aceste importante sec
toare ale economiei naționale, a ren
tabilității tuturor activităților, pen
tru reducerea substanțială a consu
murilor de materii prime, materiale
Si de energie, pentru îmbunătățirea
modului de aplicare a noului meca
nism economico-fina.nciar si perfec
ționarea autoconducerii autogestiu
nii și autofinanțării în toate unită
țile.
Lucrările plenarei continuă.

Viața economico-socială
a localităților patriei
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEil
*

ALBA : S-a extins
alimentarea cu apă
potabilă
în ultimii ani, în județul Alba
au fost efectuate ample lucrări de
alimentare cu apă potabilă a loca
lităților urbane și rurale. Au fost
realizate două sisteme microregionale de alimentare cu apă potabilă
din acumulările constituite pe rîul
Sebeș — la Petrești, și pe rîul
Arieș — la Mihoiești. Aceste acu
mulări reprezintă sursele de ali
mentare cu apă pentru municipiul
Alba Iuiia și orașșle Sebeș, Aiud,
Ocna Mureș și Blaj, respectiv Abrud
și Cîmpeni. Pentru asigurarea de
bitelor necesare șl distribuția co
respunzătoare a apei în rețea, în
orașul Blaj au fost date în folosință două rezervoare de înmagazinare a apei potabile, cu o capacitate de 2 500 mc fiecare. De asemenea, in municipiul Alba Iuiia se
află în stadiu final de execuție un
rezervor cu o capacitate de 10 000
mc. Prin darea în folosință a aces
tuia se asigură o triplare a capa
cității de înmagazinare a apei po
tabile. (Ștefan Dinică).

CRAIOVA: Un nou cartier
de locuințe
în municipiul Craiova construc
ția de locuințe va cunoaște «i în
acest an un ritm susținut, urmînd
să fie date în folosință 2600 de
apartamente. Așa cum ne spunea
inginerul Cristei Bădescu. directa- •

<

rul Trustului antrepriză generală
de eonstrucții-montaj Dolj, o dată
cu intensificarea lucrărilor pe șan
tierele edilitare din zona centrală
a municipiului se acționează ener
gic la turnarea fundațiilor primelor
blocuri din noul cartier de locuin
țe „1 Mai". (Nicolae Băbălău).

ARGEȘ: Lucrări
de îmbunătățiri
funciare
în scopul creșterii rodniciei pămîntului, în județul Argeș s-au
desfășurat, în ultimul timp, ample
lucrări de îmbunătățiri funciare.
Suprafața irigată depășește acum
40 000 hectare, iar cea desecată
peste 37 000 hectare, O mare ex
tindere au luat lucrările de com
batere a eroziunii solului, supra
fața ridieîndu-se la 80 000 hectare.
(Gheorghe Cirstea).

GALAȚI : în sprijinul
viitorilor marinari
La Liceul de marină din Galati
au fost date în folosință noi dotări:
o cantină, un complex de ateliere-școală, un nou cămin pentru 200
elevi. Noile spații sociale și pen
tru desfășurarea optimă a proce
sului de învătămînt le completează
pe cele existente, asigurînd liceu
lui — una dintre cele mai impor
tante unități școlare cu acest profil
din țară — o funcționalitate spo
rită, condiții optime de studiu si
viață pentru viitorii marinari. (Dan
Plăeșu).

I

Noi repere în constelația
hidroenergetică de pe Volga
în Uniunea Sovietică, puterea
instalată a centralelor electrice a
atins un nivel ridicat; 315 000 MW
in 1935. Este o realizare impresio
nantă, obținută in anii de după
triumful Marii Revoluții Socialiste
din Octombrie, cinci potențialul
creator al poporului a fost în
dreptat spre înfăptuirea politicii
P.C.U.S. de d.ezvoltare puternică a
forțelor
de producție.
in acest
cadru un loc important revenind
punerii în valoare a imenselor re
surse hidroenergetice, de combus
tibili clasici și nucleari de care
dispune tara.
Și în domeniul electrificării s-a
început... cu urimul pas. Țara dis
punea
de o retea
energetică
foarte redusă cînd. la propunerea
lui
V. I. Itenin,
specialiștii au
elaborat celebrul plan de electrifi
care GOELRO. a cărui realizare a
■ durat pînă în 1935. Apoi, an,doi ah’,'
s-au- pus în funcțiune noii! jși! -tot-,
mai puternice centrale electrice, o
etapă itn portantă în sporirea po
tențialului energetic constițuind-o
construirea, in anii postbelici, a
șiragului de hidrocentrale-gigant
de pe Volga.
...Hidrocentrala de la Volgograd
are o putere instalată de 2 541 MW.
Deși a fost dată în funcțiune cu.
rirea trei decenii în urmă,, ea este :
încă printre
cele mai mari din
Europa, producind. intr-un an cu
condiții medii de hidrauljpițșfe,, 11..
miliarde. de kWh. între timix»pe i
fluviile siberiene s-au. . cojjstroit
hidrocentrale mai puternice,, . dar
aceea de la Volgograd continuă să
reprezinte un model de referință
prin originalitatea
și temeinicia
unor soluții tehnice. Prin această
prismă, discuția cu inginerul prin
cipal, Alevtina Alexandrova Svetiitkaia. avea să releve o serie de
aspecte semnificative.
— Locuitorii Volgogradului —
oraș greu încercat în anii imediat
următori Revoluției din Octombrie
și, mai ales, în timpul celui de-al
doilea război mondial, cînd n-a mai
rămas nici o clădire in picioare —
au năzuit și năzuiesc fierbinte spre
a construi durabil și statornic —
ne spune interlocutoarea. Ei și-au
ridicat din ruine orașul, au făurit
și făuresc în continuare uzine și
locuințe; obiective social-edilitare.
Mă aflu
aici de la construcția
hidrocentralei. Am văzut cu ochii
mei cum s-a întins barajul pe o
lungime de 3 250 de metri, unind
malurile Voigăi. Rînd pe rind au
intrat în funcțiune cele 22 de agre
gate de cite 115 MW, pînă in 1963
cînd s-a atins capacitatea pro
iectată.
— Ce a intervenit nou în ultimii
25 de ani în viața hidrocentralei ?
— Privită din exterior, hidrocen
trala pare a fi aceeași. în realita
te, au survenit multe schimbări,
perfecționări. Bunăoară, puterea
instalată crește an de en. Cum
anume ? Periodic scoatem din

0 reducere substanțială a consumului de energie
(Urmare din pag. I)
— trebuie procurate din import.
De altfel, robinetele de reglare re
prezintă astăzi majoritatea importu
lui de mijloace de automatizare al
țării.
Prin urmare, pe «lingă considera
bile economii de energie electrică,
reducerea importului reprezintă un
alt avantaj major al înlocuirii robi
netelor de reglare a debitelor și pre
siunii fluidelor industriale cu variatoare, de turație la motoarele elec
trice, Și atunci, care este motivul
că sistemul nu se aplică și în do
meniul vehiculării și comprimării
fluidelor tehnologice ? Iată, în acest
sens, opinia inginerului Ion Georges
cu,
de la Institutul de proiectări
pentru automatizări; „Sînt mai bine
de șase ani de cînd institutul nos
tru încearcă să determine. în rindul
specialiștilor din proiectare si pro
ducție. un curent de opinie față de
acest procedeu. Dar în afara faptu
lui că majoritatea specialiștilor au
ajuns să fie convinși de avantajele pe
care Ie oferă soluția tehnologică
propusă, în rest s-au întreprins
prea puține inițiative si acțiuni
concrete.
Mă refer în primul
rind la proiectanții generali de
instalații industriale din energe
tică, chimie și petrochimie, sisteme
de irigații, industria extractivă, me
talurgie etc., oare ar trebui să fie
primii interesați. Desigur, există și
unele ezitări, în parte justificate,
dacă se are în vedere faptul că
generalizarea pe scară largă a pro
cedeului va implica echipamente de
bază din industrie, eforturi materia
le și financiare importante. Dar cele
mai multe dintre rețineri își au ori
ginea in rutină și conservatorism.
Nu de puține ori în discuțiile cu
proiectanții, atunci cînd le propunem
să înlocuiască robinetele de reglare
cu variatoare de turație la motoarele
electrice, auzim replici de genul :
«Așa ani învățat, așa fac». Chiar și
inginerii tineri știu prea puțin des
pre posibilitățile variației debitului
și
presiunii
fluidelor acționînd
direct asupra turației motoarelor,
ceea ce înseamnă că și în institutele
politehnice se insistă, cu precădere,
asupra sistemelor clasice de reglare".
Este cit se poate de evident că în
cazul acestei valoroase soluții tehnice,

COSMOS (27 54 M) — 9; UI 13; 15;
17; 19
• Călărețul
fără
cap :
MUNCA
121 50 97) — 15; 17; 19

t

atre

• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : A douăsprezecea noapte
— 18
• Filarmonica
„George
*
Enescu
(15 68 75, Ateneul Români :
Concert
_______
simfonic. Dirijor : Remus Georgescu.
Solist : ștefan Ruha — 18
• Opera Română (13 18 57) : Traviata
- 18

ca de altfel în multe altele prezentate
de ziarul nostru, se constată că nu
opreliști de natură obiectivă ss in
terpun în drumul el spre aplicare și
generalizare, ci, cu precădere, cele
subiective, în care primează teama
de complicații față de nou și grija
de a nu ieși de pe făgașul celor de
mult știute și învățate. Or, refuzul
inițiativei înnoitoare nu poate duce
decît la limitare și stagnare, o ase
menea atitudine fiind în contradicție
cu eforturile de modernizare și pro
gres pe care le face astăzi întreaga
economie națională.
Nu putem încheia această anchetă
fără a încerca să găsim răspuns la
două esențiale întrebări : 1) ce tre
buie făcut în continuare pentru pro
movarea și generalizarea acționărilor
cu turație variabilă Ia motoare elec
trice care antrenează zecile de mii
de pompe, ventilatoare, turbosuflante și compresoare existente în eco
nomia noastră ? 2)
cine trebuie,
în ultimă instanță, să se ocupe de
aplicarea și generalizarea acestei
soluții ? Sînt întrebări izvorîto din
îndemnul
repetat,
mereu
și
cu stăruință,
de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de a face din
experiența valoroasă a constructori
lor socialismului un bun național,
care să servească intereselor socie
tății, creșterii eficienței economice in
toate domeniile de activitate.
Numeroasele opinii exprimate de
interlocutori la această anchetă
converg spre necesitatea stabilirii și
în acest caz, ața cum s-a procedat
în foarte multe situații eind s-a pus
problema generalizării unei expe
riențe valoroase, a unui program
ferm de acțiune, cu termene riguroa
se și responsabilități la fel de preci
se, despre a cărui îndeplinire să se
raporteze periodic, cum se raportea
ză pentru fiecare indicator economic.
La urma urmei, reușita oricărei
acțiuni cere ordine desăvîrșită, obiec
tive concrete, răspunderi precise și
control sistematic.
Se înțelege, dată fiind importanța
economică a soluției economice
propuse, uriașa economie de energie
ce se poate obține la scana întregii
țări,
că
extinderea
utilizării
ei nu ’poate fi lăsată la voia
înttmplării. Aplicațiile ei în dome-

• Teatrul
de operetă
Examene, examene — 18
• Teatrul „Luda Stnrdza Bulandra"
(sate Schitu Măgureanu, 14__75 46) :
Sinziana și Pepelea (spectacol susți
nut do Teatrul dramatle-Constanța)
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu
camelii — 18
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Pentru ce am murit — 18,30
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Scapino — 18; (sala stydio) : La un pas de fericire — 18,20
• Teatrul de comedie (18 64 60) ;
Slugă la doi stăplni — 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic.
14 72 34) : Discuție fără martori — 18;
(sala Ciulești, 18 04 85) : Jean, fiul
lui Ion — 18

A

nitil vehiculării și compresării flui
delor tehnologice sînt incă mult prea
timide : o singură instalație la între
prinderea minieră Moldova Nouă și,
așa cum ne informa ing. Paul Stavarache, de la Institutul de cerce
tare științifică și inginerie tehnologi
că pentru motoare, transformatoare
și aparataj electric din Craiova, încă
una urmează să fie pusă în func
țiune la Combinatul chimic Ișalnița.
Aceasta din urmă sperăm să consti
tuie capul de serie al unui șir de
instalații ce se paie că interesează
chimia, de altfel singurul minister
care a răspuns prospectului-anchetă
difuzat de institut.
Evidențiam mai înainte oportunita
tea stabilirii unui program ferm de
acțiune pentru aplicarea și generali
zarea acestei soluții tehnice. Un
asemenea program este de.jq elabo
rat. lată ce ne spune in acest
sens dr. ing. Jean Constantinescu. de
la Direcția tipizare, standardizare și
normare tehnică a consumurilor din
cadrul Comitetului Național pentru
Știință și Tehnologie : „Sistemele de
acționare cu turație variabilă a mo
toarelor electrice reprezintă, in
tr-adevăr, pentru domeniile vehicu
lării și compresării fluidelor, soluția
tehnică cea mai eficientă și. mai cu.
seamă, la
îndemină
pentru a
reduce în mod simțitor, între 20—40
Ia sută, consumul de energie electrică. Importanța ei crește și mai
mult întrucjt are o mare posibilitate
de generalizare. Este și motivul pen-,
t.ru care Comitetul Național pentru
Știință ți Tehnologie a luat decizia
întocmirii unui program special, la
realizarea lui fiind antrenate un
mare număr de unități din industrie
și cercetare. Printre alte măsuri se
va menționa și obligativitatea proiectanților de a prevedea, încă din
faza de proiect, acest gen de acțio
nări, înlocuind, peste tot acolo unde
este posibil, vechile și neeconomicoasele reglări de debite și presiuni.
Sperăm ca 1988 să fie anul de debut
al aplicării largi a acestei soluții
tehnologice".
Dovedind încă o dată prin aceasta,
adăugăm noi, că gîndirea novatoare
și experiența valoroasă sînt aliații de
nedejde în strategia dezvoltării și
prosperității țării.
Vom reveni.

• Teatrul satlrie-muzieal „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Dragoste
la prima vedere — 18; (sate Victo
ria, 50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : De tine dorul mă
leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă
*
(50 26 55) :
Un tinăr printre alții — 9; Albă ca
zăpada și cei 7 pitici — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Oul buclucaș — 15; (sala
Cosmonauților,
11 12 04) :
Lungul
nasului — 15; (la clubul „Republlca“) : Aventuri cu Scufița Roșie —
12,30; 14,30
• Circul București (10 41 95): Cavalcada circului — 18,30
• Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(13 72 59) : stress — 18.30

funcțiune cite un grup hidroener
getic în vederea reparațiilor capi
tale. Cu acest prilej șe fac și o
serie de modernizări impuse de
progresul
tehnic, prin
care se
asigură un spor de putere de cite
5 MW pe fiecare grup. Peste cîțiva
ani, cînd vom termina moderniza
rea. vom putea spune că am „cîști
gat" o putere instalată echivalentă
cu cea a unui grup energetic, fără
mari investiții, în principal printr-un plus de inteligență tehnică.
Desigur, au survenit și survin în
continuare mutații calitative im
portante legate de automatizarea
și computerizarea întregii activi
tăți a centralei. Bunăoară, coman
da, reglarea și controlul funcționă
rii echipamentului electromecanic
sînt automatizate și se efectuează
cu ajutorul dispozitivelor teiemecaniee la mică distanță. Pornirea
automată a unui grup hidroelectric

— Costul de producție al ener
giei electrice — ne spune ea —
este foarte redus ; pentru o copeică
obținem 10 kWh. De aceea, inves
tițiile au fost
recuperate pînă
acum de șapte ori.
Dar despre foloasele pe care
hidroreaiTala le aduce, deopotrivă
omului și naturii, .se poate vorbi
mult mai mult. De pildă lacul de
acumulare creat, care are o lungi
me de 600 km și o lățime de 10—14
km. a ameliorat considerabil cli
matul arid de stepă ; tot el a făcut
posibilă irigarea ■ unor întinse su> prafețe de teren și a îmbogățit
navigația pe fluviu.
Energetica se află în continuare
in centrul atenției programului de
dezvoltare economică și socială a
U.R.S.S. pentru perioada 1986—1990
și pînă în anul 2800, adoptat de cel
de-al
XXVII-lea
Congres al
P.C.U.S. Programul prevede modi
ficări structurale în această ramu
ră a economiei,
îndeosebi prin
dezvoltarea accelerată a energeticii
însemnări din U.R.SS.
nucleare în partea europeană a
tării. în care locuiește 75 la sută \
din populație, iar rezervele de com
în urma unui simplu semnal per
bustibil clasic sînt în curs de
mite cuplarea și intrarea in .plină
epuizare. în estul tării, va continua
sarcină a aiternatorului în numai
în ritm accelerat procesul de im
o sută de secunde. Controlul -și re
plantare a ncn centrale termice și
glarea regimului centralei pot fi
hidroelectrice pentru a pune în
asigurate de la distantă prin tele
valoare resursele energetice exis
comandă, de la dispeceratul de la
tente. Totodată, se construiesc mari
uzine hidroelectrice în Asia Cen
Mpscova.al rețelei generale de in
terconectare a U.R.S.S.
trală și începe construirea altora,
în Caucăz.
— Care este regimul de lucru al
centralei ?
Un obiectiv al programului ener
— Hidrocentrala produce perma
getic îl constituie racordarea tu
nent. Cantitatea cea mai mare de
turor centralelor electrice ale Uniu
energie o furnizăm primăvara, cînd
nii Sovietice la rețeaua de inter
debitul apei e ce) mai mare, dînd
conectare unificată, reliefînd de
astfel termocentralelor și centrale
opotrivă
dimensiunile economiei
lor nucleare răgazul pentru revi
naționale si foria tehnico-stiiaziile și reparațiile anuale. Apoi
tifică dobîndite in anii construc
avem noi timpul necesar pentru a
ției socialiste.
Avantajele vor
opri cîteva grupuri în vederea lu
fi considerabile, mai ales in con
crărilor de reparații și moderni
dițiile în care pe teritoriul U.R.S.S.
zări. Regimul de funcționare al
soarele parcurge succesiv șapte
centralei este dictat însă și de
fuse orare. Or. un sistem energe
unele cerințe de ordin ecologic.
tic interconectat va permite pre
Astfel. în cea de-a doua travee a
luarea „vîrfurilar de sarcină" de la
barajului deversor este montat un
orele serii și dimineții.
Dar. în
„ascensor" pentru trecerea peștilor
general, eficiența economică și fia
care vin
din Marea Caspică și
bilitatea rețelei se îmbunătățesc
merg în amonte pe Volga pentru
sensibil ca urmare a repartiției
depunerea icrelor.
optimale a sarcinii între centralele
— Si au învățat peștii să foloelectrice de diferite tipuri care
sească „ascensorul" ?
funcționează interconectat.
— Sistemul a dat unele rezultate
Desigur, problemele tehnice care
bune. Avenț însă grijă și de peștii
.....
se ridică nu sînt puține și deloc
ce rămîn în ava! de baraj și care
ușoare. îndeosebi în privința trans
depun icrele în bălțile de rnieă
portului energiei electrice la mari
adîncime, formate primăvara prin
distante .cil pierderi minime. Ca
revărsarea apelor fluviului. Prac
obiectiv de perspectivă imediată
tic. avem misiunea ca, reglînd co
se are în vedere creșterea produc
respunzător debitul fluviului,
să
ției de energie electrică de la 1 545
menținem un nivel corespunzător
miliarde kWh în 1985
la 1890—
al apei în aval pînă cînd puietul, 1880 miliarde kWH. la sfîrșitul
se poate întoarce în Volga.
actualului cincinal. Este un pro
Revenind la producerea de ener
gram energetic ambițios pentru în
gie. interlocutoarea se referă la
făptuirea căruia ee acționează cu
eficiența investițiilor și a cheltuie
pricepere si perseverență.
lilor impuse de exploatarea hidro
centralei.
Comeliu CÂRLAN

vremea
Institutul de meteorologic și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 1» februarie, ora 20 — 1t
februarie, ora 20. In țară : Vremea va
continua să se răcească, iar cerul va
fi mai mult noros, exceptînd vestul
țării, unde, spre sftrșit, va deveni va
riabil. Precipitații sub formă de nin
soare vor cădea în majoritatea regiu
nilor, exceptînd
vestul și sud-vestul,
unde vor fi pe arii mai restrinse. Vîn
tul va sufla slab pînă la moderat, cu
intensificări din sector nordic în estul

și sud-estul țării, mai ales In partea
a doua a intervalului, viscolind pe
alocuri zăpada. Temperaturile minime
vor fa cuprinse între minus 14 și minus
4 grade, pe alocuri mai scăzute tn
nordul și centrul țării, iar cele ma
xime, Sn general, intre minus 7 și
zero grade. Dimineața se va produce
ceață, asociată îoeai și eu depunere
de cbiciură. In București • Vremea va
continua să Se răcească, iar cerul va
fi mal mult noros. Temporar va ninge.
Vîntul va prezenta unele intensificări
din nord-est in partea a doua a inter
valului. Temperaturile minime vor
oscila intre minus 7 șl minus 4 grade,
iar cele maxime între minus 4 și zero
grade. Dimineața ceață.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Jocurile olimpice de iarnă de la
Calgary. In ziua a 5-a, proba feminină
de schi fond 5 km a fost câștigată de
finlandeza Marjo Matikainen (15’04”),
urmată
de
sovieticele
Tamara
Tihonova (15,O5”3/10) și Vida Vențene
(15T1”1/1O). Combinata alpină s-a în
cheiat cu succesul austriacului Hubert
Strolz, care a totalizat în'cele două
pfobe — coborîre și slalom special
— 36,55 puncte. Pe locul secund, un
alt austriac, Bernhard Gstrein, cu
43,45 puncte, în timp ce pe poziția a
treia s-a clasat elvețianul Paul Accola — 48,24 puncte. învingător în
proba de slalom
cu timpul de
l’24”93/100. Principalul favorit al
competiției, elvețianul Pirmin Zur
briggen. care cîștigase proba de cobo
rîre, a ratat o poartă în manșa a
doua a slalomului special, fiind des
calificat.

minin de șah de la Varșovia, în cla
sament
conduce
Zoia
Lelciuk
(U.R.S.S.), cu 9 punctg, urmată de
Hanna Erenska (Polonia) — 7J5
puncte, Cristina Bădulescu (Româ
nia) — 6,5 puncte etc. Margareta
Mureșan ocupă locul 6. cu 5,5 punc
te. în runda a 11-a, partidele Erenska
— Mureșan, Bădulescu — Sofiei
s-au terminat remiză • Turneul
candidatelor la titlul mondial femi
nin de șah, desfășurat în localitatea
gruzină Thatubo. s-a încheiat, dar vii
toarea adversară a campioanei mon
diale. Maia Ciburdanidze, nu va fi
cunoscută decît după disputarea unui
meci de baraj, de « partide. între
marile maestre sovietice Nana Iose
liani și Elena Ahmîlovskaia, clasate
pe locul 1 la egalitate, cu cite 10
puncte.

Proba masculină de patinaj viteză
(5 000 m) a revenit suedezului Tomas
Gustafson, cronometrat cu timpul
de B’4i”63ll00 — nou record mon
dial. Și următorii clasați — olande
zul Leo Visser (6’44”98/100) și Gerard
Kemkers (6’45”B2/1(W) — au realizat
performanțe mai bune decît vechiul
record al lumii. Alte meciuri din
grupa preliminară B: U.R.S.S. —
S.U.A. 7—5 (2—0, 4—2. 1—3) R. F.
Germania — Austria 3—1 (1—1, 1—0,
1—0); Cehoslovacia — Norvegia 10—1
(1—0, 5-0, 4—1).

BASCHET • în meci retur pentru
semifinalele „Cupei Cupelor' la
baschet masculin, echipa vest-germană Baer Leverkusen a dispus pe te
ren propriu, cu scorul de 97—80 (52—
42), de formația Juventud Badalona.
învingători in prima manșă cu 97—74
baschetbaliștii spanioli s-au calificat
pentru finala competiției, in care vor
intîlni echipa franceză C.S.P. Li
moges • Finala competiției interna
ționale masculine de baschet „Cupa
Koraci" se va disputa între echipele
Cibona Zagreb și Real Madrid. în
meciurile retur ale semifinalelor s-au
înregistrat următoarele rezultate :
Cibona Zagreb — Happoel Tel Aviv
101—89 (55—40) ; Real Madrid —
Steaua Roșie Belgrad 81—72 (41—40).

FOTBAL • în primul meci al
turneului pe care îl întreprinde în
Italia, formația de fotbal Steaua
București a întîlnit la Florența echi
pa locală Fiorentina. Partida s-a ter
minat la egalitate, 1—1 (1—1) • La
Atena s-a disputat meciul interna
țional amical de fotbal dintre selec
ționatele Greciei și Irlandei de Nord.
Fotbaliștii greci au obținut victoria
cu scorul de 3—2 (0—1) • Echipa de
fotbal a U.R.S.S. a susținut un joc
de verificare în localitatea italiană
Poggibonsi (Siena) în compania se
lecționatei locale. Fotbaliștii sovie
tici au cîștigat cu scorul de' 4—1
(1-1).
ȘAH • Cu două runde înainte de
încheierea turneului internațional fe-

NATAȚTE • în cadrul concursului
internațional de notație de la Goteborg, sovieticul Ghenadi Prigoda a
cîștigat proba de 100 m liber, cu
timpul de 50”08/100, iar suedezul An
ders Holmerz s-a situat pe primul
loc la 400 m liber în 3’52 ’39/100. Alte
rezultate: masculin — 100 m flu
ture: Vadim Iarosciuk (U.R.S.S.)
55”22/100 ; 200 m bras: Petri Suominen (Finlanda) 2'21”90/100; feminin —
50 m liber: Helena Aberg (Suedia)
26”55/100; 100 m spate: Lorenza Vigarani (Italia) l’04”17/100.
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i ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRELOR i
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H PROBLEMA CENTRALA A OMENIRII j
! Problemele păcii și dezarmării - în prim-planul
viitoarei sesiuni a O.N.U.
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NAȚIUNILE UNITE. — La se
diul din New York al O.N.U. a ■
fost dată publicității ordinea de zi
preliminară a celei de-a 43-a se
siuni ordinare a Adunării Gene
rale a OJN.U., care va începe în.
luna septembrie.
Ordinea de Zi preliminară cu
prinde 139 de puncte referitoare la
întreaga prob'ematică a vieții in
ternaționale. Un loc central se pro
pune a fi rezervat dezbaterilor

LONDRA. — Președintele Cam
paniei pentru dezarmare nucleară
(C.N.D.). cea mai amplă organiza
ție antirăzboinică din Marea B,ritanie, Bruce Kent, s-a pronunțat,
intr-un intervii} acordat agenției
A.D.N., pentru ieșirea țării sale din
cursa inarmărilor nucleare. Tot
odată, el a relevat că organizația
sa va acționa pentru interzicerea
completă a experiențelor cu arme
nucleare și reducerea cu 50 la sută
a armelor nucleare strategice. „Nu
trebuie să mai fie aduse absolut
nici un fel de rachete în Europa
sun pretextul modernizării arma
mentelor, pentru înlocuirea celor
care vor fi distruse", a spus B.
Kent, referindu-se la declarațiile
unor oficialități ale N.A.T.O. și ale
unor oameni politici din Occident
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privind modernizarea armelor nu- J
cleare cu rază scurtă de acțiune ț
(sub 500 de kilometri).

WASHINGTON. — O serie de l
sondaje de opinie efectuate in
S.U.A. relevă că majoritatea popu- )
lațiel sprijină ratificarea. tratatului i
.... ’ . ai
sovieto-âmerican de eliminare
medii?
1
rachetelor nucleare cu rază i..
r
și mai scurtă de , acțiune, infor- i
mează buletinul de știri al Casei !
Albe. Astfel, o consultare între- 1
i
prinsă de rețeaua C.B.S. și ziarul
;'
..New York Times" arată că sorispri ’
jinul pentru, acest acord a sporit
cu patru la sută l'ață de luna de- (
cembrie. în prezent 67 la sută din
cei chestionați pronunțîndu-se pen-.l
tru ratificarea cit mai rapidă a
*
documentului.
V:
V
înțelegeri de dezarmare

BONN. — Franz Josef Strauss,
președintele Uniunii Creștin-Sociale (U.C.S.), premier al landului Bavaria, s-a pronunțat, la o Reuniune
a U.C.S., desfășurată in localitatea
Passau, în favoarea intensificării
felațiilor politice și economice dintre Est și Vest. Referindu-se la
importantele stocuri de arme nucleare . și convenționale ale celor
două părți, el a apreciat : „Lumea
devine tot mai mult o comunitate
cu aceeași soartă. Un război modern scapă oricărui control. Dc la
apariția armelor nucleare, războiul
și-a pierdut funcția de a mai fi
un mijloc politic". Premierul Bavariei s-a pronunțat pentru noiacorduri de dezarmare, pentru eliminarea totală a armelor chimice, reducerea la jumătate a armamentelor strategice și înlăturarea asimetriilor în domeniul armelor con
venționale, relatează agenția A.D.N,
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„Europa nu are nevoie de nici un fel de rachete
nucleare"

Pentru noi
l
J
ț
1
’
ț

privind
înlăturarea
pericolului
unui război nuclear, încetarea
cursei inarmărilor pe Pățnînț si in
Cosmos, asigurarea securității intemaționale pe baza eforturilor tuturor țărilor. reglementarea conflictelor regionale, problemele economice care confruntă lumea contemporană. protecția mediu’ui ambiant. cooperarea economică internațională, lichidarea rasismului și
apartheidului.

BERLIN. — într-un interviu acor
dat ziaruliil „Neues Deutschland",
președinteld_ Partidului
Laburist
din Scotia, Bill Speirs. s-a pronuntat pentru noi pași în direcția de

i

zarmării. „Mai rămîn lucruri mult J

ț
i
1

mai dificile de făcut cu unele dintre ele fiind confruntați si sco—
țienii".
Liderul laburist a arătat
------că forțele păcii din Scoția se pro
nunță pentru eliminarea și a ar
melor nucleare de pe teritoriul ță
rii care nu cad sub incidența acor
dului sovieto-american semnat în
luna decembrie la Washington.

1
\
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LONDRA — O chemare la ne
gocieri multilaterale în vederea
eliminării armelor nucleare ampla
sate la bordul navelor a fost adre
sată într-un raport al organizației
ecologiste „Greenpeace", dat pu
blicității la Londra. în document
se arată că sănătatea persoanelor
care trăiesc sau muncesc în zo
nele unor baze militare navale se
află într-un serios pericol, ikr
copiii acestora au de suferit ca ur
mare a unor malformații sau a al
tor maladii grave. Raportul citea
ză în sprijinul acestor afirmații
studiile efectuate de cercetători în
domeniul medicinei pe un grup de
muncitori dintr-un asemenea ,port
din Scoția, relevă agenția Kuna.
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Conferință consacrată promovării încrederii
și securității pe continentul african
LOME. — Sub auspiciile Centru
lui regional al O.N.U. pentru pro
blemele păcii și dezarmării
in
Africa, la. Lome se desfășoară lu
crările Conferinței pentru consoli
darea măsurilor de încredere,
securitate și colaborare în cadrul
Comunității economice a statelor
din Africa Centrală (C.E.E.A.C.).
Relevind importanța consolidării
măsurilor de încredere în vederea
praîntimpinării conflictelor dintre
statele africane, ministrul togolez

de externe, Ayaowi Adodo, a arătat că in realizarea acestui dezide
rat un rol deosebit îl au extinde
rea colaborării și consolidarea aontactelor dintre țările membre laie
C.E.E.A.C., atașamentul lor fată de
principiile relațiilor de bt’.nă veci
nătate. Inițiativele in direcția edi
ficării păcii pe continentul african
trebuie să fie însoțite de eforturi
în vederea creării de zone ale pă
cii in Africa, a subliniat ministrul
togolez.

ii
1

in sprijinul unei reglementări politice
a situației din America Centrală
Reuniunea ministerială regională de la San Salvador
SAN SALVADOR 18 (Agerpres).—
în capitala Salvadorului au luat
sfirșit ,lucrările reuniunii miniștrilor
de externe din
America Centrală,
care formează Comisia Executivă a
acordurilor „Esquipolas II" vizînd
instaurarea unui climat 'real și du
rabil de pace, securitate și coope
rare în regiune. Participanții au hotărît să preia în mod direct acțiu
nea de verificare și control asupra
aplicării prevederilor stipulate în acordurile amintite, pînă la 16 mar
tie, cînd se va desfășura o nouă

reuniune ministerială regională, la
Ciudad de Guatemala. Atunci vor fi
hotărite, între altele, componența
noii comisii de verificare și control
și sarcinile concrete ale acesteia.
în declarația comună adoptată de
miniștrii de externe centroamericani
reuniți la San Salvador sint eviden
țiate eforturile îndreptate în direc
ția intensificării cooperării regionale
și extraregionale pentru instaurarea
unui climat de pace, securitate și
cooperare în America Centrală.

Acord 'intre R.D.P. Laos și Thailanda
pentru soluționarea problemei de frontiera
BANGKOK 18 (Agerpres). — în
urma ' convorbirilor de la Bangkok
dintre delegațiile militare ale Thai
landei și R.D.P. Laos a fost dată pu
blicității o declarație comună în care
se arată că s-a convenit să se pună
în aplicare, începînd cu data de
19 februarie, încetarea focului în
zona de graniță și să se retragă tru
pele din zona de frontieră cu 3 km
în interiorul teritoriului național —
transmit agențiile China Nouă și
T.A.S.S. De asemenea, a fost hotărî-

tă crearea unui grup de coordonare
militară, care să supravegheze și să
verifice respectarea acordului.
Delegațiile — arată documentul — '
vor recomanda guvernelor lor înce
perea de negocieri politice. în de
curs de 15 zile. în scopul soluționării
problemei de frontieră dintre Thai
landa și R.D.P. Laos pe baza nor
melor de drept international, avîndu-se în vedere faptul că a fost
creat deja cadrul favorabil găsirii
unei soluții pașnice.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Contacte diplomatice în legătură cu situația din zonă O Noi
luări de poziție pentru convocarea unei conferințe internaționale
de pace
CAIRO 18 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei,
Yasser Arafat, a efectuat o scurtă
vizită la Cairo. El a conferit cu
Qssarpa El Haz. prim-adjunct al ministrului egiptean al afacerilor ex
terne și director al cabinetului pre
ședintelui țării pentru
problemele
politice, a anunțat postul de radio
Cairo. Au fost abordate situația pe
plan palestinian și revoltele popu
lației palestiniene din teritoriile ocu
pate, care continuă de peste 70 de
zile.

Neil Kinnock, a declarat că singura
modalitate practică în vederea în
cheierii conflictului
din
Orientul
Mijlociu o constituie organizarea
unei conferințe internaționale de
pace. El a spus că atît Partidul la
burist cit și Partidul conservator
(de guvernămînt) din Marea Brita
nie sprijină ferm convocarea unei
astfel de conferințe. Liderul laburist
britanic a subliniat necesitatea ca
Israelul să-și retragă forțele din te
ritoriile arabe ocupate, pentru a fa
cilita o pace dreaptă și durabilă în
regiune.

BAGDAD 18 (Agerpres). — Pre
ședintele Irakului, Saddam Hussein,
l-a primit pe vicepremierul și mi
nistrul egiptean de externe. Esmat
Abdel Meguid, care l-a transmis un
mesaj din partea președintelui Egip
tului. Hosni Mubarak. După cum
transmite agenția M.E.N.A.. mesajul
se referă la rezultatele turneului în
treprins recent de președintele Hosni
Mubarak în S.U.A. și în țări din
Europa și nordul Africii.
Șeful statului irakian a primit, de
asemenea, pe primul-ministru al
Iordaniei. Zeid Rifai, care a efectuat
o scurtă vizită la Bagdad. Cu acest
prilej. Zeid Rifai a transmis pre
ședintelui irakian un mesaj din
partea regelui Hussein al Iordaniei
cu privire la ultimfele evoluții ale
situației din regiune, rezultatele tur
neului suveranului hașemit în Eu
ropa și stadiul relațiilor bilaterale.

BEIRUT 18 (Agerpres). — Persoa
ne neidentificate, au răpit' în regiu
nea sudică libaneză un ofițer al ma
rinei S.U.A., locotenent-colonelul Ri
chard Higgins, șeful grupului de ob
servatori ai Națiunilor Unite din
componenta organismului
O.N.U.
pentru supravegherea armistițiului
din Orientul Mijlociu. Răpirea a fost
confirmată de oficialitățile de. la
Ambasada americană din Beirut —
informează agenda China Nouă.

PRAGA 18 (Agerpres). — Comu
nicatul privind vizita oficială efec
tuată în Cehoslovacia de primul-mi
nistru al Algeriei. Abdelhamid Bra
himi, relevă, între altele, că în
cadrul convorbirilor o atenție deo
sebită a fost acordată situației din
Orientul Mijlociu, relevîndu-se ne
cesitatea convocării unei conferințe
internaționale sub egida O.N.U., cu
participarea tuturo- părților impli
cate, inclusiv a Organizației pen
tru Eliberarea . Palestinei, singurul
reprezentant legitim al poporului
palestinian.

AMMAN 18 (Agerpres). :— La o
conferință de presă organizată la
Amman, liderul Partidului Laburist
(de opoziție) din Marea
Britanie.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).
— Purtătorul de cuvînt al secreta
rului general al O.N.U.. a declarai
că Javier Perez de Cuellar și-a ex
primat îngrijorarea profundă in le-,
gâtură cu răpirea. în Liban, a ofi
țerului american. Răpirea — s-a arătat — a avut loc in timp ce Hig
gins își îndeplinea atribuțiile de
serviciu în sudul Libanului. Mem
bri ai For',ei interimare a O.N.U
din Liban (U.N.I.F.I.L.), pe lîngă care
acționează grupul respectiv de ob
servatori. întreprind cercetări in
tense pentru a-1 regăsi pe ofițerul
american.
CAIRO 18 (Agerpres). — După
cum informează agenția M.E.N.A..
ectipa de arbitraj internațional în
problema in litigiu Taba ,â efectuat
o vizită în-enclava de la frontiera
dintre Egipt și Israel.
La 14 martie, echipa de arbitraj
va începe audiereâ pozițiilor celor
două părți, după care vor fi studiate
diferite documente înainte de pro
nunțarea verdictului, într-un inter
val de 90 de zile de la încheierea
audierilor.

Buna vecinătate, dezvoltarea colaborării în Balcani contribuție la promovarea destinderii și păcii
(Urmare din pag. I)
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claselor
exploatatoare aflate la
putere, s-a menținut decenii de-a
rindul o stare de tensiune și fric
țiuni, degenerind deseori în Confrun
tări și conflicte deschise. Totodată,
jocul de interese ale unor mari
puteri extrabalcanice a avut conse
cințe din cele mai nocive ; nimic nu
a lipsit din arsenalul mijloacelor de
învrăjbire, inclusiv ațîțarea senti
mentelor de adversitate, pornindu-se
de la faptul că. în virtutea evolu
ției istorice. între frontierele unor
state din Balcani se află populații
de -alte naționalități.
Așa se face că Peninsula Balcanică
a fost denumită „butoiul cu pulbere"
al Europei — comparație ilustrind
sugestiv caracterul exploziv al foca
rului de tensiune din această regiu
ne. Așa a apărut și expresia de
„balcanizare", avînd ca sens politic
fărimițarea și ostilitatea intersta
tală. Dar șl în noile condiții viața
și-a dovedit forța de convingere :
marea lecție a celui de-al doilea
război mondial, cînd toate statele din
Balcani au căzut, rind pe rînd, sub
dominația hitlerismului german și
fascismului italian, a demonstrat din
nou efectele nefaste ale ostilităților
și confruntărilor regionale, dar și
comunitatea de interese, fundamen
tale ale acestor popoare, ele regăsindu-se alături în lupta împotriva
dușmanului comun, pentru libertate,
pentru apărarea ființei naționale.
în lumina acestor interese, dezvol
tarea bunei vecinătăți, instaurarea
între statele din regiune a unor ra
porturi de înțelegere și colaborare
reprezintă o cerință de cea mai mare
actualitate în condițiile zilelor noas
tre. cînd cauza păcii a devenit sino
nimă cu cauza supraviețuirii ome
nirii. Desigur, Peninsula Balcanică
oferă imaginea unei regiuni dc o
mare diversitate. Aici există țări cu
orinduiri sociale diferite — țări so
cialisle și țări capitaliste : țări aparțirund unor alianțe politico-militare
deosebite, respectiv Tratatul de la
Varșovia și pactul
N.A.T.O.. sau
țări neutre și neăliniate. neangajate
în grupări. Or. tocmai în condițiile
acestei diversități. Peninsula Balca

nică este chemată să ofere o dovadă
practică a aplicării și materializării
principiilor coexistenței pașnice, în
bună vecinătate și colaborare, în
tre țări care, pe deasupra deo
sebirilor amintite, sint animate de
aspirații și interese comune. Evo
luțiile din ultimul timp spre norma
lizarea relațiilor dintre Grecia și Al'bania, dialogul politic inițiat între
Grecia și Turcia, intensificarea con
tactelor politice între diferite alte
țări balcanice; extinderea cooperării
economice, ca și în alte domenii de
interes comun constituie tot ați tea
elocvente confirmări in acest *sens.
In acest spirit, România întreține
și dezvoltă relații de prietenie și co
laborare cu toate țările, balcanice,
acționează consecvent pentru în
tronarea bunei
vecinătăți
in în
treaga regiune a Balcanilor. In
concepția României, a președintelui
Nicolae Ceaușescu, la temelia bunei
vecinătăți trebuie așezate statornic
principiile noi de relații — respectul
independenței și suveranității națio
nale, egalitatea deplină in drepturi,
neamestecul în treburile interne, ne■folosirea torței sau amenințării cu
forța, avantajul și întrajutorarea re
ciprocă. Sînt principii pe care țara
noastră le-a înscris în tratatele de
prietenie, in declarațiile solemne șl
comunicatele comune încheiate cu
celelalte state din Balcani, ca și din
alte zone ale lumii. Sînt principii
care formează un tot unitar, indiso
lubil. fiind de neadmis ignorarea sau
încălcarea unuia sau altuia dintre
ele sub nici o forrpă și sub nici un
pretext.
Buna vecinătate presupune, într-adevăr, inainte de toate, raporturi ba
zate pe respectarea neabătută a in
dependenței și suveranității naționa
le a fiecărui stat. Ea presupune deo
potrivă respectarea strictă a princi
piului neamestecului în treburile in
terne, eliminarea cu desăvîrșire a
oricăror practici de imixtiune, a ori
căror ingerințe din afară, sub orice
formă de manifestare. Se impune
subliniat că. indiferent de zonă geo
grafică sau puncte cardinale, buna
vecinătate trebuie să pornească de la
adevărul că fiecare stat, egal în

drepturi cu vecinii săi, tr.efeuie șă-și
urmeze în mod suveran calea de dez
voltare pentru, care a optat — și ni
meni nu se poate erija în sfătuitor,
care să dea lecții, să prescrie rețete
sau să facă recomandări cu privire
la modul în care o țară își rezolvă
propriile sale probleme — fie de or
din economic sau politic, fie- social
sau național.
Experiența, evoluția relațiilor din
tre țările din zonă arată elocvent că
.btina vecinătate nu se instaurează
de la'sine, că ea este un proces in
timp, care se țese cu migală, din ne
numărate fire, respectiv din nenu
mărate fapte și acțiuni concrete —
de prietenie și respect reciproc, de
conlucrare șl întrajutorare. Ea pre
supune și reclamă acțiuni efective in
această direcție din partea fiecăruia
dintre statele regiunii, evitîndu-se
orice ar fi de natură să afecteze
relațiile reciproce.
In acest sens, România, președin
tele Nicolae Ceaușescu s-au pronun
țat și se pronunță în mod constant
pentru a se pune pe prim plan ceea
ce este comun și unește țările balca
nice și nu ceea ce le desparte, pen
tru evidențierea factorilor de apro
piere și consens. De altfel, o aseme
nea abordare a și ,făcut posibilă în
săși convocarea reuniunii ce urmea
ză să-și înceapă lucrările săptămîna
viitoare la Belgrad, cu participarea
miniștrilor afacerilor externe ai Al
baniei, Bulgariei, Greciei, României,
Turciei și Iugoslaviei. Așa cum s-a
anunțat, reuniunea a fost precedată
de contacte și consultări bilaterale,
convenindu-se ca, prin evitarea unei
ordini de zi prestabilite, să se ofere
participanților posibilitatea de a pro
ceda. la un schimb liber și larg de
opinii privind căile și modalitățile
de extindere a colaborării în dome
nii de interes reciproc, de a-și con
centra atenția asupra problemelor
necontroversate, punind pe deasupra
deosebirilor de vederi
factorii de
apropiere și înțelegere. Organizarea
acestei reuniuni — prima de acest
fel, la nivelul miniștrilor afacerilor
externe ai tuturor celor șase țări
balcanice — constituie, fără îndoială,
un eveniment politic de deosebită

importanță, care vine să confirme
•justețea orientărilor și acțiunilor în
treprinse de-a, lungul anilor în acest
sens, necesitatea intensificării efor
turilor pentru dezvoltarea bunei veci
nătăți, a prieteniei
și colaborării
multilaterale dintre țările balcanice.
Firește, o bună și rodnică desfă
șurare a reunjuhii miniștrilor de ex
terne ai țărilor balcanice s-ar inscrie ca un prim și important păs,
care ar. deschide noi perspective dez
voltării raporturilor de colaborare și
înțelegere intre statele regiunii. S-ar
crea, astfel, o treaptă utilă spre dez
voltarea acestui proces, spre organi
zarea, așa cum a propus România, a
unei întîlniri la nivel înalt a țărilor
balcanice, cu participarea factorilor
dispunînd de posibilitatea și atribu
țiile de a lua decizii și a adopta mă
suri cu ample efecte pozitive pe li
nia materializării marilor deziderate
de pace și progres ale popoarelor din
această parte a Europei. In acest sens,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
sublinia : „Ne pronunțăm pentru
realizarea unei intilniri la nivel inait
a șefilor de state și guverne din Bal
cani, pentru discutarea împreună a
noilor păși ce trebuie intreprinși in
direcția depășirii unor probleme
existente, a dezvoltării încrederii, co
laborării și
cooperării economice,
tchnico-științifice, cit și în direcția
dezarmării și înfăptuirii unei zone
fără arme atomice în Balcani".
Fără îndoială, dezvoltarea bunei
vecinătăți ap crea premise și con
diții, așa cum arăta președintele
României, pentru soluționarea și a
acelor probleme asupra cărora există
deosebiri de păreri, pentru a se îna
inta spre obiective politice de o mai
mare complexitate. Este o realitate
că toate popoarele din această zonă
geografică, atît de greu încercată în
decursul istoriei, aspiră șl se pro
nunță pentru pace și ele însele pot
aduc? o contribuție importantă la
marele deziderat al tuturor popoare
lor — dezarmarea, și
in primul
rind dezarmarea nucleară. Or, de o
mare însemnătate în acest sens ar fi
transformarea Balcanilor intr-o zonă
a păcii, fără arme nucleare — obiec
tiv în sprijinul
căruia
România

AFRICA
AUSTRALĂ
• Ripostă dată
agresorilor
sud-africani
LUANDA 18 (Agerpres). — For
țele armate populare de eliberare ale
Angolei au respins din împrejurimi
le orașului Cuito-Cuanavale efecti
vele armatei regulate sud-africane
și bandele teroriste de mercenari
aflate în solda Pretoriei, care, la 14
februarie, au făcut o nouă tentativă
de a ocupa acest punct strategic'im
portant din provincia Cuando Cu
bango. din sudul tării, s-a anunțat
la Luanda. Ministerul angolez al
Apărării a făcut totodată cunoscut
că în cursul luptelor, care au durat
cîteva zile, armata națională a lichi
dat peste 60 de soldați și ofițeri sudafricani și membri ai bandelor de
mercenari, a doborît două avioane
sud-africane și a scos din luptă 15
mașini blindate și două tancuri ale
inamicului.

• Consecințele
politicii militariste
asupra situației
din R.S.A.
PRETORIA1 18 (Agerpres) — Fron
tul Democratic Unit (U.D.F.), gru
pare de organizații ce se opun
apartheidului din Republica SudAfricană, a dat publicității un docu
ment in care se relevă, incă o dată,
că actualul regim
minoritar, prin
politica de militarizare a vieții po
litice și actele de agresiune externe,
a făcut ca o țară cu însemnate re
surse să fie în plină criză economi
că. în prezent, se spune în docu
ment, nivelul șomajului a atins pro
porții alarmante, iar
milioane de
locuitori de culoare sînt amenințați
icu foametea.
Situația instabilă din R.S.A., am
ploarea în continuă creștere a miș
cării ahtiapartheid
determină un
puternic exod al albilor din această
țară, anunță serviciul statistic de Ia
Pretoria. Numai în decursul anului
’987. dm R.S.A. au emigrat peste
10 000 de albi, în marea lor majori
tate specialiști cu o înaltă calificare,
oameni de afaceri, medici.

S. U. A.

.

După testele electorale
din statele lowa
și New Hampshire
WASHINGTON 18 (Agerpres). —
După alegerile preliminare din state
le americane lowa și New Hampshire,
prin care principalii pretendenți la
președinție ai Partidului Republican
și Partidului Democrat au. concurat
pentru obținerea
unui procent cit
mai mare de voturi din. partea acti
viștilor partidelor respective (ceea
ce le dă dreptul la un număr cores
punzător de delegați la convenția na
țională a partidelor care desemnează
candidatul la președinție), situația se
prezintă astfel : între candidații re
publicani, în frunte se ^află vicepre
ședintele George Bush , (54 de dele
gați) urmat de senatorul Robert Dole
(42 de delegați) și congresmanul
Jack Kemp (35 de delegați) ; în rîndul democraților conduce congres
manul Richard Gephardt (26 de de
legați). urmat de guvernatorul sta
tului Massachusetts. Michael Duka
kis (22 de delegați) si senatorul Paul
Simon 120 de delegați).
Agenția D.P.A.
relevă că numai
dună data de 8 mnrt'e. cînd vor avea
loc alegieri preliminare. în alte 29
de state și vor fi repartizați 1 300 de
delegați, se va contura mai precis
audienta de care se bucură in rindul
celor două partide candidații la pre
ședinția S.U.A.

s-a pronunțat și se pronunță cu stă
ruitoare consecvență. Ideea creării
de zone denuclearizate este o ' idee
ce a cîștigat și cîștlgă mereu noi și
noi „terenuri" pe plan internațional.
Asemenea zone au fost
instituite
deja pe alte continente ; se afirmă
tot mai puternic propunerile de con
stituire a . unor asemenea zone și în
nordul și in centrul continentului
european. In plus, zeci și sute- de lo
calități. inclusiv din Europa, au fost
proclamate zone libere de arme nu
cleare. Se poate vorbi, așadar, de o
autentică mișcare la scară mondială.
In ambianța creată de tratatul recent
încheiat privind eliminarea rachete
lor cu rază, medie și mai scurtă de
acțiune, de eforturile ce urmăresc
reducerea substanțială a armelor nu
cleare strategice, cind la ordinea
zilei este problema înaintării mai
ferme spre dezarmare. instituirea
Peninsulei Balcanice ca zonă denuclearizată s.-ar înscrie ca un incontes
tabil aport propriu constructiv la
marea cauză a eliminării gravelor
primejdii ce amenință umanitatea.
în același' timp, trebuie arătat că,
pronunțindu-se
constant
pentru
denuclearizarea Balcanilor. România
și Bulgaria au prezentat, ca propu
nere comună. Declarația-Apjil a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a
președintelui Todor Jivkov cu privi?
re la realizarea în Balcani a uneî
zone fără arme chimice. Este convin
gerea fermă a României, a po
porului român că transformarea
Peninsulei Balcanice într-o zonă a
păcii, fără arme nucleare și fără
arme chimice, fără baze militare
străine, intr-o regiune în care ar
mamentele convenționale ar urma să
se situeze la niveluri din ce în ce
mai scăzute.' s-ar înscrie, totodată, ca
o contribuție importantă Ia cauza
securității europene. Este de la sine
înțeles că realizarea in Balcani a
unei asemenea zone ar însemna in
staurarea securității și păcii într-b
bună parte a Europei, ceea ce. neîn
doios, ar influenta pozitiv climatul
politic pe ansamblul continentului
european. Cu alte cuvinte, mai multă
securitate, o mai bună colaborare și
înțelegere in Balcani ar însemna mai
multă securitate și pace in întreaga
Europă.
România, așa cum subliniază to
varășul Nicolae Ceaușescu. este ferm
hotărîtă să-și aducă întreaga con
tribuție la dezvoltarea bunei vecină
tăți în Balcani si în Europa. în
consens cu năzuințele și interesele
de pace, securitate și colaborare ale
popoarelor din regiunea noastră
geografică., ale popoarelor de pe în
treaga planetă.

MOSCOVA;

p|em C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — La
Moscova s-au desfășurat lucrările
plenarei C.C. al P.C.U.S.. consacrată
examinării problemelor învățămîntu-,
lui mediu și superior și sarci
nilor- partidului în acest dorfteniu. Raportul Ja plenară, a. fosț pre
zentat de Egor Ligacev, membru al
Biroului Politic, secretar al C.C. al
P.C.U.S.
în cadrul plenarei. Mihail Gorbaciov. secretar general al C.C. al
P.C.U.S., a rostit o cuvîntare’ Au
fost adoptate hotărâri în legătură cu

raportul prezentat la plenară, pre-'
cum și pe marginea cuvintării secre
tarului. general al C.C. al P.C.U.S.
Examinînd probleme organizatori
ce. plenara — informează agenția
T.A.S.S. — i-a ales pe G. Pi Razumovski, secretar al C.C. al P.C.U.S.,
și I. D. Masliukov membri supleant!
ai Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S..
iar O. D. Baklanov a fost ales se
cretar al C.C. al P.C.U.S.
Plenara l-a eliberat pe B. N. Elțin
din funcția de membru supleant a.1
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.

Ședința Comitetului C. A. E. R. pentru colaborare
în domeniul relațiilor economice externe
MOSCOVA 18 (Agerpres) — în zi
lele de 15—16 februarie a avut loc la
Moscova prima ședință a Comitetu
lui C.A.E.R. pentru
colaborare in
doțneniul relațiilor economice exter
ne. Din partea română, la ședință a
participat ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice in
ternaționale. Ilie Văduva, reprezen
tantul tării noastre în comitet..
S-au examinat proiectele docu
mentelor constitutive și a fost apro
bat planul de lucru al comitetului
pe anii 1988—1989. Comitetul urmea

ză să-și concentreze
eforturile în
primul rind asupra elaborării și în
făptuirii de acțiuni care să sprijine
dezvoltarea, in continuare, a co
laborării comercial-economice dintre
tarile membre ale consiliului, creș
terea eficienței acesteia. Totodată, a
fost subliniată necesitatea intensifi
cării relațiilor comercial-economice
cu alte țări socialiste, cu statele în
curs de dezvoltare și țările capitaliste
dezvoltate, precum și a colaborării
cu organizațiile economice interna
ționale.

ÎN ȚĂRILE ÎN, CURS DE DEZVOLTARE

Eforturi pentru depășirea
LAGOS 18 (Agerpres). — Datoria
externă a țărilor din Africa de vest
a ajuns la 45’ miliarde dolari, potri
vit unui raport publicat la sediul
Comunității Economice a Statelor
Vest-Africane. în luna mai. la Abid
jan (Cote d'Ivoire) va avea loc o
conferință consacrată datoriei exter
ne a țărilor din regiune, care va
elabora o serie de propuneri si re
comandări in vederea găsirii linei
soluții adecvate la această
gravă
problemă.

KHARTUM 18 (Agerpres). — O
conferință
internațională
privind
dezvoltarea economică a statelor africane este programată la Khartum,
în perioada 5—8 martie — transmite
agenția M.E.N.A. Ea se va desfășu
ra sub auspiciile O.N.U. și O.U.A.,
in conformitate cu- hotărirea adopta
tă în cadrul reuniunii economice re
gionale la nivel înalt din octombrie,
de la Addis Abeba.
HAVANA 18 (Agerpres). — într-un
interviu acordat agenției Prensa La
tina, , secretarul executiv al Comisiei
Economice a O.N.U. pentru America
Latină și zona caraibiană (C.E.P.A.L.) ,
Gert Rosenthal,' a afirmat că pentru
depășirea crizei economice cu care
se confruntă statele din regiune este
deosebit 'de necesară intensificarea
cooperării dintre ele.
El a evidențiat eforturile pe care
le face C.E.P.A.L. pentru a sprijini
statele 'latino-americane și caraibie-

economiee
ne să-și depășească dificultățile din
economiile i lor naționale si a men
ționat direcțiile în care va acționa
în viitor acest for economic regional.
GENEVA 18 (Agerpres). — în
discursul rostit în cadrul Comisiei
pentru drepturile omului a O.N.U.,
de la Geneva, reprezentantul Repu
blicii Peru a criticat energic actua
la situație din sistemul
economic
mondial, pronunțindu-se in favoarea
instaurării, de. urgență, 'a unei noi
ordini economice internaționale, care
să permită statelor subdezvoltate aplicarea politicilor de progres econo
mic și social — relatează agenția
Prensa Latina. Subliniind că drep
turile civile individuale sînt indiso
lubil legate de drepturile economice
și sociale ale popoarelor, el a afir
mat că însăși existența datoriei ex
terne constituie o violare a dreptu
rilor omului.

HELSINKI 18 (Agerpres). — Pre
mierul
norvegian,
Gro
Harlem
Brundtland, aflată în vizită la Hel
sinki, s-a referit, într-o declarație, la
aspecte ale vieții economice inter
naționale, apreciind că protecț.onismul, datoria externă, prețurile scăzu
te la materiile prime sînt factori care
contribuie la adincirea decalajului
dintre bogați și săraci. în context,
Gro Harlem Brundtland a subliniat
necesitatea soluționării problemei da
toriei, externe. •
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TURNEU. Secretarul general al
I O.N.U., Javier Perez de Cuellar,
și-a încheiat viz’ta efectuată in
Zair in cadrul turneului pe care-1
întreprinde prin mai multe state
africane. în cursul convorbirilor
purtate cu președintele țării-gazdă,
Mobutu Șese Seko. au fost exami
nate cu precădere situația din Afri
ca australă și din alte regiuni ale
continentului, precum și prooleme
legate de datoria externă a țârilor
africane.

I
I
I

I
DECLARAȚIE. Realizarea unei
1 noi ordini în domeniul informaIției se înscrie intre prioritățile Or
ganizației Națiunilor Unite
pen
tru Educație, Știință și Cultură
(UNESCO) — a declarat directoIrul general al organizației. Frederico Mayor Zaragoza într-o confe
rință de presă la Geneva.
EI a
precizat că o atenție deosebită va
fi acordată pregătirii cadrelor în
domeniul presei și modernizării acestui sector, în special in țările
in curs de dezvoltare, informează
agenția Taniug.
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PRIZONIERI ELIBERAȚI. RepreZentanții Comitetului Crucii Rgșii Internaționale au preluat pe aeroportul internațional din Teheran
28 prizonieri de război invalizi ira
kieni eliberați unilateral de Iran,
transmite agenția IRNA.
VIZITĂ. Ministrul afacerilor ex

I
I

terne al Iranului, Aii Akbar Velayati, aflat în vizită oficială la
Ankara, a fost primit de primulministru al Turciei, Tiirgiit Ozal. Au
fost examinate evoluția relațiilor
bilaterale și probleme ale actuali
tății internaționale, îndeosebi si
tuația din zona Golfului.
|
CONSULTĂRI. Guvernele Argen

I
I

tinei și S.U.A. au convenit să slaIbilească un .sistem de consultări
diplomatice in legătură cu decizia
britanică de a efectua manevre miIlitare în zona Insulelor Malvine
(Falkland)
a anunțat ministrul
argentinian al relațiilor externe,
Dante Caputo. în cursul consultă[ rilor vor fi analizate implicațiile
I inițiativei, britanice și pașii ce tre
buie intreprinși o dată cu inițierea
I exercițiilor militare — a arătat miI nistrul argentinian.
.
PRODUCȚIA INDUSTRIALA A
I S.U.A. a înregistrat in luna ianuaI rie cea mai redusă rată de creștere
de după septembrie 1987, irifbrmeăI ză Buletinul de știri al Casei Albe.
I Astfel, indicele care sintetizează
rata de. creștere. în . ramurile industriale a sporit luna trecută cu nu
mai 0,2 la sută, față de 1,1 la sută
in octombrie 1987.

I

PRODUCȚIA DE OTEL A AMEI RICH LATINE. Potrivit datelor
Institutului latino-american al fierului și oțelului, producția de oțel
a țărilor din regiune a foșt de 39.5
milioane tone in 1987, cu 6 la sută
mai mare comparativ cu anul pre
cedent, Din acest total, consumul
intern a fost de 33,5 milioane tone?

I

in creștere cu 1,6 la sută in raport
cu 1986.
LUPTELE DIN SALVADOR. De
tașamentele
Frontului Farabundo
Marii pentru Eliberare Națională
(F.M.L.N.) din Salvador au lansat
un atac asupra pozițiilor deținute
de armata salvadoriană in depariamentele Usulutan. San Miguel,
Cabanas. Chalatenango și Cuscatlan — a anunțat postul de radio
„Venceremos". în cursul confrunțărilor — se arată intr-un comuni
cat al F.M.L.N. — forțele insurgente au scos din luptă 215 militari
și au capturat o importantă canti
tate de material de război.
„COSMOS — 1917“ și „COSMOS
— 1918“. La 17 februarie, in Uniu
nea Sovietică au fost lansați sateliții „Cosmos — 1917“ și „Cosmos
— 1 918“ destinați perfecționării clementelor și aparaturii sistemelor
de navigație cosmică. In confor
mitate cu programul stabilit, ra
cheta purtătoare „Proton" a asi
gurat plasarea capsulei cu sateliți
pe o orbită intermediară. După
cum precizează agenția T.A.S.S..
desfacerea capsulei și plasarea pe
orbitele preconizate a sateliților nu
au mai avut loc din cauza nefuncționării blocului de desfacere. La 18
februarie, cei doi sateliți au pă
truns in straturile dense ale at
mosferei
terestre, ' încetîndu-și
existența.

FLAGELUL ȘOMAJULUI. în
tr-un interviu acordat revistei pariziene „L’Express". ministrul francez al problemelor sociale și al
muncii, Philippe Seguin, prezentind situația șomajului in Franța
(care afectează peste 2,5 milioane
de oameni), s-a referit la dificul
tățile soluționării acestui flagel, tn
context, el a recunoscut că. în 1987.
in nici una dintre primele 15 între
prinderi particulare din Franța nu
s-a creat vreun nou loc de muncă.

GUVERNUL ECUADORULUI a
adoptat un plan de măsuri pentru
conservarea florei și faunei insulelor Galapagos. Documentul pre
vede o serie de acțiuni in scopul
ocrotirii mediului înconjurător și
asigurării
unor condiții propice
pentru fauna unică din acest colț
al lumii. în același timp, s-au fă
cut o: serie de recomandări pentru
perfecționarea structurilor econo
mice Și sociale ale arhipelagului,
O PUTERNICA EXPLOZIE s-a
produs într-un templu din centrul
orașului Colombo, capitala R.D.S.
Sri Lanka. In urma acestui atentat.
comis de elemente extremiste, 12
persoane și-au pierdut viața, iar
20 au fost rănite,
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SENATUL SPANIOL a aprobat <
un proiect de lege care prevede
reforma codului penal în materie
de trafic cu droguri. Docu- .
mentul vizează, între altele, o creș- I
tere însemnată a pedepselor priva
tive de libertate și a amenzilor la
care sînt supuși marii :traficanți de
droguri?
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