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IN SPIRITUL SARCINILOR STABILITE LA PLENARA LĂRGITĂ A CONSILIULUI NAȚIONAL
AL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII ISI GOSPODĂRIRII APELOR

Dintre sarcinile șl direcțiile de ac
țiune desprinse din cuvîntarea secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la recenta*  
plenară a Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor 
se detașează cu pregnanță cele pri
vind dezvoltarea 
puternică a zoo
tehniei, la nive
lul exigențelor 
actuale, al posi
bilităților și re
surselor de care 
dispune această 
ramură a agri
culturii, cu un 
rol determinant 
în buna aprovi
zionare a popu
lației.

Intr-o agricul
tură judicios pro- 
porționată. cum 
este agricultura 
noastră socialistă, 
s-a dovedit, nu 
teoretic, ci practic, că zootehnist cu 
toate impedimentele de ordin obiectiv 
—- care există totuși — poate deve
ni, atît pe ansamblu, cit și în fieca
re unitate, un sector al cărui randa
ment să asigure eficiență sporită, să 
aducă unităților agricole venituri 
mari și sigure.

Ce arată experiența celor mai bune 
Unități din acest punct de vedere?

Cine vizitează ferma de taurine 
din Pantelimon, aparținind I.A.S. 
Mogoșoaia, se poate convinge că o 
muncă făcută cu chibzuință gospo
dărească, așezată pe baze riguros 
științifice și economice, șl in care 
sînt asigurate condițiile materiale și 
tehnice corespunzător obiectivelor

La întreprinderea de mașinl- 
unelte, accesorii și scule din 
Baia Mare se acordă o atenție 
deosebită perfecționării tehno
logiilor de fabricație. Introdu
cerii progresului tehnic, ridică
rii pregătirii profesionale. Ast
fel, în cadrul acțiunii de mo
dernizare a producției au fost 
realizate peste 60 de măsuri 
care au vizat în principal rațio
nalizarea transportului Intern, 
depozitarea materialelor și ma
teriilor prime, modernizarea 
fluxurilor de producție, a mij
loacelor de control și altele. O 
realizare recentă este și mașina 
de ascuțit broșe cu automat 
programat folosită pentru ascu
țirea sculelor de broșat plane și 
circulare cu lungimi de pînă la 
2 000 mm și diametre de pină la 
260 mm. (Gheorghe Pârja).

EXIGENȚE ALE MODERNIZĂRII 
ACTIVITĂȚII IN INVESTIȚII

în orice strategie de dezvoltare e- 
conomică și socială, investițiile îsi 
păstrează locul de prim rang și im
portanța majoră. Definesc opțiunea și 
măsoară capacitatea de a pregăti cu 
autentic spirit de prevedere viitorul.

In consonanță cu politica susținută 
fi consecventă de investiții pro
movată in cincinalele anterioare de 
partidul nostru, de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
țara noastră și-a propus să înfăptu
iască, în continuare, in acest an și 
pină in 1990, programe de investiții 
ample prin mărimea resurselor fi
nanciare și a mijloacelor materiale 
alocate, complexe prin numeroasele 
probleme tehnice și economice pe care 
trebuie să le rezolve, mobilizatoare 
prin obiectivele fixate. Insumînd 255 
miliarde lei, fondurile de investiții 
din acest an sînt orientate pe un front 
larg desfășurat în toate ramurile 
și sectparele productive, pentru a 
consolida echilibrul și dinamismul 
evoluției lor viitoare. Structura in
vestițiilor mai reflectă, totodată, 
prioritățile și orientările de bază, ca
racteristice unei dezvoltări prepon
derent intensiv-calitative a econo
miei românești. Este vorba, în mod 
evident, pe lîngă lărgirea bazei e- 
nergetice șl de materii prime. de 
realizarea programului privind per
fecționarea organizării și moderni
zarea proceselor de producție, a pro
gramelor de îmbunătățiri funciare 
și de mecanizare a agriculturii, a ce
lor de ridicare a nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, de redu
cere a consumurilor de materii pri
me, energie și combustibili, de va
lorificare superioară a resurselor re
cuperabile și refolosibile. creștere a 
productivității muncii și sporire a 
competitivității pe piețele externe.

Reîntilnim. în această sumară tre
cere în revistă, coordonatele funda
mentale ale politicii profund științi
fice de investiții, politică elaborată 
și îndrumată nemijlocit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si pusă cu neabă
tută consecventă la baza dezvoltării 
rapide si armonioase a întregului 
complex economic national. „Putem 
•firma, cu îndreptățită mîndrie. că 
aceste eforturi au demonstrat că sin
gura cale pentru a asigura victoria 
socialismului si comunismului este 
•ceea a dezvoltării tot mai puternice 
a fondurilor fixe, a bazei tehnico- 
materiale, a reproducției lărgite" — 
sintetiza secretarul general al parti
dului realismul opțiunilor si juste
țea orientărilor în domeniul inves
tițiilor.

Am acumulat, de-a lungul ultime
lor cincinale, o puternică bază teh- 
nico-materială si o bogată experien
ță în activitatea de investiții, con
struind un număr impunător de 
obiective de mare complexitate si 
tehnicitate, comparabile cu cele mai 
valoroase realizări similare pe plan 
mondial. Toate aceste obiective trai
nice. durabile si. mai ales, eficiente 
evidențiază convingător potențialul 

propuse, poate da rezultate excep
ționale. Există, practic, în fiecare ju
deț, ferme, sectoare zootehnice în 
ansamblu, atît în sectorul coopera
tist al agriculturii, cit și în cel de 
stat, exemple care probează, prin re
zultatele în producție și economice 
obținute, posibilitatea ridicării la un

ZOOTEHNIA
poate și trebuie să devină un sector 

de înalt randament și eficientă
nivel mult superior a acestei activi
tăți. De altfel, I.A.S.-ul amintit a reu
șit anul trecut să-și rentabilizeze ac
tivitatea în bună măsură pe seama 
zootehniei. Intr-o cooperativă agrico
lă de referință în agricultura noastră, 
cea din Salonta, în condițiile unui an 
secetos, cum a fost 1987, unitatea a 
reușit să-și mențină gradul înalt de 
rentabilitate a activității mai ales pe 
seama beneficiilor obținute din vîn- 
zarea produselor animaliere. In 
complexele de îngrășare a taurinelor 
din Boroșneu Mare — Covasna șl 
„Scînteia" — Ialomița, unități distin
se cu înaltul titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare“, se realizează as

existent în acest domeniu, care în 
mod firesc îsi așteaptă o deplină 
valorificare.

Pentru a-si îndeplini pe un 
plan superior si mai activ funcția 
de accelerator al întregii creșteri e- 
conomice, investițiile sînt confrun
tate cu cerința de a-si îmbu
nătăți cadrul și modul de realizare, 
iar diferitele etape ale procesului 
investițional se cer abordate într-o 
concepție înnoită structural. într-o 
viziune larg integratoare. Prin forța 
lucrurilor, obligate să țină pasul cu 
celelalte sfere ale vieții economice, 
investițiile se găsesc în fața unui 
examen complex și. tocmai prin a- 
ceasta, extrem de important : cel al 
modernizării propriei activități în 
toate segmentele sale. Cerință care

A gindi 
economic, 
a acționa

pornește In primul rînd de la nece
sitatea creșterii ■ mai accentuate a e- 
ficienței lor economice.

Așa cum a subliniat în repetate 
rînduri secretarul general al parti
dului, construim încă scump și încet, 
în unele cazuri de cîteva ori mai 
încet în comparație chiar cu obiecti
ve similare realizate numai cu cîți- 
va ani în urmă. Iar faptul că, pînă 
acum, a fost posibilă reduoerea vo
lumului de investiții alocat. în acest 
cincinal, cu 200 miliarde lei indică 
limpede cît de impresionante sint 
rezervele de creștere a eficientei în 
acest domeniu. Pe de altă parte, o 
statistică întocmită pentru unele 
obiective cu termene finale expirate 

•arată fără echivoc că depășirea du
ratelor de execuție nu este deloc ne
însemnată. determinînd o imobili
zare a fondurilor investite cu mult 
peste timpul stabilit. Asemenea nea
junsuri se datorează într-o propor
ție considerabilă pregătirii necores
punzătoare a lucrărilor de investiții, 
la depășirea duratelor de execuție 
contribuind practic toti factorii an
gajați în procesul de realizare a in
vestițiilor : titulari si beneficiari de 
investiții, proiectanți. furnizori de 
utilaje si producători de materiale, 
constructori și montori.

In condițiile în care, sub Influența 
indicatorilor calitativi, eficienta a 
dobîndit statutul de criteriu primor
dial în conducerea unei economii 
modeme, nivelul actual de eficiență 

tăzi performanțe productive compe
titive cu cele mai bune obținute pe 
plan mondial.

■ Ce concluzii practice se pot des
prinde din experiența acestor uni
tăți și a altora care obțin rezultate 
bune și foarte bune? Ne vom opri 
succmt doar la cîteva elemente.

In primul rînd, înțelegerea faptu
lui că zootehnia, nivelul ei, depinde 
în mod hotărîtor de nivelul produc
ției vegetale, cu deosebire de nive
lul producției de furaje, de calitatea 
nutrețurilor. Lucru, de altfel, aflat 
la puterea de înțelegere a oricărui 
om care lucrează în agricultură sau 
care a crescut și crește animale în 
propria gospodărie. Dar dacă în 
principiu această cerință este corect 
înțeleasă, în practică, în multe locuri 
situația se prezintă în mod absolut 
necorespunzător. Răspunderea, se 
poate spune, se împarte și apasă pe 
umerii multor factori, .atît pe cei ai 
conducerilor de ferme și unități, cît 
și ai organelor agricole județene, ai

• investițiilor a devenit, neîndoiel
nic, un factor de însemnătate pri
mordială. Pe ansamblu și în cazul 
fiecărui obiectiv de investiții, efi
ciența nu trebuie și nu poate fi pri
vită ca o sumă de „plusuri" și „mi
nusuri". Cine ar adopta o asemenea 
„scară a valorilor", imaginîndu-si 
că societatea poate să finanțeze 
timp îndelungat producții și activi
tăți nerentabile, nu se dovedește a 
fi decît prizonierul unei mentalități 
economice înguste.

Așa cum, în spiritul orientări
lor clare ale conducerii partidu
lui. nu poate fi conceput nici 
un sector care să nu își întemeieze 
activitatea pe principiile eficienței, 
tot așa si în domeniul investițiilor, 
acum mai mult ca oricînd, nu se poa
te face abstracție de „legea celor 
trei superlative" : aceea de a obține 
intr-un timp minim, cu eforturi mi
nime, rezultate maxime. Cu atît mai 
mult cu cît, în actualul cincinal, in
vestițiile sînt orientate. într-o mă
sură tot mai importantă, spre mo
delarea și modernizarea structurilor 
economiei naționale, proces decisiv 
pentru adîncirea laturilor calitative 
ale dezvoltării acesteia. Sînt proiec
tate modificări esențiale în favoarea 
sporirii gradului de complexitate a 
producției, promovării tehnologiilor 
de vîrf și utilajelor moderne, cu in
tenția declarată de a realiza produse 
tot mai perfecționate, de a prelucra 
superior resursele materiale și de a 
reduce consumul acestor resurse si 
al energiei. Preocupări care exclud 
aprioric eventuala lipsă de funda
mentare a unor obiective de investi
ții incluse în programele de moder
nizare. întîrzieri în finalizarea ca
pacității lor productive planificate 
sau cheltuieli neraționale de resur
se materiale, prin însăși evoluția ac
tuală limitată.

îmbunătățirea eficienței investiții
lor depinde în primul rînd de fun
damentarea lor tehnică și economi
că riguroasă, de desfășurarea unei 
laborioase și competente munci de 
concepție. Efort pe care, prin lege, 
sînt chemați să-1 depună specialiștii 
din institutele de proiectare, din 
unitățile beneficiare, din ministerele 
tutelare de investiții și organele de 
sinteză. De altfel, tot ei consideră că 
performantele unui obiectiv de in
vestiții, ale unei noi tehnologii sau 
utilaj sînt condiționate în proporție 
de 90 la sută de desfășurarea unui 
inteligent și rațional efort intelec
tual. Desigur, o execuție neîngrijită, 
foarte înceată sau costisitoare poate 
lesne compromite o idee valoroasă, 
dar e puțin probabil ca o execuție, 
oricît de bună ar fi ea, să poată sal
va de la mediocritate un proiect ști
ințific lipsit de consistentă.

Practica ne pune la dispoziție, din 
.păcate, numeroase exemple în care

Inq. Cristian ANTONESCU 
(Continuare in pag. a IlI-a) 

consiliilor populare comunale și ju
dețene. Este un fapt ce nu mai tre
buie demonstrat că, deși în ce pri
vește măr.mea suprafețelor destina
te producerii furajelor în multe 
locuri situația s-a ameliorat față de 
o anumită perioadă, randamentul 
acestor suprafețe continuă să rămînă 

foarte scăzut, atît 
ca volum de fu
raje, dar mai ales 
în ce privește va
loarea nutritivă a 
acestora. Se pot 
invoca, desigur, 
unele situații „o- 
biective" : faptul 
că pentru pajiști 
și culturile fura
jere au fost re
partizate în ge
neral terenuri 
mai slab produc
tive, insuficiența 
semințelor dm 
ierburi valoroase 
etc., etc. . Dar 
cele mai mari 

neajunsuri țin de lipsa de per
severență și de spirit gospodăresc 
în aplicarea programelor speciale 
elaborate pentru ameliorarea pajiș
tilor sau de alcătuirea unor progra
me nerealiste, neconforme cu posi
bilitățile, uneori chiar gîndite gre
șit din punct de vedere agrotehnic 
și economic, care le fac încă din 
pornire ineficiente. O răspundere 
importantă, dacă nu principala răs
pundere în acest sens, o poartă con
siliile populare comunale care —

Iosif POP
(Continuare in pag. a V-a)

PAROȘENI : 10 000 
tone cărbune 

peste prevederi
Fruntași de mai mulți ani în 

întrecerea socialistă ce se des
fășoară între minerii din țară, 
harnicul colectiv de muncă al 
minei Paroșeni din Valea Jiu
lui a început și anul 1988 cu 
hotărîrea fermă de a realiza și 
depăși zilnic planul de produc
ție. Acționînd pentru aplicarea 
celor mai noi tehnologii de lu
cru și de exttacțle a cărbune
lui, folosind la capacitate com
plexele mecanizate și din plin 
timpul de lucru, minerii din 
Paroșeni raportează un frumos 
succes : realizarea peste preve
derile de plan a 10 000 tone 
cărbune. De remarcat sînt și 
rezultatele bune ce le ob
țin minerii din Uricani, Lo- 
nea, Petrila, Petrila-Spd și 
Vulcan, care extrag peste pre
vederi însemnate cantități de 
cărbune energetic și cocsifica- 
bil. (Sabin Cerbu).

Un consum de energie 
redus cu 30% prin ac
ționarea cu turație va
riabilă a motoarelor

ln pagina a 111-a

1N PREGĂTIREA CONFERINȚEI PE ȚARĂ A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE

Mehedinți - in ritmul marilor prefaceri ale țării
Lingă vechea așezare romană — 

Drobeta, și-a durat celebrul Apolo- 
dor nu mai puțin celebrul pod peste 
Dunăre, ale cărui rămășițe se mal 
văd și astăzi, intrînd în istorie. Dar 
niciodată ca în perioada care a ur
mat Congresului al IX-lea, reorga
nizării administrativ- 
teritoriale, înfăptuită 
acum 20 de ani din 
inițiativa secretaru
lui general al parti
dului, plaiurile noas
tre nu au cunoscut 
asemenea înnoiri, a
semenea transformări, creînd noi le
gende pe acest pămînt legendar. O 
dată cu țara, județul Mehedinți a 
urcat treptele dezvoltării economico- 
sociale, ale înfloririi multilaterale, 
înscriindu-se între ctitoriile de sea
mă ale „Epocii Nicolae Ceaușescu".

Creat 'în 1968, județul Mehedinți 
a făcut pași gigantici, schimbînd nu 
numai înfățișarea localităților, ci în
suși relieful acestor locuri. Aceste 
Împliniri fără precedent în istoria 
multimilenară a acestor locuri sînt 
rodul nemijlocit al politicii ințe- *

îmi face o deosebită plăcere să adresez miniștri
lor și tuturor participanților la reuniunea miniștri
lor afacerilor externe ai țărilor balcanice un 
călduros salut prietenesc, Împreună cu cele mai 
bune urări de succes deplin in desfășurarea lucră
rilor acestei importante reuniuni internaționale.

România s-a pronunțat și se pronunță consecvent 
pentru instaurarea in Balcani a unui climat trainic 
de înțelegere și largă colaborare, pentru transfor
marea acestei regiuni intr-o zonă fără arme nu
cleare și chimice și fără baze militare și trupe 
străine, ca o contribuție deosebit de importantă la 
edificarea unui sistem trainic de securitate șl co
operare in Europa și in lume. In acest scop, țara 
noastră a militat consecvent pentru dezvoltarea 
colaborării bi și multilaterale in Balcani, a desfă
șurat numeroase acțiuni și a avansat o serie de 
propuneri îndreptate spre întărirea păcii, a bunei 
vecinătăți, încrederii și conlucrării intre toate țările 
din această regiune, pe baza principiilor egalității, 
respectului independenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și avantajului 
reciproc, a dreptului fiecărei națiuni de a se dez
volta liber, potrivit voinței șl aspirațiilor proprii.

In această lumină, apreciez că organizarea și des
fășurarea in bune condiții a actualei intilniri a 
miniștrilor de externe din țările balcanice va avea 
o influență pozitivă în dezvoltarea relațiilor dintre 
țările noastre, in întărirea Încrederii și cooperării 
in această zonă, va crea condiții pentru buna pre
gătire și organizare a conferinței la nivel inalt a 
statelor din Balcani. Consider că organizarea ac
tualei reuniuni a miniștrilor afacerilor externe, la 
care participă toate țările din această zonă, va tre
bui să prilejuiască, prin întreaga sa desfășurare, o

In interesul dezvoltării bunei vecinătăți
și conlucrării multilaterale, al păcii și securității 

în Balcani, Europa și în întreaga lume
Deschiderea lucrărilor reuniunii 

miniștrilor afacerilor externe ai ță
rilor din Balcani reprezintă, in
contestabil, un eveniment de o în
semnătate deosebită atît pentru 
popoarele din această parte a 
Europei, cît și, in general, pentru 
ansamblul vieții internaționale. în
semnătatea pe care România socia
listă o acordă acestui eveniment, ata
șamentul poporului român fată d« 
ideea bunei vecinătăți și colabo
rări interbalcanice. hotărîrea sa 
fermă de a acționa neobosit în 
această direcție, perspectivele po
zitive pentru îmbunătățirea mai 
departe a relațiilor reciproce și 
a climatului' ■ politic general — 
toate își găsesc o clară și stră
lucită expresie în Mesajul adre
sat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele României socialiste, 
participanților la reuniune. Se poa
te afirma cu deplin temei că 
în acest mesaj își găsesc re
flectare pozițiile principiale, con
secvente ale țării noastre privind 
principalele căi și direcții de acțiune 
pentru dezvoltarea raporturilor 
multilaterale dintre țările balcanice 
în consens cu voința și aspirațiile 
poporului român, ca și ale tuturor 
popoarelor din Balcani și din în
treaga Europă.

După cum este știut, statornicirea 
șl dezvoltarea în Peninsula Balca
nică a unor relații rodnice de bună 
vecinătate șl colaborare a reprezen
tat și reprezintă una dintre orien
tările primordiale, urmărită și apli
cată cu neabătută consecventă de 
tara noastră. în mod deosebit după 
Congresul al IX-lea — însăși viata, 
înseși realitățile demonstrînd pro
digioasa activitate desfășurată în 
această direcție de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Intr-adevăr, sînt 
fapte consemnate de istorie nenu
măratele inițiative, propuneri și 
demersuri formulate de țara noastră, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pen
tru instaurarea în Balcani a unui 
climat trainic de înțelegere și largă 
colaborare, pentru transformarea 
acestei regiuni într-o zonă fără arme 
nucleare și chimice, fără baze mili
tare și trupe străine. Aceste inițiati
ve au exercitat o puternică influență 
politică, au adus o marcantă și in
contestabilă contribuție la realizarea 
de progrese pe calea îmbunătățirii 
atmosferei politice din Balcani, au 

lepte, înalt umaniste a partidului 
nostru, de dezvoltare armonioasă, 
echilibrată a tuturor zonelor țării, 
potrivit căreia progresul întregii țări 
se întemeiază pe progresul fiecărui 
județ, al fiecărei localități. La adu
narea jubiliară prilejuită de împli

nirea a 1 850 de ani de existență 
atestată documentar a orașului și a 
90 de ani de activitate a uzinei de 
vagoane — moment de referință în 
cronica acestor locuri șl acestor ani 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu spu
nea : „Vă mindriți cu primul pod 
construit acum aproape 2000 de ani, 
așa cum, pe bună dreptate, astăzi vă 
mindriți cu cea mai mare hidrocen
trală de pe Dunăre — expresie • 
geniului creator al poporului român, 
a forței societății socialiste pe care 
o edificăm in România".

puternică manifestare a voinței politice, a spiritu
lui de conlucrare și dialog, a năzuințelor de pace 
și progres ale popoarelor noastre.

Consecventă acestei politici. România consideră 
că este timpul să se organizeze o conferință sau o 
intîlnire a șefilor de state și guverne din țările 
balcanice care să dezbată problemele acestei re
giuni. In concepția noastră, o asemenea intîlnire la 
nivel înalt ar avea un rol hotărîtor în promovarea 
căilor pentru întărirea încrederii, colaborării mul
tilaterale și prieteniei intre toate țările și popoarele 
din regiune, ar da un puternic impuls acțiunilor în 
direcția transformării Balcanilor intr-o zonă a păcii 
și cooperării, s-ar înscrie ca un important eveni
ment pozitiv in viața continentului european, in 
lupta pentru securitate, colaborare și pace in 
întreaga lume.

România participă la reuniune animată de do
rința sinceră de a face totul pentru a contribui Ia 
desfășurarea constructivă a acestei intilniri, la gă
sirea de noi căi și mijloace de extindere a conlu
crării dintre țările balcanice, prin lărgirea cola
borării economice, tehnico-științifice și culturale, 
in domeniul mediului înconjurător șl in alte do
menii de interes reciproc și cu încrederea că, prin 
eforturile unite ale tuturor participanților, se vor 
obține rezultate pozitive, care să ducă la dezvol
tarea relațiilor dintre țările balcanice, să deschidă 
noi perspective luptei pentru instaurarea in această 
regiune, atît de frămintată in trecut, a unui climat 
trainic de încredere și securitate, de colaborare 
și pace.

Cu această convingere, urez, tncă o dată, succes 
deplin reuniunii miniștrilor afacerilor externe din 
țările balcanice I

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

contribuit la netezirea terenului șl > 
dezvoltarea unor căi tot mai largi 
spre înțelegere.

In acest sens se reliefează 
în mod deosebit prin marea sa 
însemnătate propunerea președinte
lui Nicolae Ceaușescu privind orga
nizarea unei conferințe la nivel înalt 
a țărilor balcanice. „In concepția 
noastră — se arată în mesaj — o 
asemenea intîlnire Ia nivel inalt ar 
avea un rol hotăritor in promovarea 
căilor pentru întărirea încrederii, 
colaborării multilaterale și prieteniei 
intre toate țările și popoarele din 
regiune, ar da un puternic impuls 
acțiunilor in direcția transformării 
Balcanilor intr-o zonă a păcii și 
cooperării, s-ar înscrie ca un im
portant eveniment pozitiv in viața 
continentului european, in lupta pen
tru securitate, colaborare și pace in 
Întreaga lume".

Unind, ca întotdeauna, ca în în
treaga sa activitate internațională, 
vorba cu fapta, România socialistă a 
dezvoltat pe plan bilateral relații 
tot mai strînse de bună vecinătate 
cu toate statele balcanice — relații 
oe se constituie în adevărate exem
ple și materializări concrete ale 
ideilor de conviețuire pașnică și 
conlucrare reciproc avantajoasă. 
Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reuniunii pune în 
lumină, factorul esențial care a de
terminat și determină această dez
voltare pozitivă a legăturilor Româ
niei cu celelalte state din Balcani, 
respectiv faptul că la baza acestor 
raporturi au fost așezate în mod 
statornic principiile egalității, res
pectului independentei și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reci
proc, dreptului fiecărei națiuni dea 
se dezvolta liber, potrivit voinței și 
aspirațiilor proprii. Viața a verifi
cat, și prin prisma experiențelor po
poarelor balcanice, valabilitatea uni
versală a acestor principii, eficiența 
lor ca veritabilă „cheie" a unor 
bune legături între state, în concor
danță cu cerințele deștinderii, păcii și 
progresului general. Se poate spune 
că progresele înregistrate în ultimul 
timp în ce privește înseninarea cli
matului politic din Balcani, care au 
făcut posibilă organizarea actualei 
reuniuni, sînt nemijlocit legate de

Deși de atunci a trecut destulă 
vreme, evenimentul a rămas adine 
întipărit în memorie, ca o mare 
izbîndă, ca un început al unui în
treg șir de împliniri. în primul rînd 
în domeniul economiei, multe dintre 
ele ca urmare a indicațiilor date de 

secretarul general al partidului la 
fața locului. Ca pretutindeni în țară, 
și aici bunăstarea a fost clădită pe 
muncă. Iar pentru ca oamenii să 
aibă unde munci au fost create noi 
si importante unități industriale, la 
amplasarea, ridicarea si functionarea 
cărora consiliile populare. în calitate 
de organe locale ale puterii de stat, 
au avut o contribuție însemnată. 
Astfel, peisajul industrial s-a îmbo
gățit cu unități moderne, reprezen
tative ale celor mal diferite sectoare 
de producție, s-au conturat puternice 

progresele înregistrate în afirmarea 
tot mai pregnantă a acestor princi
pii, de înțelegerea crescîndă că nu
mai stricta lor respectare — de către 
toți și față de toți — poate asigura 
instaurarea trainică a unui spirit de 
înțelegere și conlucrare prietenească.

Firește, însăși organizarea actualei 
reuniuni, care încununează neobosi
tele eforturi depuse în acest sens de 
România socialistă, de alte state bal
canice, reprezintă un incontestabil 
eveniment pozitiv, fiind prima de 
acest fel care reunește pe reprezen
tanții tuturor statelor balcanice fără 
excepție. Așa cum subliniază me
sajul, România socialistă apreciază 
că organizarea și desfășurarea în 
bune condiții a Intîlnirii va avea o 
influență pozitivă in dezvoltarea re
lațiilor interbalcanice, în întărirea 
încrederii și cooperării în această 
zonă. Desfășurarea constructivă a 
acestei întîlniri este de natură a con
tribui la întărirea încrederii și coo
perării, creînd condiții pentru buna 
pregătire și organizare a conferinței 
la nivel înalt a statelor din Balcani, 
cadru propice adoptării unor măsuri 
concrete și acțiuni practice de am
ploare pentru aprofundarea, intensi
ficarea și extinderea relațiilor inter
balcanice. Așa cum se subliniază în 
mesaj, țara noastră consideră că este 
timpul să se organizeze o asemenea 
conferință sau întîlnire a șefilor de 
state și guverne, care să dezbată 
problemele acestei regiuni. Pentru 
că, este o realitate, în această regiu
ne există nu puține probleme a căror 
soluționare prezintă o deosebită în
semnătate pentru popoarele respec
tive și. în general, pentru climatul 
politic al continentului.

Astfel, țările balcanice, ca de altfel 
toate statele Europei și ale lumii, 
sînt profund interesate în consolida
rea păcii si dezvoltarea încrederii, 
în promovarea marelui deziderat al 
contemporaneității — înfăptuirea 
dezarmării. Pornind de la princi
piul că toate statele, indiferent d« 
mărime — mari, mici sau mijlocii —, 
fără deosebire de orînduirea lor so
cială. de apartenența la alianțe poli- 
tico-militare, au nu numai drep
tul, ci si obligația de a-si aduce con
tribuția la rezolvarea marilor pro-

(Continuare în pag. a V-a)

platforme industriale, nu numai îr 
reședința de județ, la Drobeta 
Turnu Severin, ci și în alte loca 
lități.

Cîteva date comparative sînt eî 
se poate de semnificative pentri 
saltul făcut în această perioadă is 

torică scurtă. Faț 
de 1968, producția 
marfă industrială 
Județului a crescu 
de 6,8 ori, iar fon 
durile fixe au ajun 
de la 6,2 miliar 
de lei la pest

48,2 miliarde lei. în prezent, pro 
ducția-marfă industrială a anulv 
1968 se realizează în numai 40 DI 
ZILE. Județul Mehedinți realizeaz 
8.9 la sută din producția de energi 
electrică a țării. 22,3 la sută din ce

Gheorghe STOICA 
prim-vicepreșed into 
ol Consiliului popular județea 
Mehedinți

(Continuare In pag. a V-a)
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CONSILIUL UNIC AGROINDUSTRIAL - NU SIMPLU DISPECER, 
CI ORGANIZATOR AL ÎNTREGII ACTIVITĂȚI

Se spune, pe drept, că datele sta- 
tisticp, exprimind producțiile medii 
raportate la totalitatea unităților a- 
gricole care iși desfășoară activitatea 
intr-un anume perimetru adminis
trativ, ascund rezultatele slabe ale 
unor colective de muncă și diminu
ează meritul celor harnici, tn consi
liul unic agroindustrial Isaccea din 
județul Tulcea această afirmație este 
întru totul valabilă. Intr-adevăr, da
tele statistice medii nu lasă să se 
întrevadă că aici se află una dintre 
cele mai bune unități din județ, 
C.A.P. Luncavița, dar în schimb 
ilustrează clar că rezultatele pe an
samblul consiliului sînt nesatisfăcă
toare.

Consiliul unic agroindustrial Isac
cea dispune de o suprafață agricolă 
de 16 485 ha (cultură mare, livezi, 
vii, pășuni) din care mai bine de o 
treime este irigată, de un mare efec
tiv de animale, de o stațiune pentru 
mecanizarea agriculturii cu o bună 
dotare tehnică, de un număr cores
punzător de specialiști. Condițiile ce
lor cinci unități agricole (patru co
operative și o întreprindere de stat) 
sînt în bună parte asemănătoare. 
La C.A.P. Luncavița recoltele de ce
reale sînt ridicate, producțiile de 
lapte de 2—3 ori mai rflari față de 
celelalte cooperative. In plus, mica 
industrie și gospodăriile anexe aduc 
cooperatorilor venituri suplimentare 
de mai multe milioane lei pe an. Mai 
în toate unitățile există un sector 
sau altul cu rezultate satisfăcătoare 
sau chiar bune. Astfel, Ia producția 
vegetală, cooperatorii din Văcăreni 
obțin, an de an, producții ridicate la 
orz, grîu, porumb și floarea-soare- 
lui. In cooperativele agricole de pro
ducție Isaccea și Niculițel, rezultate 
mulțumitoare se înregistrează în vi
ticultură. Insă, cu excepția C.A.P. 
Luncavița, în întreaga zootehnie a 
consiliului unic agroindustrial, inclu
siv asociația intercooperatistă de 
creștere a porcilor, producțiile se si
tuează cu mult sub posibilități, iar 
Ia C.A.P. Niculițel situația în acest 
sector este de-a dreptul îngrijorătoa
re. La C.A.P. Isaccea și Niculițel. 
pu întinse suprafețe cultivate cu ce

BOGĂȚIA VIE A ORAȘULUI MINERESC
Cîteva cifre semnificative din 

monografia actuală a unui oraș nou: 
22 500 de locuitori, din care aproa
pe o treime sint copii ; peste 4 000 
de apartamente înălțate în ul
timii ani ; 2,5 miliarde lei va
loarea producției-marfă industriale 
anuale, din care 253 milioane lei 
pentru export. Sînt date ce aparțin 
centrului muncitoresc Comănești, 
localitate de pe Valea Trotușului, 
ridicată la rangul de oraș modern 
abia după cel de-al IX-lea Congres, 
de cînd în fruntea partidului și sta
tului se află cel mai iubit 
fiu al poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Noul te întîmpină aici la tot pa
sul. Obiective industriale de interes 
republican, ca de pildă întreprinde-» 
rea minieră, combinatul de prelu
crare a lemnului, centrala electrică 
de termoficare, fabrica de elemen
te prefabricate, modernele unități 
social-edilitare și gospodărești, ca și 
atrăgătoarele puncte turistice fac 
din Comănești un oraș tot mai vi
zitat. Discutăm cu Dumitru Poto- 
roacă, primarul orașului. „Localita
tea noastră este cunoscută în țară 
în primul rînd prin minele vechi 
de cărbune — ne spune el. Cea mai 
valoroasă mină, aș putea-o numi o 
«mină de aur», o constituie însă co
piii. Orașul nostru este localitatea 
cu cei mai mulți copii din județ. 
Și ce altă bogăție poate să fie mai 
de preț ?“

Și, într-adevăr, spusele primaru
lui au acoperire în fapte. La o re
centă analiză făcută la nivelul ju
dețului Bacău a reieșit că orașul 
Comănești are cei mai buni indici 
demografici. Natalitatea, de pildă, a 
ajuns anul trecut la 23 la mie, spo
rul natural depășind cu mult indi
catorii realizați la nivelul țării. Me
dicul Traian Lazăr. directorul spi
talului orășenesc, este de părere că 
situația se datorează. în primul 
rînd, îmbunătățirii asistenței medi
cale de ocrotire a mamei și copi
lului. A crescut numărul persona
lului medico-sanitar de specialitate, 
a fost creat un compartiment spe
cial în staționar, iar în oraș au fost 
înființate 4 unități preșcolare, cu o 
capacitate de 700 de locuri.

Locuitorii acestor meleaguri, care 
altădată trebuiau să caute îngriji

reale, recoltele realizate sînt mo
deste.

Ce au întreprins și ce întreprind 
consiliul unic agroindustrial, specia
liștii săi pentru înlăturarea marilor 
decalaje dintre aceste unități ?

Să notăm, mai întîi, că în unită
țile cu rezultate slabe se invocă 
lipsa forței de muncă, condițiile cli
matice neprielnice, fertilitatea scă
zută a pămîntului etc. Cum se 
face însă că cele două coopera
tive agricole de producție din Lun- 
cavița și Văcăreni nu numai că au 
forță de muncă suficientă, dar sînt 
dispuse, după ce de regulă iși înche
ie, la timp, campaniile agricole, să 

ofere ajutor în oameni și celorlalte 
unități care, tot de regulă, însămin- 
țează și recoltează cu mari întîr- 
zieri ? Una dintre explicații : în 
cele două unități se aplică modalități 
eficiente de repartizare a lucrărilor 
în acord global în cadrul formațiilor 
de muncă. Cooperatorii au tot tim
pul de lucru, iar valoarea normei de 
muncă fiind ridicată, n-au motive să 
plece în alte părți. Sectorul zooteh
nic din toate unitățile are forță de 
muncă stabilă, baza furajeră în ge
neral asigurată. De ce atunci pro
ducții slabe ? Pentru că pregătirea 
îngrijitorilor Iasă de dorit, precum 
de dorit Iasă și ordinea și disciplina.

Or, asemenea dificultăți nu pot 
lntra^în categoria cauzelor obiective. 
Ele pot fi depășite numai din inte
riorul consiliul agroindustrial, numai 
cu forțele acestuia. Este însă nevoie 
de spirit de inițiativă, de prompti
tudine în generalizarea experienței 
pozitive ceea ce nu a caracterizat 
pînă acum activitatea consiliului unic 
agroindustrial Isaccea. Astfel. în ulti
mii ani, nu au fost întreprinse nici 
o acțiune eficientă, nici un studiu, 
nici un schimb de experiență care 
să-și propună să rezolve vreuna din
tre problemele cu care se confruntă 
unitățile de pe raza consiliului.

re medicală la Bacău sau în alte 
orașe din Moldova, au astăzi la dis
poziție o complexă bază materială: 
spitalul orășenesc cu aproape 400 
de paturi, policlinică modernă, ma
ternitate, creșe, cămine, dispensare 
de întreprindere și cartiere. Nu
mărul medicilor și al cadrelor me-

VIITORUL

dii sanitare a crescut în ultimii ani 
de peste 10 ori.

Trecem prin oraș. Pornind din 
noile cartiere și ansambluri de lo
cuințe Zăvoi, Lăloaia, Vernești, 
Lunca de Jos, pînă în Șipoteni, în- 
tîlnești sute și sute de copii de toa
te vîrstele. unii mai frumoși decît 
alții. Curțile cetățenilor, ca și ale 
celor 11 grădinițe, ale școlilor și li
ceului industrial, care pregătește ca
dre pentru industria minieră și fo
restieră, sînt. de asemenea, pline cu 
copii. Am intrat în cîteva gospodă
rii. Acasă la minerii Constantin A- 
mihăesei. Gheorghe Primicheru. Ni
colae Balica, precum și la muncitorul

Am solicitat cîtorva specialiști să 
ne-spună cum privesc ei. în perspec
tivă. situația din cadrul consiliului 
unic agroindustrial, ce s-ar putea ini
ția in viitor, pentru a înlătura difi
cultățile actuale. Primele răspunsuri 
s-au referit la pregătirea campaniei 
de primăvară. Am repetat întrebarea, 
accentuind cuvintul „in perspectivă". 
„Ne-ați luat cam repede, a spus 
unul dintre specialiști, dar să ne mai 
gîndim".

încet, încet s-au conturat mal mul
te idei. Astfel, ar putea fi organizat 
un schimb de experiență asupra mo
dului cum este aplicai acordul glo
bal la C.A.P. Luncavița și genera-

lizat apoi în toate unitățile. S-a fă
cut constatarea că și în unitățile din 
consiliul unic agroindustrial Isaccea 
s-a încetățenit practica de a se -orga
niza loturi demonstrative dar nu 
s-a gîndit nimeni pină acum 
ca rezultatele obținute să facă 
obiectul unui studiu la nivelul 
consiliului și să fie trase con
cluzii practice. O altă idee avan
sată a fost aceea a extinderii iri
gațiilor prin brazde îndeosebi la 
culturile de porumb și soia, tehno
logie care presupune lucrări supli
mentare. O propunere realizabilă, dar 
care necesită studii și eforturi. Alți 
specialiști s-au gîndit că trebuie să 
fie îmbunătățită structura furajelor 
prin extinderea culturii de sparcetă, 
o valoroasă plantă leguminoasă pe
renă, care poate fi cosită de două 
ori pe an și cultivată pe soluri să
race și pe terenuri în pantă. Incon
venientul : sămînța sparcetei se re
coltează foarte greu. Și un cuvînt ho- 
tărîtor în găsirea de soluții adecvate 
îl pot avea numai specialiștii. Aflăm 
că, cu cîțiva ani în urmă, s-a făcut 
ceva în această privință, dar apoi, 
din lipsă de preocupare, au scăzut 
treptat cantitățile de sămînță recol
tată și... „s-a rupt firul"; Tot cu ani 
in urmă s-a inițiat și o interesantă

forestier Ion Ciobanu, energeticianul 
Mihai Fodor, ceferistul Ion Oprea, 
am intîlnit cîte 5—6 copii. Unii mai 
mari, alții mai mici — toți viitori 
mineri, energeticieni, forestieri, care 
vor prelua ștafeta muncii de la pă
rinții lor. Pentru ei și pentru pă
rinții lor au fost create in ultima 

vreme la Comănești condiții optime 
de muncă și viață. In 1987, de pildă, 
au fost date în folosință blocuri 
care însumează aproape 500 de apar
tamente, s-a conturat noul centru 
al orașului cu importante obiec
tive social-edilitare și gospodă
rești. La parterul noilor blocuri au 
fost amenajate și date în folosință 
magazine și unități prestatoare de 
servicii cu o suprafață, de peste 
2 000 mp. Dinamica aprovizionării 
populației cu mărfuri industriale și 
alimentare este ilustrată și de fap
tul că in ultimii doi ani rețeaua co
mercială de aici a vîndut mărfuri 
în valoare de peste 1 miliard de lei. 

acțiune de ameliorare a raselor de 
hovine prin urmărirea fișată a des- 
cendenților de la vacile cu producții 
mari de lapte pentru a păstra numai 
exemplarele cu o productivitate po
tențială ridicată. O acțiune rămasă 
și ea doar în amintire. Am mai 
consemnat și alte idei, dar ne oprim 
aici cu menționarea lor.

Evident, dacă s-ar examina cu dis- 
cernămînt toate problemele consiliu
lui unic agroindustrial, dacă cei 30 de 
specialiști din unitățile consiliului 
și-ar uni forțele lor și s-ar gindi 
împreună la posibilitățile de sporire 
a recoltelor viitoare, dacă s-ar ocupa 
cu mai multă promptitudine de ge
neralizarea experienței pozitive, acti
vitatea productivă a consiliului s-ar 
ridica, treptat, la cote superioare. De 
altfel valorificarea potențialului de 
cunoștințe al specialiștilor reprezintă 
una dintre principalele atribuții ale 
consiliilor unice agroindustriale. Dar 
consiliul unic agroindustrial Isaccea, 
biroul său de coordonare au neglijat 
exercitarea acestei atribuții. Este ne
cesar ca tuturor specialiștilor din 
unitățile de pe raza consiliului să le 
fie repartizate răspunderi precise, să 
fie cuprinși în diferite colective care 
să examineze posibilitățile de creș
tere a producției vegetale și anima
le. Totodată, activul de partid din 
consiliu, format din 150 comuniști, 
în care sînt incluși și majoritatea 
specialiștilor, trebuie să existe nu 
numai pe hîrtie, ci să fie implicat, 
pe domenii, în acțiuni de amplă an
vergură, în consens cu exigențele 
revoluției agrare în așa fel încît, ală
turi de cooperatorii de la Luncavița. 
să se poată mîndri cu producțiile 
lor și lucrătorii agricoli din celelalte 
unități din consiliul unic agroindus
trial Isaccea. Considerăm că, în spri
jinul realizării unor asemenea cerințe, 
organizațiile de partid, colectivele de 
muncă ar putea fi ajutate printr-o 
analiză la fața locului, temeinică și 
eficientă, întreprinsă acum, sub în
drumarea și controlul nemijlocit al 
comitetului județean de partid.

Constantin VARVARA

Mica industrie este reprezentată la 
rîndul ei de o rețea de 33 de sec
ții cu un volum de prestări de servi
cii în valoare totală de aproape 15 
milioane lei. De notat că, prin acti
vitatea lor, unitățile amintite ușu
rează munca părinților în gospodă
rie, dîndu-le astfel posibilitatea să 
se ocupe mai mult timp de crește
rea și educarea copiilor.

Casa pionierilor, aflată într-un 
frumos parc natural, ocupă un loc 
aparte in cadrul instituțiilor școla
re, valorificind in cele mai bune 
condiții timpul liber al copiilor. Aici 
activează peste 1 600 de copii, orga
nizați în cele 18 cercuri cultural-ar- 
tistice, tehnico-aplicative și sportiv- 
turistice. Loc de formare a ta
lentelor și viitorilor specialiști, casa 
pionierilor și șoimilor patriei spri
jină eforturile scolii de formare a 
personalității elevilor. Aici ei își 
completează cunoștințele căpătate în 
cadrul celor 136 săli de clasă și 
peste 50 de laboratoare, cabinete și 
ateliere școlare.

La maternitate am „făcut cu
noștință" cu cei mai tineri cetă
țeni ai orașului. Mama unuia dintre 
ei. Maria Paloșanu, ne spunea : 
„Este al patrulea dintre copiii pe 
care-i am pină acum și mă bucur 
de el. ca -și de primul și de ceilalți. 
Pentru mine, ca și pentru soțul 
meu. muncitor la mină, noul născut 
este un adevărat «boț de aur». 
Condițiile create de partidul și 
statul nostru ne dau posibilitatea 
să-i creștem pe toti sănătoși. în 
spiritul dragostei fată de tară, 
de partid și de popor. Și ca mine 
cred că fiecare din mamele din 
Comănești și din, întreaga tară 
se simt la fel de fericite pentru co
piii lor". Cuvinte asemănătoare am 
auzit și de la tinerele mame Doi
na Maegasoiu, Aneta Ursache. Ele
na Lungu, care se aflau la data vi
zitei noastre la maternitatea din 
Comănești. Explicabil;' dacă ne gîn
dim la înfăptuirile care au avut loc 
pînă acum în tînărul oraș de pe Va
lea Trotușului, la perspectivele des
chise, ■ asemenea tuturor localităților 
țării, și Comăneștiului prin hotărî- 
rile stabilite de Conferința Națio
nală a partidului.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteii"

Imagine din Cimpia Turzii, județul Cluj

O frumoasă „brățară de aur" pentru 
femei - competența profesională

Astăzi, cînd ne aflăm în plin pro
ces de dezvoltare tehnico-științifică, 
de modernizare a producției, este 
de neconceput o activitate — e- 
conomică și socială — fără * cal
culator, fără această unealtă de 
lucru modernă. Dar, în ciuda ariei 
de răspindire tot mal larg'ă a folo
sirii calculatoarelor — astăzi ele se 
află chiar și la îndemîna școlarilor 
— procesul lor de fabricație rămîne 
extrem de complex, fiind apanajul 
industriei „de vîrf", mai precis al 
electronicii. Domeniu în care înde- 
mînarea trebuie împletită strîns cu 
un nivel de cunoștințe teoretice ri
dicat, în permanentă împrospătat. 
Am subliniat toate acestea pentru a 
reliefa încrederea și prețuirea de 
care se bucură munca femeilor, a 
căror pondere în acest sector este 
foarte importantă. La întreprinderea 
de calculatoare din Capitală, în to
talul personalului muncitor femeile 
reprezintă aproximativ 46 la sută. 
Sînt ateliere întregi in care, la ma
joritatea standurilor de lucru, vezi 
numai femei. Iar faptul că unitatea 
își îndeplinește ritmic planul — în 
preziua deschiderii lucrărilor Con
ferinței Naționale a partidului co
lectivul anunța, în semn de cinstire 
a evenimentului, îndeplinirea pla
nului pe întregul an 1987 — se da- 
torește și muncii depuse de femei, 
cu competentă și devotament

Electronica — un dome
niu de afirmare a îndemînă- 
rii femeilor. In mal toate atelie- 
rele de fabricație predomină culoa
rea albă. Pereții, standurile de lu
cru, aparatele de control, halatele 
muncitoarelor i8thth»șKrele albe, visti
erul cere concentrare și atenție, ast
fel că peste tot domnește liniștea. 
Nu se aude nici măcar „răsuflarea" 
instalației de aer condiționat, care 
asigură puritatea aerului și o tem
peratură constantă.

Este greu de imaginat un mediu 
mai potrivit de muncă pentru femei, 
„într-adevăr, ne spune directorul 
tehnic al întreprinderii, inginerul 
Traian Mihu, specificul producției de 
calculatoare cere migală și răbdare, 
agerimea ochiului și a mîinii, cali
tăți pe care muncitoarele noastre le 
întrunesc din plin. în secțiile de 
implantare a componentelor, de fa
bricare a circuitelor imprimate pro
ducția se bizuie, aproape exclusiv, 
pe munca femeilor. In număr mare 
le puteți întîlni și .la reglajul de 
subansamble electronice și circuite 
logice. Ia controlul de calitate, ca și 
în acele sectoare administrative, 
cum ar fi gospodărirea materiilor 
prime, unde priceperea lor este 
foarte apreciată. Este de la sine în
țeles că, date fiind exigențele înalte 
ale fabricației de calculatoare, majo
ritatea muncitoarelor sînt absolven
te de liceu, iar pregătirea lor pro
fesională este un capitol mereu des
chis ; multe sînt înscrise la facul
tăți, curs seral, iar toate iau parte 
la formele de reciclare și perfecțio
nare a pregătirii profesionale, orga
nizate în întreprindere. Se poate 
spune, deci, că prezența sutelor de 
femei se datorează competenței lor 
în meserie și nu faptului că aici 
munca fizică e mai ușoară".

Puterea de creație se bi
zuie pe experiențâ și însu
șirea tehnicii noi. 04 să‘ti dal 
seama de complexitatea meseriei de 
electronist într-o unitate aflată în 
vîrful piramidei tehnicii moderne, 
trebuie să vezi cum arată acele cir
cuite imprimate sau plăcile logice. 
Aproape că nu-țî vine a crede că se 
lucrează fără, lupă ; mii și mii de 
conexiuni pe o suprafață din ce în 
ce mai redusă determinată de însăsi 
micșorarea volumului calculatorului. 
Aici dexteritatea se află la super
lativ.

Desigur, «înt ateliere unde mun
ca are un caracter repetitiv și este 
suficient să execuți corect o lucra
re. Există numeroase muncitoare 
care au o experiență bogată, cele 
mal multe cunosc mai multe opera
țiuni, inginere pasionate de electro
nică pentru care calculatoarele nu 
mai au secrete. Sînt însă multe care 
se străduiesc să-și pună în valoare 
potențialul profesional, experiența și 
în domeniul creației tehnice. Iată ce 
ne spunea, în acest sens, inginerul 
proiectant Andrei Iliescu, președin
tele comitetului sindical : „Realmen
te, colegele noastre dovedesc dispo
nibilități tehnice deosebite. Ele par
ticipă efectiv și plenar la procesul 
de concepție și proiectare a produ
selor noi, oferind, na o dată, soluții 
originale. Dezvoltarea activității de 
proiectare din întreprindere — sec
tor în care jumătate din specialiști 
sînt femei — le-a oferit șansa de a 
se remarca îndeosebi la proiectări de 
programe". «

Am aflat astfel că Justina Scri
ma, ingineră, a conceput și realizat 

;X,$i2ă de date pentru gestlunea în 
timp real â producției de circuite im- 

.primațiț,. apjicăță cu bupe rezultate în 
,ce~pnVfește' spbt'frfea' prrTductivității, 
obținerii unei acurateți deosebite și 
creșterii calității muncii în secția cir
cuite imprimate. Mariana Drăgunea 
este capabilă, ni s-a spus, nu numai 
să facă calculatorul să gîndească, 
dar să-i și dea de lucru, ca autoare 
a unor programe, contribuind cu gîn- 
direa sa creatoare la ridicarea per
formanțelor tehnice ale produselor. 
Pe Mariana Dudoiu. șefa laborato
rului de chimie, o recomandă nu
meroase inovații și două invenții 
brevetate, ultimele constituind rezol
varea, prin mijloace originale, a 
unor procese chimice în fabricarea 
de circuite imprimate, eliminîndu-se 
anumite importuri.

A fi mamă nu înseamnă 
a stagna în meserie. Cum reu_ 
șese muncitoarele de la întreprinde
rea de calculatoare să îmbine obli
gațiile profesionale, nu puține și nu 
ușor de îndeplinit, cu acelea de 
„stîlp al casei", cum 1 se mai spune 
femeii în familie ? Un posibil răs
puns ne-a oferit tehniciană Ioana 
Țugui, mamă a trei fetițe, dintre 
care două gemene. „Am venit în în
treprindere direct din școala profe
sională. ca strungar în secția meca
nică. Curînd m-am căsătorit și apoi 
au venit copiii : Ileana-Cristina, 
acum elevă într-a cincea, Mariana și 
Elena — gemene, în clasa a IlI-a. 
Soțul meu este conducător auto. în
treaga familie mă ajută. Dar înda
toririle, de mamă rămîn. Insă nici cu 
stagnarea în meserie nu mă împac. 
M-am înscris la liceul seral, l-am 
terminat și acum lucrez ca tehnolog. 
Cum s-ar spune, n-am stat pe loc. 
Am crescut și eu... o dată cu copiii.

Și, să știți, n-am de gînd să mă 
opresc aici cu învățătura. Sigur ea 
asta îmi va cere un efort în plus, 
anumite renunțări, pe care sînt gata 
să le fac. Faptul că sint soție șt 
mamă nu mă împiedică să mă reali
zez în profesie".

Ca Ioana Țugui mai sînt multe alte 
femei care se bucură de împlinirea 
profesională deopotrivă cu aceea da 
mame. Să precizăm că, în împletirea 
armonioasă dintre aceste îndatoriri, 
muncitoarele beneficiază de sprijin 
din partea conducerii întreprinderii. 
Li se asigură pentru copii locuri în 
creșă și grădiniță, bufetul și can
tina le ușurează munca de gospodi
ne ; în întreprindere există cabinet 
medical, ceea ce oferă condiții de 
îngrijire a sănătății, fără pierdere 
de timp.

Mărturii concrete ale res
pectului și prețuirii colecti
vului. Cunoscînd contribuția fe
meilor. ca muncitoare destoinice șl 
specialiste respectate, nu ne-am mi
rat deloc aflînd, de la tovarășa Ste
luța Vasiliu, șefa biroului personal- 
învățămînt, că multora li s-au în
credințat funcții de conducere : din 
87 de șefi de echipă. 24 sînt femei ; 
între cei trei directori se află și o 
femeie — Luminița Baltac, director 
comercial ; Niculina Mocănașu este 
șefa serviciului financiar ; între șefii 
de atelier se numără și cinci femei, 
iar două dintre atelierele de asam
blare sînt conduse de Inginerele 
Elvira Neacșu și Viorica Arsene.

Am vizitat-o, la locul de muncă, 
pe Elvira Neacșu, șefa atelierului de 
reglare-testare plăci. Un punct foar- 

' te;, important, pe ,parcurșul, alcătuirii 
calculatorului. Coordonează un colec
tiv de .130 de muncitori, dar mai ale*  
ingineri. Șl o face cu "o Indiscutabila 
competență, cu calmul pe care ți-1 
dă numai stăpînirea temeinică a tn- 
turor „secretelor" tehnicii. Sint mij
loacele prin care se impune în fata 
unor buni specialiști și care l-au adu» 
respectul acestora, sprijinul lor în 
tot ceea ce întreprinde spre a re
zolva complexele probleme ale unei 
producții de mare finețe și precizie.

Semnificativ pentru respectul de 
care se bucură în rîndul colecti
velor de oameni ai muncii este locul 
pe care femeile îl ocupă în organi
zațiile de partid din întreprindere. 
Ele reprezintă circa o jumătate din 
totalul membrilor de partid, funcția 
de secretar al comitetului fiind' în
credințată unei femei — maistrul 
electronist Elisabeta Stanclu ; din 
cele 22 de organizații de bază. 12 au 
ales, ca secretar, o femeie, numărul 
celor care fac parte din comitet, din 
birouri, ca și din consiliul oamenilor 
muncii fiind cu adevărat reprezen
tativ. Un loc cucerit prin ambiția de 
a munci bine, de a ține pasul cu 
tehnica cea mai avansată, materiali
zată în acele „prelungiri" ale minții 
omenești ce poartă Inscripția „fabri
cat în România" și sînt — trebuie 
să fie — competitive pe piața mon
dială.

Sint doar cîteva secvențe din acti
vitatea femeilor ce contribuie la fa
bricarea calculatoarelor — aceste mi
nunate unelte ale tehnicii avansate, 
ce ușurează munca în atîtea dome
nii, făcînd-o mai interesantă și mal 
frumoasă, scutindu-ne de monotonia 
și rutină.

Rodica ȘERBAN

Ridicarea gradului de civilizație a tuturor localităților, moderni
zarea și urbanizarea constituie unul din obiectivele de bază și o coordo
nată importantă în acțiunea de sistematizare. Așa' cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu. „Sistematizarea teritoriului, a orașelor și comune
lor, crearea unei rețele de noi centre urbane care să contribuie la ri
dicarea nivelului de civilizație a zonelor rurale înconjurătoare, diver
sificarea activității economico-sociale în mediul rural vor asigura apro
pierea condițiilor de trai de la sate fată de cele de la orașe". Reali
zarea acestor obiective de maximă însemnătate este strins legată, este 
practic determinată de respectarea cu consecvență a prevederilor legii 
sistematizării, a programelor și schițelor. Iată cum se acționează. în 
această privința, în două localități ce vor deveni centre urbane : MI- 
HAlLEȘTI, din județul Giurgiu și GALĂNEȘTI. din județul Suceava.

„PE ARGEȘ IN JOS, PE UN MAL 
FRUMOS"... Amenajarea complexă 
a riului Argeș lucrare de mare an
vergură va face ca, pe 70 km. riul 
să devină navigabil, iar Bucureștiul 
port la Dunăre și mare. O nouă cti
torie născută din inițiativa și cute
zanța revoluționară a secretarului 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae, Ceaușescu. ce va schimba în
săși geografia locurilor : cîmpiile din 
jur vor fi mai mănoase, vor apărea 
noi baraje, lacuri de acumulare, 
zone de agrement.

Pe aici trece drumul național nr. 
6 București-Alexandria — cu 4 benzi 
de circulație, amplasat chiar pe di
gul frontal al barajului, la o înălți
me de 14 m. ..Aici este nodul hidro
tehnic nr. 5 ne spune inginerul Chi- 
riac Avădanei. șeful de proiect. In 
dreapta barajului s-a conturat deja 
viitorul lac de acumulare cu o su
prafață de aproape 1 000 ha și cu un 
volum total de 100 milioane metri 
cubi de apă pentru trebuințe multi
ple : apă potabilă, de irigat, pentru 
unitățile industriale din zopă. pre
cum și pentru producerea de ener
gie electrică".

După parcurgerea celor 2.5 km pe 
deasupra digului frontal. Ia capătul 
barajului se conturează prima tera
să a localității Mihăilești. Mai pre

cis. viitorul oraș agroindustrial Mi
hăilești, ce face parte integrantă din 
proiectul complex de amenajare a 
rîului Argeș. Practic, actul de naște
re al acestui oraș m devenire a fost 
semnat la 11 iunie 1987. Atunci, după 
numeroase alte vizite de lucru și a- 
nalize la fața locului, după dialoguri 
repetate cu specialiști și cu cetățenii 
din zonă, secretarul general al parti
dului a indicat soluțiile cele mai efi
ciente de sistematizare a acestei lo
calități, continua ei modernizare.

Privim schița de sistematizare a 
viitorului oraș. Ca un prim și impor
tant lucru, reținem faptul că, deși 
pină in anul 2000. populația se va 
dubla, totuși, prin înălțarea tuturor 
obiectivelor economico-sociale pe 
verticală, spațiul construibil al ac
tualei comune se va restringe și vor 
fi redate circuitului agricol produc
tiv peste 80 ha. Inventariind actuala 
zestre economică, constatăm că aici 
există două puternice întreprinderi 
agricole de stal profilate pe crește
rea bovinelor și păsărilor, pe culti
varea cerealelor — una dintre aces
tea fiind deținătoarea inaltului titlu 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare" 
— precum și două cooperative agri
cole. In această localitate funcțio
nează unități industriale cum ar fi 
„Borangicul". fabricile pentru con

fecții textile de mică serie și de tri
cotaje, unități prestatoare de servi
cii și altele care, laolaltă, realizează 
o producție în valoare de peste 400 
milioane lei.

Primarul Gheorghe Crăciun ne 
vorbește cu mindrie despre perspec
tiva acestei așezări. care a pornit 
într-un ritm alert pe drumul urba
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Două viitoare centre urbane 
la timpul prezent

nizării. despre măsurile ce se între
prind pentru dezvoltarea și moder
nizarea celor două platforme agro
industriale unde vor fi create 1 500— 
2000 de noi locuri de muncă. în a- 
ceste condiții vor apărea noi mese
rii. Copiii de azi. care cresc o dată 
cu orașul, iși vor însuși profesii ale 
tehnicii moderne și vor lua în stă- 
pînire unitățile industriale care ur
mează a se construi la Mihăilești.

Ritmul activității de modernizare 
și urbanizare a localității ne este su
gerat de priveliștea trepidantă a 
unui adevărat șantier. Noua gospo
dărie de apă, extinderea stației de 
epurare, străzile sînt numai citeva 
din punctele fierbinți ale noului o- 
raș. Zona de locuințe este prevăzu

tă cu case tip vilă în care sînt 
grupate cite 2,4 și 6 apartamente cu 
parter și unul sau două etaje, iar 
în centru au și început să se înalțe 
primele blocuri cu 3 și 4 niveluri 
prevăzute la parter cu magazine și 
alte spații rezervate prestărilor de 
servicii către populație. Pînă acum 
au fost date în folosință peste 200 de 

apartamente din cele aproape 2 000 
prevăzute a se realiza în prima eta
pă. Tot aici., la fața locului, cu aju
torul schiței de sistematizare identi
ficăm amplasamentele altor viitoa
re obiective social-culturale. cum ar 
fi casa de cultură, liceul cu profil 
agricol, spitalul, dispensarul si far
macia, grădinițele și creșele. centra
lele termice etc. Oamenii locului au 
început de pe acum să beneficieze de 
binefacerile pe căre le oferă acest 
vast proces de urbanizare...

NOUA ÎNFĂȚIȘARE A LOCALI
TĂȚII, NOILE CONDIȚII DE MUN
CA ȘI VIAȚĂ ALE OAMENILOR. 
Situată în centrul unei zone în care 
se află mai multe localități rurale 
(Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi. Btl- 

ca, Vicovu de Jos, Vicovu de Sus) 
comuna Gălănești întrunește, astfel, 
un prim criteriu spre a polariza. în 
viitor, viața economico-socială din 
zonă și a deveni un puternic centru 
agroindustrial. Este și ceea ce a stat 
la baza desemnării comunei drept 
reședință de consiliu unic agroindus
trial. In felul acesta, pe parcursul a 

cîțiva ani, a apărut și s-a dezvoltat 
aici o adevărată platformă indus
trială, unde lucrează acum aproape 
2 000 oameni ai muncii. Ea cuprinde 
subunități, secții și ateliere în care 
se prelucrează materiile prime din 
zonă. Intre unitățile existente. o 
pondere deosebită au secția de in
dustrializare a lemnului, fabrica de 
mobilă, sectorul mecano-energetic, 
secția de textile-artizanat, secția de 
industrializare a laptelui și altele.

Dar Gălănestiul contribuie în con
tinuare în mod direct la dezvoltarea 
și creșterea eficienței agriculturii în 
așezările din jur. Aici ființează o 
cooperativă agricolă de producție, o 
puternică și bine dotată stațiune de 
mecanizare a agriculturii, precum și 

o asociație economică lntercoopera- 
tistă pentru creșterea vacilor cu lap
te. Există, așadar, o strinsâ împleti
re a activităților agricole cu cele 
industriale.

în același mod „integrat", com
plex, s-au dezvoltat prestările de 
servicii, unitățile comerciale. Iată, 
numai în secțiile de prestări cu pro
filuri diferite ale cooperativei de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor, in cele ale consiliului 
popular și cooperativei agricole. de 
producție lucrează peste 220 de oa
meni. Numeroaselor unități comer
ciale, prin care se desface.o gamă 
diversă de produse, li s-au adăugat, 
spre sfirșitul anului trecut, un mo
dern complex de cazare și alimenta
ție publică și un complex comercial. 
Afluența mare de cumpărători, nu 
numai din comună sau din localită
țile învecinate, dar și din altele, a- 
flate la distanțe de zeci de kilometri, 
pune în evidență ingeniozitatea și 
măiestria oamenilor locului de a 
realiza și oferi spre vînzare produse 
utile, cele mai multe cu specific lo
cal, foarte căutate.

în apropierea platformei indus
triale de care aminteam s-a conturat 
și noul centru al localității, toate 
noile construcții fiind grupate aici. 
La amplasarea acestuia s-a ținut 
cont și de faptul că in apropiere se 
află gara, care servește unitățile 
economice și cele 3 sate ale comu
nei. că pe aici trece șoseaua națio
nală ce duce spre Putna și Sucevița. 
Un ritm înalt de dezvoltare a cunos
cut- construcția de locuințe. La dis
poziția specialiștilor și a altor 
cetățeni au fost puse circa 100 de 
apartamente, situate în vile — a 
căror arhitectură îmbină armonios 
soluțiile moderne, eficiente, cu spe
cificul local — la care se adaugă un 
bloc cu 40 de garsoniere. Toate aces

te noi construcții beneficiază de do
tările necesare confortului — electri
citate, telefon, rețea de apă, de ca
nalizare etc. De subliniat și faptul 

, că tot aici se mai află un impună
tor complex de sănătate, cuprinzînd 
mai multe dispensare medicale, ca
binet stomatologic, farmacie, secție 
de tratament fizioterapie, baie comu
nală. Așadar. centrul este o zonă 
bine marcată care. în 1988, se va 
dezvolta și mai mult. Pe lingă fap
tul că se vor extinde unitățile eco
nomice. se vor construi un bloc cu 
20 apartamente și spatii comerciale 
la parter, alte 34 apartamente, o 
grădiniță și un cămin pentru copii, o 
sală polivalentă, se vor extinde re
țelele de apă și canalizare etc. „O 
dată cu aceste ample transformări 
— ne spunea tovarășa Georgeta Ga- 
fencu, primarul comunei — nu scă
păm nici un moment din vedere 
grija pentru pămint. creșterea su
prafeței agricole prin reducerea pe- 
rimetrelor construibile ale celor trei 
sate la dimensiunile strict normate. 
Din 1985 și pină acum, atit prin stră
mutarea unor gospodării in centrul 
satelor, cit și prin lucrări de îmbu
nătățiri funciare, au fost redate a- 
griculturii aproape 25 hectare teren".

Noua schiță de sistematizare, în
tocmită și pe baza propunerilor ce
tățenilor. prevede restrîngerea vetrei 
satelor din această comună cu alte 
231 hectare. Așadar, urmează să fie 
redată agriculturii o suprafață de 
circa zece ori mai mare decit cea 
obținută pînă în prezent pe această 
cale. Cum teritoriul său nu este prea 
întins, aceasta înseamnă foarte mult 
pentru agricultura comunei, pentru 
utilizarea eficientă a pămîntului.

Ion MANEA 
Sava BEJINAR1U 
corespondenții „Scinteii”
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R ___________________________________

Acum, și nu la vară trebuie Înlăturate

Prin specificul proceselor de fabricație, industria chimică este o im
portantă consumatoare de combustibili si energie electrică. In aceste con
diții, iată de ce nu surprinde deloc faptul că. în programele de perfec
ționare a organizării și modernizare a proceselor de producție din majori
tatea unităților chimice, măsurile destinate reducerii consumului de resurse 
materiale și energetice au o pondere însemnată. Practic, la nivelul acestei 
ramuri a industriei circa 30 la sută din totalul măsurilor incluse in progra
mele de modernizare se referă la diminuarea consumurilor. Iar ca moda
litate de acțiune se pune un accent deosebit Pe progresul tehnic, care va 
contribui în proporție de 70 la sută la realizarea acestui deziderat, insis- 
tîndu-se cu precădere asupra perfecționării tehnologiilor mari consuma
toare. a echipamentelor, utilajelor tehnologice etc.

în același timp, analizînd structura consumului energetic din indus
tria chimică și petrochimică, se apreciază că mai mult de jumătate din în
treaga cantitate de energie electrică este utilizată pentru vehicularea flui
delor tehnologice — apă. abur. aer. hidrocarburi, substanțe chimice'lichide 
sau gazoase etc. Firesc, înseamnă deci că motoarele electrice ale pompelor, 
ventilatoarelor, compresoareîor si suflantelor instalate în unitățile acestei 
ramuri industriale însumează puteri de ordinul miilor de megawați. Este 
de la sine înțeles că. pentru asemenea utilizări, adoptarea unor măsuri 
tehnice corespunzătoare ar putea determina însemnate economii de ener
gie electrică.

într-un ciclu de articole publicate în urmă cu puțin timp (vezi „Scîn- 
teia" din 18. 19 și 21 februarie) am prezentat pe larg soluția tehnologică 
ce ar răspunde unui asemenea scop : înlocuirea actualelor sisteme de re
glare (robobine, circuite ocolitoare, clapete etc.) a debitelor sau presiunii 
fluidelor cu acționările cu turație variabilă. Cu alte cuvinte, prin inter
mediul unor convertizoare de frecventă se poate modifica turația motoa
relor electrice ce acționează pompele sau compresoarele. iar prin aceasta 
și debitele sau presiunea fluidelor vehiculate exact la valorile cerute da 
procesele tehnologice. Efectele asupra consumului de energie sînt deosebit 
de mari : o diminuare de 20 pînă la 40 la sută și chiar mai mult a con
sumului de energie electrică.

clasice, 
ce con- 
energie. 
turatie 

_______ ____________  ___ elimină 
complet această risipă de energie. 
Iată un exemplu : la o reducere cu 
25 ia sută a debitului unei pompe 
centrifugale radiale in raport cu de
bitul nominal (230 m3/h), diminuarea 
de putere absorbită din rețeaua e- 
lectrică este de 45 la sută față de re
glarea prin robinet și de 85. la sută 
față de reglarea prin deviere. Or. e- 
xistă foarte multe situații de acest 
gen în industria chimică, ceea ce 
face cu atît mai necesară adoptarea 
și generalizarea grabnică a acestei 
soluții tehnice generatoare de mari 
economii de energie".

Care ar putea fi cantitatea de e- 
nergie electrică economisită ? Tre
buie să precizăm că interlocutorii 
noștri nu s-au hazardat să ne preci
zeze o cifră, probabil și pentru 
fiind luați prin... surprindere, 
erau în posesia tuturor datelor, 
o primă evaluare, care în nici 
caz nu se situează însă la cotele i

face cu ajutorul sistemelor 
de regulă cu 
duce la mari 
Indiscutabil.
variabilă cu 
complet această risipă

robinete, fapt 
pierderi de 

acționările cu 
convertizoare

Acționările cu turatie variabilă 
reprezintă, așadar, o sursă potenția
lă extrem de avantajoasă pentru e- 
conomisirea energiei. Iar industria 
chimică si petrochimică constituie 
unul din principalii săi beneficiari. 
Din păcate, printre măsurile de eco
nomisire â energiei avute în vedere 
in programele de modernizare, 
această soluție nu figurează la nici 
o unitate a chimiei. Iată și motivul 
pentru care am ținut să avem o dis
cuție cu specialiștii din Institutul de 
inginerie tehnologică 
țări pentru industria 
I.I.T.P.I.C. — unitate cu responsa
bilități și sarcini precise privind in
troducerea progresului tehnic în a- 
ceastă principală ramură a econo
miei naționale. Inginerul Nicolae 
Geambașu, șeful secției automati
zări din institut, unul dintre interlo
cutori. încercînd să ne explice si
tuația existentă, ne-a spus : „Teh
nica acționărilor cu turație variabilă 
cu convertizoare a motoarelor elec
trice ale pompelor, ventilatoarelor 
Si compresoareîor nu este o necu
noscută pentru noi. Soluția a fost a- 
doptată. e adevărat sporadic, in 
cîteva unități ale chimiei, cum ar fi 
Combinatul de fibre sintetice de la 
Săvinesti. întreprinderile chimice 
de la Corabia. Cîmpulung Muscel și 
nițele. Avantajele în planul reduce
rii consumurilor energetice sînt în
tr-adevăr foarte mari. Chiar si nu
mai din aceste motive, noi. automa- 
tlștll. «Intern întru totul adepții aces
tei soluții. Mai trebuie însă lămuriți 
și beneficiarii, mai cu seamă tehno
logii din unitățile industriale, pentru 
că el sînt 
problemele 
producției, 
cred că țin 
încă nouă si 
domeniul vehiculării ____ ________
fel, informațiile, chiar în literatura 
de specialitate, sînt destul de suma
re, cu date de eficientă economică 
insuficiente. Din acest punct de ve
dere apreciem ca deosebit de utilă 

„Scînteia" de a 
populariza această tehnologie, de a 
prilejui un schimb deschis de opinii 
între specialiști, de a găsi cele mai 
potrivite căi de generalizare a ei în 
Întreaga economie".

Referitor la modul cum acționările 
cu turație variabilă ar putea fi ex-

Si proiec- 
chimică —

acei care se lovesc de 
realizării planului, a 

Motivele reticentei lor 
de faptul că soluția este 

insuficient testată în 
fluidelor. La

acțiunea ziarului

tinse în Industria chimică sl petro
chimică, consemnăm opinia dr. ing. 
loan Deșiră Suceveanu : „Prima mă
sură care trebuie luată — de altfel 
ea a și fost stabilită de conducerea 
ministerului 
exactă a tuturor pompelor, 
latoarelor, 
telor și a altor 
biculează fluide, 
țiune, care este 
efectuare, se va 
programului stabilit de Comitetul 
Național pentru Știință șl Tehnolo
gie, pînă la 31 martie a.c. Includem 
aici întreaga gamă de motoare elec
trice cu putere de peste 10 kW ca 
antrenează toate genurile de agrega
te cu ajutorul cărora sint circulate 
sau comprimate fluide tehnologice. 
Or. chiar la o apreciere sumară, a- 
cestea sint de ordinul zecilor de mii. 
Sînt utilizate în toate instalațiile de 
producere a amoniacului, acidului 
azotic și îngrășămintelor chimice. în 
instalațiile clorosodice. în cele de Di- 
rolize, de prelucrare a fracțiilor de 
hidrocarburi, de producere a al
coolilor. monomerllor si polimerilor, 
a firelor si fibrelor sintetice. în in
stalațiile de distilare, reformare și 
cracare catalitică. în cele de frac
ționare a gazelor, de cocsare si de
pozitare a produselor petroliere, și 
lista ar putea continua. Există aici 
mii de pompe de proces, de ape de 
răcire, de lncărcare-descărcare — u- 
nele cu puteri de peste 1 MW — mii 
de compresoare de aer. oxigen, gaze 
naturale, hidrocarburi, hidrogen sul
furat. mii de ventilatoare și sufJan
te. toate acestea consumînd energie 
electrică. In multe din utilizările e- 
numerate, parametrii de debit sau 
presiune variază, datorită prescrip
țiilor tehnologice sau modificărilor 
inerente în volumul producției, in
tre 30 pînă la 100 la sută. Totodată, 
prin forța lucrurilor, unele motoare 
electrice de la pompe, ventilatoare 
sau compresoare sînt supradimensio
nate. In toate aceste cazuri reglarea 
parametrilor de lucru ai fluidelor se

este inventarierea 
ventl- 

■uflan- 
ee ve- 
opera- 

eurs da 
conform

compresoareîor, 
instalații 
Această 

acum in 
termina.

că, 
nu 
La 
un 

___________________________ma
xime ale posibilităților, cifrele sînt 
totuși impresionante. Considerînd că 
la nivelul industriei chimice si petro
chimice pot fi introduse. într-o pri
mă etapă, circa 5 000 de acționări cu 
turație variabilă pentru pompe, ven
tilatoare și compresoare — motoa
rele electrice ale acestora avînd pu
teri de peste 50 kW — și luind in 
calcul o reducere medie de putere 
de 25 kw pe acționare, ceea ce este 
absolut posibil, cifra fiind subapre
ciată. economia anuală de energie 
electrică ar fi de... 875 milioane kWh, 
adică exact cantitatea de energie e- 
lectrică furnizată anul trecut de ter
mocentralele Paroșeni și Giurgiu.

Firește, a fost ridicată și proble
ma eficientei investițiilor suplimen
tare determinate de achiziționarea 
convertizoarelor existente în fabri
cație curentă la întreprinderea „E- 
lectrotehnica" din București, pentru 
realizarea acționărilor cu turatie 
variabilă. $1 In această privință se 
apreciază că efortul Investițional 
pentru adoptarea sl extinderea aces
tei soluții tehnologice este de 3—4 
ori mai mie decit in cazul cind pen
tru producerea cantității de energie 
economisită ar trebui să se realize
ze o nouă unitate energetică.

Revenind Insă la fondul problemei, 
adică la ce trebuie întreprins pen
tru generalizarea procedeului în toa
te Unitățile din industria chimică, 
reținem cele spuse șl de ing. Emil 
Blaga : „Incepînd chiar din luna fe
bruarie. ne precizează Interlocutorul. 
In cadrul institutului s-au organizat 
cursuri de informare șl de instruire 
în domeniul acționărilor cu turație 
variabilă cu o serie de proiectanți 
din secțiile tehnologice, cît și pen
tru o anumită categorie de specia
liști din productid. Totodată, la sfîr- 
situl lunii martie a.c.. după ce se va 
termina inventarierea tuturor situa
țiilor optim-posibile unde pot fi a- 
doptate acționările cu turatie varia
bilă, se va hotărî aplicarea imediată 
a procedeului în cîteva instalații din 
chimie. Acestea vor fi tot timpul sub 
observația noastră, după care vom 
trage concluzii în vederea generali
zării procedeului în întreaga indus
trie chimică si petrochimică".

în acest an, în unitățile agricole 
din județul Constanța vor fi irigate 
420 000 hectare cu diferite culturi, re- 
prezentînd 78 la sută din suprafața 
arabilă. In acest stop, întreprinderea 
de execuție și exploatare a lucrări
lor de îmbunătățiri funfiare a luat 
măsuri încă din toamna trecută pen
tru pregătirea temeinică a agregate
lor. a rețelei de aducțiune a apei și 
a echipamentelor de udare, precum 
și pentru instruirea personalului ne
cesar exploatării sistemelor, terme
nul final al acestei activităti_ fiind 30 
martie a.c. Directorul 
Constanța, ing. Ion Chiriac, 
zintă situația la zi 
județului. „Cele 179 
de lucru, organizate 
treprindere, cît și în cele 
teme de irigații au reparat pînă 
în prezent 1 930 motoare și pompe 
electrice din 2 263. De asemenea, în 
atelierele sistemelor, precum și în 
cele ale I.A.S.-urilor, conductele de 
aluminiu și aspersoarele au fost re
parate în procent de 81 la sută".

Urmărim cum se desfășoară aceste 
lucrări în sistemul de irigații 23 Au
gust, care se întinde pe 42 432 hec
tare. Care este stadiul pregătirilor ? 
Ing. Ana Giurcanu, din cadrul sis
temului. ne spune că din 131 pompe 
și agregate planificate 125 sînt gata 
de recepție și pentru începerea pro
belor, la celelalte urmînd să se în
cheie lucrările în cîteva zile. De re
aducerea rețelei hidrografice la pa
rametrii inițiali răspunde ing, Didina 
Giogolea, de la care aflăm că din 
volumul de 57 000 mc de decolmatări 
s-a realizat 58 la sută, lucrarea fiind 
mai întîrziată la dalarea canalelor. 
O dată cu încheierea lucrărilor de 
reparații mecanice. întregul personal 
va fi redistribuit la lucrările din re
țeaua de canale, astfel îneît acestea 
vor fi încheiate la termenul stabilit. 
Au fost reparate pînă în prezent 90 
la sută din numărul aspersoarelor și 
conductelor de aluminiu și în tota-

agricole 
August.

un necesar de 15 tone conductori da 
cupru pentru bobinarea 
toatelor arse nu 
prezent decît 4 
de 7 tone uleiuri 
mică cu 10 tone 
din cele 5 tone 
primit nimic. • 
pompe 
restantă cu o serie de piese 
schimb necesare pompelor 
„MV-253" și — *

electromo- 
s-au primit pînă în 
tone. • Repartiția 
de turbină este mai 
față de necesar, 
ulei trafo, nu 
întreprinderea 

„Aversa“-București este 
i cu o serie

iar 
s-a 
de 
în 
de 

„Șiret", 
„MV-VDF". • Condu-

cerea întreprinderii stăruie, de ase
menea. pentru asigurarea autoatelie
relor din planul de investiții nece
sare echipelor de intervenții, întru- 
cît șase sisteme de irigații întinse pe 
mari suprafețe de teren nu dispun 
de nici un fel de mijloace de trans
port al personalului în cîmp, folo- 
sindu-se în acest scop tractoarele.

Georqe MIHAESCU
corespondentul „Scinteii"

de decol- IAȘI.

la 
de 
atît

I.E.E.L.I.F. 
ne pre- 
nivelul 

formații 
pe în- 
16 sis-

litate pentru cooperativele 
Tecjiirghiol. Costinești, 23 

' Pecineaga și Mangalia.
Din păcate însă, lucrările

matare a canalelor de aducțiune a
apei, realizate în procent de 56 la 
sută, și de reparare a pereelor — 42 
la sută, care solicită un mare volum 
de muncă mecanică și manuală, sînt 
rămase în urmă, față de perioada în 
care ne aflăm. Situația este diferită 
de la un sistem la altul. în funcție 
de atenția care s-a acordat acestor 
lucrări. Astfel, dacă în sistemul Pie- 
treni. care a avut cel mai mare vo
lum de decolmatări. însumînd aproa
pe 66 000 mc, lucrarea s-a executat 
în totalitate, iar în sistemele Coba- 
din și Mircea Vodă în procent de 
75 și, respectiv. 74 la sută, în sis
temele Comana și Pantelimon nu s-a 
realizat decît 19 la sută din plan. Ră- 
mîneri în urmă la repararea pereelor 
se regăsesc tot în cadrul acelorași 
sisteme, care au și cel mai mic vo
lum de lucrări. în timp ce la siste
mele Basarabi, Kogălniceanu și Co- 
badin, cu volume de lucru de zeci 
de ori mai mari, acestea au fost 
realizate în procent de 62—70 la sută. 
Reținem ca o măsură organizatorică 
luată la nivelul întreprinderii faptul 
că imediat după încheierea' repara
țiilor Ia pompe și agregate în cadrul 
atelierelor, întregul personal al for
mațiilor de electromecanici va fi re
partizat pe rețeaua de canale pentru 
a grăbi aceste lucrări.

Din documentarea noastră au re
zultat și o serie de probleme pe care 
le supunem atenției organelor com
petente pentru a fi soluționate co
respunzător cerinței de intensifica
re a lucrărilor de reparații și revizii 
la sistemele de irigații • Supli
mentarea repartiției de motorină la 
nivelul necesarului pentru a putea 
fi folosite mijloacele mecanice din 
plin in această perioadă deosebit de 
prielnică muncii în cîmp. • Față de

Legumicultorii din județul Iași 
acordă o atenție deosebită efectuării 
în bune condiții a tuturor lucrări
lor prevăzute în calendarul la zi 
pentru pregătirea viitoarei producții 
de legume. In primul rînd, continuă 
transportul îngrășămintelor naturale 
pentru fertilizări în cîmp și pentru 
depozitarea acestora în platforme. 
Concomitent, se asigură biocombusti- 
bilul și amestecurile de pămînt pen
tru răsadnițe și se face însămînțarea 
în răsadnițe. In afara celor aproape 
10 milioane fire de răsad planificate 
a se obține în serele încălzite de la 
Dancu, alte peste 225 milioane fire se 
vor realiza în răsadnițele unităților 
agricole.

O intensă activitate la efectuarea 
acestor lucrări am constatat, zilele a- 
cestea, la C.A.P. Țibănești. Echipa 
condusă de Constantin Signeanu. se
cretarul comitetului de partid, mon
tase scheletul tunelelor destinate 
producerii răsadurilor pentru cele 25 
hectare care vor fi cultivate cu to
mate, ardei, vinete. Alți membri ai 
formației amenajaseră paturile calde 
țl efectuaseră însămînțarea verzei 
timpurii pentru răsaduri pe 100 mp. 
La transportul gunoiului de grajd lu
crau alți cooperatori cu 20 de atelaje.

Și la cooperativa agricolă Bivolari, 
unde există un puternic sector legu
micol însumînd peste 200 hectare, 
legumicultorii de aici au transportat 
peste 2 500 tone îngrășăminte natu
rale, suficiente pentru amenajarea 
celor 10 000 mp răsadnițe prevăzute. 
Acum, sub îndrumarea directă a in
ginerului Aurel Urtoî, șeful uneia din

fermele legumicole, se realizează bî- 
lonarea și semănatul. Peste 1 000 mp 
răsadnițe s-au și semănat cu varză 
timpurie și conopidă. „Concomitent, 
transportăm în cîmp cît mai mult 
gunoi de grajd — ne spune șeful 
fermei. In toamnă am încorporat, sub 
brazdă 500 tone pe 10 hectare cu sol 
mai slab. Peste iarnă am mai dus 
1 600 tone. Lucrarea continuă. întru- 
cît ne-am propus să fertilizăm, ,‘ÎȘ 
acest an, încă 25 hectare cu peste 
100 tone gunoi Ia hectar. Insistăm 
pentru o astfel de fertilizare întrucît 
ne;am propus să ridicăm în acest 
an producția medie de legume la 
hectar, pe întreaga suprafață ce o 
cultivăm, la cel puțin 50 tone# toma
te. 35 tone ardeioase și 12 tone ma
zăre păstăi".

Activitate intensă pentru asigu
rarea condițiilor în vederea realiză
rii unei producții sporite de legume 
în acest an se desfășoară și în alte 
bazine'legumicole din județ. Semă
natul în răsadnițe este avansat în 
cooperativele agricole Răchiteni, Pri- 
săcani, Focuri, Răducăneni, Șipote, 
Costuleni, Coamele Caprei șl altele. 
Pe ansamblul județului, varza timp 
purie și conopida au fost însămîn- 
țate pe circa 25 000 mp. Este nece
sar ca în toate unitățile agricole 
să fie respectate graficele de însă- 
mînțări, spre a se obține răsaduri 
bună calitate care să contribuie 
realizarea unor producții mari si 
mai timpurii de legume.

de 
la 
cit

Manole CORCACI
corespondentul „Scinteii*!

In ce ne privește, vom reveni pentru a consemna rezultatele acțiuni
lor propuse, atît în domeniul chimiei, cît ți în alte ramuri. Invitînd, tot
odată, specialiștii să-și spună opiniile în legătură cu această soluție teh
nologică cu implicații majore asupra reducerii consumurilor energetice 
in întreaga economie națională.

Vlalcu RADU

întreprinderea „Tehnoton" lași. Aspect din atelierul monta] general al 
radioreceptoarelor și radiocasetofoanelor

Foto : Sandu Cristian

la Întreprinderea „electroprecizia" săcele

CUM SE POATE ATINGE UN GRAD DE TIPIZARE DE PESTE 90 LA SUTA

Exigențe ale modernizării
activității in investiții

(Urmare din pag. I)

• • • •

In procesul neîntrerupt al înnoirii și diversificării producției, unită
țile economice sînt puse adeseori în fața unei probleme de maximă 
importantă : cum să treacă de la execuția vechiului produs la asimilarea 
altuia nou, proces care presupune o nouă concepție, o nouă pregătire 
tehnologică, alte materiale, alte SDV-uri ? Se justifică oare întotdeauna 
— prin sporul de performanță al noului produs — cheltuielile legate de 
introducerea sa în fabricație ? Cum pot fi reduse la minimum aceste 
cheltuieli pentru a obține un maximum de efect economic din înnoirea 
producției ?

Sînt întrebări pe care șl le pune, fără îndoială, flecare conducător 
de întreprindere, astăzi mai mult decît oricînd, deoarece, în mod necesar, 
unitatea trebuie să fie capabilă nu numai să asimileze rapid în fabri
cație produse de mare complexitate și diversitate, dar să o facă și in 
condiții de eficiență cît mai ridicată. Or, în fața acestei duble cerințe, 
una dintre soluțiile de bază o reprezintă creșterea gradului de tipizare a 
componentelor și subansamblelor, realizată prin proiectele de execuție. 
Soluția oferă, Intr-adevăr, o serie de avantaje deosebite : se reduce 
numărul de sortotipodimensiuni aflate in fabricație și crește volumul 
seriei la fiecare tip de reper. In felul acesta se simplifică aprovizionarea 
și pregătirea fabricației — cu reducerea corespunzătoare a duratei și a 
cheltuielilor aferente —, pot fi utilizate procedee de execuție șl de con
trol de înaltă productivitate, realizate cu ajutorul unor echipamente de 
randament și precizie în execuție ridicate. In plus, este ușurată activi
tatea de service la utilizatorii produselor Întreprinderii. Cu toate acestea, 
realitatea demonstrează că tipizarea își face loc cu destulă greutate în 
multe unități economice. Nu vom insista însă asupra cauzelor care 
determină această situație, considerînd mai util să prezentăm o expe
riență concretă care să evidențieze avantajele tipizării.

soluțiile nu pentru o 
imaginară, ci pentru

să formuleze 
întreprindere 
„Electroprecizia" din Săcele, pentru 
secțiile și utilajele ei, care trebuie 
exploatate cît mai bine. Cel de-al 
doilea avantaj este de ordin subiec
tiv, dar nu mai puțin important : 
atunci cînd produsul este proiectat 
de un institut specializat, pe bază 
de contract, există pentru acesta 
tendința de a oferi soluții construc
tive noi, fie din necunoașterea reali
zărilor de pînă atunci ale întreprin
derii, fie pur și simplu pentru a jus-

întîl, studiile preliminare tehnico- 
economice prevăd sarcini precis 
cuantificate de tipizare. Pentru sim
plificarea activității proiectanților, 
realizăm cataloage și albume cu 
piese asemănătoare funcțional, spre 
a putea fi avute în vedere în elabo
rarea proiectului. In același scop, 
avem oameni specializați pe grupe 
de produse, buni cunoseători ai fa
bricației'curente a întreprinderii.

Apoi, facem o analiză critică a 
proiectului noului produs. Nu numai 
noi, în secție, ci cu participarea teh-

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ
la tribuna

întreprinderea „Electroprecizia*  
Săcele, la experiența căreia ne vom 
referi în continuare, realizează o 
gamă extrem de diversificată de 
produse, de la aparate de măsură 
și piese componente pentru autove
hicule Ia motoare electrice, de la 
produse de mecanică fină realizate 
sub microscop la polizoare de mari 
dimensiuni. în total, 340 de produse 
principale, realizate în aproape șase 
mii de variante constructive. Avan
tajul incontestabil al unei palete 
atît de largi a ofertei îl reprezintă 
faptul.că. oricare ar fi evoluția ce
rerii, unitatea se poate replia șl 
răspunde cu promptitudine acesteia. 
Ca să realizeze aceste produse, în
treprinderea fabrică insă trei mili
oane de repere zilnic I în aceste 
condiții, tipizarea pe scară largă a 
subansamblelor și componentelor 
este nu numai utilă, dar devine 
chiar indispensabilă pentru a putea 
stăpîni corespunzător producția. Dar 
să vedem cum a procedat, concret, 
colectivul de oameni al muncii din

această unitate pentru a ajunge la 
un nivel de tipizare a reperelor de 
peste 90 la sută. Iată tema princi
pală a dialogului purtat cu ing. Șer- 
ban Cîrsteanu, șeful secției de cerce- 
tare-proiectare :

— Punctul de pornire l-a repre
zentat proiectarea tuturor noilor 
produse chiar In cadrul întreprin
derii — ne spune interlocutorul. 
Avem un colectiv puternic în secție, 
format din 198 de ingineri, proiec- 
tanți. tehnicieni și muncitori. Dintre 
aceștia, 111 proiectează produse și 
tehnologii, iar ceilalți — SDV-uri și 
echipamente pe care le realizăm 
prin autodotare.

— Care sint avantajele acestei 
apropieri intre cercetare, proiectare 
și producție, așa cum le-ați putut 
constata din activitatea uzinei 1

— Aș zice că două sînt fundamen
tale. Unul, de ordin obiectiv : cu
noașterea nemijlocită a realității 
producției de către proiectant — 
care de cele mai multe ori a lucrat 
ani în șir în secțiile de fabricație —

tifica un număr de ore de proiectare 
mal ridicat, care îl oferă dreptul de 
a încasa mai mult pentru serviaiul 
prestat I Avantajul nostru specific 
este că, din start, proiectantul este 
cointeresat să ofere soluții cit mai 
simple.

— Cum anume este realizată 
cointeresarea ?

— Simplu : prin sistemul de retri
buire in acord global. Secția noastră 
nu este privită ca o entitate cu indi
catori specifici, rupți de activitatea 
uzinei, ci ca o parte componentă a 
acesteia. Oferind proiecte de execu
ție care să poată fi cît mai prompt 
valorificate In producția de serie — 
deci cu mai multe repere sau com
ponente care există deja în fabrica
ție — contribuim la îndeplinirea 
indicatorilor de plan ai întregii 
unități.

— Spuneați că proiectarea in între
prindere a noilor produse a fost 
numai punctul de pornire pentru 
ridicarea gradului de tipizare.

— într-adevăr, aceasta este o pre
misă importantă, dar nu singura. 
Pentru refolosirea pe scară largă a 
soluțiilor constructive ți tehnologice 
parcurgem mal multe etape. Mal

nologilor, a specialiștilor din secto
rul de pregătire a fabricației șl din 
producție, pentru a vedea dacă nu 
mai sînt posibile simplificări, redu
ceri ale reperelor noi. Uneori, ase
menea simplificări se realizează si 
mai tîrziu, chiar 
totipului. Oricum, 
să proiectezi de 
produci în serie 
insuficient de bine elaborat.

după testarea pro- 
este mai avantajos 
două ori decit să 
după un proiect

Nu de puține ori purtăm discuții 
serioase cu beneficiarii noștri pen
tru a-i convinge să folosească pro
dusele noastre tip și nu alte 
te, care ar diferi doar prin 
nesemnificative (de exemplu, 
siunea carcasei), dar care ar 
modificări constructive 
regulă, argumentele noastre (prețul 
mai scăzut al produsului solicitat și 
calitatea) sînt convingătoare, iar 
beneficiarii acceptă să-și modifice 
propriile proiecte de execuție, ceea 
ce este în avantajul ambelor părți.

— Totuși, nu cumva promovind 
soluțiile-tip se ajunge la situația ca 
noile produse să fie un fel de va
riante ale celor vechi, fără sporul 
de parametri necesar ?

— întreprinderea noastră este titu
lară a 
marea 
tul de 
Numai 
spre înregistrare 11 invenții și 110 
inovații, toate fiind în curs de apli
care pentru produsele noi ale anu
lui 1988.

— Serioase 
demonstra că 
de pe urma 
intr-adevăr de ciștigat, 
realiza — chiar mai bine — in con
dițiile tipizării producției.

varian- 
aspecte 
dimen- 
implica 

mari. De

114 brevete de invenție, 
majoritate devenind elemen- 
noutate al noilor produse, 
în anul 1987 au fost depuse

argumente pentru a 
adevărata noutate, cea 
căreia economia are 

se poate

Principiile avute in vedere sint cit se poate de clare : cunoașterea 
perfectă de către proiectanti a producției și a posibilităților întreprin
derii, cointeresarea acestora pentru simplificarea soluțiilor, analizarea 
critică a proiectului oferit pînă la determinarea optimului pentru pro
ducția de serie. Aplicarea acestor principii a permis întreprinderii 
„Electroprecizia" din Săcele ca, în medie, din 105 repere ale unui produs 
nou, peste 90 să existe deja in producția de serie.

Această experiență — care merită să fie cunoscută ți aplicată țl In 
alte întreprinderi — este, în același timp, o pledoarie pentru modificarea 
actualului sistem de evaluare a proiectelor de execuție a produselor, 
realizate de institutele specializate. Sigur, aprecierea obiectivă a valorii 
acestora nu este prea ușor de realizat. Cert este însă că a continua să 
se considere un proiect cu atît mal valoros cu cît Înglobează mai multe 
soluții noi (adică, altfel spus, mai puține soluții-tip) Înseamnă a stimula 
proliferarea variantelor așa-zis originale, deci scumpirea Inutilă a noilor 
produse. Tendință care trebuie eliminată cu desăvîrșlre din practica 
economică.

notele de comandă șl proiectele de 
execuție ale unor investiții au prins 
viață numai pe baza experienței an
terioare, ridicată la rangul de prin
cipiu „infailibil" de lucru și nicio
dată supusă vreunui examen critic, 
deci o experiență metamorfozată în 
chipul cel mal evident în inerție si 
rutină. Alteori, s-au elaborat docu
mentații tehnico-economice bazate 
pe informații „rarefiate", culese
„după ureche", vădind un efort scă
zut de a sesiza esențialul 
Invers proporțional de

Investim în prezent în 
tehnologii și utilaje care, 
ca sigur, se vor găsi în funcțiune și 
la începutul secolului următor. Ele 
vor trebui însă să se adapteze „din 
mers" — împreună cu structurile or
ganizatorice aferente — la dinamis
mul și ritmul schimbărilor ce vor 
apărea, în mediul economic, sub im
pactul revoluției tehnico-științifice 
și al străpungerilor tehnologice. Pro
dusele se „demodează" foarte re
pede, mecanizarea și automatizarea 
prooeselor industriale evoluează în
tr-o cadență 
tehnologice 
lerată. Dar 
nu devin pe . _ 
tive, cl și mai complexe, 
apariției

si un grad 
suficientă, 
capacități, 
mai mult

susținută, modificările 
au loc cu viteză acce- 
fenomenele economice 
zi ce trece mai evolu- 

datorită 
unui număr sporit de fac

tori interni și externi. între care se 
stabilesc relații multlstratificate 
de intercondiționare. Indiferent 
direcția schimbărilor, a .cîștigat 
ren ferm ideea că noile capacități 
nu mai pot fi concepute si proiec
tate la nivelul parametrilor din în
treprinderile existente sau ca o ex
trapolare a acestora. Nu este vorba 
de trecerea de la inferior la supe
rior. ci de la simplu la complex, 
tranziție în care factorii calitativi si 
competitivitatea se impun ca soluții 
de fond și de durată ale progresului 
economic și social. Cum vor putea 
răspunde capacitățile de producție, 
tehnologiile și utilajele pe care le 
proiectăm și executăm astăzi unor 
necesități viitoare, încă insuficient 
conturate 7 Care este „speranța lor 
de viață"? Și. mai ales, cum ar pu
tea fi stăpînite atîtea variabile- 

' cheie șl modelate scenariile de dez
voltare ulterioară a întreprinderilor 
existente ? Specialiștii și muncitorii 
acestor întreprinderi vor trebui nu 
numai să facă față unor situații noi, 
ci e necesar să-și conceapă și să-și 
organizeze activitatea productivă în 
așa fel îneît să anticipeze schimbă
rile care vor surveni. Nu numai să 
albă capacitatea de a Ii se adapta, 
ci și curajul și priceperea de a ac
ționa în mod diferit.

Strategiile standard aplicate pînă 
acum in faza de concepție a unui 
obiectiv de investiții sînt practic ne
putincioase în fata unei realități 
mult mai bogate. Analizind caracte
risticile deciziei de a investi și spe
cificul procesului de fundamentare 
și de proiectare, se poate sesiza un 
inconvenient major : în momentul 
derulării acestor etape, oerte sînt 
numai informațiile privind experien
ța trecută și cea prezentă. în timp 
ce informațiile legate de viitor sînt 
restrinse cantitativ și, de multe ori, 
contradictorii. In aceste condiții, 
programarea deterministă a funcții
lor și comportamentului unui obiec
tiv economic este de-a dreptul im
posibilă. Linia de gîndire bazată pe 
științele disciplinare, pe un sistem 
ierarhizat de indicatori și calcule 
poartă amprenta unui caracter sche
matic, incapabil să surprindă toate 
aspectele particulare afirmate în ac
tivitatea practică. Desele „abateri", 
ale realității de la ipotezele făcute, 
discrepanta dintre ceea ce se consi
deră că se va întîmpla și ceea ce se 
Inttmplă de fapt scot la iveală deza
vantajele concepției care consideră 
întreprinderea nou creată în cadrul 
unui proces Investițional ca un me
canism organizat într-o structură 
■tabllă si cu activități grupate pe 
funcțiuni specializate. Se simte ne
voia desprinderii de aceste scheme

si 
de 
te-

depăsite si a corelării cu practica 
producției industriale care operează 
nu cu structuri simplificate, ci cu 
sisteme reale si integrale. Este re
clamată. așadar, o abordare globală 
a obiectivului de investiții, capabilă 
să exprime complexități structurala 
și fuhcționalităti sporite.

Alternativa o oferă utilizarea unul 
aparat științific mterdisclplinar șl a 
teoriilor anticipative, cultivlnd prin
tre specialiștii și cadrele de decizie 
din acest domeniu o concepție de 
lucru orientată ferm spre viitor. 
Ceea ce presupune abordarea siste- 
mică a problemelor de investiții, 
prin definirea modelului noului o- 
biectiv, a componentelor și legătu
rilor sale interioare. Dar si a mo
dului în care aceste componente sl 
relații sînt influențate de posibile 
variații ale mediului economic. In
tr-o ultimă expresie. în munca dă 
concepție trebuie definită nevoia dă 
miine, o nevoie nouă, necunoscută 
astăzi, concepute și realizate un pro
dus, o tehnologie sau un utilaj nou, 
necunoscute astăzi, dar care să răs
pundă satisfăcător unor necesități 
viitoare.

Asigurarea capacității de adaptare 
la nou. la situații deosebite de cele 
prezente, a flexibilității, în ultimă in
stanță, nu poate fi desprinsă de un 
efort de înțelegere profundă a ca
racterului dinamic șl a comportă
rii globale a< sistemulul-lntreprinde- 
re. Ignorarea acestor realități mă
rește riscurile unor erori, iar erorile 
globale și pe termen lung sînt îți 
mod evident extrem de costisitoare. 
Studiile de marketing, de analiză e- 
conomieă. studiile de oportunitate, 
calculele de eficiență economică, stu
diile de integrare în spațiul econo
mic sau cele privind posibilitatea de 
dezvoltare fac parte din „arsenalul*  
curent al cercetătorilor, proiectanți
lor și tehnologilor din domeniu.

Cercetarea viitorului întreprinderii 
și elaborarea unor modele sistemica 
și previzionale pentru simularea 
comportării ulterioare a Investiției 
reprezintă o activitate permanentă. 
Este, totodată, calea prin care se con
feră mai multă claritate și precizie, 
precum și un pronunțat caracter de 
continuitate însăși acțiunii de mo
dernizare. desfășurată la scara în
tregii economii naționale. Construirea 
unei noi secții de producție, dezvol
tarea alteia existente, modernizarea 
de tehnologii, înlocuirea de utilaje 
implică o gestiune inteligentă și co
mună a tuturor resurselor, anterioa
re și nou create, prin prevederea 
cît mai corectă a efectelor imediate 
și a consecințelor îndepărtate ale 
unei anumite decizii ' 
a modului concret în 
acest lucru.

Aria problematică ___
legată modernizarea activității 
vestiții, metodologia oferită 
abordarea ei sistemlcă nu 
ci, dimpotrivă, sporesc, așa 
a arătat cu stăruință tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exigențele puse 
în fața celor angajați în procesul de 
realizare a investițiilor. îi obligă, 
în primul rînd. să-și însușească o 
„tehnologie" de lucru interdiscipll- 
nară și să o folosească cu indemî- 
nare. In al doilea rînd, orice me
tode s-ar folosi în munca de con
cepție, nu trebuie omis că o inves
tiție este realizată în urma unul 
efort comun de Specialiști din dife
rite domenii, necesită un permanent 
și bine corelat efort colectiv. Desfă
șurat cu rigoare științifică și respon
sabilitate din clipa fundamentării el 
temeinice și pînă la atingerea para
metrilor proiectați. Tocmai pentru 
că presupune prin însăși njtura sa 
imobilizarea unor însemnate fonduri 
financiare și materiale pe oîntreagă 
perioadă de timp, o nouă Investiție 
solicită maximă răspundere colectivă 
și individuală. Deziderat stins legat 
de amplificarea „consumulii" de in
teligență, creativitate șl inventivita
te. dar șl de îmbunătățirea struc
turilor organizatorice, așa cum o 
cere realitatea Insășî, aflată într-o 
continuă dinamică.

de a investi și 
care este făcut

de care este 
In In- 

prln 
scad.
cum
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AUTORITATEA EXEMPLULUI
— factor decisiv in educarea elevilor

* „Extemporal și-n ultima oră de 
clasa a XII-a ?“ Da... dar o lucrare 
de un fel aparte. Această întrebare 
mi-a venit in minte rememorind o 
întimplare petrecută cu cîțiva ani in 
urmă. Era ultima zi dQ școală a unei 
clase a XII-a. După prima oră de 
curs, o colegă conștiincioasă, de alt
fel, Venise în cancelarie destul de iri
tată. răbufnind : „Bine că scap de 
ăștia ; credeam că nu mai sună de 
ieșire". Lamentările, desigur, nu s-au 
limitat doar la această remarcă, iar 
noi toți ceilalți, știind că la capito
lul disciplină colectivul era cotat 
drept o „clasă problemă", nu am ră
mas surprinși. Ba, mai mult ca atit. 
un alt coleg, zimbind, i-a replicat : 
„Păi, vezi ce se întîmplă dacă tu 
vrei să-i faci doctori și-n ultima 
oră ?“

Cunoșteam destul de bine pe elevii 
acestei clase. Știam că aveau sufi
cientă disponibilitate pentru învăță
tură. ii pasiona noul, se mobilizau 
relativ ușor la diferite activități, însă 
toate acestea erau deseori trecute in 
uitare de către cei care ii caracteri
zau din cauza unor ieșiri disciplina
re. Poate tocmai această distonantă 
explica faptul că uneori iși „sancțio
nau" profesorii, îndeosebi atunci cînd 
aceștia conduceau formal anumite 
activități, cind recurgeau la o mora
lizare excesivă ori nu țineau sufi
cient de convingător la etica lor pro
fesională și civică. Cine își imagi
nează că. elevii zilelor noastre nu 
uzează de această metodă — in nu
meroase ipostaze și în funcție de 
fantezia fiecăruia — iși face iluții. 
Nu ignorînd această stare de lucruri, 
ci realist, plecînd de la efect spre 
cauze, putem găsi cheia unei rezol
vări rezonabile a problemei.

Frămîntat de aceste gindurl ori, 
poate, de altele asemănătoare, pașii 
mă purtau in ora imediat următoare 
spre aceeași clasă a XII-a, la ultima 
oră de istorie. Cu ce impresii mă voi 
despărți de acești elevi, catalogați 
îndeobște mai „dificili" ? Se va re
peta oare „istoria" colegei mele ? La 
intrarea în clasă mi-a străfulgerat o 
idee : Ce-ar fi oare să...

— Vă rog scoateți cite o foaie de 
hirtie pe bănci.

Un refren ‘de murmure sintetizau 
nemulțumirea colectivă : „Și-n ulti
ma oră extemporal ?“. Le-am spus 
că e vorba despre un extemporal al 
sincerității, generator de confesiuni 
și flux informațional in dublu sens. 
Amintindu-le că i-am promovat pe 
toți, spre a nu mai avea nici un fel 
de rezerve, le-am cerut să nu-și 
semneze lucrările, iar conținutul a- 
cestora să fie alcătuit din întrebări 
de istorie, dar și de altă natură, care 
să vizeze preocupările, framîntările 
și incertitudinile lor, promițîndu-le 
că le voi răspunde prompt și onest. 
Cînd unul dintre ei a spus în glumă: 
„Dar dacă n-o să știți ?", i-am repli
cat cu aceeași monedă : „Ar fi pri
ma și ultima dată cînd veți avea 
ocazia să-mi puneți și voi mie o 
notă, așa că nu scăpați prilejul ivit". 
Nu a fost nevoie să le mai precizez 
că întrebările e firesc a fi înscrise în 
limitele bunului simț, deoarece acești 
oameni mari, chiar dacă numai de 18 
ani. vîrsta tuturor posibilităților și 
visurilor celor mai cutezătoare, au 
apreciat așa cum se cuvine încre
derea pe care le-am acordat-o. în 
ăteya-jnjnute. doar, pe catedră se 
adunaseră toate' extemporalele" ini
țiale, iar pe parcurs au venit și alte
le. suplimentar.

Deși întrebările erau destul de 
„dezordonate", așa cum sînt uneori 
și emițătorii lor — pe această temă 
s-ar putea scrie tomuri întregi cu 
opinii pro și contra — eu le voi se
lecta și ordona pe problematica a- 
bordată și apoi voi lăsa intact citi
torului dreptul să radiografieze „lu
mea" acestor minunați adolescenți, 
așa cum, cu-n gînd nostalgic, n-ar 
trebui să uităm niciodată că am fost 
și noi cîndva.

Iată deci o parte din aceste în
trebări : „în cazul că ați da din nou 
la facultate și nu ați lua nici din 

primul și nici din al doilea examen, 
ați mai încerca și a treia oară ?“ ; 
„Examenul de bacalaureat va fi mai 
dificil ca-n anii precedenți ?“ ; „Care 
este meseria cea mal frumoasă ?“ ; 
„Credeți într-o prietenie sinceră din
tre un băiat și o fată ?" ; „Oare via
ța este atit de tristă fără iubire ?“ ; 
„Sînt intr-o mare dilemă, deoarece 
o conjunctură nedorită mă pune in 
fața unei opțiuni : să renunț Ia exa
menul la facultate ori la prietenul 
meu. Ce sfat îmi dați ?“ ; „Care sînt 
premisele unei căsnicii trainice ?“ ; 
„Cunosc un băiat care, după modul 
în care se comportă, nu pare a fi un 
element bun. Dar asta se datorează 
familiei sale destrămate. Cu toate a- 
cestea, cei din jurul lui nu-1 înțeleg 
și nu-1 acordă nici o atenție. Eu am 
ajuns să-l cunosc mai bine și nu 
știu cum să procedez. Să-i imit pe 
ceilalți ori nu ?“ : „Dacă în viața de 
zi cu zi ești mai timid, mai retras, 
vei fi luat drept un ratat ?“ ; „Care 
credeți că e geneza iubirii ?“ ;■ „Ce 
trebuie să fie determinant la persoa
na iubită : frumusețea fizică ori cea 
sufletească ?“ ; „Vîrsta noastră e po
trivită pentru a iubi ?“ ; „Părinții 
îmi impun să vorbesc cu un băiat. 
Fac bine oare ?“ ; „Cum să procedez
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dacă, trecînd pe stradă, mă Intîlnesc 
cu unul sau mai mulți băieți necu- 
noscuți și care mi se adresează ne
cuviincios ?“ ; „La. cîți ani ați vorbit 
cu prima fată și care era vîrsta aces
teia ?“ ; „Care a fost cea mai fericită 
și cea mai tristă zi din viața dum
neavoastră ?“ ; „Tot ceea ce faceți 
pentru elevi faceți din plăcere ori 
din obișnuință deoarece sinteți pro
fesor 7“ ; „Cum ar trebui să fie.un 
băiat pe care l-ați accepta prieten 
fiicei dumneavoastră ?“ ; „Unde e 
mai bine să fii profesor : la țară sau 
la oraș și de ce ?“ ; „Citiți numai 
cărți de istorie sau și de dragoste?*;  
„Cum ați proceda dacă ați redeveni 
elev și un tovarăș profesor nu v-ar 
pune nota meritată ?“ ; „Credeți că 
izolarea unui copil de ceilalți duce 
la o educație mai bună ?" ; „Cum se 
poate face dovada că e mai ușor de 
zîmbit decît de încrețit fruntea ?“ ; 
„Ce să fac să nu pun totul la ini
mă, îndeosebi ■ certurile din familia 
mea ?“ ; '„N-ați vrea să discutăm 
despre filmul televizat de aseară ?“ ; 
„Vă place dansul modern și moda 
actuală ?“ ; „Credeți că muzica cultă 
e mai plăcută decît muzica ușoară?"; 
„Ce credeți despre viață ?“; „Ce pă
rere aveți despre tineretul de azi ?“; 
„Cum au apărut sectele religioase?"; 
„Ce părere aveți despre O.Z.N.-uri?“; 
„Care va fi combustibilul viitoru
lui ?“ ; „De ce popoarele țin fiecare 
la propria lor istorie ?" ; „Cit cre
deți că va mai dura actuala criză 
economică mondială ?“ ; „Cum cre
deți că ar putea fi evitat un război 
atomic ?“

După cum se poate lesne consta
ta, istoria a fost la această oră pe 
post de cenușăreasă, dar dacă stăm 
să ne gîndim mai bine, ea a fost to
tuși omniprezentă, ca „istorie a 
vieții", trăită zi de zi de fiecare ge- 
nerație. ‘Dacă aș menționa că a fost 
o oră ce mi-a oferit satisfacții nebă- 
nuite, una dintre cele mai reușite 
„ore educative" — fără a fi dirigin
tele acestei clase — dintre toate cele 
realizate in aproape trei decenii de 
apostolat, aș putea fi suspectat de 
lipsă de modestie. De aceea mă voi 
rezuma doar să derulez faptele. Ca 
niciodată parcă, elevii mei păstrau o 
liniște desăvîrșită, îmi sorbeau parcă 
răspunsurile. se îmbujorau sau 
deveneau gravi, în funcție de si
tuațiile în care se simțeau implicați. 
Era o activitate care captase total
mente „emițătorul" și „receptorii" și 
din care ne-a trezit la realitate so
neria școlii. Am dat să plec deși tim

pul se dovedise mult prea scurt pen
tru a da curs favorabil avalanșei ds 
întrebări. Clasa a reacționat din nou 
la unison, ca și la inceputul orei, da
de astă-dată cu intenții diametral 
opuse : „Mai stăăm !“, repetat în mai 
multe reprize. M-am conformat și- 
soneria ne-a întrerupt iarăși, anun- 
țîndu-ne începutul orei următoare. 
M-am despărțit de ei mult mai bo
gat sufletește de cum intrasem, nu 
înainte de a le ura toate cele cu
venite, pentru noua etapă a vieții lor 
de după absolvirea liceului. Am ieșit 
cu regretul că ora a fost atit de 
scurtă și pe fundalul rugăminții lor : 
„Mai stați pînă vine tovarășul pro
fesor" — colegul meu de la ora ur
mătoare. Pierdușem și așa cî- 
teva minute de la o altă clasă. 
Și acum*  imi mai pun întrebarea : 
„Oare chiar le-am pierdut ?“

...Anii s-au derulat, alte serii ds 
elevi mi-au trecut și-mi trec prin 
mină. Mulți dintre elevii acelui ex
periment sînt astăzi oameni așezați, 
au rosturile lor ; cind îi intilnesc 
uneori, in confesiunile ce mi le fac 
își amintesc despre acea „lecție de 
viață" mai mult chiar decit despre 

„ lecțiile de istorie, cu care la vremea 
respectivă reușeam să le captez aten
ția și interesul. Să mă supăr ? Să 
mă bucur ? Mai corect ar fi poate să 
meditez asupra unor neîmpliniri în 
munca noastră de educatori. Vedeți, 
dintre cele două fațete ale procesu
lui instructiv-educativ, noi înșine și 
societatea în genere ne definim doar 
printr-un termen : „educatori" și nu 
prin „instructori", deși relația este 
bivalentă. Probează faptele noastre, 
în toate ipostazele, că răspundem 
exigențelor ce incumbă o asemenea 
responsabilitate ? Răspunsul e unul 
de conștiință și și-l poate da fiecare 
cadru didactic în parte. Din păcate, 
nu o dată am auzit voci revoltate 
(era să zic revoltătoare și nu cred 
că greșeam) lamentîndu-se astfel : 
„Elevii ăștia sînt niște leneși, nu vor 
să mai învețe", „Le dai mură-n*gură  
și degeaba", „îmi scot ei. peri albi, 
dar le-am umplut și eu catalogul cu 
4", „Chiulangiului ăstuia îi mai lip
sesc citeva absențe și îi fac referat 
de exmatriculare" etc. Și. pe aceeași 
gamă, exemplele s-ar putea multi
plica la nesfirșit. Am avut însă fe
ricirea să aud. deși mai rar și parcă 
mai timid, și glasuri (era să zic 
conștiințe) care evocau specificul 
copilăriei și unicatul fiecărei ființe 
umane în univers, exigența, dar deo
potrivă și autoexigență educatoru
lui. mediul și influențele ce se exer
cită asupra fiecărui copil, modelul pe 
care noi înșine li-1 oferim, petele 
albe în acumulările sale anterioare și 
cauzele acestora, concordanța dintre 
cerința și posibilități ș.a.m.d. Con
sider că ar trebui depășită concepția 
— pe acolo pe unde din păcate se 
mai menține — că elevul trebuie să 
fie un executant docil în fața edu
catorilor săi (nu am în vedere numai 
cadrele didactice, ci și pe părinți, 
alte persoane rpature, organe și or
ganisme sociale etc.). în condițiile a- 
cestui sfîrșit de -mileniu, cind sur
sele de informare și influențare cu 
care el vine în contact sînt atit de 
diverse, elevul trebuie convins cu ar
gumente, nu doar constrîns cu auto
ritatea vîrstei și a experienței de 
viață. Cea de-a doua modalitate e 
mai comodă și la îndemîna oricui, pe 
cînd'prima cere multă competență și 
tact pedagogic. Cum nimeni nu se 
naște cu aceste atribute, dacă dorim 
să ne considerăm menirea îndepli
nită și să asigurăm viitorul și mora
litatea societății noastre, nici un 
efort să nu ni se pară prea mare, 
deoarece și satisfacțiile ce vor veni 
vor fi deosebit de mari. Ce poate fi 
mai minunat și fără egal în lume 
decît să modelezi sufletul jjnui pui de 
om — creația și semenul tău — cel 
care-ți continuă pașii, idealurile și-ți 
asigură, ție și pmenirii, nemurirea ?

Prof. Mihai ANDONE
Liceul industrial nr. 3 Roman, 
județul Neamț
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Județ cu mare pondere și forță In 
peisajul cultural-artistic al țării, 
Doljul a cunoscut, în anii din urmă, 
o puternică dezvoltare și diversifi
care atit a bazei materiale, cît și a 
potențialului artistic profesionist și 
amator. S-au amplificat și diversi
ficat acțiunile organizate, în toate 
cele 100 de orașe și comune dolje- 
ne. în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României". în acest sens 
se poate vorbi atît de creșterea sub 
raport cantitativ, dar și calitativ, a 
activității cultural-artistice. in an
samblul său. La cea de-a Vl-a ediție 
a festivalului. Doljul a primit 610 
distincții, din care 229 premii I — 
cu 161 mai multe față de ediția an
terioară. Este un succes, dar și o obli
gație pe care artiștii profesioniști și 
amatori doljeni sînt hotărîți să o 
onoreze în continuare. Care este si
tuația, din acest punct de vedere, în 
orașul Calafat ?

Sintetizînd cele constatata în 
timpul documentării noastre se poa
te aprecia că în orașul Calafat Fes
tivalul național „Cîntarea României" 
a fost pnvit unilateral.

Consemnăm mai întîi un fapt po
zitiv : străvechiul și mereu întineri- 
tul oraș de la Dunăre găzduiește, an 
de an, cuprinzătoare manifestări cul
tural-artistice, unele cu participare 
interjudețeană, devenite tradițio
nale, așa cum sînt concursu
rile : „Cununa rozelor", „Imnurile 
patriei", „Decada culturii calafate- 
ne“, „Tinerețe, idealuri. Împliniri" 
ș.a. Pe lingă aceste manifestări, este 
de menționat faptul că la casa oră
șenească de cultură activează cîteva 
formații artistice : cor de femei — 
alcătuit numai din cadre didactice — 
formație mixtă de dansuri, montaj 
literar-muzical, brigadă satirică, ta
raf de muzică populară, formație de 
muzică ușoară, folk, teatru etc. Dar 
și de adăugat imediat că aceste for
mații nu au mai apărut reunite în 
fața publicului spectator din mai 
anul trecut, cînd a avut Ioc „tre
cerea în revistă" a acestora pentru 
„inventarierea" forțelor artistice. 
Privim palmaresul artistic al orașu
lui și ce aflăm ?! Din cele 28 for
mații de amatori, participante la edi
ția a Vl-a a Festivalului național 
„Cîntarea României" — exceptînd 
locul I pe țară ocupat de activitatea 
casei de cultură și locul III cu care

calafat : De ce sînt în scădere
„cotele" activității educative?

a fost. distinsă activitatea muzeului 
orășenesc — singura formație artis
tică ce a primit locul II este cea de 
muzică ușoară, „Mixaj" (ce apare 
atit în scriptele casei de cultură, cit 
și ale O.J.T.-ului), o formație de 
,,profesioniști“-amatori, ce cîntă a- 
proape în flecare seară la restauran
tul „Carpați" și pe scena casei de 
cultură cînd e vorba de spectacole 
sub genericul „Cîntarea României"...

Ne interesăm de alte formații „cu 
greutate" în activitatea de educare, 
de formare și dezvoltare a conștiin
ței socialiste a maselor desfășurată 
la casa de cultură. „De bune 
aprecieri se bucură, alături de 
-Mixaj-, corul, formația de dansuri 
și grupul satiric -Cactus-magic». 
acesta din urmă dovedindu-se irezis

tibil...", ține să precizeze Marin Ru- 
dăreanu, directorul casei de cultură. 
Primim ca atare aprecierea făcută și 
ne aruncăm ochii peste cîteva din 
textele grupului satiric, ce au fost 
prezentate. în ultimul timp, atît pe 
scena casei orășenești de cultură, cit 
și a căminelor culturale suborășe- 
nești sau In întreprinderi din Ca
lafat Ce constatăm ? întîi slaba ca
litate a acestor texte. Din ele, apoi, 
lipsește cu desăvîrșire spiritul com
bativ, de intervenție. Multe genera
lități, banalități, expresii fără noimă 
și adresă. Nu știm cum au reacțio
nat și s-au... emoționat chimiștii de 
la întreprinderea de biosinteze, coo
peratorii șl cadrele didactice de la 
Ciupercenii Vechi, textiliștil sau 
elevii-spectatori la auzul „satiricelor 
versete" : „Mărie, tu fii cuminte 7 
că te spui la președinte / că duci 
sapa la cizmar / și cizma pe drum 
afar’ / Mărie, tu fii cuminte..." (?!).

Părăsim acest teren infructuos In 
perimetrul căruia s-a afirmat spiri
tul critic șî combativ al unor forma
ții artistice cu intenția de a pătrun
de într-un alt spațiu: creația teh- 
nico-științifică. Afirmația factori
lor educaționali conform căreia t 
„la nici una din edițiile festivalului. 
Calafatul n-a fost onorat cu vreo 
distincție, la fazele superioare ale 
competiției, în acest domeniu", ne 
pune pe gindurl. La capătul investi

gației Întreprinse am ajuns la con
cluzia — mărturisită chiar de cei in
vestiți cu răspunderi în această di
recție — că „această problemă a fost 
scăpată din mină" sau lăsată exclu
siv in grija sindicatelor sau a co
misiilor inginerilor și tehnicienilor. 
„De fapt noi nu avem un potențial 
tehnico-ingineresc puternic, cu expe
riență. care să dea combustia nece
sară unei mari mișcări inovatorice", 
ne explică Mariana Neață, președin
tele comitetului orășenesc de educa
ție politică și cultură socialista. Așa 
să fie ? în ultimii ani se poate vorbi 
de o adevărată explozie industrială 
în acest oraș. Numai în cincinalul 
trecut s-a materializat un volum de 
investiții în valoare de 5 miliarde 
lei, înălțîndu-se o salbă de unități 

economîce modeme, în care lucrează 
acum un detașament tehnico-ingine
resc, ce-i drept tinăr, dar dornic de 
afirmare. Statistica arată că în Ca
lafat lucrează în prezent aproape 700 
specialiști, din care 222 ingineri, a- 
proape de toate specialitățile. Cum 
sînt atrași acești intelectuali, aceas
tă puternică forță înnoitoare șl dina
mizatoare, Ia viața spirituală, cultu
rală șl științifică a localității în care 
trăiesc și muncesc ? într-un cuvînt: 
sporadic, ineficient, „Inginerii, eco
nomiștii sau medicii ce susțin activi
tăți la noi se pot număra pe dege
tele unei mîini" — recunoaște direc
torul casei de cultură. Explicația e 
simplă : în ultimii doi ani nu s-a 
organizat, la nivelul orașului, nici o 
manifestare mâl de amploare : sim
pozioane, sesiuni de comunicări ști
ințifice, dezbateri,’ nhese rotunde pe 
teme de creație tehni co-.științifică, de 
promovare a noului in producție, de 
educație economică și științifică. 
Singura manifestare mai de soi, cum 
ne-au spus gazdele, a fost o expo
ziție — ce-1 drept nu prea cuprinză
toare — cu piese recondiționate și 
cu produse curente realizate în in
dustrie, deschisă cu ocazia conferin
ței orășenești de partid, din mar
tie anul trecut.

„De cînd nu ați fost Invitat la 
casa de cultură, ca participant ne
mijlocit, la o manifestare științi

fică, nu ca spectator ?“, 11 între
băm pe ing. Nicolae Păun, directo
rul întreprinderii de conserve de 
legume și fructe, om cu o bogată 
experiență de viață și profesională, 
acum, în pragul pensionării. Ezită să 
răspundă, dindu-ne de înțeles că de 
atunci au trecut ani și ani. Regretul 
său are temei. Aici s-au realizat, in 
premieră națională, o serie de nou
tăți tehnice, cum ar fi obținerea da 
conserve, inclusiv pentru export, 
fără consum de energie electrică și 
combustibil, realizări care nu sînt 
cunoscute nici măcar de specialiști 
din oraș. „O întilpire a mai multor 
intelectuali, a unor specialiști din in
dustrie, cu prilejul căreia să facem 
un schimb de idei și opinii, unde să 
prezentăm unele din preocupările 
noastre, să aflăm noutăți în dome
niile respective, unde se pot naște 
soluții pentru rezolyarea unor pro
bleme cu care se confruntă colecti
vele de muncă din orașul Calafat, ar 
fi mai mult decît salutară. Ar fi ne
cesară" — a ținut să precizeze tinăra 
ingineră Maria Cojocaru. președinte
le comisiei inginerilor și tehnicieni
lor de la întreprinderea „Textila".

Credem că era de datoria comite
tului orășenesc de partid, a comitetu
lui educației politice și culturii so
cialiste să intervină mal energic, să 
îndrume și să controleze îndeaproa
pe această activitate, să pună ordi
ne In activitatea organismelor șl In
stituțiilor cu atribuții educaționale. 
Singura analiză ce s-a făcut anul 
trecut. In luna aprilie, în biroul co
mitetului orășenesc de partid, asupra 
activității comitetului orășenesc de 
cultură șt educați^ socialistă, a fost 
aproape la fel de general^ de vagă, 
ca și activitatea supusă analizei. 
Dintre cei patru vorbitori, doar to
varășa Ileana Georgescu, secretarul 
comitetului orășenesc de partid, a 
formulat citeva observații critice și 
sarcini de perspectivă.

Tată de ce se Impune cu necesitate 
o mult mal bună valorificare a po
tențialului artistic, tehnic șl intelec
tual al orașului. Aici, la Calafat, 
există posibilități reale, forțe sufi
ciente pentru ca instituțiile culturale 
să-și Îmbogățească activitatea, racor- 
dind-o la cerințele actuale.

Nicolae BABAXAU
corespondentul „Scinteil*
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Ineficacitatea vechilor legitimări Ideologice ale „capitalismului li
beral" a determinat în ultimii ani în gîndirea politică burgheză o pu
ternică reacție conservatoare. îhcepînd de la mijlocul deceniului trecut, 
în ideologia și practica politică a unor cercuri ale burgheziei sînt reac
tualizate teorii, concepții oare își propun să legitimeze, în modalități 
diferite, ordinea capitalistă, să arate că structurile acestei societăți s-ar 
dovedi apte să favorizeze progresul, dezvoltarea forțelor de producție 
ale viitorului. Reactivarea acestor teorii este însoțită de un considerabil 
efort de a acredita vechi teorii privind inegalitatea umană și socială, 
limitarea vieții democratice a societății prin elogierea rolului elitelor. 
„Ideologii și apologeții capitalismului, arăta în acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, incearcă din nou să prezinte proprietatea capitalistă 
și societatea împărțită în asupritori și asupriți ca forme superioare ale 
relațiilor de producție și sociale".

Apologia capitalismului este cel mai adesea asociată cu critici, atacuri, 
într-un cuvînt cu o ascuțită ofensivă împotriva socialismului, ca proiect 
social si ca realitate istorică. Sînt negate in acest cadru sau se încearcă 
a fi discreditate realizări istorice ale socialismului, înfăptuirile econo
mics și sociale ale rioii orinduiri.

Terenul ferm pe care se întîlnesc 
susținătorii, mai mult sau mal puțin 
aoademici, ai noului conservatorism 
este cel al propovăduirii „virtuților" 
pieței libere și al „acceptabilității" 
efectelor sociale și politice ale func
ționării acesteia. Considerată, axio
matic, drept „preferabilă" oricărui 
alt sistem de relații economico-socia- 
le, piața liberă constituie obiectul 
unei adevărate idolatrii, fiind pre
zentată ca un adevărat „panaceu" al 
dificultăților prezente și viitoare ale 
„oricărei societăți". „Lumea a treia", 
țările socialiste sînt, de la caz la 
caz, îndemnate sau somate să re
nunțe la „rătăcirile" de un fel sau 
altul și să opteze pentru ca să „revi
nă" la „modul -cel mai natural" de 
organizare socială, în speță la ca
pitalism.

Raportarea acestor concepții la 
idealurile de dreptate, egalitate, 
irogres le dezvăluie însă esența 
•p.acționară, finalitatea conserva

ta

Va dintre ultimele lucrări publi- 
Ade sociologul american Peter 

— „Revoluția capitalistă, 50 de 
•’'pilii despre prosperitate, egali- 

iibertate", (New York, Basic 
1986) — reprezintă, în-

»rie de privințe, o schimbare 
lă de ton a discursului pro-

PjUjidirii neoconservatoare, la ale 
(crezuri amintitul teoretician 
lat de mai bine de un dece- 
>1 puțin două elemente, ce se 

■lBzâ la o primă examinare a 
’•bale, par să susțină o atare 

lre<%. Cel dinții are in vedere o 
ini^ <je raportare la marxism

Ș-a 
niu. I 
conți 
cărții 
apr— 
mani __ ________

Pin obișnuită în rîndul teore
ticienii neoconservatori. Preocu
pat — Lțrivit propriilor afirmații — 
sa stablască reperele unui „cadru 
teoreticitotcuprinzător pentru înțe
legerea țelației dintre capitalism și 
so«etat(ijn lumea modernă", el nu 
ezita să irecizeze că. pînă acum, 
•^doar m^xiștii au încercat în mod 
°on«ecveit să integreze intr-o con- 
strtație t«ont.ică unitară dimensiu
nile economic. sociale, politice si 
culturale ale ’enomenului capitalist".

Referindu-se nemijlocit la Marx, 
el notează : „Karl Marx a fost 
unul dintre giganții intelectuali 
ai epocii moderne șl cercetăto
rii din științele sociale, în spe
cial, sint îndatorați in multe pri
vințe operei sale" (p. 4). în ace
lași timp, Berger recunoaște deschis 
că are rezerve față de interpretarea 
marxistă a uneia sau alteia dintre 
fațetele „fenomenului capitalist'*.

Ținînd cont de faptul că el îm
părtășește rezerve asemănătoare și 
față de viziunea unor gînditori pre
cum Max Weber, J. Schumpeter și 
F. Hayek (unul dintre cei mai viru- 
lenți critici ai marxismului și socia
lismului), s-ar-putea crede, la prima 
vedere, că demersul lui Berger se 
subsumează unui efort, motivat ști
ințific, de a selecta — din ansamblul 
reflecției contemporane asupra capi
talismului — reperele viabile și fer
tile, indiferent de orientarea ideolo
gică a teoreticienilor care si-au adus 
contribuția la aceasta. O asemenea 
senzație poate fi întărită inclusiv de 
insistența autorului asupra faptului 
că „fiecare dintre cele 50 de propo
ziții formulate în carte trebuie înțe
leasă ca o ipoteză în cadrul unei 
cercetări empirice în curs de desfă
șurare" (p. 8), precum și de decla
rația sa că : „Nu am principii a 
priori de proclamat (și nici nu am 
fost convins de principiile de acest 
gen, invocate de obicei atit de apă
rătorii, cît si de criticii capitalismu
lui). Șl nici nu susțin că știu ceva 
despre logica internă sau despre di
recția de evoluție a istoriei. Nu mă 
situez pe poziții filozofice (sau teo
logice) care să mă determine să îm
brățișez sau să resping capitalis
mul" (p. 9).

Chiar în primele rinduri ale volu
mului The Capitalist Revolution, 
autorul observă că in bună măsură 
capitalismul este considerat drept o 
forță conservatoare a lumii contem
porane, „în consecință, scrie el, ex
presia „revoluția capitalistă", cu
prinsă In titlul acestei cărți, ar pu
tea apărea unora ca fiind stranie 
(...). De la apariția sa. capitalismul 
a fost forța unor schimbări cataclis- 

mice, ce au cuprins o tară după alta. 
Capitalismul a schimbat radical fie
care fațetă materială,. socială, politi
că și culturală a societăților pe care 
le-a atins si continuă să o facă. în
țelegerea acestui impact revoluționar 
al capitalismului asupra societății 
moderne este o sarcină intelectuală 
extrem de importantă" (p. 3).

După cîte se poate constata, auto
rul atribuie capitalismului — înainte 
de a fi adus vreun argument în acest 
sens' — o dimensiune intrinsec „re
voluționară". El nu este cu totul 
străin de preocuparea de a legitima 
ordinea capitalistă, așa cum lasă să 

PENTRU AFIRMAREA IDEOLOGIEI REVOLUȚIONARE 
ÎN CONFRUNTAREA CONTEMPORANĂ DE IDEI

„Revoluția conservatoare" și noile tendințe 
ale ideologiei de dreapta

se înțeleagă citeva din considerațiile 
din partea finală a lucrării.

Se impune aici o succintă trecere 
în revistă a modalităților prin care 
s-a impus noul conservatorism în 
prim-plănul gindirii social-politice 
nord-americane. Nu ca un scop în 
sine, ci din dorința de a stabili ja
loanele in raport cu care se poate 
evalua, cit mai obiectiv posibil, dis
tanța reală ce desparte mai noua lu
crare a lui Berger (în limitele căreia 
nu apare nici un moment termenul 
„neoconservatorism") de finalitățile 
procapitaliste. ale desfășurării . ideo
logice întreprinse de dreapta politică 
din țările capitaliste de mai bine de 
un deceniu.

Noul conservatorism 
și drumul său spre putere

înainte de a fixa cîteva din ele
mentele strategiei prin care și-au 
ciștigat audiența diferitele compo
nente ale dreptei din S.U.A. este ne
cesar să subliniem că aceasta este 
identificabilă. în forme ce variază de 
la o țară la alta, și intr-o serie de alte 
societăți occidentale. Consecințele ei 
sînt departe de a trezi doar îngrijo
rarea stingii politice din aceste țări. 
Precizările lui David Harris, teore
tician britanic de orientare social- 
democrată, sint cît se poate de reve

latoare în acest sens. „în contextul 
politicii actuale din Occident —• 
semnalează el într-o lucrare apărută 
în 1987 —, noua dreaptă constituie 
amenințarea majoră la adresa ace
lor instituții ale statului bunăstării 
care poartă în cea mai mare măsură 
amprenta, viziunii social-democrats 
sau democratic-socialiste. Și dacă 
susținătorii acesteia doresc să ofere 
o imagine plauzibilă asupra contu
rurilor principale ale unei societăți 
echitabile, atunci valabilitatea lor 
trebuie demonstrată mai degrabă în 
raport cu atacurile noii drepte decit 
cu cele ale stingii marxiste" (David

Harris, Justifying State Welfare. The 
New Right versus The Old Left. Ox
ford & New York Basil Blackwell, 
1987, p. 7).

Nu trebuie să fii neapărat marxist 
pentru a sesiza pericolele pe care le 
reprezintă gindirea și practica acelei 
orientări ce a fost denumită, cu un 
termen generic, „noua dreaptă". în
trebarea majoră este următoarea : 
ascensiunea forțelor de dreapta este, 
realmente — așa cum susțin expo- 
nenții lor — efectul „spontan" al 
deplasării convingerilor politice ale 
cetățenilor americani spre axele a- 
celei gindiri care exaltă „virtuțile" 
pieței libere sau nu ? Reactivarea 
unor concepții teoretice conserva
toare, antiegalitare, constituie o 
reacție a dreptei politice fată de 
creșterea influentei in lumea con
temporană a unor orientări care 
caută un drum nou în dezvoltarea 
socială.

Ascensiunea diferitelor componen
te ale dreptei în viața politică, sa
lutată cu entuziasm ca „revoluție 
conservatoare" sau privită cu îngri
jorare ca „fascism prietenos", este un 
fapt incontestabil. Această evoluție 
invalidează de facto una dintre axio
mele viziunii consensualiste asupra 
societății occidentale, anume aceea 
care contesta oricăreia dintre orien
tările și mișcările situate la un pol 
sau celălalt al spectrului politico- 

ideologic șansele de a se impune în 
Viața politică. în S.U.A.. John Sa- 
loma — exponent al aripii moderate 
a Partidului Republican — a forjat 
prin expresia „labirintul conserva
tor" una dintre cele mai sugestiva 
formule elaborate pentru a caracte
riza universul compozit al forțelor șl 
instituțiilor ce animă în prezent ac
țiunile dreptei americane. Lucrarea 
lui — Ominous Politics. The New 
Conservative Labyrinth (New York, 
Hil] and Wang. 1984) a apărut 
după încetarea sa din viață (1983), 

„Teza lubrării Politica de rău au
gur — preciza autorul în paginile

-Introducerii» — este simplă, dar 
dramatică. într-o perioadă de peste 
două decenii, politicienii conserva
tori au edificat pe tăcute o vastă 
coaliție alcătuită din rezervoare de 
idei (think tanks), grupuri de acțiu
ne politică, organizații politice ale 
corporațiilor, comentatori religioși, 
alte grupuri, avînd bugete ce tota
lizează anual sute de milioane de 
dolari. Pun accent asupra expresiei 
-pe tăcutei pentru că această evo
luție majoră din politica americană 
nu a fost prea discutată de mass
media și nici nu a făcut obiectul 
unui studiu serios... Ea s-a ivit a- 
proape neanunțată... Conservatorii au 
reușit în bună măsură să edifice 
instituții care încorporează o nouă 
dimensiune strategică pe termen 
lung în politica americană. înaltul 
nivel de dezvoltare organizatorică a 
conferit, în anii ’80. un avantaj de
cisiv conservatorismului politic asu
pra liberalilor foarte »lab organi
zați".

Actualizarea 
teoriilor inegalității sociale

Revenirea spectaculoasă a dreptei 
radicale în avanscena vieții politice 
din S.U.A. apare aproape inexplica
bilă pentru cei care au crezut (sau 
au vrut să creadă) că rădăcinile ei 

au fost tăiate o dată cu încheierea 
perioadei „războiului rece". Indife
rent de sloganurile propagandistice 
vehiculate de fiecare in parte, de 
scopurile declarate mai mult sau mai 
puțin fățiș, de compoziția bazei so
ciale pe care au reușit să o mobi
lizeze, toate organizațiile situate la 
dreapta Partidului Republican aveau 
o trăsătură comună : „apărarea tra
diției", înțeleasă ca refuz al oricăror 
reforme ce ar altera inegalitatea 
„naturală" dintre indivizi, știrbin- 
du-le „libertatea". O asemenea vi
ziune, deplin consonantă cu intere
sele deținătorilor puterii economice, 
întrucit favoriza respectarea dreptu
lui ■ „sacru" al proprietății private, 
era, evident, în măsură să-și asi
gure simpatia și sprijinul celor mai 
diverse categorii ale clasei domi
nante.

îngrijorat de perspectivele Pe care 
le deschide noul conservatorism pentru 
evoluția de viitor a Statelor Unite, 
Amitai Etzioni (gînditor ce nu poate 
fi „incriminat" de adeziune la mar
xism) aprecia nu de mult. în lu
crarea sa The Capital Corruption. 
The New Attack on American De
mocracy (New Y’ork, Harcourt Brace 
Jovanovitch. Publishers, 1984), că 
sistemul politic american tinde să 
devină plutocratic datorită rolului 
crescînd pe care îl joacă banii în 
influențarea opțiunilor masei de ale
gători. Atrăgind atenția asupra „ac
cesului profund inegal la mijloa
cele necesare pentru a ajunge la, a 
informa, a convinge, a organiza și a 
mobiliza alegătorii", el sugera că 
„mai puțini bani privați în politică 
înseamnă mai multă democrație"

Fără a supraevalua componenta fi
nanciară a ascensiunii dreptei, trans- 
formind.-o in sursa unică a extin
derii audienței. ei politice, se impu
ne a remarca, totuși, că mai mult 
deeit oricare altă orientare, aceasta 
s-a bazat pe asemenea resurse, de 
maximă importanță atit pentru ac
tivitățile de ordin organizatoric, cit 
și pentru persuasiunea ideologică. 
Susținuta activitate organizatorică, . 
desfășurată atit în timp cît și in 
spațiu, al cărei rezultat a fost trans
miterea permanentă (dar diferențiată 
în funcție de conjuncturi și audito
riu) a mesajului dreptei în întreaga 
societate americană, este unul din
tre factorii majori care explică sen- 
sibilizatea față de apelurile aces
teia. Altfel spus, afirmația — atît da 
dragă „noii drepte" americane — po
trivit căreia „conștiința publică s-ar 
fi deplasat spre dreapta" nu reflec
tă întocmai realitatea. Se poate afir
ma, mai degrabă, in lumina unor 
fapte ce vor fi prezentate mai jos, 
că dreapta (cu întreaga ei paletă de 
nuanțe) a desfășurat un efort »is- 
tematic de „colonizare" a conștiinței 
publice.

Atît «impatlzanțll, dt șl criticii 
„revoluției conservatoare" sint una
nimi în a aprecia că audiența pi 

care au dobîndit-o ideile dreptei în 
S.U.A. nu este rezultanta înclinării 
spontane a balanței in favoarea aces
tora. Larga lor difuziune este pro
dusul unei strategii conștiente d« 
impunere a viziunii si soluțiilor nou
lui conservatorism ca Întruchipări 
ale „spiritului vremii". Guy Sorman, 
admirator al fenomenului. II comen
tează astfel : „Dreapta consideră că 
mijloacele de comunicare, dominate 
de establishment-ul liberal. sînt 
cheia puterii acestuia, instrumentul 
demoralizării sociale si al crizei a- 
mericane. Cine deține informațiile 
deține puterea. într-o societate do
minată de comunicațiile In masă 
puterea politică nu înseamnă nimic 
dacă nu stăpinește cuvintele. Con
servatorii au decis să recucerească 
această putere. Din această perspec
tivă, farmecul ideilor liberale a fost 
înlocuit cu noile viziuni conserva
toare. (La revolution conservatrico 
americaine. Paris, Fayard, 1983, p. 
90).

„Succesul strategic" la care se re
feră Sorman este, din punct de ve
dere ideologic, efectul conjugat al 
activității a două dintre componen
tele „labirintului conservatori*  — 
„noua dreaptă" si intelectualii neo
conservatori. Repunînd Pe tapet te
mele majore ale „războiului rece", 
între care și cea a „pericolului co
munist", pledînd pentru segregație 
rasială, luptînd împotriva extinderii 
drepturilor populației feminine (sub 
Ptiravanul apărării „familiei tradițio
nale"), oferind sugestii și 'soluții pen
tru toate problemele si pentru toate 
gusturile, diverșii purtători de cu
vînt ai „noii drepte" se disting prin
tr-un mod de gîndire lipsit de nuan
țe. prin factura maniheistă a dis
cursului lor precapitalist. Aceste tră
sături. precum și accesibilitatea lim
bajului pe care îl utilizează diferen
țiază — cel puțin în planul formei 
— „noua dreaptă" de grupul de in
telectuali neoconservatori. care legi
timează in plan teoretic liniile de 
forță ale actualei ofensive a dreptei 
americane. în realitate. activitatea 
lor estș complementară. în lupta 
pentru conștiințe, prima este res
ponsabilă ou persuasiunea „ameri
canilor de rind". iar ceilalți cu re- 
orien tarea opțiunilor politice ale in
telectualității.

Aceasta nu Înseamnă Insă că re
lativa convergentă dintre ideile de 
fond ale nesofisticatei „noi drepte" 
si cele ale intelectualilor conserva
tori ar fi ferită de fisuri sau mo
mente de tensiune. Nu arareori, cei 
din urmă și-au exprimat dezacordul 
față de „excesele" și „lipsa de subti
litate" ce caracterizează mesajele 
primei. Dezacordurile nu trebuie, 
totuși exagerate. Căci ambele opți
uni se înscriu In coordonatele uneia 
și aceleiași Ideologii, ale uneia și 
aceleiași strategii de „reconsolidare" 
• capitalismului.

Or. Elena 7AMFTRES CU
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Zootehnia poate și trebuie să devină 
un sector de inalt randament și eficiență

(Urmare din pag. I)

40 DE ANI DE LA VICTORIA DIN FEBRUARIE 
A OAMENILOR MUNCII DIN CEHOSLOVACIA

(Urinare din pag. I)
pretextînd în foarte multe cazuri că 
respectivele suprafețe se află fie în 
proprietatea unor unități agricole, fie 
în administrarea ocoalelor silvice — 
nu înțeleg ceea ce ar trebui să în
țeleagă în primul rind, și anume că 
ele poartă răspunderea pentru buna 
întreținere și pentru creșterea pro
ducției pe aceste suprafețe, indi
ferent în proprietatea și administra
rea cui se află ele. O expresie a sub
aprecierii în practică — nu în prin
cipiu, pentru că in principiu toată 
lumea este de acord că trebuie dată 
atenție acestor suprafețe — este și 
faptul că, de exemplu, in vreme ce 
de stadiul pregătirii campaniei a- 
gricole .de primăvară, de evoluția 
culturilor se interesează îndeaproape 
și organele de partid, și consiliile 
populare, șl organele agricole, aceste 
probleme fiind urmărite zi de zi, 
față de evoluția lucrărilor pentru 
creșterea producției de furaje pe 
pajiștile naturale preocuparea este 
adesea sporadică, dacă nti chiar în- 
tîmplătoare. O dovadă în acest sens 
o constituie starea de producție ne- 
corespunzătoare în care se află multe 
pășuni și finețe în acest început de 
primăvară, superficialitatea care se 
manifestă în recepția unor lucrări 
făcute pentru sporirea productivită
ții acestora. Lucrurile merg pînă 
acolo incit amenajări care au costat 
foarte multi bani și muncă s-au de
gradat cu timpul, atît datorită exe
cutării lor necorespunzătoare cît și 
îngrijirii și exploatării neraționale 
a pășunilor. Toate acestea — ca ur
mare a lipsei de control din partea 
consiliilor populare și organelor a- 
gricole. a neaplicării cu fermitate a 
prevederilor legale, a netragerii la 
răspundere a celor care se fac vi- 
novați. altfel spus, a tolerării inad
misibile a unor practici care nu sînt 
de natură să protejeze, să îmbună
tățească fondul de pajiști naturale, 
de furaje în general.

Un al doilea element, care se 
desprinde atît din experiența foarte 

nâ a multor unități, ca si din ac- 
/itatea necorespunzătoare a altora, 

se referă la modul in care sînt se
lecționați, in care sint pregătiți și 
ajutați să se dedice acestei munci, 
grele dar foarte importante, oame
nii cei mai buni. Munca de îngriji
tor. de lucrător în zootehnie este 
fără nici o exagerare de o com
plexitate ce întrece adeseori cele 
mai importante munci din alte sec
toare ale economiei. Cei care ar pu
tea să aibă îndoieli în această privin
ță se pot convinge de acest lucru 
mergînd în satele Maramureșului 
pentru a vedea cu cită înțelepciune 
șf pricepere se apleacă maramure
șeanul asupra fiecărui lucru ce ține 
de sănătatea și viata animalului pe 
care îl crește. Cel care se încumetă 
să poarte un dialog „profesional" 
cu păstorul din urma turmelor de oi 
va avea șansa să pătrundă în inti
mitatea unul tratat de zootehnie pe 
care cel care-1 „predă" îl stăpînește 
cu știința autodidactului format la 
cea mai înaltă scoală a practicii. Din 
cauze însă care țin cel mai adesea 
de modul în care este gîndită și or
ganizată activitatea în acest sector, 
pe prim plan situîndu-se lipsa unor 
■indamente corespunzătoare care 
ă-i atragă și să-i statornicească în 

acest ' domeniu pe cei mai capabili 
oameni, s-a ajuns in unele unități 
la improvizații păgubitoare. S-a 
ajuns să se lucreze cu oameni ..se
zonieri". nelegați de meserie, nesta
tornici. slab calificați. Și aceasta în 
condițiile în care în unitățile cu 
rezultate foarte bune s-a ajuns ca 
pentru ocuparea unui loc de muncă 
în zootehnie să se organizeze con
cursuri ; să fie un adevărat „pri
vilegiu" să poți lucra într-un ase
menea sector în care se cîștigă bine, 
în care omul să aibă satisfacții ma
teriale și morale care îl leagă de 
muncă, nu pentru o lună-două, ci 
pentru ani, pe unii pentru toată 
viața. Pot fi date numeroase exem
ple de unități în care oamenii s-au 
statornicit în zootehnie, in care mun
ca lor se bucură de cel mai mare 
respect în rindul celor mai harnici

(Urmare din pag. I)
de vagoane de marfă, 9 la sută din cea 
de plăci fibrolemnoase, 8,5 la sută la 
hirtie, 10,8 la sută la cartoane și 
mucavale, 9 la sută la celuloză și 
semiceluloză și 3,1 la sută din pro
ducția de lignit. Iar procesul de 
dezvoltare continuă. Se află in plină 
construcție alte noi si mari obiec
tive : Sistemul hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier II, Cen
trala electrică de termoficare Dro- 
beta-Turnu Severin, Combinatul chi
mic. exploatările de cărbune, alte 
unități care. în actualul cincinal, 
vor spori și mai mult potențialul 
economic al județului.

In toți acești ani. agricultura me- 
hedințeană a înregistrat progrese 
notabile. Cele 12 consilii unice agro
industriale de stat și cooperatiste 
si tot atîtea stațiuni pentru me
canizarea agriculturii dispun de o 
puternică bază tehnico-materială : 
3 355 tractoare. 1010 combine pen
tru recoltat cereale păioase. 240 
combine de recoltat porumb. 430 
mașini de împrăștiat îngrășăminte 
chimice si organice. Pentru spori
rea continuă a producțiilor, pe ogoa
rele mehedințene se administrează 
anual peste 36 000 tone îngrășăminte 
chimice. Numai pentru realizarea 
marilor sisteme de irigații din județ, 
care cuprind peste 90 000 de hec
tare. statul a investit peste 1,4 mi
liarde Iei, la care se mai adaugă 
alte mari eforturi financiare pentru 
realizarea a peste 22 500 hectare cu 
vie și pomi — plantații moderne, 
pentru construirea unor mari obiec
tive agrozootehnice. Există condiții 
pentru înfăptuirea neabătută a noii 
revoluții agrare, condiții ce stau la 
baza eforturilor depuse de consiliile 
populare pentru a folosi cu maxi
mum de randament pămîntul, pen
tru a cultiva in rindul cetățenilor 
răspunderea față de această mare 
avuție națională.

Puternic implicate In activitatea 
economică a localităților, consiliile 
populare s-au aflat în centrul trans
formărilor din viata socială, pe care 
acestea le-au determinat. Ponderea 
celor ocupați în industrie a crescut, 
față de acum 20 de ani. cu 63.4 la 

și pricepuți gospodari din sat. Ceea 
ce se pare că nu se înțelege în mod 
corespunzător în unitățile cu rezul
tate necorespunzătoare în zootehnie 
este că acel cerc vicios la care ne 
refeream — și anume că. pe de o 
parte, rezultatele slabe ii îndepăr
tează pe oameni de acest sector, 
iar, pe de altă parte, angajarea unor 
oameni necorespunzători duce in 
continuare la rezultate slabe — tre
buie rupt, frînt prin măsuri econo
mice care să facă din fermele zoo
tehnice un punct de atracție pentru 
cei mai buni oameni din agricul
tură.

Desigur, referindu-ne la un al 
treilea element, sînt foarte bune 
măsurile luate, practic. în toate ju
dețele. în unități. în consiliile unice 
agroindustriale de a se institui un 
control riguros. încă de la primele 
ore ale programului de dimineață 
în grajd. în cadrul căruia sînt sta
bilite răspunderile ce revin zilnic 
cadrelor de' la nivelul comunei în 
desfășurarea activității în fermele 
zootehnice. Din investigațiile făcute 
în fermele zootehnice rezultă insă că. 
în destule locuri, aceste măsuri nu 
sînt aplicate corespunzător, că se 
constată fie lipsa acestor cadre de la 
program, fie prezența lor formală. 
De asemenea, fără a subestima 
unele inițiative prin care se sta
bilesc așa-zisele zile ale zootehniei, 
în care toate cadrele se ocupă de 
activitatea acestui sector, trebuie 
spus că un asemenea mod de a în
druma și controla activitatea nu este 
suficient. Trebuie instituit un sistem 
de control cu caracter permanent, cu 
răspunderi precise pe oameni, un 
sistem prin care fiecare om luat in 
parte, fie îngrijitor, fie specialist, 
fie activist de partid, să contribuie 
efectiv la sporirea producției ani
maliere, la rezolvarea problemelor 
de fond ale zootehniei. Activitatea in 
zootehnie nu este o campanie de 
înfrumusețare a comunei sau de în
grijire a parcurilor în care să declari 
săptămina plantării pomilor, ziua 
curățirii spațiilor verzi. Eforturile 
trebuie îndreptate spre instituirea 
acelui control permanent, de esență, 
vizînd soluționarea problemelor de 
fond din zootehnie, cum ar fi se
lecția și ameliorarea raselor, des
fășurarea corespunzătoare a procesu
lui de reproducție, asigurarea asis
tentei sanitar-veterinare. sporirea 
producției de furaje, realizarea e- 
fectivelor și a producțiilor anima
liere planificate. Pentru că dacă este 
foarte important — și este — să con
trolezi cum se administrează hrana 
sau cum se îngrijesc animalele, este 
mult mai important să controlezi 
modul în care se acționează pentru 
asigurarea hranei, modul in care se 
asigură dezvoltarea generală a sec
torului zootehnic în fiecare uni
tate.

A analiza, cu exigentă șî răspun
dere. activitatea în spiritul orien
tărilor și sarcinilor formulate la 
plenara Consiliului Național al A- 
gri culturii de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a stabili măsu
rile concrete ce se impun pentru 
lichidarea neajunsurilor șl rezolva
rea fermă, operativă a problemelor 
din zootehnie, pentru înfăptuirea 
sarcinilor de plan pe acest an — 
iată principalele îndatoriri ce revin 
acum organelor șl organizațiilor de 
partid, consiliilor populare, conduce
rilor unităților agricole, organelor a- 
gricole. Ceea ce se cere in mod de
osebit acestor organe este adoptarea 
unui stil de muncă puternic legat de 
realitățile din fiecare unitate agri
colă — înlăturind orice manifestări 
de birocratism, orice tendință de a 
justifica nerealizările. Este de da
toria organelor si organizațiilor de 
partid de la sate să acționeze pen
tru a stimula pretutindeni vrednicia, 
spiritul gospodăresc, pentru a cul
tiva tradițiile si experiența bogată 
a crescătorilor noștri de animale 
spre a asigura sporirea puternică a 
efectivelor si producției animaliere, 
corespunzător cerințelor și posibi
lităților existente. sarcinilor ce 
decurg din planul pe acest an. din 
programul de dezvoltare a zoo
tehniei.

Mehedinți - în ritmul marilor prefaceri ale țării
sută. Au apărut, totodată, numeroa
se meserii noi. necunoscute pinâ 
acum în județ. Aceasta a contribuit 
în mod deosebit la ridicarea nive
lului de trai al locuitorilor, al fie
cărei familii. In pas cu indus
tria s-au dezvoltat impetuos locali
tățile județului. Au apărut orașe 
și centre noi muncitorești, s-au mo
dernizat cele existente. Procesul de 
sistematizare a localităților, ce se 
desfășoară sub directa îndrumare a 
consiliilor populare, a accentuat 
gradul de urbanizare a localităților, 
conferindu-le nu numai o nouă în
fățișare arhitectonică, ci si atribute 
mai puțin vizibile, dar necesare 
traiului in condițiile unei civilizații 
moderne. Noile edificii, amenajările 
și lucrările tehnico-edilitare au con
tribuit la îmbunătățirea continuă a 
modului de viată al oamenilor.

Din 1968 pînă in prezent s-au 
construit peste 31 000 de apartamen
te. precum și numeroase edificii 
social-culturale destinate oamenilor. 
Cele aproape 26 000 de apartamente 
ridicate în municipiul Drobeta-Turnu 
Severin au dat străvechii așezări o 
înfățișare modernă, o arhitectură 
inspirată, constituind o frumoasă 
priveliște de pe Dunăre. Dar. așa 
cum la nivelul țării s-a urmărit 
amplasarea armonioasă a forțelor de 
producție, același lucru s-a realizat 
și la scara, mai redusă, a județu
lui. S-a construit mult în munici
piul reședință de județ, atît pe plan 
economic, cit și edilitar. Au fost 
trezite. însă, la o nouă viață si 
localitățile mai mici. Lingă lacul de 
acumulare al hidrocentralei Porțile 
de Fier I. Orșova a fost strămutată 
mai sus. pe o nouă vatră. Peste 
două miliarde lei s-au investit de 
către stat pentru a construi, din 
temelii, un oraș nou. conceput la 
nivelul cerințelor prezentului și 
viitorului. Imaginea Orșovei de odi
nioară. cu străzi noroioase și unități 
industriale modeste, a rămas doar in 
albume. Orșova de azi numără peste 
3 500 apartamente în blocuri și peste 
1 750 locuințe proprietate personală, 
adevărate vile, o rețea de alimen
tare cu apă de 50 km, peste 20 km 
de canalizare, 18 300 mp spații co
merciale. aproape 41 km străzi asfal- 

bleme ale lumii actuale, se poate a- 
firma că țărilor balcanice le revine 
un important rol propriu în efortu
rile îndreptate spre realizarea dezar
mării. în primul rînd a dezarmării 
nucleare.

De cea mai mare importanță In 
acest sens ar fi transformarea Bal
canilor într-o zonă fără arme nu
cleare — obiectiv în sprijinul căruia 
România s-a pronunțat și se pro
nunță cu deosebită consecvență, cu 
convingerea că aceasta s-ar înscrie 
ca un incontestabil aport construc
tiv la eliminarea gravelor primej
dii ce amenință continentul și în
treaga umanitate. Mai ales în con
dițiile de azi, cînd s-au deschis 
perspective spre reducerea primej
diei nucleare in Europa, transfor
marea întregii Peninsule Balcanice 
într-o zonă denuclearizată ar avea 
un ecou pozitiv de amplă re
zonanță. în același timp, este știut 
că. pronunțindu-se constant pentru 
denuclearizarea Balcanilor, România 
și Bulgaria au prezentat propunerea 
conținută în Declarația-Apel a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
președintelui Todor Jivkov cu prl- 
'Vire la realizărea în Balcani a unei 
zone fără arme chimice. O contribu
ție constructivă la realizarea în Bal
cani a unei asemenea zone a păcii 
și colaborării ar avea, totodată, 
eliminarea bazelor militare, a tru
pelor străine ; experiența istorică a 
arătat limpede că ingerințele unor 
puteri extrabalcanice în regiune nu 
au adus niciodată mai multă secu
ritate. ci, dimpotrivă, au contribuit 
la instabilitate, au generat animo
zități și spirit de ostilitate, făcind 
ca în Peninsula Balcanică să se 
mențină decenii de-a rindul un fo
car de permanentă tensiune și în
cordare. Este un adevăr axiomatic 
că transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și colaborării ar con
stitui un aport considerabil la edifi
carea securității europene ; de la 
„butoiul cu pulbere" de odinioară al 
continentului, la o zonă de pace 
și bună vecinătate, radiind o am
bianță de înțelegere și cooperare 
constructivă — iată un drum isto
ric, un mobilizator obiectiv pentru 
toate popoarele și statele regiunii.

Aceasta ar însemna, totodată, 
crearea unor condiții optime pentru 
ca toate popoarele regiunii să lichi
deze cit mai grabnic o anumită ră- 
mînere în urmă, moștenire a vicisi
tudinilor istorice, să înainteze cu pași 
mari în înfăptuirea obiectivelor lor

—————■■■   ■-.................................................

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 32-a ani

versări a Zilei Armatei Populare 
Naționale a Republicii Democrate 
Germane, la ambasada acestei țări 
din București a avut loc, miercuri, o 
conferință de presă.

tv
20,00 Telejurnal
20,23 Pe drumul înfăptuirii noii revo

luții agrare (color). Experiența 
fruntașilor — cunoscută, Însușită, 
grabnic generalizată 1

20,43 Magistralele conștiinței revoluțio-

vremea
Institutul de meteorologie țl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 25 februarie, ora 20 — 28 
februarie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi Închisă. îndeosebi în prima parte a 
Intervalului, cind vor cădea precipi
tații In toate regiunile țării sub formă 
de ploaie, lapovlță și ninsoare. Local, 
In sudul șl sud-estul țării, cantitățile 
de precipitații vor depăși 15 litri pe 
metru pătrat In 24 de ore, apoi aria 
precipitațiilor se va restrlnge. semna- 
lindu-se, local, în regiunile nordice și, 
Izolat, in celelalte regiuni. Vintul va 
prezenta Intensificări temporare ln-

tate. Si. bineînțeles, o industrie mo
dernă. dinamică. în unități a _ căror 
producție a crescut de aproape 7 ori 
fată de perioada anterioară. Se-nțe- 
lege că și consiliul popular orășe
nesc, ca prim-gospodar al acestei 
localități prospere. împreună eu ce
tățenii. fac eforturi pentru a păstra 
și spori frumusețea urbei ce se 
oglindește în marele lac. să ofere 
oamenilor condiții cît mai bune de 
muncă si de viată. Schimbări struc
turale s-au petrecut și în orașele 
Strehaia. Vînju Mare si Baia de 
Aramă.

Construcțiile de locuințe au fost 
însoțite de dotări edilitare indispen
sabile unor așezări urbane. Dacă în 
1968 existau, in județ, doar două 
orașe cu rețea de distribuție a apei, 
în prezent 51 de localități benefi
ciază de o asemenea rețea ; în 1968 
suprafața comercială era de 45 570 
mp. in prezent este de peste 125 000 
mp.

Cultura. învățămîntul. ocrotirea 
sănătății au cunoscut, in acești ani. 
aceleași ample înnoiri. Aici. în 
Mehedinți, unde oamenii si așezările 
au chipul luminos al anilor pe care 
îi trăim, pulsează si o bogată viată 
spirituală. Copiii au la dispoziție 
551 unități școlare, 22 internate si 
cămine. 17 cantine. Pentru ocrotirea 
sănătății locuitorilor județului nos
tru. partidul și statul au făcut 
aceleași mari eforturi. Baza mate
rială. in acest domeniu, cuprinde 7 
spitale. 103 dispensare medicale te
ritoriale. de întreprindere si școlare. 
6 policlinici. 2 leagăne pentru copii, 
11 creșe.

Festivalul național „Cintarea Româ
niei" — generoasă inițiativă a . to
varășului Nicolae Ceaușescu — a 
determinat o puternică emulație în 
rindul creatorilor de valori. Zeci de 
mii de participanți din rindul oa
menilor muncii sint antrenați, cu 
-fiecare nouă ediție, in cadrul acțiu
nilor de masă, avînd la dispoziție o 
puternică baza materială : 5 case de 
cultură. 203 cămine culturale. 127 
cinematografe. 329 biblioteci. In ca
drul celor 2 300 formații artistice 
sînt cuprinși peste 35 000 de oameni 
ai muncii. In județ tsi desfășoară 
activitatea 41 cercuri tehnico-aplica- 

de progres economic și social. în a- 
cest sens, o deosebită însemnătate ar 
avea extinderea cooperării multilate
rale. Experiența arată că, prin unirea 
forțelor, se pot realiza cu succes 
obiective de cea mai mare impor
tanță pentru progresul economic al 
țărilor balcanice, fructificîndu-se 
avantajele apropierii geografice, ac- 
tionîndu-se pentru extinderea cola
borării economice, tehnico-științifice 
și culturale, in domeniul mediului 
înconjurător si în alte domenii de 
interes reciproc.

Așa cum este cunoscut, România 
socialistă a susținut întotdeauna că 
singura modalitate eficientă de abor
dare și rezolvare a problemelor 
interstatale o constituie calea dia
logului, bi și multilateral, purtat în 
spiritul respectului reciproc, al voin
ței politice de conlucrare. Se poate 
spune că însăși organizarea reuniu
nii de la Belgrad a fost posibilă 
tocmai datorită recunoașterii însem
nătății acestei căi, a înțelegerii că 
diferitele probleme aflate in suspen
sie nu trebuie să împiedioe desfășu
rarea unui dialog politic tot mai 
amplu și că, dimpotrivă, numai și 
numai pe o asemenea cale se poate 
Înainta spre rezolvarea trainică a 
tuturor problemelor, se pot crea 
condițiile unei conlucrări multila
terale. bazate pe încredere, pe res
pectarea intereselor si aspirațiilor 
tuturor popoarelor regiunii.

Desfășurindu-se. asa cum este de 
‘așteptat. într-un spirit de stimă și 
respect reciproc, punîndu-se Pe prim 
plan ceea ce este de natură să 
apropie stajele si popoarele bal
canice, interesele lor . fundamen
tale comune, reuniunea de la 
Belgrad poate să asigure un ca
dru propice de afirmare a diferite
lor propuneri, puncte de vedere șl 
inițiative constructive, menite să 
stimuleze dezvoltarea cooperării in- 
terbalcanice. In acest spirit, Româ
nia. asa cum se subliniază în mp- 
sajul tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
participă la lucrări animată de do
rința sinceră de a face totul pentru 
a contribui la desfășurarea lor rod
nică. cu încrederea că asemenea re
zultate pozitive ar duce la dezvol
tarea relațiilor multilaterale între 
țările balcanice, deschizind noi per
spective instaurării în regiune a 
unui climat trainic de bună vecină
tate, securitate si cooperare. în con
sens cu aspirațiile de pace si pro
gres ale popoarelor din Balcani, ale 
tuturor popoarelor Europei si lumii.

V. ALEXANDRESCU

Despre însemnătatea evenimentu
lui aniversat a vorbit atașatul mili
tar, naval și aero al R.D. Germane 
în țara noastră, Richard Luderfinger.

(Agerpres)

nare • Inițiativă, răspundere 
muncitorească

21,00 Roman foileton (color). „în cău
tarea Căpitanului Grant". Adap
tare liberă pentru televiziune 
după romanele lui Jules Verne. 
Coproducție sovieto-bulgară. Pre
mieră pe țară. Regla : G. Govaru- 
hin. Episodul 9

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului 

deosebi in sudul șl estul țării din sec
tor estic, in primele zile. Pe alocuri, in 
estul țării, precum șl în zona de mun
te, va ninge viscolit. Temperatura 
aerului In scădere în partea a doua 
a intervalului. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre minus 7 și plus 
3 grade, mai coborîte in ultima noapte, 
cele maxime vor oscila, în general, 
intre minus 2 șl plus 8 grade. Izolat, 
condiții de polei. In București : Vreme 
predominant Închisă Îndeosebi în pri
ma parte a Intervalului, cînd vor că
dea precipitații sub formă de ploaie 
cu transformare In lapovlță și ninsoa
re. Vîntul va prezenta intensificări din 
sectorul estic in prima parte a inter
valului. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 2 și plus 2 grade, 
cele maxime între plus un grad șl plus 
5 grade.

tive. 55 cercuri de creație — lite
ratură, artă plastică, artă fotografică 
și cinematografică.

Pe tot cuprinsul județului indica
țiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. gu prilejul vizi
telor de lucru, pe această vatră ro
mânească de la Dunăre, au rodit 
bogat în aceste izbînzi pe care, la 
fel ca toate zonele tării. Mehedințiul 
le înscrie in cununa de victorii a 
patriei. Urmind neabătut orientările 
formulate la fața locului de condu
cătorul partidului si statului nostru, 
consiliul popular județean, consiliile 
populare municipal, orășenești și 
comunale, toți locuitorii. în frunte 
cu deputății, și-au mobilizat toate 
energiile și priceperea pentru a da 
viață minunatelor programe de dez
voltare în profil teritorial, a căror 
aplicare în viată va duce la înflo
rirea. pe mat departe, a tuturor 
orașelor și satelor mehedințene. pen
tru a înfăptui exemplar mobiliza
toarele sarcini și obiective strălucit 
jalonate de către Congresul al XIII- 
lea si Conferința Națională ale 
partidului, cu privire la creșterea 
calității vieții oamenilor. Sîntem 
hotăriți ca, prin eforturi susținute și 
o totală dăruire, să mergem in 
ritm cu țara spre viitorul luminos 
al comunismului.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 18 ; 
(sala Amfiteatru) : Drumul singură
tății — 18 ; (sala Atelier) : Pe la 
ceasul cinci spre seară... — 18
• Filarmonica „George Enescu- 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist : Marin Cazacu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Bărbie
rul din Sevilla —- 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Li
liacul — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan d-ra* * 
(sala Grădina Icoanei, 11 93 44) : 
Hamlet — 17

• Extemporal la dirigenție : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11 ; 13; 15: 17,15; 19,30, 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 9: 11; 
13; 15; 17; 19. FLAMURA (83 77 12) — 
9; 11; 13; 15; 17: 19
• Program de desene animate — 1.1, 
Cînd pleacă bunica — 9: 13, Totul se 
plătește — 15; 17; 19: DOINA (16 35 38)

Tovarășului MILOS JAKES
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace 

PRAGA
Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii So
cialiste România, al poporului român și al nostru perso
nal, vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, Guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace și poporului cehoslovac un 
cald salut tovărășesc și cele mai sincere felicitări cu 
prilejul celei de-a 40-a aniversări a victoriei din februarie 
1948 a oamenilor muncii din Cehoslovacia.

Eveniment de importanță hotăritoare pentru destinele 
poporului cehoslovac, victoria din februarie 1948 a oame
nilor muncii, obținută șub conducerea Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, a încununat luptele îndelungate 
duse pentru inlăturarea orânduirii capitaliste și a deschis 
calea edificării societății noi socialiste în patria .dum
neavoastră.

Poporul român urmărește cu simpatie și se bucură sin
cer de realizările remarcabile obținute de poporul ceho
slovac în cei 40 de ani îți dezvoltarea economico-socială, 

'în înflorirea științei și culturii, în ridicarea continuă a 
nivelului de trai.

Dind o înaltă apreciere colaborării româno-cehoslovace, 
ne exprimăm convingerea că relațiile dintre partidele și 
țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, in spi
ritul înțelegerilor convenite la nivel înalt, in interesul 
popoarelor noastre, al cauzei socialismului, progresului și 
păcii în Europa și în lume.

Cu prilejul acestui însemnat jubileu, adresăm comu
niștilor, întregului popor cehoslovac și dumneavoastră 
personal urări de noi și tot mai mari succese în îndepli
nirea hotărîrilor Congresului al XVII-lea al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, în dezvoltarea multilaterală 
a patriei dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

♦
Cu prilejul celei de-a 40-a aniver

sări a victoriei din februarie 1948 a 
oamenilor muncii din Cehoslovacia, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Jăn Papp, a oferit miercuri o 
recepție.

Au participat Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., ad- 
juncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
altor ministere și instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, alți 
membri ai oorpului diplomatic. *

★
Cu prilejul celei de-a 40-a ani

versări a victoriei din februarie 1948 
a oamenilor muncii din Cehoslovacia, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, loan Totu, 
a transmis o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
Bohuslav Chnoupek.

Un important eveniment în istoria 
poporului cehoslovac

Astăzi, poporul prieten ceho
slovac sărbătorește împlinirea a pa
tru decenii de la victoria istorică 
obținută de oamenii muncii la 25 
februarie 1948, sub conducerea 
Partidului Comunist, în lupta pen
tru cucerirea deplină a puterii și 
desăvîrșirea revoluției național-de- 
mocratice, pentru trecerea la edi
ficarea societății socialiste.

In desfășurarea acestei lupte s-au 
succedat ca etape marcante, insu
recția națională slovacă din august 
1944, care a dus la instaurarea pu
terii celor ce muncesc în teritoriile 
eliberate, inaugurînd procesul unor 
adînci prefaceri revoluționare ; in
stalarea regimului democrat-popu
lar în întreaga țară, prin formarea 
guvernului Frontului Național, in 
cadrul căruia un rol important avea 
Partidul Comunist ; intensele ac
țiuni ale clasei muncitoare in ve
derea adîncirii revoluției și trecerii 
Ia transformări sociale radicale.

Adincirea și dezvoltarea tot mai 
amplă a acestui proces, sporirea 
influenței Partidului Comunist — 
devenit, in urma alegerilor gene
rale, cea mai puternică forță poli
tică din Cehoslovacia — au dus la 
înăsprirea rezistenței burgheziei, a 
exponenților ei politici, care, cu 
sprijinul cercurilor imperialiste 
străine, au declanșat, la 20 februa
rie 1948, o criză guvernamentală, 
în scopul de a paraliza activitatea 
de stat și a opera o cotitură reac
ționară în orientarea politică a țării. 
In fața acestei periculoase tenta
tive, clasa muncitoare, păturile 
largi ale poporului au ripostat prin 
desfășurarea unor puternice acțiuni 
de masă, manifestîndu-și sprijinul 
față de orientarea Partidului Co
munist spre apărarea și dezvol
tarea cuceririlor revoluționare, pen
tru izolarea forțelor reacțiunii. 
După șase zile de Intense confrun
tări politice de clasă, s-a ajuns la 
soluționarea pe cale constituțională 
a crizei : guvernul propus de lide
rul Partidului Comunist, Klement 
Gottwald, a obținut aprobarea 
marii majorități a parlamentului — 
moment ce a marcat trecerea, de 
fapt, a întregii puteri in mîinile 
clasei muncitoare și a aliaților săi. 
Aceasta a Însemnat o victorie ho- 
tărîtoaqp în lupta întregului popor, 
a deschis larg perspectiva trecerii 
și înaintării pe calea socialismului.

In cei patruzeci de ani care au 
trecut de la victoria din februarie, 
oamenii muncii din Cehoslovacia, 
sub conducerea Partidului Comu
nist, au înfăptuit ample prefaceri 
revoluționare pe linia edificării 
orinduirii noi. socialiste. Succese de 
prestigiu au fost dobindite in toate 
domeniile activității economice și 
sociale. înălțarea unor mari capa-

• Teatrul Mlo (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tirzie — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) î 
Turnul de fildeș — 18
• Teatrul „C. I, Nottara- (59 31 03, 
sala Magheru) : Scapino — 18 ; (sala 
Studio) : Idioata — 18,30
• Teatrul Giuleștt (sala Majestic,
14 72 34) : Iarna cind au murit can
gurii — 18
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase- (sala Savoy, 15 56 78) : Dra
goste la prima vedere — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română- (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 13 ; De tine dorul mă leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) : 
David Copperfield — 9; Pistruiatul
— 18

♦
Cu prilejul celei de-a 40-a ani

versări a victoriei din februarie 
1948 a oamenilor muncii din Ce
hoslovacia, la ambasada acestei țări 
din București a avut loc miercuri o 
conferință de presă. Au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, redactori ai ziarelor 
centrale. Agenției române de presă 
„Agerpres" și Radioteleviziunii. co
respondenți ai presei străine acre
ditați în țara noastră.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit ambasadorul R.S. 
Cehoslovace la București, Jăn Papp. 
Vorbitorul a relevat că victoria din 
februarie 1948 reprezintă unul din 
cele mai importante momente din 
istoria luptelor clasei muncitoare 
cehoslovace, sub conducerea P.C. din 
Cehoslovacia, pentru eliberarea pa
triei de sub dominația capitalismu
lui șl răsturnarea orinduirii burghe
ze, eveniment care a marcat trecerea 
la construcția socialismului. Amba
sadorul a înfățișat pe larg marile 
realizări dobindite de oamenii muncii 

cități de producție și moderni
zarea celor existente, crearea > de 
noi ramuri industriale, progresul 
continuu al agriculturii au contri
buit la sporirea an de an a poten
țialului economic al țării. Realizări 
de seamă au încununat eforturile 
depuse pentru dezvoltarea științei, 
învățămintului și culturii, pentru 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al popu
lației.

Referindu-se la această perioadă, 
tovarășul Milos Jakes, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, sublinia zilele trecute că 
drumul parcurs a fost un drum 
complex, in acest răstimp tnregis- 
trindu-se și o serie de erori și ne
ajunsuri. In același timp, secretarul 
general al C.C. al P.C.C. a arătat 
că în prezent se întreprind pași 
fermi pe calea restructurării vieții 
sociale și adîncirii procesului de 
democratizare a societății ; esența 
măsurilor adoptate o constituie 
stabilirea unui dialog cu po
porul, sporirea participării oame
nilor muncii la edificarea socialis
mului și soluționarea tuturor 
problemelor legate de acest proces.

Aniversarea de astăzi a fost in- 
timpinată de oamenii muncii din 
Cehoslovacia cu noi progrese în 
eforturile pentru îndeplinirea hotă- 
ririlor Congresului al XVII-lea al 
partidului," îndreptate spre edifi
carea în continuare a societății so
cialiste dezvoltate, prin întărirea și 
modernizarea bazei materiale, prin 
utilizarea intensă a cuceririlor ști
inței și tehnicii, prin perfecționarea 
formelor de organizare a produc
ției etc.

Poporul român urmărește cu in
teres și simpatie efortul con
structiv al oamenilor muncii din 
Cehoslovacia, se bucufă sincer de 
realizările lor în toate sferele de 
activitate. Aniversarea de astăzi 
constituie pentru comuniștii din 
România, pentru poporul nostru un 
prilej de a evoca evoluția pozitivă 
a raporturilor de prietenie și con
lucrare fructuoasă romăno-ceho- 
slovace. în această evoluție își gă
sesc încununare legăturile tradițio
nale de prietenie și solidaritate din
tre popoarele celor două țări, din
tre forțele lor progresiste, revolu
ționare, in lupta împotriva .asu
pririi străine, pentru independență 
națională și progres social. Parti
ciparea armatei române la bătăliile 
purtate umăr la umăr cu armata 
sovietică, cu patrioții cehi și 
slovaci, pentru eliberarea Ceho
slovaciei și zdrobirea fascismului, 
sîngele vărsat cu eroism de ostașii 
români în atitea locuri de pe pâ- 
mîntul cehoslovac au cimentat 
puternic aceste legături.

• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77, sala 
Victoria) : Oul buclucaș — 10 ; 15
• Circul București (10 41 95) : Ca
valcada circului — 18,30
• Studioul de teatru T.A.T.C. 
(15 72 59) : Visul unei nopți de vară 
— 18,30

cinema

♦
cehoslovaci în aniî construcției so
cialiste, in dezvoltarea economico- 
socială a țarii, în ridicarea nivelului 
de trai material și spiritual al celor 
ce muncesc.

Jăn Papp a evidențiat. In cuvîntul 
său, legăturile tradiționale de prie
tenie statornicite intre partidele, 
țările și popoarele noastre, subliniind 
rolul hotărîtor al convorbirilor 
româno-cehoslovace la nivel înalt in 
adincirea și aprofundarea relațiilor 
de colaborare și cooperare bilaterală 
pe multiple planuri, în interesul 
reciproc, al cauzei socialismului și 
păcii.

ir
Cu același prilej. la Consulatul 

general al R.S. Cehoslovace din Con
stanța a avut loc, miercuri, o confe
rință de presă. Semnificația eveni
mentului a fost evocată de Karel 
Dostal, consulul general. De aseme
nea, s-a vizionat o gală de filme 
documentare și vernisat o expoziție 
foto-documentară.

(Agerpres)

Un conținut nou au căpătat re
lațiile româno-cehoslovace in anii 
construcției socialiste. Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre cele două țări, De
clarațiile comune din 1977 și 1981, 
documentele încheiate in 1985 și 
1987, la București și Praga, cu pri
lejul vizitelor reciproce la nivel 
înalt, au constituit și constituie ca
drul larg și fertil al dezvoltării 
conlucrării noastre multilaterale.

Un rol de cea mai mare însem
nătate in extinderea și aprofun
darea raporturilor prietenești ro
mâno-cehoslovace au avut frec
ventele intilniri și convorbiri din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Gustav Ițlusak. care au 
impulsionat puternic, de fiecare 
dată, conlucrarea pe toate planu
rile intre țările noastre.

Constituie un motiv de satisfacție 
reciprocă faptul că relațiile dintre 
partidele și popoarele noastre au 
cunoscut o continuă extindere și 
aprofundare pe plan politic, econo
mic. tehnico-științific și cultural, 
s-au intensificat Schimburile de 
experiență pe linie de partid și de 
stat, intre organizațiile de masă și 
obștești. in cele mai diverse do
menii ale construcției socialismu
lui. în mod deosebit se cuvine 
subliniată evoluția pozitivă a rela
țiilor economice, cărora le-a fost 
deschisă o nouă și amplă perspec
tivă prin „Programul de lungă 
durată privind dezvoltarea colabo
rării economice și tehnico-științi
fice între România și Cehoslovacia 
pînă în anul 2000“, semnat la nivel 
înalt. Paralel cu sporirea conside
rabilă a volumului comerțului intre 
cele două țări, o pondere crescândă 
revine formelor moderne, eficiente 
de conlucrare, cum sint cooperarea 
și specializarea in producție, inclu
siv in ramurile de virf.

în același timp, România și 
Cehoslovacia își aduc contribuția 
la soluționarea constructivă a pro
blemelor ce confruntă omenirea, 
acționează, alături de celelalte 
state socialiste, de toate forțele 
progresiste, pentru realizarea 
dezarmării, în primul rînd a celei 
nucleare, pentru instaurarea pe 
continentul nostru și în întreaga 
lume a unui climat de pace, secu
ritate. încredere și colaborare.

Cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a victoriei din februarie a 
oamenilor muncii din Cehoslovacia, 
poporul român adresează poporului 
cehoslovac prieten cele mai calde 
felicitări. împreună cu urarea de 
noi și însemnate succese în edifi
carea societății socialiste dezvol
tate.

• Unde ești, copilărie : ARTA 
(21 31 86) — 9; 11; 13
• Mesagerul invincibil : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13: 15; 17; 19,
PACEA (71 30 85) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 
19, VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Miss Iugoslavia: LUMINA (14 74 16) 
— 9; 11; 13; 15; 17: 19, GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 13; 17; 19
• Taina reginei piraților : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17; 19:
• Drumuri neumblate : TTMPURT
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Biciul fermecat : LIRA (31 71 71) — 
9: 11; 13; 15; 17: 19
• Misiune specială : AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9: 11; 13; 13: 17: 19
• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19



REUNIUNEA MINIȘTRILOR AFACERILOR EXTERNE AI ȚARILOR DIN BALCANI

Poziția României, concepția, propunerile si inițiativele președintelui 
Nicolae Ceausescu cu privire la dezvoltarea conlucrării 

si transformarea Balcanilor intr-o zonă a păcii si bunei vecinătăți
prezentate de ministrul afacerilor externe, loan Totu

BELGRAD 24 (Agerpres). — 
în capitala R.S.F. Iugoslavia 
au Început miercuri lucrările 
reuniunii miniștrilor afacerilor ex
terne al țărilor balcanice. Iau par
te miniștrii Albaniei — Reis Malile; 
Bulgariei — Petăr Mladenov; Gre
ciei — Karolos Papoulias; Iugosla
viei — Budimir Loncear; României 
— loan Totu; Turciei — Mesut 
YUmaz.

Partidpantil la reuniune au fost 
salutați de Lazar Moisov, președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 
care și-a exprimat convingerea că 
țările balcanice, fiecare in modul 

său specific, definit de sine stă
tător, și toate împreună sînt capa
bile să răspundă aspirațiilor și aș
teptărilor de pace și colaborare ale 
tuturor popoarelor balcanice. Vor
bitorul a subliniat necesitatea ca 
reuniunea să contribuie la instau
rarea unul climat nou In Balcani, 
la Întărirea Încrederii ■ șl a rapor
turilor de bună vecinătate, la dez
voltarea legăturilor de prietenie 
Intre țările balcanice. Intre aces
tea și toate celelalte state și po
poare ale lumii.

Au luat apoi euvlntul miniștri! 
de externe al țârilor participante.

năzuințelor de pace și progres ale 
popoarelor noastre.

Referindu-se la stadiul actual al 
relațiilor dintre țările noastre, pre
ședintele României a spus :

.Apreciem că există condiții pen
tru intensificarea colaborării șl con
lucrării economice, tehnico-științifice 
și culturale între toate țările din 
Balcani. în acest sens aș dori să 
subliniez importanța propunerilor 
României și Greciei privind organi
zarea Ia București a unei înttlnirl la 
nivel Înalt între șefii de state și gu
verne din țările balcanice. Noi con
siderăm că desfășurarea In bune 
condiții a întîlnirii miniștrilor de 
externe din țările balcanice va avea 
o influentă pozitivă In dezvoltarea 
relațiilor, în pregătirea și organizarea 
Conferinței la nivel Înalt a statelor 
din Balcani, ceea ce ar contribui la 
Întărirea încrederii și cooperării in 
această zonă".

în concepția României, o aseme
nea tntilnire la nivel înalt a șefilor 
de state și guverne din țările bal
canice ar avea un rol hotăritor in 
găsirea căilor pentru Întărirea Încre
derii, colaborării multilaterale și 
prieteniei între toate țările si po
poarele din regiune, ar da un puter
nic impuls acțiunilor în direcția 
transformării Balcanilor într-o zonă 
a bunei vecinătăți, a păcii și coope
rării. fără arme nucleare si chimice, 
fără baze militare si trupe străine, 
s-ar înscrie ca un important act po
zitiv în viata continentului european 
si în eforturile care se fac pentru 
făurirea unei lumi a păcii, colaboră
rii ai securității Internationale. în 
această perspectivă. România propu
ne ca Întâlnirea la nivel Înalt a ță
rilor balcanice să aibă loc fie Ia 
sfirsitul acestui an. fie în prima 
parte a anului viitor, la București.

Considerând că problema funda
mentală a epocii noastre o constituie 
oprirea cursei înarmărilor si înfăp
tuirea dezarmării, în primul rînd a 
dezarmării nucleare, asigurarea drep
tului vital al oamenilor, al popoare
lor la pace, la existență, la libertate 
Si independentă. România a acționat 
consecvent pentru atingerea acestui 
tel major. România a salutat acor
dul cu privire la eliminarea rachete
lor cu rază medie si mal scurtă da 
acțiune, considerindu-1 ca un prim 
pas important Pe calea Înlăturării 
uriașelor stocuri de arme nucleare 
în stare să distrugă de mai multe 
ori întreaga omenire. Iată de ce 
apreciem necesar să se intensifice 
eforturile pentru realizarea de noi 
acorduri in direcția reducerii cu 50 
la sută a armelor nucleare strategi
ce. eliminarea completă a acestor 
arme de pe continent și din lume.

Considerăm, totodată, că in actua
lele condiții o importantă deosebită 
ar avea sporirea acțiunilor țărilor 
din Balcani pentru eliberarea Euro
pei, a întregii planete de coșmarul 
nuclear. Existenta armelor nucleare 
intr-o tară sau alta nu reprezintă o 
problemă internă, ci, prin efectele 
lor distrugătoare, aceste arme inte
resează toate națiunile europene, în
treaga lume.

Dorim să declarăm că România nu 
are arme nucleare si nici nu dorește 
să aibă asemenea arme.

După aprecierea noastră, pentru 
trecerea la transformarea Balcanilor 
Intr-o zonă fără arme nucleare ar fi 
necesar, ca o primă acțiuhe concre
tă, ca țările balcanice care au pe te
ritoriul lor asemenea arme să nu 
mai continue amplasarea de noi ar
mamente nucleare sau modernizarea 
celor existente.

De asemenea, țintnd seama da 
faptul că toate țările din Balcani au 
afirmat că nu produc, nu posedă si 
nu intenționează să achiziționeze 
arme chimice, considerăm că ar avea 
o mare importanță continuarea dia
logului In această problemă. In ca
drul unei noi reuniuni de experți. 
In scopul convenirii șl adoptării unei 
declarații solemne, prin care să se 
consacre această situație de fapt.

Pronunțîndu-se cu hotărîre pentru 
eliminarea totală a armelor nucleare 
și chimice. România acționează cu 
toată hotărîrea în direcția reducerii 
substanțiale a armelor convențio
nale, a efectivelor si cheltuielilor 
militare, pentru realizarea unul 
echilibru la un nivel cit mal scăzut.

în concepția României, o impor
tanță deosebită pentru cauza dezar
mării ar avea-o Începerea tratative
lor dintre țările membre ale N.A.T.O. 
și statele participante la Tratatul de 
la Varșovia privind reducerea arme
lor convenționale si forțelor armate 
din Europa, tratative la care să par
ticipe și celelalte state europene. 
După cum se cunoaște. România a 
hotărît printr-un referendum natio
nal — Încă din anul 1986 — să re
ducă unilateral, cu 5 la sută, arma
mentele. efectivele șl cheltuielile mi
litare.

MESAJUL ADRESAT REUNIU
NII DE T O V A R A 8 U L 
NICOLAE CEAUȘESCU, PRE
ȘEDINTELE REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMANIA, mesaj ascultat 
cu deosebită atenție și primit cu 
viu interes de participants a fost 
citit la începutul intervenției sale 
de ministrul român al afacerilor 
externe.

Pe adresa reuniunii au mal fost 
primite mesaje din partea secreta
rului general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, președintelui 
Prezidiului Adunării Populare a 
R.P.S. Albania, Ramiz Alia, pre-

Avînd In vedere deschiderile care 
încep să se contureze în lume, con
siderăm că a sosit timpul să se pună 
problema și a retragerii trupelor 
străine de pe teritoriul altor state, 
să se treacă la desființarea bazelor 
militare străine. în lumina acestor 
considerente, propunem ca statele 
balcanice care au baze militare 
străine pe teritoriul lor să afirme 
hotărîrea lor de a acționa pentru a 
nu mal instala noi baze și a nu mai 
dezvolta și moderniza pe cele exis
tente, urmînd să se acționeze pen
tru trecerea la desființarea acestora.

După cum se știe, există un con
sens general că între problemele 
dezarmării și cele ala dezvoltării 
este o strinsă legătură.

Prin trecerea la măsuri concrete 
în domeniul dezarmării se pot eli
bera resurse suplimentare, menite să 
contribuie la accelerarea progresului 
economic și social al tuturor state
lor. Acest adevăr fundamental este 
pe deplin valabil și pentru țările din 
Balcani.

Acordînd toată atenția dezvoltării 
raporturilor pe plan politic Intre ță
rile balcanice și pentru materiali
zarea unor importante propuneri si 
Inițiative în acest domeniu. Româ
nia a acționat și acționează cu ener
gie pentru amplificarea relațiilor 
economice dintre țările noastre, por
nind de la realitatea că acestea, in
diferent de orânduirea lor. au inte
rese comune privind progresul eco- 
nomico-social al fiecăreia, ceea ce 
impune în mod obiectiv fructificarea 
avantajelor apropierii geografice, a 
legăturilor tradiționale care există 
între ale.

în acest sens. România a Încheiat 
cu țările balcanice importante docu
mente, de natură să stimuleze co
laborarea reciproc avantajoasă — 
programe de lungă durată, acorduri- 
cadru, acorduri comerciale. Conlu
crarea României cu aceste state in
clude astăzi o gamă largă de do
menii — de la utilizarea complexă 
a potențialului hidroenergetic al 
Dunării și cooperarea în unele ra
muri de vlrf ale tehnicii pînă la 
realizarea în comun de noi obiective 
în sectoarele energetic, siderurgic, 
minielr.

Acțianînd pentru dezvoltarea re
lațiilor economice și comerciale 
dintre statele balcanice, inclusiv în 
ce privește colaborarea pe terțe 
piețe, dorim să relevăm interesul 
nostru pentru creșterea permanentă 
a schimburilor die mărfuri. Credem 
că dispunem de importante rezerve 
în acest domeniu, încă insuficient 
puse în valoare. Sîntem partizanii 
dezvoltării neîngrădite a acestor 
schimburi, ai convenirii unor măsuri 
concrete, care să stimuleze relațiile 
comerciale. în acest scop, România 
propune adoptarea unei hotărîri, pe 
baza consultărilor dintre state, pen
tru trecerea la reducerea reciprocă 
a taxelor vamale intre țările noastre, 
ca un prim pas în vederea elimi
nării unor bariere in relațiile comer
ciale dintre ele.

Paralel cu dezvoltarea schimburi
lor comerciale, România acordă o 
atenție deosebită amplificării forme
lor moderne de conlucrare șl în 
primul rînd cooperării economice.

Țările noastre au obținut In ultimii 
ani succese remarcabile în ramuri 
de virf ale tehnicii, cum sînt elec
tronica, electrotehnica, construcțiile 
de mașini, chimia. Ar fi in folosul 
tuturor dacă am folosi pe deplin 
toate posibilitățile existente In aces
te domenii, intensificînd conlucrarea 
în cercetarea șl valorificarea surselor 
de energie și materii prime.

Sîntem interesați și dorim să 
aprofundăm cooperarea și speciali
zarea în producție, inclusiv prin 
dezvoltarea unor forme nai de con
lucrare și prin înființarea de socie
tăți mixte, în domeniul extracției 
cărbunilor, minereului de * fier șl 
altor materii prime, precum și In 
sectoarele energetic, siderurgic, con
strucțiilor de mașini, al folosirii mai 
depline a capacităților de producția 
din țările noastre. Ne pronunțăm, de 
asemenea, pentru dezvoltarea cola
borării in domeniul comunicațiilor și 
optimizarea transporturilor de 
mărfuri intre țările noastre șl în 
tranzit. Credem că este bine să exa
minăm posibilitățile pe care le oferă 
în acest domeniu folosirea mai in
tensă a căilor de transport pe apă. 
în ce ne privește, dorim să subliniem 
și cu acest prilej avantajele pe care 
le oferă Canalul Dunăre—Marea 
Neagră. Considerăm, totodată, că 
putem realiza o strinsă colaborare 
in domeniul dezvoltării rețelei de 
transport auto, al construcției de 
autostrăzi etc.

Am onoarea să prezint concepția, 
propunerile și inițiativele președin
telui Nicolae Ceaușescu cu privire la 
dezvoltarea largă a relațiilor cu toata 
statele balcanice, extinderea rapor
turilor și conlucrării bi și multilate
rale între țările regiunii, transfor
marea Balcanilor într-o zonă a bunei 
vecinătăți, a păcii și cooperării, fără 
arme nucleare și chimice, fără trupe 
și baze militare străine — a spus 
vorbitorul.

în concordanță cu orientarea sta
tornică și principială a politicii sale 
externe. România acordă o atenție 
deosebită relațiilor cu țările vecine, 
dezvoltării colaborării multilaterale 
dintre țările din Balcani, ca o con
tribuție importantă la edificarea unul 
sistem trainic de securitate și coope
rare pe continentul nostru, la făuri
rea unei Europe a păcii, în diversi
tatea arinduirilor sociale, a dezvoltă
rii libere și independente a tuturor 
statelor.

Relațiile statornicite Intre Româ
nia și fiecare din celelalte state bal
canice, situate ferm pe principiile 
egalității, respectării Independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui In treburile interne, nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu forța, 
soluționării tuturor problemelor liti
gioase exclusiv prin negocieri, pe 
cale pașnică, au permis țării noastre 
să-și aducă propria contribuție la în
tărirea încrederii în Balcani, la 
crearea condițiilor care să determine 
desfășurarea unul proces continuu de 
apropiere și Înțelegere. Putem afirma 
cu deplină satisfacție că România are 
raporturi bune cu toate statele din 
tonă.

România a acționat consecvent 
pentru dezvoltarea colaborării multi
laterale între țările balcanice, in 
■toate domeniile, atît prin promovarea 
unor inițiative proprii, cit și prin 
participarea la o serie de acțiuni la 
nivel guvernamental sau neguverna
mental, care au avut loc in alte țări 
din regiune.

Pornind de la ceea ce s-a realizat, 
de la necesitatea de a se deschide 
noi șl ample perspective de dezvol
tare a cooperării, bunel vecinătăți. 
Înțelegerii și securității, președintele 
României a propus încă din 1982 
organizarea unei lntîlniri la nivel 
Înalt a statelor balcanice, ca obiectiv 
die o deosebită însemnătate politică.

România a sprijinit convocarea 
primei reuniuni a Conferinței țărilor 
balcanice la nivel de experți, desfă
șurată la Atena la începutul anului 
1984, In cadrul căreia a fost abor
dată Întreaga problematică a cola
borării balcanice, inclusiv măsuri 
pentru transformarea acestei regiuni 
Intr-o zonă liberă de arme nucleare.

De un ecou larg în Balcani și în 
Europa s-a bucurat inițiativa româ- 
no-bulgară privind transformarea 
Balcanilor tntr-o zonă liberă de 
arme chimice. Pe baza acestei Ini
țiative a avtft loc la București, după 
cum se cunoaște, reuniunea de ex
perți In cadrul căreia România a 
prezentat proiectul unei declarații 
solemne privind proclamarea Balca
nilor zonă liberă de arme chimice.

După cum se știe, s-au desfășurat 
șl alte reuniuni, la Sofia, Ankara și 
Belgrad.

Constatăm, de asemenea, cu sa
tisfacție că se manifestă tot mai 
pregnant, ca un factor pozitiv, voin
ța politică, de dialog intre toate ță
rile din zonă, in scopul intensificării 
conlucrării, atît pe plan bilateral, cit 
și multilateral.

în spiritul poziției sale de princi
piu, sprijinind activ propunerile 
făcute de celelalte țări In vederea 
dezvoltării colaborării multilaterale 
in Balcani, In diferite domenii de in
teres comun, a subliniat vorbitorul. 
România a salutat de la început 
și a răspuns pozitiv la propunerea 
secretarului federal pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugosla
via privind organizarea actualei 
reuniuni a miniștrilor afacerilor ex
terne. ai țărilor balcanice. Am pri
mit cu satisfacție faptul că toate 
țările din zonă au răspuns favorabil 
la inițiativa iugoslavă de convocare 
a acestei reuniuni.

După aprecierea noastră, desfășu
rarea în bune condiții a Întâlnirii 
va exercita o influență favorabilă 
asupra dezvoltării relațiilor și a cola
borării In Balcani, va contribui la 
Întărirea Încrederii și cooperării in 
această zonă. Delegația română par
ticipă la reuniune cu dorința since
ră de a proceda la un schimb liber 
și constructiv de opinii privind căile 
și mijloacele de extindere a coope
rării și conlucrării in domenii de in
teres reciproc.

Importanța reuniunii noastre este, 
fără îndoială, determinată de faptul 
că ea încununează eforturile stărui
toare, depuse'în toți acești ani de 
fiecare țară în parte, pentru dezvol
tarea raporturilor dintre toate statele 
balcanice, validează realismul și jus
tețea acestor, eforturi, dă expresie

Evoluțiile intervenite pe planul 
dezvoltării economico-sociale In ță
rile noastre în ultimii ani șl trans
formările uriașe generate de noua 
revoluție tehnico-științifică impun, 
după aprecierea noastră, intensifica
rea colaborării In domeniul științei 

ședintelul Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, Todor Jlvkov, prl- 
mulul-ministru al Republicii Elene, 
Andreas Papandreu, și primulul- 
ministru al Republicii Turcia, 
Tiirgiit Ozal.

Lucrările reuniunii, care continuă 
joi, stnt prezidate de ministrul de 
externe al țării-gazdă.

★
Președintele Prezidiului Republi

cii Socialiste Federative Iugoslavia, 
Lazar Moisov, i-a primit pe miniș
trii afacerilor externe ai Albaniei, 
Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, 
României și Turciei care participă 
la reuniunea de la Belgrad.

Îl tehnicii, al tehnologiilor de vlrf. 
n mod deosebit să acordăm atenție 

noilor modalități privind transferul 
de tehnologii între țările balcanice, 
în vederea adoptării unor măsuri 
menite să faciliteze schimburi mai 
largi in acest domeniu, în interesul 
reciproc al țărilor și popoarelor 
tioastre.

Ca și alte țări balcanice, România 
a manifestat interes șl și-a adus con
tribuția la inițierea, organizarea șl 
desfășurarea unui șir de reuniuni 
Interbalcanice, cum au fost cele pri
vind cooperarea economică și teh
nică, comunicațiile, transporturile, 
energia și materiile prime energe
tice, cooperarea industrială. Apreci
ind deosebita lor actualitate, ne pro
nunțăm pentru organizarea de nod 
lntîlniri, cu scopul convenirii unor 
acțiuni prioritare care să-și găsească 
realizarea în viitorul apropiat.

Considerăm, de asemenea, că ță
rile noastre dispun de posibilități 
largi pentru extinderea colaborării 
și în domeniul agriculturii și indus
triei alimentare, al ameliorării soiu
rilor de plante și raselor de ani
male.

Aș dori fă subliniez șl importanța 
conlucrării dintre țările noastre pe 
plan european, precum și pe plan 
mai larg, pentru adoptarea de mă
suri care să ducă la dezvoltarea pu
ternică a schimburilor comerciale, a 
cooperării economice și tehnico-ști
ințifice dintre state, pentru înlătu
rarea oricăror forme de presiuni șl 
condiționări politice, a măsurilor 
protecționiste și discriminatorii, a 
oricăror bariere artificiale, care îm
piedică evoluția normală a relațiilor 
economice.

Toate aceste aspecte pot constitui, 
în concepția noastră, obiect de strîn- 
să conlucrare Intre statele balcanice 
pe plan european și internațional, 
pornind de la Interesele lor comune 
de țări In curs de dezvoltare, cars 
doresc restructurarea actualelor ra
porturi economice internaționale 
inechitabile, instaurarea noii ordini 
economice internaționale, care să 
ofere condiții pentru dezvoltarea lor 
mai puternică.

Acționînd pentru dezvoltarea co
laborării interbalcanice, țara noastră 
a sprijinit crearea sau revitalizarea 
și intensificarea activității unor or
ganisme permanente de cooperare, 
cu caracter specializat, guvernamen
tale sau neguvernamentale — comi
tete naționale, conferințe, uniuni, 
asociații. Apreciem că activitatea 
acestora are o mare importanță pen
tru afirmarea tot mai puternică șl 
promovarea continuă a spiritului de 
cooperare interbalcanică.

Ne pronunțăm șl acționăm pentru 
dezvoltarea colaborării dintre țările 
noastre pe plan cultural, pe linia în- 
vățămîntului, tineretului, informa
țiilor. turismului, sportului etc. Sub
liniem și cu acest prilej necesitatea 
ca schimburile si colaborarea in 
toate domeniile să servească unei 
mai bune cunoașteri reciproce, pre
zentării corecte șl obiective a reali
tăților din fiecare tară, apropierii si 
Înțelegerii între popoarele noastre.

Sîntem convinși că desfășurarea 
cu succes a actualei reuniuni a mi
niștrilor afacerilor externe ai țărilor 
balcanice va marca un pas impor
tant pe calea destinderii si Înțele
gerii. spre îmbunătățirea în conti
nuare a climatului politic, va fi de 
natură să deschidă perspective po
zitive dezvoltării ulterioare a aces
tui proces, reprezentînd astfel o 
etapă rodnică în pregătirea și orga
nizarea Conferinței la nivel înalt a 
țărilor balcanice, care să aibă loc la 
București. Afirmarea unui consens 
al participanților de a acționa pen
tru atingerea acestui obiectiv ma
jor ar fi salutară și ar putea oferi 
o largă perspectivă pentru concer
tarea eforturilor noastre.

Doresc să exprim acordul față de 
propunerile vizînd continuitatea 
reuniunilor miniștrilor afacerilor 
externe din țările balcanice, organi
zarea periodică a acestora, pe baza 
principiului rotației, în fiecare din 
țările balcanice.

După părerea noastră, ar avea o 
deosebită importantă găsirea de 
forme adecvate pentru valorificarea 
ideilor și propunerilor prezentate în 
acest cadru asupra problemelor pri
vind viitorul cooperării dintre țările 
noastre.

în încheiere, a spus vorbi
torul, exprim voința fermă de 
a conlucra strlns cu distinșii re
prezentanți ai țărilor participante, 
cu dorința de a identifica noi căi 
pentru întărirea si amplificarea ra
porturilor dintre țările noastre, de a 
stabili prin consens noi coordonate 
pentru conlucrarea viitoare tn Bal
cani. în interesul popoarelor (noas
tre. al colaborării șl păcii In această 
regiune, în Europa si In întreaga 
lume.

Ședința festivă 
de la Praga 
Raportul prezentat 

de tovarășul Milos Jakes
PRAGA 24 (Agerpres). — Miercuri 

a avut loc la Praga ședința festivă 
comună a C.C. al P.C.C., C.C. al 
Frontului Național, Prezidiului Adu
nării Federale șl Guvernului R.S.C., 
consacrată celei de-a 40-a aniver
sări a victoriei din februarie 1948 a 
oamenilor muncii din Cehoslovacia.

în raportul prezentat cu acest pri
lej, Milos Jakes, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a 
subliniat că cel 40 de ani care au 
trecut de la victoria din februarie 
constituie o perioadă de ample trans
formări revoluționare in viața țării, 
de mari realizări pe calea construi
rii societății socialiste obținute de 
poporul cehoslovac sub conducerea 
partidului său comunist. Vom dez
volta și în viitor și vom consolida 
sistemul nostru politic, a arătat vor
bitorul. Vom adinei și consolida for
mele de autoconducere, de partici
pare a poporului la conducerea eco
nomiei și societății prin aplicarea 
principiilor democratice, printr-un 
dialog cu cetățenii. Unul dintre fac
torii principali ai dezvoltării dinami
ce a societății 11 constituie necesita
tea Îmbinării armonioase a socialis
mului cu revoluția tehnico-științifi
că, a relevat Milos Jakes.

Referindu-se la problemele vieții 
Internaționale, vorbitorul a subliniat 
că o pace trainică nu poate fi asigu
rată prin măsuri In domeniul mili
tar. Inițiativele reieșite din dialogul 
In problemele dezarmării trebuie a- 
pllcate pentru realizarea de progrese 
In toate sferele de colaborare din
tre state — a spus secretarul gene
ral al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

Economia națională 
a R.P. Chineze in 1987

BEIJING 24 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă a dat publicității co
municatul Biroului național de sta
tistică al R. P. Chineze cu privire 
la dezvoltarea economico-socială a 
țării în 1987. Comunicatul subliniază 
că produsul național brut a crescut 
cu 9,4 la sută, iar venitul național — 
cu 9.3 la sută în comparație cu 1986. 
Se subliniază că valoarea producției 
Industriale totale a sporit, față de 
anul precedent, cu 16,5 Ia sută.

în agricultură producția realizată a 
fost cu 4,7 la sută mai mare.

Comunicatul subliniază, totodată, 
că la sfîrșitul anului 1987 populația 
R. P. Chineze se ridica la 1,08 mi
liarde locuitori, fiind cu 15 milioane 
locuitori mai mare față de finele 
anului 1986.

R.S.A.

Escaladarea 
represiunilor rasiste
A fost interzisă activitatea 

a 17 mari organizații 
antiapartheid

PRETORIA 24 (Agerpres). — Auto
ritățile rasiste de la Pretoria au făcut 
un nou pas în escaladarea prigoanei 
Împotriva mișcării antiapartheid din 
R.S.A. Astfel, după cum s-a anun
țat, autoritățile au publicat un de
cret în gazeta oficială, prin care se 
interzice orice activitate a 17 mari 
organizații ce militează pentru abo
lirea apartheidului ca politică de 
stat. Printre organizațiile care cad 
sub incidența noii măsuri arbitrare 
se află și Frontul Democratic Unit, 
grupare antiapartheid cu milioane 
de aderenți.

NAȚIUNILE UNITE 24 (Ager
pres). — într-o declarație dată pu
blicității la New York, după înapo
ierea din recentul turneu întreprins 
în Africa, secretarul general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, a 
subliniat că printre problemele poli
tice majore ale continentului figu
rează apartheidul, a cărui înlăturare 
presupune — în opinia sa — „efor
turi concertate ale întregii comuni
tăți internaționale". Perez de Cuel
lar, a arătat că în legătură cu Nami
bia a făcut cunoscut oficialităților 
din țările vizitate hotărîrea O.N.U. 
de a continua acțiunile menite să 
ducă la încetarea ocupării ilegale a 
acestui teritoriu de către regimul 
minoritar de la Pretoria.

PRESA

ÎNTÎLNIRE. La Budapesta a 
avut loc o întîlnire între Janoi 
Kadar, secretar general al P.M.S.U., 
și Andrei Gromîko, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., aflat în vizită 
oficială de prietenie în R. P. Unga
ră. Au fost discutate aspecte ala 
relațiilor bilaterale pe linie de 
partid și de stat și s-a procedat 
la un schimb de păreri asupra 
unor probleme ale vieții interna
ționale actuale.

ÎNTREVEDERE. La Phenian a 
avut loc o întrevedere între Kim Ir 
Sen. președintele R.P.D. Coreene, 
și Kenneth David Kaunda, pre
ședintele Republicii Zambia, care 
întreprinde o vizită oficială da 
prietenie în R.P.D. Coreeană.

LA SEDIUL NAȚIUNILOR UNI
TE din New York s-a anunțat ofi
cial că, în urma consultărilor din
tre membrii O.N.U., cea de-a 42-a 
sesiune a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite lși va 
relua lucrările la 29 februarie.

PROTEST LA PANMUNJON. 
Reprezentantul R. P. D. Coreene 
în cadrul Comisiei militare de ar
mistițiu. a cărei sesiune a avut loc 
la Panmunjon, a condamnat deci
zia S.U.A. șl Coreei de Sud de a 
desfășura manevre miUtare comu
ne sub denumirea „’ream Spirit

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI KUWEIT

Alteței Sale
Șeic JABER AL AHMAD AL JABER AL SABAH 

Emirul Statului Kuweit
KUWEIT

Cu prilejul aniversării Zile! naționale a Statului Kuweit, am deoeebita 
plăcere să vă adresez calde felicitări, Împreună cu cele mai alese urări de 
sănătate șl fericire personală, iar poporului kuweltian prieten pace șl 
prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Prețedintelt 

Republicii Socialista România

TELEGRAMA
Prlmul-mlnistru el Guvernului 

Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu, a 
trimis prințului moștenitor și prim- 
ministru al Statului Kuweit, șele 
Saad Al Abdullah Al Salem Al Sabah,

La 25 februarie, poporul kuwel- 
tlan sărbătorește împlinirea a 27 
de ani de la memorabilul act al 
proclamării independenței, care a 
pus capăt dominației coloniale și a 
deschis o nouă pagină în istoria 
țării. Trecînd la valorificarea în in
teresul propriu a marilor sale re
zerve de petrol, tînărul stat din 
zona Golfului (suprafața — 17 818 
kmp ; populația — 1 500 000 locui- 
ori) a reușit într-o perioadă relativ 
scurtă să lichideze înapoierea eco
nomică moștenită din trecut și să 
obțină o serie de importante rea
lizări pe calea creării unei indus
trii moderne, a dezvoltării econo
mice și sociale.

O ilustrare elocventă a acestor 
prefaceri o oferă însăși capitala 
statului, orașul Kuweit. Dacă acum 
un sfert de veac aceasta era o 
modestă așezare de pescari și cău
tători de perle, a cărei populație 
nu depășea 50 000 de locuitori, as
tăzi ea se înfățișează privirilor ca 
unul dintre cele mai frumoase ora
șe ale Orientului Mijlociu. Străzile 
sale largi sînt mărginite de clă
diri din beton și sticlă, iar numărul 
populației a crescut de peste 20 de 
ori. An de an noi edificii impună
toare vin să se adauge celor exis
tente. Astfel, alături de o serie de 
construcții care constituie adevă
rate simboluri ale Kuweitului con
temporan, aici va fi realizat un 
centru de telecomunicații cu un 
turn înalt de 370 m. Atît In peri

Convorbiri bulgaro-turce
BELGRAD 24 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția B.T.A., mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Bulgaria, Petăr Mladenov, șl minis
trul de externe al Turciei, Mesut 
Yilmaz, au avut, la Belgrad, un con
structiv schimb de păreri in proble
me privind relațiile bilaterale și au 
semnat un protocol care oferă noi 
posibilități pentru dezvoltarea ra
porturilor dintre cele două țări ve
cine. Documentul prevede crearea 
unul grup de lucru pentru pregătirea 
proiectului unei declarații referitoa
re la principiile bunei vecinătăți, 
prieteniei și cooperării bilaterale. Un 
al doilea grup de lucru se va ocupa 
de stabilirea unor măsuri concrete

Noi luări de poziție fn sprijinul 
soluționării problemei cipriote

NICOSIA 24 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Nicosia agenției 
Taniug. noul președinte al Ciprului, 
Ghiorghios Vassiliou, a subliniat că 
viitorul său guvern va continua poli
tica de nealiniere și neutralitate și 
va Îndeplini un rol mai activ decît 
pînă acum în cadrul mișcării de 
nealiniere.

Pe de altă parte, el a apreciat că 
soluționarea problemei cipriote re
prezintă cea mai importantă sarcină 
a mandatului său prezidențial.

Agenția Taniug reamintește că, In 
timpul campaniei electorale, noul 
președinte cipriot șl-a exprimat do

Puternică manifestație împotriva șomajului In R. F. G.
BONN 24 (Agerpres). — Aproxi

mativ 80 000 de locuitori ai regiunii 
Ruhr, din R. F. Germania, au parti
cipat la o manifestație împotriva șo
majului care afectează grav această 
regiune — informează agenția D.P.A.*  
Un uriaș lanț uman, lung de circa 
80 km. a legat numeroase localități

88“. El a afirmat că hotărîrea de
monstrează lipsa de dorință a 
S.U.A. și Coreei de Sud de a da 
curs propunerilor R. P. D. Coreene 
îndreptate spre instaurarea păcii 
în regiune și realizarea reunificării 
pașnice a țării, transmite agenția 
A.C.T.C.

REALEGERE. Knessetul (parla
mentul) Israelului l-a reales cu 
majoritate de voturi pe Chaim 
Herzog ca președinte al țării. Man
datul său cuprinde o perioadă de 
cinci ani.

TEST ELECTORAL. în cadrul a- 
îegerilor preliminare pentru desem
narea candidaților la alegerile pre
zidențiale din S.U.A., desfășurate 
marți în statul Dakota de Sud, vic
toria a revenit, în tabăra Partidu
lui Republican, senatorului Robert 
Dole, cu 55 la sută din voturi, 
urmat de Pat Robertson (20 la sută) 
și vicepreședintele George Bush, cu 
19 la sută. în cadrul Partidului De
mocrat, victoria a revenit lui Ri
chard Gephardt, cu 44 la sută, ur
mat de Michael Dukakis, cu 31 la 
sută, și Albert Gore, cu 8 la sută. 
Adunările electorale („caucus") care 
au avut loc In statul Minnesota 
s-au soldat cu următoarele rezul
tate : în cadrul Partidului Republi
can, Robert Dole a Întrunit 42,5 la 
sută din voturi, fiind urmat de Pat 
Robertson (28 la sută). Jack Kamp 
(15 la sută) șl George Bush (11 la

o telegramă cu prilejul Zilei națio
nale a acestei țări, in care îi adre
sează sincere felicitări, împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire, de succes deplin in activita
tea sa.

metrul orașului, dt șl dincolo de 
limitele sale, se desfășoară o In
tensă viață economică. Cel mai im
portant centru industrial al ..țării 
se află la 45 km sud de orașul 
Kuweit. Aici, în localitatea Shuai- 
ba-Ahmadi, sînt reunite modeme 
rafinării, un renumit terminal pe
trolier, o uzină de desalinizare a 
apel de mare, fabrici de materiale 
de construcții și de produse ali
mentare, care vin să întregească 
imaginea adîncilor transformări în
noitoare petrecute In viața tânăru
lui stat arab.

Animat de sentimente de prie
tenie față de popoarele arabe, po
porul român urmărește cu interes 
și simpatie succesele obținute de 
poporul kuweitian pe calea dez
voltării economice și sociale. între 
Republica Socialistă România și 
statul Kuweit s-au statornicit re
lații de colaborare, întemeiate pe 
stimă și respect reciproc, care cu
nosc un curs ascendent. Momente 
de cea mal mare însemnătate in 
această direcție le-au constituit in- 
tîlnirile la nivel înalt din Kuweit 
și de la București, care, prin a- 
cordurile și înțelegerile'convenite, 
au dat un puternic impuls conlu
crării româno-kuweitiene pe diver
se planuri. Extinderea în conti
nuare a acestei conlucrări cores
punde pe deplin intereselor reci
proce, contribuind, în același timp. 
Ia promovarea cauzei păcii șl Înțe
legerii internaționale.

In vederea dezvoltării cooperării bi
laterale In diferite domenii. Miniștrii 
de externe al celor două țări vor 
avea lntîlniri periodice pentru a 
analiza activitatea grupelor de lu
cru. între ministerele de externa ale 
Bulgariei și Turciei vor avea îoo 
consultări periodice.

în cadrul unei noi lntîlniri. avută 
In capitala Iugoslavă, cel doi mi-, 
niștri de externe au convenit ca fn 
luna mal să se desfășoare, concomi
tent, reunhmUe’ câmisltei bilaterale 
pe probleme politice — Ia Sofia, șl 
comisiei pentru colaborarea In do
meniul economic si In alte sectoare 
— la Ankara.

rința de a se lntllnl cu liderul co
munității turco-cipriote, Rauf Denk- 
taș, fără condiții prealabile.

Comitetul Central al Partidului 
Progresist al Oamenilor Muncii din 
Cipru (A.K.E.L.) a dat publicității o 
declarație In care este afirmat spri
jinul deplin față de programul noului 
președinte al țării, Ghiorghios Vassi
liou. Atașați ferm idealurilor demo
crației și unității — se spune in do
cument —. trebuie să depunem 
toate eforturile pentru a deschide 
calea reglementării problemei ci
priote.

ale Ruhrulul, pleclnd din Duisburg- 
Rheinhausen șl ajungind la Dort
mund. Manifestația a fost organizată 
la chemarea sindicatelor „Ig Metall". 
a primarilor din numeroase localități 
ale regiunii, a Partidului Social-De
mocrat șl a unor personalități.

f 

sută). In timp ce In rlndurlle aspi
ranților democrați cîștigător a fost | 
Michael Dukakis (34 la sută), ur- | 
mat de Paul Simon și Jesse 
Jackson cu 18 la sută fiecare.

REUNIUNEA CONSILIULUI 
N.A.T.O. La Bruxelles a avut loc 
o reuniune a Consiliului N.A.T.O. 
la nivelul miniștrilor afacerilor ex- I 
terne ai țărilor membre. Cu acest 
prilej, secretarul de stat al S.U.A., 
George Shultz, a prezentat o in
formare asupra rezultatelor con
vorbirilor pe care le-a avut în ulti
mele zile la Moscova cu conducă
torii sovietici.

DECLARAȚIE. Secretarul gene- i 
ral al Ligii Arabe, Chedli Klibi, a I 
reafirmat într-o declarație spriji- 1 
nul țărilor arabe pentru organiza
rea unei conferințe internaționale 
de pace în Orientul Mijlociu. Klibi I 
a subliniat necesitatea punerii în 
aplicare a rezoluțiilor Consiliului I 
de Securitate cu privire la situația | 
din teritoriile ocupate, recunoaște
rii drepturilor poporului palesti
nian la autodeterminare.

PROPUNERE. Președintele Re
publicii Nicaragua, Daniel Ortega, 
a propus realizarea unei noi runde 
de convorbiri directe cu forțele 
contrarevoluționare in vederea ■ 
concertării unei Încetări a focului. I 
într-o scrisoare adresată mediato- ■ 
rului dialogului, șeful statului nl- 
caraguan sugerează ca această reu
niune să Înceapă la 26 februarie, ' 
în capitala Guatemalel, și în ca- 
drul căreia — a opinat el — tre
buie să fie luata tn discuție pune- ' 
tele de coincidență existente pe . 
agendele prezentate de cele două I 
părți. •
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