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Sub prașeAțfa tovarășului Niolaa Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunjst Român, a avut loc, simbătă, 
5 martie, ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat 
MODUL CUM S-A REALIZAT PLANUL 
PE LUNA FEBRUARIE. In acest cadru, 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat că realizările 
pe luna februarie și, în general, pe primele 
două luni ale anului — deși sînt superioare 
celor din perioada corespunzătoare a anului 
trecut — nu se ridică încă la nivelul preve
derilor de plan, al posibilităților existente. 
A fost relevată necesitatea de a se lua toate 
măsurile în vederea lichidării, în cel mai 
scurt timp, a neajunsurilor ce s-au mani
festat și pentru realizarea, în bune condi
ții, a planului pe luna martie, îndeosebi 
a exportului, a investițiilor, a tuturor indi
catorilor economici. S-a cerut ca minis
terele, centralele, unitățile economice, orga
nele și organizațiile de partid să urmă
rească zilnic felul in care se realizează sar
cinile de plan, să acționeze cu mai multă 
fermitate pentru lichidarea stocurilor de 
produse, prin valorificarea acestora, pentru 
ridicarea întregii activități la un nivel su
perior de calitate și eficiență.

De asemenea, secretarul general al parti
dului a indicat să se asigure elaborarea și 
pregătirea planului pe luna aprilie și pe tri
mestrul al doilea, astfel ca acesta să ajungă 
din timp în unitățile de producție spre a se 
putea lua toate măsurile tehnice și organi
zatorice în vederea realizării lui.

în agricultură s-a atras atenția ca, o dată 
cu pregătirea și desfășurarea corespunză
toare a lucrărilor de primăvară, să se acțior 
neze cu toată hotărirea pentru realizarea in

întregime a prevederilor privind asigurarea 
fondului de stat și a fondului de autoapro- 
vizionare, la produsele animaliere — carne, 
lapte — și la alte produse.

In continuare, în cadrul ședinței, Comite
tul Politic Executiv a examinat un RA
PORT PRIVIND ACTIVITATEA DELEGA
ȚIEI ROMANE LA REUNIUNEA MINIȘ
TRILOR AFACERILOR EXTERNE AI ȚĂ
RILOR BALCANICE, DESFĂȘURATĂ LA 
BELGRAD, ÎN ZILELE DE 24—26 FE
BRUARIE 1988.

Comitetul Politic Executiv a aprobat ac
tivitatea delegației țării noastre, care, în 
baza mandatului încredințat, a prezentat, in 
cadrul reuniunii, concepția, propunerile și 
inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu privire la dezvoltarea largă a relațiilor 
României cu toate statele balcanice, extin
derea raporturilor și conlucrării bi și multi
laterale dintre ele, instaurarea unui climat 
trainic de înțelegere și largă colaborare, 
transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii 
și cooperării, fără arme nucleare și chimice, 
fără baze militare și trupe străine.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
intîlnirea miniștrilor de externe ai statelor 
balcanice, înțelegerile la care s-a ajuns cu 
acest prilej reprezintă un eveniment de în
semnătate deosebită, demonstrînd că este 
posibil — și trebuie — să se acționeze, în 
continuare, pentru realizarea unor relații 
noi între toate țările din Balcani, care să 
ducă la întărirea încrederii și securității, Ia 
consolidarea păcii și colaborării în această 
parte a lumii. In acest sens, s-au relevat 
propunerile României și Greciei privind or
ganizarea, la București, a unei intilniri la 
nivel înalt a șefilor de state și guverne din 
țările balcanice, subliniindu-se că aceasta 
este de actualitate și reprezintă o necesitate

vitală în vederea stabilirii unui program 
complex de extindere a colaborării econo
mice, tehnico-științifice, culturale și în alte 
domenii, ca o parte a dezvoltării cooperării 
în Europa și in întreaga lume. în concepția 
României, această întîlnire ar avea un rol 
hotărîtor în dezvoltarea relațiilor de priete
nie, colaborare multilaterală și înțelegere 
între toate țările și popoarele din regiune, 
ar impulsiona puternic acțiunile de transfor
mare a Balcanilor într-o zonă a păcii și co
operării, s-ar înscrie ca un important eve
niment pozitiv în viața continentului nos
tru, în lupta pentru destindere, dezarmare, 
securitate și largă colaborare internațională.

Comitetul Politic Executiv a reafirmat 
hotărirea partidului și statului nostru de a 
milita și pe mai departe pentru promovarea 
spiritului de conlucrare și dialog între sta
tele balcanice, pentru identificarea de noi 
căi și mijloace privind amplificarea cola
borării pe cele mai diferite planuri, întări
rea păcii, a bunei vecinătăți, a încrederii în
tre toate țările din Balcani, pe baza princi
piilor egalității depline în drepturi, respec
tului independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, a dreptului fiecărei 
națiuni de a se dezvolta liber, potrivit vo
inței și aspirațiilor proprii.

în acest scop, au fost aprobate o serie de 
propuneri privind dezvoltarea largă a rela
țiilor României cu țările balcanice — și în
deosebi extinderea colaborării economice, 
tehnico-științifice și în alte domenii —, pen
tru instaurarea în Balcani, în Europa și în 
lume a unui climat trainic de securitate, în
țelegere și pace.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probjeme curente ale activită
ții de partid și de stat.

Pe toate șantierele de investiții - organizare riguroasă a muncii, ritmuri superioare de lucru
SATU MARE : O nouă 
capacitate in funcțiune
La întreprinderea de utilaj mi

nier Satu Mare a intrat în funcți
une o capacitate de turnare a pie
selor din oțel alcătuită din cup
toare (de 400 și 250 kg) și o linie 
mecanizată de transport al forme
lor în care se toarnă oțelul. Piesele 
turnate din oțel realizate aici se 
folosesc ca elemente pentru elec- 
tropalane și repere pentru conve- 
ioare destinate exportului, asigu- 
rindu-se astfel, pentru prima oară 
din acest an. o parte din necesarul 
de astfel de piese al unității. 
(Octav Grume za).

ACTIVITATEA CONSILIILOR 
POPULARE 

la un nivel superior de eficiență socială
In centrul activității tuturor consiliilor populare tre

buie să se afle înfăptuirea obiectivelor strategice stabilite 
de Congresul al XIII-lea al partidului privind trecerea 
patriei noastre la un nou stadiu de dezvoltare - de țară 
socialistă mediu dezvoltată - dezvoltarea intensivă a in
dustriei, agriculturii și celorlalte domenii de activitate pe 
baza celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științi
fice și ale noii revoluții agrare, realizarea unei noi calități 
a muncii și vieții întregului nostru popor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Conferința pe țară a președin

ților consiliilor populare s-ș înscris 
ca un important eveniment al 
vieții politice și sociale din țara 
noastră. Larg forum național, con
ferința a constituit, prin întreaga 
ei pregătire și desfășurare, o ex
presie elocventă a caracterului 
cuprinzător al democrației jnunci- 
torești-revoluționare din România. 
Precedată de ample dezbateri de 
lucru în cadrul conferințelor pe 
județe ale deputaților consiliilor 
populare, conferința a prilejuit un 
vast schimb de experiență, a re
prezentat o semnificativă și valo
roasă analiză a acestei experiențe 
acumulate de consiliile populare. 
,.Se poate afirma deci, fără teama 
de a greși — releva tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în cuvîn- 
tarea rostită — că aceste dezbateri 
ale organismelor de bază ale de
mocrației muncitorești-revoluțio- 
nare — organele locale ale puterii 
și administrației de stat — au con
stituit o puternică manifestare a 
dezvoltării democrației noastre 
muncitoreștl-revoluționare, a par
ticipării active a maselor largi 
populare, a întregului popor la 
dezvoltarea patriei, la făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre 
comunism".

Lucrările conferinței și-au găsit 
o strălucită încununare prin 
magistrala cuvîntare rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. -Docu
ment de excepțională valoare teo
retică și practică, cuvîntarea a cu
prins o vastă și multilaterală ana
liză a drumului parcurs de socie- 
tatea noastră socialistă, a sarcinilor 
actuale și de perspectivă ale con
siliilor populare, a principalelor 
direcții de acțiune pentru activita
tea viitoare a acestora. In unani
mitate. participanții la marele fo
rum au adoptat cuvîntarea secre
tarului general al partidului ca 
document programatic de muncă 
și acțiune, amplu și bogat pro
gram pentru perfecționarea activi
tății organelor locale ale puterii și 
administrației de stat, pentru ri
dicarea activității acestora la un 
nivel superior, corespunzător ce
rințelor actuale.

Lucrările conferinței au coincis, 
practic, cu împlinirea a două de
cenii de la reorganizarea adminis- 
trativ-teritorială a țării și în
ființarea județelor. în acest 
context, cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a înfățișat o

cuprinzătoare analiză a uriașelor 
transiormări survenite in viața 
țării pe parcursul acestor două 
decenii, reliefindu-se, cu toată 
claritatea, importanta istorică a 
acestei măsuri, multiplele sale 
consecințe pozitive pentru dezvol
tarea armonioasă a patriei,- pentru 
progresul și înflorirea fiecărei 
zone, pentru bunăstarea întregului 
popor. Creșterea în aceste două 
decenii a producției industriale de 
peste 5 ori, realizindu-se sporuri 
mult mai mari in județele în trecut 
rămase în urmă ; construirea a 
circa 8 000 de noi capacități de pro
ducție ; crearea în fiecare județ a 
cel puțin 4—5 centre industriale ; 
faptul că oricare județ realizează 
în prezent un volum total de acti
vitate economică de minimum 20 
miliarde lei anual ; schimbările 
profunde in structura socială, creș
terea gradului de ocupare a popu
lației pină la 489 persoane la 1 000 
locuitori ; producțiile de cerea
le de peste 30 milioane tone 
obținute în ultimii doi ani ; îm
bunătățirea continuă a condi
țiilor pentru ocrotirea sănătății in 
toate județele, ca și dezvoltarea 
bazei materiale a culturii — sute 
de case de cultură șl cluburi, mii 
de cămine culturale si cinematogra
fe, peste 21000 biblioteci ; creș
terea numărului orașelor de Ia 183 
la 237 și a populației urbane de la 
6,1 milioane la 11,9 milioane — 
toate ilustrează concludent însem
nătatea reorganizării administra- 
tiv-teritoriale. Așa cum sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
în cuvîntare — repartizarea rațio
nală a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării și dezvol
tarea lor rapidă au dus la reduce
rea decalajului dintre județe, la 
omogenizarea dezvoltării lor eco
nomice și, pe această bază, la ri
dicarea gradului de civilizație al 
tuturor localităților, la asigurarea 
deplinei egalități în muncă și via
ță, în exercitarea reală a dreptu
rilor și îndatoririlor și afirmarea 
personalității tuturor cetățenilor 
patriei.

Evocind realizările obținute !n 
aceste două decenii și relevînd con
tribuția. precum și experiența po
zitivă acumulată de consiliile popu
lare, secretarul general al parti
dului a pus în lumină, totodată, 
principalele cerințe și obiective 
spre care trebuie să-și orienteze 
ele activitatea, pentru a-și spori 
considerabil rolul in realizarea sar
cinilor stabilite de Congresul al

XIII-lea și Conferința Națională 
ale partidului, potrivit răspunderi
lor și atribuțiilor superioare ce le 
revin in sistemul democrației mun- 
citorești-revoluționare. în vederea 
înfăptuirii marelui obiectiv națio
nal — trecerea României la stadiul 
de tară cu nivel mediu de dezvol
tare economică.

Prioritatea principală a activi
tății consiliilor populare decurge 
din cerința dezvoltării intensive a 
întregii economii na4ionale, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
revoluției tehnico-științifice, ale 
noii revoluții agrare, a atingerii 
unei noi calități, superioare, a 
muncii și vieții întregii societăți.

în acest cadru, se impun situa
rea în centrul atenției a probleme
lor îndeplinirii în cele mai bune 
condiții a sarcinilor de plan, la 
toți indicatorii. în fiecare între
prindere. implicarea mai profundă, 
permanentă și sistematică a consi
liilor populare în întreaga activi
tate economică desfășurată în raza 
lor teritorială. în același timp a 
fost evidențiată răspunderea ce. re
vine consiliilor populare față de 
dezvoltarea industriei mici și a 
prestărilor de servicii, pentru care 
există în fiecare județ și locali
tate programe speciale vizînd va
lorificarea tot mai bună a resur
selor materiale si de forță de 
muncă locale, creșterea spiritului 
gospodăresc pentru recuperarea 
tuturor materialelor refolosibile, 
utilizarea din plin a resurselor 
energetice locale. Aceasta este ca
lea sigură pe care se va ajunge la 
obținerea in fiecare județ a unei 
producții industriale anuale de 
minimum 50 000 lei pe locuitor, 
respectiv a unei activități econo
mice totale de cel puțin 80 000 Iei 
pe locuitor — ceea ce va repre
zenta un nivel superior in proce
sul dezvoltării armonioase, echili
brate a tuturor zonelor țării, o pu
ternică temelie a omogenizării 
condițiilor de viață șl ridicării ge
nerale a gradului de civilizație 
materială și spirituală a întregului 
popor.

Cu prilejul lucrărilor conferin
ței s-a subliniat, din nou, răspun
derea deosebită ce revine consilii
lor populare pentru dezvoltarea 
agriculturji — ca titulare de plaiț 
pentru întreaga activitate din acest 
domeniu. în lumina orientărilor 
cuprinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este impe-
(Continuare în pag. a Il-a)

REZOLUȚIA
Conferinței pe țară 

a președinților consiliilor populare
IN PAGINA A II-A

Potențialul productiv al economiei 
noastre se va îmbogăți substanțial în 
acest an cu noi și importante capa
cități de producție, construite în in
dustrie, agricultură, în celelalte ra
muri ale producției materiale. Sar
cinile concrete desprinse din planul 
de investiții sînt ample și mobiliza
toare, de înfăptuirea lor integrală, în 
condiții de eficiență economică ridi
cată, depinzînd — în mare măsură 
— realizarea cu riguroasă punctuali
tate a producției prevăzute pe 1988 
și întregul cincinal. Semnificativ in 
legătură cu exigențele deosebite ce 
se pun în fața factorilor cu respon
sabilități directe in procesul de rea
lizare a noilor obiective, capacități 
și instalații este însuși volumul 
fondurilor de investiții alocate, în- 
sumind 255 miliarde lei. De aseme
nea, reține atenția numărul mare 
de capacități importante programa
te să intre in producție în sectoare 
de bază ale economiei: industria mi
nieră și petrolieră, chimie și petro
chimie, energetică, metalurgie și in
dustria construcțiilor de mașini, in
dustria reciclării și industria mate
rialelor de construcții.

înfăptuirea acestor sarcini majore 
impune, in mod evident, ca pe toa
te șantierele de investiții să se lu
creze în ritmuri susținute, asigurin- 
du-se, potrivit graficelor de execu
ție, stadiile fizice necesare respec
tării întocmai a termenelor de pu
nere în funcțiune pentru fiecare 
obiectiv. Iar practica de pe numeroa
se șantiere demonstrează pregnant 
că acolo unde organizațiile de partid 
asigură mobilizarea colectivelor de 
constructori și montori pentru rea
lizarea zi de zi a programelor de 
lucru, acolo unde accentul este pus 
pe buna organizare a lucrărilor și 
întărirea disciplinei în muncă, in 
sfirșit, unde intre furnizorii de uti
laje și montori sau între proiectanți 
și constructori există o permanentă 
și strinsă conlucrare, termenele din 
graficele de execuție sînt respec
tate și chiar devansate. Asemenea 
experiențe valoroase și rezultate po
zitive pot și trebuie să fie rapid 
generalizate.

De altfel, caracteristica principală 
a activității desfășurate în prezent 
pe numeroase șantiere o constituie 
munca susținută, eforturile energi
ce ale constructorilor și mentorilor. 
Orientările și sarcinile date in repe
tate rînduri de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost practic 
convertite în programe de acțiune 
cuprinzătoare și mobilizatoare, a că
ror înfăptuire este urmărită cu exi
gență pas cu paș. Firește, viteza de 
lucru înregistrată în momentul de

față pe șantiere, măsurile aplicate 
în acest scop nu trebuie privite de- 
cit ca un punct de plecare în ini
țierea altor acțiuni și măsuri, în 
funcție de situația și schimbările ce 
pot interveni pe fiecare șantier in 
parte.

Timpul prielnic este apum un a- 
liat al constructorilor și montorilor, 
oferă din plin condiții efective pen
tru accelerarea ritmului de lucru. 
Valorificarea acestor condiții de
pinde însă de organizarea exempla
ră a muncii pe șantiere, de funcțio
narea perfectă a tuturor comparti
mentelor de lucru, de creșterea spi
ritului de răspundere față de în
deplinirea sarcinilor asumate, de la 
șeful de lucrare pină la ultimul lu
crător. Este vorba, după cum se 
vede, de cerințe firești, dar și per
manente, care trebuie să se bucure 
pretutindeni de o atenție sporită in 
munca organizațiilor de partid, în 
activitatea constructorilor. Cu atît 
mai mult cu cit, pe unele șantiere, 
cum sint cele ale Combinatului de 
utilaj greu din Cluj-Napoca, între
prinderii metalurgice din Iași, în
treprinderii de țevi din Slatina, în
treprinderilor de rulmenți din Ale
xandria și Suceava, s-au acumulat, 
de-a lungul timpului și din cauza 
unor serioase neajunsuri in modul 
de organizare a lucrărilor, reștanțe 
mari, pentru a căror recuperare sint 
necesare eforturi suplimentare, o 
maximă concentrare de forțe uma
ne și mijloace tehnice.

Desigur, nu se pot da rețete gene
ral valabile privind perfecționarea 
muncii desfășurate de constructori și 
montori. Și nu se pot da, în pri
mul rînd pentru că situația de pe un 
șantier nu coincide cu situația de pe

altul, problemele cu care este con
fruntat unul sint deosebite de pro
blemele celuilalt. Ce se poate spune 
însă este că un stil de muncă efi
cient, o bună organizare a lucrărilor 
sint strîns legate de o atitudine ac
tivă și responsabilă la toate nivelu
rile și punctele de lucru, iar solu
ția pentru aceasta o constituie repar
tizarea de sarcini precise pe fiecare 
echipă și lucrător, însoțită de asigu
rarea condițiilor materiale pentru ca 
aceștia să-și poată îndeplini oblig:: ■ 
țiile. dar și de urmărirea modului în 
care sint ele înfăptuite. Pentru 
respectarea riguroasă a sarcinilor 
prevăzute pe zile și categorii de lu
crări, eforturile trebuie permanent 
orientate spre realizarea integrală a 
stadiilor fizice stabilite, acordîndu-se 
prioritate lărgirii fronturilor de mon
taj — cerință impusă de volumul ridi
cat al echipamentelor și utilajelor 
aflate actualmente în stoc sau care 
sînt așteptate să sosească în curînd pe 
șantiere. Fără discuție, intensificarea 
montajului tehnologic este legată, 
așa cum am precizat.'de organizarea 
riguroasă a acestor pretențioase lu
crări. Mai depinde însă într-o mă
sură tot atît de mare și de scurtarea 
ciclurilor de montaj prin promova
rea largă în activitatea cotidiană a 
unor tehnologii și metode de execu
ție moderne, de înalt randament.

în sfirșit, depinde de livrarea ra
pidă a tuturor utilajelor tehnologice, 
de lichidarea restantelor în livrări. 
Cu atit mai mult, cu cit volumul a- 
cestora continuă să fie nejustificat 
de mare. Faptul că nu toți furnizorii 
au înțeles sau au reușit să-și onoreze
(Continuare în pag. a IlI-a)

Din noile construcții ale municipiului Reșița

omul marilor 
răspunderi ■..
-:

MUREȘ : Producție fizică suplimentară
Actionind stăruitor nentru a 

transpune în viată indicat.ile si o- 
rientările date de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de 
plan la fiecare sortiment, oamenii 
muncii din industria județului Mu
res au înscris noi fapte de muncă 
în cronica intrecerii socialiste. Ast
fel. ca rezultat al măririi indicelui 
de utilizare a mașinilor si utilaje
lor. al creșterii mai accentuate a 
productivității muncii, lucrătorii 
din ramurile chimiei, industriei fo
restiere, materialelor de construc
ții si din alte sectoare ale indus
triei județului au realizat, in pe

rioada care a trecut din acest an. 
peste sarcinile de plan, 25 280 metri 
cubi oxigen tehnic. 16 380 tone ar
gon. 1 612 metri cubi prefabricate 
din beton sf altele, in timp ce va
loarea produselor de chimie orga
nică realizate suplimentar pe plat
forma marelui combinat din Tîrnă- 
veni se ridică la peste 25 milioa
ne lei. De remarcat că aceste spo
ruri de producție au fost realizate 
in condițiile în care, Prin aplica
rea a o serie de tehnologii moder
ne. de înalt randament, s-au eco
nomisit importante cantităti de 
inaterii prime, materiale, energie 
electrică si combustibil. (Gheorghe 
Giurgiu).

„Să vrei !“ Cuvinte la 
care face cel mai des apel 
interlocutorul nostru. Un 
om, un comunist. Aurel 
Cocu, maistru la întreprin
derea mecanică navală 
Galați.

— Eram în concediu, in 
străinătate ; acolo, in fie
care dimineață, dădeam cu 
ochii de un tub de aerisire 
— ne povestește el. Lucrat 
îngrijit, «La meserie». Cio
căneam cu degetul în el 
și-mi spuneam : „Bine, 
foarte bine făcut. Dar și 
ale mele, la uzină, nu au 
nici un cusur".

— Un hotel, totuși, nu-i 
un vapor... — ne îngăduim 
o remarcă.

— Sigur că nu. Dar nici 
unul, nici celălalt nu se 
pot lipsi de tuburi de ven
tilație.

O paranteză. Știți cit 
măsoară rețeaua de tuburi 
de aer condiționat, de ven

tilație pe o navă ? între 
300 si 500 de metri. Cu dia- 
metre între 80 si 500 de 
milimetri. Aer pentru ca
bine. Pentru motoare. Pen

țiți deci metrii amintiți cu 
numărul de nave ce se 
lansează intr-un an pe ca
lele de la Constanta. Man
galia, Sulina. Tulcea. Ga

a vrut să se convingă dacă 
nu se poate si altfel și. 
pentru asta, a mers la 
combinatul siderurgic din 
localitate. „Se exportă ast

Un combustibil moral 
numit tenacitate

tru încăperea bucătarului. 
Pentru cală. Pentru co
mandă... (Cum ar fi viata 
oamenilor în aceste locuri, 
în mijlocul oceanului, 
toamnă — iarnă. primă
vară — vară, fără aceste 
instalații nu este prea 
greu de imaginat 1). înmul

lați, Brăila. Giurgiu. Olte
nița, Drobeta-Turnu Seve
rin... Kilometri, zeci de 
kilometri de tuburi din 
tablă zincată. înscrise in 
pretențiile Registrului na
val și... aduse din import 
pină de curind.

Comunistul Aurel Cocu

fel de tablă ?“ Da. se ex
portă. „Chiar și în țara de 
unde ni se trimit tuburi
le?" Chiar. A pus mina si 
a socotit: o parte din tablă 
se întorcea acasă la un 
preț de zece ori mai scump 
față de cel cu care a fost 
vîndută. De aici Încolo, cu

vintele „să vrei" s-au 
transformat in acțiune te
nace.

A mers în repetate rtn- 
duri la combinat. Să-și 
confirme... convingerile. 
„Dar mai ales să-mi fac a- 
liați". „La ideea renunțării 
la import a tuburilor cu 
pricina ?“ ,,La ideea reuși
tei". Combinatul, da. pro
duce fîșiile de tablă zinca
tă de care avea nevoie Au
rel Cocu. Aurel Cocu 7 Va
poarele românești. Așa 
cum au nevoie de elice, de 
ancore, de electronică, de 
motoare... Aliați la reușită 
și-a făcut. Mai rămînea să 
și reușească... Cit timp a 
purtat in servietă mașina 
de roluit ? De acasă la u- 
zină, de la uzină acasă.

Iile TANASACHE 
Dan PLAEȘU

(Continuare in pag. a IV-a)
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Conferinței pe țară a președinților consiliilor populare
în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, in zilele de 3—4 martie 1988 a 
avut loc Conferința pe țară a președinților 
consiliilor populare, eveniment de seamă 
in viața social-politică a patriei noastre. 
Participanții la lucrări au dezbătut, in spi
ritul istoricelor hotăriri adoptate de Con
gresul al XlII-lea și Conferința Națională 
ale partidului, al orientărilor luminoase cu
prinse in magistrala cuvintare rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna 
acestui larg și reprezentativ forum al de
mocrației noastre muncitorești-revoluționa- 
re, sarcinile ce revin organelor locale ale 
puterii și administrației de stat pentru rea
lizarea prevederilor planului cincinal in 
profil teritorial, a programelor de dezvol
tare economico-socială și. edilitar-.gospodă- 
rească a tuturor localităților patriei.

Document de excepțională însemnătate, 
care constituie o nouă și convingătoare 
ilustrare a concepției novatoare, profund 
științifice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de dezvoltare economico-socială a țării pe 
baza creșterii puternice a forțelor de pro
ducție, de edificare a unei economii mo
derne, armonios structurată in profil de ra
mură și teritorial, cuvintarea secretarului 
general al partidului deschide în fața con
siliilor populare, a întregului popor largi 
orizonturi de activitate pentru continua în
florire a patriei, a tuturor așezărilor, pen
tru perfecționarea statului democrației 
muncitorcști-revoluționare. pentru înfăptui
rea neabătută a Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism.

însușindu-și pe deplin concluziile și 
orientările formulate de secretarul general 
al partidului în această strălucită cuvinta
re, ce definește cu clarviziune rolul și răs
punderile sporite care revin consiliilor 
populare în etapa actuală, direcțiile de ac
țiune pentru înfăptuirea cu succes a planu
rilor de dezvoltare economico-socială în 
profil teritorial Pe acest an si ne întregul 
cincinal, a sarcinilor noii revoluții agrare, a 
programului de sistematizare si modernizare 
a localităților urbane si rurale, a cerințelor 
autoaprovlzionării și a tuturor atribuțiilor 
încredințate de alegători, participanții la 
conferință adoptă, in unanimitate, acest ex
cepțional document ca mobilizator program 
de muncă și acțiune revoluționară (a orga
nelor locale ale puterii și administrației de 
stat, a deputaților și tuturor cetățenilor tă
rii și se angajează să acționeze cu înalt 
spirit revoluționar pentru transpunerea sa 
neabătută in viață.

Conferința exprimă vibrant sentimentele 
de nețărmurită dragoste și profundă recu
noștință pe care comuniștii, toți oamenii 
muncii, întregul partid și popor le nutresc 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre, revoluțio
nar consecvent si patriot înflăcărat, si dă o 
deosebită apreciere inegalabilelor sale ca
lități de eminent conducător comunist, de 
promotor curajos al noului, de gînditor vi
zionar care a adus și aduce o contribuție de 
neprețuit la elaborarea si fundamentarea 
strategiei de edificare a societății socialis
te. de înaintare a patriei noastre sure co
munism. Participanții la lucrări dau , cea 
mai înaltă prețuire contribuției uriașe a to
varășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
și înfăptuirea politicii partidului de repar
tizare rațională a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării; amplasarea și dez
voltarea lor echilibrată, armonioasă si crea
rea pe această bază a adevăratei egalități 
sociale și naționale pentru toți cetățenii ță
rii noastre.

Evidențiind uriașele prefaceri revoluțio
nare petrecute în întreaga viată politică, 
economică si socială a patriei in perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea al parti
dului. s-a subliniat că fără noul curs re
voluționar de lichidare a închistării dog
matice si a copierii mecanice a experien
ței din alte țări, fără promovarea curajoa
să a noului în toate domeniile de activi
tate nu ar fi fost posibil progresul multi
lateral al tării. în acest cadru s-a subli
niat cu putere justețea liniei politice ge
nerale a partidului nostru comunist, care 
a aplicat si aplică în mod creator legitățile 
generale, principiile socialismului științific 
la condițiile si realitățile României.

Conferința apreciază că vastul proces de 
transformare revoluționară a României so
cialiste. de dezvoltare economico-socială a 
tuturor zonelor a cunoscut un puternic 
impuls o dată cu înfăptuirea, din inițiativa 
secretarului general al partidului. tova
rășul Nicolae Ceausescu, a reorganizării 
administrativ-teritoriale a tării. în urmă 
cu 20 de ani. măsură menită să asigure 
un cadru superior dezvoltării economice 
si sociale a patriei, o structură optimă 
pentru progresul rapid si multilateral al 
tuturor localităților, de a spori eficienta 
activității de conducere Prin apropierea 
acesteia de locul rezolvării concrete a 
sarcinilor.

Reuniți in cea de-a IV-a Conferință pe 
tară la puțin timp de cînd întreaga națiu
ne a sărbătorit, cu profundă bucu
rie si legitimă mîndrie patriotică, ani
versarea zilei de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Si a peste 55 de ani de 
eroică si neîntreruptă activitate revoluțio
nară. președinții consiliilor populare, cei
lalți participant! la lucrări aduc, si cu acest 
prilej, genialului conducător al României 
socialiste, marelui Erou al neamului nos
tru. un fierbinte omagiu si cele mai alese 
urări de sănătate si fericire, de viată în
delungată. Încununată de mari împliniri, 
de nesecată putere de muncă pentru bi
nele si fericirea poporului român, pentru 
gloria si măreția scumpei noastre patrii.

Conferința Pe tară a președinților con
siliilor populare dă expresie sentimentelor 
de stimă si respect pe care întregul nos
tru popor le nutrește fată de tovarășa aca
demician doctor inginer Elena Ceausescu, 
eminent om politic si de stat, savant de 
largă recunoaștere internațională, pentru 
contribuția de mare însemnătate ne care 
a adus-o si o aduce Ia înflorirea neconte
nită a științei, invătămintului si culturii 
românești, la înfăptuirea programelor de 
dezvoltare multilaterală a patriei noastre, 
la cauza păcii si colaborării internaționale.

Relevînd progresele înregistrate in pri
mii doi ani ai actualului cincinal de con
siliile populare, conferința subliniază că 
există toate condițiile pentru ca și în 
perioada 1988—1990 să se asigure inde- 

nlinirea integrală a planurilor si progra
melor de dezvoltare economico-socială in 
profil teritorial, a tuturor obiectivelor sta
bilite de Congresul al XlII-lea și Confe
rința Națională ale partidului.

Participanții la lucrări exprimă întreaga 
gratitudine tovarășului Nicolae Ceausescu 
pentru contribuția determinantă in orien
tarea si fundamentarea Planurilor în pro
fil teritorial si a bugetelor locale de ve
nituri si cheltuieli pe anul în curs, docu
mente ale căror prevederi au fost dezbă
tute si aprobate de Camera legislativă a 
consiliilor populare, si Se angajează să 
conlucreze tot mai strîns cu ministerele, 
cu organismele statului si cele ale demo
crației . muncitoresti-revoluționare pentru 
mobilizarea largă. în fiecare județ, a re
surselor materiale si energiilor creatoare 
ale oamenilor muncii, ale tuturor cetățe
nilor tării, pentru așezarea întregii acti
vități pe principiile autoconducerii. auto- 
gestiurrii economice si financiare, pentru 
realizarea unei noi calități a muncii și 
vieții întregului popor.

I. Pornind de la teza profund științifi
că. elaborată de secretarul general al 
partidului, cu privire la creșterea rolului 
planului national unic — ca acțiune con
știentă. organizată, a poporului. în vede
rea dezvoltării armonioase a întregii tari -y 
conferința subliniază necesitatea întăririi 
răspunderii ce revine organelor locale ale 
puterii Si administrației de stat de a ac
ționa cu fermitate pentru ridicarea econo
mico-socială a fiecărui județ, oraș si co-

i mună. îndeplinirea prevederilor Pe anul 
j în curs si pe întregul cincinal de către toa

te unitățile administrativ-teritoriale con
stituind o garanție sigură a înfăptuirii tu
turor programelor de înflorire generală a 
patriei.în unanimitate, participanții la confe
rință îsi însusesc întru totul ideile, apre
cierile si orientările de o înaltă valoare 
teoretică si practică formulate de .tovară
șul Nicolae Ceaușescu. potrivit cărora în
făptuirea mărețelor programe de dezvol
tare a patriei noastre impune ca o nece
sitate obiectivă perfectionarea conducerii 
si planificării tuturor sectoarelor de , acti
vitate. pe baza planului national unic de 
dezvoltare, creșterea rolului organelor 
centrale ale statului în buna conducere și 
organizare a întregii activități. în spiri
tul principiilor socialismului, ale centralis
mului democratic.

Conferința cere consiliilor populare sa-si 
exercite la un nivel superior atribuțiile și 
sarcinile ce le revin în conducerea unitară 
a întregii activități din teritoriu, să coor
doneze si să îndrume mai eficient munca 
tuturor organelor de stat si a unităților 
economlco-sociale existente, astfel incit 
fiecare județ să realizeze un volum de 
activitate economică pe locuitor de cel pu
țin 80 000 lei anual, din care 50 000 lei sa 
reprezinte producția industrială. Pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv maior., consi
liile populare trebuie să se ocupe in mo
dul Cel mai susținut de realizarea la timp 
a programului de investiții prevăzut pen
tru fiecare iudet. de utilizarea cit mai de
plină a capacităților de producție si a în
tregului potențial productiv al orașului sau 
comunei respective, de dezvoltarea bazei 
energetice și de materii prime, valorifi- 
etnd toate substanțele utile de Pe teritoriul 
lor. concomitent cu intensificarea, in fie
care unitate administrativ-teritorială. a ac
țiunilor de recuperare a materialelor re- 

. folosibile si introducere u.lor îp , circuitul 
Productiv. , ,

în spiritul sarcinilor puse in fata. consi
liilor populare de Conferința Națională a 
partidului, conferința cere organelor lo
cale ale puterii si administrației de stat 
ca. Pe baza analizei temeinice a posibi
lităților folosirii cît mai depline a resur
selor locale de materii prime si a forței 
de muncă, să asigure dezvoltarea puter
nică a micii industrii, artizanatului si pres
tărilor de servicii pentru populație. Se 
impune ca in toate județele să se acțio
neze cu întreaga hotărire. astfel încit. oină 
la sfîrsitul primului semestru al acestui 
an. să nu mai existe consiliu popular mu
nicipal. orășenesc sau comunal care să nu 
aibă în subordinea sa unități de industrie 
mică si prestări de servicii. In același 
timp, este necesară diversificarea si ex
tinderea gamei de produse si de prestări 
de servicii, atît în mediul urban, cît si 
"conferința pe țară a președinților con
siliilor populare subliniază că. in vederea 
înfăptuirii sarcinilor mobilizatoare ce le 
revin in acest an hotărîtor al actualului 
cincinal, organele locale ale puterii și ad
ministrației de stat, deputății, toți oamenii 
muncii din unitățile administrativ-teritoria
le trebuie să acționeze cu înalt spirit re
voluționar în direcția realizării ritmice, in
tegrale și la un înalt nivel de competitivi
tate a producției fizice, îndeosebi a celei 
destinate exportului, pentru creșterea sus
ținută a productivității muncii, reducerea 
în continuare a consumurilor de materii 
prime, combustibili, energie și a cheltuie
lilor materiale, pentru transpunerea în 
fapt a măsurilor înscrise în programele de 
perfecționare a organizării producției și 
modernizare a proceselor de fabricație, 
pentru accentuarea laturilor intensiv-calita-1 
tive și de eficiență, pentru aplicarea rigu
roasă a principiilor noului mecanism econo- 
mico-financiar, ale autoconducerii și auto- 
gestiunii.

II. Analizînd, în spiritul înaltelor exigențe 
formulate de tovarășul Nicolae Ceausescu 
în cuvântarea rostită la deschiderea acestui 
larg și reprezentativ forum al democrației 
muncitoresti-revoluționare. activitatea des
fășurată de consiliile populare pentru în
făptuirea prevederilor în domeniul agricul
turii. conferința relevă rezultatele supe
rioare obținute în ultimii ani de numeroase 
unități de stat și cooperatiste, atît în creș
terea producției vegetale, cit și în zooteh
nie, subliniind posibilitățile mari de care 
dispune astăzi agricultura noastră socialis
tă nentru dezvoltarea sa intensivă. Dînd o 
înaltă apreciere contribuției uriașe a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
creatoare a noilor concepte, profund știin
țifice și originale, ale politicii agrare a 
partidului nostru, la fundamentarea obiec
tivelor și direcțiilor noii revoluții agrare, 
ea necesitate istorică de mare însemnătate 
pentru edificarea noii noastre orinduiri, 
narticipantii la lucrări exprimă secretaru
lui general al partidului cea mai fierbinte 

recunoștință pentru tot ceea ce a făcut șî 
face în vederea dezvoltării și modernizării 
acestei ramuri de bază a economiei națio
nale, a propășirii satului românesc, a în
floririi permanente a vieții materiale și 
spirituale a întregii țărănimi.

Relevîndu-se că în anul 1937 s-au înre
gistrat realizări însemnate pe calea dez
voltării intensive a agriculturii noastre so
cialiste, s-a scos în evidență că rezultatele 
obținute puteau fi și mai bune dacă s-ar 
fi acordat o mai mare atenție executării 
Ia timp și în condiții corespunzătoare a lu
crărilor de pregătire a terenului, de Insâ- 
mînțare și întreținere a culturilor, organi
zării strîngerii la timp și fără pierderi a 
recoltei, precum și creșterii și furajării ani
malelor, dacă s-ar fi acționat cu mai mult 
spirit de răspundere, cu mai multă con
știinciozitate, într-un climat de ordine și 
disciplină.

în vederea îmbunătățirii radicale a acti
vității din agricultură, consiliile populare, 
care poartă răspunderea directă și sînt de 
fapt titulare ale planului în agricultură, așa 
cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară a Consiliului Național al 
Agriculturii, au datoria să exercite cu toa
tă fermitatea atribuțiile conferite de lege, 
Ș5 acționeze cu hotărîre pentru a face din 
1988 anul cu cele mai mari recolte de ce
reale, plante tehnice, legume, fructe și stru- 
ȘUri In același timp, trebuie să se acorde 
toată atenția creșterii puternice a efective
lor de animale șî a producției de lapte, car
ne. ouă și lină.

în spiritul orientărilor și sarcinilor for
mulate de secretarei. general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la plenara 
Consiliului Național al Agriculturii. Con
ferința pe țară a președinților consiliilor 
populare cere organelor locale ale puterii și 
administrației de stat, specialiștilor, tuturor 
lucratorilor ogoarelor Bă acționeze pentru 
creșterea efectivelor și a producțiilor ani
maliere, atît în unitățile agricole socialis
te, cît și în gospodăriile populației, stimu- 
lind_ pretutindeni vrednicia, spiritul gos
podăresc., cultivînd tradițiile și experiența 
bogată a crescătorilor noștri de animale, 
spre a asigura realizarea programului de 
dezvoltare a zootehniei, corespunzător ce
rințelor și posibilităților existente.

Conferința cere ca în toate unitățile 
agricole să se acționeze cu întreaga răs
pundere pentru asigurarea și îmbunătă
țirea structurii bazei furajere, creșterea 
producțiilor și gospodărirea judicioasă a 
furajelor, efectuarea, în condiții calitativ 
superioare, a lucrărilor de îngrijire și 
ameliorare a pajiștilor naturale, de insă- 
mințare a pășunilor și fînețelor, mobili
zed în acest scop crescătorii de animale, 
toți locuitorii satelor. Este necesar ca în 
centrul preocupărilor să se situeze orga
nizarea exemplară a activității în unită
țile agricole, întărirea ordinii și discipli
nei, a exigenței și răspunderii personale și 
colective, folosirea integrală și judicioasă a 
forței de muncă existente pe plan local.

Consiliile populare au datoria să spri
jine in mod susținut gospodăriile popu
lației deținătoare de teren agricol, pentru 
ca acestea să crească un număr sporit, de 
animale și păsări, să Obțină producții agri
cole, vegetale și animale, cît mai ridicate 
S> să valorifice, pe bază de contracte, can
tități tot mai mari de produse agroalimen- 
tare, pentru constituirea fondului centra
lizat al statului șî înfăptuirea Programului 
de autoconducere șî ăutoaprovizionare.

Este, imperios necesar să se acționeze cu 
toată fermitatea pentru redarea în circui
tul agricol a unor noi terenuri, aplicarea 
măsurilor și realizarea sarcinilor cuprinse 
în Programul de creștere a suprafeței ara
bile și, în primul rînd, pentru cultivarea 
fiecărui metru pătrat de pămint din teri
toriul localităților și incintele unităților, a 
curților și grădinilor gospodăriilor popu
lației. Va trebui să se asigure realizarea 
integrală a programului de împădurire și 
exploatare rațională a fondului forestier, 
precum și înfăptuirea măsurilor de prote
jare a apelor și mediului înconjurător.

Pornind de la îndemnurile însuflețitoare 
adresate de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, partici- 
panții la lucrări cer consiliilor populare 
să ia toate măsurile de ordin tehnic și or
ganizatoric pentru ca. în fiecare comună, 
în fiecare unitate agricolă, pe fiecare solă, 
să se asigure lucrări de cea mai bună ca
litate. să se respecte cu strictețe normele 
de densitate a plantelor și perioadele op
time. Este necesar, de asemenea, să se 
manifeste o mai mare preocupare $1 să se 
urmărească sistematic realizarea progra
melor speciale pentru dezvoltarea apicul
turii, sericiculturii, pisciculturii, creșterea 
iepurilor de casă, a animalelor mici pen
tru blană, să se antreneze în mai mare 
măsură la aceste acțiuni gospodăriile 
populației, întrucît sînt condiții bune pen
tru obținerea unor producții superioare.

Așa cum ne cere secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
trebuie să facem totul pentru a asigura, și 
în viitor, creșterea mai puternică a con
tribuției agriculturii la dezvoltarea gene
rală a patriei noastre.

III. în spiritul marilor exigențe puse de 
secretarul general la partidului în fața 
tuturor oamenilor muncii, participanții la 
conferință subliniază necesitatea ca toate 
organele locale ale puterii de stat să 
acționeze in continuare, cu cea mai mare 
fermitate, pentru realizarea integrală a pre
vederilor din bugetele de venituri și chel
tuieli ale unităților economice, urmărin- 
du-se aplicarea neabătută a principiilor 
noului mecanism economic, ale autocondu
cerii, autogestiunii și autofinanțării, întă
rirea răspunderii colective și personale 
pentru modul în care sînt gospodărite 
fondurile materiale și bănești, toate resur
sele încredințate de popor spre adminis
trare. Fiecare consiliu popular trebuie să 
acționeze cu toată răspunderea pentru spo
rirea venitului național și pentru a-și asi
gura fondurile necesare finanțării propriei 
dezvoltări economico-sociale. Bugetele or
ganelor locale ale puterii de stat trebuie 
astfel dimensionate încit în nici o localitate 
să nu se angajeze cheltuieli care să depă
șească veniturile proprii.

Apreciindu-se că în ultimii anî toate ju
dețele, orașele și comunele au reușit să-și 
asigure in totalitate mijloacele, financiare 
pentru întreaga lor activitate, s-a cerut ca 

organele locale ale puterii si administrației 
de stat să participe intr-o măsură sporită 
la fondul general de dezvoltare economico- 
socială a patriei, întrucit, așa cum subli
niază secretarul general al partidului, 
contribuția lor la bugetul centralizat al 
statului nu se situează încă la nivelul po
sibilităților.

IV. în lumina cerințelor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, consiliile populare au 
datoria de a acționa cu toată hotărîrea în 
direcția îndeplinirii programelor de siste
matizare, de organizare a orașelor și,comu
nelor de restrîngere a suprafețelor construi- 
bile, de modernizare a orașelor, îndeosebi 
a comunelor, astfel îneît, pînă în anul 2000, 
să se încheie și la sate, în linii generale, 
înfăptuirea acestor programe. Conferința 
pe țară a președinților consiliilor populare 
cere organelor locale ale puterii și admi
nistrației de stat să vegheze cu toată fer
mitatea pentru respectarea cu strictețe, de 
către toți cetățenii, a prevederilor Legii 
sistematizării, in vederea organizării mai 
bune a localităților, a perimetre] or con- 
struibile, creșterii gradului de folosire a 
terenurilor si redării în circuitul agricol a 
suprafețelor ocupate în prezent în mod 
necorespunzător cu diferite clădiri. în 
același timp, trebuie să se acționeze pen
tru perfecționarea continuă â structurii lo
calităților urbane, prin corelarea mai bună 
a amplasării noilor construcții în zonele 
funcționale, repartizarea echilibrată în lo
calități a dotărilor și serviciilor. Corespun
zător Programului național de sistematizare 
a teritoriului și localităților. în perioada 
următoare trebuie să se asigure creșterea 
în continuare a gradului de urbanizare, prin 
ridicarea generală a nivelului de dotare a 
comunelor și centrelor agroindustriale, pen
tru crearea unor condiții de muncă și de 
viață cît mai apropiate de cele de la orașe, 
în fiecare județ ‘ trebuie să se asigure ase
menea localități-model în funcție de am
plasarea consiliilor unice agroindustriale, 
urmînd ca în jurul lor și al orașelor exis
tente să graviteze toate așezările rurale. 
Este necesară gruparea localităților mici si 
dispersate, precum și a construcțiilor izo
late și risipite în sole agricole, in cadrul 
centrelor de comună, cu asigurarea dotă
rilor. serviciilor și a unor unități de in
dustrie mică, în conformitate cu normele 
aprobate.

în vederea înfăptuirii exemplare a pro
gramului de sistematizare, conferința cere 
consiliilor populare să acorde întreaga a- 
tenție realizării ritmice și integrale a pla
nului de investiții și de construcții de lo
cuințe, prin pregătirea mai temeinică a 
fronturilor de lucru, asigurarea tuturor 
condițiilor de execuție, folosirea la întrea
ga capacitate a mijloacelor din dotare, în
tărirea ordinii și disciplinei, creșterea cali
tății lucrărilor, reducerea consumurilor de 
materiale, combustibili și energie, promo
varea unor soluții arhitectonice modeme 
inspirate în mai mare măsură din tradi
țiile specifice diferitelor zone ale țării. Toa
te construcțiile trebuie să se realizeze nu
mai Pe baza si in conformitate cu schitele 
de sistematizare. Totodată, consiliile popu
lare trebuie să antreneze mai activ ma
sele de cetățeni la acțiunile de bună gos
podărire și înfrumusețare a localităților, a 
parcurilor și spațiilor verzi, la amenajarea 
locurilor de recreare si odihnă, spatiilor de 
joacă și recreație pentru copii, folosind în 
acest scop fiecare teren existent în cadrul 
ansamblurilor de locuit. -*■ ■

Asa cum subliniază secretarul general al 
partidului, este necesar să se stabilească 
programe de sistematizare a comunelor și 
satelor in trei etape : 1990—1995—2000, ur
mînd ca prima etapă să se încheie la sfîr- 
șitul actualului cincinal. Se impune că toa
te consiliile populare, toți locuitorii să ac
ționeze pentru ca orașul, comuna lor să 
fie un model de organizare, de dezvoltare 
economico-socială, culturală să dispună de 
tot ce asigură bunăstarea și fericirea po
porului.

Conferința exprimă hotărîrea fermă ca 
organele locale ale puterii și administrați 
de stat să aplice neabătut orientările și in
dicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind înfăptuirea programelor de siste
matizare, organizare teritorială și moder
nizare a localităților, parte integrantă a 
Programului de făurire a societății re 
liste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, să asigure, îm
preună cu locuitorii orașelor și satelor, 
continuarea amplului proces de sistemati
zare a localităților urbane și rurale, inițiat 
și condus nemijlocit de secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, edi- 
ficînd, astfel, o Românie tot mai frumoasă 
și înfloritoare, care în anul 2000 va arăta 
așa cum va fi fiecare localitate a țării.

V. Pornind de la rezultatele activității 
desfășurate de consiliile populare, de in
stituțiile de învățămînt, artă, cultură și 
sănătate pentru înfăptuirea sarcinilor mari 

Conferința pe țară a președinților consiliilor populare adresează organe
lor locale ale puterii și administrației dc stat, deputaților, tuturor cetățenilor 
patriei vibranta chemare de a-și strînge tot mai puternic rîndurile în jurul parti
dului, al secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a acționa cu înal
tă răspundere patriotică, cu neabătut spirit revoluționar pentru transpunerea 
exemplară în viață a prevederilor planului în profil teritorial pe acest an și pe 
întreg cincinalul, pentru creșterea permanentă a nivelidui de trai, material și 
spiritual, al întregului nostru popor, scopul suprem al politicii partidului, esen
ța societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în 
România!

OAMENI Ai MUNCII DE PE ÎNTREG CUPRINSUL PATRIEI!
CETĂȚENI Al ROMÂNIEI SOCIALISTE!
Să acționăm cu abnegație și devotament, cu întreaga putere de muncă și 

creație pentru a da viață mobilizatoarelor îndemnuri cuprinse în magistrala 
cuvintare rostită în cadrul Conferinței pe țară a președinților consiliilor popu
lare de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adu- 
cîndu-ne întreaga contribuție la înfăptuirea cu succes a mărețelor planuri și 
programe de dezvoltare multilaterală a țării, la afirmarea continuă a României 
socialiste, liberă, suverană și independentă în rîndul statelor lumii!

ce le revin în domeniul muncii politico- 
ideologlce si cultural-educative, conferința 
pe țară apreciază că se impune ca organele 
locale ale puterii de stal să manifeste o 
preocupare mult mai susținută în toate 
aceste domenii.

Participanții la lucrări cer ca întreaga 
activitate politico-ideologică să fie orien
tată mai ferm in direcția întăririi răspun
derii în muncă, creșterii competenței poli
tice și profesionale a cadrelor, formării 
unei temeinice gîndiri politice, economice, 
științifice în rîndul tuturor oamenilor 
muncii. Sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, consiliile populare tre
buie să acționeze mult mai susținut pen
tru aplicarea neabătută în viață a Progra
mului ideologic, a principiilor eticii și echi-ț 
tății socialiste, a socialismului științific și 
umanismului revoluționar pentru educarea 
tuturor cetățenilor patriei în spiritul mun
cii, al patriotismului socialist, revoluționar, 
al dragostei față de țară, partid și popor, 
pentru înțelegerea și cunoașterea temeinică 
a legilor generale ale dezyoltării sociale. 
Să educăm întregul popor, tineretul în spi
ritul frăției și solidarității, al muncii unite 
pentru socialism și comunism, să acționăm 
cu toată vigoarea pentru formarea omului 
nou, cu o înaltă conștiință revoluționară. 
Este necesar ca munca politico-educativă, 
propaganda să acționeze mai eficient pen
tru a da o ripostă hotărîtă celor ce neagă 
superioritatea orînduirii noastre noi, să 
demonstreze cu argumente incontestabile 
mersul legic al omenirii spre socialism și 
comunism. Va trebui să combatem cu toată 
hotărîrea orice manifestări retrograde, de 
naționalism și șovinism, de misticism, e- 
goism, individualism, tendințele de para
zitism și parvenire, tot ceea ce înjosește 
omul. Se impune, în același timp, să edu
căm, în continuare, întregul popor în s ■ 
ritul celor mai nobile idealuri de dreptate, 
egalitate, de solidaritate internațională.

Conferința pe țară cere, de asemenea, 
organelor locale ale puterii și administra
ției de stat, organismelor și instituțiilor de 
învățămînt, cultură, artă și asistență socia
lă, tuturor cadrelor ce lucrează în aceste, 
sectoare să acționeze cu toată răspunderea 
pentru dezvoltarea și îmbunătățirea conti
nuă a învățămîntului de toate gradele, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale științei și 
cunoașterii, legarea mai. puternică a aces
tuia cu producția și cercetarea științifică, 
sporirea rolului școlii românești în forma
rea concepției noi, materialist-dialectice și 
istorice, despre lume și viață, în cunoaș
terea și însușirea ideologiei și politicii 
partidului, a operei de inestimabilă însem
nătate teoretică și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Participanții la lucrări cer consiliilor 
populare să asigure un conținut tot mai bo
gat acțiunilor organizate în cadrul Festiva
lului național „Cîntarea României", care, 
tot mai strins legate de activitatea și via
ța oamenilor muncii, să contribuie la 
răspîndirea in rîndul cetățenilor a cunoș
tințelor științifice, tehnice și de cultură 
generală, la formarea omului nou, cu o 
gîndire înaintată.

Subliniind, și cu acest prilej, importan
ța deosebită pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o acordă ocrotirii sănă
tății populației, realizării politicii demogra
fice a partidului si statului nostru, confe
rința cere tuturor consiliilor populare, in
stituțiilor medicale și specialiștilor să ac
ționeze cu toată fermitatea pentru îmbu
nătățirea calității asistenței sanitare, ocro
tirea familiei, a mamei și copilului, spori
rea natalității și realizarea unui spor na
tural al populației cît mai ridicat, aplica
rea riguroasă a normelor de igienă și salu
britate publică. îmbunătățirea acțiunilor 
sanitare preventive, a controlului medical, 
precum si a condițiilor de lucru si de pro
tecție a muncii, a protecției mediului în
conjurător.

Urmînd neabătut îndemnurile, și orientă
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, consiliile popu
lare au datoria să pună în centrul preocu
pării lor omul, factorul hotărîtor al dez
voltării economico-sociale, să asigure lo
cuitorilor orașelor și satelor condiții tot 
mai bune de îngrijire a sănătății, de dez
voltare armonioasă, fizică și psihică, cre- 
înd condiții superioare de afirmare a ti
nereții și vigorii poporului nostru.

în ansamblul său, activitatea politico- 
educativă, par.te integrantă a politicii parti
dului și statului nostru, a activității de fău
rire a societății socialiste multilateral dez
voltate. va trebui să cultive în rîndul tu
turor fiilor patriei sentimentul de demni
tate, mindria de a fi cetățeni ai acestei 
țări, participanți activi la realizarea celei 
mai drepte și mărețe societăți, hotărîrea 
fierbinte de a sluji în orice împrejurări 
cauza partidului, a întregului popor, inde
pendenta și suveranitatea României.

VI. Conferința pe țară. însușindu-și pe 
deplin aprecierea secretarului general al 

partidului potrivit căreia activitatea de 
conducere deosebit de complexă din fiecare 
județ, oraș sau comună, cit și cerințele dez
voltării și adîncirii democrației socialiste 
impun ca toate consiliile populare să func
ționeze ca organisme vii, strîns legate de 
masele de cetățeni, cere să se acționeze 
permanent pentru perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă. Organele locale ale 
puterii și administrației de stat au dato
ria să acționeze cu mai multă răspundere 
pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de 
lege în privința realizării planului in pro
fil teritorial și a programelor de dezvol
tare economico-socială, în rezolvarea ope
rativă și eficientă a tuturor sarcinilor ce 
le revin prin mandatul încredințat de ma
sele de alegători. Consiliile populare jude
țene, municipale, orășenești și comunale 
trebuie să-și perfecționeze continuu acti
vitatea de conducere, organizare și plani
ficare a muncii, de repartizare judicioasă 
a tuturor forțelor. Este necesar, de aseme
nea, ca sesiunile consiliilor populare, șe
dințele comitetelor și birourilor executive 
ale acestora să dezbată cu prioritate pro
blemele de bază ale activității economico- 
sociale și edilitar-gospodărești, să acorde 
o atenție deosebită examinării periodice a 
modului de realizare a planului de dezvol
tare economico-socială în profil teritorial, 
în industrie, agricultură, a planului de in
vestiții și a sarcinilor de export, stadiul 
înfăptuirii tuturor programelor speciale. 
Membrii comitetelor executive ale consi
liilor populare județene, aparatul acestor 
organe trebuie să desfășoare cea mai mare 
parte a activității în comune, orașe și mu
nicipii, în unitățile economico-sociale, să le 
îndrume și să le sprijine efectiv pentru 
îndeplinirea in mai bune condiții a atribu
țiilor și sarcinilor ce le revin. Consiliile 
populare, organele executive' și aparatul 
acestora au obligația să conlucreze perma
nent cu oamenii muncii în soluționarea tutu
ror problemelor din unitățile administrativ- 
teritoriale, să asigure participarea activă a 
deputaților, comisiilor permanente, comi
tetelor de cetățeni, a delegatilor sătești și 
asociațiilor de locatari la luarea hotărîri- 
lor și mobilizarea tuturor locuitorilor Ia în
făptuirea acestora, să organizeze periodic 
consfătuiri cu masele și să asigure mobi
lizarea întregii populații la înfăptuirea ho- 
taririlor adoptate de organele locale. Con
siliile populare, deputății trebuie să în
țeleagă că activitatea organelor de stat'tre
buie să se afle permanent sub controlul 
poporului, să răspundă in fața acestuia de 
modul în care iși îndeplinesc misiunea în
credințată. O atenție crescîndă trebuie să 
se acorde îmbunătățirii muncii comisiilor 
permanente, creșterii rolului lor in exer
citarea atribuțiilor consiliilor populare, in 
fundamentarea și elaborarea hotărîrilor și 
deciziilor, antrenind la efectuarea studiilor 
și controalelor pe care le fac specialiști, 
cadre cu experiență, oameni ai muncii care 
lucrează direct în sectoarele productive și 
pot aduce o contribuție efectivă la îmbu
nătățirea calității actelor decizionale și a 
activității in unitățile ■ controlate.

I Conferința pe țară subliniază necesitatea 
ca în activitatea consiliilor populare, a co
mitetelor și birourilor executive, a unită
ților din teritoriu, a tuturor cadrelor să 
se imprime un suflu dinamizator, de înal
tă exigență și responsabilitate în realiza
rea sarcinilor, un spirit nou, revoluționar 
în modul de a gindi și acționa, lichidînd 

■cu desăvârșire atitudinile funcționărești, de 
formalism și birocratism, de tărăgănare, de 
automulțumire și justificare a lipsurilor, 
de îngăduință și mușamalizare a unor stări 
de lucruri negative. în acest sens este ne
cesar că toate consiliile populare, toți ac
tiviștii din sistemul acestora să-și ridice 
necontenit nivelul pregătirii politico-ideo- 
logice și profesionale, să-și îndeplinească 
sarcinile încredințate cu înaltă răspundere 
comunistă.
- în centrul activității tuturor consiliilor 
populare se va situa înfăptuirea obiectivu
lui strategic al actualului cincinal — tre
cerea patriei noastre la un nou stadiu de 
dezvoltare — de țară socialistă mediu dez
voltată, realizarea unei calități noi a mun
cii și vieții întregului nostru popor.

Conferința pe tară a președinților consi
liilor populare exprimă hotărîrea fermă a 
tuturor organelor locale ale puterii și ad
ministrației de stat, a tuturor lucrătorilor 
din aparatul acestora ca. urmind exemplul 
strălucit de viață și muncă al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, să nu precupețească 
nici un efort, să acționeze cu toată răspun
derea pentru a-și spori și mai mult contri
buția la înfăptuirea neabătută a politicii 
interne și externe a partidului și statului 
nostru, a mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XlII-lea, a hotăririlor Confe
rinței Naționale a Partidului Comunist 
Român, pentru ridicarea României socialis
te pe noi și tot mai minunate culmi de pro
gres și civilizație.

(Urmare din pag. O 
rios necesar să se ia toate 
măsurile pentru folosirea raționa
lă a fondului funciar, executarea 
întocmai si la timp a lucrărilor 
agricole, creșterea efectivelor si 
producțiilor animaliere. îndeplini
rea celorlalte prevederi ale pro
gramelor stabilite pentru asigura
rea autoaprovizlonării si a necesa
rului de materii prime agricole 
pentru economia națională. Rezul
tatul concret al acestor preocu
pări sporite trebuie să fie obține
rea în acest an a unor producții 
agricole record, sporirea substan- 
t ală a aoortu ui agriculturii la 
dezvo tarea economiei naționale.

Perfecționarea activității consi
liilor populare este nemijlocit le
gată de aplicarea consecventă a 
principiilor autoconducerii si auto- 
gospodăririi teritoriale. în acest 
sens, trebuie să se rețină aprecierea 
formulată de secretarul general al 

partidului că principiile autocon
ducerii si autogestiunii. ale auto
finanțării si autoaorovizionării pre
supun nu numai acoperirea pe pla
nul teritorial ..propriu" a cheltuie
lilor si consumurilor, ci si crește
rea continuă a contribuției la dez
voltarea generală a patriei. Spiri
tul de răspundere, atitudinea cu 
adevărat revoluționară cer să se 
manifeste, de către toate consiliile 
'populare, o înțelegere profundă si 
largă, fără limitări și viziuni În
guste. a necesității de a se asigura 
mijloacele trebuincioase pentru 
fondul central. , pentru activitatea 
generală de dezvoltare a tării, pen
tru că numai asa se pot asigura 
conditlle necesare creșterii rapide, 
în continuare, a economiei națio
nale si progresul societății. înflo
rirea fiecărui iudet. prosperitatea 
întregului popor.

Potrivit orientărilor . cristalizate 
prin lucrările conferinței, o mare 
atenție trebuie acordată probleme

lor de organizare a teritoriului și 
de sistematizare a localităților. în 
această privință, cuvintarea tova
rășului Nlcolad Ceausescu a contu
rat un amplu program de acțiune 
practică. în asa fel incit să se asi

ACTIVITATEA CONSILIILOR POPULARE
gure încheierea pînă în anul 1990 
a modernizării orașelor, accele
rarea procesului de urbanizare, 
creșterea gradului de civilizație al 
satelor, dezvoltarea mai rapidă a 
celor 558 de centre agroindustria
le,. polarizarea localităților ru
rale în așa fel încit in perspectivă 
să se ajungă la cel mult 2 000 de co
mune, respectiv 5 000—6 000 de sate, 
în desfășurarea acestui proces șe 
vor lichida în mod radical deosebi

rile esențiale dintre sal și oraș, a- 
propiindu-se tot mai mult condițiile 
de muncă si viată ale locuitorilor 
de Ia sate cu ale celor de la orașe, 
componentă principală a dezvoltă
rii armonioase a întregii țări, a 

omogenizării tot mai puternice a 
societății socialiste, a făuririi po
porului unic muncitor, constructor 
victorios al socialismului si comu
nismului.

Un domeniu căruia consiliile 
populare nu i-au acordat întotdea
una atenția cuvenită, dar a cărui 
însemnătate a fost puternic pusă 
în lumină de conferință, în
deosebi de cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. este activita-. 

tea cultural-educativă, procesul 
formării omului nou, cu înaltă 
conștiință revoluționară. De la a- 
sigurarea cunoașterii și aplicării 
hotărîrilor de partid și legilor țării 
la întărirea spiritului de muncă și 

ordine, de la folosirea eficientă a 
bazei materiale a culturii la pro
movarea concepțiilor înaintate, 
științifice, despre viață și culti
varea sentimentului sacru al dra
gostei de patrie — iată un vast 
teren de activitate în care se cere 
creșterea marcantă a activității 
consiliilor populare, în consens cu 
cerințele făuririi unui grad tot 
mai înalt de civilizație materia
lă șl spirituală în toate localitățile.

Una din ideile majore subliniate 
la conferință a fost necesitatea de 
a se îmbunătăți stilul de muncă al 
consiliilor populare. Direcția prin
cipală de acțiune în acest sens 
este manifestarea unui spirit de 
răspundere mai accentuat si a unei 
receptivități sporite fată de pro
blemele pe care le ridică cetățe
nii. antrenarea permanentă a aces
tora la dezbaterea si rezolvarea 
problemelor obștești. Ia întreaga 
activitate de conducere Pe Plan 
local. Permanent trebuie avut in 
vedere că legea vieții și activității 
consiliilor populare constă în con
lucrarea strinsă — nu sporadică, 
nu ocazională, ci sistematică, per
manentă — cu masele largi ale oa
menilor muncii. Numai si numai 
pe această cale, numai si numai 
prin organizarea participării per
manente a cetățenilor la soluțio
narea problemelor vieții sociale îsi 
vor putea îndeplini cu succes con

siliile populare sarcinile tot mal 
complexe ce le revin. în acest ca
dru. si mai ales avînd în vedere 
criticile formulate de secretarul 
general al partidului privind per
sistenta unor practici birocratice, 
de tărăgănare a rezolvării diferi
telor probleme. întregul activ al 
consiliilor populare trebuie să facă 
totul pentru insusirea si înrădăci
narea unui stil de muncă nou. re
voluționar. corespunzător dinamis
mului si însemnătății sarcinilor pe 
care le au de înfăptuit.

Din lucrările conferinței pe tară 
a președinților consiliilor popu
lare. din cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se desprinde 
un bogat fond de idei si orientări 
privind îndeplinirea importantelor 
sarcini si atribuții ale organelor 
locale democratice ale puterii si 
administrației de stat Esențială 
este acum aplicarea lui neîntîrzia- 
tă șî cu consecventă în viată.

I
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PESTE 70 LA SUTA din piesele de schimb, PROGRAMELE SPECIALE DE DEZVOLTARE

asigurate prin recondiționare A AGRICULTURII Înfăptuite riguros;

1 1

între problemele economice de maximă Însemnătate pentru perioada 
care urmează, in Raportul la Conferința Națională a partidului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat cerința intensificării acțiunii de recuperare 
și refolosire a materialelor, pieselor și subansamblelor. recondiționării și 
refolosirii lor în conformitate cu normele stabilite. ~ 
pentru intensificarea activității de recondiționare a 
și subansamblelor stabilește pentru 1988 sarcina ca, 
fie asigurate 60,4 la sută din necesarul de piese de 
națională.

O bună experiență în această activitate există 
Centralei industriale de reparații auto, în care încă 
70 la sută din piesele de schimb necesare au fost asigurate prin recondi
ționarea și refolosirea pieselor uzate. In dezbaterea organizată cu specia
liști din centrala amintită ne-am propus să relevăm unele soluții tehnice 
și organizatorice adoptate, care ar putea fi preluate și adaptate și în 
alte domenii, precum și anumite probleme de a căror promptă și eficientă 
rezolvare depinde intensificarea 
de schimb.

Concret, Programul 
pieselor de schimb 
pe această cale, sâ 

schimb în economia

în cadrul unităților 
din anul 1987 peste

ăctivității de recondiționare a pieselor

tile specializate, care sint organizate 
pentru reparații și recondiționări, 
dispun de capacități, de personal ca
lificat insuficient puse în valoare. Se 
dovedește . deci necesar ca organele 
de resort și .îndeosebi Ministerul 
Aprovizionării să analizeze soluția 
optimă de organizare a activității de 
recondiționare a pieselor de schimb, 
in cadrul căreia să se stabilească  ̂pre
cis unitățile autorizate să o facă. Ar 
fi absurd ca de acum înainte toate 
unitățile din economie să-și organi
zeze ateliere bine dotate în care să 
recondiționeze orice piesă de schimb 
din fondurile fixe pe care le deține. 
Este necesar să se înțeleagă că sar
cina intensificării recondiționării pie
selor de schimb nu are doar o corn-

VIA URCĂ DEALUL

O formulă 
organizatorică 

ce poate 
fi îmbunătățită

Red. : Cum este organizată acti
vitatea de recondiționare a pieselor 
de schimb in unitățile centralei ?

Ing. Gheorghe Popescu, director 
tehnic al Centralei industriale de 
reparații auto : în privința orga
nizării activității propriu-zise de 
recondiționare, am aplicat două for
mule : pe de o parte, in fiecare uni
tate să se recondiționeze piesele de 
schimb pentru tipurile de vehicule 
sau de motoare reparate in acea uni
tate. De exemplu. I.R.A. „Grivița" 
București este specializată în repara
rea autoturismelor de teren ARO, a 
microbuzelor și autoutilitarelor de ca
pacitate redusă, iar I.R.A. Tecuci in 
repararea autocamioanelor Roman- 
diesel. Pentru piesele care presupun 
tehnologii de recondiționare com
plexe și strict specifice am organizat 
activitatea respectivă intr-o singură 
unitate, care preia deci toate piesele 
respective — uzate, desigur — din 
cadrul centralei, asigurind un nivel 
calitativ similar celui de la piesele 
nOi. Astfel, pistoanele de motor se 
recondiționează la întreprinderea me
canică de reparații auto și utilaje 
pentru transporturi Baia Mare pen
tru toate unitățile centralei, cuzineții 
— la I.R.A. Cîmpina, 
pompă de injecție la I.R.A. 
roți dințate pentru cutii de 
I.R.A. „Grivița" București.

Ion Aidescu, inginer-șef

RECONDIȚIONAREA
REFOLOSIREA

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!|
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT I 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

elemente de 
Suceava, 
viteză la

Ion Aidescu, inginer-șef al I.R.A. 
Cimpina : La întreprinderea de re
parații auto Cimpina recondițio
narea se face centralizat pentru 
o serie de repere, care presupun un 
flux tehnologic precis delimitat, exe
cutat cu utilaje specializate. Pentru 
alte repere, recondiționarea se reali
zează in fiecare secție in parte, po
trivit necesităților. Sînt de părere că 
mai există rezerve de creștere a gra
dului de recuperare, care pot fi puse 
in valoare în primul rînd prin îmbu
nătățirea organizării activității de re- 
condiționare. prin delimitarea precisă 
a acesteia de celelalte activități ale 
întreprinderii. Concret, prin desfășu
rarea întregului flux, dc la colectare 
pină la valorificare, intr-un atelier, o 
secție, o fabrică, specializate in re
condiționare, care să nu aibă și alte 
sarcini de producție, ar creste pro
ductivitatea muncii și, implicit, volu
mul pieselor recondiționate, s-ar îm
bunătăți calitatea și. in plus, ar exista 
posibilitatea gestionării exacte, rigu
roase atît a „intrărilor" (piese uzate, 
materiale și energie pentru recondi
ționare, forță de muncă etc.l. cît și a 
„ieșirilor" — piese de schimb sau re
pere refolosibile. inregistrate cu o 
valoare certă in gestiune. Adoptarea 
în fiecare întreprindere din centrală 
a unei astfel de formule organizato
rice — ale cărei avantaje sînt incon
testabile — ar trebui însă sprijinită, 
stimulată de stabilirea unor indica
tori de plan pentru recondiționare 
separați de restul activităților de 
producție.

în toate situațiile 
- tehnologii moderne, 

verificate, omologate
Red. : Exigențele reparării cores

punzătoare a mijloacelor de transport 
auto derivă atit din considerente le
gate de funcționarea lor corespunză
toare, cit mai ales din cele referitoare 
la siguranța in exploatare. Problemă 
cafe se pune in termeni asemănători 
și in alte domenii. Asigură procedeele 
de recondiționare a pieselor de 
schimb pe care le utilizați calitatea 
și fiabilitatea necesare ?

Ing. Glieorghe Popescu: în cadrul 
unităților Centralei industriale de 
reparații auto am urmărit să aplicăm 
numai metode omologate, verificate, 
realizate cu sprijinul unor institute 
de cercetare și proiectare specializa
te. fie ale Ministerului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, fie ale altor 
ministere. După ce tehnologiile, me
todele de recondiționare au fost ex
perimentate într-o unitate a centralei 
noastre, le-am oferit spre generaliza
re celorlalte întreprinderi de profil. 
Desigur, aceasta nu înseamnă că, 
după aplicare, nu au mai suferit mo
dificări. perfecționări. Dimpotrivă 
chiar, nivelul actual ridicat al refo
losirii și recondiționării pieselor de 
schimb nu ar fi fost posibil decit 
prin extinderea continuă a celor mai 
utile procedee, prin valorificarea ex
perienței acumulate in noi tehnologii, 
mai fiabile, mai avantajoase. S-a 
menținut insă cu rigoare principiul 
avizării și omologării lor de către in
stitute de cercetare și proiectare de 
specialitate, pentru a avea certitudi
nea bunei funcționări a pieselor re
condiționate și menținerii la cel mai 
înalt nivel a securității traficului 
rutier.

Red. : Din cite cunoaștem, recondi
ționați de piese de schimb se execută 
și de către unități care dețin parc 
auto. Si in asemenea situații se res
pectă riguros principiile la care v-ați 
referit ?

Ing. Gheorghe Popescu: Nu dispu
nem de date in această privință. Dar. 
principial vorbind, ar trebui ca regu
lile pe care le-am prezentat să fie 
intru totul respectate in orice împre
jurare. Din experiență ne-am con
vins insă că nu este bine ca toți cei 
care dețin mașini și utilaje să se 
apuce ei înșiși să facă recondiționări. 
Argumente : pe de o parte, fiind 
vorba de piese ce se recondiționează 
întîmplător. de regulă, această acti
vitate se face cu mijloace artizanale, 
cu tehnologii „ad-hoc“. deci cu pro
ductivitate scăzută, consumuri mari 
și fără garanții suficiente pentru ca
litate. deși, paradoxal, o reparație 
făcută cu „forțe proprii" poate apă
rea din punct de vedere contabil... 
mai ieftină. Pe de altă parte, unită-

ponentă cantitativă, nu reprezintă un 
scop in sine, ci trebuie să tină seama 
de criteriile eficientei și calității.

schimb auto uzate, deci nu numai 
cele provenite de la vehiculele pe 
care le reparăm in unitățile noastre. 
O altă resursă pe care o luăm în 
calcul o reprezintă dezmembrările 
de autovehicule casate, care, con
form legii, se efectuează numai in 
unitățile centralei noastre.

Ing. Ion Aidescu: Pentru ca aceste 
prevederi, deocamdată „pe hîrtie", să 
prindă realmente viață, se impune ca, 
de urgență, să se ia măsuri de fond 
pentru introducerea unei discipline 
desăvirșite in circulația pieselor de 
schimb uzate și a celor noi. Există un 
ordin din anul 1985 al Ministerului 
Aprovizionării — emis în temeiul 
unei prevederi legale — prin care se 
cere bazelor de aprovizionare jude
țene să nu elibereze piese de schimb 
noi decit în schimbul celor uzate, pe 
care apoi să le predea in vederea re- 
conditionării. Or. pină in prezent nu 
am primit nici măcar o singură piesă 
pe această filieră. Ce se întimplă cu 
piesele uzate ? Probabil ajung la 
..fier vechi" și. de acolo, la retopit. 
Este un canal de risipă care trebuie 
închis neîntîrziat. Și nu numai pen
tru piesele de schimb auto uzate.

O altă resursă materială irosită în 
prezent, pe care ar trebui să o luăm 
în considerare, ar fi extinderea no
menclatorului dc piese și de defecte 
pe care le recondiționăm. Este cazul, 
bunăoară, al rulmenților uzați. Calea 
de rulare, realizată din oțeluri aliate, 
foarte scumpe, ar putea suporta un 
proces de recondiționare. întregul 
rulment puțind fi refabricat. înlocu- 
indu-se numai bilele sau rolele. Nu
mai în unitățile centralei noastre se 
trimit la retopire cîteva zeci de mii 
de rulmenți anual. Poate întreprin
derile producătoare de rulmenți vor 
lua în calcul și această resursă ma
terială. deloc neglijabilă pe ansam
blul economiei. Sau. în cazul în care 
nu se arată interesate, să ne sprijine 
să preluăm noi, în unitățile centralei 
noastre, recondiționarea rulmenților. 
Și exemple de acest fel ar putea 
continua, pentru fiecare caz fiind 
însă necesară o analiză aparte.
îndoială bune, sînt departe de a re

„Dă-mi, ca să-ți dau!”
- o zicală cît se poate 

de potrivită 
în domeniul 

recondiționărilor
Red. : Pe ansamblul unităților cen

tralei s-a planificat o sporire cu 
aproape 3 la sută a gradului de re- 
utilizare a pieselor de schimb. Ce re
surse suplimentare vor fi atrase in 
acest scop ?

Ing. Gheorghe Catrinu, din cadrul 
serviciului tehnic al C.I.R.A. : înce- 
pînd din anul următor, vom colecta 
din întreaga economie piesele de

Așadar, rezultatele actuale, fără
1 prezenta limita posibilităților de recuperare și revalorificare a pieselor 

de schimb, in condiții de maximă eficiență economică. La astfel de noi 
posibilități s-au referit pe larg parti cipanții la dezbatere, puncte de vedere 
pe care le vom prezenta in numere viitoare ale ziarului.

Cornellu CARLAN 
Euqen RADULESCU

ur-
vi-

în ultimii ani, județul Vaslui a 
cat mereu în ierarhia județelor 
ticole ale țării, ocupînd în prezent 
locul patru atit ca suprafață culti
vată cu viță de vie. cit și în ce pri
vește producția de struguri.

Acțiunile desfășurate în vederea 
dezvoltării viticulturii corespund atît 
tradiției, cit și condițiilor naturale 
locale din această . zonă. Este sufi
cient să arătăm în acest sens că 79 
la sută din suprafața județului este 
situată pe terenuri cu pante pînă la 
16 Ia sută, mecanizabile de-a lungul 
curbelor de nivel, iar restul de 21 la 
sută — pe pante mari, ce nu pot fi 
lucrate mecanizat cu actuala siste
mă de mașini. Ca atare, mari supra
fețe se pretează pentru a fi cultivate 
cel mai bine și mai eficient din 
punct de vedere economic cu viță 
de vie.

„Pe baza unor cercetări aprofun
date au fost determinate cele mai 
favorabile zone pentru extinderea 
viei; unde sînt condiții pentru obți
nerea de producții mari de struguri 
de cea mai bună calitate — ne spu
nea inginerul loan Harnagea, di
rectorul trustului horticol. Dacă 
în trecut, ponderea viilor o deținea 
podgoria Huși, pe baza delimitării 
arealelor pentru cultura viței de vie, 
au fost făcute plantații ne supra
fețe mari la asociațiile Vaslui. Co- 
dăiești și Ivănești — pentru vinurile 
albe, Tutova și ’Grivița — pentru 
cele roșii. Peste 60 la sută din viti
cultura județului este concentrată în 
8 asociații intercooperatiste. 3 aso
ciații economice de stat și coopera
tiste. ceea ce prezintă avantajul co
ordonării unitare a dezvoltării aces
tui sector".

Dezvoltarea viticulturii pe terenu
rile situate în pantă 
experiență valoroasă 
județ. Este vorba de 
treprinderii agricole 
unitate care deține 
hectare cu viță de vie. amplasate pe 
terenuri în pantă care, prin terasări 
și alte lucrări ameliorative, au asi
gurat crearea unor plantații dintre 
cele mai roditoare. Din cele relatate 
de inginerul loan Neamțu,‘directorul 
I.A.S. Huși, am reținut că plantațiile 
efectuate în ultimii zece ani „au 
urcat" tot mai sus. pe pante de pes-

te 25 la sută. Semnificativ este fap
tul că 1 200 hectare din suprafața cu 
vită de vie a unității au fost plan
tate pe terenuri neagricole sau ne
productive. Pe asemenea suprafețe 
unitatea realizează constant recolte 
de peste 10 000 kg struguri la hec- . 
tar. I.A.S. Huși a fost distinsă în 
ultimii trei ani cu „Ordinul Mun
cii" clasa I.

Ce elemente de experiență pre
zintă I.A.S. Huși în cultivarea viței 
de vie pe terenurile în pantă ? Pe 
lingă faptul că s-au plantat cu viță 
de vie terenuri care nu puteau fi 
cultivate cu griu sau porumb, aici 
au fost adoptate soluții originale de

Din experiența 
unor unități 

din județul Vaslui

are la bază o 
existentă în 

rezultatele în
de stat Huși, 

aproape 1900

amenajare a terenului. După cum a- 
firmă directorul intreprinderii. deși 
se aplică principiile general valabile 
referitoare la combaterea eroziunii 
solului. în acest sens s-a cristalizat 
o experiență proprie. Anume, s-a 
renunțat la terasele înguste in fa
voarea platformelor • largi, cuprinse 
între 40 și 60 metri, iar în unele 
locuri, chiar pină la 100 metri, ceea 
ce a permis extinderea mecanizării 
lucrărilor, 
nea terase 
gurat și 
densității 
sitate care permite obținerea unui 
spor de 1 000—2 000 kg struguri la 
hectar. Pe baza rezultatelor de pînă 
acum, vor fi amenajate în terase 
largi și plantate cu vită de vie toate 
terenurile neproductive situate în 
pantă, precum și plantațiile vechi. 
„Este absolut necesar să se acționeze 
cu hotărire și curaj pentru amena
jarea în terase a terenurilor in pantă 
pentru a putea fi plantate cu viță de 
vie. De teama alunecărilor de teren 
unii se feresc să facă asemenea lu
crări — susține directorul întreprin
derii. Or, extinderea teraselor cu 
platforme largi, concomitent cu prac
ticarea unei viticulturi intensive.

Amenajarea unor aseme- 
pe curbele de nivel a asi- 
creșterea apreciabilă a 
de butuci la hectar, den-

întreprinderea-de mașini grele București. Aspect din secția turbine Foto : S. Cristian

care să reducă termenul de recupe
rare a investiției, s-a dovedit a fi 
o soluție foarte eficientă 
lorificarea superioară a 
pe pante mari, puternic

Existența unei unități 
rezultate remarcabile în ceea ce pri
vește dezvoltarea sectorului viticol 
pe terenurile in pantă, supuse ero
ziunii. a permis ca experiența prac
tică obținută să constituie un îndemn 
pentru desfășurarea unor ample ac
țiuni in această direcție. De altfel, 
toate lucrările ce se efectuează în ju
deț în ce privește dezvoltarea viti
culturii au la bază rezultatele și ex
periența I.A.S. Huși. Potrivit preve
derilor cuprinse în programul d< 
extindere a viticulturii, în acest cin
cinal, în județ vor fi plantate. în to
tal, 4 800 hectare cu viță de vie. ce; 
mai mare suprafață comparativ ci 
alte județe. în 1986 s-au realizat 57: 
hectare, iar în 1987 — 830 hectarf 
Planul pe acest an prevede înființa 
rea de plantații noi pe 1150 hectare 
Se poate aprecia că anul 1988 con 
stituie un an hotărîtor pentru inde 
plinirea acestor obiective. Cum s 
acționează în acest sens ?

Pentru extinderea culturii viței d 
vie este necesar să se asigure. î 
primul rînd. materialul săditor. Di 
acest punct de vedere, in județt 
Vaslui, situația se prezintă bine. M< 
mult de 70 la sută din materiali 
săditor viticol necesar inființăr 
noilor plantații și refacerii celor i 
declin se produce in județ, anu; 
altoindu-se 15 milioane de butași. î 
cele mai multe locuri, materialul si 
ditor a și fost transportat în uniți 
țile agricole care urmează să înfiit 
teze in această primăvară plantai 
noi. Pregătirea terenului este ur 
din lucrările cele mai dificile. Toi 
mai de aceea, la desfundarea teri 
nurilor au fost concentrate for 
sporite : 64 tractoare grele dotate '< 
pluguri speciale. Tot la asemenea li 
crări se folosesc 12 tractoare previ 
zute cu lame și scarificatoare. în 'f
lu! acesta, pînă Ia sfirșitul lunii f 
bruarie fuseseră desfundate 4 
hectare, dar în unele asociații lucr 
rile sînt întîrziate.

întrucît în județul Vaslui plant 
țiile noi de vii se fac pe terenc 
în pantă, sint neoesare lucrări i 
combatere a eroziunii solului. 
1988 se vor efectua asemenea lucre 
pe 10 000 hectare, din care o pa 
te vor fi destinate viitoarelor pla 
tații de vii. Dar executarea 1 
trebuie privită într-o perspecti 
mai îndepărtată. După amenajar 
teraselor, este necesar ca pămi 
tul să se așeze și abia apoi 
se treacă la desfundarea și pla 
tarea lui cu viță de vie. Or. pent 
viile care urmează să fie plantate 
ultimii doi ani ai cincinalului în 
nu există documentații aproba 
„Știm ce avem de făcut pentru pl 
tațiile din primăvara acestui an 
atit — ne spune Victor Popovici 
rectorul I.E.E.L.I.F. Vaslui, t 
necesar ca planurile de extind 
plantațiilor de vie să fie coreii' 
cele de combatere a eroziuni 6^-

• Jufe.i Această problemă tre^c»' 
preocupe îh mai marasm 
rele de planificare din «liniște 
Agriculturii, spre a se asigura ca 
suprafețele care urmează să 
plantate cu viță de vie lucrările 
combatere a eroziunii solului 
poată fi făcute în devans".

Ioan HERȚEC 
Petru NECULĂ

pentru va- 
terenurilor 
degradate", 
agricole cu

La fertilizarea semănăturilor de toamnăO
prea puțin față de cerințe

secția montaj general a întreprinderii de utilaj 
Sa tu Mare

Datorită condițiilor prielnice 
acest început de an, starea de 
getație a culturilor de toamnă 
înaintată, ceea ce impune ca întrea
ga acțiune de fertilizare să se înche
ie pînă la 15 martie. Un sondaj efec
tuat in mai multe județe de către 
corespondenții „Scînteii" pune in 
evidență măsurile ce se întreprind 
în vederea încheierii grabnice a a- 
cestei lucrări.

din 
ve- 
este '

CONSTANȚA : în unitățile 
agricole, din județul Constanța, în 
aceste zile se lucrează intens la fer
tilizarea -fazială cu îngrășăminte 
chimice a celor 186 000 hectare cu 
culturi de toamnă. în acest sCop se 
acționează cu 4 avioane utilitare și 
800 de mașini de administrat amen
damente. Ca urmare, în unitățile a- 
gricole din consiliile agroindustria
le 23 August, Valul lui Traian. Al
bești ș.'a. prima etapă a acestei lu
crări a și fost încheiată. Din păcate 
insă, așa cum ne,., spune tovarășa 
inginer Stelă Palangă, director la 
direcția agricolă, la ora actuală în 
multe unități lucrările au încetinit 
din cauza nelivrării îngrășămintelor 
cu azot de către combinatele chimi
ce din Tîrgu Mureș. Craiova și Slo
bozia. (George Mihăescu)

Intre cauzele ce trebuie grabnic înlăturate nelivrarea conform planificării

a îngrășămintelor, ne folosirea corespunzătoare a timpului bun de lucru

PE TOATE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII 
ORGANIZARE RIGUROASĂ A MUNCII

(Urmare din pag. I)
asuma- 
promi- 
coman-

obligațiile contractuale ferm 
te. iar ulterior numeroasele 
siuni făcute în ședințele de 
dament desfășurate pe șantiere, face 
ca. la ora actuală, termenele de pu
nere in funcțiune la obiective im
portante din sectorul energiei elec
trice, chimie și industria reciclării 
materialelor să fie puse serios sub 
semnul intrebării. Nimic nu este mai 
important acum decit reanalizarea 
cu exigență maximă a stadiului și 
ritmului de livrare, stabilirea în fie
care întreprindere furnizoare a unor 
programe realiste, dar mobilizatoare, 
de execuție a utilajelor solicitate, 
măsură însoțită in mod necesar de 
asigurarea condițiilor tehnice și ma
teriale pentru realizarea lor cu 
maximă rapiditate. Numai în acest 
mod vor putea întreprinderile bucu- 
reștene ..Vulcan11 și de mașini grele, 
întreprinderea de utilaj chimic Plo
iești. întreprinderea de maștni-unel- 
te din Arad și alte unități valoroase 
din industria construcțiilor de ma-

șini să depășească greutățile actuale, 
să se alinieze cu promptitudine la 
eforturile depuse pe șantiere. în 
contextul sarcinilor ce revin acestor 
unități, subliniem și o altă cerință 
absolut firească : ca utilajele să fie 
livrate pe șantiere în strictă concor
danță cu ordinea lor de montaj. Și 
aceasta pentru a se înregistra ritmuri 
de lucru cît mai susținute, corelate- 
cu termenele de 
dar și pentru a 
noi stocuri.

Luna martie 
determine o profundă schimbare 
bine a activității desfășurate pe toa
te șantierele de investiții, fără ex
cepție. Potențialul tehnic și uman de 
care dispun unitățile de construcții- 
montaj. întreprinderile furnizoare de 
utilaje reprezintă. în această privir 
ță. o premisă solidă a creșterii de la 
o zi la alta a ritmurilor de lucru 
garanția că măsurile adoptate în ul
timul timp vor da în curînd rezulta
tele așteptate, contribuind la înde
plinirea integrală. în condiții de 
înaltă eficientă, a programului de 
investiții și de puneri in funcțiune.

punere în funcțiune, 
se evita crearea de

poate și trebuie să 
in

BUZĂU : Pînă în momentul 
de față, fertilizarea chimică fazială 
a fost efectuată pe numai 55 la sută 
din suprafața de 80 210 hectare cul
tivată cu cereale păioase. Inginerul 
Sandu La.mbru, directorul general al 
direcției agricole, ne spune că aceas
tă situație se datorează atît nelivră
rii ritmice a ingrășămintelor chimi
ce, la care există mari restanțe față 
de cantitățile repartizate pe trimes
trul întîi din acest an, cît și unor 
neajunsuri in acțiunea de aplicare a 
lor. Astfel, administrarea îngrășă
mintelor cu fosfor, doar pe 15 la 
sută din suprafață, se datorează și 
faptului că multe unități agricole 
din consiliile agroindustriale Balta 
Albă, Rușețu, Topliceni, Săpoca și 
Poșta Cilnău nu au folosit din plin 
ferestrele cu timp favorabil din 
această iarnă. Ca urmare a măsuri
lor stabilite de comandamentul ju
dețean pentru agricultură, s-a insti
tuit un control riguros privind folo
sirea motorinei, cu prioritate la 
fertilizarea chimică și organică. 
(Stelian Chiper)

GIURGIU ■ Pînă la 3 martie, 
unitățile agricole din județul Giur
giu au administrat îngrășăminte chi
mice doar pe 45 la sută din supra
fețele ocupate cu semănături de 
toamnă. Sînt cooperative agricole 
ca cele din Slobozia, Giurgiu. Gos- 
tinu și altele, care au încheiat ac
țiunea de fertilizare fazială a griu
lui și orzului. în alte unități însă 
această lucrare ' este întirziată dato
rită neajunsurilor intîmpinate in

asigurarea îngrășămintelor chimice. 
Astfel, combinatele de îngrășăminte 
chimice Turnu Măgurele, Năvodari 
și Făgăraș au restanțe față de 
unitățile agricole din județul Giur
giu. Pentru a se impulsiona acțiunea 
de fertilizare fazială, pe terenurile 
mai joase și umede, unde nu se 
poate intra cu mașinile, sînt folosite 
avioanele utilitare. Așa se proce
dează in balta îndiguită de la Prun- 
du, la I.A.S. Clejani și la cooperativa 
agricolă Stănești. (Ion Manea)

IALOMIȚA : Ing. Constanța 
Preda, director cu producția vege
tală la direcția agricolă Ialomița, ne 
spune că întirzierile la fertilizarea 
semănăturilor de toamnă se dato
rează faptului că nu s-au livrat de 
către Combinatul de îngrășăminte 
chimice Turnu Măgurele ingrășă- 
mintele complexe conform reparti
țiilor date de Ministerul Agricultu
rii. Pentru recuperarea răminerilor 
in urmă, avînd în vedere starea de 
vegetație a culturilor și rezerva de 
fosfor din sol, s-a luat măsura să 
fie administrate doze corespunzătoa
re de azot lichid în combinație cu 
îngrășămintele complexe. (Mihai 
Vișoiu)

TELEORMAN : La direcția 
agricolă a județului Teleorman. în- 
tirzierea fertilizării semănăturilor 
de toamnă este atribuită condițiilor 
din iarna acestui an, mai puțin fa
vorabile efectuării unei asemenea 
lucrări cu mijloacele mecanice. Este 
de remarcat faptul că, îh unele uni
tăți agricole, prin buna organizare 
a activității în cîmp, îndeosebi în 
primele ore ale dimineții, cînd solul 
a fost înghețat, s-a reușit fertiliza
rea unor mari suprafețe cultivate cu 
griu, orz și orzoaică. De aceea, s-a 
luat măsura să se lucreze în zorii 
zilei. (Stan . Ștefan)

HARGHITA : la 3 mar
tie au fost fertilizate cu îngrășă
minte azotoase peste 20 la sută din 
terenurile ocupate cu cereale păioa
se de toamnă. Directorul cu produc
ția vegetală al direcției agricole, in
ginerul Ștefan Danciu, ne spune că 
pină acum s-a lucrat doar pe supra
fețele plane, evitindu-se aplicarea 
azotului pe terenurile in pantă, pen
tru ca acesta să nu fie „spălat" o da
tă cu topirea zăpezilor și scurgerea 
apelor. întrucît acum zăpada a dis
părut în totalitate de pe terenurile 
din zonele Odorheiului și Cristurului 
Secuiesc, iar stratul existent încă în

zona Ciucului e sensibil subțiat, rit
mul fertilizărilor va crește de la o 
zi la alta. De altfel, in multe uni
tăți în care specialiștii au depistat 
parcelele apte din punct de vedere 
al stării culturilor, s-au realizat pro
grese vizibile in ce privește fertili
zarea cu azot. (Nicolae Șandru)

VRANCEA: Pină la sfirșitul 
lunii februarie au fost fertilizate cu 
îngrășăminte chimice aproape jumă
tate din culturile de păioase semă
nate în toamnă, culturi care ocupă 
56 623 hectare. După cum ni s-a 
spus la direcția agricolă județeană, 
rămînerea în urmă se datorează, in 
primul rind, neonorării la timp și 
în limita cantităților repartizate a 
ingrășămintelor chimice. De aseme
nea, în luna februarie au fost și

zile mai puțin propice fertilizărilor 
din cauza dezghețului și a căderilor 
de zăpadă. Stocul de îngrășăminte 
chimice existent la data de 4 martie 
acoperă necesarul pentru 19 300 hec
tare. De aceea, au fost luate mă
suri ca fiecare din cele 42 de agre
gate de fertilizat să realizeze_ zilnic 
cel puțin 45 hectare. (Dan 
lescu)

nat organele agricole județene să 
serie de măsuri pentru a aduce 
treaga cantitate, de îngrășăminte < 
mice în județ, iar consiliile de c 
ducere din unitățile agricole sînt 
drumate să impulsioneze întreaga 
țiune de fertilizări cu îngrășăm’ 
naturale, mai ales în aceste zile, c 
timpul este prielnic și pentru fol 
rea din plin a atelajelor. (Gheor 
Pârja)

Drăgu-

MARAMUREȘ : De 
nerul Vasile Marinescu 
direcției agricole aflăm 
mul trimestru din acest 
administrate 2 500 tone 
minte chimice, mai ales
azot, dar se înregistrează 
livrare în special de la 
de ingrășăminte chimice 
Mureș. Această situație

ia ingi-
cadrul 

în pri- 
trebuiau 
îngrășă- 
bază de

din 
că, 

an. 
de
pe
restanțe în 
Combinatul 
din Tîrgu 
a determi-

ARGEȘ : Inginerul Consta: 
Tamagă, director adjunct la dire 
agricolă, ne spune că în jud< 
Argeș, din suprafața prevăzută s 
aplicat îngrășăminte fosfatice d 
pe 35 000 hectare. Restul de 17 
hectare nu au primit nici un gi 
de fosfor. Unitățile agricole din 
deț urmau să fie aprovizionate 
8 000 tone îngrășăminte 
care să fie aplicate pe 
nefertilizată 
alizat doar 
rece de la 
s-a obținut
partiție. (Gheorghe Cârstea)

compli 
supraj 

deloc. Lucrarea s-a 
pe 6 000 hectare, de 
combinatele chimice 
decit 35 la sută din

în ziarul nostru din 28 februarie 
se arăta eă județul Călărași — ca 
mare producător de semințe — avea 
la acea dată unele restanțe în ceea 
ce privește transferul de semințe că
tre alte județe, în mod deosebit la 
porumb și soia. Ce s-a întreprins in 
vederea livrării neîntîrziate a semin
țelor ? La această întrebare ne răs
punde Inginerul Ninel Radu, director 
ai Centrului de preluare, prelucrare 
și contractare a fondului de semințe 
Călărași.

— Conform programului dat de în
treprinderea de contractare, condi
ționarea și ambalarea semințelor 
București, de care aparținem, cen
trul nostru a avut ca sarcină să li
vreze diferitelor județe 1 527 tone 
semințe de soia. 2 845 tone porumb, 
în ziua de 23 februarie, aceste can
tități 
tone 
Pină 
1 214 
tone

-r Ăsta înseamnă că 
dețe se mai așteaptă 
dată, destul de înaintată, semințe de 
la centrul Călărași ! Nu dispuneți de 
aceste cantități ?

— Dispunem de întreaga cantitate 
de semințe, de cea mai bună calitate 
și încă ceva în plus, toate fiind gata, 
în orice moment, pentru a fi livrate. 
De altfel, județelor Teleorman, Ialo
mița și Olt le-am trimis cantitățile 
prevăzute de soia, iar județelor St

PREA LENT CIRCULĂ SEMINȚELE
mult mai economicos și operativ i 
altfel de transport decit cel pe cal 
ferată, care înseamnă triaj în Cli 
nița, triaj în București și de a 
mari întirzieri. în ceea ce ne pi 
vește, cil sprijinul direct al coma 
damentului județean al agricultu 
și. sperăm, al stației C.F.R. Călăra 
în următoarele zile, vom dispune 
vagoanele necesare pentru a ne aci 
ta în întregime obligațiile pe care 
avem. Din păcate, se mai ridică îr 
o problemă : după cum se știe, \ 
goanele de cale ferată >au capacit 
de 25 și. respectiv. 50 tone. Or, 1 
avem repartiții pentru soiuri de i 
mințe, la unele județe, sub 20 to 
Nu putem trimite, de exemplu, 
tone de semințe intr-un vagon 
25 de tone tocmai Ia Dîmbovița. N 
C.F.R.-ul nu ne-ar admite așa ce 
Iată de ce în această privință fac 
un apel călduros. în special la c< 
trele din județele vecine, pentru 
prelua direct aceste semințe.

Datele prezentate le-am af 
marți. 1 martie. De atunci s-a n 
schimbat cite ceva, dar nu esenj 
nici î-n felul în care lucrează cent 
din Călărași al cărui director ni 
vorbit despre greutățile reale pe c; 
le întîmpină, dar nimic desj 
lipsurile proprii.

au fost suplimentate cu 260 
la soia și 420 tone la porumb, 
la 1 martie, am livrat în total 
tone semințe de 
porumb.

soia și 2 508
în unele ju- 
și la această

agrioolbiu, Tulcea și sectorului
Ilfov — cele de porumb. înregistrăm 
însă restante către alte județe. La 
Giurgiu, din 315 tone soia nu s-a 
livrat nimic, iar la porumb, către 
județele Olt și Dolj, sîntem in res
tanță cu 30—40 la sută din can
titățile prevăzute. îndeosebi prin 
suplimentările solicitate in februarie, 
întîmpinăm mari greutăți în ceea ce 
privește asigurarea mijloacelor de 
transport pe calea ferată. încă de la 
începutul lunii ianuarie ne-am adre
sat stației C.F.R. Călărași cu cereri 
scrise pentru asigurarea unei capaci
tăți zilnice de 200 tone. Pînă în pre
zent, au fost puține zilele în care 
ni s-au asigurat capacitățile solici
tate.

Directorul centrului ne prezintă 
copii de pe cererile adresate stației 
C.F.R. Călărași pe zile, prin toate 
solicitîndu-se o capacitate de 200 
tone zilnic. Toate' cererile purtau 
viza de accept a stației C.F.R. în 
nici una din zilele ltinii februarie 
nu s-au asigurat capacitățile Ia ni
velul stabil, iar la 13, 14, 25 și 26 
febtuarie nu s-a primit nici un vagon.

— Am luat legătura cu centrele si
milare din județele limitrofe, pentru 
ca acestea să preia direct de la noi 
semințele. La unii am găsit înțele
gerea cuvenită, la alții — nu. Pen
tru vecinii noștri din Giurgiu, de 
pildă, și nu numaî pentru ei, ar fi

Mihail DUMITRESCl
corespondentul „Scînteii"
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Ziua de 6 martie 1945, ziua in care, 
entru întiia oară in istoria țării, 
onducerea destinelor națiunii a fost 
"îcredințată unui guvern muncito- 
esc-țărănesc. face parte dintre acele 
îomente politice ce au înrîurit 
otărîtor cursul istoriei contempora- 
e a României. Ca și atitea alte mă- 
îțe izbînzi ale poporului, biruința 
e acum 43 de ani nu era rezultatul 
nei conjuncturi politice, ci rodul și 
rmarea nemijlocite a luptei proprii 
poporului român, a forțelor revo- 

iționare, progresiste, democratice 
e societății românești, în frunte cu 
artidul Comunist Român. O luptă 
! era purtată în numele unor înalte 
saluri — înlăturarea nedreptăților 

inechităților sociale, edificarea 
iei orinduiri mai bune și mai 
epte, in care poporul să fie singur 
ăpin pe soarta sa : o luptă care, 

perioada inaugurată de istoricul 
■t de la 23 August 1944, cunoscuse 
radicalizare, intensificare și ampli- 
dine fără precedent, demonstrind, 
tfel, că milioane și milioane de oa- 
eni ai muncii, practic imensa mă
ritate a poporului, năzuiau și do- 
au cu putere ca lumea de miine să 
i li se mai înfățișeze aidoma celei 
n perioada interbelică, ci să se pri
mească din temelii, să fie așezată 
alte principii și pe 

plinească idealurile 
mile și conștiințele 
âcele peste 6 luni de 
igust 1944 și 6 
irturie uriașelor energii revoluțio- 
re ale oamenilor muncii din țara 
astră, marelui lor potențial de 
negație și dăruire patriotică, 
■puizabilelor lor resurse de putere 
tărie in biruirea unor greutăți ce 
■eau adesea insurmontabile. O 
inomie secătuită și bulversată de 
trugerile războiului, de jaful 
lerist a reușit să asigure exem- 
r — prin dăruirea clasei munci- 
re, a poporului român — susți- 
ea frontului antihitlerist și inde- 
lirea unor obligații externe, pen- 
că întreaga muncitorime, milioa- 
de alți oameni ai muncii și-au 
ordat ca niciodată pînă atunci for- 
i, intreeîndu-se pe ei înșiși, reclă- 
d uzine, fabrici și ateliere, refă- 
1 poduri și drumuri, sporind pro- 
ția, mai ales in mine și schele 
roliere, văzînd în efortul lor 
recupețit o chezășie pentru un 
tin mai bun și mai drept pentru 
i. In tranșeele războiului antihi- 
ist. începind chiar cu intîia zi a 
trecției române, sute 
iși români, însuflețiți 
irării țării, de voința 
cotropitorii horthyști 
'41 românesc, de a
11, înscriau pagini noi de glorie 
ni ca vitejiei ostășești a neamu- 
stru. Pe plan social politic, de 
capăt la altul al țării, aveau 
t>le acțiuni revoluționare, toa- 
ti Ioc și fieoare în parte vesti- 
ț unor noi realități : crearea

în întreprinderi a comitetelor munci
torești, cu rol tot mai important în 
orientarea și organizarea activității 
unităților economice ; înființarea co
mitetelor sătești, ca expresie a voin
ței țărănimii de a croi satului româ
nesc un nou destin ; puternicele ma
nifestații populare, in cursul cărora 
sute și sute de mii de oameni ai 
muncii s-au înstăpinit pe străzile și 
piețele orașelor, ceea ce a avut ca 
rezultat nemijlocit impunerea prin 
luptă a unor noi autorități locale, 
emanație a voinței de înnoire demo
cratică a poporului. Ca o încununare 
a acestui curs necontenit ascendent 
al procesului revoluționar, la 6 mar- ' 
tie 19'45 a fost 
țării guvernul 
cratic condus de 
triot dr. Petru Groza. Această mă
reață biruință a asigurat conti-

instaurat la cîrma 
revoluționar-demo- 

omul politic pa-

validată de efervescentele zile, săp
tămîni și luni de după 23 August 1944 
cînd, practic, marile energii revolu
ționare ale națiunii au fost înmănun
cheate intr-un unic și de nebiruit șu
voi. Dovedind o uriașă putere de 
descifrare a imperativelor vitale ale 
epocii, de înțelegere a nevoilor oa
menilor muncii și ale țării, o 
neostoită încredere in justețea cau
zei sale, în triumful luptei revolu
ționare, Partidul Comunist Român a 
trecut cu strălucire un nou examen 
al istoriei, ilustrîndu-se ca un clarvă
zător conducător politic al operei de 
transformare revoluționară a societă
ții românești, ca unica forță capabilă 
să organizeze poporul spre biruința 
dreptelor sale idealuri.

Deceniile care s-au adăugat la 
hronicul țării in perioada care a 
urmat de la 6 martie 1945 învederea-

43 DE ANI DE LA INSTAURAREA GUVERNULUI
REVOLIIȚIONAR-DEMOCRATIC DE LA 6 MARTIE 1945

alte baze, -să 
ce stăpîneau 
celor mulți.
zile dintre 23 

martie 1945 stau

de mii de 
de dorința 
de a alun- 
de pe pă- 
zdrobi fas-

nuitatea procesului de prefaceri de
mocratice, revoluționare, inaugu
rat la 23 August 1944, a reprezentat 
temelia pe care s-au clădit alte noi 
și mărețe victorii ale poporului in 
lupta pentru înlăturarea vechilor 
rînduieli sociale inechitabile și con
struirea societății 
Subliniind marea 
acestui eveniment, 
neral al partidului, 
nicolae ----------
„Crearea 
democratic de la 6 martie 1945 a con
stituit un moment de importanță 
istorică pe calea instaurării puterii 
muncitorești-țărănești, a marcat tre
cerea la profunde transformări de
mocratice, revoluționare, care au 
deschis drumul înfăptuirii revoluției 
socialiste și edificării cu succes a 
noii orinduiri sociale in patria noas
tră".

Anii care au trecut de la momen
tul instaurării celui dintîi guvern re- 
voluționar-democratic din țara noas
tră învederează rolul uriaș pe care 
l-a avut în obținerea acestei izbînzi 
politice activitatea șl lupta eroică a 
partidului nostru comunist. Intr-ade
văr, partidul comunist a fost stra
tegul care a asigurat victoria, elabo- 
rînd o linie politică de mare suplețe, 
inspirată din nevoile concrete ale 
țării, adecvată condițiilor acelei vremi 
în schimbare, în prefacere — o linie 
politică vizînd. în esență, consolida
rea unității de acțiune a clasei munci
toare. unirea în jurul Frontului Unic 
Muncitoresc a tuturor forțelor social- 
politice interesate în făurirea unei 
Românii noi. democratice. libere, 
suverane. O linie politică pe deplin

noi, socialiste, 
însemnătate a 
secretarul ge- 
to varăș ul 

CEAUȘESCU, arăta : 
guvernului revoluționar

ză. totodată, că poporul, condus de 
partid, a parcurs un drum eroic, de 
mărețe înfăptuiri, a croit un nou 
destin, demn și luminos patriei sale. 
In cununa de împliniri a acestui 
timp, în care Congresul al IX-lea 
marchează începutul celei mai rodni
ce etape, se înscriu la loc de seamă 
făurirea unei economii moderne, ar
monioase, sporirea uriașă a avuției 
naționale, creșterea fără precedent a 
forțelor productive ale țării și ar
monioasa lor amplasare pe întregul 
cuprins românesc, 
ternică a tuturor 
activitate la pulsul 
ției tehnico-științifice contemporane, 
realizarea unor lucrări constructive 
de o anvergură fără egal, care au 
modificat însăși geografia patriei, 
înnoirea din temelii a înfățișării 
tuturor . așezărilor României socia
liste, o nouă calitate a muncii și vie
ții oamenilor săi.

Pornindu-se de la teza de mare va
loare principială și practică, stator
nic afirmată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că socialismul și 
democrația sînt de nedespărțit, că 
noua orînduire se construiește cu 
poporul și pentru popor, că aceasta 
este creația, opera conștientă a în
tregii națiuni, în epoca inaugurată 
de Congresul al IX-lea. sub impulsul 
și cu contribuția hotărîtoare ale 
secretarului general al partidului, s-a 
acționat neabătut pentru materiali
zarea acestui principiu, pentru a se 
făuri și perfecționa cadrul politic 
propice participării active a tuturor 
oamenilor muncii la adoptarea și în
făptuirea programelor de dezvoltare

racordarea pu- 
sectoarelor de 
viu al revolu-

economico-socială, la elaborarea în
tregii politici a partidului, la con
ducerea vieții țării, la soluționarea 
tuturor problemelor legate de con
strucția noii societăți. O componentă 
esențială a acestui larg sistem demo
cratic o constituie întîlnirile de lucru 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ale tovarășei Elena Ceaușescu cu 
oameni ai muncii din unități eco
nomice din industrie și agricultură, 
șantiere de construcții, instituții de 
cercetare științifică, învățămînt, artă 
și cultură. Cu asemenea prilejuri se 
realizează practic un amplu dialog 
de lucru, o vastă consultare populară, 
dezbătîndu-se concret stadiul reali
zării hotărîrilor și măsurilor adopta
te, stabilindu-se căi de impulsionare 
și perfecționare a activității, pu- 
nindu-se. astfel, o dată mai mult în 
valoare forța gîndirii colective, spi
ritul de inițiativă și gospodăresc al 
oamenilor muncii. Se poate cu în
dreptățire aprecia că poporul, în în
tregul său, este participant activ, 
nemijlocit și eficient la făurirea 
propriului său destin, la modelarea 
prezentului și viitorului patriei.

Una dintre cele mai recente 
ilustrări ale acestei realități o re
prezintă lucrările Conferinței pe 
țară a președinților consiliilor popu
lare, desfășurate în. aceste zile. La 
lucrările ei au luat 'parte mii și mii 
de primari care au analizat posibili
tățile perfecționării activității orga
nelor locale ale puterii de stat, a în
deplinirii în cele mai bune condiții 
a marilor sarcini ce le revin, prin 
strîngerea legăturilor cu masele, 
prin punerea mai deplină in valoare 
a inițiativei cetățenești, a vocației și 
aptitudinilor gospodărești ale tuturor 
oamenilor muncii din țara noastră. 
O dată mai mult, lucrările acestui 
larg forum al sistemului democrației 
muncitorești-revoluționare din țara 
noastră au atestat, cu forța de netă
găduit a faptelor, unitatea întregu
lui popor în jurul partidului, al to
varășului Nicolae Ceaușescu, hotă- 
rîrea tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră de a înfăptui neabătut 
politica Partidului Comunist Român, 
consacrată propășirii patriei, gloriei 
și demnității acesteia, de a acționa 
cu devotament și abnegație revolu
ționară pentru îndeplinirea mobili
zatoarelor chemări, a indicațiilor și 
orientărilor cuprinse în magistrala 
cuvîntare a secretarului general al 
partidului, rostită la Conferința pe 
țară a președinților consiliilor popu
lare. O asemenea puternică voință, 
temelie a izbînzilor prezentului, a noi 
împliniri viitoare, reprezintă su
prema cinstire pentru toți cei care 
au năzuit și luptat de-a lungul 
vremurilor ca poporul să-și fie sieși 
stăpîn. ca să se împlinească idealul 
conducerii țării de către popor și 
pentru popor, năzuință și luptă care 
acum 43 de ani, la 6 martie 1945, au 
cunoscut momentul unei biruințe de 
istorică însemnătate.

N
a literaturii române

Un alt vestit înaintaș, Dosoftei, 
va versifica testamentar încrederea 
sa în virtuțile păcii : „Cine-și 
face zid de pace, / Turnuri de fră
ție, / Duce viață fără greață ) 
’Ntr-a sa bogăție. / Că-i mai bună 
depreună / Viața cea frățească 1 
Decit armă ce destramă / Oaste 
vitejească".

Cel pe care exegeții îl numesc 
.primul poet român", Dosoftei, va 

și el urări de pace, elogiind 
că emblematicul bour din 
Moldovei întruchipează o 

aspirație : „De pre chip se 
buorul ce-i place, / C-ar

deceniile secolului nostru, asupra 
consecvenței cu care, in literatura 
română, a fost și este slujit idealul 
păcii. După cum — venind din se
colul trecut, din lirica unor Asachl 
sau Ion Heliade Rădulescu — 
idealul păcii va rezona original și 
peren in poezia celui mai mare 
poet român al secolului XX, Tudor 
Arghezi. Perioada de grave intero
gații, ce a marcat anii dinaintea 
celui de-al doilea război mondial, 
a făcut, de asemenea, ca in poe
mele lui Blaga, Bacovia. Voicu- 
lescu, Mihai Beniuc, Geo Bogza, 
Eugen Jebeleanu, Virgil Teodores- 
cu, Geo Dumitrescu, Alfred Margul 
Sperber și atiția alții să se audă 
distinct verbele de avertisment, de 
împotrivire față de fascism, față 
de război.

A

Împotriva raptului de terito
rii, așa cum tragic au evo
luat lucrurile în cel de-al 
doilea război mondial, ver

s-a ridicat ca o spadă a 
„Alte toc-

enumărate sint drumurile 
care pot duce către înțele
gerea a ceea ce este defini
toriu, esențial pentru un 

popor. Unul dintre acestea este, 
fără îndoială, cel al literatu
rii. Pentru că în literatură sint 
concentrate, în expresii memorabi
le, virtuțile, trăsăturile distinctive, 
vocațiile prin care un popor se 
mărturisește sieși și lumii, iși con
firmă consecvența atitudinilor, pri
mordialitatea și perenitatea idea
lurilor. O cercetare, fie și sumară, 
a evoluției ideilor și opțiunilor în 
cultura română va impune — deloc 
ostentativ, într-o organicitate sem
nificativă a afirmărilor — acordul 
permanent al creatorilor cu idealul 
păcii, cu aspirația, niciodată tră
dată. către pace. Acest adevăr este 
pregnant identificabil, de-a lungul 
secolelor, în opera autorilor funda
mentali ai culturii românești, cu 
atit mai mult cu cit — datorită 
așezării sale geografice și mersu
lui istoriei — pămîntul României 
n-a fost nicicînd ferit de încercă
rile și ostilitățile vremu.ilor. Avînd 
in strămoșii din care s-a ivit 
înaintași cu cultul muncii și stator
niciei — cum au fost vechii daci, 
doritori mai degrabă să-și păsto
rească turmele și să trimită spre 
rod ogoarele, dar aprigi cînd hota
rul și liniștea le erau cutreierate 
cu gînd de jaf și supunere ; 
cum au 
înălțat 
matice, 
vitejie 
daci — 
din 
nică", și-a ilustrat, 
atit voința 
pace — căci nicicînd n-a fost pîn- 
dit de gîndul cotropirii altor pă- 
minturi ori altor neamuri — cit și 
hotărîrea de a-și apăra dreptul de 
a trăi în vatra în care și-a aflat 
dintotdeauna statornici pe cei ce 
l-au premers și a vrut să-și afle 
întotdeauna statornici urmașii. 
Chiar cînd vremurile i-au fost 
potrivnice, a găsit soluția dăinui
rii. Nimeni, nici o invazie, nici 
o coaliție a unor puternici ai 
vremurilor nu i-au putut în
vinge credințele, ritualurile, nu 
i-au putut amesteca și nimici cu- 
vinreie, ceea ce a făcut ca astăzi, 
în România, să se păstreze una 
din cele mai grăitoare expresii, 
prin limbă, ale continuității, eloc
vente argumente ale latinității po
porului român ; însuși cuvîntul 
român aflîndu-se într-o simetrie 
semnificativă cu cuvîntul roman.

Reazimul trainic al unei aseme
nea izbinzi istorice și spirituale îl 
vom afla, desigur, în vocația de 
pace a poporului român.

Mărturii numeroase aduc scrierile 
— incă din veacurile în care gindul 
era destinat memoriei timpului nu 
sub teascul tipografic, ci în manu
scrisele unor cronici — în care con
științe ale epocii voiau „să dea 
sama" viitorului despre fapte ale 
trecutului. Astfel, Un Grigore 
Ureche, cel care observînd cum că, 
împrejmuit de mari împărății, po
porul român s-a aflat „în călea 
răutăților", nu va osteni a pune 
în lumină, în Letopisețul său, fap
tele unor domnitori care au știut 
să acționeze pentru o „pace așă- 
zată". Marele cronicar va releva 
pătimașa dorință de pace a voievo
zilor, elogiindu-i pe cei care „nu 
grij iau de alta mai mult" decît de 
„pace in toate părțile și așezarea 
țării".

Nu întîmplător cronicarul Miron 
Costin va aduce elogii cîrmuitorilor 
care știau a „plini ai (ani) cu 
pace", a-și avea „țara aședzață în 
tot bivșugul".

ori 
fost romanii, cei ce și-au 
gloria prin expediții dra
in care au dovedit cu 

vitejia adversarilor 
poporul român, , născut 

această ..îmbrățișare război- 
prin vreme, 

de viață pașnică, de

înălța 
faptul 
stema 
atare 
vede 
vrea-n toată vremea să stea țara-n 
pace", ori va insista, în versiunea 
ce o va da unui psalm, asupra 
binefăcătoarei opțiuni pașnice : 
„Pre cei fără de vină / Nu-i dă-n 
mină streină. / Aceasta cine face / 
in veci va fi cu pace".

Cuvîntul Pace va călători ca un 
mesager mereu binevenit și rivnit 
prin toată cultura românească. Un 
Neculce va vroi pămintul Moldovii, 
în așa fel așezat îneît „să fie fost 
trăit intr-insul cu Pace". Pentru 
Neculce pacea va cunoaște, cum 
s-a observat, multe chipuri : „pace 
vecinică", „bună pace", — această 
expresie o vom întilni reluată in 
celebra „Scrisoare a treia" a lui 
Eminescu — și „pace sulemenită" 
(adică neadevărată, fardată, minci
noasă) — expresie pe care Șerban 
Cioculescu o va evidenția, intr-un 
dens studiu, cu vădite „olăceri 
filologice".

Din cronică-n cronică, din autor 
în autor, cuvîntul pace va fi pre
zent in opere esențiale ale litera
turii romane ca un veritabil lait
motiv. Rostul acestor succinte con
siderații nu este acela al unui 
bilanț, ci al sublinierii unui adevăr 
mai mult decît cultural — un ade
văr de esență al vocației, al apti
tudinii pentru pace a poporului 
român.

Expresia supremă a cristali
zării sentimentului păcii în 
opera literară o vom afla 
desigur la Eminescu. Vom 

apela mereu la imaginarul dia
log dintre Mircea și Baiăzid 
ca la o sinteză definitorie a 
atitudinii pașnice a românilor, pro
pusă într-o antiteză definitorie, 
expresivă cu trufia cuceritorului, 
a aventurii războinice : „— Ce vrei 
tu? f — Noi I Bună pace !“ sau : 
„— Orice gind ai împărate, și ori
cum vei...............
pe pace, 
Iar cind 
limpede 
ceptate de preopinent, atunci con
cluzia va cădea ferm, ca o sentință 
implacabilă : „— De-o fi una, de-o 
fi alta... Ce e scris și pentru noi, / 
Bucuroși le-om duce toate, de e 
pace, de-i război". Și aceasta pen
tru că dintotdeauna românul a știut 
— iar Poetul a găsit geniala sim
plitate să o exprime memorabil — 
că a-și apăra „sărăcia, și nevoile, 
și neamul" înseamnă a fi invin
cibil, pentru că de partea dreptății 
salș se. află „to.t ce mișcă-n țara 
astă, rîul, ramul".

Sub gîndul tutelar al Poetului 
național se Vor încolona, în fapt, 
toți creatorii români ce-i vor urma, 
pentru că in spiritul convingerilor 
sale, rostite prin glasul unui voie
vod întemeietor cum a fost Mircea 
cel Mare, s-a exprimat însăși isto
ria poporului român, însăși înțe
leaptă sa vocație de pace. De la 
opera în proză datorată lui Mihail 
Sadoveanu. Liviu Rebreanu. Camil 
Petrescu pînă Ia creația epică a lui 
Zaharia Stancu. Marin Preda, Eu
gen Barbu sau Paul Anghel, sînt 
aduse tulburătoare mărturii, și în

fi sosit, / Cit sintern încă 
eu iți zic : Bine-ai venit !“ 
gîndul, dorința de pace, 
exprimate, nu vor fi re-

sul 
acuzării și dreptății : 
meii avem pentru pămint, / Căci as
tea nu se cumpără și nu se vind. / 
Izvoarele și tara, noi de-a drep
tul / Le-am dobindit cu sufletul și 
pieptul" — va scrie Tudor Arghezi 
în poema „Cînd veniră", știind, 
la scepticismul unor lași, să afle 
răspuns pe măsură, ridicind prin 
idee versul la altitudinea replicii 
lui Mircea din emblematicul poem 
eminescian : „Răspunse unul :„Ba 
mai taci din gură, / Ce tot vorbești? 
că tara se și fură". / Zisei și eu : 
„Dacă ți-ai pus in glnd, / Să nu-i 
mușcafi țarina pe curind".

Citind aceste versuri, gîndul se 
îndreaptă firesc spre profeția 
calmă, bazată pe un adevăr istoric, 
din „Scrisoarea a III-a“ a lui 
nescu : „Șt nu voi ca să mă 
nici că voi să te-nspăimint, / 
veniră, se făcură toți o apă 
pămint".

In numele nestinsei încrederi în 
supremația păcii și al voinței de a 
nu o mai abandona stihiei războ
iului, va scrie Eugen Jebeleanu 
poemul-oratoriu „Surîsul Hiro- 
shimei". O tradiție, o vocație a cul
turii române este, așadar, litera
tura — și in primul rînd poezia — 
dedicată Păcii. Poeți contemporani, 
— de diverse expresii lirice — Ion 
Bănuță, Mihu Dragomir, Ștefan 
Augustin Doinaș, A. E. Baconsky, 
Nicolae Labiș, Nichita Stănescu, 
Ion Brad, Ion Gheorghe, Gheorghe 
Tomozei, Al. Andrițoiu, loan Ale
xandru, Adrian Păunescu, Ma
rin Sorescu, Anghel Dumbrăveanu, 
precum și numeroși poeți din ge
nerațiile mai tinere și-au înstrunat 
nu o dată versul, cu o înaltă con
știință a responsabilității față de 
pacea lumii, față de umanitate, 
dînd la iveală poeme memorabile, 
adăugate unei tradiții lirice în care 
înseși opțiunea, vocația pentru pace 
a poporului nostru se regăsesc în
tr-o memorabilă afirmare. Căci, nu 
încape îndoială, literatura exprimă 
ceea ce este definitoriu pentru vir
tuțile. pentru vocația unui popor. 
Iar literatura română și-a asumat 
slujirea idealului păcii, rezonînd 
astfel cu aspirația supremă a po
porului român. Opțiunea păcii este 
pentru literatura noastră o mărtu
rie a dimensiunii ei umaniste.

Cu atît mai mult azi, sub egida 
unei concepții coerente de pace, 
datorate președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, literatura noas
tră poartă cu gravitate și remar
cabil cult al valorii mesajul de 
pace către conștiințele propriei na
țiuni, către conștiințele lumii.

Emi- 
laud, 
Cum 
ș-un

Nicolae DRAGOȘ

«fa®

La Alba lutia, ca, de altfel, în 
toate localitățile patriei, s-a 
construit mult. In imagine, un 

ansamblu arhitectonic

UN COMBUSTIBIL MORAL 
NUMIT TENACITATE

(Urmare din pag. I)

Povestește așezat, 
glas domol. Pesemne că a 
rememorat de multe, mul
te ori acest drum.

— Era în vara lui '74. 
Cerneala incă nu se uscase 
bine pe diploma de absol
vire, la Cluj-Napoca, a Fa
cultății de științe economi
ce. cind am fost reoarti- 
zată la Tesătoria din Sa- 
lonta. Unitate nouă, moder
nă. După nici trei zile pri
meam aici apartament. 
Frumos și confortabil. Cu
rind m-am căsătorit. Soțul 
era încă student, in ultimul 
an, tot la „economice". Un 
an mai tirziu este reparti
zat inspector la Banca 
pentru agricultură și in
dustrie alimentară — 
sucursala Bihor. Au urmat 
copiii — un băiețel, apoi 
două gemene. Am găsit în
țelegere și in 1978 m-am 
transferat la Oradea, unde 
ne-am aranjat un nou 
apartament in chiar inima 
orașului. Eram o familie 
fericită...

O clipă de tăcere se aș
terne în povestirea econo
mistei Beatrice Pauliuc. 
Atit cit să-și adune gindu- 
rile. li întrezărim pe față 
o umbră de mihnire.

— în 1982 am plecat în 
vizită, cu soțul, la un unchi 
al lui stabilit de mult în 
Elveția. Eram îneîntați de 
excursie. După o săptămî- 
nă. soțul imi zice : „Bea
trice. nu ne mai întoarcem 
acasă". „Glumești", zic. 
„Asta e hotărîrea mea de
finitivă". „Bine, dar copiii, 
părinții, serviciul... ■?“ Pes
te două zile, același dialog. 
N-am- mai avut liniște. 
Pină și unchiul lui era de 
partea mea : „Istvan, e o 
nebunie ce vrei să faci. 
Ai copii, ai familie, ai 
casă, ai o slujbă Ijună. 
fu nu știi ce-i aici. Te 
jmăgești. Ia seama la 
?e-am reușit eu dc-o via- 
;ă„. Am ajuns camionagiu. 
?i apot, știi bine, pe spri
jinul meu nu poți conta de
ci". Nici vorbele unchiului 
;ău nu l-au. convins. Dim
potrivă, l-au iritat, de vre-

me ce l-a răspuns necuge
tat cu vorbe grele. In ulti
ma zi a șederii i-am spus : 
..Istvan, dacă rămii. dru
murile noastre se despart*1. 
I-am văzut o uimire încre
menită pe chip. Am reve
nit in tară, acasă. El a tre
cut clandestin in Germa
nia federală. Acolo a ajuns 
într-un lagăr. După 1 an si 
8 luni a pornit în căutarea 
unei vieți mai ușoare in 
Statele Unite ale Americii. 
De acolo, scrisori peste 
scrisori. Se făcea luntre si 
punte să mă convingă să-1

dina si altele) l-a lăsat pe 
Istvan să se adăpostească 
aici. Copiii au fost si mai 
șocați : in locul camerei 
luxoase, ticsite cu jucării, 
o încăpere „mobilată" cu 
trei saltele. Ce-o fi fost în 
sufletul lor...

— Cum ați reacționat ?
— Nici nu mă dezmetici

sem bine. Nu-mi 
să-mi cred ochilor, 
tatea contrazicea 
speranțele mele. A
calvarul luării in evidență. 
Vrafuri de formulare pen
tru completat. Am rămas

venea 
Reali - 
toate 

urmat

săptămîna în care am stat 
aici am cheltuit jumătate 
din „avere", adică din aju
torul pe care-1 primeam.

— Orizonturi închise...
— Exact. Nimeni nu re

cunoștea pregătirea noas
tră. Istvan, economist și el, 
n-a avut încotro și a 
început să lucreze ca taxi- 
metrist Ca începător, i se 
oferise tura cea mai nă
păstuită, între 18 și 6 di
mineața. Cea mai puțin so
licitată și cea mai pericu
loasă. Atunci circulau, de 
regulă, traficanții de dro-

pare rău. Astea sint ..drep
turile omului". Personal, 
tin foarte mult să spun a- 
cest lucru. Să se știe. Am 
fost nevoită, pentru a mă 
întreține, să fac curățenie 
la diverse familii. Greu, 
umilitor, dar grija zilei de 
mîine mă obliga să fac 
orice. Două săptămîni am 
lucrat la o bijuterie. Tur
nam ceară în niște forme. 
Muncă necalificată. Leafă 
de ucenic. Și. cînd am o- 
biectat. mi s-a spus că de 
mîine va veni altcineva la 
acel loc de muncă. Fără

ÎNTOARCEREA de pe drumul
AMĂGIRILOR

urmez cu copiii. Ne scria 
mereu cit îi e de bine. Că-i 
angajat la o agenție de vo
iaj. că frecventează cursu
rile pentru agent de tu
rism. Că și-a cumpărat 
mașină, că locuiește intr-o 
casă mare, mai degrabă un 
castel, că a mobilat după 
„ultimul jurnal" camera co
piilor. Cu nespus de multă 
ezitare m-am lăsat înduio
șată, ce-i drept la insisten
tele unora dintre rudele 
lui care primeau si ele. bag 
seama, aceleași epistole. în 
mai 1984 soseam 
la Los Angeles.

— Ce a urmat
— Primul șoc. 

mașină, nici tu 
turism. Istvan lucra ocazio
nal. Pe unde apuca. De 
toate. Munci grele și umili
toare. Nu intrase nicide
cum „in rindul lumii", cum 
ne scria. „Castelul" de 
care pomenea era un imobil 
oarecare, degradat, pe care 
proprietarul voia să-1 vin- 
dă. In schimbul executării 
reparațiilor (tencuieli, zu
grăvit, tapetat, săpat gră-

cu copiii

apoi ? 
Nici 

agent
tu 
de

fără replică în momentul în 
care mi s-a cerut să declar 
și... rasa. Curind după 
aceea, al doilea șoc : în
tr-o simbătă. proprietarul 
ne anunță că de luni imo
bilul va fi ocupat de cel 
căruia i-1 vinduse. Luni, 
din zori pînă 6pre seară, 
am stat cu bruma de baga
je și cu copiii in stradă. 
Credeți că interesa pe ci
neva, cumva, asta ? Ca noi 
erau mulți, mulți alții. 
Aveam bani doar pentru a 
plăti o locuință cu o singu
ră cameră. Așa ceva însă 
nu primeam pentru că 
aveam trei copii. Asta im
punea minimum aparta
ment cu două camere. Cel 
mai frecvent te intimpinau 
tăblițe pe care puteai citi : 
„No kids, no pets", adică, 
închiriem, dar fără copii și 
fără animale. Vedeți bine, 
copiii și animalele erau pe 
același picior de egalitate. 
Deranjează. Cu greu am 
obținut o cameră de hotel. 
Un hotel sordid, de nici 
nu-ți venea să-ți arunci 
privirea pe fereastră. în

guri, oamenii fără căpătîi. 
Iar amenințarea și violen
ta nu sint doar vorbe în 
vint. într-o noapte. îmi a- 
mintesc bine. Istvan a ve
nit alb ca varul, vlăguit, 
în timp ce era la volan, 
s-a trezit la un moment 
dat cu țeava pistolului în 
ceafă. I-au luat toți banii. 
Mulți însă au sfîrsit așa ! 
Cit despre cîstig. erau zile 
în șir în care nu scotea 
nici chiria pe care trebuia 
s-o plătească zilnic pentru 
mașină. Chirie pe care o 
achita pe 7 zile. Dar omul 
mai are nevoie și de re
paus.

— Dumneavoastră cum 
v-ati descurcat ?

— Am căutat neîntrerupt 
de lucru. In fața oficiilor 
de plasare, cozile erau ne- 
sfîrșite. în speranța cel 
mai adesea zadarnică de 
a obține o slujbă. Dacă în
cercai să-ți găsești pe cont 
propriu, invariabil te în- 
tîmpina aceeași întrebare : 
„Ai mai lucrat în Ame
rica ?“ „Nu". Urma un zîm- 
bet-dișeu și... „sorry", îmi

nici o altă explicație. Sim
țeai oricînd pe cel din spa
te care-ți pîndește locul.' 
Si acest șantaj al patronu
lui. acest fel de a „fura" 
munca, asigură profitul. 
N-am mai rezistat. Mă 
simțeam de prisos. Nu 
știam ce o să fie cu noi 
mîine. Nu găseam un spri
jin de la nimeni, nu au
zeam o vorbă bună de la 
cineva. Asta m-a durut cel 
mai mult.

— Ați scris acasă ?
— Da, părinților și cîtor- 

va prieteni. Ei ’mă sfătui- 
seră, de altfel, să nu rătă
cesc pe acolo. Povestin- 
du-le despre tot „binele" 
de acolo, m-au rugat in
sistent să revin acasă. 
Eram hotărită, de altfel.

— Cum așa ?
— Starea de nesiguranță 

te scoate din minți, Cînd 
i-am spus soțului că mă 
întorc acasă, m-a amenin
țat că intentează divorț pe 
motiv că vreau să mă re- 
patriez în „blocul comu
nist". Asta era, cum să vă 
zic... 1 Un argument pentru

a-mi lua pe această „bază" 
copiii. Eram la capătul 
deznădejdii. M-am zbătut 
mult și, în cele din urmă, 
am revenit cu fetele. Toa
tă agoniseala mea din doi 
ani și jumătate, cit a durat 
această odisee, a reprezen
tat doar costul biletelor de 
avion Los Angeles — New 
York. De acolo, drumul 
spre București ni' l-a plă
tit mama in lei.

...Respiră adine. De cite 
ori iși amintește rătăcirea 
în împărăția iftiziilor pier
dute, sufletul i se tulbură. 
Tulburate i-au fost multă 
vreme și visele. De mai 
bine de un an însă, Bea
trice Pauliuc își începe fie
care zi cu drumul spre co
operativa „Electrometal" 
din Oradea, unde a fost în
cadrată ca economistă. Am 
întîlnit-o aici in prima zi 
de martie din acest an. 
Finaliza o lucrare impor
tantă privind exportul unor 
noi produse ale cooperati
vei. Cele două gemene, 
acum într-a patra, o anun
țau telefonic că pe lingă 
mărțișor adaugă cite un 
zece la matematică. Și o 
mai înștiințau că pleacă la 
cercul de balet. „Bine, vă 
aștept acasă", le-a răspuns 
și o bucurie maternă 
i se putea citi în priviri. 
Ce emoționant rostise a- 
cest „acasă" ! Acasă în
semna, de fapt, un aparta
ment spațios și confortabil 
primit de la cooperativă 
pe bulevardul Decebal. Am 
încheiat convorbirea noas
tră cu o întrebare :

— Cum se vede viața de 
la fereastra noului dum
neavoastră apartament ?

— Frumoasă și demnă. 
Cu o bună și dreaptă rîn- 
duială. Cînd m-am reîn
tors, n-am mai recunoscut 
zona în care locuiesc, 
sele modeste au lăsat 
blocurilor zvelte. îmi __
datoria, mă ocup de copii... 
Și asta îți umple cu ade
vărat viața.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"

Ca- 
loc 
fac

Mașina ? Un model în miniatură. 
Stația lui „pilot".

— Experimentam acasă, într-un 
garaj. îl puneam pe fiu-meu să 
tragă la manivelă, el zicea că e 
greu, eu îi răspundeam da, băiatul 
tatii, e greu, probabil că nici o in
venție nu s-a născut ușor, dar noi 
trebuie să vrem să ducem la capăt 
lucrul început și cînd vrem, totul 
devine mai ușor.

— Feciorul e tot în meserie ?
— Nu. între timp a ieșit doctor. 

Dar ce, credeți că-i strica „antrena
mentul" ?

încercările au fost multe pînă la 
scoaterea la liman a acestei inven
ții — meșterul mai are în palmares 
șapte, alte trei fiind în curs de bre
vetare. A fost mai presus de toate 
încercarea perseverenței, a tenaci
tății. Dacă ar fi să ne oprim fie și 
numai la alegerea motorului și a 
reductorului mașinii de roluit. în 
„cărțile-prieteni de noapte", cum 
le numește interlocutorul nostru, se 
arăta limpede că în astfel de cazuri 
trebuie motoare de anume puteri. A 
căutat asemenea motoare în uzină. 
De negăsit. Ia urma motoarelor fără 
de care nu avea cum merge mai 
departe cu ideea și... ajunge la Ti
mișoara. De unde se întoarce cu 
șase bucăți. „Cum ai reușit?" — e 
întrebat. „Cum? Eu am vrut să am 
aceste motoare și oamenii de acolo 
au vrut și ei să 
cru".

Distingem aici 
tea — semne de 
menii dăruiți total unei idei, pe care 
o vor cu orice preț împlinită. Nu 
putini sint acei care fac adevărate 
turnee prin uzine, pentru a cunoaș
te procedee, utilaje, tehnologii a- 
vansate care, socotesc ei, i-ar scoate 
dintr-un impas sau altul în care 
s-au împotmolit pe drumul noului. 
Am cunoscut oameni care și-au 
cheltuit concedii de odihnă mergînd 
prin laboratoare de recunoscută re
putație pentru a încerca eșantioane- 
le unor materiale imaginate de ei. 
Pasiunea este motorul care pune în 
mișcare energii nebănuite. Nu în 
zadar cei din vechime afirmau că 
„pasiunile sint singurii oratori care 
conving totdeauna" !...

La mașina de roluit tuburi pen
tru nave, meșterul a fost pus față in 
fată, la un pioment dat. cu urmă
toarea necunoscută : cum să coboa
re turatia reductorului de la 950 la 
60 ? Pentru că. la mașina lui. doar 
de, atita era nevoie. Nu mai mult. 
Specialiștii pe care i-a consultat 
n-au dat de capăt acestei ecuații. 
Alții îl chemau la ei. in atelierele 
de prototipuri specializate... Mește
rul izbutise insă primele 100 de me
tri de tuburi. Fără lipituri cu tradi
ționalul si costisitorul cositor. Cu

înțeleagă acest lu-

zbaterea, tenacita- 
recunoaștere la oa-

-a

un consum de energie electrică în» 
fim. Și totuși... Pocneau roțile din
țate. Se blocau. De ce ? Unde-i 
buba ? întrebări puse cu patimă. 
Reflexul oamenilor subjugați de 
idee. Aurel Cocu era atît de prins 
de rotile lui îneît intr-o seară, tir- 
ziu. ofițerul de serviciu Pe uzină, 
observînd lumină în atelier si pre
gătind u-se să-1 treacă în raport pe 
neglijentul răspunzător de risipă, a 
dat acolo peste meșterul ce se lupta 
cu rotile buclucașe. „Știi care-i cea 
mai a dracului treabă în mecanică?, 
l-a întrebat Cocu pe omul care i-a 
pășit pragul atelierului. Frecările... 
Trebuie să calculezi pînă la pierde
rea mintii să le dai de capăt...".

Acum, mașina de făurit tuburi prin 
roluire si ambutisare e o realitate. 
Ea a înzestrat Pînă în prezent peste 
300 de nave care s-au construit in 
ultima vreme in șantierele navale 
ale tării. Pentru dotarea flotei noas
tre. pentru export. Ea a determinat 
obținerea unei performante confir
mate si de exigentele Registrului 
naval care, se știe, nu sînt tocmai 
ușor de atins. Și. ceea ce este 
fel de important, s-a renunțat 
importul de tuburi cu destinația na
vală. „invenția Cocu" deschizind sl 
posibilitatea unor exporturi directe. 
Plus înzestrarea cu tuburi de aer 
condiționat, de ventilație, in genere, 
și a altor domenii, sere, edificii so- 
cial-culturale. hale de producție etc. 
Tuburi executate estetic, din fișii de 
tablă zincată, cu încheieturi ingenios 
făcute. Un colectiv restrîns, inimos, 
de numai patruzeci de 
conducerea meșterului, 
în operă toate acestea, 
laborator unde s-au 
nasc atitea invenții.

— Cum e viața acum, la capăt de 
lucru împlinit? — îl întrebăm.

— Viața n-are capăt, în primul 
rînd. Mașina de făcut tuburi, o dată 
terminată, pare un capăt, dar... nu 
e. Pentru că, priviți aici, în partea 
asta. Sint niște uși în devenire. Din 
tablă. Știți cite uși are un vapor ? 
în jur de 80—90. înlocuim lemnul — 
pădurea crește foarte greu, se știe —• 
placăm tabla cu panel, rezistent la 
acizi, la condițiile mării. Cu alte cu
vinte. am închis un front si. am 
deschis altul... Cu oameni vrednici 
ca Leonte Cuțov. Petrică Ghelber, 
Sandu Țugui. Tudorache Lețcoi, 
Aurelia Luchiandopol. Ionel Ze- 
linschi. care vor și ei cel puțin tot 
atit cit vreau și eu. Să afirmăm ce 
știm. Să punem la lucru inteligența 
românească.

La ultima adunare generală a re
prezentanților oamenilor muncii din 
uzină, despre activitatea din acest 
atelier s-a vorbit în puține cuvinte. 
Meșterul e de părere că atît și tre
buia. Tocmai pentru că el este omul 
care nu se poate dezbăra de expre
sia sa favorită, extrem de concen
trată : „să vrei

la 
la

oameni, sub 
pune acum 
în atelierul- 
născut și se
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Domnului ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de pfesedinte al 
Republicii Senegal, vă adresez calde felicitări si cele mai bune urări de să
nătate si fericire personală, de succes deplin în activitate, iar poporului 
senegalez prieten progres si prosperitate continuă.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie si cooperare statornicite 
între România Si Senegal se vor dezvolta tot mai mult în viitor spre binele 
popoarelor noastre, al cauzei păcii, destinderii, colaborării si înțelegerii în 
lume.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumim sincer pentru felicitările prietenești pe care ni le-ați trans

mis. La rindul nostru, ne exprimăm speranța că relațiile tradiționale de so
lidaritate, prietenie și încredere dintre cele două partide ale noastre se vor 
Întări și dezvolta in viitor in interesul prieteniei dintre Spania și România, al 
păcii, democrației și socialismului.

DOLORES IBARRURI JULIO ANGUITA GONZALEZ
Președintele Secretar general

Partidului Comunist din Spania al Partidului Comunist din Spania

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

GHANA

Domnului JERRY JOHN RAWLINGS
Președintele Consiliului Național Provizoriu 

de Apărare al Republicii Ghana
ACCRA

Cu prilejul celei de-a 31-a aniversări a proclamării independenței Re
publicii Ghana îmi este plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate po
porului ghanez. prieten.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare- statornicite 
între România și Ghana se vor dezvolta tot mai mult in viitor în interesul 
celor două popoare, al cauzei păcii, securității, înțelegerii și colaborării in
ternaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Un nou itinerar de prietenie și colaborare, o nouă expresie a politicii de pace a României socialiste _ _ _ _ _
După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu urmează să efectueze, împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu, vizite oficiale de prietenie in Republica Ghana, Republica Liberia, Republica Guineea, Re
publica Islamică Mauritania, acțiune care, succedind istoricelor itinerare precedente în țări de pe toate conti
nentele, se înscrie ca o nouă și elocventă expresie a politicii de pace, înțelegere și colaborare internațională 
a României socialiste.

in cele de mai jos publicăm un documentar consacrat Republicii Ghana, prima dintre țările care vor 
fi vizitate.

GHANA: Coordonate ale dezvoltării 
pe un străvechi pămînt african

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 8 MARTIE
Un colectiv de muncă si creație 

ca o familie exemplară
Se știe — meseria de textilist este 

eminamente feminină. O confirmă 
o dată in plus întreprinderea textilă 
„Oltul" din municipiul Sfîntu Gheor- 
ghe, în care lucrează mai multe mii 
de oameni ai muncii, din care peste 
70 la sută o reprezintă forța de mun
că feminină. Ca atare, nu greșim 
dacă spunem că această meserie este 
practicată astăzi, în cea mai mare 
parte, de femei, care prin valorifica
rea priceperii, fanteziei lor creatoare 
imprimă produselor ce poartă marca 
„Olttextil" finețe si durabilitate. 
Chiar dacă în anii de după cel de-al 
IX-lea Congres al partidului struc
tura industrială a județului Covasna 
a cunoscut mutatii esențiale, balanța 
înclinindu-se spre acele ramuri care 
poartă un înalt grad de tehnicitate, 
meseriile tradiționale, printre care 
si cea de textilist. nu au stagnat. 
Precum celelalte domenii de activi
tate, industria textilă a oferit teren 
fertil noului, introducerii în fabrica
ție a unor metode și procedee teh- 
nioe prin care însăși meseria de tex
tilist a primit noi dimensiuni cali
tative.

„Specificul muncii în industria 
textilă, numărul mare de femei 
ce își desfășoară activitatea în 
acest domeniu — ne spune tovarășa 
Irina Szabo, președintele consiliului 
oamenilor muncii — ne obligă să 
discutăm si să adoptăm măsurile cu
venite pentru permanenta îmbună
tățire a condițiilor de muncă. Mai 
multi factori de răspundere din ca
drul C.O.M. — președinta comisiei 
de femei, președinta comitetului de 
sindicat și secretara comitetului 
U.T.C. — în calitate de vicepreședinți 
ai organului colectiv de conducere — 
sînt femei’care reprezintă, pe lingă 
organizațiile in fruntea cărora se 
află, si interesele femeilor. La pro-, 
punerea acestora s-au rezolvat nu
meroase cerințe oe vizau condițiile 
de muncă cu repercusiuni directe 
asupra rezultatelor si calității mun
cii si implicit asupra sporirii conti
nue a veniturilor lunare ale textiliș- 
tilor. Astfel. în toate halele de pro
ducție s-a asigurat aerul condițio
nat. în une’e secții, intrările au fost 
izolate pentru menținerea unui mi

croclimat plăcut, s-a asigurat, pe 
lingă echipamentul de protecție spe
cific. încălțămintea ce protejează 
glezna în condițiile prestării unei 
munci ce necesită statul in picioare, 
au fost amenajate vestiare moderne, 
practic sint create toate condițiile 
ca munca femeilor să fie considera
bil ușurată".

Asa cum arăta Magdalena Bernad. 
vicepreședinta comisiei de femei pe 
întreprindere, femeilor li se cere 
părerea asupra aplicării unor mă
suri ce vizează îmbunătățirea pro
cesului de fabricație, creșterea 
productivității muncii, imbunătăți- 
țirea calității produselor, redu
cerea cheltuielilor materiale și to
tale. probleme in a căror rezolvare 
sint direct implicate. Acordindu-se 
atenția cuvenită îmbunătățirii dife
ritelor forme de pregătire profesio
nală și perfecționare ă cunoștințelor 
de specialitate, s-a reușit ca între
prinderea. în anul trecut si în pri
mele două luni din 1988, să nu aibă 
nici un refuz de calitate din partea 
beneficiarilor externi și interni, în 
condițiile îmbunătățirii considerabile 
a caracteristicilor' calitative si teh
nice ale produselor.

Desfășurind o amplă muncă poli- 
tico-educativă. comisia de femei, 
sub directa îndrumare a organelor 
și organizațiilor de partid si in co
laborare cu cele de sindicat si U.T.C., 
a reușit ca numărul acelora care 
nu-si realizau normele planificate să 
scadă simțitor, iar in perioada ime
diat următoare să se ajungă să nu 
existe în întreprindere nici un om 
al muncii care să se situeze sub 
normele de plan.

Mai multe muncitoare, printre 
care Elena Suciu, Carmen Jurcă, 
Tereza Bedo și Corina Alexan- 
drescu, ne-au vorbit despre efortu
rile întreprinderii pentru asigu
rarea unor condiții de viață din 
ce în ce mai bune. Unitatea pa
tronează o creșă. o grădiniță, o scoa
lă cu profil textil, dispune de un că
min de nefamilisti unde sint asigu
rate cele mai bune condiții de viață 
și educație comunistă tinerelor Io- 
catare. întreprinderea pune la dis
poziția oamenilor muncii o casă de 
odihnă într-o stațiune din apropie

rea municipiului Sfîntu Gheorghe, 
un dispensar medical bine dotat, o 
cantină-restaurant modernă, o gos- 
podărie-anexă care în perspectivă 
urmează să fie dezvoltată la nivelul 
unei unități puternice, care să con
tribuie in mai mare măsură la auto- 
abrovizionarea cu unele produse 
agroalimentare a textilistelor. să 
contribuie la ușurarea muncii cas
nice a acestora.

Una din preocupările de bază ale 
comisiei de femei de la I.T. „Oltul" 
vizează formarea unui climat de 
prietenie, de muncă și de ajutor re
ciproc între toți membrii acestei 
mari familii muncitorești. Dai- pen
tru a consolida relațiile interumane 
este nevoie de a cunoaște in profun
zime problemele oamenilor. Sub 
directa îndrumare a organelor si or
ganizațiilor de partid, se poartă un 
permanent dialog între conducerea 
întreprinderii si muncitori, se solu
ționează atit problemele de interes 
general, cit și cele cu caracter parti
cular. De fapt, si in această unitate 
a industriei textile problemele per
sonale ale oamenilor muncii sînt 
considerate ca probleme ale întregu
lui colectiv. în rezolvarea cărora se 
implică întregul consiliu al oameni
lor muncii si biroul său executiv. 
Sint ajutați acei muncitori care au 
greutăți familiale, se urmărește cu 
atentie si sînt acordate consultații 
privitoare la educarea copiilor, co
misia de femei se interesează de mo
dul de integrare a copiilor textiliș- 
tilor in procesul instructiv-educativ, 
acordă Sprijin acelora care doresc 
să-si continue studiile. Anual, pe 
baza unei atente verificări a condi
țiilor de locuit, se atribuie textiliș- 
tilpr peste 60 deapartamente. La 
diferite‘momente mai importante din 
viata oamenilor muncii participă în
tregul colectiv, fapt ce dovedește că. 
la această unitate economică cu 
vechi tradiții, textiliștii formează 
o unită și puternică familie unde 
femeile, pe lingă importantele sar
cini ce le au in procesul de produc
ție. reprezintă un catalizator al for
țelor pentru consolidarea succeselor 
obținute pînă acum în toate dome
niile.

Constantin TIMARU

Sentimentul împlinirii
Sociologii evidențiază, pe baza 

unor studii complexe, faptul că grija 
părinților pentru creșterea și edu
carea urmașilor lor întărește spiritul 
de solidaritate, de responsabilitate, 
creind climatul moral favorabil 
echilibrului psihic al întregii familii.

Venirea unui copil pe lume — ne 
spunea dr. Ioan MOCANU, medic 
primar, șeful maternității Spitalului 
clinic ..Dr. I. Cantacuzino" — este 
o bucurie nu numai pentru părinți, 
ci și pentru medici, pentru persona
lul sanitar, care răspund de venirea 
pe lume a noului-născut. Anul tre
cut, în maternitatea noastră s-au 
înregistrat 731 de nașteri în plus fată 
de anul precedent, iar in aceste pri
me luni ale anului se remarcă, de 
asemenea, o creștere semnificativă. 
Acest spor de natalitate înregistrat 
în unitatea noastră ne obligă să de
punem în continuare eforturi, să 
punem întreaga noastră pregătire 
profesională și experiență acumulată 
la dispoziția celor care doresc să 
aibă o viață de familie fericită. Una 
din căile pe care o folosim este dia
logul cu tinerii în întreprinderile și 
instituțiile sectorului II al Capitalei, 
in care ne deplasăm periodic, apoi 
în cabinetul de sfat premarital in 
cadrul consultului medical efectuat 
în vederea căsătoriei. Din discuții
le medicilor eu tinerii veniți la con
sult ne-am convins că cei mai mulți 
dintre ei iși pun serios problema 
copiilor. Alții se. gîndesc mal mult 
Ia diferite dificultăți, dar convin
gerea noastră este că părinții, colec
tivul în care muncesc acești tineri 
pot contribui la clarificarea și Înlă
turarea aparentelor dificultăți.

O recomandare pe care o facem 
încă de la început este de a nu ami
na momentul venirii pe lume al co
piilor pentru că, se știe, un orga
nism tinăr dă naștere unor urmași 
mai viguroși. Există o vîrstă optimă 
a procreării de care este bine să se 
țină seama. Zilnic sintem confrun
tați cu situații in care femei incă 
tinere, amînînd sarcina, nu mai pot 
avea copiii pe care și-i doresc. Sigur 
că în prezent obstetrica beneficiază 
de rezultatele cercetării științifice in 
discipline de vîrf, care ne permit o 
cunoaștere mai bună a organismului, 
o evaluare mai exactă a posibilită
ților acestuia, dar sînt și situații 
cînd femeile ar putea să rămînă cu 
sentimentul neimplinirii ca mame.

în cadrul cabinetului de sfat pre
marital își dau concursul medici de

diferite specialități — ginecologi, 
endocrinologi, medici generaliști — 
pentru cunoașterea stării de sănătate 
a celor ce urmează’să se căsătoreas
că. Și nu rareori ni s-a întîmplat să 
depistăm situații care ar fi amînat 
momentul apariției copilului. Din 
discuțiile cu acești tineri ne-am con
vins că sînt dornici să cunoască ce 
trebuie să facă pentru ca starea lor 
de sănătate să fie cât mai bună și 
pentru a da naștere unor copii 
viguroși. Convingerea mea este că 
avem încă foarte multe de făcut 
pentru educarea, și din acest punct 
de vedere, a tineretului.

In legătură cu unele obiceiuri și 
mod de viață care ar putea influența

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ

starea de sănătate a copilului, prof, 
dr. Traian REBEDEA, șeful clinicii 
de obstetrică și ginecologie a Spi
talului municipal București, ne face 
citeva recomandări, dintre cele mat 
importante. -

O referire cu totul specială trebuie 
rezervată consumului de tutun și de 
alcool. Studiile întreprinse în dife
rite țări și la noi in legătură cu efec
tul alcoolului și al tutunului asupra 
organismului in general si al grav’det. 
mai ales, confirmă un fapt recunos
cut de toți specialiștii din practica 
medicală, și anume influenta ne'astâ 
a consumului acestora asupra stării 
de sănătate a femeii și a copilului. 
Cercetările științifice efectuate in 
ultimii ani, ca și datele statistice asu
pra copiilor rezultați din mame care 
consumau în mod abuziv alcool și 
tutun au arătat influența lor nocivă, 
atit asupra dezvoltării fătului, dar 
mai ales asupra dezvoltării intelec
tuale și neuropsihice a copilului.

Investigațiile experimentale au de
monstrat că aproape nu există sub
stanță care ajungind în sîngele ma
mei să nu fie preluată și de circui
tul sanguin al fătului ; se înțelege 
că atit toxinele, cit și substanțele 
medicamentoase trec și ele cu ușu
rință de la mamă la făt. în ultimii 
ani au putut fi determinate știin
țific efectele nocive ale acestora, 
multe nebănuite mai înainte. De

aceea, specialiștii recomandă ca. pe 
tot parcursul sarcinii, dar mai ales 
în primele 5—6 șăptămîni de gesta
ție, cînd are loc organogeneza, adică 
formarea tuturor organelor, să nu se 
administreze nici un fel de medica
ment. nici un fel de tratament ma
mei decît în situații de mare excep
ție. Nici in sarcina grevată de o pa
tologie minoră, in primele săptămini 
nu este bine să se recurgă la o me
ditație care ar putea fi corectoare 
pentru evoluția fătului.

în mod cu totul deosebit atragem 
atenția ca în primele 5—6 șăptămîni 
de sarcină gravida să nu recurgă la 
tratamente medicale, date fi!"d im
plicațiile surprinzătoare. în unele ca
zuri. ale unora din substanțele ad
ministrate, ce pot avea și efecte 
imprevizibile.

Evitarea oricărui medicament, pe 
cit posibil renunțarea la alcool si 
tutun sint recomandări generale pe 
care le facem femeilor gravide, in 
interesul lor și mai ales al copiilor 
lor. Sint recomandări bazate pe stu
dii și cercetări de care beneficiem in 
prezent în mai mare măsură decît in 
urmă cu 2—3 decenii și care ne per
mit să prevenim unele efecte nedo
rite. iar copiii să fie sănătoși și vi
guroși.

Și în ce privește supravegherea 
medicală a evoluției sarcinii s-au 
înregistrat progrese. Astfel, in pre
zent dispunem de o aparatură mo
dernă care ne ajută să cunoaștem 
stadiul de evoluție al fătului pe tot 
parcursul sarcinii. Pe lingă consultul 
periodic al gravidei și examenele de 
laborator — date care sint trecute în 
carnetul de evidentă al mamei — 
urmărirea dezvoltării intrauterine a 
fătului. în dinamică, se face în pre
zent și cu ajutorul unei aparaturi 
moderne, ultrasonice. Această inves
tigație cu ajutorul ecografului este 
utilă și pentru actul sau momentul 
nașterii prin evaluarea din timp a 
greutății fătului, element important 
de care medicul obstetrician va tine 
seama pentru a lua măsurile nece
sare desfășurării nașterii in cele mai 
bune condiții. Spre bucuria mamei, 
dar desigur și a tatălui, ecograful ne 
permite să aflăm încă din luna a 
opta de sarcină dacă copilul este 
fată sau băiat. Chiar șl fără elemen
tul de surpriză, din acest punct de 
vedere. în momentul nașterii feri
cirea părinților este neînchipuit de 
mare.

Elena MANTO

In perioada care a trecut din 
acest an, colectivul de oa
meni ai muncii de la între
prinderea de faianță și sticlărie 
„FAIMAR" din Baia Mare, in 
cadrul căruia femeile ocupă un 
loc important, acționează cu 
răspundere pentru îndeplinirea 
ritmică a producției fizice și, in 
primul rind, a celei destinate 
exportului. Astăzi, marca 
„FAIMAR“, este apreciată și 
solicitată in 11 țări din Europa 
și America. In acest an, con
tractele încheiate cu partenerii 
externi dețin o pondere de 75 
la sută din totalul producției 
fizice, planul la export fiind, 
realizat cu importante depășiri, 
livrindu-se suplimentar produ
se din ceramică, menaj, impor
tante cantități de produse din 
sticlărie. La toate acestea, o con
tribuție de seamă au și munci
toarele și specialistele din fa
brică.

După cum preciza ing. Mircea 
Chirilă, directorul întreprinderii, 
se acordă o atenție sporită în
făptuirii programelor de mo
dernizare, care permit creșterea 
adaptării la exigențele produc
ției .pentru partenerii externi. 
Astfel, prin autodotare s-au 
dezvoltat capacități de produc
ție, au fost modernizate fluxuri 
de fabricație, multe dintre aces
tea avînd la bază propuneri ale 
muncitorilor și specialiștilor, in
clusiv ale femeilor, la recenta 
adunare a oamenilor muncii. In 
acest an au fost asimilate in fa
bricație 75 noi sortimente de ce
ramică și sticlărie, a fost elabo
rat un sistem de lansare, pro
gramare și urmărire zilnică a 
producției pentru export, atit 
in secții, cit și la nivelul con
ducerii întreprinderii. Toate a- 
cestea au făcut ca, in compara
ție- cu aceeași perioadă a anului 
trecut, valoarea producției-mar- 
fă să crească cu 27,7 la sută, 
iar la export cu 47 la sută. 
(Gheorghe Pârja).

Foto : Sandu Cristian

Cineva asemuia Accra, capitala 
Ghanei, cu o floare ale cărei petale 
se deschid larg căutînd briza răco
roasă a oceanului. De pe promonto
riul orașului și pînă la plajele Atlan
ticului. în paleta coloristică vegetală 
predomină verdele într-o infi
nitate de nuanțe. în regiuni
le mărginașe capitalei întîlnești co- 
cotieri, palmieri, bananieri, arbori de 
papaia. In acest cadru natural, mina 
omului a „implantat" numeroase în
semne ale civilizației moderne, în 
special in cei 31 de ani care au tre
cut de la proclamarea independen
ței, .la 6 martie 1957, eveniment de 
seamă în frămîntata istorie a po
porului ghanez. Cu zeci de întreprin
deri industriale și numeroase institu
ții de cultură,' cu clădiri zvelte in 
cartierul rezidențial, cu străzi de o 
geometrie aproape perfectă. cu 
parcuri îngrijite cu pricepere. Accra 
reprezintă imaginea Ghanei noi, con
temporane.

Așezare străveche. Accra păstrează 
numeroase relieve care evocă mo
mente din trecutul zbuciumat. între 
secolele IV și XIII. în Africa de vest 
a existat un puternic imperiu numit 
Ghana, cu o cultură și o civilizație 
înaintate. în școlile imperiului se 
predau literatura, dreptul, medicina, 
matematicile. iar oamenii de știință 
studiau corpurile cerești cu mișcările 
lor, eclipsele șl cutremurele, într-o 
vreme în care în Europa domnea 
obscurantismul medieval. Primii eu
ropeni. portughezii, au apărut pe 
coastele golfului Guineei în 1471. 
Le-au urmat danezii, olandezii, en
glezii. întreaga coastă a fost presă
rată cu forturi, de unde se dirijau 
exploatarea bogățiilor și negoțul cu 
sclavi. Treptat, colonialiștii englezi 
au înlăturat ceilalți concurenți euro
peni și după șapte războaie au reușit 
să înfrîngă eroica rezistentă a re
gatului Ashanti din interiorul țării, 
creind o colonie unică, pe care au 
denumit-o „Coasta de Aur".

Chiar de la începutul asupririi co
loniale și-au făcut simțite prezența 
diferite mișcări băștinaș care luptau 
pentru redobindirea libertății pier
dute. După cel de-al doilea război 
mondial, cînd marile imperii colo
niale, sub loviturile mișcărilor de 
eliberare, s-au prăbușit, rînd pe 
rind, conștiința națională a ghanezi- 
lors-a afirmat mai viguros, ca oricînd, 
ridicind steagul luptei pentru inde
pendență, căpătînd un sens și un 
conținut nou. Aspirațiile fierbinți ale 
poporului ghanez la existentă de 
sine stătătoare au cunoscut un prim 
succes în 1954, cînd fosta „Coastă de 
Aur" dobîndea autonomia internă. 
A urmat proclamarea independenței, 
in 1957. iar la 1 iulie 1960 Ghana a 
devenit republică.

Ghana este o tară bogată în resur
se naturale — bauxită, aur. diaman
te. mangan, petrol — dar cea mai 
mare bogăție a ei o constituie arbo
rele de cacao. înainte de 1879, acest 
arbore nu era cunoscut în Ghana. In 
acel an. un fierar ghanez, Tetteh 
Quarshre, intorcîndu-se din insula 
Fernando Po. unde fusese Ia lucru, 
a adus citeva semințe și le-a plan
tat in grădina lui din satul Mam- 
pang (la nord de Accra). După cinci 
ani. cînd a obținut prima recoltă, a 
vîndut-o la un preț neașteptat dă 
mare. Cultura arborelui de cacao s-a 
extins cu repeziciune, și în 50 de ani 
Ghana a ajuns una din marile pro
ducătoare de cacao din lume : astăzi 
cacao și produsele de cacao formea
ză peste 60 la sută din exportul 
ghanez.

Dar în anii care au trecut de la 
proclamarea independentei, paralel 
cu încurajarea acestei culturi tradi
ționale, statul a luat și o serie de 
măsuri avînd drept scop refacerea

agriculturii, principala ramură a eco
nomiei naționale, si dezvoltarea ei 
multilaterală, punîndu-se accent pe 
extinderea suprafețelor irigate.

în același timp, planurile economi
ce, inițiate de autoritățile de la 
Accra, au urmărit și urmăresc dez
voltarea unor infrastructuri care să 
asigure, alături de agricultură, pro-

Suprafața : 238 537 km2.
Populația: 14 040 000 lo

cuitori.
Limba oficiala : engleza ; 

se folosesc și limbi locale 
mai uzuale cum sint fanți, twi, 
ga, ewe și dagomba.

Capitala: Accra — popu
lație peste un milion lo
cuitori.

Alte orașe : Kumasi, Tama
le, Tema, Takoradi.

Organizarea statalâ : re
publică. Șeful statului este 
președintele Consiliului Na
țional Provizoriu de Apărare 
(C.N.P.A.), organul suprem 
de conducere.

greșul general al unei țări în curs de 
dezvoltare. In acest scop au fost 
mobilizate fonduri însemnate pentru 
exploatarea mai rațională și la un 
grad mai eficient a resurselor natu
rale, pentru sporirea ponderii indus
triei în realizarea produsului națio
nal brut ; totodată s-au continuat 
eforturile pentru îmbunătățirea căi
lor de comunicație, pentru valorifi
carea resurselor hidraulice. Fabrica 
de aluminiu și rafjinăria de la Tema, 
complexul siderurgic de la Sekondi, 
fabrica de prelucrare a lemnului de 
la fîumasi, marele baraj de la Ako- 
sombo sînt adevărați piloni ai tine
rei industrii ghaneze.

Un loc aparte în noua geografie 
economică a tării ii ocupă barajul 
amintit. în patru ani, pentru a se 
pune stavilă și a fi injblînzite apele 
repezi ale Voltei, a trebuit să fie 
dislocate peste o jumătate de milion 
tone piatră, argilă și pămint. Un 
sat. pierdut într-o zonă rurală, a de
venit un orășel al industriei noi. 
Centrala hidroelectrică creată aici 
aduce principala contribuție la pro
ducția energetică a țării — circa 
3,5 miliarde kWh — situînd, din acest 
punct de vedere, Ghana in rindul ță
rilor celor mai avansate din Africa 
de vest. în același timp, la Tema, 
odinioară un sat pescăresc, a fost 
construit cel mai mare port artificial 
din Africa, dezvoltindu-se, totodată, 
o adevărată cetate • a industriei 
ghaneze.

Preocupată de depășirea rămînerii 
în urmă, de dezvoltarea economico- 
socială de sine stătătoare. Ghana 
promovează o politică externă activă 
de extindere a legăturilor cu toate 
statele. Ca membră a Organizației 
Națiunilor Unite, a mișcării țărilor 
nealiniate și a „Grupului celor 77", 
depune eforturi susținute pentru în
făptuirea dezideratului vital al 
dezarmării, și în primul rînd al 
dezarmării nucleare, pentru reali
zarea noii ordini economice interna
ționale. pentru creșterea rolului tă
vilor mici și mijlocii în rezolvarea 
marilor probleme cu care este con
fruntată în prezent omenirea. In 
același timp. Ghana se pronunță 
pentru înlăturarea focarelor de 
tensiune și conflict din Africa pe 
baza principiilor Cartei O.U.A., a 
respectării suveranității fiecărei țări 
și a intangibilității frontierelor 
existente, condamnînd intervențiile 
străine pe continent. Sprijinind lupta 
de independență a poporului nami- 
bian. sub conducerea S.W.A.P.O.. 
singurul său reprezentant legitim. 
Ghana” condamnă ferm politica de 
discriminare rasială și regimul de 
apartheid din Africa de Sud.

Deși situate la mari distante geo
grafice, România și Ghana au stabi
lit. de-a lungul anilor, relații de 
prietenie și colaborare, care au cu
noscut un curs ascendent sub 
impulsul dialogului și convorbirilor 
la nivel înalt. Un moment de deose
bită însemnătate în acest sens l-a 
constituit vizita in Ghana a pre
ședintelui Nicolăe Ceaușescu.’ îrfi- 
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în 1977, Declarațiile comune, acordu
rile și înțelegerile convenite au per
mis intensificarea colaborării in do
meniile economic, tehnico-științific, 
cultural, ca și pe planul vieții inter
naționale.

Este convingerea opiniei publice din 
țara noastră că noua vizită oficială 
de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o va . efectua în 
Ghana, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la invitația președintelui 
Consiliului Național Provizoriu de 
Apărare a) Republicii Ghana, Jerry 
John Rawlings, va ridica pe o treap
tă superioară colaborarea dintre cele 
două țări, înscriindu-se ca o con
tribuție importantă la afirmarea 
cauzei păcii, libertății și înțelegerii 
internaționale.

Radu BOGDAN

t V
' ■ .”0 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan : „Mlhall, cline de 
circ" (color). Adaptare cinemato
grafică după romanul Iul Jack 
London. Coproducție româno-vest- 
germană. Un film de Serglu Nico- 
laescu. Episodul 2

12,40 Din cununa cintecului românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (partial color)
14,45 Moment memorabil în epopeea re

voluției și construcției socialiste : 
6 martie 1945. Documentar

19.00 Telejurnal
19.20 Cîntarea României (color). Tara 

mea, azi. Omagiul țării, conducă
torului iubit. Emisiune realizată 
in colaborare cu Consiliul Cultu
rii șl Educației Socialiste șl cu 
Comitetul de cultură și educație 
socialistă a) județului Vaslui

20.20 Film artistic (color). „Tatăl risi
pitor". Producție a Casei de fil
me patru, scenariul : Eugen Bar
bu. Regia : Adrian Petringenaru

îl.S0 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI. 1 MARTIE
20,00 Telejurnal
20,25 Priorități în economie
20,45 Tezaur folcloric în concert (color)
21,20 Imagini din Republica Arabă Si

riană. Documentar (color)
21,30 Cu spirit revoluționar, cu respon

sabilitate pentru viitorul patriei. 
Reportaj

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea

ACTUALITATEA sportivă
FOTBAL: Astăzi 

se reia campionatul 
diviziei A

Meciurile din prima etapă a retu
rului campionatului diviziei A la 
fotbal se vor disputa astăzi după ur
mătorul program: Sportul studen
țesc — Universitatea Craiova (sta
dionul „Sportul studențesc"); Victo
ria București — Politehnica Timișoa
ra (stadionul „Victoria" din comple
xul sportiv „Dinamo"); F.C.M. Bra
șov — C.S.M. Suceava; F.C, Argeș 
Pitești — A.S.A. Tg, Mureș ; Oțelul 
Galați — Rapid ; F.C. Olt — Univer
sitatea Cluj-Napoca ; Petrolul Plo
iești — Dinamo. Partidele Corvinul 
Hunedoara — Steaua și Flacăra 
Moreni — S.C. Bacău au fost ami
nate. Jocurile vor începe la ora 15,30.

LUNA ACEASTA IN CAPITALĂ

Atractive meciuri 
de handbal în sălile 
Floreasca și Rapid

Meciurile din această lună ale 
echipelor divizionare de handbal 
programate în Capitală se vor des
fășura după cum urmează : Rapid— 
Știința Bacău (feminin), contînd 
pentru sferturile de finală ale „Cu
pei României", astăzi, 6 martie, 
de la ora 10, în sala Rapid ; dumi
nică 13 martie, in sala Floreasca : 
Steaua — Relonul Săvinești (ora 15) 
și Dinamo — Minaur Baia Mare 
(ora 16,15), ambele în cadrul sfertu
rilor de finală ale „Cupei României" 
pentru echipele masculine ; dumi
nică 20 martie : Rapid — Știința 
Bacău (divizia A. feminin) în sala 
Rapid, ora 10 și Steaua — Dinamo 
Pitești (divizia A, masculin) în sala 
Floreasca, de la ora 11,30 ; Joi 24 
martie : Confecția — Chimistul 
Rîrrinicu Vîlcea (A, feminin) și Dina
mo — Relonul Săvinești (A. mascu
lin). ambele in sala Floreasca, înce- 
pind de la ora 15.30 și. respectiv, ora 
16,45 : duminică 27 martie : Rapid — 
Rulmentul Brașov (A, feminin), de

la ora 10 în sala Rapid și Steaua — 
Universitatea, Craiova (A, masculin) 
de Ia ora 11,30 în sala Floreasca.

*
SCHI. Proba feminină de cobo- 

rire de la Auron (Franța), contind 
pentru „Cupa Europei" la schi alpin, 
s-a încheiat cu victoria elvețienei 
Tania Steinebrunner. cronometrată 
în l’29”12/100. Pe locurile următoare: 
Ingrid Stockl (Austria) — l’29’'75/100 
și Beate Filliol (R.F. Germania) — 
l'29”92/100,

TENIS. în sferturile de finală ale 
turneului internațional feminin de 
tenis de la San Antonio (S.U.A.), 
Steffi Graf (R.F. Germania) a elimi
nat-o cu 6—3, 6—2 pe Nathalie Tau- 
ziat (Franța), Lori McNeil (S.U.A.) 
a dispus cu 3—6, 6—3, 7—5 de sovie
tica Natalia Zvereva, Katerina Ma
leeva (Bulgaria) a intrecut-o cu 1—6, 
6—2, 6—3 pe Etsuko Inoue (Iu
goslavia), iar Helena Sukova a în
vins-o cu 6—4, 7—6 pe Patty Fen
dicks (S.U.A.).

BASCHET. In turul al 10-lea al 
„Cupei campionilor europeni" la 
baschet feminin (grupa finală) s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Primigi Vicenza — Dinamo Novo
sibirsk 76—71 ; Sparta Praga — Je- 
dinstvo Tuzla 88—93 ; Agon Diissel- 
dorf — Versailles 80—66. Clasate pe 
primele două locuri, formațiile Pri
migi Vicenza și Dinamo Novosibirsk 
vor disputa finala competiției la 
23 martie, în orașul vest-german 
Dtisseldorf • Primul meci al finalei 
campionatului de baschet masculin 
al U.R.S.S., disputat la Kaunas între 
formațiile Jalghiris Kaunas și 
Ț.S.K.A. Moscova, s-a încheiat cu 
victoria jucătorilor moscoviți, cu 
scorul de 87—80 (51—28). După cum 
se știe, campioana U.R.S.S. se sta
bilește după o finală de trei partide 
între primele două clasate la sfîrși- 
tul întrecerilor sistem campionat.

AUTOMOBILISM. După două eta
pe și 16 probe speciale, in raliul 
automobilistic al Portugaliei conduce 
echipajul italian Biasion — Cassina 
(pe „Lancia Delta Integrale"), ur
mat de francezii Loubet — Vieu 
(„Lancia Delta HF 4ț5(D“). Competi
ția programează 37 de probe speciale.

Institutul de . meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 6 martie, ora 20 — 9 martie, 
ora 20. !n țară : Vremea va fi in ge
nera] închisă și umedă mai ales în 
regiunile din sudul și estul țării. Vor 
cădea precipitații temporare în regiu
nile sudice, la început mai ales sub 
formă de ploaie, iar în celelalte re
giuni sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare. Apoi, în cea mai mare parte 
a țării vor predomina ninsorile. . în 
sudul țării și pe alocuri în regiunile 
estice, cantitățile de apă vor depăși 
15 litri pe metru pătrat în 24 de ore.

Vîntul va prezenta intensificări în sud 
și est și, local, îri vestul țării din 
sector estic și nord-estlc, cu viteze de 
40—70 kilometri pe oră, viscolind ză
pada. Temperatura aerului va înre
gistra o scădere în partea a doua a 
intervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 8 și plus 2 grade, iair ma
ximele vor oscila, în general, între 
zdro și plus 7 grade. în București : 
Vremea va fi în general închisă și 
umedă, iar cerul mai mult acoperit. 
Temporar vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie, care se vqr trans
forma, treptat, în lapoviță și ninsoare. 
Vîntul va prezenta unele Intensl?'^ 
din est. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 2 și plus 2 gra
de. cele maxime vor oscila între plus 
4 și plus 7 grade.

teatre
• Circul București (10 41 95): Caval
cada circului — 10: 15,30; 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Stress — 14,30; Visul unei 
nopți de vară — 19

• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Titanic vals — 10; Marea — 
— 18; (sala Amfiteatru) : Arheologia 
dragostei — 10; Campionul — 18; 
(sala Atelier) : Fata din Andros — 
14; Clovnii — 18,30
• Filarmonica ..George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Ciclul „Concerte de Mo
zart, simfonii de Haydn și Schubert". 
Dirijor : Cristiaih Mandeal. Solist j 
Krzysztof Jakowicz (R. P. Polonă) — 
11; „Comori camerale". Cvartetul 
„Voces" — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) î 
Oklahoma — 10,30; Voievodul țigani
lor — 18
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu Mftgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 10.30; întîlni- 
re la metrou — 18: (sala Grădina

I
• Zlmbet de soare : SCALA (11 03 72)
— 9; n; 13; 15; 17,15; 19.30, F .
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Extemporal la dirigentie : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 
13; 15: 17: 19, CULTURAL (83 50 13) 
~ 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Totul se plătește: DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17: .19
• Unde ești, copilărie ? : MUNCA 

Icoanei, 11 95 44) : Cîntec despre mine (21 50 97) -
• Duelul 
15: 17; 19
• Incoruptibilul de Ia etajul XIX : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11: 13; 15; 
17; 19. GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Drumuri neumblate ! BUZESTI 
(50 43 58) — 15 ;17; 19
• Miss Iugoslavia : PACEA (71 30 85)
— '9: 11; 13; 15: 17: 19, ARTA
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Lăcomia : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Mesagerul invincibil: 
(80 49 85).— 15; 17; 19.
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Misiune specială : 
(17 55 46) — 9; 11; 13: 15: 
REASCA (33 29 71) — 9;
17; 19
• Inspectorul șl braconierii
19. Program special pentru 
tineret — 9; 11; 13; 17-
(16 35 38)
• Urmărire la Amsterdam :

13,30;

însumi — 10,30; Uriașii munților — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Anonimul venețian — 11; Noapte 
bună, mamă — 18.30
O Teatrul de comedie (16 64 60) î 
Măseaua de minte — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Scapino — 10; Micul in
fern — 18; (sala Studio) : Idioata — 
10,30; Concurs de împrejurări — 18.30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 11; Discuție fără 
18; (sala Giulești, 18 04 85) 
rul sărac — 18
• Teatrul satiric-muzical
se* (sala Savoy, 15 56 78) : 
al II-lea — 18; (sala
50 58 65) : Varietăți pe portativ 
(la Palatul sporturilor și culturii) : 
Artiștii și Boema — 15: 18,30
> Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
David Copperfield — 10.30; Dialoguri 
muzicale cu formațiile „Timpuri noi" 
și „Quartz" — 17: 19,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Spectacol muzical pentru 
copii cu formația „Minisong" — 11; 
(sala Cosmonauților, 11 12 04) : Tigri- 
șorul Petre — 11,30

’ 15
PROGRESUL (23 94 10)

martori — 
: Miliona-

„C. Tăna- 
Belmondo 

Victoria, 
19;

FERENTART 
COTROCENI

GIULEȘTI 
17: 19, FLO- 

11; 13 15;

— 15; 
copii și 
DOINA

(59 53 15) — 9,30; 11,30
17,30: ,19,30
• Biciul fermecat :
(17 08 58) — 9: 11; 13
VOLGA (79 71 26) — 9; 11
17; 19 «

STTT’r'T'5
15,30;

G R I V I T A
15; 17; 19,

13; 15;

I



Sub conducerea președintelui Nicolae Ceausescu, 
Rumania socialistă se afirmă ca o tară a progresului, 

păcii si colaborări
RELATĂRI, COMENTARII, APRECIERI ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Presa din diferite țări ale lumii relatează despre lucrările Conferin
ței pe tară a președinților consiliilor populare, recent incheiată la Bucu
rești, punind in evidență aspecte esențiale din cuvintările rostite cu acest 
prilej de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, ideile și tezele novatoare, des
chizătoare de drumuri pentru edificarea unei lumi bazate pe pace, des
tindere, colaborare.

Este subliniată, de asemenea, in articole inserate de o serie de publi
cații, activitatea laborioasă depusă de secretarul general al partidului 
nostru, președintele Republicii, pentru dezvoltarea țării pe noi trepte de 
progres și civilizație, pentru înlăturarea primejdiei nucleare și instaurarea 
pe glob a unui climat al încrederii și înțelegerii internaționale.

Amplu document programatic pentru accelerarea 
dezvoltării economico-sociale a țării, 

pentru afirmarea noului mod de gindire 
in viața internațională

Cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința pe 
țară a președinților consiliilor 
populare a fost oglindită de mij
loacele de informare din diferite 
țâri.

Agenția T.A.S.S. a pus In evi
dență necesitatea exprimată în 
ouvintare de a se intensifica efor
turile in vederea realizării de noi 
acorduri pentru reducerea armelor 
nucleare strategice, oprirea expe
riențelor nucleare, renunțarea la 
militarizarea Cosmosului, elimi- 
marea totală a armelor nucleare.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
subliniază T.A.S.S.. a chemat toate 
țările să renunțe la perfecționarea 
și dezvoltarea noilor tipuri de 
arme nucleare în Europa, să ac
ționeze pentru înlăturarea acestor 
arme de pe continentul european 
și din întreaga lume.

Este relevată, de asemenea, a- 
precierea că- semnarea acordului 
intre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii cu privire la 
rachetele nucleare cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune a repre
zentat uin eveniment de impor
tanță istorică, dar că el constituie 
numai un prim pas pe calea înlă
turării uriașelor stocuri de arme 
nucleare existente în lume, care 
pot să distrugă de cîteva ori în
treaga omenire.

Conducătorul României, se ara
tă. s-a pronunțat, de asemenea, 
pentru realizarea unui coridor în
tre țările participante la Tratatul 
de la Varșovia și țările membre 
ale N.A.T.O., din care să fie re
trase trupele și armamentele.

Referindu-se la activitatea con
siliilor populare, subliniază T.A.S.S.. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a evi
dențiat că principalele lor sarcini 
în etapa actuală vizează mobili
zarea oamenilor muncii la înde
plinirea planurilor și programelor 
de dezvoltare social-economică, da 
educare a omului nou. cu o con
știință revoluționară înaintată. Or
ganele consiliilor populare, în 
strinsă colaborare cu organizațiile 
de partid și cu oamenii muncii, 
trebuie să contribuie la, dezvol
tarea neabătută a democrației, să 
aplice' cu curaj și pe scară largă 
principiile autoconducerii și auto
finanțării în toate domeniile vie
ții, să ducă o luptă hotărîtă îm
potriva tuturor fenomenelor nega
tive. a spus șeful statului român.

Agenția CHINA NOUĂ eviden
țiază satisfacția exprimată de to
varășul Nicolae Ceaușescu în legă
tură cu rezultatele recentei întâlniri 
a miniștrilor de externe din țările 
balcanice, faptul că șeful statului 
român a apreciat că înțelegerile 
la care s-a ajuns cu acest prilej 
reprezintă un eveniment de o im
portanță deosebită.

Organizarea, la București, a 
unei intîlniri la nivel înalt a șefi
lor de stat și de guvern din ță
rile balcanice, propusă de Româ
nia și Grecia, este de o necesitate 
vitală, de actualitate,

.Se relevă apoi că președintele 
României a subliniat necesitatea 
de a se începe, în cel mai scurt 
timp, tratative între cele două

Acțiune fermă, energică, inițiative și demersuri 
multiple pentru edificarea unei lumi 

mai bune și mai drepte
Sub titlul „Un om — o fard", 

săptămînalul iordanian „AL RAED 
AL ARABI" consacră un articol 
personalității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, activității sale 
teoretice și practice multilaterale 
dedicate României socialiste. Arti
colul prezintă propunerile și iniția
tivele pe multiple planuri ale pre
ședintelui României.

Subliniind personalitatea de ex
cepție a conducătorului României 
socialiste moderne, publicația re
levă : Promotor neobosit al ideilor 
noi și prezență permanent dinami
zatoare în toate domeniile vieții so
ciale. președintele 
Nicolae 'Ceaușescu oferă exemplul 
unui devotament nemărginit față 
de idealurile și interesele vitale ale 

blocuri militare în vederea trece
rii la realizarea unor acorduri co
respunzătoare de dezarmare, de 
întărire a încrederii in Europa, 
pentru un echilibru real de forțe, 
pe baza reducerii substanțiale a ar
mamentelor și a Înlăturării depline 
a tuturor armelor nucleare și chi
mice pe continent.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a reiterat apelul la desființarea con
comitentă a celor două blocuri mi
litare — evidențiază China Nouă.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
— relevă agenția A.D.N. din 
R. D. Germană — a relevat din 
nou că România s-a pronunțat și 
se pronunță ferm pentru dezvol
tarea largă a colaborării intre 
toate statele din Balcani, pentru 
transformarea acestei regiuni în- 
tr-o zonă a păcii și bunei vecină
tăți. fără arme nucleare și chimi
ce. fără baze militare străine.

întâlnirea recentă a miniștrilor 
de externe ai țărilor balcanice, de 
la Belgrad, înțelegerile la care 
s-a ajuns cu acest prilej, a arătat 
șeful statului român, reprezintă 
un eveniment de importanță deo
sebită, demonstrînd că este posi
bil — și trebuie — să se acționeze 
pentru realizarea unor relații noi 
între statele din Balcani.

Agenția kuweitiană KUNA 
pune în evidență considerentele 
șefului statului român privind 
necesitatea imperioasă de a se 
trece la organizarea unei confe
rințe internaționale în problemele 
Orientului Mijlociu, cu partici
parea tuturor țărilor interesate, 
inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei și a Israelu
lui. Este necesar — se arată — să 
se înțeleagă că situația care s-a 
creat în Orientul Mijlociu cere să 
se facă totul pentru o soluție 
globală, care să asigure rezolvarea, 
in primul rînd. a problemei po
porului palestinian, pe baza drep
tului la autodeterminare, inclusiv 
la crearea unui stat propriu, inde
pendent, precum și pentru asigu
rarea integrității și suveranității 
tuturor statelor din zonă, inclusiv 
a Israelului.

Agenția relevă, de asemenea, că 
România a acționat și acționează 
pentru dezvoltarea largă a relații
lor cu țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu statele ca
pitaliste dezvoltate, cu toate sta
tele. fără deosebire de orînduire 
socială, pe baza principiilor depli
nei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în trebu
rile Interne și avantajului re
ciproc, a renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța, așa cum 
a subliniat și președintele 
Nicolae Ceaqșescu în cuvîntare.

Conducătorul României a relevat 
că nu se poate spune că s-a produs 
o schimbare radicală în modul de 
gîndire și acțiune în viața interna
țională. Noua gindire și noul mod 
de abordare și Soluționare a dife
ritelor probleme mondiale com
plexe se află numai la început și 
își croiește drum cu foarte mare 
greutate, evidențiază KUNA.

poporului din rîndurile căruia s-a 
ridicat.

Configurind dezvoltarea econo- 
mico-socială a României pînă in 
perspectiva celui de-al treilea mi
leniu ca un proces continuu, ce cu
prinde toate componentele vieții 
materiale și spirituale a societății 
in ansamblul unității lor structura
le, președintele Nicolae Ceaușescu 
a argumentat că prioritatea priori
tăților și principiul strategic central 
constă în asigurarea unei puternice 
dezvoltări a forțelor de producție, 
in amplasarea echilibrată a aces
tora pe întregul teritoriu al țării. 
In consecință, arată revista, efortu
rile pentru crearea unui complex 
economic național modem și efi
cient, bazat pe valorificarea celor 

mal avansate cuceriri ale științei șl 
tehnicii contemporane, se desfășoa
ră în strinsă interdependență cu 
perfecționarea continuă a relațiilor 
social-economlce, a organizării și 
conducerii societății, cu întărirea 
responsabilității sociale a tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii și 
asigurarea participării lor democra
tice la actul decizional și la opera 
de guvernare, cu creșterea nivelu
lui general de conștiință și lărgirea 
posibilităților de afirmare a perso
nalității omului.

Angajat cu toate forțele pe calea 
noului său destin, poporul român 
vede în prietenia, înțelegerea și co
operarea cu alte popoare una dintre 
coordonatele fundamentale ale res
ponsabilității pentru propria-i de
venire, precum și pentru viitorul 
lumii în care vrea să trăiască în 
pace și demnitate. Cu deosebire în 
ultimii peste 22 de ani. România, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și-au cîștigat o largă prețuire și un 
binemeritat prestigiu pe toate me
ridianele planetei prin participarea 
activă, principială și constructivă 
la eforturile de soluționare a mari
lor și complexelor probleme aflate 
la ordinea zilei, de edificare a unei 
lumi mai bune și mai drepte, fără 
arme și fără războaie, subliniază 
revista în încheiere.

Revista sovietică în limba en
gleză „INTERNATIONAL AF
FAIRS" a consacrat, sub semnă
tura lui Viaceslav Samoșkin, un 
amplu articol politicii României in 
domeniul economic, în special în 
perioada de după Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân, cînd s-a pus accentul pe tre
cerea de la creșterea economică 
extensivă la dezvoltarea intensivă.

■Publicația sovietică subliniază re
zultatele economice obținute de 
țara noastră în primul an al actua
lului plan cincinal, rezultate care 
„nu lasă nici o îndoială că la finele 
cincinalului obiectivul strategic tra
sat de partid — transformarea 
României întf-un stat mediu dez
voltat — va fi realizat".

Un loc aparte este consacrat în 
articol amplei activități desfășurate 
pentru edificarea unei capitale mo
derne a tării.

Se poate spune — evidențiază 
autorul articolului — că două tre
imi din orașul București aii fost 
clădite din nou sau reconstruite 
după eliberarea țării de sub domi
nația fascistă. Se relevă, astfel, că 
in oraș continuă să se construiască 
într-un ritm intens, de circa 30 000 
de apartamente pe an, același ritm 
fiind caracteristic întregii țări. Se 
menționează, astfel, apariția noilor 
cartiere de locuințe din București, 
relevîndu-se că in prezent lucrările 
se desfășoară in vechi cartiere din 
centrul orașului. Se arată, de ase
menea, că se lărgește și rețeaua 
metroului, care la finele acestui 
deceniu va avea 60 km lungime. 
Totodată, se menționează că și 
rîul Dîmbovița a trecut printr-o 
radicală transformare. Fiecare car
tier al Bucureștiului — se arată — 
va beneficia de tot confortul mo
dern, la înălțimea cerințelor în
noirii socialiste.

Autorul articolului schițează e- 
voluția- economică a României de 
la stadiul de țară cu o economie 
agrară și o industrie slab dezvol
tate la cel de țară socialistă indus
trializată, cu o agricultură dezvol
tată, ale căror baze au fost puse 
în cea de-a doua parte a anilor ’60.

Revista se referă, de asemenea, 
la cooperarea româno-sovietică pe 
diferite planuri, îndeosebi în indus
trie, subliniind că în cadrul con
vorbirilor dintre tovarășul Mihail 
Gorbaciov și ' tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cursul vizi
tei efectuate in România de se
cretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
s-a acordat o atenție specială ela
borării unei noi strategii și tactici 
în ce privește cooperarea în actua
la etapă.

In încheiere sînt relevate poziția 
țării noastre cu privire la necesita
tea realizării dezarmării, în primul 
rînd a dezarmării nucleare, iniția
tivele de pace ale României în Bal
cani. Este subliniată, totodată, 
identitatea pozițiilor României și 
U.R.S.S. în problemele fundamen
tale ale omenirii.

Sub titlul „Contrlbufia României 
la reglementarea principalelor pro
bleme internaționale", ziarul „THE 
MINARET", care apare în S.U.A., 
pune în. evidență atît politica in
ternă a țării noastre consacrată 
făuririi noii înfățișări a României 
socialiste, prin eforturile întregii 
națiuni, cit și aportul său la solu
ționarea unor probleme cardinale 
ce preocupă omenirea.

O dată cu crearea noilor organis
me care cuprind toate domeniile de 
activitate, instrumentele pentru co
ordonarea dezvoltării economice, 
sociale, culturale se află in mod 
ferm în mîinile poporului român, 
asigurînd astfel îndeplinirea celor 
mai înalte aspirații de prosperitate 
prezentă și viitoare, se arată in 
articol.

România — se subliniază — tin
de spre o afirmare mai pregnantă 
a rolului ăi în cadrul comunității 
internaționale, în așa fel incit să 
fie in măsură să contribuie mai 
eficient la promovarea colaborării, 
progresului și păcii.

Ziarul pune în evidență în con
tinuare faptul că președintele 
României consideră ca probleme 
fundamentale ale zilelor, noastre 
oprirea cursei inarmărior, dezar
marea, și în primul rînd dezar
marea nucleară, apărarea dreptului 
popoarelor la pace și viață, instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale.

In cadrul Adunării Generale, 
precum și în cadrul „Grupului ce
lor 77", România este preocupată 
continuu de problema datoriei ex
terne a țărilor în curs de dezvol
tare, ale căror economii sînt pu
ternic afectate de criza economică 
și financiară. România consideră, 
între altele, că este necesar ca 
Adunarea Generală a O.N.U. să 
adreseze un apel tuturor țărilor 
dezvoltate creditoare, tuturor băn
cilor și instituțiilor financiare in
ternaționale in vederea instituirii 
unui moratoriu asupra rambursării 
datoriilor pentru o perioadă de mi
nimum 5 ani.

De asemenea, s-a cerut să se re
nunțe la măsurile protecționiste și 
discriminatorii, la toate barierele 
artificiale, la restricțiile și cotele 
în cadrul schimburilor comerciale.

România, președintele 
Nicolae Ceaușescu au scos în evi
dență necesitatea trecerii la 
schimbări radicale in cadrul meca
nismelor economice internaționale, 
prin abordarea lor în cadrul unui 
organism instituționalizăt al eco
nomiei mondiale, se subliniază în 
articolul intitulat „România se 
pronunții pentru o nouă ordine 
economică internațională", publicat 
în ziarul indian „THE STATES
MAN".

în context este amintit documen
tul „Poziția României cu privire la 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale", difuzat la cea 
de-a VII-a sesiune specială a Adu
nării Generale a O.N.U.

In problema eradicării Subdez
voltării, se amintește, președintele 
Nicolae Ceaușescu a arătat încă din 
1970. la sesiunea jubiliară a Adună
rii Generale a O.N.U., că este 
momentul de a se recurge la soluții 
globale, Ia măsuri practice, la un 
program multilateral de sprijinire 
a efortului pentru progres al sta
telor în curs de dezvoltare, program 
la care țările dezvoltate să-și adu
că o contribuție substanțială.

Se subliniază apoi că din ideile 
clarvăzătoare ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind impera
tivul dezarmării, al dezarmării nu
cleare decurge concepția potrivit 
căreia prin dezarmare se pot ob
ține fonduri care să ducă la acce
lerarea dezvoltării și la reducerea 
decalajelor. Se are în vedere fap
tul că înarmarea are drept conse
cință în întreaga lume deturnarea 
unor însemnate fonduri de la des
tinația lor firească — dezvoltarea, 
progresul și bunăstarea omenirii.

România — relevă ziarul indian 
— consideră că O.N.U, ar trebui să 
joace un rol mai activ în scopul 
instaurării unei noi ordini econo
mice internaționale, să acționeze 
pentru realizarea practică a 
ceea ce a fost adoptat în cadrul 
sesiunii speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. din 1980, consacrată 
analizei modului de transpunere în 
viață a cerințelor stabilirii noii or
dini economice internaționale, să 
proclame cel de-al III-lea deceniu 
pentru dezvoltare și să aprobe stra
tegia internațională a dezvoltării în 
etapa actuală.

Așa cum a arătat președintele 
Nicolae Ceaușescu — se evidenția
ză în încheiere — problemele 
subdezvoltării, ale noii ordini eco
nomice mondiale nu sînt numai 
probleme economice, ci. în primul 
rînd, politice, și ele reclamă o 
abordare nouă, pornind de la nece
sitatea realizării unor noi relații — 
de deplină egalitate și echitate, 
care trebuie să permită progresul 
fiecărei economii naționale și al 
întregii economii mondiale.

(Agerpres)

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

Aspră condamnare a represiunilor rasiste 
din R. S. A.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a continuat dezbaterile consacrate 
situației grave create în R.S.A. ca 
urmare a intensificării măsurilor re
presive ale autorităților rasiste din 
această tară. Reprezentanții statelor 
care au luat cuvîntul au condamnat 
politica și practicile regimului rasist 
sud-african. ău cerut renunțarea de 
către acesta la actele și măsurile 
abuzive împotriva populației de cu
loare majoritare, precum și adop
tarea unor sancțiuni care să determi
ne guvernul de la Pretoria să elimi
ne sistemul inuman de apartheid.

Reprezentantul Argentinei a con
damnat hotărîrea recentă a guvernu
lui sud-african de a interzice acti
vitatea a 17 organizații progresiste 
care luptă împotriva apartheidului și 
s-a pronunțat pentru impunerea unor 
sancțiuni cuprinzătoare împotriva 
R.S.A. Reprezentantul Cubei a ex
primat opinia că numai prin insti
tuirea de sancțiuni cuprinzătoare si 
eficiente de către O.N.U. împotriva 
R.S.A. se va pune capăt practicilor

Povara datoriei externe împiedică relansarea 

economica a țărilor latino-americane
PORT OF SPAIN 5 (Agerpres). — 

Comitetul de experti guvernamentali 
la nivel înalt (C.E.G.A.N.) în dome
niul economic din America Latină 
și zona Caraibilor. întrunit la Port 
of Spain, a aprobat o declarație fi
nală continînd consecințele și per
spectivele problemei datoriei exter
ne în regiune. Documentul formulea
ză o serie de recomandări. între care 
reducerea dobînzilor. ca unul dintre 
remediile principale pentru a se în
frunta împovărătoarea datorie exter
nă a țărilor din regiune, estimată la 
410 miliarde de dolari. S-a realizat 
consensul asupra faptului că trans
ferul continuu de resurse financiare 
spre exterior a forțat America Lati
nă să adopte politici de ajustare 
predominant recesive, cu efecte ne

Noi manifestații de protest ale populației 
palestiniene din teritoriile arabe ocupate

în ultimele 24 de ore. în terito
riile de pe malul de vest al Iorda
nului si Gaza au continuat revoltele 
populației palestiniene împotriva o- 
cupatiei. Participantii la demonstra
ții. organizate atît ziua cit si noap
tea. au condamnat ocupația, ca Si 
represiunea violentă la care recurg 
trupele israeliene. La numeroase 
manifestații au fost arborate drape
lul palestinian si portretul președin
telui Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, si au fost scandate 
lozinci în sprijinul O.E.P. Agenția 
WAFA relevă că populația palesti
niană a ridicat baricade Pe soseie 
sau a străpuns încercuirea trupelor 
de ocupație. S-au semnalat demon
strații in întreaga regiune Gaza.

DREPTUL LA MUNCĂ - 
REVENDICAT DE MILIOANE

BONN: Perspectiva unor concedieri 
in numeroase întreprinderi

BONN 5 (Agerpres). — Organiza
ția pentru comerț și industrie din 
R.F.G. (D.I.H.T.) apreciază că și 
anul acesta se va înregistra o creș
tere a numărului șomerilor vest- 
germani. O anchetă efectuată de 
D.I.H.T. în peste 14 000 de în
treprinderi a ajuns la concluzia că 
fiecare a patra întreprindere vest- 
germană are în vedere concedieri. 
Principalul motiv al acestei situații 
este înrăutățirea conjuncturii eco
nomice, arată D.I.H.T.

Potrivit datelor publicate de Ofi
ciul federal pentru problemele

TOKIO: „Caravana 
împotriva șomajului"

TOKIO 5 (Agerpres). — In capi
tala Japoniei a avut loc un mare mi
ting al participantilor la „Caravana 
împotriva șomajului". Amplă mani
festație de protest împotriva agravă
rii acestui fenomen social, caravana 
este constituită din două coloane de 
demonstranți care au pornit la 16 fe
bruarie concomitent cu autobuze si 
mașini din nordul și sudul Japoniei 
și s-au întâlnit la Tokio. Participan
tii sînt foști salariati șomeri ai căi
lor ferate, sector al economiei ni
pone care a fost denaționalizat în 
aprilie anul trecut. Prin orașele par
curse, coloanelor de demonstranți li 
s-au alăturat metalurgiști. navaliști, 
mineri deveniti șomeri. La mitingul 
de la Tokio s-a subliniat necesitatea 
continuării luptei oamenilor muncii 
împotriva exploatării, pentru drep
tul la muncă. 

represive ale regimului de la Pre
toria.

Președintele tn exercițiu al Consi
liului de Securitate a condamnat 
atitudinea de sfidare fată de O.N.U. 
și față de comunitatea internațională 
manifestată de reprezentantul re
gimului de la Pretoria, care s-a si
tuat pe poziția cunoscută a autorită
ților rasiste sud-africane. respingînd 
probele evidente în legătură cu in
tensificarea represiunilor în R.S.A.

Consiliul de Securitate își va re
lua dezbaterile luni, după consultă
rile care se desfășoară între membrii 
săi asupra *unui proiect de rezoluție 
care cere regimului de la Pretoria 
să ridice măsurile represive adop
tate.

★
PRETORIA 5 (Agerpres). — Orga

nizațiile profesionale ale ziariștilor 
din Africa de Sud s-au alăturat for
țelor democratice în protestul lor 
deschis fată de măsura arbitrară a 
autorităților de la Pretoria de a in
terzice activitatea politică a 17 mari 
organizații antiapartheid.

gative asupra folosirii forței de 
muncă.

Participantii au subliniat că țările 
latino-americane și caraibiene sufe
ră cea mai profundă și prelungită 
recesiune economică de după criza 
din anii ’30. ale cărei consecințe so
ciale și politice pun în pericol con
solidarea proceselor naționale de 
transformări democratice. în acest 
context, statele din regiune reclamă 
din partea țărilor puternic industria
lizate recunoașterea soluțiilor bazate 
pe asumarea «iresponsabilității în 
rezolvarea problemei datoriei exter
ne, dat fiind că inechitățile și con
dițiile defavorabile in relațiile comer
ciale. financiare și monetare exter
ne își au originile în statele occiden
tale, relevă agenția Prensa Latina.

Agenția WAFA relatează despre 
o serie largă de măsuri represive la 
care recurg forțele israeliene de o- 
cupatie. în majoritatea localităților 
unde au loc manifestații, forțele ar
mate si polițienești israeliene inter
vin. uneori cu sprijinul elicopterelor, 
deschid focul, folosesc grenade cu 
gaze lacrimogene. Totodată, forțele 
de ocupație mențin sau instituie res
tricții de circulație, instalează punc
te de control pe șosele, încercuiesc 
localități pentru a le izola. încearcă 
șă împiedice accesul populației pa
lestiniene la lăcașurile de cult. Ora
șul El Khali] a fost decretat „zonă 
militară închisă". în rîndurile pa
lestinienilor s-au înregistrat noi vic
time.

(Agerpres)

ÎN LUMEA CAPITALULUI

muncii de la Niirnberg, la șfîrșitul 
lunii februarie în R.F.G. erau înre
gistrați oficial 2,516 milioane de șo
meri, rata șomajului fiind de 9,9 la 
sută din populația activă. Numărul 
celor care au doar slujbe parțiale 
a crescut la 350 300. Conform date
lor sindicatelor insă, la aceste cifre 
oficiale ar trebui să fie adăugate încă 
1,5 milioane de persoane care au 
renunțat să mai caute un loa de 
muncă și nu mal sînt cuprinse în 
statistici, totalul șomerilor fiind ast
fel de aproximativ patru milioane.

PARIS: Conferința națională a șomerilor
PARIS 5 (Agerpres). — în capi

tala Franței au început lucrările 
Conferinței naționale a șomerilor, la 
care participă persoane „de prisos" 
dintr-o serie întreagă de regiuni ale 
tării, cit și specialiști in domeniul 
folosirii forței de muncă. Reuniunea 
a fost convocată la inițiativa sindi
catului șomerilor. Timp de două zile

VIENA: Cei mai
VIENA 5 (Agerpres). — La sfîr- 

șitul lunii februarie, in Austria au 
fost înregistrați peste 214 500 șo
meri. Potrivit unui comunicat dat 
publicității la Viena, în primele 
două luni ale anului, numărul șo
merilor a crescut cu aproape 13 000. 
Astfel, în prezent aproximativ 7,3

Grecia se pronunță 
impotriva modernizării 
armamentului nuclear

O declarație a premierului 
Andreas Papandreu

BRUXELLES 5 (Agerpres). — Pri- 
mul-ministru al Greciei, Andreas 
Papandreu. a criticat acele forte din 
cadrul N.A.T.O. care se pronunță 
pentru o compensare a rachetelor cu 
rază medie de acțiune ce urmează să 
fie eliminate prin tratatul sovieto- 
american. în cadrul unei conferințe 
de presă organizate la Bruxelles, el 
a relevat că există planuri îngrijoră
toare de a se staționa rachete de 
croazieră la bordul navelor si avioa
nelor, deoarece acestea nu întră sub 
incidența tratatului amintit.

Grecia, a spus premierul elen, res
pinge ferm modernizarea rachetelor 
cu rază scurtă de acțiune si se pro
nunță pentru eliminarea lor. Aceste 
rachete, care se află in număr mare 
mai ales pe teritoriul celor două sta
te germane, ar provoca. în caz de 
război, o catastrofă nu numai în a- 
ceste țări, ci si pe întregul continent 
— a spus A. Papandreu. citat de a- 
genția A.D.N.Obiective ale politicii guvernului Uruguayan

MONTEVIDEO 5 (Agerpres). — 
Președintele Uruguayului, Julio Ma
ria Sanguinetti, a relevat că obiec
tivele de bază ale guvernului său au 
fost și rămîn menținerea păcii, con
solidarea instituțiilor democratice și 
respectarea principiilor de drept In
ternațional. Făcînd un bilanț al acti
vității depuse de la preluarea condu
cerii țării, in martie 1985, el a ară
tat — în cadrul unei conferințe de 
presă — că în această perioadă Uru- 
guayul a acționat în favoarea păcii 
în întreaga lume, și în special în 
America Latină,

CONFLICTUL
DINTRE IRAN ȘI IRAK

TEHERAN 5 (Agerpres). — Două 
rachete sol-sol au fost lansate de 
forțele armate iraniene asupra unor 
centre militare din Bagdad, trans
mite agenția IRNA.

Totodată, agenția de presă Ira
niană relevă că o zonă dens popu
lată din Teheran a fost lovită de o 
rachetă sol-sol irakiană. în urma 
acestui atac s-au înregistrat victime 
și pagube materiale.

BAGDAD 5 (Agerpres). — Forțela 
armate irakiene au lansat două ra
chete sol-sol asupra Teheranului, 
informează un , comunicat militar 
citat de agenția I.N.A,

Totodată, un sector de locuințe 
din Bagdad a fost lovit de o ra
chetă iraniană, atacul soldîndu-se 
cu victime și pagube materiale. 
Artileria grea iraniană a bombar
dat cartiere din Basra și localita
tea Qalat Diza.

DE OAMENI
DUBLIN: 250000 de 
oameni „de prisos"
DUBLIN 5 (Agerpres). — Un co

municat al Direcției centrale de sta
tistică din Irlanda arată că luna 
trecută la oficiile de forță de mun
că au fost înregistrate peste 250 000 
de persoane în căutarea unui loc de 
muncă. Cu alte cuvinte, fiecare al 
cincilea locuitor apt de muncă este 
șomer. Tinerii se află cel mai ade
sea in această situație. Potrivit da
telor oficiale. 71 000 de tineri irlan
dezi caută zadarnic un loc de muncă.

urmează să fie dezbătute diverse as
pecte ale complexei problematici a 
șomajului, introducerii celor mai noi 
tehnologii în întreprinderi și lipsa 
unor programe de recalificare și de 
redirijare spre alte locuri de muncă 
a personalului astfel eliberat, pro
bleme legate de condițiile de viață 
ale șomerilor.

afectați - tinerii
la sută din totalul populației apte 
de muncă nu-și poate găsi un loc 
de muncă. Intr-o situație deosebit 
de grea se află tineretul, în princi
pal cel intre 15 și 24 de ani.

Cel mai ridicat procentaj al șo
majului se înregistrează la Viena, 
precum și în Austria superioară și 
Styria.

ILE DE PRESA
e scurt

PREȘEDINTELE MEXICULUI, 
Miguel de la Madrid, l-a primit pe 
ministrul cubanez al relațiilor ex
terne. Isidoro Malmierca. în cursul 
întrevederii au fost abordate diver
se aspecte ale relațiilor dintre cele 
două țări, precum și probleme re
feritoare la situația din regiune și 
din lume.

MESAJ. Președintele Algeriei, 
Chadli Bendjedid, l-a primit pe 
Mohammad Javad Larijani, ad
junct pentru problemele economi

ce și internaționale al ministrului 
iranian al afacerilor externe, oare 
i-a înmînat un mesaj din partea 
președintelui Iranului, Seyyed Alt 
Khamenei.

SECRETARUL GENERAL AL 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
a avut întîlniri separate cu minis
trul relațiilor externe al Argenti
nei, Dante Caputo, și cu ambasa
dorul Marii Britanii la Națiunile 
Unite. Crispin Tickell, In încerca
rea de a diminua tensiunea cres- 

cîndă dintre cele două țări, de
terminată de apropiatele manevre 
militare britanice din zona arhipe
lagului Malvinelor (Falkland).

HOTĂRÎRE. Principalele două 
partide de opoziție din Coreea de 
Sud — Partidul Democrat al Reu- 
nificării și Partidul Păcii și Demo
crației — au adoptat hotărîrea de 
a se uni. Acțiunea întreprinsă de 
partidele respective are ca obiec
tiv întărirea opoziției democrate în 
alegerile parlamentara din luna 
aprilie.

RESTABILIRE. în cadrul unei 
reuniuni a liderilor politici din Ci
pru, desfășurată la Nicosia sub 
președinția șefului statului, Ghior- 
ghios Vassiliou, s-a hotărit resta
bilirea Consiliului Național însăr
cinat în exclusivitate cu abordarea 

problemei cipriote. Din acest or
ganism vor face parte liderii par
tidelor reprezentate în Camera Re
prezentanților, împreună cu dele
gați din partea fiecărei formațiuni 
politice.

PROIECTE MILITARE. Penta
gonul a anunțat că începe moder
nizarea‘și extinderea poligonului 
destinat testării armamentelor 
chimice situat în partea de nord- 
vest a statului Utah. Pentru mo
dernizarea poligonului, construit 
încă in 1952, au fost alocate peste 
5 milioane de dolari.

PROTOCOL COMERCIAL. La 
încheierea lucrărilor primei se
siuni a Comisiei mixte albano-gre- 
cesti pentru cooperare economică, 
industrială, tehnică si științifică. 
Ia Tirana a fost semnat un pro

tocol, Documentul prevede extin
derea în continuare a schimburi
lor comerciale dintre cele două 
țări, prin acțiuni de cooperare în 
domeniile construcțiilor mecanice, 
industriei ușoare si alimentare, 
agriculturii, precum si în alte ra
muri.

ACCEPTARE. La Managua s-a 
anunțat că forțele antisandinlste au 
acceptat propunerea guvernului 
sandinist de a se relua, la 9 mar
tie. la Sapoa, în apropierea grani
ței nicaraguano-costaricane. nego
cierile directe privind încetarea fo
cului și realizarea reconcilierii na
ționale. Delegația sandinistă va fi 
condusă de ministrul apărării, ge
neral de armată Humberto Ortega 
Saavedra, iar cea a forțelor ..con
tras" de unul din membrii direc
toratului, Adolfo Calero.

MIȘCARE REVENDICATIVĂ. 
La Lisabona a avut loc reuniunea 
Confederației Generale a Munci
torilor — Intersindicala Națională. 
A fost hotărîtă desfășurarea la 17 
martie a unei „Zile naționale de 
luptă pentru drepturile oamenilor 
muncii". însoțită de o grevă gene
rală. în semn de protest față de 
încercarea guvernului de a supune 
parlamentului o nouă legislație a 
muncii, care prevede reducerea 
drepturilor muncitorilor și dă posi
bilitate patronatului să recurgă la 
concedieri masive.

RATIFICARE. Senatul S.U.A. a 
«probat desemnarea generalului 
William Burns în funcția de direc
tor al Agenției pentru controlul ar
mamentelor și dezarmare, tn locul 
Iui Kenneth Adelman, care și-a

prezentat demisia în
trecut. în ultimii ani. Burns a în
deplinit atribuțiile de asistent al 
subsecretarului de stat pentru pro
blemele politice și militare.

CONSUMUL DE ALCOOL este 
dușmanul numărul unu al sănătă
ții bărbaților în Franța, pricinu
ind moartea unui număr de per
soane mai mare decît cancerul, se 
arată într-un raport oficial dat 
publicității la Paris, Ciroza fica
tului produce anual moartea a 
17 000 persoane în Franța. In anu
mite regiuni, rata mortalității pro
vocate de alcoolism este de 1200 
la 100 000 locuitori. Potrivit opiniei 
medicilor, dintr-un număr de 100 
de persoane care consumă frâcVent 
alcool timp de 10 ani, mai mult da 
o treime se vor îmbolnăvi de
ciroză.
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