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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

IN ACEST AN. AGRICULTURA - UN PAS DECISIV ÎNAINTE 
printr-o muncă mai bine chibzuită, 

prin mobilizarea puternică a tuturor energiilor!
Pe ansamblu, în toate sectoarele avem tot ce este necesar pentru 

realizarea planului și programelor pe acest an. Dispunem de o bună bază 
tehnico-materială. Fondul funciar pe care îl avem - bine gospodărit și 
lucrat - ne asigură realizarea producțiilor prevăzute. Mai presus de 
toate, dispunem de o minunată țărănime cooperatistă, de minunați oameni 
ai muncii în agricultură, care au demonstrat că pot și știu să desfă
șoare în bune condiții lucrările agricole și să asigure ridicarea agri
culturii noastre la un nivel tot mai înalt de dezvoltare.

NICOLAE CEAUȘEȘCU

I LOCALITĂȚILE PATRIEI - SUB SEMNUL

■ PROFUNDELOR PREFACERI INNOITOARE
j Elocvente expresii ale politicii partidului de asigurare a unor condiții 
j tot mai bune de muncă și viață întregului popor
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Un moment de însemnătate istorică
Aceste cuvinte, rostite de secre

tarul general al partidului in fața 
.participanților la plenara Consiliu
lui National al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și Gos
podăririi Apelor, definesc una din 
condițiile favorabile fundamentale de 
oare dispune agricultura românească 
In înfăptuirea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R., exprimă încrederea partidu
lui, a întregii societăți în capacita
tea de muncă, în abnegația cu care 
cei de la sate își consacră forțele 
îndeplinirii sarcinilor mari ce revin 
agriculturii în acest an. Acești oa
meni minunați, cum îi definea secre
tarul general al partidului, s-au An
gajat și cu acest prilej să acționeze 
cu toată puterea pentru înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții agrare, 
pentru progresul și mai susținut al 
acestei ramuri.

„Trebuie să acționăm în așa fel 
Incit producțiile din acest an să fie 
cele mai bune pe care le-a obținut, 
pină acum, agricultura noastră. Să 
se acționeze cu* întreaga răspundere, 
astfel incit acest an să fie hotărîtor 
in înfăptuirea noii revoluții agrare, 
în obținerea unor producții mari la 
toate culturile". Iată, sintetizate, în- 
tr-un îndemn spre o muncă mai 
susținută, cerințele pe care conduce
rea partidului, secretarul general le 
pun în acest an în fața oamenilor 
muncii din agricultură. Conștienți de 
marea răspundere pe care o poartă 
pețjtru pîinea țării, înțelegînd semni
ficația majoră a cerințelor subliniate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, lu
crătorii ogoarelor, toți cei care 
trăiesc și muncesc Ia sate sînt ho-

PE DEPLIN POSIBIL!
argumentează specialiștii, 

îndemnind la acțiuni practice imediate
în mod cert, după aprecierea mul

tor specialiști, sistemele de acțio
nare cu turație variabilă a pompe
lor. ventilatoarelor și compresoare- 
lor constituie la ora actuală soluția 
cea mai eficientă și. mai cu seamă, 
fără probleme tehnice deosebite in 
ce privește asimilarea si generali
zarea ei cu operativitate, pentru re
ducerea in mod simțitor a consumu
lui de energie electrică. In articole
le publicate anterior (vezi „Scînteia" 
dip 18 și 19 februarie) se arăta că 
circa 40 la sută din energia consu
mată în economia națională este uti
lizată pentru vehicularea fluidelor 
tehnice (apă. aer. abur, combustibili 
gazoși și lichizi, substanțe chimice 
diverse etc.) din procesele industria
le. Acest consum ar putea insă să fie 
diminuat, în medie, cu 30 la sută 
dacă în locul actualelor procedee de 
reglare (robinete, clape, circuite o- 
colitoare etc.) a debitelor și presiu
nilor fluidelor s-ar acționa, prin in
termediul unor convertizoare de 
frecventă, direct asupra turației mo
toarelor electrice ale pompelor și 
ventilatoarelor.

Dată fiind aria extrem de mare 
de aplicabilitate a acestei soluții — 
ătît în industrie, cit si în agricul
tură — precum si cantitatea imensă 
de energie electrică ce s-ar econo
misi pe tot ansamblul tării, este cit 
se poate de firesc ca problema ac
ționărilor cu turații variabile să stîr- 
nească un real interes în rîndul spe
cialiștilor din industrie, din cerceta
rea științifică și proiectare. Iată de 
ce. în cele ce urmează, considerăm 
ca foarte util si necesar în același 
timp să prezentăm părerea unor 
specialiști fată de această problemă, 
«uimite opinii și puncte de vedere 

târîțl să facă din noul an agricol 
anul cu cele mai rodnice recolte. 
Este un angajament care exprimă, 
în fapt, posibilitățile reale ale agri
culturii noastre de a produce mult 
mai mult decît pină acum, posibili
tăți probate în mod strălucit de nu
meroase unități, și in mod deosebit 
de unitățile distinse cu înaltul titlu 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare", 

Pentru a realizia insă asemenea 
producții este necesar să se ințeleagă 
cu toată, claritatea că momentul în 
care ne aflăm impune o schimbare 
esențială în modul de a gîndi și a 
acționa al unor cadre de conducere 
și specialiști din unitățile agricole. 
In tot ceea ce se întreprinde acum 
|n pregătirea viitoarei producții agri
cole trebuie să se pornească de la 
înțelegerea clară a faptului că agri
cultura constituie un tot unitar, in 
care fiecare sector, în care fiecare 
lucrare, fiecare factor se află intr-o 
strinsă interdependență. Nu poți 
obține rezultate de ansamblu bune 
ocupindu-te numai de un sector sau 
de anumite lucrări. Este vorba de o 
activitate de o asemenea complexita
te incit pentru a avea garanția 
reușitei depline se impune o egală 
răspundere față de toate verigile 
procesului de producție, față de toți 
factorii care condiționează progresul 
acestei ramuri. Asupra acestei cerin
țe insista cu deosebire secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cînd se referea 
la necesitatea valorificării superioa
re a tuturor factorilor de creștere a 
producției agricole. Pe bună drep
tate atrăgea atenția secretarul gene

exprimate fie- direct. în decursul do
cumentării noastre, fie prin inter
mediul unor referate si materiale 
documentare primite la redacție.

Interesante si la obiect. ceea ce 
denotă o bună cunoaștere a dome
niului. sînt informațiile furnizate de 
ing. Lucian Radu, de la Centrul de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru pompe si ventila
toare din București, din care reți
nem cîteva aspecte privind tendin
țele existente pe plan mondial în 
domeniul aplicării procedeului. ..Cu 
deosebire în ultimii ani. ne-a spus 
interlocutorul, dezvoltarea electroni
cii de putere si a blocurilor de co
mandă cu circuite integrate si mi
croprocesoare a făcut ca motorul a- 
sincron să cucerească noi poziții. In 
Anglia, de pildă, peste 40 la sută 
din cele 6 000 de motoare electrice 
ce se comercializează zilnic sînt des
tinate antrenării pompelor și venti
latoarelor, majoritatea fiind prevă
zute cu convertizoare de frecventă 
special concepute pentru asemenea 
acționări. Economia de energie elec
trică rezultată este cu adevărat 
spectaculoasă. De exemplu, pentru 
unele aplicații, cum ar fi alimenta
rea cu apă a consumatorilor indus
triali. in vehicularea agentului ter
mic din termoficare etc. s-a calculat 
că economia de energie rezultată se 
ridică la 58 la sută. Firește, in ase
menea condiții, amortizarea investi
ției suplimentare datorată introdu
cerii echipamentelor electronice de 
acționare cu turație variabilă a mo
toarelor se face extrem de rapid. 
Iată un exemplu concret oferit de o 
companie britanică. Pentru un motor 
electric de 15 kW ce antrenează o 
pompă ce funcționează 12 ore pe zi 

ral al partidului că este nevoie 
înainte de toate de o schimbare a 
concepției cu privire la modul de 
folosire a pămîntului, pornindu-se 
de la înțelegerea clară a faptului că 
utilizarea integrală și rațională a 
fondului funciar constituie baza pen
tru înfăptuirea tuturor obiectivelor 
din agricultură. Desigur, în prim- 
planul priorităților rămîne și in con
tinuare exploatarea intensivă și efi
cientă a celor peste 10 milioane hec
tare teren arabil, care formează su
portul material al realizării produc
țiilor de cereale, de plante tehnioe 
sau de legume, prevăzute pentru 
acest an. Dar, concomitent cu măsu
rile ce se întreprind pentru sporirea 
rodniciei acestor terenuri, trebuie 
acționat pentru ca întreaga supra
față de 4,5 milioane hectare cu pă
șuni și finețe să fie cultivată șl ame
najată, astfel incit aceasta să repre
zinte cu adevărat cea mai importantă 
și valoroasă resursă de furaje pentru 
animale. Tot în acest scop trebuie 
folosite mai eficient cele 3,5 milioa
ne hectare de pădure destinate pășu- 
nării animalelor. într-o țară cu o 
încărcătură mică de teren agricol 
pe locuitor, cum este România, in 
care de-a lungul anilor s-au investit 
uriașe fonduri pentru sporirea ferti
lității pămintului, tocmai cu scopul 
de a se asigura condițiile necesare 
practicării unei agriculturi intensive, 
este absolut necesar să se dea pă
mîntului o folosință pe măsura po
tențialului productiv ridicat la care 
a ajuns acesta. Prin prisma acestor 
cerințe, a necesității obiective de a 
folosi toate căile șl mijloacele po- 

timp de 5 zile pe săptămînă, nota de 
plată pentru electricitate pe timp de 
un an este de peste cinci ori mai 
mare decît costul echipamentului. 
Inutil să arătăm că amortizarea este 
foarte rapidă. în R.F.G.. de aseme
nea. dintr-un studiu făcut pentru 
industria chimică rezultă că în com
parație cu reglările clasice (cu robi
net) a debitelor și presiunii fluide
lor. eficienta economică este net în 
favoarea acționărilor cu turație va
riabilă. Amortizarea echipamentelor 
realizindu-se. numai prin costul e- 
nergiei electrice economisite. într-o 
perioadă de la cîteva săptămini pină 
la maximum doi ani.

în fine, as dori să mai fac o pre
cizare legată de data aceasta de o- 
portunitatea aplicării in economia 
noastră națională a acționărilor cu 
turație variabilă. Alegerea locului 
de aplicare, cit și a motorului elec
tric si echipamentului de reglaj res
pectiv trebuie făcută cu multă aten
ție si discemămint, pentru ca, în- 
tr-adevăr. să obținem avantaje ma
xime. Iată de ce consider că este 
necesar să se realizeze o colaborare 
mai strinsă între utilizatori si fur
nizorii de echipamente, un schimb 
reciproc de informații. Cit privește 
unitățile de concepție si de fabrica
ție a pompelor și ventilatoarelor, a- 
cestea sînt interesate să promoveze 
soluția in calitate chiar de furnizori 
generali, așa cum se întimplă. de 
fapt, la majoritatea firmelor produ
cătoare de pompe și ventilatoare din 
lume".

Vlalcu RADU
(Continuare în pag. a XI-a) 

sibile pentru creșterea producției 
agricole a țării trebuie înțeleasă și 
obligația oa pe o suprafață de cel 
puțin 2,5 milioane hectare să se 
realizeze in acest an două culturi. 
Deci in obiectivul preocupărilor ime
diate trebuie să se afle nu numai 
folosirea celor peste 10 milioane 
hectare teren arabil, ci. practic. În
treaga suprafață agricolă a țării, 
fiecare bucată de pămînt care poate 
și trebuie să producă pentru om, 
pentru creșterea bunăstării generale, 
în această ordine de idei, se cer 
combătute cu tărie atitudinile acelora 
care, in perioadele diferitelor cam- 
S, în loc să se preocupe de toate 

emele care privesc valorificarea 
marelui potențial productiv al pă
mîntului, posibilitățile multiple de 
dezvoltare a agriculturii, își consacră 
timpul doar însămînțărilor sau 
strinsului recoltei din cîmp. Un agri
cultor adevărat trebuie să chibzuias- 
că cu răspundere asupra fiecărui lu
cru care ține de realizarea progra
melor stabilite, să măsoare și să re
partizeze rațional forțele, să dimen
sioneze exact mijloacele necesare 
realizării tuturor lucrărilor, în toate 
sectoarele ; totul trebuie să treacă 
prin mina lui de bun gospodar, pen
tru că numai astfel există garanția 
valorificării integrale a resurselor de 
care dispune unitatea agricolă.

în aceeași lumină a 'preocupărilor 
pentru îmbunătățirea generală a acti
vității în agricultură trebuie pusă și 
răspunderea pentru zootehnie. O 
bună dezvoltare a zootehniei depinde 
de modul în care se asigură o bună
(Continuare în pag. a Il-a)

BĂLAN : Abataje 
miniere modernizate

La Începutul acestui an. Ia 
întreprinderea minieră Bălan 
s-au finalizat lucrările de mo
dernizare la două abataje de la 
mina Fagu Cetății. Aici au fost 
introduse noi metode de lucru și 
utilaje de mare capacitate pen
tru încărcarea și transportul 
minereului. După cum ne spu
nea tovarășul Vasile Nădejde, 
președintele consiliului oameni
lor muncii, cantitatea de mine
reu de cupru extras suplimen
tar de la începutul anului a 
ajuns la 12 000 tone. Aflăm, de 
asemenea, că se află în plină 
desfășurare lucrările pentru 
modernizarea altor abataje și 
că se acționează stăruitor pen
tru optimizarea transportului 
hidraulic al sterilului la uzina de 
preparare și pentru îmbunătă
țirea calității minereului prelu
crat. (Nicolae Șandru).

Competenta hotărăște 
competitivitatea la export
Ambalată Intr-o pungă 

de plastic, piesa pe care o 
avem în față nu cintărește 
mai mult de 1 kg. Se nu
mește „Filtru tip y“ și face 
parte din seria 150. adică 
dintre cele de un toi șl 
jumătate. Privită din afa
ră, nu-ți spune mare lu
cru. Abia cînd afli că acest 
filtru este însoțit de un do
sar care cuprinde întreaga 
sa istorie, un fel de „certi
ficat de naștere" ex
trem de minuțios, începi 
să devii curios. Și; răsfoin- 
du-1. afli că. de la recep
ția materiei prime și pină 
la ambalarea produsului 
finit, sint consemnate fie
care operație, fiecare test, 
numele celor care le-au 
efectuat, plus o serie în
treagă de caracteristici 
tehnico-funcționale ce se 
adresează unui personal de 
enecialitate. De retinut că 
fiecare piesă în parte este

in lupta pentru instaurarea și edificarea 
orînduirii noi, socialiste

Se Împlinesc astăzi patru decenii 
de la deschiderea lucrărilor istoricu
lui Congres al partidului din februa
rie 1948, forum care a consacrat 
restabilirea unității politice, ideolo
gice și organizatorice a mișcării 
noastre muncitorești, prin unificarea 
Partidului Comunist Român cu 
Partidul Social-Democrat și făurirea 
partidului revoluționar unic al cla
sei muncitoare din România.

Rezultat al dezvoltării interne a 
mișcării muncitorești, al luptei pen
tru consolidarea unității de acțiune 
a clasei noastre munaitoare, crearea 
partidului revolu
ționar unic al 
celor ce muncesc 
a reprezentat un 
imperativ major 
pentru îndepli
nirea măreței sale 
misiuni revolu
ționare, a rolului 
ce-i revine în 
societate. „Istoria noastră revolu
ționară — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — a de
monstrat cu puterea faptelor că 
lichidarea sciziunii și realizarea uni
tății politico-organizatorice a clasei 
muncitoare, crearea unui partid unio 
— stat major politic de luptă al ce
lor ce muncesc — este o necesitate 
obiectivă pentru asigurarea victoriei, 
atît in revoluția socialistă, cit și in 
opera de edificare a noii orinduiri".

In acest proces, un moment de o 
covîrșitoare însemnătate l-a consti
tuit încheierea, în aprilie 1944, a 
acordului dintre P.C.R. șl P.S.D. 
pentru crearea Frontului Unic Mun
citoresc, ceea ce avea să ducă la 
coalizarea tuturor forțelor antifas
ciste, democratice, patriotice ale ță
rii într-un cuprinzător front națio
nal de luptă antihitleristă, chemat 
să înfăptuiască revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. Istorica biruință din 
august 1944 a confirmat pe deplin 
justețea strategiei și tacticii Partidu
lui Comunist Român, modul creator 
de aplicare Ia condițiile specifice 
țării noastre a teoriei revoluționare 
despre rolul clasei muncitoare și 
unitatea ei de acțiune, despre alian
țele cu alte clase și grupări sociale. 
In procesul luptei comune pentru 
transformări democratice, revolu
ționare și trecerea la revoluția so
cialistă, cele două partide ce alcă
tuiau Frontul Unic Muncitoresc — 
deși și-au păstrat ființa politică șl 
organizatorică — au acționat pe baza 
unor platforme politice comune, s-au 
situat pe o poziție unitară in proble
mele principale ale dezvoltării țării, 

însoțită de un astfel de 
„certificat" care ajunge la 
beneficiar, copia lui rămî- 
nind in arhiva întreprin
derii pentru cel puțin 20 
de ani.

— Acest produs este des
tinat Centralei nuclearo- 
electrice Cernavodă — ex
plică Teodor Țurcaș, ingi- 
ner-șef cu pregătirea fa
bricației la întreprinderea 
de armături industriale 
din fontă șî oțel Zalău. 
Rolul lui este de a asigura 
protecția unor instalații 
speciale. Vă imaginați că...

— Nici nu vreau să-mi 
Imaginez, continuați, vă 
rog.

— Produsul face parte 
din categoria armăturilor 
speciale folosite în instala
ții de foarte înaltă sau 
joasă presiune. Dacă, prin 
ipoteză, s-ar produce o a- 
varie din cauza unui filtru 
ca acesta sau a unei supa

pe de siguranță, cum este 
cea pe care o vedeți ală
turi. intr-un timp foarte 
scurt s-ar putea identifica 
cine, unde, cind și ce a 
greșit Cu precizie mate
matică.

Cită răspundere încorpo
rează un astfel de produs 1 
Dar și cită muncă, price
pere, tenacitate. Prin con
jugarea acestor trei ter
meni. muncitorii și specia
liștii de aici au reușit ca 
intr-un timp foarte scurt 
să impună firma din Za
lău atit pe plan national, 
cit și international, ca pe 
una dintre cele mai repre
zentative in domeniul pro
ducerii dispozitivelor mon
tate pe conducte sau insta
lații destinate transportu
lui. depozitării sau distri
buirii fluidelor. Nu există 
tip de instalație industria
lă de acest gen tcare să nu 
folosească armături din

fontă și otel, de unde con
cluzia că aproape nu este 
sector important al econo
miei naționale care să nu 
folosească, într-un fel sau 
altul, produsele realizate 
la „Armătura" Zalău. Cea 
mai mare unitate din ca

lupta lor comună constituind premisa 
unirii tuturor forțelor progresiste ale 
țării în jurul și sub conducerea cla
sei muncitoare. Faptul că la temelia 
Frontului Național Democrat — ex
presie a politicii de alianțe promo
vate de Partidul Comunist Român — 
au stat Frontul Unic Muncitoresc și 
platforma sa politică a asigurat 
acestei coaliții politice și sociale di
namism și combativitate. înaltă efi
ciență socială in adincirea procesu
lui revoluționar.

în noua situație creată de victoria 
Insurecției din august 1944, cind in 

40 DE ANI DE LA FĂURIREA PARTIDULUI 
MUNCITORESC UNIC DIN TARA NOASTRĂ

fața clasei muncitoare stătea greaua 
răspundere a mobilizării eforturilor 
întregului popor pentru susținerea 
războiului antihitlerist, refacerea și 
dezvoltarea economiei naționale, 
înnoirea socială și politică a țării, 
se impunea cu acuitate ridicarea 
unității clasei muncitoare pe o treap
tă mai înaltă — de la unitatea de 
acțiune la unitatea politică, ideologi
că și organizatorică. înfăptuirea 
acestui deziderat a fost relevată cu 
claritate la Conferința Națională a 
P.C.R. din octombrie 1945, unde s-a 
arătat, totodată, că realizarea parti
dului unic trebuie înțeleasă nu ca o 
contopire mecanică a celor două 
partide, cl prin unificarea politică și 
organizatorică pe baze principiale în 
urma unei acțiuni de lămurire ideo
logică și a înfăptuirii unei depline 
lunități.

Un rol important in realizarea 
unității a revenit dezvoltării bazei 
programatice a colaborării dintre 
cele două partide, poziției lor co
mune in raporturile cu alte partide 
și organizații democratice. Dialogul 
necontenit, preocuparea fiecărui 
partid de a manifesta receptivitate 
față de punctele de vedere exprima
te, în condițiile respectului, reciproc, 
au făcut posibilă dezvoltarea conti
nuă a colaborării pe plan teoretic, 
cit și practic. Fiecare pas pe drumul 
unificării a fost aprobat de forurile 
statutare ale celor două partide și 
urmat de mășurile politico-organi- 
zatorice corespunzătoare.

Pe baza progreselor înregistrate 
în procesul apropierii dintre cele 
două partide s-a elaborat, la sfirși- 
tul lunii septembrie 1947. un proiect 

comun de platformă. Documentul, 
supus dezbaterii si aprobării condu
cerilor celor două partide, a stat ia 
baza realizării unității clasei mun
citoare din România în cadrul unui 
singur partid revoluționar, călăuzit 
de ideologia revoluționară a socia
lismului științific. Prevederile pro
gramatice cuprinse in acest docu
ment demonstrau că cele două 
partide muncitorești aveau un punct 
de vedere unitar asupra scopului fi
nal al partidului unic, precizind că 
acest scap este „înfăptuirea societă
ții socialiste — prima fază a comu

nismului... pentru 
a se trece apoi la 
realizarea fazei 
superioare — so
cietatea comu
nistă".

Actul Istoric al 
unificării celor 
două partide 
muncitorești — ,

Partidul Comunist Român și Partidul 
Social-Democrat — a fost consfințit 
în cadrul Congresului tinut în zilele 1 
de 21—23 februarie 1948 la Bucu- 
rești, în sala Ateneului Român. De- -3 
legații aleși la conferințele județene 
eu dat expresie hotăririi și voinței 3 
unanime a membrilor de partid, a 3 
maselor muncitorești de a făuri ; 
partidul revoluționar unic al clasei ■ 
muncitoare din România. în rapoar
tele prezentate, ca si în dezbateri 
s-a relevat că cele două partide au 
reușit să realizeze unitatea deplină, 
politică, organizatorică și ideologi
că cu sprijinul maselor largi ale 
muncitorimii, datorită faptului că. in 
acțiunile întreprinse în comun sau 
de fiecare partid muncitoresc în 
parte, s-a pornit de la realitățile tă
rii și de Ia năzuințele fundamentale 
ale clasei muncitoare, de la cerințele 
înfăptuirii revoluției st construcției 
socialiste. Crearea partidului unic — 
se arăta in raportul politic general 
prezentat la congres — nu este o 
simplă hotărire care abia urmează 
sa fie înfăptuită într-un viitor mai 
mult sau mai puțin îndepărtat, de
oarece la acest congres erau repre
zentate organizații unice și cu con
duceri unice ale organizațiilor de partid.

Unificarea deplină — politică, or
ganizatorică și ideologică — a celor 
două partide muncitorești, pe baza 
principiilor revoluționare, și făurirea

Prof. univ. dr.
Nicolae PETREANU

(Continuare in pag. a V-a)
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CAMPANIA AGRICOLĂ
DE PRIMĂVARĂ -

A CONDUCE BINE ÎNSEAMNĂ A OBȚINE 
REZULTATE BUNE ÎN PRODUCȚIE

desfășurată exemplar!
timiș Organizare superioară, oameni pregătiți temeinic

Sondajul Sclnteli 
în actualitatea 

economică

CIND RĂSPUNDEREA SE MANIFESTĂ 
CU EXIGENȚĂ

Adunarea generală a oamenilor 
muncii ele la întreprinderea de ven
tilatoare București a întrunit in în
tregime cerințele unei adevărate 
dezbateri democratice, exigente. Me
ritul aparține, in egală măsură, con
siliului oamenilor muncii; care a 
prezentat o dare de seamă obiecti
vă. sinceră, tranșantă în tratarea 
problemelor. în care exigenta s-a 
manifestat în ambele sensuri — si 
față de cadrele de conducere. și față 
de cadrele de execuție — cît și re
prezentanților oamenilor muncii, 
care au ..preluat" acest spirit și l-au 
aplicat concret la fiecare din pro
blemele ce au făcut obiectul dezba
terilor.

Argumente 7 Abia se parcurseseră 
primele două pagini ale dării de 
seamă — în care se argumentase 
clar, pentru toată lumea, că unita
tea a încheiat anul 1987 cu rezul
tate bune și foarte bune, concreti
zate . în faptul că planul a fost în
deplinit. cu excepția exportului, la 
toti indicatorii — și atitudinea pe 
care consiliul oamenilor muncii o 
propunea dezbaterilor devenise cla
ră : una combativă, constructivă, 
proprie forumului suprem de con
ducere colectivă a unității in ana
lizarea problemelor. Apelăm, spre e- 
dificare. la un singur pasaj din 
darea de seamă : „Deși fată de anii 
anteriori avem importante progrese 
în organizarea mai bună a muncii, 
întărirea ordinii si disciplinei. în gos
podărirea bunurilor încredințate, nu 
avem dreptul să trecem cu vederea 
lipsurile ce se mai manifestă in ac
tivitatea noastră. Ca să le numim 
clar pentru toată lumea, ele se con
cretizează in mii de absente nemo
tivate — cifra exactă, spre a nu e- 
xista nici un dubiu asupra conse
cințelor acestora, asupra eficientei 
muncii noastre, se ridică la peste 
42 000 ore-om — în slaba calitate a 
unor produse st in neexecutarea rit
mica a altora. Această situație se 
datorează unei concepții greșite pe 
care trebuie s-o combatem cu toa
tă tăria. Unele cadre de conducere

CE NU AU REZOLVAT TREI POSIBILE 
DĂRI DE SEAMĂ

Ani de zile întreprinderea avico
lă Băicoi din județul Prahova a fost 
o unitate fruntașă pe ramură. Anul 
1987, în schimb, a fost anul în care 
s-au înregistrat serioase neindepli- 
niri la principalii indicatori, canti
tativi șt calitativi, ai planului. O si
tuație care ar fi trebuit să consti
tuie subiectul unor profunde si te
meinice analize în adunarea genera
lă a oamenilor muncii. Ce s-a întim- 
plat în realitate ?

Am asistat practic la trei dări de

BACĂU : Exportul — 
îndeplinit exemplar

Realizarea ritmică și Ia cei mal 
inalți parametri calitativi a tuturor 
produselor destinate exportului 
constituie una din preocupările de 
prim ordin ale tuturor colectivelor 
din economia județului Bacău. In 
acest scop, atit la Combinatul pe
trochimic Borzești, Ia întreprinde
rea metalurgică, întreprinderea de 
confecții și întreprinderea de încăl
țăminte „Partizanul" din Bacău, cît 
și la Combinatul de prelucrare a 
lemnului Comănești au fost între
prinse măsuri tehnice și organiza
torice suplimentare pentru pregă
tirea din vreme a fabricației, în
noirea și modernizarea produselor, 
creșterea competitivității acestora. 
Au fost organizate noi secții, linii 
tehnologice și formații specializate 
care realizează numai produse des
tinate exportului. Volumul total al 
produselor exportate de la începu
tul anului de colectivele muncito
rești băcăuane este mai mare cu 
8,5 la sută față,de aceeași perioadă 
a anului trecut. Cele mal bune re
zultate in onorarea in avans a sar
cinilor contractuale către partenerii 
externi au obtinut colectivele de oa
meni ai muncii de la întreprinde
rea metalurgică și întreprinderea 
mecanică. (Gheorghe Baliă).

ÎN ACEST AN, AGRICULTURA - UN PAS DECISIV ÎNAINTE !
(Urmare din pag. I)
desfășurare a activității în sectorul 
producției vegetale, in domeniul pro
ducției de furaje. Oricit de mari ar 
fi preocupările pentru ameliorarea 
raselor, pentru îngrijirea animalelor 
și asigurarea asistenței sanitar-vete- 
rinare, nu se vor putea realiza nici 
efectivele și nici producțiile prevăzu
ta dacă in sectorul vegetal nu se 

t acționează corespunzător pentru pro
ducerea fura'clor necesare, dacă pe 
pășuni și finețe nu se fac lucrările 
care să ducă la creșterea po.cnțialu- 
lui produc’iv al acestora. Or, trebuie 
spus cu toată claritatea că, și din 
practica de pină acum, dar mal ales 
din realizările nasatisfăcătoare ale 
acestui sector, nu in toate locurile 
și în toate cazurile cadrele cu munci 
de răspundere de la comune și din 
unitățile agricole, de la nivelul orga
nelor județene acționează cu răspun
derea pe care ar trebui să o poarte

Cerința ca adunările generale ale oamenilor muncii 
să funcționeze ca veritabile foruri de conducere in ca
drul sistemului democrației noastre muncitorești a fost 
subliniată din nou, cu toată claritatea, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii. Orientarea dată cu aceas
tă ocazie de secretarul general al partidului este de 
esență calitativă : „Oamenii muncii, adunările generale 
să hotărască in mod real, nu formal, asupra tuturor pro
blemelor economico-sociale și să exercite un control mai

ferm asupra cadrelor de conducere și o consiliilor oa
menilor muncii".

Intrucit aceste foruri de conducere democratică a în
treprinderilor se află reunite, in această perioadă, in 
prima rundă de lucru pe acest an, pentru a analiza 
activitatea pe bază de bilanț desfășurată în 1987, a 
elabora măsurile tehnice și politico-organizatorice pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an și a 
aproba bugetele de venituri șl cheltuieli, am urmărit - in 
cadrul unui sondaj efectuat la mai multe adunări ge
nerale - cum se dezbat in acest cadru -problemele le
gate de realizarea planului pe acest an.

din unitatea noastră — șefi de e- 
chipă. maiștri, șefi de «ecție (și a 
urmat, firește, numele acestora — 
n.n.) — în loc să acționeze, atît e- 
ducativ. cit și administrativ pentru 
combaterea unor asemenea stări de 
lucruri, adoptă o atitudine cînd de 
justificare, cînd de -înțelegere» a 
acestora. O spunem răspicat in fata 
adunării generale : cine nu înțele
ge esența democrației noastre are 
datoria s-o învețe ; cine n-o aplică 
trebuie tras la răspundere".

Acest mod de a înțelege locul șl 
rolul adunării generale in conduce
rea unității a fost asimilat. într-un 
autentic spirit constructiv, de toți 
participanții Ia dezbateri. Ce a re
zultat ? Numeroase intervenții de 
substanță, prin cuvintul tovarășilor 
Emil Tațără, șeful secției a IV-a, 
Ilie Oancea. lăcătuș, secția I. Con
stantin Nicolidis, șef C.T.C.. care au 
accentuat necesitatea înnoirii produ
selor si intensificării preocupărilor 
pentru modernizarea producției de 
ventilatoare ; altele. Ia fel de con
crete. prin cuvintul tovarășilor Ște
fan Birlescu, lăcătuș, secția a II-a, 
ing. Alexandru Sușnea. mecanicul- 
șef al unității, care au solicitat con
siliului oamenilor muncii să ini
țieze. incepind chiar din acest an. 
un amplu program de perfecționa
re a pregătirii profesionale a tutu
ror muncitorilor și maiștrilor ; al
tele conținînd' critici directe la a- 
dresa consiliului oamenilor muncii 
Si a centralei de resort, care nu au 
consultat oamenii muncii la defi
nitivarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al întreprinderii (de alt
fel. proiectul tipizat al acestui do
cument, întocmit de centrală, a a- 
juns în întreprindere abia in ziua 
adunării generale, iar la nivelul sec
țiilor nici n-au fost elaborate ase
menea instrumente prețioase de e- 
xercitare a autoconducerii și auto- 
gestiunii).

Așadar, fără să epuizăm toate pro
blemele analizate — o dezbatere care 
a pus bazele unei strategii de lucru 
eficiente pentru întregul an 1988.

seamă. Cea reală, pe care a t>re- 
zentat-o inginerul Mircea Bejan, 
directorul întreprinderii, aparent bo
gată în conținut, cu multe cifre, care 
a făcut o ..fotografiere" generală a 
multiplelor situații obiective și su
biective ce au determinat neindepli- 
nirea sarcinilor planificate pe 1987. 
Surprinzător însă, această dare de 
seamă n-a pus în evidență decît „în 
fugă" cîteva din cauzele de fond 
care au generat obținerea unor re-

(Urmare din pag. I)

Un plus de informații privind a- 
vantaiele economice. materializate 
in mari cantități de energie econo
misită, rezultate de pe urma apli
cării procedeului de acționare cu tu
rație variabilă a motoarelor electri
ce ni-1 oferă ing. Mircea Trandaf. de 
la IPROLAM București. „Eficienta 
tehnico-economică a acționărilor cu 
turație variabilă a fost dovedită in 
decursul mai multor ani de exploa
tare ia motoarele electrice ce acțio
nează cilindrii de laminare. Proce
deul a fost însă aplicat și în cazul 
vehiculării fluidelor tehnologice. De 
exemplu, la laminorul de benzi la 
cald de la Combinatul siderurgic 
Galați. 10 ventilatoare cu o putere 
instalată de 4 410 KW sint acționate 
cu motoare electrice prevăzute cu 
variatoare de turație de tipul casca
dă subsincronă. Suplimentul de in
vestiții de circa 15,5 milioane lei, 
datorat echipamentului electronic de 
variație a turației, conduce la o eco
nomie de energie electrică de 4.6 
milioane kWh pe an. Or. dacă ar fi 
să investim noi fonduri pentru pro
ducerea aceleiași cantităti de ener
gie ar trebui să cheltuim de 8—9 ori 
mai multi bani.

Este foarte adevărat că. in mo
mentul de faț£. costul echipamente
lor de acționare cu turație variabilă 
fabricate la noi in tară de către în

față de buna desfășurare a activi
tății acestei importante ramuri a 
agriculturii. Este o stare de lucruri 
ce trebuie să îndemne nu numai la 
reflecție, ci mai ales la măsuri ferme 
care să determine o îmbunătățiră 
radicală a situației în acest sector, 
unde continuă să se manifeste se
rioase lipsuri chiar și în acest început 
de nou an agricol.

întreaga activitate din agricultură, 
cu problemele numeroase și com
plexe care se pun, poate fi desfășu
rată la nivelul exigențelor actuale 
numai pa baza îmbunătățirii radicale 
a stilului de conducere in toate sec
toarele de producție, in toate uni
tățile. Importanța acestei cerințe 
fundamentale a fost relevată din nou 
de secretarul general al partidului, 
ea constituind și obiectul unui punct 
distinct pe ordinea de zi a actualei 
plenare. $i nu în mod întîmplător. 
Realitățile agriculturii noastre de
monstrează convingător că intre cali

zultate nesatisfăcătoare în anul tre
cut.

A doua posibilă dare de seamă ar 
fi intervenția tovarășului Ion Lazăr, 
reprezentantul centralei de resort, 
care a făcut un nou și cuprinzător 
„inventar" al lipsurilor pe care le 
cunoștea, atit în mare, cît si în a- 
mănunt. fără insă a raporta adună
rii generale In ce măsură centrala 
de resort. în calitatea sa de. titula
ră de plan, a ajutat întreprinderea 
să rezolve problemele grele cu care 
s-a confruntat, să preintimpine cro- 
nicizarea unor lipsuri.

A treia tot posibilă dare de seamă 
a reprezentat-o cuvintul • tovarășului 
Alexandru Neacșu, secretarul comi
tetului orășenesc de partid Băicoi. Ea 
a fost o adevărată lecție de cum 
trebuie să se manifeste oamenii 
muncii în adunarea generală, cu în
dreptățite recomandări la necesita
tea manifestării spiritului angajant. 
la necesitatea întăririi combativită

DEZBATERI EFICIENTE SINT ACELEA
CARE SOLUȚIONEAZĂ PROBLEMELE

Participanții la 'adunarea generală 
a oamenilor muncii de la întreprin
derea „Electronum" din București 
nu au făcut uz de dreptul pe care 
îl au de a cere consiliului oame
nilor muncii și reprezentanților uni
tăților productive — și așa puțini 
la număr la adunarea generală a 
acestei unități — să raporteze concret 
cum au soluționat problemele dis
cutate la adunarea anterioară. A- 
ceasta deși majoritatea pro
blemelor supuse atenției actualei 
adunări generale, referitoare la ne
cesitatea promovării mai active a 
produselor realizate de industria ro

CITEVA CONCLUZII
în primul rînd, sondajul efectuat pune In evidentă rolul hotăritor 

pe care trebuie să ii aibă dezbaterile din adunările generale io solu
ționarea problemelor producției. Consiliul oamenilor muncii de la în
treprinderea de ventilatoare, do pildă, posedă — cum bine s-a văzut 
— p experiență revelatoare în acest sens. A propus adunării gene
rale o dezbatere deschisă — critică și autocritică — iar participanții 
la cuvînt și-au privit "propria activitate in această lumină. Spiritul de 
răspundere a funcționat, pe această bază, cu exigentă și a determinat 
adoptarea unor măsuri eficiente.

In al doilea rind. rolul important pe care trebuie să ii aibă in des
fășurarea dezbaterilor reprezentanții organelor locale de partid și ai 
centralelor, prin orientarea cursului acestora spre concret, spre exerci
tarea controlului democratic al oamenilor muncii asupra activității ca
drelor învestite să asigure condițiile tehnice și materiale necesare rea
lizării sarcinilor de plan. Unde prezenta acestora este inactivă, formală, 
dezbaterile iau și ele — ca in cazul întreprinderii avicole Băicoi — 
aceeași turnură.

în al treilea rînd. este nevoie să se insiste asupra exercitării efec
tive. cu competentă și autoritate a democrației create de sistemul adună
rilor generale. Absenta unei asemenea atitudini — ca in cazul între
prinderii „Electronum" — face ca eficienta adunării generale să sa 
diminueze pînă la anulare.

Sonda] realizat de 
Constantin PRIESCU 
Gheorqhe IONITA

UN CONSUM DE ENERGIE REDUS CU 30%
treprinderile «Electrotehnica» și, 
Prin producție proprie, de Institutul 
de cercetare științifică, inginerie teh
nologică pentru motoare, transfor
matoare si aparate electrotehnice de 
Ia Craiova, este încă destul de 
mare. Aceste echipamente sint 
în prezent destinate unor ac
ționări cu reglaje extrem de 
pretențioase, cum ar fi, de pildă, 
cele din domeniul mașinilor-unelte 
sau acționărilor de laminoare, unde 
echipamentul trebuie să răspundă 
unui mare număr de funcțiuni. In 
cazul pompelor sl ventilatoarelor. Ia 
multe din aceste funcțiuni se poate 
renunța, nefiind nevoie de ele. fapt 
ce ar conduce la o ieftinire a costu
lui echipamentului. Iată de ce este 
nevoie ca cercetarea și proiectarea 
de profil să analizeze și să conceapă, 
pe mari grupe de utilizări, cele mai 
indicate tipuri de echipamente nece
sare variației turației motoarelor 
electrice".

Aceeași problemă o ridică și ing. 
Ion Ioan, de la Institutul de studii 
și proiectări pentru îmbunătățiri 
funciare, cu atît mai mult cu cit do
meniul pe care îl vizează este un 
mare consumator de energie : „în 
sistemele de irigații si îmbunătățiri 
funciare din tara noastră este insta
lată. în stațiile de pompare a apei, 
o putere de circa 4 000 MW. Este fi
resc. deci, ca orice soluție tehnică 
ce conduce Ia economisirea de 
energie electrică să ne intereseze în 

tatea conducerii și rezultatele obținu
te există o legătură nemijlocită ; 
unitățile agricole la conducerea că
rora se află oameni competenți, oa
meni cu spirit gospodăresc și cu 
ambiția de a fâce mereu mai mult 
sint de fapt și cele care formează 
astăzi eșalonul de frunte al agricul
turii noastre. Iată de ce. în ansam
blul pregătirilor care se fac acum 
pentru apropiata campanie agricolă, 
cadrele de conducere, organele de 
conducere colectivă și nu in ultimul 
rind cadrele cu răspundere în do
meniul agriculturii trebuie să pri
vească cu maximă exigență spre 
neajunsurile manifestate in stilul și 
metodele de conducere, neajunsuri 
care stau Ia originea unor carențe 
de ordin tehnia și organizatoric, a 
unor rezultate nesatisfăcătoare in 
activitatea din unele unități. Anti
dotul cel mai puternic împotriva 
birocratismului și formalismului. îm
potriva atitudinilor funcționărești în 

ții. a perfecționării stilului de lucru 
al consiliului oamenilor muncii. Re
comandări corecte și bine venite, 
care ar fi putut da cu adevărat o 
turnură in acest spirit discuțiilor 
dacă apelurile adresate vorbitorilor 
în timpul dezbaterilor, de a se ra
porta la aceste cerințe, ar fi avut 
ecoul necesar. Adică dacă. în cali
tate de proprietari și producători, 
vorbitorii și-ar fi autoanalizat și 
propria muncă în spirit critic și au
tocritic, ar fi stabilit cu exactitate 
în ce constă propria lor contribu
ție la neîmplinirile unității și s-ar 
fi tras concluzii clare pentru acti
vitatea viitoare. Or. vorbitorii, in 
majoritate șefi de ferme, s-au mul
țumit să explice tehnologiile mai 
bine sau mai rău aplicate, fără să 
se refere insă la propriile lipsuri, 
la acțiunile ce trebuie întreprinse 
pentru perfecționarea activității pro
ductive și obținerea unor rezultate 
mai bune în producție.

mânească de electronică și electro
tehnică pe piața externă, au fost 
ridicate si in adunarea generală din 
noiembrie 1987.' Nu era deci firesc 
să se solicite consiliului oamenilor 
muncii sau reprezentanților Minis
terului Comerțului Exterior și Mi
nisterului Industriei Electrotehnice să 
se refere la cauzele nerezolvării lor? 
Fără îndoială, răspunsul este afir
mativ. Numai că nu s-a procedat așa 
și adunarea, generală s-a rezumat 
Ia inventarierea problemelor, ceea ce. 
evident, nu a avut practic nici o 
eficientă.

■ B ■ ■ ■ ■ ■

cea mai mare măsură. Procedeul de 
a acționa direct asupra turației mo
toarelor electrice, variind prin aceas-, 
ta debitele de apă pompată în cana
le de irigații, este extrem de atrăgă
tor, intrucît reglarea acestor debite 
prin dispozitivele actuale de ștran
gulare (robinete) conduce la mari 
pierderi de energie. Iată de ce, dat 
fiind numărul mare de stații de 
pompare (circa 2 000), consider că 
ar fi pe deplin justificată asimila
rea de către industrie a unui echi
pament specializat de reglaj pentru 
necesitățile irigațiilor, puțind fi ob
ținută pe această cale si o reducere 
a prețurilor".

Ne oprim, deocamdată, aici cu 
prezentarea unor opinii cu privire la 
'această modernă și generoasă solu
ție tehnică ce conduce la importante 
economii de energie electrică. Am 
înregistrat și alte sugestii, propu
neri și observații făcute de specia
liștii din industrie si cercetare re
feritor la posibilitatea aplicării pe 
seară largă în economia națională a 
acționărilor cu turație variabilă în 
domeniul vehiculării fluidelor teh
nologice. pe care le vom publica în 
numerele viitoare ale ziarului. Cert 
este că problematica nu este epui
zată si. din acest punct de vedere, 
așteptăm si alte propuneri nentru 
dezvoltarea aplicațiilor acestei teh
nologii care,să conducă la alte avan
taje tehnice, economice si energe
tice.

soluționarea diferitelor probleme tre
buie să-I constituie întărirea conti
nuă a organismelor care formează 
sistemul democrației noastre socia
liste in agricultură, respectarea fermă 
a principiilor atoconducerii și auto- 
gestiunii, atît prin creșterea răspun
derii acestor organisme fată de gos
podărirea avuției unităților, cit și 
prin acordarea acestora a drepturi
lor și prerogativelor conferite prin 
lege. în această ordine de idei, alege
rea și promovarea in consiliile de 
conducere și in fruntea unităților 
agricole a unor oameni legați de 
producție, legați de interesele ob
ștești, oameni care cunosc cel mai 
bine căile prin care s-ar putea ajun
ge la redresarea activității economi
ce constituie efectiv o condiție fun
damentală în t realizarea programelor 
Pe care le are de înfăptuit fiecare colectiv.

Toate marile sarcini ce stau In 
fața agriculturii noastre In acest an

In primăvara acestui an. In jude
țul Timiș urmează să se însămințeze 
329 000 hectare cu porumb, soia, floa- 
rea-soarelui, sfeclă de zahăr, legume, 
plante de nutreț și alte culturi. Vre
mea favorabilă, cu temperaturi in ge
neral pozitive chiar și in cursul 
nopții, a creat posibilitatea declanșă
rii unor lucrări agricole mai devreme 
decît in alți ani. Ca urmare o parte 
din cele 1 002 formații de lucru con
stituite in unitățile agricole de stat 
și cooperatiste au și trecut la pregă
tirea patului germinativ și semănatul 
culturilor. Din datele furnizate de 
direcția agricolă județeană rezultă 
că pină ieri (sîmbătă, 20 februarie) 
in județul Timiș, săminta de ma
zăre, borceag, ovăz, legume a fost 
pusă sub brazdă pe mai bine de 
1 200 hectare, suprafețe mai mari fi
ind însămîntate in unități din con
siliile agroindustriale Lovrin, Va- 
riaș, Cărpiniș, Peciu Nou, Sinnicolau 
Mare, Gătaia și Lugoj. Campania 
1988 a debutat cu însămința- 
rea mazării păstăi pentru- in
dustrializare. cultură care va ocupa 
1 100 hectare, din care 674 hectare se 
cultivă in fermele specializate alo

Semănatul mazării pe terenurile fermei Vizejdea a I.P.I.L.F. „Fructus*
Timișoara Foto: E. Robitsek

BUZĂU 0 tradiție care trebuie reconfirmată
Bazată pe o îndelungată trădiție, 

avînd oameni cu experiență, spriji
niți indeaproape de specialiștii de la 
stațiunea dă profil, legumicultura de
ține o pondere însemnată în agri
cultura județului Buzău. Conform 
planului, in 1988 se vor înființa 
culturi de legume pe 9 150 hectare in 
ogor propriu și pe 4 870 hectare in 
culturi duble și succesive, urmînd să 
se obțină o producție totală de pes
te 330 000 tone. De asemenea, se vor 
realiza culturi intercalate in porumb 
și plantațiile vitipomicole tinere, 
menite să asigure producții supli
mentare de legume.

Demn de remarcat este faptul că, 
pornindu-se de la neimplinirile din 
anii trecuți, cauzate în bună parte 
de secetă, dar și de nerespectarea de 
către unele unități agricole a unei 
cerințe elementare — asigurarea sur
selor de apă pentru irigat, încă din 
toamna anului 1987 s-a reușit ca 
amplasarea culturilor legumicole să 
se facă în proporție de peste 90 Ia 
sută pe terenuri irigate. în momen
tul de față, doar circa 1 000 de hec
tare nu au sursă sigură de apă. pro
blemă care, așa cum s-au angajat 
conducerile unităților agricole din 
Puiești, Vilcele. Nicolești, Cochir- 
leanca, Boldu, Căldărâști. Ziduri și 
I.E.E.L.I.F. Buzău se va rezolva pînă 
Ia l martie prin finalizarea noilor 
foraje. Înălțarea digurilor, decolma- 
tări, denisipări șl extinderea rețelei 
de irigații. „Deoarece se anunță o 
primăvară timpurie — ne spune

arad In așteptarea foliei de polietilenă
Aproape jumătate de milion de 

tone de legume de cimp. atit tre
buie să se producă în acest an in 
județul Arad. Pentru realizarea a- 
cestei producții legumicultorii ară
deni fac pregătiri intense. Bineîn
țeles. cea mai mare atenție se a- 
cordă producerii răsadurilor de le
gume timpurii. Răsadurile de toma
te timpurii ce se vor planta în so
larii au fost deja repicate. Acum este 
pe terminate însămintarea tomatelor 
timpurii care urmează să se culti
ve in cimp. în total, au fost în
sămîntate suprafețe de pe care se 
pot realiza peste 100 milioane fire 
de răsad, din care 30 milioane au 
fost repicate.

Pentru producerea legumelor tim
purii se urmărește ca însămințarea 
și plantarea acestora in cimp să se 
facă cît mai devreme. Spre deose
bire de alti ani. datorită timpului 

impun o îmbunătățire substanțială a 
activității politice, organizatorice, 
educative a organelor și organizații
lor de partid din agricultură. Esta 
nevoie de o implicare nemijlocită a 
tuturor comuniștilor, nu numai a ce
lor cu munci de răspundere, în re
zolvarea practică și eficientă a tuturor 
problemelor și la fiecare loc de 
muncă. Cînd vorbim de atitudinea 
combativă pe care trebuie s-o adopte 
față de anumite neajunsuri în or
ganizarea și conducerea activității, 
in disciplina tehnologică și de muncă, 
aceasta trebuie să se manifeste, in 
primul rind, prin exemplul personal 
al comuniștilor, prin participarea lor 
efectivă la muncă, prin îndeplinirea 
ireproșabilă a sarcinilor ce le revin. 
Numai pe un asemenea suport activi
tatea politică și educativă a organe
lor de partid poate și trebuie să 
aibă eficiență. Influență decisivă in 
Îndeplinirea de către întregul colec
tiv a sarcinilor ce Ie revin. Totoda

I.P.I.L.F. „Fructus" Timișoara. La 
fermele Vizejdea și Jimbolia, precum 
și la asociația economică de stat și 
cooperatistă Lovrin au fost insămin- 
țate primele suprafețe insumind deja 
peste 100 hectare. „Intrucit tempera
tura solului la adîncimea de semă
nat este în jur de 4 grade, iar prog
noza anunță, in continuare, o vre
me favorabilă, am Început această 
lucrare cu circa două săptămini mai 
devreme decit in anul trecut — ne 
spune inginerul Liviu Toța, directo
rul Întreprinderii «Fructus». Lucrarea 
a început pe terenurile nisipoase și 
care au o expunere mai bună la soa
re. Am eșalonat lucrarea în funcție 
de soiuri — timpurii, semitimpurii, 
semitardive — cît și în raport de po
sibilitățile de recoltare și prelucrare 
industrială. Menționez că pregătirile 
pentru noua campanie s-au efec
tuat cu toată răspunderea, iar la 
cursurile învățămîntului agrozo
otehnic oamenii și-au însușit 
cunoștințe temeinice care au 
fost aprofundate Ia schimburile de 
experiență și demonstrațiile practi
ce. Acum, cînd am început lucrul, 
urmărim efectuarea unor lucrări de 

inginer Petre Eremia, directorul 
trustului județean al horticulturii — 
au fost luate măsuri pentru 
asigurarea apei in sistemele mari și 
in cele locale pină la 10 martie, cînd 
vom trece la înființarea culturilor 
de varză, conopidă șt gulioare. M- 
treaga suprafață a fost arată Încă 
din, toamnă, iar pentru culturile 
timpurii de varză și ceapă, terenul 
este deja modelat. Fată de perioa
dă, înregistrăm insă serioase rămi- 
neri în urmă la fertilizarea chimi
că — 44 la sută, și la cea organi
că — 72 la sută. Ca urmare a folo
sirii tuturor atelajelor din uni
tățile cooperatiste și a celor parti
culare. în această săptămină, can
titatea de gunoi de grajd transpor
tată in grădini a sporit, creîndu-se 
astfel condiții pentru asigurarea a 
30—40 tone la fiecare hectar, care 
se va cultiva cu varză, tomate, ar
dei și vinete. De asemenea, s-a fi
nalizat aprovizionarea Unităților cu 
biocombustibîl și cu semințe pentru 
culturile timpurii de varză, conopi
dă. tomate, ardei gras, celelalte se
mințe fiind distribuite in proporție 
de peste 70 Ia sută. Din cele 300 
milioane de fire de răsad care vor 
asigura plantarea a 3 500 hectare cu 
legume timpurii și extratimpurii deja 
răsadul de varză timpurie este a- 
vansat și la 1 martie vom începe 
plantarea în cimp. Semănatul in ră
sadnițe pentru tomate, ardei și vi
nete se va încheia in următoarele 
4—5 zile. Cu folie perorată vom 

favorabil, cu temperaturi constant 
pozitive, aceste lucrări au început 
mai repede cu circa trei săptămini. 
Astfel, de la începutul acestei săp
tămini In județul Arad au început 
semănatul rădăcinoaselor. mazării, 
plantarea arpagicului, Lucrarea se 
desfășoară în ritm susținut, fiindcă 
în asociațiile legumicole există un 
front de lucru de sute de hectare 
de teren, care a fost pregătit in a- 
ceastă lună.

Am urmărit cum se desfășoară fn- 
sămintările la asociația legumicolă 
din Pecica. Aici s-au semănat deja 
10 hectare cu ceapă din sămință. 15 
hectare cu mazăre de grădină și 
s-au plantat 15 hectare cu arpagic. 
„Se lucrează foarte bine și urmă
rim creșterea ritmului de lucru, ne 
spune tovarășul Dumitru Velici, di
rectorul adjunct al asociației. Nu 
ne este greu intrucit avem peste 100 

tă, comitetele comunale de partid 
sint datoare să sprijine mai activ 
inițiativele bune ale oamenilor, ale 
specialiștilor și cadrelor de conducere 
și să combată deschis, fără menaja
mente manifestările de birocratism, 
indiferent din partea cui ar veni 
acestea.

Acționînd in lumina orientărilor 
și exigențelor formulate de secre
tarul general al partidului la plenara 
Consiliului Național al Agriculturii, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
agricultură au datoria de a acționa 
ferm, cu cea mai înaltă răspundere, 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin tn acest ah, astfel ca anul 1988 
să devină un an al celor mai mari 
producții obținute pînă acum in agri
cultură, al unor producții sporite pe 
măsura marelui potențial de care 
dispune această ramură de bază • 
economiei naționale. 

bună calitate. în acest scop, pregă
tirea patului germinativ, reglarea se
mănătorilor și semănatul propriu-zis^ 
se fac sub supravegherea permanen
tă a șefului de fermă și a ingineru- 
lui-șef din unitate. Sintem convinși 
că procedind în acest fel vom ob
ține producțiile superioare prevăzute 
în planul pentru acest an".

Și in alte unități agricole din ju
deț campania agricolă de primăvară 
a fost pregătită cu răspundere. To
varășul Aurel Lăzureanu, secretar cu 
probleme de agricultură al comitetu
lui județean de partid, ne-a spus că,' 
pe baza concluziilor desprinse din 
analiza aprofundată a rezultatelor 
obținute în anul trecut, a fost sta
bilit un program de măsuri privind 
îmbunătățirea muncii, astfel incit în 
toate unitățile agricole, prin apli
carea corectă a tehnologiilor, să fie 
realizate integral sarcinile prevăzute 
pentru 1988 privind sporirea produc
ției. Săptăminal. comandamentul ju
dețean pentru agricultură analizează 
modul în care organismele și facto
rii cu sarcini și atribuții în campa
nia agricolă de primăvară acționează 
pentru executarea lucrărilor agrico
le de sezon, precum și pentru solu
ționarea tuturor problemelor privind 
asigurarea bazei materiale necesare 
în campania de primăvară. Au fost 
organizate controale asupra stadiului 
și calității reparațiilor tractoarelor și 
utilajelor agricole, aprovizionării cu 
semințe, Îngrășăminte chimice și in- 
sectofungicide, pregătirii profesio
nale a personalului muncitor, luin- 
du-se de fiecare dată măsuri ope
rative pentru soluționarea neajunsu
rilor constatate. Cu sprijinul Insti
tutului agronomic și Stațiunii de 
cercetări agricole Lovrin au fost a- 
duse îmbunătățiri zonării și amplasă
rii culturilor, definitivării struc
turii soiurilor și hibrizilor pe 
zone de favorabilitate, precum și teh- 
nologiilor-cadru pentru fiecare 
cultură in parte. Există deci garanția 
că bătălia însămințărilor de primă
vară se va desfășura în bune condi
ții, iar in 1988 vor fi obținute re
colte mari.

Cerar IOANA 
corespondentul „Scinteii”

proteja o parte din cele 550 hecta
re . pe care le vom cultiva cu car
tofi prelricolțiți. creînd astfel con
diții pentru obținerea recoltei in 
prima decadă a lunii mai".

în acest an. majoritatea unități
lor agricole folosesc semințe din so- ' 
iurile create șl înmulțite la Stațiu
nea de cercetare și producție legu
micolă Buzău și în alte citeva fer
me specializate din județ. Nu este 
vorba de un... patriotism local ! Le
gumicultorii buzoieni s-au convins 

ultimii ani că aceste semințe ger
minează cu multă ușurință, ceea ce 
permite o creștere mai rapidă a ră
sadurilor. Mai mult, metoda folosi- • 
rii foliei perforate pentru protejarea 
culturilor timpurii, aplicată cu suc
ces de stațiunea respectivă, a „prina* 
și în rindul grădinarilor mai 1 
virstniel. care la Început erau neîn
crezători. Sint realizări ce dovedesc 
că stațiunea este puternic implica- ■ 
tă în realizarea unor producții le- l’ 
gumicole ridicate.

Aplicarea, incepind din acest an. a ’ 
retribuirii in acord global cu pla- 1 
ta in natură la principalele culturi : ' 
tomate, ardei, ceapă, usturoi și pe- ii 
peni, este-de natură să stimuleze^ 
participarea la muncă a legumicul- , 
torilor buzoieni. creșterea răspunde
rii lor pentru realizarea unor pro
ducții superioare celor obținute în 
anii trecuți, pentru reconfirmarea 
unei tradiții.

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scinteii”

hectare de teren pregătit pentru se
mănat. Ne-am preocupat si de a- 
sigurarea unor producții mai mari 
decit in alti ani la cartofii timpu
rii. Săminta este pusă la preincol- 
tit și. în jurul datei de 1 martie, 
dacă timpul sa va menține favora
bil, vom trece la plantarea lor pe 
terenuri protejate cu folie de polie
tilenă perforată, sistem care a dat 
rezultate foarte bune anul trecut".

Mai consemnăm că pe terenurile 
asociației din Pecica continuă acțiu
nea de fertilizare cu gunoi de grajd 
a circa 400 hectare pentru produc
ția de legume a acestui an și că 
aici s-a încheiat repicarea răsadu
rilor de varză timpurie și a fost se
mănată cu tomate timpurii o su
prafață de 80 hectare. „La zi" este 
și acțiunea de acoperire cu folie de 
polietilenă a solariilor și tuneluri
lor. Numai că aici se Intimpină mari 
greutăți deoarece repartiția de fo
lie n-a fost onorată și acest lucru 
duce la o întîrziere a lucrărilor și, 
implicit, la intirzlerea obținerii pro
ducției de legume cu cel puțin două 
săptămini. Nu este o situație singu
lară. Si alte unități producătoare de 
legume din județul Arad reclamă 
lipsa foliei de polietilenă. „Din can
titatea prevăzută de 250 tone folie 
de polietilenă repartizată pe trimes
trul I am primit doar circa 25 tone 
— ne spune tovarășul loan Țirlea, 
directorul Trustului județean al 
horticulturii. Lipsa ei împiedică des
fășurarea corespunzătoare a acțiu
nilor de repicat și însămînțat. So
licităm sprijinul ministerului în re
zolvarea cu prioritate a acestei pro
bleme. știind că este păcat să nu 
beneficiem de timpul bun de lucru 
care este la noi în această peri
oadă".

Am consemnat apelul de mal »us 
cu convingerea că organele in drept 
vor acționa pentru rezolvarea ope
rativă . a acestei probleme, in inte
resul obținerii de producții mari de 
legume — ei cit mai timpurii.

Trlatan M1HUTA 
corespondentul „Scinteii”

I
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LOCALITĂȚILE PATRIEI 
-SUB SEMNUL PROFUNDELOR 

PREFACERI ÎNNOITOARE
elocvente expresii ale politicii partidului de asigurare a unor condiții 

tot mai bune de muncă și viață întregului popor

O sarcină de mare importanță a consiliilor populare este sistematizarea orașelor și comunelor, 
dezvoltarea lor armonioasă pe baza unor planuri de perspectivă care să asigure o repartizare rațională 
a obiectivelor economice, a dotărilor social-culturale și tehnice-edilitare, încadrarea lor într-un 
ansamblu modern de localități pe întregul teritoriu al țării.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Expunerea cu privire la îmbunătățirea organizării administrative a 

teritoriului Republicii Socialiste România, februarie, 1968).

. nii care au trecut de la 
A adoptarea < legii privind 

/-I reorganizarea teritorial- 
-A- administrativă a tării au 

confirmat, prin impresionanta pu
tere a faptelor, a realităților de 
astăzi ale României socialiste, jus
tețea măsurilor adaptate, din ini
țiativa secretarului general al 
partidului, in urmă cu două dece
nii. Înscrisă ca parte integrantă in 
strategia unitară, de largă perspec
tivă, privind dezvoltarea multila
terală economico-socială a Româ
niei, reorganizarea teritorial-admi- 
nistrativă a tării s-a fundamentat 
pe concepția științifică a partidu
lui, elaborată, promovată și condu
să cu clarviziune și consecventă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu după 
Congresul al IX-lea, de dezvoltare 
și repartizare raționali și echili
brată a forfelor de producție in 
toate zonele tării, de dezvoltare ar
monioasă a tuturor județelor și 
localităților patriei. Numai pe a- 
ceastă cale a fost posibil ca Româ
nia să se transforme, intr-o peri
oadă istorică relativ scurtă, dintr-o 
tară agrară, cu o industrie slab 
dezvoltată, intr-o tară industrial- 
agrară cu o industrie puternică, 
modernă și o agricultură in con
tinuă dezvoltare. Numai pe această 
cale a fost posibilă ridicarea per
manentă a gradului de civilizație a 
tuturor localităților tării, transfor
marea armonioasă a întregii struc
turi a vieții sociale, asigurarea de
plinei egalități in ce privește con
dițiile de muncă și viață alt tuturor 
cetățenilor țării.

Si privim harta țării ! Nu există 
colț, nu există localitate urbană 
sau rurală in care amplul efort 
constructiv desfășurat in ultimele 
două decenii să nu se facă puter
nic resimțit. Ca urmare a aplicării 
consecvente a programului națio
nal de sistematizare și modernizare 
a localităților țării — program pre
figurat și realizat din inițiativa și 
sub îndrumarea directă a secreta
rului general al partidului — a 
avut și are loc o gigantică operă 
constructivă, realizată la scară na
țională. Ea a determinat vertigi
noasa dezvoltare, la cotele contem
porane ale urbanismului modern, a 
tuturor orașelor, a generat trans
formări înfloritoare in viața tutu
ror satelor țării.

Să ne reamintim insă și de unde 
am pornit: in 1945 doar 22 la sută 
din populația țării trăia in mediul 
urban ; în județul Gorj, spre 
exemplu, doar 6 la sută ! Astăzi, 
in orașele și municipiile țării tră
iesc aproape 12 milioane de oa
meni — ca urmare a procesului de 
urbanizare, a vastei opere de con
strucție, sistematizare și moderni
zare ce se desfășoară zi de zi sub 
ochii noștri și care a înveșmintat 
In haine noi toate localitățile ță
rii. Au fost înălțate noi ansam
bluri de locuințe elegante, confor
tabile, moderne, noi cartiere și 
chiar orașe întregi, impozante e- 
dificii ale științei și culturii, im
portante amenajări edilitar-gospo- 
dărești care au remodelat chipul 
localităților patriei, conferindu-le 
o înfățișare nouă, structuri urba
nistice moderne în concordanță 
deplină cu politica partidului de 
creare a unor condiții tot mai 
bune de muncă și viață, de civili
zație socialistă întregului popor. 
Pentru eă tot ceea ce construim 
construim pentru oameni, pentru 
toți oamenii acestei țări și pentru 
fiecare dintre oamenii acestei țări. 
Acesta este umanismul consec
vent, revoluționar, înfăptuit de 
partid, de secretarul său general, 
acesta este scopul întregii opere de 
construcție socialistă.

0 vastă operă in domeniul construcției de locuințe
• Amplul proces de dezvoltare, sistematizare și mo

dernizare a localităților tării a însemnat REALIZA
REA UNUI RITM FĂRĂ PRECEDENT AL CON
STRUCȚIILOR DE. LOCUINJE, ce situează Româ
nia în această privință PE UNUL DIN PRIMELE 
LOCURI IN LUME.
• IN PERIOADA 1966-1987 au fost construite 

din fondurile statului circa 3,2 MILIOANE lo
cuințe.

0 Același ritm a fost realizat șl In mediul rural, 
între 1950-1987 au fost construite la sate din fonduri 
proprii 2,2 MILIOANE case.
• Amploarea construcției de locuințe, caracteristică 

pentru creșterea nivelului de trai al tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate, se regăsește și in nu
mărul considerabil de locuințe noi edificate în jude
țele Covasna, Harghita și Mureș in perioada 
1966-1985 : peste 140 000 apartamente.
• Astfel, în 1987 - declarat de O.N.U. drept „An 

al celor fără adăpost" - România dispunea de un 
fond locativ de peste 7,5 MILIOANE locuințe.

• Drept urmare, astăzi peste 82 LA SUTA din 
populația țării trăiește în case noi.

@ Și un amănunt semnificativ : In unele orașe șl 
municipii problema locativă este de pe acum soluțio
nată. Să reamintim insă ; dacă se menținea ritmul

construcțiilor anterior anului 1965, actualul fond lo
cativ ar fi fost realizat in anul... 2080 I

© Vasta operă de edificare a noilor cartiere de 
locuințe a avut în același timp ca efect dezvoltarea 
unor localități care se disting astăzi printr-o arhitectu
ră modernă și originală, care impresionează prin fru
musețe, elegantă și o puternică personalitate, așa cum 
sînt CRAIOVA, CONSTANTA, SATU MARE, 
PLOIEȘTI, PITEȘTI, MIERCUREA-CIUC, BAIA 
MARE, SUCEAVA, TG. MUREȘ, REȘIȚA, 
BACĂU, DEVA și multe altele.

0 In perioada 1986-1990 sînt prevăzute a se con
strui din fondurile statului 750 000 LOCUINȚE 
NOI, cu o suprafață utilă de 45 MILIOANE MP, 
de care vor beneficia circa 2 milioane de oameni.

0 O atenție deosebită se va acorda, In acest cin
cinal, construcției de locuințe la sate. Se vor construi 
astfel, din fondurile statului, 100 000 locuințe. Adică 
tot atit cit s-au construit pentru specialiștii și lucră
torii de la sate în perioada 1966-1985.

Sistematizarea: 
cadru favorabil 

și stimulativ 

al urbanizării
• In strinsâ legătură cu dezvoltarea întregii 

economii naționale, cu repartizarea echilibrată, ar
monioasă a forțelor de producție in toate zonele 
țării, a început înfăptuirea unui VAST PRO
GRAM DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE 
Șl SISTEMATIZARE O localităților rurale ți 
urbane.
• Ca urmare a ritmului accelerat de urbanizare, 

NUMĂRUL ORAȘELOR Șl MUNICIPIILOR 
a sporit de la 183 în 1965 la 237 în prezent.
• Astfel, în ultimii 22 de ani ponderea popu

lației urbane in totalul locuitorilor țării a crescut 
de la 29,8 LA SUTĂ în 1965 la peste 51 LA SUTĂ 
in prezent. Un ritm de urbanizare ridicat inregis- 
trindu-se in județele Gorj, Harghita, Maramureș, 
Covasna. Bistrița Nâsăud, Caraș-Severin, Alba, Să
laj, Ialomița.
• Concomitent cu creșterea numărului de orașe, 

a crescut și populația acestora. Astfel, numărul 
orașelor între 20 000-100 000 LOCUITORI a 
crescut de la 44 in 1965 la 83 în prezent, iar al 
celor cu populație de peste 100 000 locuitori de 
Io 13 Io 22.
• Citeva exemple ale evoluției populației unor 

orașe sînt semnificative: Vaslui - de la 17 000 lo 
67 500 locuitori ; Slatina — de la 19 000 Io 
79 000; Piatra Neamț - de la 39 000 la 110 000 
locuitori.

• Urbanizarea a însemnat, alături de construi
rea unor moderne ansambluri de locuințe, reali
zarea unor edificii publice reprezentative politico- 
administrative, social-culturale, științifice, a unor 
zone funcționale - artere de circulație, o întreagă 
rețea tehnico-edilitară (aspecte ce vor forma su
biectul unei pagini ulterioare).

• Multe din modestele tîrguri de odinioară sînt 
astăzi puternice municipii și orașe : Slobozia, Tirgu 
Jiu, Botoșani, Alexandria, Sf. Gheorghe, Slatina, 
Miercurea-Ciuc, Vaslui, Zalău, Tulcea șl altele.

@ Sint in curs de urbanizare un număr însem
nat de localități rurale principale, indeosebi loca- 
lități-reședințe de consilii unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste. In asemenea localități au fost 
realizate importante investiții industriale, agricole, 
dotări social-culturale și tehnico-edilitare, precum și 
un însemnat voium de construcții de locuințe mo
derne și confortabile. Asemenea localități sint : 
Colitași (Argeș), Sascut (Bacău), Flămînzi (Boto
șani), lanca (Brăila), Nehoiu (Buzău), Podu lloaiei 
(lași), Scornicești (Olt), Săvinești (Neamț), Avrig 
(Sibiu) și multe altele.
• Pentru continua modernizare a structurilor 

urbane, a construcției de locuințe și a altor con
strucții de interes social, numai in acest cincinal 
au fost alocate 135 de miliarde lei.
• In 1990, potrivit prevederilor Congresului al 

Xlll-lea al partidului, ca urmare a întregii dezvol
tări economico-sociale a localităților patriei, popu
lația din mediul urban urmează să ajungă la 
13,7-13,9 MILIOANE locuitori, reprezen- 
tind 57—58 LA SUTĂ din totalul populației țării.
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FAPTUL DE VIATĂ
Șl FORȚA ARGUMENTULUI 

conferă eficiență educativă dezbaterilor Consumuri reduse de energie electrică

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
OPINII - PROPUNERI - SESIZĂRI

învătămintul politico-ideologic tre
buie să contribuie, asa cum se sub
liniază in documentele partidului 
nostru, la dezvoltarea conștiinței so
cialiste, ridicarea nivelului ideologic 
al comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii, la mobilizarea aces
tora la înfăptuirea hotăririlor. de 
partid, la îndeplinirea exemplară a 
programelor si planurilor de dezvol
tare economico-socială a patriei, a 
sarcinilor concrete ce revin fiecărui 
colectiv. Desigur, toate acestea pot 
fi realizate prin asigurarea unor 
dezbateri vii, la care să participe ac
tiv toți cursantii. printr-o studiere 
temeinică a documentelor de partid.

Cum răspunde invățămintul poli
tico-ideologic unor asemenea cerin
țe ? Iată care a fost tema investiga
ției întreprinse în două mari Unități 
economice sucevene.

La Combinatul pentru prelucrarea 
lemnului din Suceava, propagandiș
tii de la cele 29 de cursuri sint te
meinic pregătiți profesional si poli
tic. cunosc bine realitățile din uni
tate. Și asta pentru că, după cum ne 
spunea tovarășa Valentina Teodo- 
resșH. secretar adjunct cu propagan
da al comitetului de partid, au fost 
stabiliți ca propagandiști toate ca
drele de conducere, incepînd cu di
rectorul combinatului, șefii de ser
vicii, birouri, secții si ateliere, cu 
toții dispunind de o bună pregătire 
si experiență. Preocuparea principa
lă la dezbateri este conturarea pre
cisă a problematicii care trebuie a- 
bordată. explicarea Pe înțelesul 
cursantilor a noțiunilor, conceptelor, 
tezelor, ideilor, legarea strinsă a pro
blemelor generale de specificul locu
rilor de muncă ale oamenilor. Prin 
grija comitetului de partid sint asi
gurate, din timp, planurile tematice, 
evoiutia indicatorilor economici, ni
velul îndeplinirii acestora; propagan
diștii se prezintă in fata cursantilor 
temeinic pregătiți si bine informați 
cu toate problemele care confrun
tă colectivul la un moment dat.

Referindu-ne la aceste aspecte, 
trebuie să precizăm că bilanțul lunii 
ianuarie este pozitiv. în afară de 
plăci înnobilate, la care planul nu a 
fost realizat in întregime — mai 
multe zile au lipsit peliculele mela- 
minice — la toate celelalte sortimente 
s-au depășit prevederile. Be această 
bază, planul la productia-marfă și la 
productivitate* muncii a fost înde
plinit in proporție de 100,5 la sută. 
De asemenea, au fost livrate supli
mentar partenerilor externi impor
tante cantități de produse. Faptul că 
aproape întreaga producție este 
destinată exportului este de natură 
să pună si mai mult in evidentă ca
litatea muncii oamenilor de aici, efi
cienta eforturilor lor în direcția în
noirii si modernizării produselor. Re
zultatele bune in producție au un 
puternic suport, asa cum ne-am con
vins la fata locului, în activitatea de 
propagandă, in felul cum se desfă
șoară învătămintul politico-ideologic 
la majoritatea cursurilor. Astfel, la 
organizația de bază' de Iă atelierul 
mecano-energetic al combinatului, 
atelier care are ea activitate de bază 
întreținerea si asigurarea bunei 
funcționări a mașinilor, instalațiilor 
și utilajelor, propagandistul — ingi
nerul Constantin Iliescu — a prezen

t V
11, SO Telex
11.35 Lumea copiilor
12,40 Din cununa cinteculut româneso 

(color). Muzică populară
13.00 Album duminical (parțial color)
14,50 Permanent la datorie : (color).

Reportaj de Ziua ceferiștilor și 
oamenilor muncii din transportu
rile auto

15,00 Închiderea programului
19.00 Telejurnal
19,20 Cintarea României (color) • Tara 

mea, azi — documentar • Oma
giul țării, conducătorului Iubit. 
Emisiune realizată In colaborare 
cu Consiliul Culturii șl Educației

Paravane pentru abuz}
lntr-una din zilele 

trecute ne-am depla
sat la Școala cu caise
le I—VIII tir. 5 din 
sectorul 1 al Capitalei 
pentru a citi citeva 
dintre lucrările la faza 
pe sector a olimpiadei 
de limba și literatura 
română. Ne interesau 
calitatea acestora, ni
velul la care se pre
zinte la mijlocul anu
lui școlar elevii frun
tași — in special cei 
de clasa a VIII-a, care 
se pregătesc pentru 
concursul de admitere 
in treapta intii de li
ceu —, felul in care a 
fost evaluată creativi
tatea și fantezia aces
tora, erorile tipice etc., 
premise ale unei 
viitoare anchete. In- 
trind in școală ne-am 
legitimat, conform 
uzanțelor. De îndată, 
directoarea adjunctă, 
prof. Eugenia Nicolae, 
a ținut să ne atragă 
atenția că este obliga
tă să informeze despre 
prezența noastră comi
tetul de partid al sec
torului sau inspectora
tul școlar. La numărul 
format de directoare 
a răspuns inspectorul 
școlar Lia Ionescu, 
responsabilă cu pro
bleme de învățămint 
primar în cadrul in
spectoratului școlar 
al sectorului 1. Aflin- 
du-ne intenția, con
sfințită de un drept 
elementar stipulat de 
ari. 41 din Legea pre
sei — conform căruia 
ziaristul are dreptul să 
solicite și să primeas
că •informații, să aibă 
acces la sursele de 
documentare și in
formare necesare ac
tivității sale — a- 
ceasta a interzis te
lefonic documentarea, 
ca de altfel și alte 
inițiative reporteri
cești fără aprobarea 
prealabilă a. inspecto
rului școlar general 
sau a adjunctului său. 

m continuat să con

sultăm tezele elevilor, 
făcind abstracție de 
abuzivul gest interdic- 
tiv. Peste citeva mi
nute, un al doilea apel 
telefonic, de data 
aceasta al inspectoa
rei, reconfirma inter
dicția, pretinzind de
plasarea noastră la in
spectoratul școlar mu- 

-nicipal pentru obține
rea „aprobării". Nici 
mai mult, nici mai 
puțin !

Luind ulterior le
gătura cu inspectorul 
școlar general al Ca
pitalei, aveam să a- 
flăm că nu dăduse o 
asemenea „dispozi-

ADNOTĂRI
ție". Cum ar fi putut 
s-o facă? ne-a răs
puns, revoltat la ria
dul său, de intimpla- 
re. Ea ar contraveni 
unor principii firești 
ale raporturilor dintre 
organele de presă și 
instituții. Ca să nu 
mai spunem că s-ar 
opune textului din 
art. 44 din aceeași 
lege: „Este interzisă 
exercitarea oricăror 
presiuni și acțiuni de 
intimidare împotriva 
ziaristului, din partea 
oricui s-ar manifesta, 
de natură să-l împie
dice in exercitarea 
profesiunii și să știr
bească prestigiul său 
social și profesional. 
In îndeplinirea sarci
nilor ce-i revin, zia
ristul incadrat in ac
tivitatea de presă se 
bucură de protecția 
legii". De unde, a- 
tunei, astfel de inter
dicții, pronunțate cu o 
fermitate demnă de o 
cauză mai bună, cu 
atit mai mult cu cit, 
de regulă, un repre
zentant al presei este 
primit cu interes și 
solicitudine, ca unul 
care aduce la cunoș

tat, mai întîi, obiectivele principale 
ale lecției, problemele care trebuiau 
lămurite, apoi a făcut o „punere in 
ternă" a cursantilor si cu unele as
pecte ale activității combinatului. în 
prima parte, participantii la dezba
teri. între care s-au aflat electro
mecanicul Dănut Gigica, electricia
nul Ion Ursu și instalatorul Nicolae 
Ignat, s-au referit la documentele 
Conferinței Naționale a partidului, 
abordind teze si idei din primele 
două capitole ale Raportului prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceausescu 
la înaltul forum al comuniștilor ro
mâni. în continuare, alți cursanți, 
intre care s-a remarcat maistrul 
Costică Urugiuc. au evidențiat aspec
te ale activității practice a comuniș
tilor, a celorlalți lucrători, care a 
fost raportată în permanentă la exi
gentele si sarcinile reieșite din do
cumentele de partid. împletirea 
problemelor teoretice cu cele prac-

însemnări 
despre desfășurarea 

învățămîntului 
politico-ideologic 

în două mari unități 
economice sucevene
tice de la fiecare loc de muncă, pro
punerile făcute pentru înlăturarea 
neajunsurilor existente si ridicarea 
activității acestui important sector, 
care asigură buna desfășurare a pro
cesului de producție in întregul com
binat. au fost de natură să stimuleze 
diseuțiile. Fără a se transforma in
tr-o ședință de producție, lecția a 
contribuit la mai buna înțelegere a 
semnificației si importantei docu
mentelor Conferinței Naționale a 
partidului, dar si a sarcinilor con
crete ce revin fiecărui membru al 
colectivului pentru transpunerea lor 
exemplară în viată. Iar în intervenția 
sa din final, maistrul Petru Zăices- 
cu. secretarul biroului organizației 
de bază pe atelier, a subliniat clar și 
concis atit cerințele activității pro
ductive, cît si ale muncii de propa
gandă în scopul sporirii eficientei 
cursurilor învățămîntului politico- 
ideologic.

Bune rezultate în producție au ob
ținut și oamenii muncii de la secția 
furnire a combinatului. Modul in 
care s-a desfășurat învătămintul po
litico-ideologic la organizația de bază 
de aici nu a fost insă corespunzător. 
Mai ales pentru că a fost programat 
înaintea începerii schimbului doi. 
Singurul vorbitor a fost propagan
distul, subinginerul Nicolae Cuțui, 
șeful secției furnire. De altfel, el 
a specificat de la început : „Lucrăm 
în schimbul doi și trebuie să ne 
grăbim". Cu toată graba, lecția a 
durat totuși o jumătate ■ de oră. 
Propagandistul a încercat si a. reușit, 
în parte, să imbine unele idei st teze 
ale temei cu problemele care se ri
dică in secție pentru realizarea sar
cinilor de plan la nivelul de calitate 
cerut. Ba chiar a insistat atit de

Socialiste și cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Bacău »

20,20 Film artistic : „Actele, vă rog !“. 
Premieră pe tară. Producție a 
studiourilor Italiene.

21,35 Feerie pe gheață (color)
21,50 Telejurnal

LUNI, 22 FEBRUARIE
20,00 Telejurnal
20,25 Priorități In economie.
20.45 Tezaur folcloric (color)
21,15 Lumea contemporană șl confrun

tările de idei.
21,30 Pe calea progresului multilateral 

al tării. Două decenii de la reor-, 
ganizarea terltorial-adminislrati-' 
vă

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

tința opiniei publice 
fapte de muncă, de 
viață? Nu mai luăm 
in discuție faptul că 
in atribuțiile profe
sionale ale tovarășei t 
Lia Ionescu nu intră 
desfășurarea olimpia
delor școlare. Răspun
zători de acestea sint 
inspectorii de speciă- 
litate, metodiștii, pro
fesorii ai căror elevi 
participă la competiție, 
comisiile de corectare. 
Este de neînțeles atitu
dinea unui cadru de 
îndrumare și control 
de a încerca să se o- 
pună documentării 
unui ziarist — indi
ferent de problema so
licitată — și incă in- 
vocînd abuziv așa- 
zise dispoziții. Pe de 
altă parte, suspiciu
nea trezită de vizita 
noastră intr-o școală. 
Nu se ascunde oare 
aici o mentalitate, a- 
ceea a locului călduț 
din care să nu fii de
ranjat? Poate fi ea 
compatibilă cu o in
stituție’ de invăță- 
mint care, nici n-ar 
trebui să repetăm, e o 
instituție publică, de 
largă comunicare ? 
Sînt secrete pentru 
presă lucrările unor 
copii ? Există, din 
partea unui inspector, 
îndoieli asupra corec
titudinii cu care au 
fost apreciate? Din 
documentarea noas
tră a reieșit că 'obser
vațiile profesorilor și 
notele erau juste, cum 
principiale și nuan
țate s-au dovedit pă
rerile profesoarei me
todiste cu care am 
discutat mai multe as
pecte legate de aceste 
concursuri. Vom re
veni cu concluzii des
pre desfășurarea olim
piadelor școlare, nive
lat pregătirii elevilor, 
cerințe!'' formulate 
prin subiecte, stimula
rea și evaluarea crea
tivității. 
Costin TUCH1LA

mult pe felul în care se desfășoară 
activitatea că. dacă n-ar fi fost sin
gurul care a vorbit, am fi putut spu
ne că lecția a fost... o ședință de 

> producție. Pentru că. deși dispunea 
de un plan tematic bine gîndit. nu 
s-a referit la toate aspectele teore
tice, la conceptele și tezele care tre
buiau prezentate pentru a fi înțelese 
si însușite de cursanți.

Impresia de improvizație, de ceva 
pregătit in grabă ne-a lăsat-o si „lec
ția" la care am participat la o altă 
mare unitate economică suceveana 
— întreprinderea de utilaje și piese 
de schimb. La organizația de bază 
„Metal A II“, propagandista Paras- 
chiva Murărașu. șefa biroului perso- 
nal-invătămint-retribuire. a prezen
tat planul de dezbatere. Apoi, la fie
care din cele 4 subpuncte ale temei 
a intervenit cite un cursant abordind 
cîteva idei din primele două capitole 
ale Raportului prezentat la Confe
rința Națională a partidului. Fugitiv 
au fost infătisate si unele aspecte 
ale dezvoltării întreprinderii. Practic 
însă, lecția a durat un sfert de oră. 
Se înțelege că intr-un timp așa de 
scurt nu se puteau aborda decît tan
gențial problemele teoretice. Iar des
pre activitatea practică a colectivu
lui nu s-a vorbit de loc. De aseme
nea. prezenta a fost foarte slabă, 
chiar dacă pe parcursul celor 15 mi
nute au mai intrat unii cursanți in 
sală. Putem spune că am văzut „pe 
viu" cum nu trebuie să se desfășoare 
invățămintul politico-ideologic. Pre
cizăm totuși că si la întreprinderea 
de utilaje și piese de schimh. la ma
joritatea cursurilor, asa cum am 
putut observa Prin participarea 
noastră directă, ca si din discuțiile 
purtate, învătămintul politico-ideolo
gic se desfășoară conform cerințelor. 
Toți cei 23 propagandiști au absolvit 
diferite școli politice si au o bună 
pregătire profesională. Sînt buni cu
noscători ai problemelor pe care tre
buie să le rezolve colectivul si sînt 
preocupați să îmbine în dezbateri 
conținutul documentelor de partid cu 
aspectele concrete din ateliere si 
secții. Am prezentat însă modul in 
care s-a desfășurat dezbaterea la or
ganizația de bază „Metal A II" pen
tru ca organul de partid din această 
Întreprindere, precum si din alte 
unități economice, să înțeleagă că 
trebuie să acorde atenție egală des
fășurării corespunzătoare a acestei 
forme de pregătire politico-ideologi- 
că a oamenilor din toate organiza
țiile. Iar cind unii membri ai birou
rilor organizațiilor de bază nu-si în
deplinesc atribuțiile la nivelul cerut, 
căutînd si găsind tot felul de justi
ficări. asa cum s-a intîmplat la or
ganizația menționată, comitetul de 
partid are datoria să intervină ope
rativ, cu exigentă si fermitate, pen
tru aducerea activității pe făgașul 
normal. Astfel incit, peste tot. în in- 
vătămîntul politico-ideologic să se 
asigure; eficienta cerută in planul 
dezvoltării conștiinței socialiste a oa
menilor, participării lor însuflețite la 

- îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
ce le revin la locul de muncă din 
prevederile pe acest an si pe întregul 
cincinal.

Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scînteii*

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 21 februarie, ora 20 — 24 
februarie, ora 20. In țară : Vremea va 
fl rece, mal ales in prima parte a 
intervalului, cind, in nordul șl centrul 
țării, va fl chiar geroasă. Cerul va fi 
variabil, mal mult noros la inceput in 
sud-est, iar apoi in nord-vest. Vor 
cădea ninsori locale la începutul in
tervalului în sudul Moldovei, Muntenia 
șt Dobrogea. Iar apoi In Maramureș, 
Crlșana șl Transilvania. In rest, nin
sori izolate. Vintu! va mal prezenta 
unele intensificări din sectorul nordic in 
prima zl tn estul țării. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre minus 
14 și minus 4 grade, mal scăzute tn 
Maramureș, Transilvania și jumătatea 
de nord a Moldovei,, ptnă la minus 20 
de grade, Iar cele maxime, tn general, 
Intre minus 7 și plus 3 grade. Diminea
ța se va produce ceață însoțită de 
depunere de chiciură, trial ales In re
giunile vestice șl centrale. în Bucu
rești : Vremea va fl rece, mal ales in 
prima parte a intervalului. Cerul va 
fi variabil, mal mult noros tn prima 
parte, cind, temporar, va ninge slab. 
Vint slab ptnă la moderat. Tempera
turile minime vor oscila intre minus 
7 șl minus 3 grade', iar cele maxime 
între minus 2 șl plus 3 grade. Dimi
neața, ceață slabă.

Bine a fost definită scena lirică 
drept cartea de vizită, oglinda vieții 
artistice a unui oraș. Pentru că este 
vorba de cultură, de educație, de 
măiestrie artistică, largă perspecti
vă asupra istoriei artei cu deschide
re spre instrucția celor ce vor al
cătui publicul deceniilor următoare. 
Scena lirică, adică toate forțele, de 
la orchestră la echipa tehnică (din 
care nici un specialist nu poa
te lipsi), de la ansamblul coral la 
vedetele care duc faimă școlii noas
tre interpretative în marile centre 
ale lumii.

Există, fără îndoială, un public al 
operei, mii de oameni de toate 
virstele. de toate categoriile socio- 
profesionale, de la elevi, studenți la 
cei intrați in virsta a treia, pe care 
poți să-i intîlnești in oricare seară 
pe culoarele teatrelor de operă co- 
mentind in amănunt, cu o exactitate 
uimitoare, cu zeci de comparații 
față de alte seri, fiecare evoluție, 
fiecare prezență. Majoritatea into
nează corect arii, coruri, știu ce se 
intimplă pe scenele lirice ale lumii, 
se bucură în cel mai frumos sens al 
cuvintului de pulsul, de ritmul, de 
viața operei,, de evenimentul care le 
dăruie o reală bucurie spirituală. $1. 
firesc, se naște întrebarea : răspund 
scenele lirice acestui larg interes, 
acestei mari popularități care, mai 
ales în ultimii ani, a demonstrat că 
opera nici vorbă să imbătnnească. 
dimpotrivă, întinerește și aduce un 
plus de vitalitate vieții artistice ? 
Greu de răspuns afirmativ. Greu de 
negat cu ușurință. Pentru că deca
lajele intre un spectacol și altul sint 
uneori de neinchipuit; la fel intre 
momentele de virf și reprezentațiile 
de serviciu care se consumă cu săli 
goale. Pentru că. realmente, nu 
există un mare eveniment fără săli 
arhipline, nu există debut spectacu
los fără cererea unui bilet In plus, 
nu există spectacol „extraordinar" 
(in adevăratul sens al cuvintului. nu 
decorînd doar genericul afișului)

întreprinderea de osii și boghiuri 
Balș este o unitate bine cunoscută 
în tară si peste hotare pentru pro
dusele realizate. In intrecerea so
cialistă, sub conducerea organiza
ției de partid, colectivul acestei 
prestigioase unități industriale a 
decis ca, printr-o mai exigentă or
ganizare a muncii și sporită răs
pundere patriotică, sâ diminueze 
în continuare consumurile normate 
de energie electrică, să se încadre
ze în cotele repartizate. Serviciul 
mecano-energetic si comisiile for
mate in acest scop au întocmit un 
program de măsuri pe baza căruia 
s-a acționat in toate secțiile, fabri
cile și atelierele. S-au aplicat, 
totodată, și unele măsuri tehnico- 
organizatorice pentru .perfecționa
rea și modernizarea unor procese 
de fabricație, introducerea de noi 
tehnologii de sudură, forjare, tur
nare etc. De exemplu. în ultima 
perioadă s-a asimilat tehnologia de 
turnare a lingourilor de otel, utili- 
zind elemente termoizolante in ve
derea micșorării volumului mase- 
lotei lingourilor. în secția turnăto
rie de otel se folosește si tehnolo

Un buldozer pentru... rugină ?
Locuiesc in satul Surduc. ce a- 

parține de comuna- Foratic, județul 
taras-Severin. Desigur, cum este 
firesc, atenția si. eforturile noastre, 
ale tuturor locuitorilor satelor, sint, 
și trebuie să fie, îndreptate spre 
îndeplinirea obiectivelor noii revo
luții agrare. Dar. ca membru da 
partid, nu-mj pot fi indiferente 
chemările partidului pentru buna 
folosire a utilajelor si recuperarea

unor cantități cît mai mari de ma
teriale refolosibile. Asemenea gin- 
duri mi-au stăruit mai mult în 
minte, pornind de la un fapt de 
neglijență constatat in satul nostru.

Despre ce este vorba ? De mai 
bine de trei ani. în centrul localită
ții a fost abandonat un buldozer. 
De către cine ? Cui aparține ? Greu

Difuzarea presei la 3 zile o dată ?
Sint in etate de 72 de ani și lo

cuiesc în comuna- Drăgănești, jude
țul Galați. Eu sint de mulți ani a- 
bonat la ziarul „Scînteia" și urmă
resc cu viu interes știrile din tară 
și de peste hotare. Vă aduc însă la 
cunoștință că sint nemulțumit de 
felul in care se împarte Presa, cel 
puțin în comuna noastră. Ce impor
tantă mai au știrile dacă eu le citesc 
o dată la 3—4 zile ? Pentru că la 
noi in comună presa vine o dată la 
3—4 zile. Așa incit in loc de un 
ziar pe zi. eu primesc 3 ziare l-a 
tot atitea zile 1 Primăria comunei 

inu zice nimic, poștașul comunal nu 
zice nimic, nimeni nu zice nimic. 
Noi, abonații. însă, sintem supărați 
pentru că poștașul nostru comunal 
— Viorica Bocăneață — aduce poșta 
cind vrea ea, nu cind ii trebuie

O sugestie pentru proiectanți
Este o satisfacție pentru fiecare 

cetățean al Capitalei să constate că 
locurile Pe unde a trecut cu puțin 
timp in urmă sint de nerecunoscut. 
Au dispărut străzi înguste. Întorto
cheate, casele vechi. în locul lor au 
apărut bulevarde, pasaje subtera
ne. guri de metrou, piețe, blocuri, 
noi cartiere. Grație constructorilor 
care le-au ridicat din temelii, noi, 

fără nenumărate cereri la casa de 
bilete. Eforturi se .fac si chiar pri
vind repertoriul teatrelor lirice pen
tru stagiunea ’88 putem spune că nu 
este deloc nesemnificativ numărul, 
lucrărilor din creația universală (223 
în 478 de montări !), nici cel al pa
ginilor românești care se rulează pe 
scenele noastre lirice (99 in 149 de 
montări!), la care se adaugă sase 
premiere românești absolute (opera 
„Mihai Viteazul" de Gheorghe Du- 

Valori ale muzicii universale 

pe scena lirică

mitrescu. „Cosette" de Theodor 
Bratu. „tn labirint" de Liana Ale
xandra, „Pinocchio" de Corneliu Ce
zar. opereta „Vis de primăvară" de 
Elly Roman, „Tinerețea unui vis" 
de George Grigoriu). Dar. dacă ur
mărim cu atenție sistemul rulării 
paginilor lirice românești, echilibrul 
care trebuie păstrat in prezentarea 
celebrelor opusuri din literatura 
universală (școli naționale reprezen
tative, momente-cheie in istoria tea
trului liric etc.), bineînțeles că des
coperim hiatusuri. pete albe, exis
tența în repertoriul activ a unor 
reprezentații prăfuite. Foarte rar se 
programează o operă wagneriană 
(bineînțeles că este vorba de distri
buție. de voci specializate in acest 
pretențios tărim). iar unele opusuri 
figurează pe afiș ..in principiu" (in 
realitate fiind suspendate); sint ne
numărate acele reprezentații care 
cer grabnic o primenire (știați că 

gia de format miezuri pe mașinile 
semiautomate de împușcat miezuri. 
De asemenea, s-a trecut la extin
derea în fluxul de producție a sur
selor de sudură dotate cu întreru
pătoare împotriva mersului in goL 
In prezent este in stadiu de apli
care tehnologia de turnare a piese
lor mici, utilizindu-se forme vida
te. ceea ce determină economi- 
sireg energiei electrice. în curs de 
extindere este și tehnologia de su
dură în mediu’de CO2, în fabricația 
de boghiuri, iar la secția turnătorie 
de otel în următoarea perioadă se 
va aplica tehnologia de turnare 
centrifugală a cutiilor de unsoare, 
cu trei posturi de lucru.

Ca urmare a măsurilor întreprin
se. in răstimpul de la introducerea 
prevederilor amintite din luna 
noiembrie 1987 și pină la începutul 
lunii februarie a.c. pe întreprin
dere s-au economisit — față de re
partiție — 3 938 MWh energie elec
trică, precum și 50 000 metri cubi 
gaze naturale.

Nicolae RÎPEANU
tehnician, Balș, județul OH

de spus. Cert este că. in această pe
rioadă. utilajul respectiv a fost 
descompletat si ce a mai rămas din 
el ruginește sub cerul liber, asa 
cum se vede în imaginea alăturată.

Dacă întreprinderii căreia îi a- 
partine nu-i mai face trebuință 
buldozerul respectiv, deși.este greu 
de crezut acest lucru, de ce consi
liul popular comunal nu întreprin
de nimic pentru a-1 preda la fier

vechi spre a ajunge mal repede la 
Combinatul siderurgic din Reșița ? 
Că doar aproape opt tone de -fier»; 
cit «întărește acest utilaj, nu sint 
de colea 1

Mihai SAMÎNTA
comuna Foratic, satul Surduc, 
județul Caraș-Severin

omului ca s-o citească. Invit pe a- 
ceastă cale primăria să ia ’toata 
măsurile cuvenite pentru ca presa 
să ajungă la timp la cititori. Noi 
de aceea sintem abonați, ca să pri
mim presa la timp.

Ionel MOSCU
comuna Drăgănești-Galațl

N.R. Dat fiind faptul tă sesi
zarea cititorului nostru nu este un 
caz izolat, credem că este necesar 
ca Direcția județeană a poștelor și 
telecomunicațiilor să cerceteze fap
tele la fața locului și in toată zona 
din împrejurimi, să informeze re
dacția despre starea de fapt și mă
surile luate, pentru a putea, in
forma, la rindul nostru, cititorii 
ziarului.

cetățenii care ne-am mutat tn ele, 
sintem mindri de eforturile lor. Din 
cele citite în presă ori auzite la 
radio și televizor am reținut cu 
satisfacție faptul că, in cele patru 
decenii de socialism, s-au construit 
in România milioane de aparta
mente. Este o dovadă a grijii pe 
care o poartă conducerea de partid 
și de stat față de oameni.

..Motanul Încălțat" face succes Ia 
Opera Română de peste 20 de ani ?!) 
Sint de asemenea destule cele care 
nu rțiai pot ieși la lumina rampei 
din cauza „hainelor ponosite"... Rar 
se ascultă „O noapte furtunoasă" de 
Paul Constantinescu și. mai ales, 
„Oedip". care se tot pregătește, pen
tru care se tot caută star-uri — 
opere care fac mindria scolii națio
nale românești', care ar trebui con
stant programate pentru a intra în 

atenția și conștiința spectatorilor. 
Pe orice scenă lirică din lume, cel 
mai puternic strălucesc valorile 
școlii naționale respective, fie că 
este vorba de clasici, romantici sau 
creație de ultimă oră. „Dama de 
pică" la Balșoi Teatr (o montare cu 
sute de reprezentații la activ) pare 
o veșnică premieră, la fel opera lui 
Penderecki, la Wielki Teat.r din Var
șovia, sau cite alte exemple... Este 
clar, absentele înseamnă pagini albe 
în educația, In instrucția publicului. 
Iată de ce ne întrebăm : nu ar tre
bui ca forurile de cultură, scenele • 
lirice să-și conjuge eforturile, să a- 
sigure repertoriului un real echili
bru (valori românești, valori repre- 
zentind toate curentele, școlile na
ționale), să răspundă de fapt exi
gențelor. dorințelor, marii popu
larități de care se bucură acest gen? 
Mai ales că foaie acestea sint bine 
știute nu de ieri, de azi, de ani de

Desigur, la toate aceste realizări, 
cum se știe, o contribuție deosebi
tă o au proiectanții — oamenii care 
încă de Pe planșete au. dat contur 
înfățișării străzilor de azi. cartie
relor. orașelor in care nouă ne face 
plăcere să locuim. Sint frumoase și 
confortabile noile locuințe ! Totuși, 
după părerea noastră, li se mai pot 
aduce unele îmbunătățiri. De e- 
xeraplu. am sugera ca pe viitor să 
fie proiectate blocări cu lumina
toare la scări, băi cu ferestre, cu 
instalații electrice adaptabile pen
tru automatele de scară, ampla
sate la litfuri si scări. Din cauză că 
pentru moment asemenea elemente 
nu există la toate blocurile, lumina 
electrică arde zi și noapte la multe 
blocuri cu 7—10 etaje. Pentru a re
duce această risipă de energie e- 
lectrică, produsă independent de

Acum este rindul primăriei
Datorită unui comitet de iniția

tivă care a mobilizat obștea satu
lui nostru, Scorei, județul Sibiu, 
s-a reușit, în urmă cu patru ani, 
captarea a două izvoare mari din 
marginea comunei și introducerea 
apei potabile pe fiecare stradă, in 
fiecare gospodărie. Totul s-a făcut 
prin munca voluntară și prin con
tribuția in bani a cetățenilor. A 
trebuit să cumpărăm țevi și alte 
materiale în valoare totală de 370 
mii lei.

In urrryS cu doi ani au început 
lucrările la hidrocentrala de pe 
Oitul superior. Ca urmare. în sa
tul nostru s-a înființat brigada 
IV Scorei. Colonia acestei brigăzi 
s-a construit în marginea de nord 
a comunei. Pe baza unei înțelegeri 
intre primarul comunei noastre și

Oameni, nave, împliniri
Flota noastră comercială dispune 

astăzi de nave modeme care asi
gură viteze sporite, siguranță în 
navigație sl mare eficientă în trans
port. Șj în acest an, lucrătorii. din 
cadrul I.E.F.M. „NAVROM" Con
stanta s-au angajat ferm să trans
pună in viață și să îndeplinească 
exemplar prevederile de plan, să 
contribuie pe această cale la creș
terea volumului de comerț exterior 
al țării. Pentru aceasta sint create 
toate condițiile. După Congresul al 
IX-lea al partidului, constructorii 
români de nave au livrat atit flotei 
naționale, cit si Ia export minera
liere de 55 000 și 65 000 tdw, șantie
rele navale și-au extins și diversi
ficat producția de cargouri și con- 
teinere. Dacă în 1985 aveam 32 de 
nave, acum, cind scriu aceste în
semnări, navele noastre moderne 
însumează un deplasament de peste 
4,7 milioane tdw. Navele noastre

Noi posibilități de economisire
a „aurului verde'‘

pus, de asemenea. inlocbirea furnl-Antrenat Ia importanta acțiune 
de reducere continuă a consumului 
de materie lemnoasă, colectivul de 
creație ai Combinatului de prelu
crare a lemnului (C.P.L.) Pitești 
a analizat, cu cea mai mare aten
ție, posibilitățile existente de eco
nomisire a „aurului verde". Ce po
sibilități au fost găsite de colecti
vul nostru ? în primul rind, trebuie 
să remarc că la noile garnituri de 
mobilier ce vor face obiectul pro
ducției anului 1988 — garnitura 
,.Remus", dormitoarele „Brigites" 
și „Mariana", camera de zi „Pitești" 
etc. — fără a se influenta rezistenta 
și aspectul estetic, s-a procedat la 
înlocuirea unor elemente confecțio
nate în trecut din lemn masiv cu 
semifabricate superioare. S-a pro- 

Pe scurt, din scrisori
• Au trecut aproape patru ani de la terminarea imobilului cu 8 etaje 

din vecinătatea blocului nostru, de Pe strada Emil Racovită, București, 
La plecare, constructorii au „uitat" să-și demonteze și cei patru stîlpi me
talici (de peste 20 m înălțime), amplasați pe spațiul verde, stîlpi pe care 
i-au utilizat pentru alimentarea cu energie electrică de înaltă tensiune. 
Le reamintim că nu este prea tfrziu să-i scoată și să-i refolosească îm
preună cu cei peste 80 m de cablu gros la alte lucrări. Pe noi ne deran
jează atit stilpii. cît și uitarea constructorilor. (Ion Negrrescu, strada Emil 
Racoviță nr. 19. bl. Al, București).

• Conceput și realizat în cadrul acțiunii de modernizare a produse
lor. recent, la întreprinderea mecanică Nicolina — Iași s-a introdus in fa
bricație încărcătorul • frontal autopropulsat de 1,3 mc. Noul utilaj este 
destinat mecanizării lucrărilor de încărcare, manipulare si transport de 
materiale in vrac și se caracterizează printr-o mare manevrabilitate pe 
spații reduse. (Nicolae Birliga. corespondent voluntar. Iași).

• Am căutat de mai multe ort tn magazinelede specialitate din mu
nicipiul nostru becuri cu putere de 15 W, cu fasung normai, pentru ilu
minat pe scările blocurilor, dar n-am găsit. Factorii de răspundere cu
nosc. desigur, cită economie s-ar face folosind asemenea becuri la scă
rile atîtor sute si sute de blocuri. (Asociația locatarilor Bl. 85—86. str. 
Democrației nr. 101 — Buzău).

zile, dar s-a dovedit că numai en
tuziasmul. oricum, nu le poate re
zolva.

Iată un eveniment : „Nabucco" de 
Verdi la Opera Română (și la des
chiderea stagiunii de la Scala din 
Milano, cu doi ani în urmă, a stirnit 
vilvă, „Gazetta del Museo Teatrala 
alia Scala" consacrindu-i zeci de 
pagini de comentariu). Si putem 
spune aceasta cu atit mal mult cu 
cit comparăm montarea bucu- 

reșteană cu alte tălmăciri Ia zi. în 
regia lui Hero Lupescu (o montare 
austeră, academică, fără căutări 
moderniste) nu există plan secund 
și tot timpul un anume element dă 
dramatism. încălzește și elimină sce
nele statice. Sint parcă ample fres
ce in care-ți reține atenția si deta
liul, nu numai istoria teribilă a 
eroului-simbol și care te captează, 
deși liniile desfășurării sint clare, 
limpezi, fie ele intersectate de fur
tuni, de conflicte violente, de resem
nări sau capitale jurăminte. O regie 
bine armonizată cu spațiul sceno
grafic grandios gindit de George 
Doroșenco. șocant chiar, fără risipă 
de elemente, dar cu generozitatea și 
strălucirea decorurilor și costume
lor, intr-o cromatică care, uneori, îți 
ține răsuflarea. Adică vn cadru de 
desfășurare festiv, maiestuos, fn care 
datele istoriei, prin jocul soliștilor 
Operei Române, au fost ridicata la

voința noastră, am. montat automa
te de scară si lămpi fluorescente 
(care in mare parte se defectează), 
am limitat la strictul necesar nu
mărul de becuri din subsolurile 
tehnice, am pus responsabili cu lu
mina pe scări etc. Cu toate acestea, 
lipsa unui luminator, ca și a geamu
lui la baie se simte. De aceea, pro
punem proiectanților să găsească o 
soluție pentru a utiliza ne scările 
blocurilor mai mult lumina natu
rală decit pe cea a becurilor incan
descente sau cu neon.

Este o propunere la care'am dori 
să ni se răspundă prin proiectele 
noilor blocuri ce se vor construi.

Nicolae M1ȘA
strada Cetățuia, nr. 4, bl. M 18, 
ap. 72 - București

conducerea acestei brigăzi, colonia 
din Scorei a fost legată de rețeaua 
de apă a satului. Rezultatul a fost 
următorul ; nu mai are apă nici 
satul, nfei colonia brigăzii ! Captă
rile nu au capacitatea de a apro
viziona și una și alta.

în satul nostru sînt însă și alte 
izvoare de apă po care brigada 
și colonia respectivă le pot folosi 
din plini Pentru aceasta trebuie 
însă depusă muncă, trebuie făcute 
unele cheltuieli. în ce ne privește, 
noi îi ajutăm cu plăcere pe mun
citorii de la colonia Scorei pentru 
e-și capta și ei izvoare de apă po
tabilă. Este rindul primăriei să or
ganizeze această activitate.
Ion HAMPU
comuna Porumbacu, Juddțul Sibiu

comerciale sint o prezentă familia
ră în porturile lumii, transportind 
utilaje pentru întreprinderi, utilaje 
petroliere, diferite tractoare, auto
camioane și autoturisme, mașini a- 
gricole. materiale de construcție, 
produse ale industriilor ușoară sau 
chimică și foarte multe altele, adu- 
cind in tară mărfuri necesare eco
nomiei naționale. Marinarii noștri 
dau dovadă de o etică profesională 
si umană superioară, calități care 
s-au probat in momente dramatice, 
inscrijnd fapte memorabile de soli
daritate marinărească. Ei au voca
ția mării, vocație care solicită înal
te calități morale : curaj, dăruire 
de sine și, mai presus de orice, iu
birea de tară, respectul pentru fal
durile tricolorului înălțat, in vinful 
celui mai inalt catarg al navei.
Serban GHEORGHIU 
corespondent voluntar - Constanța 

rului in zonele invizibile ale mobi
lei cu alte materiale, *că de pildă 
cu „fumirom". Alt exemplu : unele 
materiale, mai ușor de găsit decit 
lemnul, vor înlocui diferite por
țiuni ale mobilei : sticla, de pildă, 
va sta în locul lemnului la polițe, 
iar ceramica la plăcile superioare 
ale meselor etc.

Conform proiectelor de mobilier, 
elaborate si avizate de forul nos
tru superior, la produsele care vor 
fi fabricate in viitor In condițiile 
arătate mai sus se economisesc a- 
proximativ 2 000 mc lemn anuăl.
Crinu APOSTOL
tehnolog, Combinatul de prelucrare 
a lemnului - Pitești

amplitudinea trăirii artistice. Așa 
cum este exemplul lui Nicolae Ur- 
dăreanu — un Nabucco gindit intr-o 
vibrație continuă, cu un permanent 
și echilibrat dozaj al dramatismului 
intre violență, duritate și meditație. 
Așa cum s-a impus Dan Zancu — 
în Zaccaria — echilibrat, prestant. in 
timp ce Pompei Hărășteanu — ma
iestuos, cald — cuprindea adine tn 
vocea sa toate dezlănțuirile și fur
tunile povestirii. Sau, in dificilul rol 
Abigaille. care înseamnă curaj, teh
nică. siguranță, in care a trecut cu 
succes examenul Lucia Tibuleae 
(parcurgind replici dure. fraze 
abrupte, inălțimi foarte bine atinse), 
în timp ce Iulia Kirkoșa. solistă a 
Operei maghiare din Cluj-Na- 
Uoca (în același rol) a adus 
un plus de teatralism și simț 
al culorilor explozive. O distribuție 
in care pot fi văzuți și Gabriel Năs- 
tase (corect, firesc) și Lucia Cicoare- 
Drăgan (Fenena). o creionare delica
tă a feminității și tristeții. Dar vede
tă a spectacolului rămine corul pre
gătit de Stelian Olaru. corul care iți 
dăruie din plin minunata muzică 
verdiană. corul care cintă cu finețe 
de înaltă clasă și pe care de abia il 
aștepți să biseze, corul care te poar
tă parcă Intr^-o „înregistrare" de 
înaltă fidelitate.

„Nabucco" este evenimentul sta
giunii. Poate fi un spectacol discutat 
în amănunt (și atunci pot fi. bineîn
țeles. și rețineri), dar era nevoie de 
un astfel de succes pentru stagiunea 
lirică, pentru Opera Română, chiar 
dacă, și după părerea mea. dansu
rile sint cam revuistice, chiar dacă 
orchestra se cam înfruntă cu soliștii 
uneori (nu înțeleg cum de nu res
pectă exact nuanțele partiturii).

Este un succes, un eveniment, ne 
care publicul l-a așteptat. Acest pu
blic entuziast care este pregătit să 
aplaude orice montare lirică de 
înaltă ținută.

Smara.nda OTEANU
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„ZIUA CEFERIȘTILOR SI A OAMENILOR 
MUNCII DIN TRANSPORTURILE AUTO"

Foto : Sandu Cristian

A Intrat In tradiție ca prima duminică de după 16 
februarie să fie „Ziua ceferiștilor și a oamenilor mun
cii din transporturile auto". Este ziua in care intregul 
popor, cinstind memoria luptătorilor ceferiști care, 
acum 55 de ani, sub conducerea partidului, s-au aflat 
in primele rinduri ale clasei noastre muncitoare in 
lupta pentru libertate și dreptate socială, omagiază, 
totodată, munca susținută, plină de dăruire și abne
gație a lucrătorilor din transporturile feroviare și auto. 
Indiferent de anotimp, zi de zi și noapte de noapte, 
ei sint prezenți la datorie și își aduc contribuția la 
toate realizările economiei naționale. Astfel, in ono
rarea susținută, ritmică, a sarcinilor de export, ca și 
in rezolvarea problemelor de aprovizionare tehnico- 
materială a unităților economice, in industria extrac
tivă, ca și in cea prelucrătare, pretutindeni e nevoie 
(și se face cu tărie simțit) prețiosul lor aport.

îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, 
transporturile au beneficiat de dotări substanțiale — 
locomotive modeme, vagoane de călători și de marfă, 
realizate de economia națională intr-o gamă diversă — 
precum și de importante lucrări de investiții. S-au 
deschis linii ferate noi, unele au fost dublate sau elec
trificate, au fost construite sau modernizate drumuri 
și șosele.

Astăzi, cu glndul la cei ce prin faptele lor de muncă, 
adeseori eroice, continuă, la cotele acestui timp, glo
rioasele tradiții revoluționare, întregul nostru popor 
urează din inimă tuturor feroviarilor și oamenilor 
muncii din transporturile auto noi și importante iz- 
binzi in activitatea lor consacrată propășirii patriei 
socialiste.

Locul unde se nasc trenurile
— Oriunde atl merge — 

In stații, in depouri. în 
triajele noastre — veți cu
noaște oameni extraor
dinari, oameni care vă 
vor spune cu mindrie că 
sint ceferiști — ne reco
manda directorul general 
al Regionalei ' C.F.R. 
București, tovarășul Con
stantin Ciobănel. Munci
tori cu un pronunțat simț 
al răspunderii. Aceștia 
sint ceferiștii. Iar dacă ți
neți să cunoașteți un co
lectiv reprezentativ din 
marea noastră echipă de 
feroviari, mergeți la tria
jul București...

— Acolo unde „se nasc" 
trenurile....

— Exact. Și unde. în a- 
celași timp se nasc zi de 
zi inițiative, soluții, idei 
valoroase.

— Triajul eșta o scoală 
extraordinară. O școală 
unde profesional ești o- 
bligat să înveți continuu 
— fiecare pas in ierarhia 
profesiei presupune ab
solvirea unei forme de 
școlarizare — iar ca om 
ești forțat de viată să ta 
călești rapid, să-ți for
mezi un înalt simț al da
toriei. Sint exigențe mari. 
Așa se explică de ce co
lectivul de aici e de o ti
nerețe mai... matură, ceea 
ce nu înseamnă că nu 
avem și oameni foarte ti
neri în triaj — apreciază 
tovarășul Constantin Tu
dor, secretarul organiza
ției de partid din cadrul 
diviziei de mișcare a re
gionalei.

— Cite vagoane se ex
pediază din triajul Bucu
rești în 24 de ore ? —
l-am întrebat pe șeful 
stației, tovarășul Busuioc 
Ambruș-.

— în medie. 5 700. Dar 
sint zile cind ajungem 
la 6 500 șl chiar depășim 
această cifră. Dintre a- 
cestea 40 la sută sint 
pentru centura Capitalei 
(sint 24 de stații în cen
tură — n.p.) și secții a- 
diaCente, iar diferența

pentru țară. Mal rețineți 
că, de fapt, aici funcțio
nează două triaje... in
tr-unui singur, asigurind 
posibilitatea de a prelu
cra operativ toate trenu
rile. Sîntem unitate cu 
foc continuu. Se lucrează 
in același ritm, cu același 
efectiv, zitia și noaptea, 
duminica și simbăta, ca și 
în mijlocul săptămuui de 
Anul Nou...

în același ritm. Aceasta 
înseamnă că. la crice oră. 
triajul București, unitate 
întinsă pe 49 de hectare și 
însumînd peste 100 km de 
linie (cam cit distanța de 
la București Nord la Ro
șiori de Vede sau de la 
București la Ciulnița), are 
asigurate, pentru fiecare 
schimb, pină la nivelul 
de șef de stație, toata 
posturile. Astfel. în afa
ră de Busuioc Ambruș, 
care este șeful stației. 
Încă doi șefi de stație 
(cile unul pe schimb) se 
suoced, Ia datorie : Ion 
Jipa și Radu Brănișterea- 
nu (ultimul, de serviciu 
la ora cînd noi ne înce
peam documentarea în 
triaj).

— Deci, la ora aceasta, 
stația are doi șefi ?

— După cum vedeți. Nu 
Insă doi in același loc !

într-adevăr, întîmplarea 
a făcut ca drumurile 
noastre — și deci ale celor 
doi șefi — să se întretaie.

— Care este obligația 
dumneavoastră, tovarășe 
Brăniștereanu ?

— Să bat cu pasul, de 
la un capăt la altul, cele 
49 de hectare de teren. 
Avem 24 de posturi pe 
care trebuie să Ie verifi
căm zilnic și unde tre
cerea noastră, ca și pro
blemele ce se ridică în 
teren și pe care le rezol
văm, se consemnează cu 
exactitate. Trecerea nu 
înseamnă numai o sim
plă discuție cu oamenii 
din posturile respective ; 
înseamnă verificarea in

stalațiilor, măsuri opera
tive, înseamnă să iei 
pulsul locului, dar și al 
omului dip locul respec
tiv. Numai așa ne cunoaș
tem oamenii din subordi
ne, numai așa știm In 
orice moment pe cine ne 
putem bizui, cine are 
eventual nevoie de sprijin.

Există un loc unde, fără 
să străbați imensa întin
dere, ai în urechi glasul 
celor 24 de oameni din 
posturile-cheie (și al al
tora), ai ansamblul. în 
clădirea stației, în punc
tul central al triajițlui, se 
află biroul impiegatului 
dispozitor al triajului, lo
cul de unde pleacă și 
unde se adună toate fire
le. Ea pupitru — comu
nistul Alexandru Petre.

Sclipiri luminoase. Ape
luri. O voce in stație („e 
mecanicul de locomotivă 
de pe trenul care acum a 
plecat din Nord"). Butoa
ne. Altă voce in stație, 
întrebări. Răspunsuri.

...Și trenurile vin șl 
.pleacă. Se desfac și se 
recompun...

în clădirea de centrali
zare electrodinamică din 
triajul nou. in cabina im
piegatului de mișcare A 2, 
ne inițiem în tainele co
laborării omului cu tehni
ca de vîrf ; aici se exe
cută parcursele de intrare 
în triaj, intrările, mișcă
rile. dirijarea spre ate
lierul de reparații sau 
spre stația de spălare, 
manevrele. Panoul sinop
tic din perete reproduce, 
la scară redusă, tot ce se 
petrece în triaj. Un bec 
clipind roșu, ca un sem
nal luminos de alarmă, 
avertizează că macazul 
din punctul respectiv este 
deschis. Alte lumini, care 
se aprind în serie, refac 
traseele vagoanelor des
prinse din convoi, de pe 
cocoașa de triere. Alte 
luminițe ne pun. în temă 
cu liniile ocupate, cu li

niile pe oale să-și pri
mească trenul... Instala
țiile foarte moderne (cal
culatorul de proces ișl 
are și el, aici, terminalul) 
par. toate, de ultimă oră.

— Trei butoane de pe 
masa aceasta execută au
tomat ceea ce, pină nu 
de mult, executa, mun
cind din greu, un om.

— Deci o simplă apăsa
re pe buton și...

De ce să apeși, 
cînd calculatorul te 
scutește pînă și de acest 
efort minim 7 Cel ce or
donă schimbarea si schim
bă efectiv maoazul este 
„omul cibernetic", prelun
girea miinii și a minții 
omenești.

— Și, atunci, ce fel de 
manevranți sinteți dum
neavoastră ?

— De fapt, s-a păstrat 
numele unei meserii, dar 
este oarecum impropriu — 
precizează șeful de tură, 
comunistul Comei Cioabă.

— Poate ar trebui să 
rețineți — intervine to
varășul Dumitru Grădi
narii. omul care dirijează 
operațiile de manevră — 
că toate aceste instalații 
de automatizare s-au in
trodus la noi de acum 15 
ani și că aici s-au expe
rimentat, în condiții rea
le de lucru, multe dintre 
noutățile „insulei ciber
netice Videle". Moderni
zarea activității din tria
je. ca și a întregii activi
tăți feroviare constituie o 
preocupare de permanen
tă actualitate a colectivu
lui nostru.

De aici, de unde simți 
„pulsul" economiei na ți Ar 
nale, mesajele de con
știință ale muncii pline de 
abnegație pornesc, fără 
contenire. către țară : 
sint trenurile ce pleacă 
dintr-o clipă in alta, tre
nurile care tocmai s-au 
născut.

Anica FLORESCU

Competența hotărăște competitivitatea la export
(Urmare din pag. I)
partizare echilibrată a for
țelor de producție Pe în
treg cuprinsul, țării, pro
movată consecvent de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului. întreprinderea a par
curs într-un timp foarte 
scurt drumul spre marile 
performante, produsele sale 
fiind căutate pe diverse 
meridiane ale globului. 
„Trebuie să devenlți o uzi
nă de prim rang nu numai 
în tară, dar și in Europa, 
și aveți această posibilita
te", spunea secretarul ge
neral al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
in mai 1986 cind a vizitat 
pentru a patra oară între
prinderea.

— O apreciere și un în
demn totodată. Cum acțio
nați pentru a le onora ?

— Diversifîcînd și mo- 
dernizind continuu produc
ția — ne spune ing, Pom- 
pillu 'Tămaș. directorul în
treprinderii — domeniu în 
care am ciștigat, de altfel, 
o anume experiență. în 
1971. spre exemplu, reali
zam în jur de 1 250 tone 
armături intr-o gamă foar
te restrinsă. vreo 9—10 
tipodimensiunl. în 1972 o- 
mologam alte 42 tipodi- 
mensiuni de armături din 
fontă, pentru ca în anul 
imediat următor să asimi
lăm armăturile din oțel. 
Din acest moment, curba 
dezvoltării întreprinderii 
urmează un curs foarte e- 
nergic. Apar secții noi. a- 
teliere speciale, turnătorii 
proprii, laboratoare, insta
lații specializate pentru 
producția de export etc. 
Producția se diversifică 
mereu, cererile crescinde 
ale economiei naționale, 
precum și la export impun 
grăbirea ritmului asimilă
rilor de noi și noi produse.

— La cite sortotipodi- 
mensiuni ati ajuns în pre
zent ?

— Potrivit catalogului 
nostru de produse, numă
rul lor se apropie vertigi

nos de 2 000, unele varian
te. extrem de sofisticate, 
necesitind serioase efor
turi de concepție, elabo
rarea a noi și noi tehno
logii de fabricație.

Ilustrative pentru recep
tivitatea la nou și mobili
tatea in transpunerea Iui 
în activitatea practică sînt 
următoarele două episoade 
dintre nenumăratele pe 
care le-a înregistrat acti
vitatea dinamică a acestui 
colectiv.

— Era o comandă de „ul
timă oră" — povestește 
loan Negrean. șef de 
schimb la T-2 (turnătoria 
2). Și nu orice fel de co
mandă, ci 11 000 de armă
turi speciale, cu termen de 
livrare foarte strins formu
lat de.partenerul străin. La 
conducerea întreprinderii 
ni s-a spus : dacă nu le 
asimilăm în termenul dat, 
partenerul va apela la al
ternativa găsirii unui alt 
producător.

— Și cum ați reacționat ?
-— Era o chestiune de' 

probitate profesională pe 
de o parte, iar pe de alta, 
una de conștiință, de răs
pundere față de firma fa
bricii.
- Si
— Pe linia de fabricație 

se afla un alt tip de pro
duse. Un ciclu complet do 
asimilare a unui produs 
nou durează. în mod nor
mal, cîteva luni, ori cele 
II 000 de armături trebuiau 
asimilate, introduse în fa
bricație, executate și livra
te in cel mult 2 luni. Ce 
facem ? Cum procedăm ? 
Un coleg a venit cu ideea : 
modificăm constructiv, din 
mers, variantele. Omolo
găm SDV-urile în cel mult 
două zile, iar în alte trei 
zile le implementăm. Pro- 
iectanțil vor lucra lingă 
mașini. Acolo vor face ob
servațiile. desenele și nu
mai după ce totul va mer
ge bine, vor fi trase in cu
rat. ne planșe. Asa am 
procedat. La termenul fi
xat. întreaga comandă a

fost onorată. încă un 
partener ciștigat.

Al doilea episod se re
feră tot la un contract 
pentru export. în acest 
caz, asimilarea unor armă
turi speciale se făcea la 
concurentă cu o firmă stră
ină. Iar cei de la „Armă
tura" Zalău au reușit mal 
repede. în prezent, o în
treagă secție lucrează pen
tru noul partener, care s-a 
declarat foarte mulțumit de 
calitatea produselor.

Ei bine, pentru a se pu
tea răspunde operativ nu 
doar în asemenea situații 
ci. în general, cerințelor 
mereu crescinde ale bene
ficiarilor. pentru a se asi
gura desfășurarea normală 
a procesului de continuă 
diversificare. înnoire si 
modernizare a produselor, 
paralel cu execuția pro- 
priu-zisă a unor repere, 
se acționează pe diverse 
alte fronturi : cercetare, 
proiectare, modernizare, or
ganizare științifică a pro
ducției. Dispunind de 5 
ateliere de proiectare con
structivă. tehnologică și 
autoutilări, de muncitori 
cu înaltă specializare și 
cadre tehnice bine pre
gătite, unitatea este ca
pabilă In prezent să se 
autoutileze pe măsură. 
Cu forțe proprii s-au 
realizat standul de pro
be, mașini semiautoma
te de sudat. întreaga 
S.D.V.-lstică necesară pen
tru turnare, forjare, prelu
crare. montare și probare. 
Nu de mult a fost pusă in 
funcțiune, tot cu forțe 
proprii, linia semiautoma
tă de turnare-formare. O 
acțiune de pionierat în 
care o serie de soluții s-au 
născut pe parcurs, mai 
ales in ceea ce privește 
reglarea liniei. Punerea ei 
în funcțiune a însemnat 
creșterea cu 30 la sută a 
capacității de turnare la 
piesele din oțel, calitatea 
pieselor turnate a crescut, 
de asemenea. 80 la sută 
dintre acestea fiind desti
nate producției de export.

— într-o lună 6e pot 
turna peste 1 000 tone de 
piese din oțel — ne in
formează inginerul-șef 
Gheorghe Nae, coordona
torul sectoarelor calde. 

■Cam cit se prelucra în în
tregul an 1971. Au venit, 
la noi. in schimb de expe
riență. o serie de specia
liști de la alte întreprin
deri din țară. Firesc, avind 
in vedere că armăturile 
realizate la noi sint desti
nate unor instalații specia
le jăre. prin însăși natura 
lor. resping orice eroare de 
execuție a produselor Uti
lizate.

Trecem, pe parcursul 
documentării, șl prin labo
ratorul de control, unde 
aflăm, de la fizicianul loan 
Tulai, că fiecare compo
nentă a unei armături 
speciale este controlată 
după fiecare fază de lucru 
cu ultrasunete, câmp mag
netic. radiații penetrante. 
Fiecare etapă de con
trol este înregistrată și 
marcată pe fișele de 
sosire, filmele radiogra- 
fice fiind depozitate 
și păstrate timp de 20 
de ani. Cum spuneam la 
început, un certificat de 
naștere foarte complex 
pentru fiecare produs în 
parte. Ceea ce atestă că 
aici, la „Armătura" Zalău, 
se lucrează la un înalt 
grad de tehnicitate. însuși 
faptul că 85 la sută din 
produsa sint de nivel teh
nic mondial, demonstrează 
competitivitatea lor indis
cutabilă. Faptul că ele a- 
jung in peste 25 de țâri, 
printre care U.R.S.S., 
R.D.G.. Polonia, Austria, 
Franța, R.F.G., Ș.U.A,,
Turcia etc., reprezintă un 
certificat de calitate pen
tru competența profesiona
lă a colectivului de aici. 
Ca să urci de la cota 10 
la cota 2000 (cifre repre- 
zentînd numărul de tipo- 
dimensluni de armături 
industriale). într-un timp 
atit de scurt, a fost nevoie 
de efort, ambiție si dărui
re muncitorească.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă transmit sincere mulțumiri pentru felicitările și urările pe care mi 
le-ați adresat cu ocazia zilei naționale, bicentenarul Australiei.

In numele poporului Australiei și al meu personal, vă rog să primiți 
aceleași călduroase urări.

N. M. STEPHEN
Guvernatorul general al Australiei

Un moment de însemnătate istorică
(Urmare din pag. I)

partidului revoluționar unic au re
prezentat o necesitate obiectivă a 
dezvoltării revoluției in tara noastră, 
asigurind condițiile necesare condu
cerii procesului complex de trans
formare socialistă a tării, de făurire 
a noii orânduiri sociale.

Rezultat al dezvoltării propriei 
noastre mișcări muncitorești, al lup
tei clasei muncitoare si consolidării 
unității sale de acțiune, făurirea 
partidului revoluționar unic a repre
zentat un eveniment de mare 
importanță în mișcarea munci
torească internațională, un act 
politic cu profunde rezonanțe in 
alte țări ale lumii. „Reaîi- 
zind printre primii in lume parti
dul unic muncitoresc prin unirea co
muniștilor și socialiștilor — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
muncitorii din România au inserts o 
contribuție originală la îmbogățirea 
tezaurului teoretic și practic al miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale".

în anii care au urmat Congresului 
din februarie 1948. in procesul revo
luției și construcției socialiste, parti
dul revoluționar al clasei muncitoare 
s-a afirmat plenar ca forță conducă
toare în toate domeniile de activita
te. a desfășurat o vastă activitate 
politică, organizatorică, teoretică si 
ideologică, asigurind pas cu pas te
lurile refacerii. dezvoltării si mo
dernizării economiei naționale, așe
zării ei pe baze socialiste, organiză
rii societății pe principii noi. înflo
ririi culturii și întregii creații spiri
tuale. ridicării necontenite a calită
ții vieții. întăririi independentei și 
suveranității naționale.

Pornind de la ideea că rolul con- 
ducător al partidului reprezintă 
„chezășia dobindirii de noi victorii 
în lupta pentru construirea socialis
mului și comunismului". Congresul 
al IX-lea a stabilit măsuri pentru 
manifestarea plenară a acestui rol. 
de afirmare largă a democrației in
terne de partid, de întărire a unității 
și coeziunii rîndurilor acestuia, strîn- 
gere și mai puternică a legăturilor 
sale cu masele.

In deplină concordanță cu aceste 
cerințe, in opera teoretică a secreta
rului general au fost fundamentate 
teze de mare însemnătate principia
lă și practică privind creșterea ro
lului conducător a! partidului si afir
marea sa drept centru vital al na
țiunii ; integrarea sa organică în 
viata societății ; raporturile dintre 
partid, clase si mase, dintre partid 
și statul socialist : modalitățile con
crete de împletire a activității parti
dului și statului, a activității parti
dului și organizațiilor de masă 
și obștești : raportul dintre dez
voltarea democrației de partid 
și a democrației societății so
cialiste ; rolul partidului In re

lația dialectică dintre național 
și internațional. O strălucită afirma
re a capacității Partidului Comunist 
Român de a-și îndeplini rolul de 
centru vital al societății noastre și 
de a da noi dimensiuni operei de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate o constituie Con
ferința Națională a partidului din 
decembrie 1987, care a stabilit. — in 
spiritul hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea — noi orientări, de cea mai 
mare însemnătate teoretică si practi
că. pentru activitatea viitoare.

Elaborind strategia făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate — 
etapă superioară de maturizare a 
orinduirii sociale noi. de lărgire și 
diversificare a bazei economice a so
cietății. a suprastructurii ei. de dez
voltare amplă a culturii, ideologiei, 
a activității de educare a maselor — 
Partidul Comunist Român pornește 
de la faptul că activitatea de edifi
care si perfecționare a societății 
noastre socialiste este opera con
știentă a maselor, rodul gindirii și 
activității creatoare a întregului 
popor, care isi făurește liber pro
priul destin. în consecință, alături 
de perfecționarea continuă a activi
tății partidului si statului se situea
ză și lărgirea cadrului organizatoric 
de participare activă a oamenilor 
muncii la conducerea societății, dez
voltarea și adîncirea continuă a de
mocrației socialiste, care are si me
nirea de a cimenta legăturile dintre 
partid și popor, în procesul istoric 
al făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate Pe pămintul 
României. în acest cadru, crearea 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, formă superioară de 
afirmare a democrației socialiste, 
contribuie la consolidarea alianței 
dintre clasa muncitoare, țărănime si 
intelectualitate, la întărirea unității 
dintre partid si popor, a unității de 
voință, gîndire și acțiune a întregii 
noastre societăți. Prinzind contur și 
cristalizîndu-se în lupta împotriva 
fascismului, pentru apărarea inde
pendenței naționale si a integrității 
teritoriale, apoi în lupta pentru 
transformări revoluționare si cuce
rirea întregii puteri politice, unita-* 
tea democratică, națională si revolu
ționară a poporului român s-a trans
format. treptat, in unitatea socialis
tă a întregii națiuni în jurul 
Partidului Comunist Român.

Din perspectiva celor patru decenii 
care au trecut de la crearea partidu
lui revoluționar unic al clasei mun
citoare ni se dezvăluie cu și mai 
multă putere multiplele semnificații 
ale unității muncitorești, factor esen
țial în opera de transpunere în viață 
a hotărârilor Congresului al XIII-lea 
și ale Conferinței Naționale ale 
partidului, in înfăptuirea mărețului 
Program de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate si de 
înaintare a patriei spre comunism.

IUCRĂRILE CONGRESULUI PARTIDULUI COMUNIST DIN SPANIA

Mesajul de salut al P. C. R.
MADRID 20 (Agerpres). — La 

Madrid se desfășoară lucrările celui 
de-al XII-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Spania, sub deviza: 
„Un partid comunist puternic, un 
răspuns al stingii". Congresul a luat 
în dezbatere activ.tatea partidului in 
ultimii cinci ani, precum și propu
nerile privind elaborarea unui nou 
program al P.C.S.

în raportul privind activitatea des
fășurată de Comitetul Central al 
P.C. din Spania, în perioada care a 
trecut de la cel de-al XI-lea Con
gres, prezentat de secretarul general 
al partidului, Gerardo Iglesias, au 
fost scoase în evidență evoluția ra
portului politic de forțe pe plan in
tern, eforturile întreprinse de partid 
în direcția asigurării unității comu
niștilor spanioli, precum și a creș
terii influenței și capacității de ac- ’ 
țiune ale P.C. din Spania pe plan 
național și internațional.

La congres participă reprezentanți 
ai partidelor comuniste și muncito
rești, socialiste, precum și ai unor 
mișcări de eliberare națională.

în numele Partidului .Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost 
adresat un cald salut tovărășesc 
participanților la cel de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Spania, tuturor militanților partidu
lui de către reprezentantul P.C.R. la 
congres, tovarășul Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Comuniștii, oamenii muncii din 
România — se arată In mesajul de 
salut — urmăresc cu viu interes și 
sentimente de solidaritate frățească 
lupta comuniștilor spanioli pentru 
schimbări înnoitoare în societa’te, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor de 
progres și prosperitate ale clasei 
muncitoare și poporului spaniol, dau 
o înaltă prețuire relațiilor priete
nești, de solidaritate și colaborare 
strinsă dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Spania și exprimă convingerea că 
intensificarea contactelor și a dialo
gului dintre factorii de răspundere 
din partidele și țările noastre vor 
duce la întărirea acestor raporturi.

După ce se arată că, In prezent, 
întregul nostru popor este angajat 
în ampla activitate de îndeplinire a 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea, 
precum și a orientăr.lor și obiecti
velor stabilite de recenta Conferin
ță Națională a P.C.R. pentru conti
nua modernizare și dezvoltare inten
sivă a economiei naționale, în me

saj se relevă: Partidul nostru apre
ciază că în actualele condiții inter
naționale — care continuă să fie 
încă grave și complexe — se impune 
un nou mod de gindire și abordare 
în primul rînd a problemelor războ
iului și păcii, precum și a celorlalte 
probleme cu care se confruntă ome
nirea. In condițiile uriașelor arsena
le nucleare acumulate, un nou război 
s-ar transforma inevitabil într-o ca
tastrofă nucleară ce ar duce la dis
trugerea întregii civilizații, a înseși 
condițiilor pentru existența vieții pe 
Pămînt. De aceea, noi considerăm 
că problema fundamentală a epocii 
contemporane o constituie oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la mă
suri concrete de dezarmare, în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, 
asigurarea dreptului suprem al oa
menilor, al popoarelor la viață, la 
pace, la existență liberă și demnă.

în' mesaj se subliniază că semna
rea Tratatului sovieto-american cu 
pr.vire la eliminarea rachetelor cu 
rază medie și mai scurtă de acțiune 
trebuie să constituie un prim pas 
spre . realizarea de noi înțelegeri, 
care să ducă, în final, la eliminarea 
totală a armelor nucleare din Euro
pa și din întreaga lume. Credem că 
sint necesare acțiuni mult mai fer
me din partea tuturor forțelor po
litice muncitorești, progresiste, pa
cifiste din Europa pentru a se ajun
ge la lichidarea armelor nucleare de 
pe continent — se spune în mesaj.

în concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. noua gindire po
litică presupune desființarea blocu
rilor militare, retragerea trupelor 
străine de pe teritoriul altor state, 
lichidarea bazelor militare străine și 
reducerea substanțială a trupelor și 
armamentelor convenționale, precum 
și a cheltuielilor militare.

Ne pronunțăm cu hotărire pentru 
dezvoltarea colaborării și solidarită
ții cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, socialiste, social-demo- 
crate, cu mișcările de eliberare na
țională, cu toate forțele revoluțio
nare, progresiste și democratice, 
pentru făurirea unei noi unități în 
mișcarea muncitorească, pentru des
tindere și colaborare, pentru pace și 
progres în întreaga lume.

în încheiere, mesajul exorimă urări 
de succes deplin lucrărilor congre
sului. convingerea că hotărîrile care 
vor f. adoptate vor determina o 
creștere și mai putehnică a influenței 
și capacității de acțiune ale parti
dului, a forței și unității sale.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
.Tocurile olimpice de iarnă de I»

Calgary. în turneul de hochei • pe 
gheață, trei meciuri din grupa pre
liminară B : U.R.S.S. — R.F. Germa
nia 6—3. Cehoslovacia — Austria 
4—0, S.U.A. — Norvegia 6—3. Proba 
feminină de coborîre a fost ciștigată 
de vest-germana Marina Kiehl 
(l’25”86/100 — medie orară de 93,836 
km), urmată de Brigitte Oertli (El
veția) — l’26”61/100 și Karem, Percy 
(Canada) — t’26”62/100. Proba mas
culină de schi fond 15 km a revenit

cinema
• Extemporal la dirigenție : SCALA 
(11 03 72) — 0; 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
0 Totul se plătește: DACIA (30 35 94)
— 15; 17; 19. PACEA (71 30 85) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
0 Unde ești copilărie : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Cale liberă : VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
• Clopoțelul: TIMPURI NOI (15 61 10)
_  Q • 11* li* 1*5* 17*
• Misiune ’ specială ; VICTORIA
(16 28 79) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19, GRI- 
VITA (17 08 58) — 9: 11: 13; 15; 17; 19 
0 Mesagerul invincibil : STUDIO 
(59 53 15) —, 10; 12.30: 15; 17.15; 19,30, 
LIRA (317171) — 9: 11: 13: 15; 17; 19, 
ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15;
17; I!)’
• Biciul fermecat : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9: 11 ; 13; 15: 17: 19,
AURORA (35 04 66) — 9: 11 ; 13; 15; 
17: 19
0 Cei cinci poznași — 11; 13, Pro
gram special pentru copii și tineret
— 9: 15: 17: 19 : DOINA (16 33 38)
0 Taina reginei piraților : BUZESTI 
(50 43 58) — 15: 17: 19
• Miss Iugoslavia : LUMINA

(14 74 16) — 9; 11; 13; 15: 17; 19, VOL
GA (79 71 26) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
0 Călărețul fără cap l MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Ploșnița — 10; Marea — 18; 
(sala Amfiteatru) : Un anotimp fără 
nume — 10; Contrabasul — 18; (sala 
Atelier) : Act Venetian — 10; Fata 
din Andros — 14,30; Autograf — 18,30
• Filarmonica ,,George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Stagiu
nea educativă pentru elevi. Ciclul 
„Călătorii în lumea muzicli“. WOLF
GANG AMADEUS MOZART. Orches
tra liceului de artă „George Enescu". 
Dirijor și comentator Petru Andriesei 
— 11
• Opera Română (13 18 57) : Inimă 
de copil — 11; Lucia di Lammermoor 
— 18
0 Teatrul de operetă* (13 63 48) : 
Leonard — 10,30; Secretul lui Marco 
Polo — 16
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgurfeanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 10,30;
SInziana și Pepelea (spectacol sus
ținut de Teatrul dramatic-Constanța) 
— ia

0 Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc 
ciudat după scăpătat — 11; Bărbatul 
și femeile — 18,30
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Sftntul Mitică Blajinu — 10; Turnul 
de fildeș — 18
0 Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 10; 
Scapino — 17.30; (sala Studio) :
Idioata — 10,30; Cinci romane de 
amor — 18,30
0 Teatrul Giulesti (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 11;
Așteptam pe altcineva — 18; (sala 
Giulești. 18 04 85) : Cursa de Viena — 
11; Regina balului — 18
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy. 15 56 78) : Mi se pare 
că mă-nsor — 18; (sala Victoria,
50 58 65) : Varietăți pe portativ — 19 
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 11; De tine dorul mă leagă — 18 
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 10,30: Dialo
guri muzicale cu formația „Holograf*
— 17: 19.30
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Spectacol muzical cu 
„Minisong" — 11: (sala Cosmonauți- 
lor. 11 12 04) : , Motanul încălțat —
11.30
0 Circul București (10 41 95): Caval
cada circului — 10; 15.30; 18,30
0 Studioul de teatru I.A.T.C, 
(15 72 59) : Stress — 18,30

sovieticului Mihail Deviatiarov. în
registrat cu timpul de 41T8"9/10.
• DOUĂ VICTORII ALE ATLETE

LOR NOASTRE în concursul inter
național de la Inglewood . (Califor
nia), contînd pentru „Marele Pre
miu — I.A.A.F" : Doina Melinte a 
ciștigat proba de 800 m cu timpul 
de 2’00”70/100. iar Mitica Junghiatu- 
Constantin cursa de 1 milă (4'35’’74/ 
100). • HANDBALUL ROMĂNESC 
este reprezentat, după cum se știe, 
cu trei echipe (două masculine și 
una feminină) în sferturile de finală 
ale cupelor europene intercluburi. 
Formațiile noastre vor susține astăzi, 
în deplasare, meciurile tur, astfel : 
Steaua București va întilni în „Cupa 
campionilor europeni", la Essen, for
mația vest-germană Tusem ; H.C. 
Minaur Baia Mare, în „Cupa Federa
ției internaționale" va juca, la Co
penhaga, cu echipa daneză I.K. Helle- 
rup. iar handbalistele de la Rulmen
tul Brașov — tot în „Cupa Federa
ției internaționale" — vor întîlni, la 
Vilnius, formația sovietică Egle. Me
ciurile retur — duminica viitoare, 
cind aceleași echipe se vor întîlni la 
București, Baia Mare și, respectiv, 
Brașov. » ÎN PRIMUL MECI al tur
neului pe care-1 întreprinde in țara 
noastră, selecționata feminină de 
handbal a R.P. Chineze a întîlnit for
mația Chimistul Rm. Vîlcea. Hand
balistele românce au obținut vic
toria cu scorul de 28—27 (14—13). 
• FOTBALIȘTII DE LA STEAUA 
au susținut cel de-al treilea meci al 
turneului ce-1 întreprind In Italia, 
jucînd. în insula Elba, cu o selecțio
nată regională (rezultatul nu ne-a 
parvenit pînă la închiderea ediției). 
Campionii noștri își încheie turneul 
astăzi, la Milano, unde, în cursul 
după-ariftezii urmează să întîlnească 
binecunoscuta formație A.C. Milan, 
actualmente pe locul doi (după 19 
etape) în clasamentul italian.
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OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ

Caria dentară este socotită, în toa
te țările, un flagel al societății mo
derne datorită răspindirii ei pe scară 
din ce in ce mai mare și datorită, 
de asemenea, implicațiilor pe care le 
are asupra stării de sănătate, înce- 
pind încă din copilărie. Prin negli
jență — lipsa igienei buco-dentare — 
și tratarea incorectă sau tîrzie a ca
riilor se poate ajunge la complicații 
și, in final, chiar la îmbolnăvirea 
întregului organism.

De multe ori, și spre surprinderea 
pacientului, acesta află că la origi
nea bolii sale cardiace, digestive, 

.reumatismale sau a diferitelor forme 
*de sinuzită se află unul sau mai 
mulți dinți cariați și netratați Ia 
timp. Cu toate că, în adevăr, caria 
este considerată un flagel, specialiș
tii din întreaga lume — ne spune 
prof. dr. docent PETRE FIRU, șeful 
clinicii de stomatologie infantilă și 
expert al Organizației Mondiale a 
Sănătății in acest domeniu — apre
ciază că se poate interveni cu suc
ces pentru păstrarea sănătății dinți
lor. In ultimii ani, in cîteva țări 
europene s-au redus cu 65—75 la 
sută cariile dentare prin măsurile 
întreprinse. In ce privește situația 
din țara noastră, avem condițiile și 
metodologia fundamentată științific, 
de noi, pentru a obține rezultate 
din cele mai bune, dar numai ca 
concursul celor direct interesați. 
Pentru aceasta considerăm că cel 
mai important rol revine celor care 
trebuie să contribuie la creșterea ni
velului de cunoștințe al populației 
în domeniul respectiv. Educația sa
nitară trebuie făcută în special co
piilor de către medici, părinți, edu
catori, care la rîndul lor este ne
cesar să fie bine informați cu datele 
cele mai recente. Acesta este și 
scopul pe care ni-1 propunem.

Cauzele apariției cariei dentare 
sînt legate în general de modul de 
viață, de felul în care se respectă 
regulile de igienă și nu în ultimul

PENTRU SĂNĂTATEA COPIIEOR, SI NU NUMAI A 10R
rind de alimentație. Oricit de ciudat 
ni s-ar părea, prevenirea cariilor — 
așa cum s-a demonstrat — este po
sibilă prin măsuri pe cit de simple, 
pe atit de eficiente.

Cariile sint in general mai râspin- 
dite la copii și tineri, iar la adulțl 
devin mai frecvente parodontopatiile 
(îmbolnăvirea țesuturilor și structu
rilor ce înconjoară dintele). Răspin- 
dite in proporție de 80—90 la sută, 
atit cariile dentare, cit și pârodonto- 
patiile ar putea fi prevenite prin în
depărtarea plăcii bacteriene denta
re care se formează pe suprafața, 
mai precis pe smalțul dinților și la 
baza lor. împiedicarea formării 
plăcii bacteriene dentare — cauza 
cariei și a parodontopatiilor — este 
posibilă prin respectarea igienei 
gurii.

în ce constă această Igienă șî cum 
trebuie făcută ea in mod corect 7

în primul rînd pentru îndepărta
rea și pe cit posibil prevenirea for
mării plăcii bacteriene se vor spăla 
dinții zilnic, iar după fiecare masă 
se va clăti puternic gura cu apă pen
tru a fi îndepărtate resturile ali
mentare. O conduită pe care trebuie 
să ne-o Impunem încă din copilă
rie este spălarea dinților seara, îna
inte de culcare, și dimineața. 1a scu
lare. deci înainte de micul dejun, 
pentru a elimina depunerile din 
timpul nopții și mai ales formarea 
plăcii bacteriene. Spălarea dinților 
se face în circa 2—3 minute, mînuind 
periuța de circa 10 ori pentru fie
care porțiune a gurii, iar ca direc
ție dinspre gingii spre marginea 
dintelui. Pentru copii se găsesc in 
comerț periuțe speciale tip „Bobe", 
cu fire nylon ; periuțele din păr. 
avind fire organice, se pot impreg
na cu microbi care ar putea favoriza 
la copii unele infecții sau alergii.

De reținut că periuțele se uzează 
repede și că este recomandabil, 
igienic, ca ele să fie înlocuite la 
3—4 luni. De asemenea, tipul de

pastă de dinți folosită se va schim
ba periodic, deoarece folosind tot 
timpul același tip de pastă do dinți 
flora bacteriană se obișnuiește . cu 
substanțele conținute in pastă, a- 
ceasta nemaiavind nici un efect asu
pra microbilor. Aceste măsuri sim
ple de igienă au ca scop atit preve
nirea cariei dentare, cit șl a par.o- 
dontopatiilor (inflamația țesuturilor 
ce inconjoară dintele și care in fi
nal duce la căderea acestuia) prin 
îndepărtarea plăcii microbiene.

O altă măsură importantă pentru 
păstrarea sănătății dinților este fluo- 
rizarea locală efectuată concomitent 
cu igiena gurii și a • dinților. în 
acest sens se recomandă copiilor 
pasta de dinți „Elmex" — in compo
ziția căreia Intră aminofluoruri — 
foarte eficientă in fluorizarea locală, 
în plus, fluorizarea se mal poate 
face și prin clătirea cu apă de gură 
„Perla 1“ și „Perla 2“ care conțin 
fluorură de sodiu.

O fluorizare bună la copii, in mă
sură să le asigure dinți sănătoși, se 
poate face cu gelul fluorurat „El
mex" administrat de 3 ori pe lună 
sau cu tinctura fluorurată „Elmex" 
de 2—4 ori pe an, preferabil înain
tea vacantelor. Aceste aplicații se 
fac de către medicul stomatolog sau 
asistenți medicali calificați. .

De felul corect în care știm șă ne 
spălăm dinții depinde longevitatea 
lor, starea lor de sănătate, așa incit 
este bine să controlăm in ce măsură 
am făcut un periaj corect, adică su
ficient și metodic pentru ca să nu se 
formeze placa bacteriană. Pasta spe
cială „revelator cu placolor" — ne-a 
precizat in continuare prof. dr. P. 
Firu — pune în evidență zonele cu* 
depuneri de pe suprafețele dentare 
nespălate corect. Acest test este bine 
să se facă lunar, in special la copii. 
In prezenta părinților, educatorilor 
etc. pentru a se căpăta deprinderi 
sănătoase și în acest domeniu de

mare importantă pentru prevenirea , 
îmbolnăvirilor.

Alimentația are un rol la fel de 
important in păstrarea sănătății din
ților. ca și igiena buco-dentară. Ne 
spălăm pe. dinți pentru a îndepărta 
placa bacteriană și pentru a evita 
depunerea tartrului (placa bacteria
nă întărită, mineralizată). Dar cum 
putem împiedica sau preveni aceste 
depuneri ? în primul rînd prin di
minuarea. pe cît posibil, a consu
mului de dulciuri concentrate, rafi
nate și a alimentelor moi. lipicioase 
care aderă Ia suprafața dinților. 
Aceste alimente favorizează dezvol
tarea microorganismelor pe dinți, iar 
dulciurile produc în plus o aciditate 
care, și ea. atacă smalțul.

Regimul alimentar echilibrat în ce 
privește proteinele, lactatele, legu
mele și fructele este in măsură să 
asigure și sănătatea dinților. Astfel, 
alimentele dure, care conțin fibre 
vegetale, prin acțiunea lor de freca
re asupra dinților contribuie la di
minuarea formării plăcii bacteriene 
pe dinți și,‘ ca urmare, agresiunea ei 
asupra smalțului va fi minimă. Fruc
tele și mai ales morcovii cruzi au 
rolul de a stimula masticația și de 
a curăța dinții de depuneri. Morcovii 
cruzi, foarte bine spălați, nu trebuie 
să lipsească din alimentația copiilor 
în special, dar și a adulților, cărora 
nu le poate face decit bine. Merele 
consumate între mesele principale 
sînt foarte indicate datorită pectinei 
pe care o conțin și care contribuie 
la curățirea dinților ca o perie.

Este mai mult decit recomandabil 
— și nu presupune un efort prea 
mare — ca cel puțin șase minute 
pe zi să le rezervăm pentru îngri
jirea dinților, adică pentru păstrarea 
sănătății. Să nu uităm că zimbetul, 
respectiv dinții sint și ei o oglindă 
a stării de'sănătate.

Elena MANTU ’



Sab ratarea președintelui Nicolae Ceausescu, 
Rumania se afirmă ca a tară în plin progres, 

profund atașată păcii si culaborării
RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI DIN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII

Prodigioasa activitate desfășurată de președintele Nicolae Ceaușescu 
în scopul împlinirii celor mai nobile idealuri ale poporului român, de 
progres și bunăstare, de dezvoltare liberă, în condiții de pace, iniția
tivele și demersurile sale pe planul politicii internațio>nd|le pentru edi
ficarea unei lumi ferite de pericolul războiului, continuă să fie amplu 
reflectate de presa de peste hotare. Ziare și reviste din diferite țări 
relevă, de asemenea, poziția constructivă a României față de probleme 
cardinale a>le omenirii, cum sînt necesitatea lichidării subdezvoltării și 
a edificării noii ordini economice internaționale, a soluționării stărilor 
conflictuale exclusiv pe calea negocierilor, instaurării unui climat de 
pace, securitate și colaborare între toate statele lumii.

Sînt puse în evidență, totodată, transformările ample din societa
tea românească, marile realizări dobîndite de poporul român în ultimele 
două decenii.

Principialitate și consecvență, rol activ 
in soluționarea marilor probleme 

ale contemporaneității
Ziarul indian „THE STATES

MAN" consacră mai multe articole 
politicii promovate pe plan inter
național de România socialistă, ac
țiunilor și inițiativelor președintelui 
Nicolae Ceaușescu vizind reali
zarea dezarmării nucleare și in- 
staurareâ unei noi ordini economice 
internaționale.

în articolul „Președintele 
Nicolae Ceaușescu : acțiuni pentru 
dezarmarea generală" se arată : 
„La inițiativa președintelui 
Nicolae Ceaușescu, România se de
clară pentru un program complex 
de dezarmare, care să se concen
treze asupra dezarmării nucleare 
și să ducă la lichidarea, pe etape, 
a tuturor armelor nucleare, pînă 
,1a sfîrșitul secolului, și, în pa
ralel, la o reducere, în următorii 
5 ani, cu 25 la sută a armelor con
venționale, efectivelor și cheltuie
lilor militare, urmînd să se facă 
eforturi pentru a se ajunge la o re
ducere a acestora cu cel puțin 50 
la sută pină în anul 2000“. Se re
levă că. în viziunea României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
este posibil ca pe baza unor ne
gocieri vizînd realizarea unei în
țelegeri să se ajungă la acorduri 
corespunzătoare asupra problemelor 
celor mai complicate din lumea 
contemporană.

România — continuă ziarul — ac
ționează, de asemenea, cu fermi
tate pentru realizarea de progrese 
In asigurarea păcii în toate regiu
nile lumii, inclusiv în Balcani. Este 
cunoscută, în acest sens, propu
nerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind o con
ferință la nivel înalt, cu partici
parea țărilor din regiune, pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și a bunei vecinătăți, 
a colaborării și înțelegerii, fără 
arme nucleare șl chimice, baze mi
litare și forțe armate străine.

Articolul „Argumente viabile In 
favoarea dezvoltării economice șl 
sociale" prezintă tezele președinte
lui Nicolae Ceaușescu privind con
dițiile dezvoltării social-economice 
a României, a celorlalte state din 
lume.

Personalitate proeminentă a lumii 
contemporane — se arată în ar
ticol — președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, este promotorul 
unei activități teoretice de largă 
cuprindere, bazată pe o analiză 
profundă a problemelor dezvoltării 
sociale și economice românești, 
preconizînd totodată soluții realiste 
pentru problemele politice ale vie

Angajare fermă pentru o nouă ordine 
economică internațională

Sub titlul „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", cotidianul „EL 
SOL DE MEXICO" scrie : „Nu se 
poate trăi și progresa sub coș
marul războiului. Toate statele, 
toate popoarele au nevoie de li
niște pentru a-și realiza planurile, 
pentru a-și dezvolta economiile, 
pentru a ieși din starea de sub
dezvoltare. Sînt ideile președin
telui României. Nicolae Ceaușescu, 
unul dintre cei mai distinși oa
meni de stat din lume, luptător 
pentru pace și dezarmare gene
rală.

Tot ce se lntimplă în viața In
ternațională confirmă din plin a- 
ceastă opinie. Astăzi, nimeni nu 
se îndoiește de necesitatea înce
perii unui adevărat proces de 
dezarmare nucleară și convențio
nală și nici de faptul că enormele 
cheltuieli pentru înarmare repre
zintă o grea povară pentru dez
voltarea popoarelor".

„Meritul cel mai mare pe plan 
Internațional al președintelui 
României — subliniază ziarul me
xican — îl constituie lupta sa con

ții internaționale. Privind politica 
internă și Oxternă ca pe un proces 
dialectic și unitar, evidențiază zia
rul, președintele Nicolae Ceaușescu 
subliniază permanent că dezvoltarea 
țării sale, precum și progresul so
cial al întregii omeniri, insăși exis
tența vieții pe Pămînt sînt condi
ționate de instaurarea unei păci 
trainice și a unui climat de coope
rare, cu participarea internațională 
activă a tuturor statelor, mari sau 
mici, dezvoltate sau In curs de 
dezvoltare, socialiste sau capitalis
te. îmbinînd cuvintele cu faptele. 
România, sub conducerea președin
telui Nicolae Ceaușescu. este pre
zentă în toate marile dezbateri și 
acțiuni ce privesc pacea și indepen
denta popoarelor, progresul ome
nirii.

Politica externă a României socia
liste vizînd instaurarea în întreaga 
lume a unui sistem trainic de noi 
relații de pace, securitate și coope
rare — scrie „The Statesman" — 
poartă pecetea gîndirii Înnoitoare și 
umaniste a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Datorită activi
tății sale și inițiativelor curajoase 
pentru asigurare^ dreptului fun
damental al popoarelor la viață, 
președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
impus în conștiința opiniei publice 
internaționale nu numai ca o 
personalitate proeminentă care 
și-a asumat responsabilitatea pen
tru cauza păcii, dar' și ca un mare 
om de stat care, prin gîndirea și 
acțiunile sale, servește cu devota
ment interesele de dezvoltare libe
ră a popoarelor.

în articolul „Noua ordine econo
mică" se prezintă concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind necesitatea instaurării unei 
noi ordini economice internaționa
le ce vizează lichidarea sărăciei, a 
subdezvoltării, a decalajelor dintre 
țările bogate și cele sărace. 
Un alt articol, intitulat i „Ini
țiative in domeniul coexisten
ței", prezintă tezele și acțiunile ro
mânești, demersurile președintelui 
Nicolae Ceaușescu in vederea creă
rii unei lumi fără arme nucleare, a 
realizării unui sistem de securitate 
și cooperare europeană, a colabo
rării pentru soluționarea unor 
probleme globale âle omenirii.

Articolul „Proiect vizînd stabili
tatea mondială și progresul econo
mic" prezintă propunerile Româ
niei în vederea soluționării proble
mei datoriilor externe ale țărilor 
„lumii a treia". In contextul abor
dării globale a crizei datoriilor.

tinuă, luările de poziție perma
nente privind necesitatea sporirii 
eforturilor tuturor țărilor pentru a 
pune capăt cursei înarmărilor, 
prin eliminarea. în primul rind, 
a armelor nucleare, pentru lichi
darea focarelor de tensiune și 
conflict, a politicii de forță șl 
amestec în treburile interne, pen
tru soluționarea pe cale pașnică, 
prin tratative, a tuturor divergen
țelor".

Prestigiul Internațional al Româ
niei. se arată in continuare In ar
ticol, se datorează și eforturilor 
președintelui țării de a promova 
contacte personale cu șefi de stat 
și de guvern, cu conducători de 
partide, organizații politice, oa
meni de afaceri, ziariști și perso
nalități științifice și culturale din 
lumea întreagă.

„Despre activitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu se poate vorbi 
mult. Dar cel mai semnificativ 
este faptul că, datorită inițiati
velor sale, astăzi. România se 
prezintă ca o țară care militează 
perseverent pentru cauza păcii și 

dezarmării în organismele și foru
rile internaționale, motiv pen
tru a intra în istoria omenirii 
ca un simbol, dată fiind necesita
tea imperioasă și vitală pe care 
dezarmarea o reprezintă pentru 
însăși existenta planetei noastre", 
evidențiază, în încheiere, ziarul 
mexican.

„Opțiunile președinte l’ul 
Nicolae Ceaușescu privind pacea, 
dezarmarea, nerecurgerea la forță 
conferă personalității sale o di
mensiune istorică, țlnînd seama 
de marea sa contribuție la pa
cea lumii", se arată în articolul 
„Președintele Nicolae Ceaușescu 
— o înțelegere corectă și realistă 
a problemelor mondiale", publicat 
in cotidianul zairez „ELIMA".

Ziarul arată, de asemenea, că în 
politica externă președintele 
Nicolae Ceaușescu a abordat, în 
mod just și realist, probleme ma
jore ale lumii contemporane. Pre
ocuparea sa constantă pentru o 
nouă ordine economică Internațio
nală, mal bună și mai dreaptă, di
feritele luări de poziție în fa-

Vocația păcii —
Sub titlul „Președintele Româ

niei, Nicolae Ceaușescu, strălucit 
făuritor al politicii externe a tării 
sale", cotidianul „THE DAILY 
JANG", din Pakistan, evidențiază 
prestigiul de care se bucură țara 
noastră datorită forței șl justeței 
Ideilor ce Ie promovează, acțiuni
lor sale politice constructive pe 
plan internațional. Acest presti
giu — se relevă — este indisolubil 
legat de gîndul și fapta celui care 
conduce România de peste două 
decenii, eminentul om politic, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

Sintetizind coordonatele presti
giului României de azi, sa arată în 
articol, ele s-ar exprima cel mai 
pregnant prin principialitatea și 
consecventa traducerii în fapte a 
cursului destinderii, de promovare 
a independenței și egalității între 
națiuni, de apărare a păcii — chin- 
tesențe ale năzuințelor manifes
tate de poporul român.

Un amplu articol consa
cră personalității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu revista „ZIM
BABWE NEWS". Președintele 
Nicolae Ceaușescu — se arată în 
articol — promovează constant o 
politică în sprijinul menținerii pă
cii în lume, dezarmării, adînciril 
înțelegerii șl încrederii reciproce 
între toate popoarele. Sub condu
cerea sa. România a Înregistrat în

Inepuizabila sursă a prestigiului internațional
In articolul intitulat „Noi per

spective ale cooperării economice 
a României cu țări în curs de dez
voltare", ziarul „THE ISLAND", 
care apare în Sri Lanka, relevă 
faptul că „relațiile cu țările în 
curs de dezvoltare au înregistrat 
o evoluție dinamică In ansamblul 
raporturilor economice ale Româ
niei, în perioada 1965—1986. schim
burile comerciale și cooperarea eco
nomică cu acest grup de țări din 
Asia, Africa și America Latină 
crescind considerabil".

„Evoluția structurii exporturilor 
românești către acest grup de țări 
— se arată — manifestă o tendin
ță tot mai pregnantă spre extin
derea și diversificarea livrărilor de 
tehnologie, asistență tehnică ș| o 
gamă largă de instalații, utilaje, 
mașini și uzine de care au nevoie 
partenerii pentru a-și dezvolta 
propriile industrii".

„The Island" subliniază, în con
tinuare : „Cooperarea in formele 
cele mai variate deține un rol tot 
mai important în cadrul legătu
rilor economice ale României cu 
țările în curs de dezvoltare. A- 
proximativ jumătate din acțiunile 
de cooperare economică ale Româ
niei au fost realizate in ultimii pes
te 20 de ani cu aceste țări, sub for
ma unor societăți mixte. Acest tip 
de cooperare a contribuit atît la 
dezvoltarea forțelor de producție 
ale statelor partenere, cit șl la o 
mai eficientă valorificare a resur
selor naturale și la satisfacerea ne
voilor de dezvoltare a economiei 
naționale românești".

„România t Ani de dezvoltare e- 
conomică șl socială" este titlul ar
ticolului sub care revista „SABAH 
EL KHEIR". din Liban, arată : 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român, eveniment de o 
importanță deosebită In viața po
porului român prieten, a prilejuit

voarea „lumii a treia", în general, 
și a țărilor în curs de dezvoltare 
din Africa i-au atras stima po
poarelor acestor țări, care au găsit 
în persoana sa un promotor al in
tereselor lor.

„România — se relevă în arti
col — își datorează prestigiul de 
azi respectării principiilor funda
mentale ale dreptului internațio
nal și aplicării constante a acestor 
principii în politica sa externă, 
angajării sale ferme și constante 
pentru instaurarea principiilor noi, 
democratioe în relațiile dintre sta
te. Pentru România președintelui 
Nicolae Ceaușescu aceste principii 
reprezintă cheia de boltă a păcii 
și progresului în lume".

Evidențiind prietenia, colabo
rarea și solidaritatea militantă a 
României cu țările în curs de dez
voltare și cu țările nealiniate, co
tidianul zairez scrie : Un Ideal co
mun leagă România de aceste țări, 
și anume aspirațiile către progres, 
prosperitate, binele social șl lupta 
împotriva oricăror forme de ne
dreptate în relațiile Internaționale.

vocația construcției
ultimii 23 de ani o dezvoltare In
tensivă.

Relevînd că președintele 
Nicolae Ceaușescu acordă o impor
tanță specială dezvoltării multila
terale a economiei, revista eviden
țiază că, în concordanță cu aceas
tă teză, o atenție deosebită se dă 
repartizării teritoriale raționale a 
forțelor de producție, astfel incit 
să se asigure condiții de • muncă 
poporului muncitor pe tot terito
riul țării și dezvoltarea unei in
dustrii modeme în flecare județ.

O altă preocupare majoră a 
partidului și statului român, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu o 
constituie menținerea unui echili
bru dinamic intre ramurile econo
mice, cu precădere Industria și a- 
gricultura, precum și repartizarea 
acestora pe tot teritoriul țării.

Progresul forțelor de producție 
șl repartizarea lor teritorială ar
monioasă, transformările cantitati
ve și calitative în dezvoltarea in
dustriei, agriculturii și a celor
lalte ramuri ale economiei națio
nale au condus la schimbări socia
le radicale, care ating unul din 
obiectivele majore ale societății so
cialiste — muncă și posibilități de 
venituri pentru întregul popor, 
condiții egale de muncă și viață 
pentru populația din toate regiu
nile țării, subliniază „Zimbabwe 
News".

evocarea succeselor pe calea dez
voltării economice și sociale a ță
rii si adoptarea unor noi hotărîri 
pentru înfăptuirea obiectivelor pla
nului cincinal actual. Succesele 
României contemporane — relevă 
revista libaneză — sint legate inse
parabil de lupta Partidului Comu
nist Român pentru libertate și 
dreptate socială, pentru indepen
dentă și unitate națională. Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român — se arată în con
tinuare — a deschis o epocă pli
nă de realizări grandioase, legate 
nemijlocit de numele secretarului 
general al partidului, președintele 
Republicii, Nicolae Ceaușescu, care, 
de la tribuna congreselor și con
ferințelor naționale ce au urmat, 
a lansat numeroase Inițiative pen
tru transformarea revoluționară a 
economiei și societății românești.

Publicația libaneză relevă că, în 
prezent. România se prezintă ca 
un stat industrial-agrar puternic, 
cu o industrie de înalt nivel teh
nic și o agricultură in apogeul pro
cesului de modernizare, care parti
cipă activ la schimburile econo
mice internaționale.

In condițiile evoluției deosebit de 
complexe a situației internaționa
le. dominată de pericolul fără pre
cedent al cursei înarmărilor și al 
spectrului războiului nuclear. 
România a militat hotărît și con
tinuu pentru destindere, dezarma
re. lichidarea subdezvoltării, pen
tru securitate șî pace In lumea în
treagă. Inițiativele și propunerile 
constructive si realiste avansa
te de secretarul general al 
partidului și președintele țării, 
Nicolae Ceaușescu. pentru rezol
varea marilor probleme cu care se 
confruntă omenirea, au generat o 
largă admirație internațională — 
acrie, in încheiere, revista „Sabah 
El Kheir".

(Agerpres)

LISABONA

Schimb de mesaje între secretarul general 
al P. C. R. și președintele P. S. D.

LISABONA 20 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmi
se un salut cordial și cele mai bune 
urări președintelui Partidului Social- 
Democrat, prim-ministru al Portu
galiei, Anibal Cavaco Silva, și secre
tarului general al partidului, Manuel 
Dias Loureiro.

Exprimînd vii mulțumiri din partea 
Iui Anibal Cavaco Silva și a sa per
sonal, Manuel Dias Loureiro a rugat 
să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu sincere urări de

întâlnire de lucru intre tovarășii Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
și Gbeorgbi Atanasov, președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria
SOFIA 20 (Agerpres). — Pentru 

îndeplinirea înțelegerilor convenite 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov, cu prilejul 
convorbirilor la nivel înalt, desfășu
rate In octombrie 1987 la Sofia, sîm- 
bătă a avut loc, la Ruse, o întîlnire 
de lucru între tovarășii Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
și Gheorghi Atanasov, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, președinții celor 
două părți în Comisia specială gu
vernamentală constituită pentru ela
borarea Programului de adîncire a 
cooperării și specializării în produc
ție, care urmează să devină princi
pala modalitate de colaborare econo
mică dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bul
garia.

în cadrul convorbirilor au fost 
evidențiate progresele înregistrate în 
perioada care a trecut de la îfitîl- 
nirea din noiembrie anul trecut, din
tre cei doi șefi de guverne ; a fost, 
de asemenea, relevată importanța ac
țiunilor concrete convenite pentru 
extinderea cooperării și specializării 
în producție în domeniile construc
țiilor de mașini, electronicii și elec
trotehnicii. chimiei și petrochimiei, 
metalurgiei, industriei ușoare, reali
zarea în cele două țări,’ in colaborare, 
a unor obiective în industria chimică 
și petrochimică, materialelor de con
strucții, lemnului, în agricultură și 
Industria alimentară, precum și în 
alte domenii de interes reciproc. S-au 
dat sarcini ministerelor și organiza
țiilor economice din cele două țări să 
întreprindă măsurile necesare pen
tru realizarea obiectivelor stabilite.

Pornind de la rezultatele obținute, 
de la potențialul în continuă creștere 
al economiilor celor două țări, prim- 
ministrii au examinat posibilitățile 
de extindere si diversificare în con
tinuare a colaborării, de realizare a 
noi acțiuni de cooperare si speciali
zare in producția de autovehicule, 
material rulant de cale ferată, cit si 
pentru lărgirea si adîncirea rapor
turilor de conlucrare în producție 
între unitățile constructoare de ma
șini din Giurgiu și Ruse și au dat 
Indicații organelor de resort să le 
concretizeze Intr-un termen cit mai 
scurt prin înțelegeri corespunzătoare.

Au fost stabilite măsuri In legătu
ră cu acțiunile' ce trebuie întreprin

începerea lucrărilor Congresului 
Partidului Socialist Portughez

LISABONA 20 (Agerpres). — La 
Lisabona au început lucrările celui 
de-al VII-lea Congres al Partidului 
Socialist Portughez, la care iau parte 
peste 1 600 delegați, precum și re
prezentanți ai unor partide socialis
te. social-democrate și comuniste din 
țări ale Europei. Asiei. Africii șl 
Americii Latine.

In raportul privind activitatea 
partidului de la ultimul congres pină

ORIENTUL MIJLOCIU
GENEVA 20 (Agerpres). — Luind 

cuvîntul- în cadrul dezbaterilor din 
Comisia pentru drepturile omului, 
care se desfășoară la Geneva, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a relevat că 
în cele două luni care au trecut de 
la declanșarea revoltelor populației 
din teritoriile de pe malul de vest 
al Iordanului și Gaza 120 de palesti
nieni și-au pierdut viața, 3 000 au 
fost răniți, iar 7 000 se află sub stare 
de arest. El a reafirmat că organi
zarea unei conferințe internaționale 
de pace, cu participarea membrilor 
permanenți ai Consiliului de Securi
tate și a tuturor părților implicate 
— inclusiv Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei, unicul reprezentant 
legitim al poporului palestinian — 
reprezintă calea reală de soluționare 
a situației din Orientul Mijlociu.

TEL AVIV 20 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Israelului. Yitzhak 
Shamir, l-a primit pe liderul Parti
dului Laburist (de opoziție) din 

sănătatg șl fericire personală, de noi 
succese în opera de dezvoltare con
tinuă și accelerată a României.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către secretarul 
general al P.S.D. a tovarășului Nicolae 
Constantin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului Central de 
Partid, reprezentantul partidului nos
tru la Congresul P.S. Portughez.

A avut loc un schimb de vederi 
în legătură cu dezvoltarea relațiilor 
româno-portugheze și unele aspecte 
ale situației internaționale actuale.

se pentru valorificarea potențialului 
hidroenergetic al Dunării, construi
rea, prin eforturile comune ale celor 
două țări, a hidrocentralelor Turnu 
Măgurele — Nicopol și Călărași — 
Siliștea.

Cei doi prim-miniștri au stabilit 
măsuri concrete pentru finalizarea, 
într-un termen cît mai scurt, a Pro
gramului de adîncire a specializării 
și cooperării în producție dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria.

Totodată, au fost convenite acțiuni 
pentru creșterea, în continuare, a 
volumului schimburilor de mărfuri 
dintre România și Bulgaria.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească, de în
țelegere reciprocă, în spiritul bune
lor relații existente între cele două 
partide, țări și popoare.

La convorbiri au participat Ion 
Constantinescu. viceprim-ministru al 
guvernului, și Grigor Stoicikov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
alte persoane oficiale române și bul
gare.

Au luat parte, de asemenea, amba
sadorul României la Sofia și amba
sadorul Bulgariei la București.

★
După Încheierea convorbirilor, cel 

doi prim-miniștri au făcut o vizită 
la Combinatul pentru construcții de 
mașini grele din Ruse, unitate care 
formează, împreună cu întreprinde
rea de construcții de mașini și utilaj 
greu din Giurgiu, un complex indus
trial creat din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășului 
Todor Jivkov.

Discuțiile purtate cu cadre de con
ducere și specialiști din cîteva sec
toare importante ale combinatului 
au evidențiat stadiul șl rezultatele 
concrete ale colaborării șl cooperării 
dintre cele două unități.

Cei doi șefi de guvern au apreciat 
realizările colectivului combinatului 
din Ruse și au subliniat necesitatea 
dezvoltării. In continuare, a cola
borării și cooperării dintre cele două 
unități de la Giurgiu și Ruse; în ve- 
derea Înfăptuirii obiectivelor stabi
lite la cel mai înalt nivel.

★
In cursul aceleiași zile, primul-mi- 

nistru al guvernului român a părăsit 
R. P. Bulgaria.

în prezent și sarcinile sale de vii
tor, prezentat de Vitor Constancio, 
secretar general al P.S. Portughez, 
s-a relevat. între altele, necesitatea 
stabilirii unei strategii in vederea 
reînnoirii și unificării stîngli demo
cratice din Portugalia, a întăririi 
Partidului Socialist Portughez șl 
transformării acestuia într-o pu
ternică forță a opoziției.

Marea Britanie. Neil Kinnock, aflat 
în vizită în Israel. Cu acest prilej a 
fost examinată situația din regiune, 
în timpul convorbirilor s-au mani
festat divergente în legătură cu pro
blema organizării unei conferințe 
internaționale de pace consacrate 
Orientului Mijlociu.

BEIRUT 20 (Agerpres). — Grupul 
de observatori (U.N.T.S.O.) din ca
drul Forței Interimare O.N.U. în 
Liban (U.N.I.F.I.L.) a fost retras din 
zona de frontieră a regiunii sudice 
libaneze la cartierul general al 
U.N.I.F.I.L. de la Naqoura, a anun
țat postul de radio Beirut. Decizia 
a fost luată după vizita. In Liban, 
în urmă cu două zile, a lui Mar- 
rack Goulding. adjunctul secretaru
lui general al O.N.U., care a avut 
drept scop elucidarea împrejurărilor 
în care a fost răpit, de persoane ră
mase neidentificate, locotenent-co- 
lonelul William Higgins, comandan
tul acestui grup însărcinat cu su
pravegherea respectării acordurilor 
și a încetării focului.

Sesiunea Comisiei 
interguvernamentale 

româno-mongole 
de colaborare economică 

și tehnico-științifică
ULAN BATOR 20 (Agerpres). — 

La Ulan Bator s-au desfășurat lucră
rile celei de-a Xl-a sesiuni a Comi
siei Interguvernamentale româno- 
mongole de colaborare economică șl 
tehnico-științifică. Au fost examinate 
stadiul actual și perspectivele dez
voltării colaborării dintre România și 
Mongolia în domeniile respective, în 
spiritul înțelegerilor dintre conducă
torii de partid și de stat ai celor două 
țări. Delegația română a fost con
dusă de Ludovic Fazekaș, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului.

Conducătorul delegației române a 
fost primit de Dumaaghiin Sodnom, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Mongole.

Pentru eliminarea 
arsenalelor nucleare 
tactice din Europa 

Moțiune votată 
de parlamentul danez

COPENHAGA 20 (Agerpres). — 
Parlamentul danez a aprobat o mo
țiune social-democrată, prin care se 
propune eliminarea tuturor armelor 
atomice tactice din Europa. Parla
mentul cere guvernului condus de 
Poul Schlueter să acționeze pentru 
eliminarea arsenalelor nucleare tac
tice din Europa și pentru reducerea 
armelor convenționale. Guvernul da
nez — se spune în moțiune — va 
trebui să acționeze pentru adîncirea 
destinderii, pentru eliminarea rache
telor cu rază de acțiune mai mică de 
500 km, neincluse în tratatul sovieto- 
american semnat în luna decembrie. 
Adoptarea acestei moțiuni — relevă 
agenția EFE — reprezintă o înfrîn- 
gere a partidelor coaliției guverna
mentale.

Guvernul italian a obținut 
votul de încredere 

și in Senat
ROMA 20 (Agerpres). — Senatul 

italian a acordat — după o scurtă 
dezbatere — votul de încredere gu
vernului condus de Giovanni Goria, 
care a reintrat, astfel, in deplină
tatea funcțiilor sale. 170 de senatori 
au votat în favoarea guvernului, iar 
91 împotrivă. Anterior, guvernul ob
ținuse votul de încredere al Came
rei Deputaților. recurgerea la aceas
tă măsură fiind necesară ca urma
re a respingerii de către președin
tele Republicii Italiene. Francesco 
Cosslga. a demisiei cabinetului.

Marți. în Camera Deputaților va 
fi reluată examinarea pe capitole a 
proiectului de buget. Senatul va a- 
naliza. în același timp. Legea finan
ciară.

AMERICA CENTRALĂ

Eșec în cea de-a doua rundă 

a dialogului direct dintre 
guvernul nicaraguan 

și reprezentanții 
grupurilor „contras"

CIUDAD DE GUATEMALA 20 (A- 
gerpres). — Cea de-a doua rundă a 
dialogului direct, din capitala guate
maleză, dintre guvernul nicaraguan 
și reprezentanții grupurilor „contras" 
privind concertarea unei Încetări a 
focului în Nicaragua a eșuat ca ur
mare a nerealizăril consensului asu
pra propunerilor prezentate.

Șeful delegației nicaraguane a în
vinuit reprezentanții contrarevoluțio
narilor antisandiniști de întreruperea 
convorbirilor și de refuzul acestora 
de a discuta punctele concrete legate 
de încetarea focului.

CIUDAD DE GUATEMALA 20 (A- 
gerpres). — într-o declarație făcută 
la Ciudad de Guatemala după sus
pendarea dialogului direct dintre re
prezentanții guvernului sandinist de 
la Managua și cei ai forțelor mer
cenare contrarevoluționare, mediato
rul Miguel Obando Y Bravo a precizat 
că eșecul negocierilor se datorează 
neîncrederii reciproce dintre părți — 
transmit agențiile Prensa Latina și 
I.P.S. El a menționat că guvernul 
sandinist nu este convins că forțele 
„contras" doresc cu adevărat să a- 
jungă la o înțelegere privind înce
tarea focului în conflictul intern ni
caraguan, iar elementele antisandi- 
niste ridică diferite obstacole în ca
lea unui acord. In asemenea condi
ții, continuarea prezentei runde de 
negocieri nu avea sorți de izbîndă — 
a spus Obando Y Bravo. El a invitat 
părțile să reflecteze asupra poziții
lor adoptate și să avanseze noi ini
țiative în direcția reluării dialogului 
și soluționării stării conflictuale In
terne.

r ILE DE PRESA 
pe scurt

CUVÎNTARE. Luînd cuvîntul la 
adunarea consacrată celei de-a 
40-a aniversări a victoriei din 
februarie a oamenilor muncii din 
Cehoslovacia, secretarul general al 
C.C. al P.C.C., Milos Jakes, a sub
liniat că in prezent întreprinde
rile din Praga realizează în trei 
săptămîni întreaga producție in
dustrială a orașului din întregul 
an 1949. Arătînd că drumul parcurs 
a fost complex, vorbitorul a evi
dențiat necesitatea de a se mobi
liza oamenii muncii la realizarea 
planurilor elaborate, de a se ex
plica poporului linia P.C. din 
Cehoslovacia, relevă agenția C.T.K.

LA TIRANA a fost semnat un 
acord interguvernamental între Iu
goslavia și Albania privind colabo
rarea celor două țări In domeniul 
educației și învățămîntulul, științei 
și culturii. Documentul definește 
principiile ce vor sta la baza 
cooperării oelor două țări In aceste 
domenii.
/

CONVORBIRI. Cancelarul vesrt- 
german Helmut Kohl și-a încheiat 
vizita la Washington, in cursul că
reia a conferit cu președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, cu secre
tarul de stat George Shultz și alte 
oficialități americane. După cum 
informează buletinul de știri al Ca

sei Albe, în cadrul convorbirilor cu 
șeful executivului american au fost 
abordate probleme referitoare la 
prioritățile N.A.T.O. în domeniul 
controlului armamentelor, aspecte 
ele relațiilor Est-Vest, raporturile 
economice dintre cele două țări.

SCRISOARE DE PROTEST. A- 
genția A.C.T.C. informează, că In 
zona demilitarizată din partea sud- 
coreeană s-a tras cu o mitralieră de 
mare calibru spre postul R.P.D. 
Coreene. în legătură cu acest inci
dent, reprezentantul R.P.D. Coreene 
in Comisia militară de armistițiu 
din Coreea a trimis reprezentantu
lui american în comisie o scrisoa
re de protest, în care se condamnă 
actele provocatoare ce duc la creș
terea încordării în zona liniei de 
demarcație.

DEFICITUL COMERCIAL- AL 
ITALIEI s-a triplat in cursul anu
lui trecut, atingind un nivel re
cord, de 11138 miliarde lire, a 

anunțat Institutul central de sta
tistică al acestei țări. S-a precizat 
că rata exporturilor italiene a /ost 
in 1987 mai redusă decit in anii 
anteriori.

ACȚIUNI AGRESIVE ALE AR
MATEI SUD-AFRICANE IN AN
GOLA. Avioane militare sud-afri- 
cane au bombardat sîmbătă obiec
tive civile din apropierea orașului 
angolez Lubango, situat Ia 300 
km de granița cu Namibia, și 
unele cartiere ale orașului Njiwa. 
într-o declarație făcută la Pre
toria, șeful forțelor armate sud- 
africane a afirmat că bombar
damentele au fost îndreptate 
împotriva unor „obiective" ale 
Organizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) situate în 
Angola. O declarație a S.W.A.P.O., 
dată publicității la Luanda, protes
tează împotriva acestor acțiuni 
agresive, teroriste, ale armatei sud- 
africane.

POLIȚIA SUD-COREEANA A 
ÎMPRĂȘTIAT O DEMONSTRAȚIE 
A REPREZENTANȚILOR PARTI
DELOR DE OPOZIȚIE, care a avut 
loc, sîmbătă, la Seul. Participanții 
s-au pronunțat Împotriva așa-zisei 
reforme a sistemului electoral, care 
este menită să garanteze regimului 
de la Seul victoria în alegerile din 
primăvara aceasta pentru Adunarea 
Națională. Poliția a folosit împo
triva demonstranților grenade cu 
gaze lacrimogene. Mai multe per
soane au fost arestate.

CANDIDATURI LA PREMIUL 
OSCAR. Cunoscutul actor italian 
Marcello Mastroianni a fost propus 
candidat in ediția din acest an a 
premiului Oscar pentru cel mai 
bun interpret masculin al unui rol 
de film. Este pentru a treia oară 
cind Mastroianni este desemnat 
candidat la acest premiu — de data 
aceasta pentru rolul din filmul 
„Ochii negri", după cele din 
„Divorț italian" ți „O zi deosebi
tă". Alături de el mai candidează 

Jack Nicholson, Michael Douglas, 
William Hurt și Robin Williams.

LA MANCHESTER s-a desfășu
rat o demonstrație de protest a ca
drelor medicale din Marea Brita
nie față de situația ocrotirii sănă
tății in această țară. în cursul mi
tingului care a avut loc cu acest 
prilej, vorbitorii au cerut guver
nului să ia măsuri eficiente pentru 
redresarea situației de criză finan
ciară din acest domeniu. Partici- 
panții au anunțat o zi națională 
de protest a personalului sanitar 
britanic pentru 15 martie.

LA RABAT a avut loc o ședință 
a guvernului marocan consacrată 
examinării căilor de extindere a 
cooperării dintre Maroc și Piața 
comună. în cadrul ședinței, prezi
dată de primul-ministru. Azzedl- 
ne Laraki, au fost discutate în spe
cial acțiunile comune de coopera
re în domeniul pescuitului și evo
luția negocierilor privind încheie
rea unui acord comercial.

NOI PLOI TORENȚIALE LA 
RIO DE JANEIRO. După o scurtă 
pauză, în statul Rio de Janeiro 
s-au înregistrat noi ploi torențiale. 
Nivelul apelor în cartierele inun
date din unele localități a ajuns 
pînă la 3 metri, fiind necesară in
tervenția detașamentelor de apă
rare civilă pentru a-i salva pe si- 
nistrați. După cum rezultă din in
formațiile apărute în presa brazi
liană, în statul Rio de Janeiro au 
rămas fără adăpost 20 000 de fa
milii, aproximativ 4 000 dintre ele 
locuind chiar în marele oraș bra
zilian.

PESTE 1800 DE SATE DIN 
ZONA SUDICA A ANATOLIEl 
(Turcia) sint izolate ca urmare a 
ninsorilor abundente căzute in ul
timele zile. Stratul de zăpadă a 
atins* pe alocuri trei metri. De ase
menea, o serie de șosele principa
le din regiune sint închise traficu
lui, iar legăturile aeriene cu orașul 
Erzurum au fost suspendate.

REDACȚIA. ȘI ADMINISTRAȚIA î Cod 71 34!. București Plata Sclnteii nr. I. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorli din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grlvltel nr. 64—66. Tiparul: Combinatul poligrafic CASA SCtNTEII 40 360


