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SARCINI PRIORITARE ÎN ECONOMIE

PRODUCȚIA DE EXPORT
realizată ritmic, la înalt nivel calitativ!

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe secretarul Biroului Popular al Marii Jamahirii 

Arabe Libiene Populare Socialiste 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, miercuri, la Snagov, pe

Mohamed Omar Baruni. care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare in 
calitate de secretar al Biroului

Popular al Marii Jamahirii . Arabe 
Libiene Populare Socialiste în tara 
noastră. (Continuare in pagina a 
V-a).

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
DECRET

pentru convocarea Marii Adunări Naționale

înscrisă ca sarcină economică prioritară. îndeplinirea exemplară, la 
un înalt nivel calitativ a producției de export reprezintă în același timp 
un punct de referință pentru nivelul profesional atins de colectivul ori
cărei întreprinderi industriale, un motiv de reală și justificată mîndrie 
patriotică pentru fiecare om ăl muncii. Este cit se poate de firesc ca toți 
cetățenii țării să se mindrească cu faptul că produsele românești realizate 
la Hunedoara sau Craiova, la Focșani ori Baia Mare, în București, la Bîr- 
lad. Giurgiu sau Reșița, în oricare din orașele și județele patriei sint so
licitate și apreciate in mod cu totul deosebit de parteneri comerciali, de 
firme de prestigiu de pe toate meridianele globului. Fără un export di
namic, eficient, este limpede că nu se pot asigura resursele valutare pen
tru importul unor materii prime și materiale absolut necesare în multe 
din sectoarele economiei naționale. Or, așa cum a precizat secretarul 
general al partidului la recenta plenară a Consiliului Național al Oame
nilor .Muncii, țara noastră importă circa 70 la sută, chiar ceva mai mult 
din petrolul pe care îl prelucrează. 90 la sută din minereul de fier, circa 
60 la sută din cărbunele cocsificabil. întreaga cantitate de bumbac, nichel, 
molibden și alte materii prime. Deci pentru a putea face aceste impor
turi de care economia națională are nevoie și care contribuie la desfășu
rarea normală a activității productive in multe întreprinderi industriale 
din. practic, toate județele țârii este absolut necesar să se îndeplinească 
in primul rind planul la export.

Asocierea activității de comerț exterior, * exportului, cu atitudinea de 
angajare patriotică a oamenilor muncii are o temeinică justificare dacă 
avem in vedere că fiecare produs exportat poartă în- structura lui mate
rială si un simbol al patriei, un crimpei din gindirea științifică si tehnică 
românească, o părticică din munca minerilor, a energeticienilor, a meta- 
lurgiștiior, a chimiștiloi-, a constructorilor de mașini, a tuturor oamenilor 
muncii, care direct sau indirect contribuie zi de zi la îndeplinirea in cit 
tnai bune condiții a acestei sarcini economice prioritare. în același 
timp, pe un plan mai larg, așa cum a subliniat adeseori secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, comerțul exterior, exportul 
constituie cerințe obiective pentru buna desfășurare a întregii vieți eco- 
oomico-sociale în patria noastră.

Eforturile materiale și financiare pe care partidul șî statul nostru le 
fac in mod constant de o îndelungată perioadă de timp pentru dotarea 
unităților economice cu utilaje și instalații moderne, de înalt randament, 
pentru perfecționarea tehnologiilor de lucru și ridicarea nivelului caii- . 
tativ al producției trebuie să iși găsească. în acest an un corespondent 
pe măsură și in sporirea producției destinate exportului, Se impune, 
așadar, ca pretutindeni. în fiecare întreprindere cu sarcini în acest do
meniu, munca să fie exemplar organizată, să se ia noi măsuri pentru 
ca producția de export să fie realizată ritmic, integral, la un înalt nivel 
calitativ, astfel incit 
hotare să fie onorate

toate contractele încheiate cu partenerii de peste 
exemplar, la termenele stabilite și chiar în avans.

ARGUMENTELE COMPETITIVITĂȚII»
vreme. De altfel, unor 

R. D. Germană. U.R.S.S., 
le-am si expediat prime-

automatizare a

In temeiul articolului 54 din Constituția Republicii Socialiste România, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic- - Se convoacă Marea Adunare Națională în a șaptea sesiune a celei 

de-a IX-a legislaturi in ziua de 30 martie 1988, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Calitatea semănatului înseamnă,
în primul rînd,

semănatul la timpul optim!

Prestigioasa marcă a întreprinde
rii de rulmenți din Bîrlad este bine 
cunoscută si apreciată in peste 70 
de țări ale lumii. Produsele acestui 
puternic si destoinic colectiv mun
citoresc. prin înaltele lor perfor
mante calitative si tchnico-functio- 
nale. cuceresc si mențin, an de an., 
largi piețe de desfacere, devin tot 
mai competitive, fiind solicitate de 
noi parteneri externi. Ca urmare, in 
acest an. volumul exportului este cu 
20 la sută mai mare fată de anul 
trecut, numeroase firme comerciale 
de peste hotare solicitind atit supli
mentarea contractelor, cit si devan
sarea unor termene de livrare.

— în aceste condiții, avind o foar
te bună si modernă 'dotare tehnică, 
ne spune Dumitru Berlea. directo
rul comercial al unității, colectivul 
nostru si-a intensificat activitatea 
pentru a răspunde prompt tuturor 
solicitărilor primite - din . partea Par
tenerilor de peste notare. Argumen
te ? Realizarea in loialitate si depă
șirea sarcinilor contractuale nină la 
această dată cu aproape patru mili
oane Iei. estimînd ca acest indicator, 
căruia ii acordăm prioritate absolu
tă. să fie îndeplinit oe trimestrul I

înainte de 
firme din 
Israel s.a. .. __
le Ioturi de produse din planul pe tri
mestrul al 'Il-lea, străduindu-ne să . 
împletim cit mai eficient dezide
ratele de calitate și cantitate cu rit
micitatea și devansarea termenelor in 
realizarea producției.

Ce factori contribuie în mod llotă- 
ritor la îndeplinirea exemplară a ex
portului ? înainte de toate, calitatea 
produselor realizate aici. înalta lor 
fiabilitate. Experiența acumulată, or
ganizarea modernă, eficientă a acti
vității. ca si măiestria profesională a 
colectivelor fabricilor si secțiilor în
treprinderii ■ au permis ca peste 82 la 
sută din producție, realizată într-o 
foarte largă gamă sortimentală si 
pentru cele mai diverse ramuri eco
nomice, să fie la nivel tehnic mon
dial si chiar peste acest nivel.

Competitivitatea — element hotă- 
ritor pe piața externă — are-la bază • 
continua înnoire si modernizare a 
produselor, introducerea unor teh
nologii de înalt randament si mare 
precizie. Astfel, in acest an au fost 
introduse in fabricație zece noi ti
puri de rulmenți speciali si conți-

nuată acțiunea de 
unor sectoare, incepind de la liniile 
de .forjare a inelelor si Pină la a- 
samblarea si controlul calității. Pen
tru a se asigura diminuarea consu
mului de otel s-a trecut la lamina
rea trefilată a materiei Prime, iar 
pentru sporirea calității se aplică 
noua tehnologie de superfinisare a 
suprafeței de contact, a tuturor role
lor si inelelor de rulmenți.

în același timp, asa cum menționa 
ing. Gheorgbe Druică. șeful serviciu
lui export-import, își spun tot mai 
mult cuvîntul si capacitatea colecti
vului birlădean de a se adapta ra
pid la cerințele partenerilor externi, 
ca si promptitudinea în onorarea

contractelor. O firmă din S.U.A.. de 
exemplu. a solicitat livrarea intr-un 
termen foarte scurt a unei comenzi 
suplimentare de rulmenți speciali, 
într-un timp-record,. aceștia au fost 
proiectați. realizați si expediat! în 
foarte bune condiții partenerului 
străin.

Sînt numai citeva dirr faptele, ac
țiunile si rezultatele care atestă că 
la întreprinderea de rulmenți Bîr- 
lad activitatea de export se află cu 
adevărat in centrul atenției organe
lor si organizațiilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii, că pentru 
îndeplinirea ritmică a planului sint 
mobilizate si puse in valoare toate 
forțele, urmărite si aplicate riguros 
măsurile stabilite. (Petru NECULAj.

RITMUL LUCRĂRILOR TREBUIE SA CREASCA MULT PENTRU
A FOLOSI DIN PLIN CONDIȚIILE PRIELNICE ÎNSĂMINȚĂRILOR
• Suprafața însămînțată pînă 

în seara zilei de 22 martie este de 
peste 660 000 hectare, ceea ce re
prezintă 12 la sută din suprafața 
planificată

La întreprinderea de eontactoare 
Buzău, unitate reprezentativă a in
dustriei electrotehnice românești, 
planul la export pe acest an eresle 
cu peste 16 la sută fată de anul tre
cut. Evident, o sarcină mobilizatoa
re. dar, după cum apreciază munci
torii și specialiștii de aici, pe deplin 
posibil de realizat. „Asimilarea o- 
perativâ in fabricație a noilor pro-

• Stadiul intîrziat al lucrărilor 
impune măsuri hotărîte, în func 
ție de condițiile concrete din fie 
care zonă, pentru intensificarea 
însămințărilor

PATRIA, PATRIOTISMUL

/nzutcci orzme/ut&r
Lumea , contemporană, 

în care trăiesc peste cinci 
miliarde de ființe ome
nești, este asemenea unei 
mări învolburate. Noua 
revoluție tehnico-știinti- 
fică, afirmată cu putere 
pe plan mondial, a des
chis largi orizonturi ome
nirii, de neimaginat nu
mai cu citeva. decenii în 
urmă. Dar, in același 
timp, numeroasele ten
siuni economice, politice, 
sociale, morale, militare, 
tot mai accentuate de la 
un an la altul, nu numai 
că oferă motive de pro
fundă îngrijorare pentru 
viitor, dar produc si in 
prezent mari perturbări 
la nivelul întregii comu
nități internaționale.

Pe această mare învol
burată, „farul" spre care 
înaintează toate „navele" 
îj constituie progresul. 
Toate țările lumii, fie ele 
socialiste ori capitaliste, 
dezvoltate. in curs de 
dezvoltare sau subdezvol
tate. bogate orf 
doresc să-și asigure pro
gresul pe o 
de planuri : 
politice, sociale, 
că nici condițiile și nici 
șansele nu sînt egale 
pentru toate aceste țări, 
însăși ordinea economică 
din lume constituie o sur
să continuă de astfel de 
Inegalități. Rapacitatea 
monopolurilor, a cercu
rilor imperialiste, inten
sificată in împrejurările 
crizei economice, măsurile 
protectioniste promovate 
de țările capitaliste dez
voltate. amplificarea da
toriilor externe si a do- 
bînzilor, politica neocolo- 
nialistă in privința teh
nologiilor sînt, pentru nu- 
meaoase țări și popoare, 
uriașe bariere în calea 
spre progri;. Politica ex
ternă a României spc'a- 
liste. al cărei creator este 
președintele tării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
situează in prim-plan 
doctrina noii ordini eco
nomice mondiale. Condu
cătorul partidului si sta.- 
tului nostru s-a doved t 
a fi un militant activ 

^pentru statornicirea unor

sărace.
multitudine 
economice.

Numai

relatii noi în lume, do 
justiție internațională, de 
echitate, al unui climat 
in care 
îngrădit 
țări, al 
por la 
noașterii 
tehnologiile avansate, la 
binefacerile civilizației 
moderne. Dar în a- 
celași timp tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sub
liniat in repetate rin- 
duri că principala resur-

să nu mai 
accesul nici 

nici unui 
cuceririle 
universale.

fie 
unei 
po- 
cu- 

la

loare întreaga avuție na
țională. toate resursele 
de gmdire creatoare, de 
muncă ale națiunii româ
ne. De fapt, acest pro
ces reprezintă o unitate 
dinamică, un sistem com
plex de domenii, de fe
nomene. de activități, 
toate avind rol determi
nant în asigurarea pro
gresului multilateral al 
tării. în acest ca'dru 
funcționează legături ac
tive între resursele ma-

Realizările de azi
dăltuiesc chipul
de mîine a! țării

să de progres multilate- 
fiecărui popor o 

ca
de

ral a 
constituie propria sa 
pacitatc 
creație.

După 
IX-lea 
in anii 
Nicolae 
România 
sit cu energie pe drumul 
progresului multilateral, 
fără să aștepte — si fără 
să primească — daruri 
din partea nimănui. Prin 
munca poporului, in te
meiul unor cutezătoare 
programe adoptate de 
partid. au fost înfăp
tuite prefaceri înnoitoare 
structurale in orașe, in 
sate, in Întreaga viată a 
societății românești. Con
ceptul de societate socia
listă multilateral dezvol
tată. așa cum a fost 
definit de tovarășul 
Nicolae Ceausescu. asa 
cum prinde viată Pe în
tregul teritoriu al patriei, 
exprimă un proces trans
formator ce pune in va-

de muncă.
alCongresul

al partidului, 
„Epocii 

Ceausescu", 
socialistă a pă-

teriale si umane si con
dițiile de valorificare a 
acestora : intre ritmurile 
de creștere si consumu
rile de energie și mate
rii prime : intre procesul 
de producție si o serie de 
factori cum sint demo
grafia. mediul geografic, 
psihologia oamenilor : in
tre economie, stiintă. in- 
vâtămint si cultură. Dar 
dezvoltarea armonioasă 
a întregii societăți, oe 
absolut toate planurile, 
in condițiile echilibrului 
optim al acestui sistem 
unitar, nu ar fi fost po
sibilă. in toți acești am. 
nu ar fi 
înainte, 
afirmare 
supreme, 
portează 
flacăra 
tară. Tenacitatea in mun
că a 
popor, 
tea ” 
de a

posibilă, de aici 
fără Duternica 

a unei valori 
Ia care se ra- 

toate celelalte : 
vie a iubirii de

nostruîntregului 
sirguința sa. se- 

de a 
ști. voința de a 

transpune în fapt ginduri 
dintre cele mai indrâzne-

țe, de esență novatoare, 
s-au manifestat plenar în 
acest „univers deschis" al 
iubirii de țară, al patrio
tismului faptei.

Dintotdeauna, de-a 
lungul istoriei, pe părain- 
tul românesc s-au afirmat 
legendare figuri de lumi
nați patrioți. Totodată, 
masele de eroi necunos- 
cuți. milioane și milioane 
de ființe omenești, în nu
mele iubirii de țară au 
muncit pentru a făuri 
Valori materiale și spiri
tuale. au luptat pentru 
unitate șl libertate, pen
tru progres social. Imen
sele acumulări de expe
riență umană. dintr-o 
istorie tumultuoasă, se 

. constituie, pentru genera
țiile prezentului, intr-un 
inestimabil tezaur din 
care se desprind semnifi
cative modele de atitudi
ne înaintată față de viață, 
față de muncă, de înflă
cărat patriotism.

Dințptdeauna. poporul 
nostru' a făcut din mun
ca pentru dezvoltarea 
tării, pentru progresul ei 
suprema faptă de patrio
tism. Această condiție 
este actuală și acum. Așa 
cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pa
triotismul este „expresia 
îndatoririi de onoare a 
fiecărui comunist, a fie
cărui om al muncii fața 
de glia strămoșească și 
față de noua societate". 
Și nimic nu poate fi mal 
presus decit munca in 
folosul țării.

Acum. Întregul 
popor 
cietate 
singur 
muncă 
ducerea 
intreg univers uman, de 
preocupări, de aspirații, 
de împliniri, conturează 
cu pregnanță o nouă 
imagine a patriotismului. 
Programele de trecere -a 
României, pină in anul 
1990. la stadiul de tară 
mediu dezvoltată, iar in 
perspectiva anului

duse. modernizarea tehnologiilor, 
realizarea, unui însemnat Volum de 
piese de schimb și S.D.V.-uri. creș- 
tereg.gradulpt de.me .țn!z,jre,> 3M- 
tomalizare. a competentei profesio
nale a oamenilor, întărirea ordinii 
si disciplinei, ne precizează inginerul 
Cristian Gontescu. directorul între
prinderii. ne-au permis să depășim 
planul la export pe primele două luni 
din acest an cu peste 6 la sută, neîn- 
registrînd nici un refuz de calitate 
din partea partenerilor externi, ceea 
ce constituie un motiv de mîndrie 
patriotică pentru întregul nostru co
lectiv. Faptul că am reușit să ono
răm înainte de termen multe din 
contractele încheiate ne dă garanția 
că vom încheia primul trimestru 
anului cu o depășire a planului 
peste 12 la sută".

Sint numeroase măsurile luate 
ultimul timp in cadrul întreprinderii 
pentru sporirea producției de export 
și. inevitabil, nu ne vom putea re
feri decit la citeva dintre ele. Ast
fel. pentru realizarea releelor ter
mice. mult solicitate Pe Piața exter
nă. a fost organizat un atelier spe
cial. condus de tînărul subinginer 
Gaiță Meșa, care dispune de o do
tare tehnică modernă si un personal 
cu înaltă calificare profesională. De 
asemenea. pentru producția de 
transformatoare s-au constituit cinci 
formații de lucru specializate, intă- 
rindu-se controlul tehnic de calitate 
Pe întregul flux tehnologic. în pe
rioada care a trecut din acest an au 
fost asimilate si lansate in fabrica
ție noi tipuri de aparatură miniatu
rizată pentru instalațiile electrice, 
de calitate superioară si cu consu
muri reduse, transformatoare pentru 
lămpi fluorescente de 45. 65 și 125 
wați, precum si sonerii bitonale. In
troducerea tehnologiei de impregna
re cu rășini epoxidice in mediu vi
dat a permis producerea unor noi ti
puri de bobine si. transformatoare 
pentru circuitele electronice. Care au 
corespuns din punct de vedere cali
tativ exigentelor partenerilor ex
terni.

Demn de remarcat este si gradul 
ridicat de valorificare a materiilor
(Continuare în pag. a IlI-a)

învăța.

al 
de

in

nostru 
trăiește intr-o so- 

nouă. oe 
si-a făurit-o. 
rodnică, sub 

partidului.

Adrtsrn VASILESCU
(Continuare 
in pag. a V-a)

• Nicăieri nu trebuie să se aș 
tepte condiții ideale de lucru I 
Orice oră, orice zi ciștigate acum 
la semănat contează mult in efor 
turile pentru încheierea lucrări 
lor la termenele stabilite
• Grăbind la maximum ritmul 

însămințărilor este obligatoriu ca 
pretutindeni să se acorde cea mai 
mare atenție calității lucrărilor, 
asigurării densității optime de 
plante la fiecare cultură

în pagina a Iii-a

BAIA SPRIE : Producție 
suplimentară

Colectivele de oameni ai muncii 
din orașul Baia Surie acționează 
cu perseverentă oenfru îndeplini-, 
rea ritmică si integrală a sarcinilor 
de Pian la producția fizică. Măsu
rile aplicate pentru perfectionarea 
organizării si modernizarea nro- 
ductiei. extinderea acțiunilor si 
inițiativelor pentru creșterea pro
ducției si a productivității muncii, 
sporirea gradului de valorificare a 
materiilor prime, materialelor si 
energiei s-au concretizat. în peri
oada care a trecut din acest âh. în 
realizarea peste olan. în concentra
te. a 71 tone plumb. 162 tone 
zinc, peste 1 000 tone pirită, precum 
și însemnate cantități de cherestea, 
mobilier din lemn, tricotaje, con
fecții textile și altele. Aceste spo
ruri. s-au realizat, in cea mai mare 
parte, prin creșterea productivității 
muncii. în primele rînduri se află 
minerii si preparatorii de la Baia 
Sprie, Șuior si flotația centrală. 
(Gheorghe Pârja).

cuvîntul ?

ĂNCHETA „SCiNTEli" ÎN JUDEȚUL fiOD

care

Utilaje modeme, de inaltd complexitate, realizate la Intreprindereo mecanica 
din Timișoara Foto : Sandu Cristian

I-am văzut deseori cum se ri
dică sub privirile celor din jur. 
Unii, cuprinși de emoție : de aici 
și exprimările lor aflate sub sem
nul tracului. Alții, preocupați doar 
de ideea ce-i stăpinea. De între
barea țîșnită acolo, la locul, de 
muncă, in abataj ori la planșetă, 
la strung ori în dogoarea cuptoa
relor, în brazda de pîine ori pe 
schele. întrebări Ia care aveau și 
răspunsuri, dar aici, în "forul de
mocratic, voiau confirmarea lor. 
Sau fără a avea încă soluțiile 
necesare. Știau insă unde-i ne
ajunsul. ce anume l'rinează activi
tatea. Și. cînd mai multe minți se 
unesc, nu se poate să nu existe și 
o cale de rezol
vate. Nu putini 
din cei pe care 
i-am văzut parti- 
cipind la dezba
teri se remarcau, 
mai intîi, prin 
intransigență. Cu 
munca lor. 
primul rînd.
care o supuneau 
unei judecăți pă
trunzătoare. Să 
ai puterea asta este un semn de... 
putere. După cum tot semnul pu
terii este Si evaluarea cu aceeași 
cumpănă de exigență, aspră și 
dreaptă, a efortului , celor din jur. 
A răspunderilor fiecăruia in me
canismul complex al muncii.

Cine sint acești oameni ?
Ei sînt „sarea“ forurilor demo

crației noastre muncitorești-revolu- 
ționare. Sint muncitori. Țărani. In
telectuali. Stăpîni pe bogățiile ță
rii, pe munca făuritoare de valon. 
Cu alte cuvinte : stăpîni pe desti
nul lor„ Ei sînt cei care conferă 
consistență adunărilor generale ale 
oamenilor muncii. Prin comunica
rea. înainte de toate, a experienței 
înaintate — mlădițe de mare viitor, 
ivite din strădania minților aflate 
permanent în serviciul spiritului 
novator. încărcătura/ de idei a 
cuvîntului acestor oameni, forța 
acestei încărcături de aici își trage 
sevele. De aici, fără îndoială, și 
atenția, interesul cu care sint 
as cui tați.

— Această audiență a participan- 
ților la dezbateri in diferitele 
forme ale democrației muncitorești 
— este de părere Romulus Forno- 
ga. președintele consiliului oameni
lor muncii de Ia întreprinderea 
„Metroul" București — mi se pare

însemnări din foruri

in 
pe

ale democrației 
muncitoresti-revolutionare

S 1

de la sine ințeles. Cei care se pro
nunță intr-o problemă sau alta de 
producție, de viață. de atitudine 
sint tovarășii celor care ascultă in 
rindul intîi. șapte sau douăzeci... 
Tovarăși de muncă, de cutezanță, 
de aspirație, care au de comunicat 
o experiență valoroasă in procesul 
muncii. De criticat o stare de lu
cruri necorespunzătoare. De dat 
socoteală pentru o neimplinire. 
Cum să nu fie ascultați acești 
adeVărați purtători, de 
tregului colectiv ?

In procesul muncii.
. rii, ai perfecționării, 
piept cu felurite încercări.
unele au puterea să le învingă de 

la prima confrun
tare. Altele nu se 
depășesc cu una, 
cu două. Se în
vață deci, în ega
lă măsură, și din 
reușite, și din 
impasuri. Apre
cierea cu lucidi
tate și a unora, 
și a altora e un 
semn de seriozi
tate în cristali

zarea judecăților. Ea dezvăluie 
capacitatea de a adinei analiza 
propriei munci, a drumului stră
bătut. Capacitatea de a despărți 
succesul de neimplinire. de a 
formula o atitudine in raport cu 
realitatea. în astfel de împrejurări 
forul democratic are dovada con
cretă că există șansa unui pas spre 
o nouă treaptă, că există șansa re
dresării situațiilor necorespunză- 
toare acolo unde acestea sînt eva
luate cu răspundere comunistă. 
Recunoașterea unui neajuns sau 
a altuia nu s-a făcut doar pentru a 
da satisfacție... unei cutume. Că 
așa „s-ar cădea". Ea s-a conturat 
din ideea că aceiași oameni care 
n-au izbutit să ajungă pină la 
treapta cu lauri vor ridica la luptă 
noi energii care să pună in mișcare 
întregul potențial, să-l aducă in 
stare de fructificare maximă. Cite 
unități industriale, agricole nu au 
străbătut acest drum de la insucces 
la succes ? Și asta tocmai pentru 
că in interiorul colectivului respec
tiv s-a descoperit și pus in mișcare 
acest prețios potențial.

cuvint ai in-
al dezvoltă- 
oamenii dau 

Pe

Ilie TĂNĂSACHE
(Continuare in pag. a V-a)
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

FERMITATE ÎMPOTRIVA NECINSTEI, A CELOR 
CARE PREJUDICIAZĂ AVUTUL OBȘTESC

t

simplu, cantități impresionan- 
de conserve de legume pentru 
nu corespundeau calitativ, să 
comită alte numeroase abuzuri 
ilegalități ? Faptele sint ou atlt

Citești. recitești și nu-ți vine a 
erede că mai sînt oameni, unii 
în funpția de director, care să do
vedească atîta iresponsabilitate față 
de minuirea fondurilor materiale și 
bănești ale unității pe care o con
duc. incit averea obștească să se 
degradeze de la un an la altul. 
$i totuși, analizind acum compor
tarea celui care a fost ani de-zile 
în fruntea întreprinderii pentru 
producerea și industrializarea le
gumelor și fructelor Oltenița, ju
dețul Călărași. nu se poate să. 
nu-ți pui întrebarea : unde au fost 
ceilalți membri ai consiliului oa
menilor muncii ? Ai Organizației de 
partid a întreprinderii ? Unde au 
fost toți cei care poartă răspun
derea pentru averea ce le-a fost 
încredințată, pentru bunul mers al 
activității unității respective ? Și 
nu în ultimul rind : cum de au to
lerat organele ierarhice județene si 
centrale. comitetul județean de 
partid ca la o asemenea unitate 
cu pondere in aprovizionarea popu
lației cu conserve de legume și 
fructe să se irosească mari sume de 
bani — depășindu-se cheltuielile 
prevăzute cu pină la 300 de lei la 
mia de lei producție-marfă — în 
condițiile in care s-au aruncat, pur 
si 
te 
că 
se 
Și 
mai grave cu,cit ele nu se petrec 
de azi, de ieri, ci de ani de zile.

Dar să vedem despre ce este 
vorba. Intr-o sesizare adresată con
ducerii partidului, so relatau fapte 
concrete privind activitatea total 
necorespunzătoare a acestei între
prinderi. Secretarul general al 
partidului a dispus ca scrisoarea 
să fie dată spre verificare — și să 
se ia măsurile ce se impun — pre
ședintelui 'Curții Superioare de 
Control Financiar și viceprim-mi- 
nistrului de resort al guvernului.

Verificarea competentă a activi
tății întreprinderii pe o perioada 
mai îndelungată. 1983—1987, a dus 
la constatarea unor grave abuzuri. 
S-au relevat, deopotrivă, cauzele 
lipsurilor și s-au adoptat măsuri 
ferme împotriva necinstei, a degra
dării avutului obștesc.

Referindu-se la situația eco- 
nomico-financiară a unității, ra
portul de cercetare precizează că 
în perioada 1983—1986 principalii 
indicatori de plan n-au fost reali
zați an de an. Ca urmare, s-a în
registrat un volum însemnat de 
pierderi. însumind în perioada 
analizată multe zeci de milioane 
lei. Situația s«a menținut necores- 
punzătoaro si pe 9 luni ale anului , 
trecut : producția fizică la conser
ve nu s-a realizat, iar la bulion și

Cl ND SINT IGNORATE INTERESELE COOPERATIVEI
După cum rezultă dintr-o scri

soare adresată tovarășului 
Nicolae Ceausescu, la cooperativa 
agricolă de producție din comuna 
Mihai Bravu, județul Brăila, re
zultatele obținute nu sint pe mă
sura posibilităților existente, acti
vitatea de organizare și conducere 

. a muncii nu se. desfășoară la ni
velul cerințelor actuale, unul din
tre motive fiind și faptul că se co
mit abuzuri, se încalcă legile, ceea 
ce face ca interesele cooperatorilor 
să fie afectate. Autorul scrisorii 
afirma că ilegalitățile sînt patronate 
și inițiate chiar de către președin
ta cooperativei. Floarea Costache, 
care îndeplinește această func
ția de 4 ani. In tot acest timp, 
în loc de străduință pentru a stă- 
pîni problemele, 
plexe. ale 
consultare 
consiliului 
peratorilor 
cooperativei, a creșterii 
economice președinta s-a 
la tot felul de abuzuri 
cări ale normelor legale, din care 
multe pentru obținerea de foloase 
personale, nemuncite.

Scrisoarea, care conținea o sea
mă de fapte concrete, a fost încre
dințată. spre verificare si luarea 
măsurilor ce se impun. Comitetu- 

^lui județean Brăila al P.C.R, Re-

destul de com- 
conducerii unității, de 
a celorlalți membri ai 
de conducere si a coo- 
in vederea dezvoltării 

eficientei 
dedat 

și încăl-

Hotăririle Conferinței pe țară a președinților consiliilor populare - mobilizator program de acțiune
Mobilizarea energiilor, a inițiati

velor tuturor cetățenilor, canalizarea 
lor spre rezolvarea problemelor mul
tiple — economico-sociale ale așeză
rilor — iată sarcina principală a or
ganelor locale ale puterii si admi
nistrației de stat subliniate cu preg
nanță la Conferința pe țară a pre
ședinților consiliilor populare. ..în 
general — reliefa secretarul general 
al partidului — nu trebuie să ră- 
mină nici un sector de activitate in 
afara preocupărilor tuturor consilii
lor populare".

Cum acționează, în acest sens Con- 
eiliul popular orășenesc Țăndărei ?

Ce-nseamnă a fi „la ii" 
cu viața orașului ? întrebarea 
nu l-a surprins pe tovarășul Ale
xandru Culina. președintele biroului 
executiv al Consiliului popular oră
șenesc Țăndărei. A răspuns prompt : 
„înseamnă a fi "la zi» cu acțiunile... 
de miine. Adică, să fii la fața locu
lui unde se lucrează azi pentru în
făptuirea celor stabilite în ajun. Și, 
împreună cu oamenii, să stabilești ce 
e de făcut mîine. E bun și telefonul, 
dar nu poți să te bizui doar pe el ; 
sint bune si hîrtiile operative, dar 
ele nu pot înlocui oamenii. Așa că..."

Primarul se ridică, ne spune din 
priviri că n-are acum timp de „in
terviu". Soluția ? îl însoțim, discu- 
tind din mers, despre viata orașului. 
Pornim printre fuioarele de ceață 
ale dimineții. Paznicul de la C.A.P. 
aștepta mașina primarului. își pri
vește chiar neliniștit ceasul : opt 
fără un sfert. „Ei. cum se simt?" — o 
întreabă primarul pe șefa fermei 
zootehnice, ca despre Cineva cunos
cut. „Au început să mănînee. Le-am 
făcut rețete așa cum a zis ieri me
dicul. Sint la izolator". Era vorba 
de doi tăurasi care in ajun se îm
bolnăviseră. Acum merg spre bine. 

băuturi răcoritoare unitatea a ră
mas datoare beneficiarilor cu multe 
mii de tone.

în mod firesc, orice unitate care 
respectă cu consecvență principiul 
autoconducerii și. autogestiunii fi
nanciare, pe măsură ce realizează 
producția planificată o și livrează, 
ritmic, unităților cu care are con
tracte încheiate, la parametri ca
litativi corespunzători. La I.P.I.L.F. 
Oltenița asemenea cerințe au lost 
ignorate. Așa se face că unitatea 
avea în stoc mari, cantități de con
serve necorespunzătoare calitativ, 
în raportul de cercetare se mai 
precizează că s-a realizat o can
titate de 100 tone marmeladă 
fără să existe in prealabil încheiate 
contracte și comenzi ferme cu be
neficiarii. In plus, produsul nu a 
fost de calitate corespunzătoare, 
adueîndu-se astfel însemnate pre
judicii întreprinderii. Pe de altă 
parte, mari cantități de conserve au 
fost depozitate necorespunzător, 
din care cauză mai mult de ju
mătate s-a depreciat.

După cum rezultă din raportul 
de cercetare, documentele de in
trare și ieșire a produselor din 
depozitul de conserve de legume nu 
au fost. întocmite corect, evidența 
din depozit nu era pusă de acord 
cu cea din contabilitate, existînd 
indicii de sustragere a produselor. 
Situația a favorizat crearea pe 
parcurs a unor lipsuri în gestiune 
care pînă la data controlului se ri
dicau la 5,4 milioane Ici. în loc de 
măsuri care să ducă la îndeplinirea 
sarcinilor de plan si la Înlăturarea 
neajunsurilor, conducerea între
prinderii a încercat să-și acopere 
lipsurile grave din propria acti
vitate pe o cale necinstită. Ast
fel. a raportat realizarea .unei pro
ducții apreciabile de must concen
trat de mere, fără ca acest pro
dus să fie fabricat efectiv. Activi
tatea abuzivă a directorului între
prinderii s-a manifestat și în direc
ția obținerii unor avantaje perso
nale. In perioada ianuarie 1986 — 
septembrie 1987 s-au vîndut unor 
persoane din întreprindere, inclusiv 
directorului. 74 de porci din ca
drul gospodăriei-anexâ. la un preț 
stabilit arbitrar, în acte 
du-se o greutate mai mică 
cea reală.

Așa cum se subliniază în 
tul de cercetare, directorul 

înscriin- 
decit

rapor- 
_______ _ ___ ,___  între

prinderii, ing. Viore! Petculescu, și 
alte cadre din conducerea unității 
au manifestat lipsă de răspundere 
în realizarea unor produse de ca
litate. La această situație a contri
buit și lipsa de îndrumare și spri
jin din partea Trustului pentru pro
ducerea conservelor și sucurilor 
din cadrul Ministerului Industriei 
Alimentare, care nu a acționat în

deferatul de cercetare semnat 
primul-secretar confirmă in cea 
mai mare parte afirmațiile 
scrisoare si. bineînțeles, redă mă
surile care au fost luate pentru a 
se pune capăt abuzului. încălcării 
legilor si a disciplinei de partid, 
precum și pentru îndrumarea coo
perativei in vederea mai bunei or
ganizări a muncii si creșterii re
zultatelor în producție.

Lipsa de responsabilitate și grijă 
față de interesele C.A.P., tendința 
președintei de a obține avantaje 
personale se oglindesc, între altele, 
în fapte cum sint risipă și dezin
formare în privința transportului și 
utilizării îngrășămintelor chimice 
la C.A.P., plata ilegală a unor 
transporturi etc. Este greu de cre
zut că i-ar fi avantajat pe cei in 
cauză fără vreun folos, pentru că 
dacă ar fi fost vorba de propria sa 
gospodărie n-ar fi acceptat să de>a 
în plus nici măcar un leu. Chiar 
așa stind lucrurile, răspunderea sa 
nu poate fi diminuată cu nimic in- 
trucit in calitate de președintă a 
cooperativei avea obligația fun
damentală să manifeste maximum 
de grijă față de interesele unității, 
de apărarea și dezvoltarea avutului 
acesteia, de cheltuirea cu eficiență 
sporită a.fiecărui leu. Dar. după 
cum s-a dovedit, ea nu s-a gîndit 
la toate acestea, ci, dimpotrivă,

din

Deci’ nu era vorba de acea „necesi
tate" care in 1987 „a trecut prin 
cuțit" citeva zeci de animale. Pro
ducția de lapte „la zi" ? Normală 1 
Adică, in media de 3 406 litri anual 
pe vacă furajată. („Dacă privim in 
urmă, e bine, căci am pornit de la 
1 040 litri. Dar dacă privim înain
te...") Președintele isi notează : „De 

Conștiința și angajarea civică - la temelia devenirii orașului
urmărit pentru a doua zi : medicul 
veterinar să înceapă controlul pre
ventiv la toate cele 1512 bovine, a- 
tenție deosebită vacilor cu lapte și 
junincilor".

...Evocări zgircite in vorbe, ale 
unor timpuri „îndepărtate", de 
acum... cinci-șase ani. Strada Meca
nizatorilor. Pavată acum doi ani, 
prin muncă cetățenească. Se chema 

'strada „Cimitirului". De ce ? Pentru 
că așa se... moștenise. Cimitirul era 
singura „instituție" cunoscută aici. 
De ce se cheamă a „Mecanizatori
lor"? Pentru că aici a fost sediul 
S.M.A. Acum s-a mutat intr-un sediu 
mai mare. Iar in fostul sediu s-a 
înființat un club. Fără nici un fel 
de investiție, in afară de cea de gîn- 
dire și acțiune. „Istoria" policlinicii*  
dispensar. din apropiere, e asemănă
toare. Era nevoie de policlinică, 
populația orașului a crescut in 20 de 
ani de trei ori — de la 5 000 locui
tori la 15 000. Era vorba, totuși, de 
o investiție de milioane, de timp, 
de... Grupul de șantiere care a con
struit unitățile din platforma indus
trială s-a mutat și el. Clădirea a 
rămas. Să fie demolată ? Prea era 
arătoasă. Iar cei 1 200 de oameni din

mod hotărît.. în primul rind pen
tru încadrarea funcțiilor de condu
cere din întreprindere cu personal 
competent și cu experiență in in
dustria conservelor, nu a exercitat 
un control ferm și exigent.

Pentru întărirea ordinii, discipli
nei și creșterea răspunderii in uti
lizarea fondurilor materiale și bă
nești și prevenirea unor asemenea 
abateri, organele de control au 
propus măsuri ferme, pe care 
conducerea partidului le-a aprobat. 
S-a hotărît. astfel, destituirea din 
funcție a directorului întreprinde
rii, ing. Viorel Petculescu, și 
schimbarea din funcție a directoru
lui adjunct, Kutnic Ludovic ; mi
nisterul tutelar să ia măsuri de 
sancționare disciplinară și a celor
lalte cadre de conducere și execu
ție din intreprindere, potrivit vi
novăției fiecăruia.

De asemenea, urmează acțiunea 
de tragere la răspundere penală a 
persoanelor vinovate de incâlcarea 
dispozițiilor legale și producerea 
unor însemnate prejudicii ; biroul 
executiv al Consiliului de conduce
re al M.I.A. va. analiza activitatea 
colectivului de conducere al 
Trustului pentru producerea con
servelor și sucurilor, ținînd-seama 
de lipsurile manifestate in îndepli
nirea atribuțiilor ce-i reveneau în 
coordonarea. îndrumarea și contro
lul întreprinderii din Oltenița.

în scopul asigurării condițiilor 
necesare creșterii calității produc
ției de conserve și reducerii costu
rilor s-a hotărît. de asemenea, ca 
ministerul tutelar să ia măsuri pen
tru imbunătățirea fluxurilor teh
nologice, in cadrul lucrărilor de 
remont pe semestrul I a.c„ în toa
te secțiile fabricii de conserve Ol
tenița ; Ministerul Industriei Ali
mentare să ia măsuri pentru veri
ficarea situației tuturor 
de conserve existente în 
derile pentru producerea 
triallzarea legumelor și 

răspunderilor 
producerea 

produse depreciate.
se vor intensifica ac- 
sprijin, îndrumare și 
prin organele tehnice 

:ît șl

stocurilor 
întreprin- 
și indus- 
fructelor, 

si a celor 
și menți-

stabilirea, 
vinovați de 
nerea unor

Totodată, 
țiunile de 
control, atît 
și economice de specialitate, 
prin cele de control, financiar in
tern, asupra tuturor activităților 
din întreprinderile de producere și 
industrializare a legumelor și fruc
telor. Dezbaterea raportului de 
cercetare și a măsurilor adoptate 
în biroul executiv al M.I.A., al 
Trustului pentru producerea con
servelor și sucurilor și in toate în
treprinderile de profil va duce la 
restabilirea și întărirea spirițjjlui, 
de ordi.ne și disciplină, la întărirea 
legalității. ,(-

abuzind de funcție, și-a creat o sea
mă de avantaje personale, in dauna 
avutului obștesc. De pildă, și-a calr 
culat ilegal sporul de vechime în 
muncă, insușindu-și in plus peste 
12 400 lei ; a cumpărat de la C.A.P. a 
cărei președintă era 11 purcei pen
tru ingrășare. dar nu a predat la 
contract decit unul singur ; și-a 
făcut unele amenajări la locuința 
sa pentru care nu poate justifica 
materialele și mina de lucru.

Analizindu-i exigent activitatea, 
plenara comitetului comunal de 
partid a sănctionat-o cu vot de 
blam cu avertisment, iar adunarea 
generală a C.A.P. a eliberat-o' din 
funcția de președinte.

Totodată, la indicația secretaria
tului Comitetului județean de 
partid Brăila, conducerile direcției 
generale agricole si U.J.C.A.P. au 
primit sarcina să acorde ajutor și 
îndrumare mai eficiente consiliu
lui de conducere al C.A.P. Mibai 
Bravu în organizarea și planifica
rea muncii, in punerea la punct a 
întregului sistem economic si fi
nanciar al unității ; pentru o pe
rioadă de 3 luni de zile cite un ca
dru de la cele două organisme să 
ajute permanent această unitate.

Neculai ROȘCA

platformă, populația din jur trebuiau 
să facă kilometri buni pină la dis
pensarul din centru. S-a hotărît a- 
menajarea clădirii pentru o poli
clinică-dispensar. aici. în „pragul" 
platformei. Lucrările calificate ie-au 
executat muncitorii din platformă in 
timpul liber. Celelalte — cetățenii 
cartierului, ai orașului. Economii —

pe puțin două milioane lei. A fost 
dată-n folosință in luna mai 1987. 
E drept, e cam departe de oraș, 
trebuie o policlinică in centru. Dar 
dezvoltarea Țăndăreiului nu s-a în
cheiat. Pină atunci, trebuie pietruit 
drumul spre asta care există. De 
vorbit și cu oamenii din platformă.

Ce-nseamnă „trup din 
trupul tînăr al orașului". Sînt 
trei unități în platforma ’industrială 
a Țăndăreiului. Toate de importanță 
republicană, prelucrind materiile pri
me și roadele mănosului Bărăgan : 
Întreprinderea pentru industrializa
rea sfeclei de zahăr. întreprinderea 
de glucoză, amidon și drojdie pen
tru panificație. întreprinderea de 
produse ceramice. Toate — sub două
zeci de ani. toate implicate puternic 
in viata economică a țării. „Tinere, 
dar mature", zice primarul. Rostul 
vizitei primarului pe platformă — 
stabilirea graficelor pentru pregătirea 
materialului de pietruit drumurile. 
punerea de acord a traseului unor 
autobuze care să-i transporte pe 
oamenii muncii dinspre si spre cen
tru. Și... diverse.

Din noua arhitectură a municipiului Baia Mare Foto : Sandu Cristian

DE DARE DE SEAMA SI ALEGERI AEE DRGANIZATIIEOR DE PARTID
în întreg partidul nostru au avut loc adunările generale ale organi

zațiilor de bază pentru dările de seamă anuale si sint în curs de desfă
șurare. pe aceeași temă, plenarele comitelelor de partid, un bun prilej 
pentru comuniști, pentru membrii organelor alese de a analiza, critic si 
autocritic, ce și cum s-a înfăptuit din hotăririle și programele adoptate 
anul trecut de adunările si conferințele pentru dări de seamă si alegeri. 
Totodată. în spiritul cuvintărilor secretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. rostite la Conferința Națională a partidului și 

-în acest an la forurile supreme ale democrației muncitoresti-revolutio- 
nare. comuniștii au fost chemați să stabilească noi măsuri pentru per
fectionarea stilului si metodelor de muncă ale organelor si organizațiilor 
de partid, pentru întărirea capacității lor politice si organizatorice de a 
mobiliza energiile oamenilor muncii în vederea obținerii in 1988 a celor 
mai bune rezultate din actualul cincinal. Ziarul noștru și-a propus Să 
aducă citeva exemplificări in acest sens.

Un colectiv isi redescoperă
• J • _

propria experiență

Jiului — materialul pre- 
i participanții.la dezbateri au 

mai îndelung asupra for- 
modalitătilor de a acționa 

mobilizarea mai susținută a 
înfăptuirea 
Conținutul 
formulate

In recenta plenară a comitetului 
de partid de dare de seamă anuală 
de la Întreprinderea minieră Vulcan 
— Valea 
zentat și 
reflectat 
melor si 
pentru i 
colectivului de muncă la 
prevederilor de plan, 
dezbaterilor, propunerile 
vizind perfecționarea stilului si me
todelor de muncă au fost stimulate 
si de o analiză a activității comite
tului de partid si a biroului executiv 
al consiliului oamenilor muncii de la 
mina Vulcan, efectuată la sfîrșitul 
lunii decembrie anul trecut, de secre
tariatul Comitetului orășenesc de 
partid Vulcan, privind modul în care 
se realizează planul de producție.

S-a putut remarca în timpul dez
baterilor strădania unor vorbitori de 
a identifica noi posibilități prin care 
comitetul de partid să intervină mai 
prompt, mai decis în solutionarea 
problemelor care apar în activitatea 
de producție din subteran, în locul 
analizelor globale.' in care se dorea 
să se cupri'n'diy totul, spldațe de re
gulă cw aw.lee.si măsuri cu ■_ caracter 
genarsl, dar altfel formulate, s-au 
cerut abordarea si rezolvarea pro
blemelor in mod eșalonat, in funcție 
de priorități, pentru fiecare dintre 
ele stabilindu-se termene si respon
sabilități precise, a căror respectare 
să fie urmărită riguros. între altele, 
s-a pornit de la realitatea de mult 
cunoscută, anume că de luni de zile 
unele brigăzi, de regulă mereu ace
leași. rămîneau sub plan. De aceea, 
s-a hotărît ca atît comitetul de 
partid de la mină, cit si secretaria
tul comitetului orășenesc de partid 
să readucă în actualitate o mai .ve
che experiență proprie, de certă efi
cientă. Este vorba de încredințarea, 
in răspunderea directă a fiecărui 
membru al birourilor celor două co
mitete de partid, precum si a cadre
lor inginerești din conducerea minei, 
a brigăzilor rămase în urmă. în 
chiar zilele care au urmat plenarei, 
cu sprijinul birourilor organizațiilor 
de bază pe sectoare, fiecare din 
aceste cadre s-a întilnit cu brigada 
care i-a fost repartizată, a cunoscut 
oamenii si a ascultat De fiecare mi
ner. propunerile ce le-au făcut, 
s-a stabilit concret ce măsuri 
mează a fi întreprinse neutru 
fecționarea organizării muncii.

De atunci, cei care răspund de o 
brigadă se intîlnesc pe schimburi in 
subteran, ia locul de muncă, iar de
cadal la suprafață, cu minerii din 
brigada respectivă. Din acest aiutor 
concret ce se acordă fiecărei forma
ta de lucru de către membri de 
partid cu funcții de răspundere s-au 
desprins citeva concluzii si pentru 
comitetul de partid și conducerea

aooi 
ur- 

per-

Cei trei directori nu prea.se gră
beau insă să intre în „ordinea de zi" 
stabilită, o nefirească tăcere plutea 
intre ei. S-a inceput cu punctul „di
verse". La care s-a arătat că rezer
vele de combustibil se terminaseră, 
vagoanele cu păcură intirziau. De
pășirea normelor de consum amenin
ța să-și spună cuvîntul. Se putea tra-

ge semnalul de alarmă Ia centrale, la 
ministere. Dar asta însemna timp. Iar 
timpul......Sintem totuși o întreprin
dere tinără, „fără experiență"... in- 
cercă unul o imposibilă justifica
re"..... In timpul acesta, facem o re
vizie a utilajelor" — încercă altul 
din interlocutori. Justificările cad 
insă ca niște picături pe o plită încin
să. se evaporă. „De cînd tinerețea În
seamnă neglijență ? Si de cînd se 
face -revizie» cu materie primă c-are 
așteaptă în depozit ? Trebuie acțio
nat fără aminare. Iar celelalte puncte 
ale discuției — miine. Discutăm la 
biroul executiv. Clar ?“

Nu. nu-i deloc calm primarul în 
drum spre sediul consiliului popu
lar. „Știți ce-ar însemna O oprire a 
platformei nu pentru o zi. ci chiar 
pentru o oră ?“ Si ne enumeră : 
„Pătarea obrazului orașului față de 
întreaga țară — unu : lipsirea ora
șului de aburul uzat, deci de încăl
zire — doi ; diminuarea veniturilor 
oamenilor — trei : slăbirea „legătu
rii sufletești" dintre oraș și platfor
mă — patru".

Fină la urmă. lucrurile s-au lămu
rit. Vagoanele cu combustibil se 

tehnică a minei : necesitatea îmbu
nătățirii radicale a activității de a- 
provizionare a locurilor de muncă 
din subteran si de transport al căr
bunelui spre suprafață ; implicarea 
mai puternică a maiștrilor în rezol
varea problemelor de producție din 
abataje. Aplicarea acestor măsuri ca 
si a altora a determinat realizarea 
ritmică a producției de cărbune, ob
ținerea unui frumos succes colectiv 
al minerilor din Vulcan : triplarea 
numărului de brigăzi care isi înde
plinesc si depășesc planul si. drept 
urmare, depășirea prevederilor aces
tuia ne luna trecută si asigurarea 
tuturor condițiilor ca planul ne pri
mul trimestru al anului să fie in în
tregime înfăptuit. (Să amintim aici 
numele șefilor de brigăzi Gheorgho 
Buhuțan. Adam Azamfirei. Toma 
Mihu. Aurel Belet și Vasile Lupan, 
care au „rupt" tradiția răminerii 
sub plan si in luna februarie si-au 
înscris in cont frumoase depășiri ale 
acestuia, iar maiștrii loan Lazăr. 
Stefan Antonescu. Vaier Dănilă și 
alții au obținut cele mai bune rezul
tate in sectoarele lor. Și un alt ciș- 

. tig pentru colectivul minei ; a fost.
asigurată stabilizarea oamenilor in 
formațiile de lucru, elimjnintlu-se 
trecerea de la o brigadă la alta a... 
plimbăreților).

Reliel'înd măsurile eficiente pe 
rare a căutat să le aplice comitetul 

.de partid in vederea obținerii unor 
rezultate superioare in producție, la 
plenară, cițiva vorbitori, printre care 
Virgil Cazan. Pompiliu Barbu. Ion 
Diaconu. Traian Borșa. au amintit de 
inițiativa comitetului de partid, care, 
cu sprijinul activului său, al biroului 
executiv al consiliului oamenilor 
muncii, a efectuat un studiu în sec
toarele de producție in vederea creș
terii posturilor în cărbune si plasării 
lor în mod corespunzător in abataje. 
In acest fel s-au găsit posibilități ca 
la sectorul 5 să crească cu citeva 
zeci de mineri numărul posturilor în 
abataje.

Creșterea productivității muncii in 
abataje reprezintă una dintre preo
cupările majore ce se află în per
manentă în atenția comitetului de 
partid si a organizațiilor de bază 
din sectoare. Bun cunoscător al mi
nei si al oamenilor ei. tovarășul Va
sile Pupăzan. secretarul comitetului 
de partid de la întreprinderea mi
nieră Vulcan, ne-a vorbit despre fe
lul in care cadrele tehnico-ingine- 
resti. cei mai experimentați mineri 
comuniști au fost atrași să întreprin
dă o amplă analiză în fiecare sector 
pentru a se găsi noi posibilități de 
creștere a productivității muncii în 
abataje. Printre soluțiile propuse se 
aplică și. aceea ca in straturile 4 și 5 
de cărbune să se treacă de la ex
ploatarea cărbunelui din abataie-ca- 
meră. in care se obțin productivi- 

aflau în gară Ia Fetești ; cel tirziu 
a doua zi dimineața vor fi la des
tinație. Legătură urgeptă la „Za
hărul" la „Glucoza", la „Ceramica" : 
„Miine dimineață ne vedem la gară, 
la descărcat combustibil. După-a- 
miază vom discuta graficul de muncă 
la pietruirea străzilor, ruta autobu
zului".

Ascultînclu-i pe oameni, 
hotărind și înfăptuind îm
preună. Donâzeci de ani de istorie 
a Țăndăreiului au lăsat urme mai 
multe decit cele aproape patru 
veacuri, de cînd „Io. Mihaj Voievod" 
l-a pomenit în hrisovul său din iunie 
1594. Evenimentele din cele patru 
veacuri petrecute la Țăndărei pot 
încăpea pe o coală de hirtie. Încolo, 
praf, mult praf si noroaie, doar 
un tirg anual ce mai încerca să-l 
scoată din amorțeală, citeva mori pe 
Ialomița, cărămidăria... și-atit. în 
acești 20 de ani. o populație de 5 000 
de oameni (atit cit avea cu totul in 
1968) locuiește' în apartamentele 
blocurilor noi. (Si cînd te gindești câ 
doar cu 20 de ani în urmă se găseau 
sceptici care susțineau că „humusu
lui de Bărăgan nu-i plac blocurile 
de beton"), și tot atîția (adică 5 000) 
poartă cu mindrie titlul de „personal 
muncitor" la platformă sau în alte 
unități economico-sociale. Toate îm
plinirile acestor ani sint tot atîtea 
„microistorii" de oameni, legate de 
participarea lor nu numai efectivă.

unde nroductivi-
35 la sută. în timp 
lemn va fi redus

plenarei am reți- 
la întocmirea pla- 

comitetul de 
concrete

rapor- 
data 
sar-

in- 
anu-

tăti scăzute, la abatajele frontale 
cu susținere parțial metalică si cu 
lungimi variabile, 
tatea va creste cu 
ce consumul de 
substanțial.

Din dezbaterile 
nut faptul că aici,
nurilor de activitate, 
partid isi propune acțiuni 
Pe care le întreprinde intr-o perioa
dă riguros stabilită, nrecizind sarci- 

■ nile si răspunderile concrete pentru 
fiecare membru al comitetului. Este 
important faptul că fiecare
tează comitetului de partid la 
prevăzută pentru Îndeplinirea 
Pinii încredințate.

...Nu putem încheia aceste 
semnări fără a. exprima o __
mită nedumerire. In plenara comi
tetului de partid s-au făcut referiri 
Ia inițierea unor măsuri privind în
credințarea de răspunderi precise 
celor mai bune cadre din comitetul 
orășenesc de partid și cel al între
prinderii , miniere, precum și specia
liștilor din conducerea tehnică a mi
nei pentru sprijinirea brigăzilor de 
mineri rămase in urmă. Măsura este 
judicioasă, dar nu și nouă. Autorii 
ei — membri ai birourilor comitetu
lui orășenesc și al celui de la mină

Esențialul era cunoscut, dar 
amănuntele l-au estompat
Din multe puncte de vedere, ple

nara Comitetului comunal de partid 
Periș, din sectorul agricol Ilfov, 
consacrată analizării activității des
fășurate de organizația comuniștilor 
de aici în anul care s-a scurs de la 
conferința de dare de seamă și ale
geri s-a situat la un nivel corespun
zător. Darea de seamă supusă aten
ției' participanților a reușit să cu
prindă aproape toate domeniile. A 
fost menționată fiecare unitate eco
nomică sau social-culturală cu reali
zări și lipsuri, inclusiv oficiul 
P.T.T.R., și agenția C.E.C. Au urmat 
un substanțial pasaj despre munca 
politico-ideologică și cultural-educa- 
tivă, referiri ample la strădaniile 
comitetului comunal de partid pri
vind îmbunătățirea stilului și meto
delor de muncă, o revenire asupra 
activității culturale, de data aceasta 
cu prezentarea acțiunilor din cadrul 
Festivalului „Cintarea României", 
darea de seamă continuind cu rele
varea sprijinului și îndrumării acor
date de comitetul comunal de partid 
organizațiilor de masă și obștești. 
Nimeni n-ar fi putut obiecta că, in
tr-un fel sau altul, sectorul în care 
lucrează n-ar fi fost amintit. Și sub 
aspect numeric participarea la dis
cuții a fost mulțumitoare. Cei care 
au luat cuvintul s-au referit îndeo
sebi la rezultatele și dificultățile 
din colectivele lor de muncă. In 
final, plenara a adoptat un program 
de măsuri in general bine gîndit.

Și totuși plenara, în ansamblul 
desfășurării ei. s-a dovedit destul 
de monotonă, impresie pe care a îm
părtășit-o si tovarășul Ion Șimo- 
nescu. secretarul comitetului co
munal de partid. explicindu-ne și 
motivele : „La ultimele două plenare 
am dezbătut cam aceleași probleme 
și probabil din această cauză s-a 
simțit o oarecare monotonie". In
tr-adevăr. temele celor două plenare 
precedente. în virtutea împrejurări
lor. s-au asemănat. De altfel, priori
tățile muncii unui comitet comunal

ci și afectivă la înfăptuirea lor. ln- 
cepind cu ideea emisă de oameni, 
însușită și generalizată de aleșii lor 
pină la transpunerea ei in peisajul 
orașului. Să exemplificam citeva din 
acestea, datind de doi-trei ani cel 
mult. Parcul Tineretului, adevărată 
oază de verdeață și flori : „E pe 
locul unde se ținea tirgul. era pă- 
răginit aproape tot timpul antrlui. 
L-au început tinerii. Li s-au alătu
rat virstnicii. In zilele de sărbătoa
re rar om din oraș să nu treacă pe 
aici. Parcă e de cînd lumea. Și n-are 
decit doi ani". (Alexandru Nedelcu, 
președintele consiliului orășenesc al 
F.D.U.S.). Lacul de pescuit și agre
ment. deocamdată fără nume : „Cel 
vechi e tare anacronic : «Groapa de 
argilă». Locul de unde s-a tot scos 
argilă pentru cărămida. Ca să aduci 
apă aici, trebuia un canal. L-au 
săpat cetățenii, cu sprijinul consi
liului popular. Dar dacă-1 umpli cu 
apă. trebuie dale pe margini. S-au 
pus. prin contribuția cetățenilor. 
Trebuie însă și copaci. S-au plantat 
astă-toamnă. Acum, in mai. se va 
inaugura. Ce nume va purta ? Om 
vedea, ne-om sfătui cu oamenii.". (E- 
milia Nistorenco. deputat).

...Audientă solicitată la primar. în 
afara programului. Sint trei elevi cu 
un bloc de desen sub braț. Orașul 
a implinit 20 de ani la 1 martie. 
Dar n-are stemă. Ei au alcătuit mai 
multe variante. în care sint înfățișa
te și industria, și agricultura, și 
parcuri, și...

Primarul stă pe ginduri. li plac 
toate. Le va supune atenției biroului 
executiv, apoi mai sus. Dar mai ales 
îi place mîndria micilor cetățeni pen
tru orașul lor. pentru infăptuirile 
care vor dăinui peste veacuri.

Laurentiu DUTA
Mthai V1ȘOIU 
corespondentul „Scinteii” 

— nu fac altceva decît să-și redes
copere propria experiență pe care, 
probabil, în anul trecut au uitat s-o 
mai aplice. Cum altfel s-ar explica 
faptul că in „Scînteia" nr. 13651, 
din 13 iulie 1986, intr-un articol inti
tulat „In răspunderea celor mai 
bune cadre — redresarea activității 
brigăzilor cu restanțe la producția 
de cărbune" șe releva de la 
I. M. Vulcan că „locurile de muncă 
cu cele mai multe probleme și sar
cinile cele mai grele au fost pre
luate de oamenii cei mai competenți, 
de factorii de conducere, de decizie, 
cu cea mai mare autoritate, in mă
sură să asigure controlul, îndru
marea și sprijinul necesare scoaterii 
fiecăreia din brigăzile rămase in 
urmă din situația in care se află de 
mai multă vreme". Cum se vede, 
această experiență este aplicată cu 
intermitențe, se apelează la ea nu
mai cind se ajunge la situații nedo
rite, Ia rămineri sub plan. Altfel, 
experiența redescoperită acum nu 
cuprinde nici o noutate față de aceea 
cunoscută și aplicată cu bune rezul
tate în anii trecuți. Nouă poate fi 
considerată doar constatarea incon
secvenței în aplicarea ei.

Sabin CERBU 
Constantin MORARU

agricole do producție, ne
planului de extindere a 
irigate, neindeplinirea 

privind achizițiile de la 
populației), cînd s-ar 

pronun- 
acestor defi- 

repere bine 
luările

de partid nici nu se pot schimba 
peste noapte, principalele sarcini 
care-i revin, de pildă, creșterea pro
ducției agricole, necesitind o atenție 
permanentă. Tocmai faptul că aces
te aspecte fuseseră analizate a creat 
posibilitatea ca problematica econo- 
mico-socială de fond a comunei, 
preocupările organizației comunale 
de partid in această direcție să 
poată fi abordate din alte unghiuri, 
cu exigențe superioare,

înainte de toate ar fi fost normal 
ca plenara să analizeze ce s-a reali
zat și mai ales ce nu s-a realizat 
din programul de măsuri adoptat 
anul trecut. Or, darea de seamă, deși 
implicit s-a referit la multe din pre
vederile din programul amintit, nu 
le-a conturat cu claritate, trecind in 
grabă peste unele neîmpliniri (rezul
tatele mai slabe din zootehnia coo
perativei 
realizarea 
suprafeței 
sarcinilor 
gospodăriile 
fi impus o insistență mai 
țață asupra cauzelor 
ciențe. In lipsa unor 
delimitate, multe din luările de 
cuvînt s-au lăsat și ele influențate 
de caracterul expozitiv al dării de 
seamă, Așa se face că intre partici
pările la dezbateri nu s-au stabilit 
acele legături dc idei care să polari
zeze atenția auditoriului. E drept că 
unii vorbitori, intuind această carență 
în desfășurarea plenarei.au făcut re
feriri la aspecte de interes mai larg. 
Astfel, tovarășul Vasile Calată, șeful 
atelierului de prelucrare a lemnului, 
a subliniat necesitatea ca „toți care 
mîncăm o piine pe acest teritoriu să 
punem umărul la treabă" și a arătat 
că rezultatele cooperativei agricole 
de producție nu sînt pe măsura posi
bilităților. datorită și lipsei de răs
pundere a unor comuniști din con
ducerea unității. Cel mai mult s-a 
apropiat de ceea ce ar fi trebuit să 
fie in fapt dezbaterile plenarei to
varășa Mihaela Arbore, secretara 
comitetului de partid la Institutul 
de cercetare- și producție pentru 
creșterea porcinelor, care a subliniat 
necesitatea creșterii răspunderii co
muniștilor in îndeplinirea sarcinilor 
încredințate, a combativității lor față 
de lipsuri. Dar aceste intervenții 
n-au fost suficiente pentru a ridica 
temperatura si eficienta dezbateri
lor.

Să reținem ideea exprimată de 
tovarășa Mihaela Arbore, cea a răs
punderii comuniste. O idee care ar 
fi putut, ar fi trebuit să reprezinte 
firul roșu străbătînd darea de seamă 
a comitetului comunal de partid,. în
treaga desfășurare a plenarei.

Înaintea începerii plenarei, 
rnulți membri ai comitetului 
nai de partid, am trecut in 
prevederile programului de 
adoptat de conferința comunală de 
partid pentru dare de seamă și ale
geri. Cele mai multe dintre ele 
le-am bifat ca îndeplinite. Un re
marcabil succes l-a reprezentat obți
nerea în anul trecut a unei recolte 
de orz, grîu. porumb și la alte cul
turi cu mult peste prevederile pla
nului. De aici și tendința de auto- 
mulțumire prezentă și în sala în care 
a. avut loc plenara, o altă cauză a 
monotoniei menționate. O automul- 
țumire care nu își are locul, de vre
me ce, așa cum spunea și un vorbi
tor. realizările nu sînt nici la nivelul 
dotării tehnico-materiale al unită
ților economice și nici la nivelul re
surselor umane, al competenței nu
merosului detașament de specialiști 
și cercetători. Iată de ce este nece
sar ca organizația comunală de 
partid să militeze cu mai multă vi
goare pentru creșterea răspunderii 
comuniste, pentru eliminarea mani
festărilor de formalism și automul- 
țumire, punindu-și astfel mai bine 
in valoare capacitatea sa organizato
rică și politică în mobilizarea colec
tivelor de oameni ai muncii la în
deplinirea integra’ă. la un nivel ca
litativ superior, a sarcinilor care la 
revin.

Constantin VARVARA

cu mai 
comu- 
revistă 
măsuri

U

prea.se
plenarei.au
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Calitatea semănatului înseamnă, în primul rînd,
semănatul la timpul optim!

Duminică. 20 martie, in unitățile 
agricole din județul Arad a fost 
atinsă cea mai mare viteză la semă
nat — 6 700 hectare — din actuala- 
campanie de primăvară. Dar in 
cursul nopții de duminică, un nou 
front de ploaie a cuprins tot jude
țul, In dimineața zilei de luni, 
directorul general al direcției agri
cole județene. Dumitru Diaconescu, 
remarca faptul că, deși începută cu 
două-trei săptămîni în urmă, campa
nia de insămînțări nu se poate des
fășura pe un front larg din cauza 
timpului instabil din această peri
oadă. Practic, tot ce s-a semănat 
pînă acum — 20 810 hectare — s-a 
realizat în ferestrele cu timp favo
rabil. După starea timpului din di
mineața zilei de luni (la ora 11 încă 
ploua) se părea că nici in ziua res
pectivă nu se va putea lucra. In 
replică, directorul general a ținut să 
precizeze că tot aparatul tehnic din 
unitățile agricole urmărește perma
nent starea terenului, depistează 
parcelele unde se poate lucra și de
cide operativ intrarea la lucru a 
mijloacelor mecanice, indiferent de 
cultura care este amplasată pe 
parcelă. Altfel spus, nu se mai ține 
Seama de epoci, temperatura din sol 
permițînd chiar și semănatul po
rumbului.

Luni seara, am avut dovada 
concretă că se procedează astfel in 
toate unitățile agricole din județ. 
După încetarea ploii, activitatea la 
semănat a fost reluată în cele mai 
multe unități agricole, realizîndu-se, 
in numai citeva ore bune de lucru, 
6 127 hectare. Și aceasta intr-o zi cu 
timp nefavorabil. Deci, oamenii sint 
la datorie.

Se cuvine să menționăm că pentru 
actuala campanie, comitetul județean 
de partid a stabilit un ansamblu de 
măsuri organizatorice si tehnice care 
să permită — așa cum a indicat 
secretarul ’general al partidului — 
încheierea pină la 10 aprilie a îr^â- 
mînțării tuturor culturilor de pri
măvară. In acest scop sint pregătite 
mijloacele mecanice necesare pentru 
a se realiza o viteză zilnică de circa 
15 000 hectare. Au fost constituite 
1 400 de agregate complexe, iar pen
tru crearea unui front larg de lucru 
la semănat, in toate unitățile agri
cole a fost organizat schimbul II la 
pregătirea terenului, ceea ce per
mite ca in fiecare noapte să se 
pregătească pentru semănat cite 
5 000 hectare. După cum ni s-a spus, 
este o măsură obligatorie, a cărei 
aplicare e Urmărită de toți factorii 
de conducere din unități, intrueit de 
ea’ depinde realizarea vitezei zilnice 
la semănat: AOțiOnindu-SO in acest 
mod. există certitudinea că unitățile 
agricole din județul Arad vor în
cheia insămințările la termenul pre
văzut.

Tocmai starea timpului mai puțin 
favorabilă lucrărilor in eimp ne-a 
determinat să ne îndreptăm atenția 
spre sectorul legumicol, unde s-a 
lucrat luni și marți, chiar și pe 
ploaie. L-am însoțit pe tovarășul 
loan Coraș, inginer-șef la trustul

județean al horticulturii, pe un tra
seu care a cuprins două . mari aso
ciații, situate într-un bazin cu tra
diție în cultivarea legumelor : am 
numit asociațiile economice de stat 
și cooperatiste Pecica și Nădlac. 
Prima deține o suprafață de 3 040 
hectare — fiind cea mai mare uni
tate cu profil legumicol din țară — 
iar a doua dispune de 1 200 hectare, 
înainte de a ne referi la activitatea 
concretă de aici se cuvine subliniat 
că pină in seara zilei de luni in 
unitățile agricole din județul Arad

anumită întirziere la semănatul și 
plantarea legumelor. Ea a fost pro
vocată atit de starea timpului, cit și. 
lucru care n-ar fi trebuit să se ,în- 
timple. de golurile existente în apro
vizionarea cu folie de polietilenă"! 
Consemnăm acest aspect, asupra că
ruia vom reveni.

Modul în care se desfășoară acti
vitatea in cele 9 ferme ale Asocia
tei legumicole din Nădlac îți dă 
dintru inceput. sentimentul că aici 
activitatea este bine organizată. E 
tocmai ceea ce ne explică Pavel

Szaiak, directorul unității. „Pentru 
fiecare cultură in parte am stabilit 
grafice, cu termene precise pentru 
încheierea insăraînțării sau plantă
rii. Avem stabilite forțele necesare, 
mecanice.și manuale, și urmărim, 
nu zi de zi, ci oră de oră modul în 
care se realizează vitezele de lucru 
planificate. Sîntem în grafic cu toate 
culturile prevăzute a se semăna sau 
planta în perioada actuală. De exem
plu. ne-am propus să plantăm varza 
timpurie și conopida in trei zile, 
ceea ce am și făcut. La cartofi

In competiția cu vremea instabilă 

ciștigă buna organizare
Ancheta „Scînteii" în județul Arad

legumele au fost semănate sau plan
tate pc mai bine de 30 la suta din 
suprafața prevăzută, ceea ce repre
zintă întreaga suprafață cu culturi 
din prima urgență. Sinceri să fim, 
datorită stării timpului, nu ne prea 
așteptam să găsim oameni la lucru 
în cîmp. Și totuși...

Cum intrăm in teritoriul asociației 
din Pecica, la ferma nr. 13, două 
tractoare brăzdau cimpul. Ne apro
piem. Teodor Pele, șeful fermei, ne 
explică : „Ploaia din timpul nopții 
ne-a ținut din lucru. Dar numai 
pină la ora 12, cind am constatat, 
prin verificarea terenului, că se 
poate intra din nou in cîinp. Semă
năm ceapă pentru arpagic pe ulti
mele trei hectare. Asta la semănat. 
La lucrările manuale, cum e plan
tatul verzei în cîmp. am inceput lu
crul mai devreme. Nu ne' putem 
permite să pierdem nici o oră bună 
de lucru". La citeva sute de metri 
distanță, zeci de oameni plantau 
varza timpurie.

Cind l-am intîlnit. directorul Aso
ciației legumicole Pecica, Liviu Na- 
diș. era oarecum mulțumit : „Am 
luat legătura cu toate fermele (aso
ciația are 20 de ferme — n.n.) și
pretutindeni mi s-a spus că activi
tatea a fost reluată. Avem la lucru 
Circa 800 de oameni Și multe mij
loace mecanice". Reținem că activi
tățile de baza <lin ace.așță zi. sint 
Însămînțafeâ ce'pei pentru arpagic, 
plantarea in cîmp a verzei timpurii, 
a cartofilor și arpagicului, semăna
tul mazării. repicati’I răsadurilor de' 
tomate și ardei, acoperirea salariilor 
pențru care tocmai sosise folie în 
cursul nopții. „In ce privește stadiul 
lucrărilor, avem un avans de 7—8 zile 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut, continuă directorul asociației. 
Pină miercuri încheiem prima epocă. 
Față de anii normali însă, există o

Iu mod normal, aceste răsaduri de tomate ar fi trebuit acum să fie plantate, 
direct in solarii, nu repicate in ghivece nutritive cum sini obligate să 
procedeze legumicultoarele din Nădlac. Dar și aici, ca și in multe alte locuri 
din judeful Arad, solariile nu pot fi incă folosite, pentru că lipsește folia 

, de polietilenă

ne-am propus 5 zile ; încheiem cu 
o zi mai devreme. Păcat că avansul 
ciștigat la semănat și plantat prin- 
tr-o bună organizare, de 10 zile față 
de aceleași perioadă a anului trecut, 
îl pierdem „printre degete" din 
cauza greutăților pe care le întim- 
pinăm in Aprovizionarea cu folie de 
polietilenă". Se mai impune preci
zarea faptului că la asociația, din 
Nădlac bunul mers al campaniei își 
are o explicație temeinică în perma
nentizarea și calificarea forței de 
muncă. Insistăm asupra acestui as
pect, întrucît el poate constitui un 
exemplu de urmat pentru unitățile 
cu profil legumicol, care Se con
fruntă cu greutăți serioase în asigu
rarea forței de muncă. De la înfiin
țarea asociației. în 1981, unitatea lu
crează cu un nucleu stabil de circa 
600 oameni, care, deși sezonieri, 
activează în unitate din primijvarâ 
pînă-n luna decembrie. Ei formează 
nucleul de bază care dă stabilitate 
și siguranță în realizarea programe
lor de campanie. Roadele se văd și 
acum, cind practic asociația este 
avansată cu toate lucrările.

Peste tot ni s-a spus că anumite 
lucrări de bază din legumicultura 
puteau fi mult avansate, chiar în
cheiate la această dată, dacă exista 
întregul necesar de folie de polieti
lenă. De existenta foliei depinde ob
ținerea unei însemnate cantități de 
legume timpurii, pentru care unită
țile agricole din județul Arad au 
plan de stat, atît pentru autoaprovi- 
ztonare, cit Si pentru export. Direc
torul trustului județean al horticul
turii. Ion Tîrlea, cu care am discu
tat această problemă, remarca că la 
această dată este sub semnul între
bării acoperirea a circa 40 hectare 
de solarii, cu sarcină expresă de 
producere a legumelor timpurii. Insă 
lipsa foliei, pentru asigurarea căreia 
factorii de răspundere din Ministe
rul Agriculturii trebuie să ia măsuri 
Urgente, provoacă și alta greutăți, 
care pot duce la nerealizarea pro
ducțiilor de legume la unele culturi. 
La cele două asociații ni s-a expli
cat că nu- există folie pentru pro
ducerea răsadurilor de tomate și vi
nete. care trebuie produse acum, 
pentru a nu întîrzia plantarea lor. 
Apoi, la această dată trebuia să 
înceapă, conform calendarului, plan
tarea tomatelor timpurii și ardeilor 
in solarii. Dar acestea nu pot fi 
incă acoperite. Este o situație ce 
provoacă pierderi duble. Mai intîi, 
unitățile agricole producătoare nu 
pot obține legumele timpurii pentru 
care au făcut cheltuieli mari și. 
apoi, răsadul produs trebuie „con
servat" pină la jumătatea Urnii 
aprilie, lucru ■ ce necesită alte chel
tuieli. pentru a putea fi plan
tat in cîmp. Am insistat asupra 
acestor aspecte tocmai pentru a 
sublinia necesitatea asigurării de 
urgență a întregii cantități de folie 
do polietilenă necesară în legumi
cultura județului.

Aurel PAPADIUC 
Tristan MIHUTA 
corespondentul „Scînteii"

Dacă in cîmp lucrările se desfășoară anevoios din cauza ploilor, pentru 
semănatul legumelor vremea umedă este cum nu se poate mai bună, chiar 
dacă in unele locuri, cum este cazul și la asociațiile legumicole din Nădlac 

și Pecica, la plantarea cartofilor trebuie să sc acționeze manual

Pentru sporirea producției de energie electrică

DE LA MINĂ LA TERMOCENTRALĂ - 
CĂRBUNE DE CEA MAI BUNĂ CALITATE!

PRODUCȚIA DE EXPORT

Pentru ca termocentralele să funcționeze din plin si să livreze can
tități tot mai mari de energie electrică esențial este să se asigure apro
vizionarea ritmică cu cărbune, care, precizăm, trebuie să fie la nivelul 
calitativ prevăzut. Continuind investigațiile pe drumul cărbunelui de la 
mină la termocentrală, care și-a propus să evidențieze problemele care se 
ridică și măsurile ce se impun in vederea asigurării calității acestei im
portante resurse energetice (vezi „Scinteia" din 23 martie a.c.), ne referim 
astăzi la situația din alte două bazine carbonifere : Sălaj și Rovinari.

SĂLAJ Măsuri eficiente 

pentru sporirea puterii 
calorifice

întreprinderea „Eleetrocentrale" 
Zalău este principalul beneficiar ai 
cărbunelui livrat de colectivul de oa
meni ai muncii de la întreprinderea 
minieră „Sălajul" — Sărmășag. In
tre cele două unități există o buna 
colaborare, determinată in principal 
de faptul că minerii livrează căr
bunele energetic Ia timp si la para
metrii calitativi ceruti. La depășirea 
producției de energie electrică eu 
12 50(1 MWh de la începutul anului și 
pînă in prezent, in afara măsurilor 
întreprinse pentru mai buna organi
zare a producției si a muncii a 
concurat, firește, si calitatea cărbu
nelui expediat de mineri. Spre 
exemplu, la nivelul unei luni, între
prinderea minieră din Sărmășag a 
încasat din partea întreprinderii 
„Eleetrocentrale" Zalău bonificații 
in valoare de aproape 600 000 lei. ca 
urmare a calității superioare a căr
bunelui energetic livrat, a cărui pu
tere calorifică este in continuă creș
tere. ajungînd in prezent să fie cu 
86 kcalorii pe kg mai mare decit ni
velul prevăzut.

Cu toate acestea, după cum ne 
spunea Vasile Ciorba, inginerul-șef 
al întreprinderii „Eleetrocentrale" Za
lău. au apărut accidental si unele si
tuații cind cărbunele a avut mai 
mult steril, granulatie mai mare si 
umiditate ridicată. Pentru a evita 
orice surpriză din acest punct de 
vedere, comitetul de partid, consiliul 
oamenilor muncii de la întreprinde
rea minieră Sărmășag au stabilit o 
serie de măsuri tehnico-organizato- 
rice suplimentare privind asigurarea 
în permanentă a unei calități su
perioare a cărbunelui. Detalii ne-a 
furnizat Kerestes Gyula, șeful com
partimentului C.T.C. din cadrul în
treprinderii miniere :

— In această perioadă, colectivele 
de mineri acordă cea mai mare a- 
tenție încărcării selective a sterilu
lui și cărbunelui in subteran, exca- 

vării separate a intercalațiilor de 
steril și a straturilor de cărbune la 
microcariera Zăghid, curățirii cu 
buldozerul a stratului de steril ce 
acoperă cărbunele din microcariere. 
Totodată, acționăm pentru evitarea 
tăierii sterilului din culcușul si „aco
perișul" straturilor de cărbune la 
abatajele cu tăiere mecanizată, men
ținerea in funcțiune a concasorului 
și a spărgătoarelor de bulgări de pe 
liniile tehnologice, intensificarea 
claubării sterilului și eliminarea 
corpurilor străine din masa de căr
bune în puncte special amenajate 
în acest scop, efectuarea operativă 
a lucrărilor de asecare și drenare a 
apelor atit in subteran, cit si in ca
riere.

Eugen TEGLAȘ 
corespondentul „Scînteii”

ROVINARI între 

părerile din birou și... 
realitatea din depozitul 

de cărbune
în primele două luni din anul în 

curs. Combinatul minier Rovinari — 
cel mai mare furnizor de lignit 
energetic al țării — a livrat unită
ților beneficiare peste 3 milioane 
tone cărbune, la o putere calorifică 
medie cu 22 kcalorii pe kg mai mare 
decit sarcina de plan.

Am urmărit la lucru. în vatra de 
cărbune a carierei Tismana II. bri
gada minerului excavatorist Con
stantin Căldărușe. Ordinea si dis
ciplina, grija față de utilaje, față de 
calitatea muncii caracterizează ac
tivitatea de zi cu zi a harnicilor 
mineri din cadrul, brigăzii. „In 1988. 
ne spune șeful de brigadă, ne-am 
propus să extragem peste două mili
oane tone lignit, ceea ce înseamnă 
să dislocăm o cantitate cel puțin 
egală de steril. Cărbunele de la Tis
mana II pornește direct, pe bandă, 
spre depozitul termocentralei ; a- 
ceasta înseamnă că se observă ime
diat ce fel de cărbune am livrat. 

Iată de ce, o dată cu buna întreți
nere și exploatare a complexului și 
liniei de front, avem in vedere să 
respectăm întocmai rigorile de lu
cru, să curățim bine stratul de pă- 
mint. să gospodărim bine apele si să 
asigurăm funcționarea ireproșabilă 
a instalațiilor de concasare. In a- 
cest mod reușim să expediem con
stant cărbune curat, cu putere ca
lorifică superioară cu 60—70 kcalo
rii pe kg față de prevederile din 
STAS".

Și asemenea exemple nu sint pu
ține in carierele combinatului de la 
Rovinari. Dar nu este mai puțin 
adevărat că destul de numeroase sint 
și situațiile in care problema cali
tății cărbunelui nu se urmărește 
cu atenția cuvenită. De pildă, să a- 
nalizăm expedierile de cărbune spre 
termocentrala Rogojelu. In vreme ce 
cărbunele livrat de întreprinderea 
minieră Rovinari s-a situat în limi
tele prevăzute ale puterii calorifice, 
cel dc la Roșia si de la Pinoasa a 
avut o putșre calorifică cu 32 și. res
pectiv. 58 kcalorii pe kg mai puțin, 
deși cele trei cariere au beneficiat 
de condiții similare de strat și de 
dotare tehnică.

— Dacă. în medie, sub aspectul 
puterii calorifice cărbunele livrat pe 
benzile transportoare la termocen
trala din zonă se ridică la un nivel 
acceptabil, se manifestă insă mari 
variații în ce privește calitatea de 
la o zi la alta si chiar în timpul 
aceleiași zile, ceea ce determină un 
consum Suplimentar de hidrocarburi 
și alte consecințe negative — ne 
spune inginerul Constantin Vișan. 
directorul termocentralei. Este încă 
mare și conținutul de lemn necarbo
nizat. de steril și balast, iar uneori 
de corpuri metalice. îndeosebi la 
cărbunele livrat din depozitul situat 
in zona de sud.

Să vedem deci care este situația 
la depozitul central de la Roșia. 
Aici este punctul terminus al ma
gistralelor de lignit din marile ca
riere de la Roșia-Jiu. dar tot aici 
este adus cu mijloace auto si cărbu
nele de la Prnoasa si mina Rogojelu. 
Cea mai mare parte din cărbunele 
depozitat este dirijat, pe circuite 
transportoare, direct spre termocen
trală. O anumită cantitate este ex
pediată pe calea ferată altor benefi
ciari din țară. Aici, in depozit, se 
poate observa, așadar, bine ce fel 
de cărbune soseste din cariere, din 
minele subterane și se poate acționa 
prompt — pentru că există mijloa

cele necesare — pentru omogeniza
rea masei de lignit, pentru diminua
rea amestecului de steril sau de alte 
elemente. Am fost asigurați că in 
depozit se află permanent personal 
de supraveghere, precum și recep- 
tioneri care urmăresc. înregistrează 

■ și sesizează prompt problemele ce 
privesc calitatea cărbunelui. Nu am 
văzut și nu am găsit insă pe nimeni 
în depozit în timpul documentării 
și deci nu ne-am putut convinge de 
rigoarea cu care este urmărită cali
tatea cărbunelui. Am intrat atunci 
în laboratorul din incinta întreprin
derii miniere Roșia, unde se afla 
întregul colectiv al compartimentu
lui de control tehnic de calitate. Un 
laborator model, spațios, plin cu 
personal în imaculate halate albe. 
Șefa compartimentului C.T.C.. in
ginera Otilia Bănete. ne spune că 
determinările de calitate se efectu
ează... decadal si că în depozitul de 
la Roșia totul ar fi în regulă. Fi
rește, din ambianța caldă a biroului, 
lucrurile nici nu pot apărea altfel...

Or. realitatea este că in depozitul 
central de la Roșia sint mari neajun
suri in organizarea muncii și nu sint 
necesare analize de laborator prea 
pretențioase pentru a fi sesizate 
abaterile de la disciplina calității : 
cărbune, amestecat cu steril si cor
puri străine, grad ridicat de umidi
tate etc. Este limpede : atit în acest 
depozit, cit și in general in minele 
și carierele Rovinarilor se impune 
să se manifeste o răspundere spo
rită pentru supravegherea atentă a 
fluxului de excavare și transport, 
pentru prevenirea amestecului cu 
steril, pentru a se asigura buna 
functionarc a spărgătoarelor de bul
gări și a concasoarelor montate pe 
excavatoare și pe circuitele de trans
port. precum și a instalațiilor din 
punctele de depozitare și încărcare 
in vagoane. Iar unele rezultate 
bune din ultimul timp atestă că a- 
ceste cerințe pot să-și găsească îm
plinirea. Am reținut că. in prezent, 
in atenția conducerii combinatului 
se află o serie de măsuri care vi
zează intensificarea forajului de 
cercetare, echiparea tuturor circui
telor magistrale cu sesizori și ex- 
tractoare de metal etc. Se caută 
totodată soluții pentru expedierea 
unui cărbune cit mai omogen. Este 
de așteptat ca aceste măsuri să fie 
cit mai prompt concretizate.

Dumitru PRUNĂ
corespondentul „Scînteii" |

(Urmare din pag. I)
prime, inteligentă tehnică proprie 
înglobată in fiecare produs destinat 
exportului. Colaborarea susținuta cu 
intreprinderiie de comerț exterior, 
participarea directă la tinsurile in
ternaționale si la tratativele cu par-

ACUM SE PROIECTEAZĂ
Depășind planul la exportul de 

mobilă pe . primele două luni ale 
anului cu 13.4 Ia sută, oamenii mun
cii de la Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Focșani au creat pre
misele necesare pentru a onora toat-e 
contractele Pe primul trimestru cu 
aproape o săptămină mai devreme. 
Aceasta in condițiile în care volu
mul exportului Pe primul trimestru 
este mai mare fată de perioada si
milară din anul trecut cu 34,3 la 
sută Ia mobilă si cu 40,9 Ia sută Ia 
piăei. aglomerate din fibră. Și încă 
un amănunt : planul la producția 
combinatului destinată exportului 
este acoperit cu contracte pentru în
tregul an.

— înalta calitate a produselor rea
lizate. onorarea contractelor la ter
menele stabilite si chiar in avans 
explică prestigiul ciștigat de unita
tea noastră — ne spune inginerul 
Constantin Pascu. directorul combi
natului. Punctul de pornire l-a con
stituit preocuparea pentru creșterea 
gradului de pregătire profesională a 
întregului colectiv de muncă. în fe
lul acesta s-a asigurat eficienta do
rită măsurilor de perfecționare a or
ganizării și modernizare a produc-

Realizarea ritmică și chiar în 
avans față de prevederile graficu
lui a producției destinate exportu
lui reprezintă și pentru colectivul de 
oameni ai muncii de la Șantierul na
val din Giurgiu o preocupare sta
tornică, o chestiune de mîndrie pa
triotică, de responsabilitate muncito
rească. Rezultatele bune obținute în 
perioada care a trecut de la începu-

Harnicul colectiv de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de uti
laj minier Filipestii de Pădure au 
înscris in cronica marii întreceri 
socialiste un nou succes. Este 
vorba, cum ne preciza direc
torul unității, inginerul Constantin 

tenerii externi au permis specialiș
tilor de aici să cunoască bine solici
tările existente Pe diverse piețe, ni
velul tehnic al produselor similare 
si evoluția preturilor, ceea ce a con
tribuit substantial la creșterea volu
mului exportului și a eficienței lui 
economice. (Stelian Chiper).

ției. Asa. de exemplu, comisiile de 
recepțip pe grupe .de materii prime 
si materiale, a căror componentă a 
fost lărgită prin atragerea celor mai 
buni muncitori, se dovedesc de mare 
utilitate. Faptul că în colectivul care 
se ocupă de modernizarea fluxuri
lor tehnologice si a dotărilor tehni
ce. au fost antrenate mai multe ca
dre tehnico-ingineresti si muncitori 
cu înaltă calificare si experiență în 
Producție explică realizările din 
acest domeniu. Printre altele, s-au 
perfecționat o serie de tehnologii, 
cum ar fi presarea panourilor cu 
furnire estetice, finisarea. panourilor 
de mobilier si altele. Prin autodota- 
re s-au realizat mașini de furniruit 
canturi curbe, de îmbinat în lungi
me capetele scurte de cherestea, 
dispozitive dc șlefuit profile si de 
încheiat panouri in unghiuri diferi
te si altele. Aceste măsuri se regă
sesc în calitatea mai bună a produ
selor. în creșterea productivității 
muncii, in înnoirea si modernizarea 
produselor. De altfel. în prezent co
lectivul de proiectare are in lucru 
producția anului viitor, ceea ce asi
gură o perspectivă certă activității 
de export. (Dan Drăgulescu).

RUMURI OE IUCRU
tul anului confirmă că prin grija 
consiliului oamenilor muncii, a orga
nelor și organizațiilor de partid sint 
folosite cu eficiență maximă atit 
capacitățile de producție, cit și for
ța de muncă.

— Spre exemplu, prima barjă tip 
„Europa II b“ de 1 470 tone din 
planul de export pe acest trimestru 
ă fost realizată și livrată parteneru

FILIPEȘTII DE PĂDURE : Livrări în avans la export
Ciocoiu. de îndeplinirea In avans 
a prevederilor planului la export 
pe primul trimestru al acestui an. 
ceea ce va permite constructorilor 
de utilai mipier de aici să livreze 
suplimentar partenerilor externi 
produse în valoare de peste 15 mi
lioane lei. Acest succes se dato

lui de peste hotare cu 7 zile mai de
vreme. a ținut să precizeze subingi- 
nerul Vasile Frîncu, de la serviciul 
plan al șantierului. Apoi, toate for
țele au fost concentrate la finali-- 
zarea lucrărilor la a doua și ultima 
barjă din planul de export pe pri
mul trimestru al anului 1988. Prac
tic și la această barjă lucrările au 
fost încheiate in avans cu 11 zile.'

Unele detalii tehnico-organizațo- 
rice le aflăm în secția construcții- 
corp, unde se materializează peste 
70 la sută din planul de export al 
șantierului. Stăm de vorbă cu 
maistrul Petre Breazu, șeful ate
lierului nr. 1. care ne prezintă sta
diul lucrărilor la primele două'.barje 
din planul de export pe trimestrul 
următor. în prezent, la aceste noi 
nave fluviale destinate partenerilor 
externi s-au debitat aproape 80 la 
Sută din tabla și profilele necesare. 
Formațiile de lucru conduse de Stan 
Trandafir, de la debitare, Ioan Ivan, 
de la fasonare, precum și cele con
duse de Viorel Dumitrescu și Ioan 
Buțutuna, de la montaj, au cele mai 
bune rezultate în execuția produc
ției destinate exportului.

Pentru urgentarea lucrărilor și 
creșterea nivelului calitativ al pro
ducției destinate exportului au fost 
montate alte două mașini de debi
tat de fabricație românească. Acestea 
sint prevăzute cu cite 4 cuțite fie
care. ceea ce permite debitarea si
multană a cite 4 foi de tablă și asi
gură o creștere substanțială a pro
ductivității muncii. De asemenea, se 
acționează pentru extinderea sudu
rii automate. In acest scop se exe
cută prin autoutilare o instalație mo
dernă care va permite trecerea la 
executarea sudurii sub strat de 
flux, asigurindu-se astfel scurtarea 
termenelor de execuție a navelor 
și îmbunătățirea calității acestora. 
Toate aceste inițiative și acțiuni în
treprinse la Șantierul naval din 
Giurgiu pentru, realizarea exempla
ră, cu prioritate a producției desti
nate exportului constituie o garan
ție sigură că obiectivul pe care și 
l-a propus acest harnic colectiv de 
a realiza in devans planul la export 
pe întregul an va fi Îndeplinit în
tocmai. (Ion Manea).

rează unei mai bune organizări a 
producției si a muncii, aprovizio
nării ritmice cu materii brime si 
materiale, aplicării cu consecventă 
a prevederilor din programul de 
perfecționare a organizării si mo
dernizare a proceselor de producție. 
(Ion Marinescu).
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FALSEI RIGORI ȘTIINȚIFICE
Exaltarea „virtuților pieței libere“ 

sau protejarea intereselor capitalului
Scopul declarat al strategiei nou

lui conservatorism este acela al „mo
dernizării". iar mijlocul preferat 
al atingerii sale — „revenirea la 
tradiție". în speță ..eliberarea" 
pieței de forțele exterioare ei. ca- 
re-i „frînează" dinamismul. Desfă
șurarea strategiei in cauză coincide 
cu o abandonare „selectivă" a me
canismelor de intervenție statală in 
viața social-economică. prin care, de 
la încheierea celui de-al doilea 
război mondial pină pe la sfîrșitul 
anilor ’70. se încerca o anumită a- 
tenuare a tensiunilor generate de 
libera funcționare a pieței. Punind 
in lumină mutația ideologică ce le
gitimează această schimbare de 
direcție. David Harris notează într-o 
recentă analiză asupra atacurilor 
„noii drepte" la adresa politicilor de 
inspirație social-democrată, „în timp 
ca numai cu 25 de ani în urmă 
«eșecul pieței» oferea rațiuni sufi
ciente pentru a justifica interven
ția statală, acum o literatură tot mai 
bogată citează -eșecul statului» ca 
argument în favoarea pieței" (Jus- 
tificînd statul bunăstării. Noua 
dreaptă contra vechii stingi — Jus
tifying State Welfare, The New 
Right versus the Old Left, Oxford. 
New York. Basil Blackwell, 1987).

Care sint consecințele reale ale e- 
xaltării „virtuților" pieței libere se 
poate desprinde inclusiv din reflec
țiile economistului american Ho
ward Wachtel, care evidențiază in 
lucrarea Mandarinii banilor. Edifi
carea unei ordini economice supra- 
naționaie (The Money Mandarins. 
Hie Making of a Supranational Eco- 
.oniic Order, New York, Pantheon 

Books. 1986) că „ineficienta sta
ulul bunăstării" reprezintă mai de

grabă un pretext decit o cauză au
tentică a resuscitării preceptelor și 
practicilor individualismului concu- 
rential. Caracterizmd concepția res
pectivă. el relevă : „Neoconservato- 
rii au reînviat conceptul metafizic 
de -piață liberă», apartinînd seco
lului al XIX-lea. propunîndu-1 ca 
substitut pentru economia mixtă 
pragmatică de la mijlocul secolului 
al XX-lea. Am devenit. călători ai 
Unei mașini a timpului care ne 
transportă Intr-un loc și un timp 
ideologic depășit. Exact in măsura 
tn care politica publică încearcă să 
re-creeze o utopie edificată în ju
rul pieței libere, al privatizării e- 
eonomice si limitării intervenției gu
vernamentale. binele general înce
tează să mai fie o idee care să sti
muleze imaginația noastră co
lectivă".

Criticile la adresa noului conser
vatorism s-au multiplicat permanent, 
sporind in intensitate pe măsura 
transpunerii in practică a precepte
lor șale. Ele atrag tot mai-, insistent 
atenția asupra faptului că presupu
sele sale intenții „modernizatoare" 
sinț asociate unși acțiuni ,<je con
servare a privilegiilor flagrante, a 
intereselor înguste ale deținătorilor 
de capital, 
cari, la fel 
de drepturi 
bîndite. ea 
delungate. de oamenii muncii din tă-

rile capitaliste. Orizontul in limite
le căruia se mișcă „forțele moder
nizatoare" ale capitalului este acela 
al profitului cit mai ridicat și ime
diat. Interesul 
plan secundar 
litate.

Pe de altă . .
gînditori situați in afara curentului 
neconservator sesizează contradicția 
în termeni reprezentată de angaja
mentele „modernizatoare" ale stra-, 
tegiei inspirate de acesta și mijloa
cele „conservatoare" la care recurg 
promotorii săi. Ea suscită fireasca 
întrebare : se poate, oare, inainta 
spre viitor revenind la trecut ?

Reacționînd 
precum și la 
frecvente care 
atenției faptul 
misiunile prin 
entare conservatoare 
frinele guvernamentale ale unor 
țări occidentale „intîrzie" să se îm
plinească. unii ’ dintre exponenții 
neoconservatorismului apelează in 
ultimul timp la un „ton mai mode-

general este trecut in 
sau neglijat in tota-
parte. tot mai multi

la criticile amintite, 
observațiile tot mai 

aduc in prim-planui 
că multe dintre pro- 
care partide de ori- 

au ajuns la 
ale

precum și unei incăl- 
de flagrante, a o serie 
economice și sociale do- 
urmare a unor lupte în-

rat" în elogierea ..virtuților" capita
lismului.

Acesta este contextul apariției lu
crării lui Berger. Tocmai de aceea 
nu pare hazardat să se presupună — 
și vom încerca, in cele ce urmează, 
să argumentăm această presupoziție 
— că mai noua sa carte — Revoluția 
capitalistă — vizează, dincolo de de
clarațiile de intenție ale autorului, o 
reabilitare a „imaginii publice" a 
mesajului precapitalist, cu prețul 
minim al renunțării ■ la veșmîntul, 
devenit deja stinjenitor. al neocon
servatorismului „dur". Bergdr pare 
să fie unul dintre primii gînditori 
neoconservatori care âu sesizat „pe
ricolul psihologic" al asocierii ple
doariei pentru capitalism cu terme
nul de „conservatorism". A susține, 
intr-o lume ale cărei grave proble
me solicită, mai mult decit oricind. 
schimbări radicale in toate planurile 
existenței, că „reîntoarcerea la tre
cut" ar putea fi „panaceul" unor 
disfuncționalităti in fata cărora se 
dovedesc neputincioase chiar’ soluții 
care erau încă eficiente cu un de
ceniu in urmă devine tot mai puțin 
credibil.

„Flexibilizarea" și „renovarea" te
zelor neoconservatoare hu merg 
insă prea departe. Căci. deși, in for
mă. discursul lui Peter Berger se 
îndepărtează intruciWa de produc»ri 
țiile vitriolante care au marcat des
fășurarea ideologică neoconservatoa
re a ultimului deceniu, in continui 
el rămine fidel finalității majore a 
acesteia — acreditarea „superiorită
ții" capitalismului.

Tentația legitimării inegalităților 
și contradicțiilor capitalismului

Că reflecțiile lui Peter Berger asu
pra capitalismului nu sint un. exer
cițiu teoretic în sine și că mai noul 
său volum are importante mize ex- 
traștiințifice rezultă din precizări 
de genul : „Astăzi există în lume nu 
unul, ci două «sisteme mondiale»" ; 
„De fapt, cea mai semnificativă op
țiune a epocii este, pentru majori
tatea oamenilor, cea dintre capita
lism și socialism (sau dintre varia
tele lor versiuni)".

Afirmarea socialismului ca o rea
litate definitorie a lumii contempo
rane. dezvoltarea și consolidarea sa
— printr-un proces neferit, desigur, 
de contradicții și dificultăți, dar care 
infirmă de facto „pronosticurile ne
gative" date, de-a lungul timpului, 
de adversarii săi — constituie un dat 
obiectiv peste care nu se poate trece 
cu vederea. După cum nu poate fi 
ignorată nici forța de iradiere a 
idealului socialist inclusiv in rindu- 
rile intelectualității occidentale. Așa 
cum consemnează chiar Berger, nu 
fără o anumită iritare : „Socialismul 
în general și versiunea sa marxistă 
in particular continuă să exercite o 
puternică atracție in rindul intelec
tualilor occidentali, deși s-a produs 
o deplasare spre dreapta într-un nu
măr de țări importante din punct de 
vedere cultural...”.

Spre deosebire de Norman Podho- 
retz. directorul revistei ..Commenta
ry" (una dintre cele mai neostenite 
propagatoare a ideilor neoconservato- 
rismului). care susținea, intr-un ar
ticol publicat in paginile ei în primă
vara lui 1981 — intitulat cu multă em
fază „Noii apărători ai capitalismului"
— că opțiunea intelectualității pentru 
crezurile dreptei este deja un fapt 
împlinit. Peter Berger recunoaște că 
lucrurile nu stau întocmai. Și. oare, 
nu pentru a „grăbi" un atare proces 
se strâduie el însuși să îmbrace ple
doaria pentru capitalism în haina 
„științificității" ?

Căci, dat fiind rolul intelectualită
ții. în special al celei umaniste, in 
modelarea stărilor de .spirit si a cu
rentelor de opinie, cîștigarea unei 
părți cit mai mari a acesteia de par
tea proiectului neoconservator este 
decisivă pentru reușita sa. Râmine 
de văzut in ce măsură analizele în
treprinse de autorul volumului „The 
Capitalist Revolution" conving in ce 
privește „optimalitatea pariului ca
pitalist". ■

Unul dintre artificiile prin tare 
Peter Berger încearcă să acrediteze

ca „rațională" și „științific funda
mentată" opțiunea pentru capitalism 
este instituirea distincției intre mo
dernizare și capitalism. Apreciind că 
„transformarea tehnologică a vieții 
materiale se află în miezul — mai 
precis este chiar miezul — a ceea ce 
se înțelege de obicei prin moderni
zare". el relevă — și faptul este in
contestabil — că „revoluția indus
trială a fost o realizare istorică a 
capitalismului". în același timp, au
torul nu exclude posibilitatea ca 
„forța productivă a tehnologiei mo
derne să se manifeste și în alte con
diții decit cele ale structurilor socio- 
economice ale capitalismului indus
trial.

Pentru autor, terenul cel mai pro
pice al modernizării ar fi cel oferit 
de sistemul relațiilor de tio capita
list. „Corelația pozitivă" dintre cei 
doi termeni apare ca fiind — în con
cepția sa—mai presus de orice îndo
ială. Cu toate acestea. Berger insistă 
asupra ideii că modernizarea si ca
pitalismul nu’ se suprapun perfect. 
Cel puțin cîteva precizări_ confirmă 
amintita 
modernă — susține autorul — are o 
enormă putere autonomă, care-și 
manifestă efectele in orice context 
socioeconomic... Majoritatea socie
tăților în care este introdusă tehno
logia modernă realizează, chiar dacă 
modest, un anumit grad de creștere 
economică". „Capitalismul industrial 
— apreciază el ceva mai departe — 
nu este decit una dintre versiunile 
modernității ; el nu este coexistent 
cu modernitatea. Există unele carac
teristici importante ale societăților 
occidentale contemporane care tre
buie să fie. probabil, atribuite tap- ■ 
tului că sint societăți moderne, și nu 
aceluia că sint capitaliste".

Am preluat pe larg aceste ultime 
considerații pentru că ele sint cru
ciale in determinarea finalității efec
tive a instituirii unei disjunctii in
tre modernizare și capitalism. Ea vi
zează o anumită „distribuire a rolu
rilor" între cei doi termeni (și reali
tățile corespunzătoare lor). în care 
efectele „pozitive" ale creșterii eco
nomice sint puse pe seama capitalis
mului. iar cele „negative" pe seama 
modernizării. Cel puțin citeva ele
mente explică recursul la un atare 
artificiu. Considerind capitalismul un 
„corn al abundentei" (expresie care 
dă chiar titlul unui capitol al lucră
rii „The Capitalist Revolution", Peter

constatare. „Tehnologia
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Berger nu poate face. în același 
timp, abstracție de faptul — extrem 
de vizibil și frecvent subliniat de 
criticii neoconservatorismului — că 
mult trimbitata „abundență materia
lă" a societăților occidentale coexis
tă cu o profundă inegalitate econo
mică și cu discrepanțe acute in ce 
privește accesul atit la mijloacele 
materiale, cit și la cele culturale, 
fără de care nu se poate vorbi de 
posibilitatea unei participări efective 
a cetățenilor la viata social-poiiticâ.

în concepția autorului, manie
ra brutală in care . se desfășoa
ră procesul de „deindustrializa- 
re“ in lumea occidentală — cu între
gul său cortegiu de efecte negative 
asupra condițiilor de muncă si viată 
ale milioanelor de oameni ai muncii 
— nu ar fi atit consecința unor op
țiuni economico-sociale dictate de 
interesele inguste ale capitalului, ci 
o „exigentă obiectivă" a dezvoltării 
contemporane a forțelor de 
tie»

Apologia proprietății private
Alternativa egalitate sau democra

ție. in jurul căreia gravitează o mare 
parte a reflecțiilor autorului, trădea
ză si ea factura tendențioasă a ana
lizelor sale. Distanțindu-se într-o a- 
numită măsură de exponentii neo
conservatorismului „dur", care mili
tează pentru „eradicarea" oricărei 
intervenții a statului în viața social- 
economică 
de aur" a 
admite, pe 
propriu să 
capitalism în car.e statul nu ar fi 
nimic mai mult decit „un paznic de 
noapte". Nicăieri în lume — preci-

și Întoarcerea la „epoca 
laissez-fair-ului. Berger 

de o parte, că este im- 
se mai vorbească de un

zează el — nu mai există așa ceva. 
Pe de altă parte, sociologul ameri
can apreciază chiar că atenuarea 
inegalităților in planul veniturilor si 
bogăției, poate fi facilitată de’ inter
vențiile factorului politic. Dar — a- 
daugă el imediat — „dacă acestea 
depășesc un anumit nivel (ce nu 
poate fi precizat pentru moment), 
vor apărea consecințe negative atit 
pentru creșterea economică, cit și 
pentru nivelul, de trai". Considerind 
drept aoceptabilă realizarea unei a- 
numite redistributii prin intermediul 
serviciilor sociale ale statului. Ber
ger este insă foarte categoric atunci 
eind se pune problema „amestecului" 
statului în economie.

Fidelitatea sa față de crezurile 
neoconservatoare devine și mai evi
dentă in acele segmente ale argu
mentației pe care le dedică rapor
tului dintre capitalism și democrație. 
La o primă abordare, punctul de 
vedere împărtășit de el pare nuan
țat. „Argumentația privitoare la le
gătura dintre democrație si capita
lism nu este, in nici un caz. un ver
dict cu privire la inevitabila supra
viețuire a acestei corelații empirice. 
Atit capitalismul, cit și democrația 
sint constelații istorice ce au «apă- 
'rut deodată», din rațiuni explicabile 
empiric, La tel ca șl alte constelații 
Jsitorjpe.'ele'au un început, .un curs al .» 
dezvoltării determinat de cauze in
trinseci si extrinseci, precum și de 
forte constitutive care le subminează. 
Nici una dintre ele nu poate fi pro- • 
iectată indefinit in viitor ca inevi
tabilă". Chiar in ce privește prezen
tul. Berger recunoaște că nu pretu
tindeni unde există capitalism exis
tă și democrație.

Puse in relație cu una dintre cele 
„50 de propoziții" ale volumului ..The 
Capitalist Revolution" — anume a- 
ceea că : „Toate democrațiile sini 
capitaliste ; nici o ' democrație nu 
este socialistă ; multe societăți ca
pitaliste nu sint democratice" — re
flecțiile de mai sus își capătă însă 
adevărata semnificație. Căci, dacă 
ultimul segment al „propoziției" ad
mite că democrația nu este gene
rată automat de prezenta capitalis
mului. corelat cu mesajul primului 
segment, el impune concluzia „com
patibilității" dintre cei doi termeni 
ai relației. în schimb, segmentul 
„nici o democrație nu este socialis
tă" pune tacit sub semnul întrebă
rii posibilitatea manifestării demo
crației „in afara" capitalismului.

produc-

Berger 
de ma-

Urmind aceeași logică, 
leagă existenta democrației 
nifestarea „nestînjenită" a legilor pie
ței și conchide : „Nu poate exista e- 
fectiv o economie de piață în absen
ta proprietății private asupra mijloa
celor de producție". Ceea ce revine la 
a spune că democrația este „imposibi
lă" fără capitalism și oricine „vrea 
democrația" trebuie să „vrea. si ca
pitalismul". în acest punct al argu
mentației dispar toate formulele 
„ipotetice" și „probabiliste", pentru 
a se afirma cu claritate esența con
cepției neoconservatoare — refuzul 
oricărui „amestec" ce ar „știrbi" li
bertatea de mișcare a capitalului. Iar 
reflecțiile cu privire la eventuala 
„despărțire" dintre capitalism și de
mocrație se vădesc, prin prisma ver
dictului de mai sus. a viza, de fapt 
chiar acele intervenții pe care la un 
moment dat Berger părea să le con
sidere acceptabile.

în realitate, nu trebuie mers — is
toric vorbind — pină la punctul in 
care „amestecul statului" va fi „su
focat spiritul dinamic al capitalis
mului" pentru a constata disjunctia 
intre acesta din urmă și democra
ție. Lucrarea lui Robert Dahl — A 
Preface to Economic Democracy 
(Berkeley. Los Angeles. University 
of California Press. 1985) — aducea 
de curînd argumente semnificative în 
favoarea ideii că. în absenta ega
lității economice, care nu este fa
vorizată cîtuși de puțin de existența 
proprietății private, devine proble
matică însăși exercitarea drepturilor 
politice proclamate de constituțiile 
occidentale. în viziunea „științifică" 
a lui Berger insă, democrația ar fi 
„compatibilă" cu inegalitatea ; mai 
mult, cea din urmă ar fi. intr-un 
anumit fel. chiar o „condiție" a pri- 
meia. Căci dacă proprietatea privată 
generează inegalitate — si Berger 
nu contestă acest lucru — ce ar fi, 
in același timp, „fundamentul însuși" 
al democrației, și potrivit acestei „lo
gici inverse" autorul susține ca în
lăturarea 
înseamnă 
tia.

proprietății private — 
a „asasina" democra- 

Și in acest caz, discursul so
ciologului american vădește finali
tăți „nedeclarate" : de a prezenta 
capitalismul dacă nu ca „bine abso
lut", cel puțin ca „cel mai mic rău 
posibil".

Maniera in care prezintă el reali
tatea și in care interpretează acea 
„evidentă ; efonirică", atit de des in
vocată. dar foarte rar utilizată efec
tiv în argumentație, corespunde per
fect logicii pe care J. K. Galbraith 
o definea, cu o formulă fericită, 
drept „convenabila logică inversă". 
Cunoscutul economist atrăgea aten
ția că acest gen de „logică" — pusă 
masiv in circulație de gindirea neo
conservatoare — „nu merge de la 
diagnoză spre remediu, ci de la re
mediul preferat 
să-1 justifice" 
Stands, Boston. 
Company. 1986).
cauzelor reale sînt „inventate" cauze 
„convenabile", care legitimează o 
conduită neconformă, in fapt, cu so
luționarea efectivă a unei probleme. 
Revenind la lucrarea lui Berger, se 
poate constata — așa cum se va re
leva și mai departe — că pledoaria 
sa pentru capitalism și pentru stra
tegia neoconservatoare a perpetuării 
acestuia nu este nicidecum rezulta
tul unei analize obiective a realită
ții. ci este „remediul", deja existent 
in premisele intreprinderii sale, 
care-si caută (inventează) legitimi
tatea.

Unul dintre principalele obiective 
ale Centrului special de perfecționa
re a cadrelor de pe lingă C.C.E.S. 
este, fără îndoială, diversificarea 
metodelor de integrare a instituțiilor 
profesioniste în Festivalul national 
„Cintarea României". Este vorba, in 
primul rind, de perfecționarea ca
drelor de specialitate prin aprofun
darea documentelor programatice ale 
partidului — cele ale Congresului al 
XlII-lea al P.C.R., ale Congresului al 
III-lea al educației politice și cul
turii socialiste, ale Conferinței Na
ționale a partidului — referitoare la 
sarcinile de mare importanță ce re
vin activități^ cultural-artistice in 
actuala etapă de dezvoltare a socie
tății noastre. De asemenea, lăr
girea orizontului politico-ideologic și 
cultural-artistic al lucrătorilor în do
meniul culturii, cunoașterea înnoi
rilor spirituale ce caracterizează 
creația artistică contemporană și pro
movarea cu prioritate a lucrărilor 
izvorîte din realitățile societății 
noastre socialiste — toate în vederea 
orientării și direcționării manifestă
rilor cultural-artistice spre , împli
nirea obiectivelor educației comunis
te. Și am mai putea vorbi de cali
ficare și policalificare, de pregătirea 
interdisciplinară 
etc. După cum 
acest centru de 
drelor, au fost 
de specialitate.
recțiilor de profil din C.C.E.S., me
nite să asigure un caracter unitar, o 
strînsă corelare a programelor ' de 
perfecționare cu obiectivele activi
tății . cultural-artistice. Bineînțeles, 
programele au fost diferențiate pe 
tipuri de unități cultural-artistice, 
ținîndu-se seama (Je nivelul de pre
gătire al fiecărui lucrător, indiferent 
că este vorba de instituție muzicală 
sau casă de cultură, școală popu
lară de artă sau centru județean de 
îndrumare a creației populare și a 
mișcării artistice de masă.

„întreaga activitate de perfecțio
nare — spune directoarea centrului, 
prof. Zenovia Niculescu — urmărește 
formarea lucrătorilor in vederea 
însușirii elementelor teoretice și in
tegrării eficiente a acestora în pro
blematica specifică instituțiilor de 
cultură și artă ; aprofundarea cunoș
tințelor teoretice și a deprinderilor 
practice prin stimularea capacității 
de analiză a proceselor complexe 
social-culturale; specializarea intr-un 
domeniu sau altul al activității cul
tural-artistice prin îmbinarea rațio
nală a cunoștințelor profesionale cu 
cercetarea și practica ; policalificarea 
— prin asimilarea cunoștințelor și 
deprinderilor din profesii comple
mentare activității de bază. Sint or
ganizate programe de perfecționare 
pentru instructorii din comitetele 
județene de cultură și educație so
cialistă (spre exemplu tema : „Direc
ții prioritare și noutăți metodologice 
ale activității de perfecționare a ca
drelor din sistemul culturii și artei"), 
pentru directorii din teatre, pentru 
regizori, scenografi, directori de in
stituții muzicale (tema : „Noi meto
dologii de conducere a instituțiilor 
muzicale în contextul sarcinilor și

exigențelor de realizare a unei poli
tici repertoriale și economico-finan- 
ciare impuse de noul mecanism eco
nomic al autoconducerii și autoges- 
tiunii") ; pentru secretari literari, 
organizatori de spectacole, muzeo
grafi, directori de casă de cultură 
(tema : „Conducerea și organizarea 
științifică a activității cadrelor de 
cultură în lumina cerințelor și exi
gențelor promovate de documentele 
programatice ale partidului"), direc
torii centrelor de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării artistice 
de masă și ai școlilor populare de 
artă, bibliotecari etc. Ideea de bază 
a acțiunii colective de perfecționare 
rezidă în asigurarea unui numitor 
comun activității cultural-artistice, 
obiectiv principal fiind cucerirea 
unor noi trepte de calitate în Festi
valul național „Cintarea României".

inspre cauza care 
(A View from the 

Houghton Mifflin 
Altfel spus, in locul
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a cadrelor artistice 
este știuț, pe lingă 
perfecționare a ca- 

constituite comisii 
sub conducerea di- < ** ;

deFără Îndoială. Centrul special 
perfecționare a cadrelor de pe lin
gă C.C.E.S. trebuie să fie o „bancă 
de date" a experienței practice și 
teoretice existente in toate institu
țiile cultural-artistice din tară. O 
bancă de date la care, prin interme
diul1* lucrătorilor din instituțiile ar
tistice, din lăcașurile de cultură, ș_ă 
poată avea acces toți instructorii, 
toti activiștii culturali din țară. De 
fapt — obiectiv principal pentru exi
gențele impuse de noua ediție a 
Festivalului național „Cintarea 
României".

Iată. în acest sens, și opiniile cîtor- 
va beneficiari, opinii care ne-au 

reținut atenția într-un raid-anchetă 
pe care l-am întreprins :

Răzvan Vrabie, instructor la Casa 
orășenească de cultură din Fălticeni : 
„Cursurile de perfecționare și in
struirile interjudețene și Ia nivel de 
județ sint folositoare. Pentru a Ie 
spori eficiența, simt nevoia diversi
ficării programelor de instruire. Am 
participat la asemenea manifestări 
organizate la Bacău, Focșani și Su
ceava. Cred că ar trebui să se creeze 
posibilitatea cunoașterii și a altor 
zone etnofolclorice, a specificului 
artei populare, dar și a felului în 
care muncesc colegii noștri din Ma
ramureș. Oltenia, Banat etc., orga» 
nizindu-se instruiri și în aceste zone. 
Totodată, ar trebui să fie invitate 
mai multe personalități în diferita 
domenii ale artei, să avem posibili
tatea să le înfățișăm preocupările 
noastre, să primim îndrumări com
petente. Astfel, calitatea actului ar
tistic ar crește și mai mult". Ilarie 
Curechianu, instructor principal cu 
probleme de teatru și brigăzi artis-

ti ce la Centrul de îndrumare a crea» 
tiei populare și a mișcării artistice da 
masă Suceava : „Consfătuirile orga
nizate la nivel central dau posibili
tatea instructorilor să se intilnească 
cu personalități de frunte ale dome
niului respectiv. Din păcate, la ates
te consfătuiri sint convocati toarta 
putini instructori artistici din judeta 
și nu se dă posibilitatea tuturor celor 
dornici să participe la aceste utile 
schimburi de opinii pe diferitele do
menii ale activității artistice, 
faptul că atit 
și cele de la 
ganizează pe 
dau prilejul
„meseriei" de instructor
Gheorghe Pîțu, instructor al forma
țiilor artistice din comuna Cașvana, 
județul Suceava : „Cursurile anuale 
de perfecționare profesională, orga
nizate de Centrul special de per
fecționare, precum și instruirii» 
la care participăm au un 
racter metodic și 
experiență, reușind 
să ne învețe arta 
a spectacolelor pe _
Am învățat cum să ne documentăm, 
cum să alegem repertoriul, eviden- 
tiindu-se că aceasta constituie baza 
activității formațiilor artistice. Am 
Învățat, de asemenea, că buna orga
nizare și munca intensă la repetiții, 
exigenta față de ținuta și prezența 
scenică pot aduce împliniri si satis
facții dintre cele mai mari. Se simte 
însă nevoia ca aceste instruiri să nu 
fie organizate doar o dată pe an și 
în mod expeditiv. Ele ar putea fi 
completate cu spectacole documenta
re— exemplificative pentru ca in
structorul artistic să dobindească și 
să-și însușească noi cunoștințe, să 
intre în posesia unui repertoriu de 
calitate. Adică, repertoriul să nu ră- 
mînă numai la nivel de recomandare. 
La aceste instruiri ar trebui să fie 
prezenți și specialiști, pe genuri de 
artă, membri ai juriilor unor compe
tiții centrale și județene, care au o 
imagine clară și reală asupra evolu
ției mișcării artistice de masă".

Centrul special de perfecționare a 
cadrelor are menirea să fie, cum 
spuneam, o bancă de date de care să 
beneficieze, din plin, lucrătorii din 
domeniul culturii, ariei, dar și artiș
tii amatori, o dată mal mult dove- 
dindu-se eficiența dialogului artiști 
amatori—artiști profesioniști, roadele 
acestei colaborări oglindite în trep
tele de calitate ale Festivalului na
țional „Cintarea României". Alătu- 
rind agendei bogate pe care o pro
pune această instituție opiniile be
neficiarilor, desprindem, firesc, con
cluzia că acest Centru trebuie să-și 
deschidă și mai mult porțile spre 
toți cei ce activează în domeniul 
artei, culturii (de la artiști profesio
niști la artiști amatori) prlntr-o 
prezentă vie. susținută, eficientă, să 
dea posibilitate instruirii tuturor 
celor înscriși în ampla competiție a 
Festivalului național „Cintarea 
României", pentru a-și dovedi ta
lentul. aptitudinile.

Smaranda OTEANU 
cu sprijinul corespondenților 
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Ca In orice alt domeniu, activita
tea instituțiilor culturale se înteme
iază pe principii democratice meni
te să înlesnească nu numai accesul 
neîngrădit spre scenă al oamenilor 
muncii, ci si participarea acestora la 

' organizarea și conducerea întregii 
munci politico-educative, cultural-ar
tistice. Opiniile activiștilor culturali, 
creatori, interpreti. împreună cu ale 
beneficiarilor, oameni ai muncii din 
diferite sectoare. ,se confruntă și se 
limpezesc in adoptarea unor decizii, 
in alcătuirea unor programe de 
muncă pe o durată mai lungă sau 
mai scurtă. Pe aceste opinii și po
ziții. mereu împrospătate de suflul 
viu al vieții, luind forma unor su
gestii si propuneri, a unui gest cul
tural cu o anumită semnificație, se 
întemeiază, in multe case de cultu
ră și cămine culturale din județul 
Alba, o bogată activitate către care 
converg interesele unui număr mare 
de oameni ai muncii.

Analizele care au loc în plenare
le trimestriale ale comitetului ju
dețean de cultură si educație socia
listă. consfătuirile organizate urmă
resc consultarea permanentă a celor 
59 de membri ai comitetului — acti
viști culturali. reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
artiști amatori, creatori, oameni ai 
muncii, dar nu numai a lor — in le
gătură cu atingerea obiectivelor care 
au stat în atenție si cu modalită
țile de valorificare mai deplină a po
tențialului cultural al județului. O 
astfel de analiză, privind formele si 
metodele de valorificare a patrimo
niului cultural national folosite de 
muzeele din iudet in vederea educa
ției patriotice si revoluționare a oa
menilor muncii, a prilejuit un schimb 
de opinii activ, concretizat în citeva 
măsuri luate în sprijinul intensifi
cării muncii de cercetare a specia
liștilor din cadrul acestor instituții 
și a altor pasionați, prin extinderea 
numărului si amplorii săpăturilor 
arheologice, sursă inestimabilă de îm
bogățire a patrimoniului, studierea 
unor documente etc Toate acestea 
urmează a fi valorificate prin reali
zarea unor expoziții temporare, pu
blicarea unor studii. In acest con
text. o sugestie formulată într-o 
plenară a comitetului referitoare la 
gri ia pentru păstrarea autenticității 
portului popular, cu mari impli
cații în evoluția formațiilor de dan- 

^suri populare, a prins viată prin ela-

borarea. la Muzeul Unirii din Alba 
Iulia. care dispune de o valoroasă 
secție etnografică, a unui docu
mentar privind portul popular din 
județul Alba, zonele Tirnave. Mu
reș. Lecaș și Apuseni. Au fost rea
lizate pină în prezent aproximativ 
200 diapozitive și se intenționează 
elaborarea unor filme : un adevărat 
îndreptar pentru formațiile de dan
suri. pentru creatorii si interpretii 
înscriși în actuala ediție a festivalu
lui national „Cintarea României".

Dezbaterea într-un cadru democra-

de cultură, din Sebeș. Membrii comi
tetului sint repartizați pe locali
tăți și așezăminte culturale, pentru a 
sprijini și îndruma munca acestora. 
Ei participă nemijlocit la controalele 
pe care le întreprindem în teren. 
Cinci membri ai comitetului. îm
preună cu cadre de la biblio
teca județeană au constituit un 
colectiv care a controlat in teren 
activitatea bibliotecilor din Alba 
Iulia, Aiud, Sebeș. Bistra. Ighiu, 
Crăciunelu de Jos. Șona, Galda de 
Jos. Unirea și Vintu de Jos. Pe-

cestui așezămint cultural : „Nu se 
întrunește consiliul chiar cu cadența 
dorită, dar cind avem in vedere ac
țiunile mari, cum .ar fi pregătirea 
manifestărilor din cadrul Festivalu
lui național „Cintarea României" sau 
a festivalului „Lucian Blaga". pe 
care noi îl organizăm in fiecare an. 
este necesar să» asigurăm participa
rea tuturor. Acum pregătim pentru 
viitoarea întîlnire a consiliului di 
conducere o analiză a muncii cu 
cartea. La ședința din luna de
cembrie am făcut bilanțul paptici-

Dacă „nunta cu dar" ocupă afișul de activitate al căminului cultural

„REFRENUL JUSTIFICĂRILOR"
N-ARE NICI O JUSTIFICARE

însemnări din judelui Alba
tic. stimulativ, a preocupării Cen
trului de îndrumare a creației popu
lare și a mișcării artistice de masă 
pentru dezvoltarea activității de crea
ție artistică în cadrul celei de-a VI-a 
ediții a Festivalului național „Cin- 
tarea României" a favorizat desprin
derea unor concluzii privind îmbu
nătățirea repertoriului, a calității 
participării :

— Pentru noi. analiza a constituit 
și un ajutor cu privire la stilul și 
metodele de muncă — ne-a spus to
varășul loan Sicoe. președintele co
mitetului județean de cultură si edu
cație socialistă. Mai cu seamă în Ce 
privește utilizarea activului cultural. 
Angajind mai puternic si cu sarcini 
mai precise activul cultural, am 
reușit să refacem vechi tradiții, cum 
ar fi cea a corului din comuna 
Bistra. să permanentizăm activitatea 
corului casei municipale de cultură 
din Alba Iulia. care avea o existen
tă efemeră ; să impunem unele ge
nuri. ca montajul literar-muzical Ia 
căminul cultural din comuna Avram 
Iancu și teatrul la Casa orășenească

riodic. în plenare, membrii comite
tului prezintă informări cu privire 
la modul in care sprijină activitatea 
culturală din localitățile si așezămin- 
tele de care răspund. Căutăm astfel 
sâ-i implicăm in activitate, iar co
mitetul să acționeze ca un organism 
democratic viu, ancorat la cerințele 
actualității.

în sprijinul acestei permanente 
implicări sînt organizate consfătuiri 
metodice. O astfel de consfătuire, 
desfășurată in consiliul unic agroin
dustrial Valea Lungă, a avut ca temă 
„Forme și metode folosite de cămi
nele culturale pentru îndeplinirea 
rolului lor de centre ale activității 
politico-ideologice si cultural-educa
tive". Au participat reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și obștești, in
structori de formații, cărora în fi
nalul consfătuirii le-au fost prezen
tate. ca un posibil reper, anumite ac
tivități practice.

Tovarășul Gheorghe Maniu. direc
torul Casei de .cultură din orașul 
Sebeș, ne vorbește despre activita
tea consiliului de conducere al a-

pării formațiilor casei de cultură Ia 
precedenta ediție a festivalului „Cîn- 
tarea României". Analiza respectivă, 
pe lingă sublinierea rezultatelor bune 
obținute, a evidențiat mai slaba re
prezentare a căminelor culturale a- 
filiate din localitățile Petrești și 
Rahău. Această situație se menține 
și în actuala ediție. Directorul Casei 
de cultură din Sebeș ne asigură că 
această problemă va fi reluată într-o 

a consiliului de 
va fi aceasta ? 

precizie. Această
viitoare întîlnire 
conducere. Cînd 
Nu se știe cu 
aproximație în planificarea muncii 
evidențiază și unele neajunsuri în 
activitatea acestui organism, precum 
și tendința de a permanentiza un 
gen de muncă mai „sectar", cu un 
număr redus din cei 17 membri ai 
comitetului.

Sondăm pe teren. în cîteva comu
ne ale județului, modul cum îșl 
desfășoară activitatea organismele de 
conducere colectivă în domeniul cul
tural. Nu peste tot consiliile de e- 
ducatie. activul obștesc, consiliile oa
menilor muncii acționează in mod

real. Iată, de exemplu, la căminul ' 
cultural din comuna Daia Română, 
este greu să se facă o apreciere 
in acest sens, deoarece nu există 
nici un document cu privire la gra
ficul de tinere a ședințelor. Nu 
există nici un fel de proces verbal 
privind întîlnirile care au avut loc. 
obiectul analizelor, dialogul opi
niilor.

— Aceasta nu înseamnă că Ia noi 
consiliul de conducere este inactiv, 
încearcă să 
Ispas Ispas, 
cultural. Cei 9 membri ai 
ne ajută.

în ce fel. n-am reușit 
L-am întrebat pe tovarășul 
Salade. președintele cooperativei a- 
gricole de producție, membru al con
siliului, în ce constă ajutorul acor
dat : „Sprijin mobilizarea".

Cam in același spirit, profesoara 
Maria Gh. Cibu. directoarea scolii ge
nerale. și ea membră a consiliului 
de conducere al căminului cultural, 
ne-a spus : „Acordăm un sprijin per
manent căminului cultural. Fără 
scoală..."

Neajunsurile acestui „stil" de a 
participa la activitatea unui orga
nism de conducere colectivă se re
simt nemijlocit în programul căminu
lui cultural : realizări modeste in 
cadrul Festivalului național „Cintarea 
României"..acțiuni formale (în luna 
ianuarie a.c. trei dintre manifestările 
prevăzute nu s-au tinut). nereali- 
zarea planului de autofinanțare pe 
anul 1987. în perioada 1 decembrie 
1987 — 17 ianuarie 1988. formațiila 
căminului cultural n-au mai urcat 
pe scenă. în Schimb, au fost orga
nizate cîteva nunti cu dar...

Insistăm asupra acestor neajunsuri 
deoarece nu sint singulare. Ele au a- 
părut și s-au manifestat pe fondul lip
surilor existente în activitatea consi- • 
liilor de conducere, care, nestimulate 
si necontrolate suficient de organele 
de partid, au avut o existentă for
mală. Se impune ca experiența po
zitivă acumulată la nivelul comite
tului județean de cultură și educație 
socialistă să fie transferată tuturor 
consiliilor de conducere ale caselor 
de cultură și căminelor culturale 
din județ : chiar cu sprijinul mem
brilor comitetului repartizați pe lo
calități Si așezăminte culturale.

Ștefan DIN1CA 
corespondentul „Scinteii*̂

ne asigure 
directorul

tovarășul 
căminului 
consiliului
să aflăm. 

Ilarie
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe secretarul Biroului Popular al Marii Jamahirii 

Arabe Libiene Populare Socialiste 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

(Urmare din pag. I)
înminînd scrisorile de acreditare. 

Mohamed Omar Baruni a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu, 
din partea conducătorului Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie, colonel 
Moammer Al Kadhafi, cele mai sin
cere urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate 
■poporului român prieten.

în cuvîntarea prezentată de secre
tarul Biroului Popular sint subli
niate bunele relații dintre poporul 
român și poporul libian, colaborarea 
ce se dezvoltă continuu între țările 
noastre pe diferite planuri, atenția 
deosebită pe care tara sa o acordă

(Urmare din pag. I)
la acela de țară socialis
tă multilateral dezvolta
tă solicită si stimulează 
fapta, gindirea novatoa
re, acțiunea constructi
vă. Este nevoie de gîndi- 
re novatoare, de acțiune 
constructivă pentru ca 
amplele programe de 
modernizare a indus
triei. de perfecționare a 
organizării muncii. de 
transformare a naturii, 
în condițiile afirmării 
noii revoluții agrare, de 
sistematizare teritorială 
să fie exemplar înfăp
tuite.

Ne aflăm în cel de-al 
treilea an al cincinalului 
1986—1990. Un an hotăritor, 
așa cum sublinia tovară
șul Nicolae Ceausescu, 
la Conferința Națională 
a Partidului Comunist 
Român, pentru înfăptui
rea programului de mo
dernizare a producției si 
organizare. științifică a 
muncii, de realizare a o- 
biectivelor "noii revolu
ții agrare. Un an hotări
tor pentru trecerea 
României la un stadiu 
nou. superior de dezvol
tare economică si socia
lă. Toate aceste cerințe 
sint concretizate în pla
nul cincinal, dar mai cu 
seamă sint detaliate in 
planul pe 1988. Reies cu 
limpezime, din planul pe 
acest an. imperative cu 
privire la valorificarea 
superioară a fondurilor 
fixe existente în vederea 
creșterii puternice a pro
dusului social si a veni
tului național. In acest 
sens, constituie o îndato
rire si o necesitate strin
gentă. aflate in fata tu
turor colectivelor de

CINE
(Urmare din pag. I)

Deducem, și de aici, ,.secretul" 
audientei imensei majorități a 
participantilor la dezbaterile din 
foi-urile democrației muncitorești- 
revoluționare. Cei care se angajea
ză in acest dialog, au ceva de spus. 
Ei sint mesagerii autentici ai 
realității. Vin la tribuna lor în
cărcat! cu experiența muncii lor. 
Experimentați in bătălia cu feluri
te obstacole. Au la activ un pal
mares, dar și încercări în care șansa 
nu le-a suris. De aici, fără în
doială, și temeinicia, viabilitatea 
propunerilor, a soluțiilor avansate. 
Nu întîmplător, experiența înfăți
șată. criticile formulate, ideile lor 
devin puncte de sprijin ale pro
gramelor de modernizare ori de 
gospodărire a resurselor materiale 
și financiare, de creștere a pro
ductivității. a calității produselor, 
de perfecționare a pregătirii pro
fesionale.

în covîrșitoarea majoritate a 
locurilor, oamenii sînt încurajați să 
dea contur concret experienței 
acumulate, să critice deschis, con
structiv. să spună lucrurilor pe 
nume. Că s-ar mai putea supăra 
pentru asta șeful ierarhic, un to
varăș din centrală ori minister ? Ori 
colaboratorii din alte uzine, care 
nu-și onorează, uneori, la vreme și 
de calitate. îndatoririle contrac
tuale ? Cu atît mai bine. Adevărul 
rostit în forul democrației munci- 
torești-revoluționare pune întot
deauna pe ginduri și, mai ales, 
determină o atitudine, declanșează 
acțiunea. Pentru că democrația re
voluționară presupune și controlul 
democratic asupra indeplinirii celor 
hotărîte !

,,La ultima noastră adunare gene
rală a oamenilor muncii — ne 
spunea tovarășul Adrian Racariu, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de 
construcții metalice Tecuci — elec
tricianul Al. Ariton a interpelat 
conducerea unității privind unele 
perioade de muncă in asalt. Alții 
au interpelat centrala cu diverse 
probleme, iar șeful serviciului plan 
a fost solicitat să dea explicații 
asupra unor necorelări ale indica
torilor, să arate cum va acționa în 
limpezirea situației".

cinema
• Egreta de fildeș : STUDIO (59 53 15)
— 10; 11,30; 13,45; 15,30, GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13
• Iacob : EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
11,30; 14: 16,30; 19, MELODIA (11 13 49)
— 9: 11,30; 14; 16,30; 19
• Extemporal la dirigenție : GRI-
VITA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15,15;
17,15; 19.15, FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; 15: 17; 19, ARTA (213186)
— 9; 11: 13; 15; 17; 19
• Zimbet de soare : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; Îl; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19
• Totul se plătește : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Nu e ușor cu bărbații : SCALA 
(M 03 72) — 9: 11 : 13; 15; 17,15: 19,30
• Mari regizori, mari actori: PATRIA 
(11 86 25) - 9; 11,30; 14: 16,30; 19
• Străina : UNION (13 49 04) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Cursa secolului ; DACIA (50 35 94)
— 15; 17; 19
• Incoruptibilul de Ia etajul XIX : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11: 13; 15: 17. 

întăririi și adincirii prieteniei și 
colaborării româno—libiene.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru mesajul ce i-a 
fost adresat si a transmis conducă
torului Marii Revoluții de la 1 Sep
tembrie salutul său prietenesc. îm
preună cu urări de pace, progres și 
prosperitate pentru poporul libian 
prieten.

în cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu se ex
primă satisfacția față de relațiile 
bune de prietenie și colaborare sta
tornicite între România și Libia, 
care au dobîndit noi dimensiuni ca 
urmare a convorbirilor și întîlnirilor 
la cel mai înalt nivel.

muncă, din industrie, din 
agricultură, din construc
ții, din domeniile știin
ței. învățămîntului si 
culturii, din toate sectoa
rele de activitate, de a 
obține rezultate superi
oare în economisirea ma
teriilor prime si a ener
giei, de a ridica, la cei 
mai înalti parametri a- 
tinsi pe olan mondial, 
calitatea produselor ro
mânești, de a asigura 
toate condițiile pentru 
dublarea productivității 
muncii pină in anul 1990. 
Sînt. toate acestea, obiec
tive nu numai absolut 
necesare, dar si realiste. 
Ele reflectă atît cerințe
le actualei etape, cit și 
posibilitățile reale ale so
cietății noastre socialiste. 
Toate aceste obiective 
pot și trebuie să fie în
făptuite prin propriile 
puteri ale poporului nos
tru. Ale unui popor care 
își află în muncă sursa 
unor mărețe realizări.

Indicatorii de plan re
prezintă criteriile in 
baza cărora, zi de zi, lună 
de lună, trimestru de 
trimestru. Se primesc ca
lificativele ,1a examenul 
muncii. Pentru că. zi de 
zi. lună de lună, trimes
tru de trimestru, planul 
trebuie îndeplinit prin 
muncă de cea mai înal
tă calitate ; prin afir
marea puternică a spiri
tului creator, a unei noi 
atitudini față de răspun
derile sociale. în prezent, 
cind se afirmă cu putere 
noua revoluție tehnico- 
științifică, noua revoluție 
agrară, revoluția pentru 
dezvoltarea societății, cînd 
au loc mutații profunde, 
radicale în toate dome

niile vieții materiale, 
modificări de anvergură 
in profilul spiritual al o- 
mului, iar conceptul noii 
calități cucerește masele, 
îndeplinirea exemplară a 
indicatorilor de plan im
pune conjugarea mai 
multor factori. între care 
înalta răspundere față de 
muncă, spiritul de ini
țiativă. gîndirea creatoa
re. preocuparea activă 
pentru continua perfec
ționare a pregătirii pro
fesionale. Prin plan, re
sursele materiale si uma
ne ale țării sînt mobili
zate în vederea înfăptui
rii unor obiective ce co
respund intereselor su
preme ale întregului po
por. Planul însuși a do- 
bindit valențe noi. a de
venit un instrument com
plex. iar îndeplinirea lui, 
în actuala etapă, nu mai 
este posibilă, ca în alte 
etape, fără a fi respecta
te cerințele multilaterali
tății ; fără o acțiune 
complexă, la nivelul noi
lor cuceriri ale cunoaște
rii umane, al noului con
ținut și al noii etici pro
prii muncii. A fi. azi. pa
triot. in România socia
listă, înseamnă a îndeplini 
integral aceste înalte ce
rințe.

România anului 1990 va 
fi rezultatul înfăptuirii 
obiectivelor stabilite prin 
planul național unic, pen
tru actualul cincinal, 
România anului 2000 va 
fi rezultatul realizării tu
turor programelor stabili
te de Congresul al XIII- 
lea al partidului, pentru 
actualul cincinal și pen
tru viitorul deceniu, pină 
la sfirșitul secolului in 
care ne aflăm. Ea va ară

IA CUVÎNTUL?
Oamenii, așadar. își pun între

bări, pun întrebări, cer explicații, 
rezolvări. E dreptul lor. în același 
timp, tot dreptul lor este să se 
bucure peste tot de ceea ce am 
putea numi... imunitate democrati
că în urma acestor intervenții care 
pot tulbura confortul unuia sau 
altuia.

„La toate adunările la care am 
luat parte — reținem o remarcă a 
tovarășului Gheorghe Sandu, secre
tar cu probleme economice al Co
mitetului municipal de partid 
Galați — am recomandat să nu fie 
întrerupti vorbitorii. Să fie lăsat 
fiecare să-și spună gindul. Să nu 
i se taie avintul, să nu fie luat 
-la întrebări», mai ales dacă se 
arată îndrăzneț. A. s-a ivit ceva 
care trebuie clarificat, lămurit ? 
Ceva care este in interesul și in 
puterea forumului democratic să o 
facă, pe loc 7 îl lași pe om să zică 
ce socotește el că este important 
și după aceea, împreună, se limpe
zește ce-i de limpezit, se arată 
unde-i greșeala, care sînt punctele 
comune de adevăr și de acțiune".

Distingem din toate acestea grija 
pentru acuratețea climatului demo
cratic, componentă foarte impor
tantă pentru functionarea cit mai 
bună a întregului mecanism. Con
diție pentru circulația liberă a 
ideilor, a opiniilor sincere, deschi
se. De avansare a unor soluții 
viabile. De angajare in muncă cu 
și mai multă dăruire, hotărire. Este 
un fapt cunoscut că imensa ma
joritate a celor care își exercită 
dreptul democratic la cuvînt nu se 
sperie de opacitatea cu care mai 
dau piept pe ici, pe colo. Nu se 
pierd cu firea atunci cind sînt 
„sîcîiți". Dovadă 7 Nu o dată auzi : 
„am mai ridioat problema asta și, 
din păcate, nu s-a 'acționat". Ori : 
„deși s-a supărat cutare. eu tot 
imi mențin părerea". Și așa mai 
departe. E și o parte bună aici, e 
și una care îndeamnă la meditație. 
(Și nu doar la meditație !). Bună, 
pentru că cei care știu că au 
dreptate nu se dau bătuți, dovedesc 
tenacitatea necesară în astfel de 
împrejurări. Acești oameni pornesc 
de la premisa că adevărurile, ca 
și înălțimile. se cuceresc. Cu 
efort, cu argumente, cu tenacitate

19, COSMOS (27 54 95) — 9: 11 ; 13; 15; 
17; 19
• Vinătorul de șerpi : STUDIO 
(59 53 15) * *-  17,30; 19,30
• Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13: 15: 17: 19
• Misiune specială : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
• Te sărut, mamă : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17: 19
• Domn pentru o zi : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18 : (sala Amfiteatru) : Po
veste din Hollywood — 18 ; (sala 
Atelier) : între patru ochi „AM — 18
• Filarmonica ,,George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Richard Edlinger 
(Austria). Solist : Dan Grigore — 18
• Opera Română (13 18 57) : Rigo- 
letto — 18

teatre

în cuvintare este reafirmată pozi
ția României in principalele pro
bleme internaționale, subliniindu-se 
că tara noastră militează ferm pen
tru reducerea încordării în lume, 
pentru o politică de pace și dezar
mare, de independentă și largă 
cooperare între toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cu Mohamed Omar Baruni.

La solemnitate și la convorbire 
au participat loan Totu, ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

ta, in pragul celui de-al 
treilea mileniu și dincolo 
de acest prag, așa cum 
vor arăta orașele, sa
tele, întreprinderile, uni
tățile agricole, instituții
le științifice, de învăță- 
mint și cultură, ca rezul
tat al muncii întregu
lui popor. Sublinia recent, 
în acest sens, tova
rășul Nicolae Ceaușescu : 
„România este totalitatea 
localităților patriei noas
tre și ea nu poate arăta 
decît așa cum fiecare co
mună sau oraș se va dez
volta și va asigura cele 
mai bune condiții de via
ță pentru locuitorii lor. 
Iată de ce trebuie ca toți 
locuitorii fiecărei comu
ne, fiecărui oraș să facă 
totul pentru ca orașul, co
muna lor să fie un model 
de organizare, de dezvol
tare economico-socială, de 
cultură, de tot ce asigură 
bunăstarea și fericirea 
poporului". Pentru a în
deplini aceste cerințe 
este nevoie de hotă
rire în muncă, afir
marea spiritului crea
tor, ingeniozitate, com
petență profesională. Se 
cer învățătură asiduă, 
căutări creatoare, încunu
nate de prestigioase bi
ruințe. Se cere angajare 
pe timp îndelungat, înte
meiată pe voința de a ac
ționa în spiritul unei 
înalte responsabilități, pe 
inițiativă și creativitate. 
Toate acestea au însem
nat și înseamnă manifes
tarea plenară a patrio
tismului revoluționar.

Marile înfăptuiri nu pot 
rodi decît pe solul fertil 
al muncii in folosul pa
triei. Al dăruirii. Al ab
negației.

revoluționară, comunistă. Deloc 
lăudabilă este insă postura celor 
vinovati de lipsă de receptivitate. 
La urma urmei, semnul de marcă 
al democrației este tocmai capaci
tatea de a dezbate deschis ce este 
bun și ce este rău. Receptivitatea 
la opiniile exprimate, promovarea 
spiritului combativ, constructiv, 
eficient. Orice încercare de a 
stopa acest curs firesc, în desfășu
rare;! lui. lezează, neîndoios, clima
tul democratic. Poleirea neajunsu
rilor, vorbele lipsite de consistența 
faptelor, plutirea în general, culti
varea ambiguității in locul rostirii 
răspicate a adevărului, oricît de 
incomod poate fi acesta uneori, 
nu au cum și nu pot contribui la 
îmbunătățirea activității.

Din aceste considerente — și din 
multe altele — sînt de neînțeles 
unele situații întilnite in adunări, 
cind oameni dornici de dialog 
deschis, dar cunoscuți că ridică 
„probleme" sînt pur si simplu... 
aminați, ocoliți. Cum, necum, 
aceștia nu mai „încap" pe listele 
vorbitorilor. Or, cind sînt înscriși 
și le vine rîndul, se... sistează 
discuțiile. Cuvintele lor, care lovesc 
de regulă în birocrație. în delăsare, 
în lipsa de răspundere, sînt îndru
mate spre secretariatul adunării. 
Sigur, într-o adunare de cîteva ore 
nu-i posibil să ia cuvîntul toți cei 
care au ceva de spus. E bine că 
aceste opinii nerostite ajung și la 
secretariat, cu șansa de a atrage 
atenția, de a fi cuprinse intr-un 
program de măsuri. Dar practica 
ca atare — de a-i ocoli pe incomozi 
— nu poate fi în nici un caz 
acceptată. Ea lipsește respectivul 
for democratic de infuzia de 
prospețime și forță capabilă să 
determine îmbunătățirile necesare. 
Capabilă să oxigeneze climatul, 
să combată mentalități caduce, să 
semnaleze si să contribuie la solu
ționarea problemelor.

Democrația muncitorească-revo- 
luționară nu are absolut nici un 
temei să se „sperie" de ceva. Cu 
atît mai puțin de adevărul rostit 
cu conștiința răspunderii, a angajă
rii la bunul mers al activității. Pe 
care îl promovează tenace, in nu
mele celor ce muncesc, în bene
ficiul celor ce muncesc.

• Teatrul de operetă (13 63 48) : My 
fair lady — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket —• 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață 
pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Bărbatul și... femeile — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Montserat (spectacol susținut de Tea
trul din Baia Mare) — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Livada de vișini — 18 ; 
(sala Studio) : Complotul miliardari
lor — 18.30
Q Teatrul Giulești (sala Giulesti, 
18 04 85) : Bărbierul din Sevilla — 18
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo... și ceai ! — 18 ; (sala Vic
toria, 50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero Ia purtare — 9; Vrăjitorul 
din Oz — 18
O Teatrul „Țăndărică" (16 23 77. sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade 
— 10: 15: (sala Cosmonauților,
11 12 04) : Cartea cu jucării — 15
• Circul București (T0 41 95) : Caval
cada circului — 15.30

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

al guvernului și poporului Republicii Socialiste Cehoslovace, precum șl al 
nostru personal, vă mulțumim pentru felicitările sincere adresate cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a victoriei poporului nostru muncitor, in fe
bruarie 1948.

Prețuim înalta dumneavoastră apreciere privind succesele pe care po
porul cehoslovac, sub conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia, le-a 
obținut în ultimii 40 de ani. In spiritul ideilor lui Februarie Victorios, sin- 
tem hotăriți să realizăm în patria noastră un nou nivel, calitativ superior, 
al construcției socialismului. Totodată, sîntem convinși de faptul că se des
chid noi perspective pentru dezvoltarea relațiilor și a colaborării dintre 
țările noastre, pentru binele popoarelor lor, in interesul întăririi socialis
mului, progresului și păcii în lume.

Vă urăm dumneavoastră, comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din 
Republica Socialistă România, multe succese în îndeplinirea hotăririlor celui 
de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.

MILOS JAKES
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă exprim sincerele mele mulțumiri pentru amabilul dum
neavoastră mesaj de felicitări pe care mi l-ați transmis cu prilejul reale
gerii mele în funcția de președinte al Republicii Finlanda-

Am deosebita plăcere să vă informez că voi continua activitatea de 
dezvoltare a bunelor relații existente intre cele două țări ale noastre.

Al dumneavoastră sincer,
MAUNO KOIVISTO

Președintele Republicii Finlanda

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Islamice Pakistan, ambasa
dorul acestei țări la București, Ghu- 
lam Rabbani, a oferit, miercuri, o 
recepție.

Au luat parte membri ai guvernu
lui, reprezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, ge
nerali și ofițeri superiori, oameni de 
cultură și artă.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

Cintecul patriotic - un cintec al muncii pentru patrie
Numeroase cîntece ale înaintași

lor artei românești au rămas în
scrise trainic in memoria generații
lor : cîntece inspirate din viața, 
munca si luptele poporului si care, 
prin adevărul sentimentelor expri
mate. Prin înalta calitate a reali
zării artistice si Prin caracterul lor 
mobilizator, ne-au însoțit de-a lun
gul istoriei, i-au însuflețit ne oa
meni în aspirațiile lor de mai bine. 
Ele se înscriu in fondul de aur al 
artei patriotice românești, sint me
reu prezente in conștiința oame
nilor. .

Continuind această nobilă tradi
ție. creația anilor de construcție 
socialistă s-a îmbogățit cu un nu
măr considerabil de lucrări stră
bătute de patosul muncii pentru 
tară, de ritmul marilor înfăptuiri 
care au înflorit chipul patriei noas
tre. Nenumărate sînt izvoarele de 
inspirație ce stau azi la indemina 
creatorilor de frumos, resurse ale 
unei arte militante realizate într-o 
largă diversitate de stiluri pentru 
oamenii acestui timp : cintece cu 
un înalt conținut patriotic si revo
luționar. chemate să contribuie Ia 
educarea socialistă a oamenilor, la 
îmbogățirea patrimoniului nostru 
muzical cu lucrări demne de rea
lizările eDocii socialiste. îndeosebi 
in anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului. Oa
menii de azi doresc cîntece care 
să cultive sentimentele de dragos
te si devotament fată de patrie si 
partid, fată de secretarul general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. lu
crări care să evoce tradițiile eroi
ce ale clasei muncitoare, lupta sa 
sub conducerea partidului pentru 
libertate națională si socială, pen
tru independenta si suveranitatea

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL • Disputat miercuri 

seara la Dublin, meciul international 
amical de fotbal dintre reprezenta
tiva Irlandei și o selecționată divizio
nară din România s-a încheiat cu sco
rul de 2—0 (1—0) în favoarea gazde
lor. • La Tatabanya (Ungaria) s-a 
disputat, miercuri, meciul de fotbal 
dintre formația locală și selecționata 
olimpică a României. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 1—0 (0—0) în 
favoarea gazdelor. • Miercuri, la 
Hunedoara, in meci restantă contind 
pentru etapa a 18-a a Campionatului 
diviziei A la fotbal, Steaua Bucu
rești a întrecut cu scorul de 1—0 
(1—0) formația Corvinul. Unicul gol 
al partidei a fost înscris in minutul 
45 de Lăcătuș. • Miercuri, la Sofia, 
într-un meci internațional amical de 
fotbal, echipa Bulgariei a dispus, cu 
scorul de 2—0 (1—0) de formația 
Cehoslovaciei. O în clasamentul 
golgeterilor campionatelor europene 
de fotbal conduce Tanju Colak (Ga- 
latasaray Istanbul), cu 29 goluri în
scrise, urmat de Tommy Coyne (F.C. 
Dundee) — 28 goluri. Ally McCoist 
(Glasgow Rangers) — 27 goluri. Aii 
(Besiktas Istanbul) — 25 goluri, 
Hugo Sanchez (Real Madrid) — 24 
goluri.

TENIS DE MASA. Proba femini
nă pe echipe din cadrul campiona
telor europene de tenis de masă de 
la Paris a fost ciștigată de selecțio
nata U.R.S.S.. care a întrecut in fi
nală cu 3—1 formația Cehoslovaciei. 
Pe locul trei s-a clasat Olanda, ur
mată in clasamentul final de Iugo
slavia. R.F. Germania. Ungaria, 
Franța. Anglia. România. Polonia. 
Bulgaria. Danemarca etc. în ultimul 
meci disputat, echipa României a în
trecut cu 3—1 formația Poloniei. La 
masculin, titlul continental a fost 
cucerit de selecționata Suediei. în
vingătoare cu 5—3 in finala susți
nută în compania echipei Angliei.

ȘAH. După 6 runde, in turneul in
ternational feminin de șah de la 
Bled (Iugoslavia), in fruntea clasa
mentului se află Gertrude Baum- 
stark (România) și Harmsen (Olan
da). cu cite 5 puncte, urmate de 
Margareta Mureșan (România) și iu
goslava Kosec — 4,5 puncte fiecare. 
In runda a șasea, Baumstark a in-

GUSTAV HUSAK
Președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace

La București a. avut loc, miercuri,' 
o conferință de presă prilejuită de 
organizarea, la Bratislava, a celei 
de-a XX-a ediții a Tîrgului interna
țional de chimie — „INCHEBA".

în acest cadru, Ivan Kulik, direc
tor adjunct la „INCHEBA", a prezen
tat programul tîrgului, evidențiind 
bunele relații de colaborare și coope
rare existente între întreprinderi in
dustriale și comerciale din România 
și. Cehoslovacia.

(Agerpres)

patriei, să-i însuflețească în acti
vitatea tumultuoasă de înfăptuire a 
hotăririlor Congresului al XIII-lea 
si Conferinței Nationale ale P.C.R.. 
să dea glas idealurilor de pace si 
prietenie ale națiunii noastre so
cialiste cu toate popoarele lumii : 
asemenea cintece patriotice, de 
înaltă valoare artistică, scrise în
tr-o largă diversitate de stiluri, 
ce-si fac loc si cuceresc inimile si 
mințile oamenilor, le înfrumuse
țează viata, se dovedesc un factor 
important al educației patriotice 
si estetice.

Un cadru adecvat, stimulativ 
pentru scrierea unor astfel de cin
tece il constituie cea de-a V-a edi
ție a concursului de creație muzi
cală pentru cintece muncitorești, 
patriotice si revoluționare, organi
zat de Consiliul Central al U.G.S.R.. 
în colaborare cu Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste. Uniunea 
compozitorilor și muzicologilor și 
Radiotelevlziunea română. Con
cursul de creație (cor mixt, cor pe 
voci egale, grupuri vocale, piese 
solistice cu acompaniament si de 
muzică ușoară) este deschis tutu
ror compozitorilor si poeților, 
membri si nemembri ai uniunilor 
de creație, fiind dotat cu premii 
din partea organizatorilor.

Lucrările vor fi trimise pe adre
sa ansamblului artistic „Rapsodia 
română", str. Blănari nr. 21, sector 
3, București, cu mențiunea „Pentru 
concursul de creație muzicală pen
tru cintece muncitorești, patriotice 
și revoluționare", pină la data de 
15 iunie 1988.

Pentru relații suplimentare, cei 
interesat! se vor adresa Consiliu
lui Central al U.G.S.R., Uniunii 
compozitorilor și muzicologilor și 
filialelor acesteia din iudete.

vins-o. cu piesele negre, pe Harm
sen. Kosec a ciștigat la Bazzaj, Ra- 
mici a pierdut la Mureșan, Marusici 
a obținut victoria în partida cu An- 
tulici. iar Lazici a remizat cu Sa- 
marzi-ci.

NATAȚIE. în prima zi a campio
natelor de natație ale S.U.A.. ce se 
desfășoară la Orlando (Florida). Ja
net Evans a stabilit un nou record 
mondial in proba feminină de 800 m 
liber : 8T7”12/100. Vechiul record
(8’19”53/100) aparținea, din anul 1987, 
înotătoarei Anke Moehring (R.D. 
Germană).

VOLEI. în partida inaugurală a 
turneului international feminin de 
volei de la Ottawa, selecționata 
Cubei a întrecut cu scorul de 3—0 
(15—7, 15—11, 15—4) formația Cana
dei.

PATINAJ, • La Budapesta au 
început campionatele mondiale de 
patinaj artistic. In proba de perechi, 
după executarea figurilor impuse, pe 
primul loc se află cuplul sovietic 
Ecaterina Gordeeva. Serghel Grin
kov. urmat de Elena Valova, Oleg 
Vasiliev (U.R.S.S.). • In ultima zi 
a concursului international de pati
naj viteză de la Heerenveen (Olan
da), Christa Rothenburger (R.D. 
Germană) a ciștigat proba feminină 
de 500 m. cu timpul de 39”49/100, iar 
americana Bonnie Blair s-a clasat pe 
locul întîi Ia 1 500 m în 2’05”67/100. 
Rezultate înregistrate in concursul 
masculin : 500 m : Uwe-Jens Mey 
(R.D. Germană) — 37”06/100 ; 5 000 
m: Leo Visser (Olanda) — 6’46”07/100.

HOCHEI. La Cracovia s-au intîl- 
nit. într-un meci international a- 
mical de hochei pe gheată, selecțio
natele de juniori ale Poloniei si Ce
hoslovaciei. Tinerii hocheiști ceho
slovaci au obtinut victoria cu sco
rul de 5—2 (1—2. 1—0. 3—0).

SCHI. • „Cupa Europei" la schi 
a fost ciștigată la actuala ediție de 
austriacul Konrad Walk, cu 120 punc
te. urmat, in clasamentul final, de 
Tomaz Cizman (Iugoslavia) — 119 
puncte și Walter Gugele (Austria) — 
107 puncte. Ultima probă a compe
tiției, slalomul special de la Veh*  
trom (Franța) a revenit italianului 
Alain Untergassmair.

COMUNICAT
privind vizita oficiala de prietenie 

a tovarășului Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 

in Republica Socialistă Cehoslovacă
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a efectuat, 
la invitația tovarășului Lubomir 
Strougal. președintele Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, o 
vizită oficială de prietenie in Re
publica Socialistă Cehoslovacă, in 
perioada 21—23 martie 1988.

Tovarășul Constantin Dăscălescu 
a fost primit de secretarul general 
al Comitetului Oentral al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, tova
rășul Milos Jakes, și de președin
tele Republicii Socialiste Ceho
slovace. tovarășul Gustav Husak. Cu 
acest prilej a avut loc un cordial 
schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășii Milos Jakes și 
Gustav Husak.

Primul-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu. a depus 
o coroană de flori la Monumentul 
eroului necunoscut din Praga.

Tovarășul Constantin Dăscălescu 
a făcut o vizită la Bratislava, unde 
a avut o întilnire cu tovarășii Jozef 
Lenart. prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Slovacia, și Peter Colotka, 
vicepreședinte al Guvernului R.S. 
Cehoslovace, președintele Guvernu
lui R:S. Slovace, a depus o coroană 
de flori la Monumentul insurecției 
naționale slovace și a vizitat între
prinderea „Tesla-elektroacustika". De 
asemenea, a luat cunoștință de as
pecte ale dezvoltării regiunii Mo
ravia de sud.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de 
prietenie si deplină înțelegere, prim- 
miniștrii celor două guverne s-au 
informat asupra problemelor actuale 
ale construcției socialiste din cele 
două țări, au analizat dezvoltarea 
relațiilor româno-cehoslovace în pe
rioada care a trecut de la prece
denta intiinire si au efectuat un 
schimb de păreri, cu privire la prin
cipalele probleme internaționale.

Tovarășul Constantin Dăscălescu 
a informat asupra realizării hotări
rilor Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român si ale 
Conferinței Naționale a partidului 
din decembrie 1987, pentru înfăp
tuirea programului de dezvoltare 
economică si socială a tării, pentru 
aplicarea fermă a noului mecanism 
economico-financiar. a principiilor 
autoconducerii si autogestiunii. pen
tru adincirea in continuare a demo
crației muncitorești-revolutionare.

Tovarășul Lubomir Strougal a in
format asupra înfăptuirii hotăririlor 
Congresului al XVII-lea al P.C. din 
Cehoslovacia si ale Plenarei a VII-a 
a Comitetului Central al partidului 
din decembrie 1987. precum si asu
pra principalelor direcții privind 
perfecționarea mecanismului econo
mic si aprofundarea democratizării 
vieții sociale.

Prim-miniștrii celor două guverne 
au constatat cu satisfacție dezvol
tarea cu succes a colaborării dintre 
Republica Socialistă România si Re
publica Socialistă Cehoslovacă, in 
conformitate cu Tratatul de priete
nie. colaborare si asistentă mutuală, 
în spiritul documentelor si hotăriri
lor adoptate la nivel înalt, in depli
nă concordantă cu prietenia tradițio
nală dintre popoarele român si ce
hoslovac. Au subliniat importanța 
deosebită a întilnirilor si convorbi
rilor dintre conducătorii celor două 
partide si state, care de fiecare dată 
dau noi impulsuri dezvoltării colabo
rării reciproce, corespunzător inte
reselor fundamentale ale popoarelor 
celor două țări de înaintare De ca
lea progresului, socialismului si pă
cii în întreaga lume.

Cei doi prim-miniștri au constatat 
că hotărirUe și înțelegerile adaptate 
cu aceste ocazii se îndeplinesc cu 
succes. Raporturile politice româno- 
cehoslovace se dezvoltă activ, se in
tensifică intîlniriie și schimburile de 
experiență pe linie de partid, a par
lamentelor, guvernelor, organizați
ilor de masă și obștești.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
și tovarășul Lubomir Strougal au 
făcut o analiză aprofundată a sta
diului actual si a posibilităților de 
dezvoltare si diversificare in conti
nuare a colaborării economice si teh- 
nico-știintlfice. a schimburilor de 
mărfuri, a cooperării si specializării 
in producție.

S-a subliniat că Programul de 
lungă durată privind dezvoltarea 
colaborării economice și tehnico-ști- 
intifice dintre Republica Socialistă 
România și R.S. Cehoslovacă pină în 
anul 2000, semnat la nivel înalt, în 
decembrie 1985, constituie documen
tul principal pentru adincirea în 
continuare, pe o bază calitativ su
perioară, a relațiilor economice. Tot
odată, au exprimat convingerea că 
realizarea acestui program, care se 
bazează pe multiplele posibilități și 
potențialul economic ale ambelor 
țări, va asigura creșterea în conti
nuare a schimburilor reciproce de 
mărfuri, adincirea și diversificarea 
cooperării și specializării în produc

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
PRAGA 23 (Agerpres). — Miercuri 

a avut loc ultima rundă de convor
biri dintre tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Lubomir Strougal, pre
ședintele Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace.

Apreciind că desfășurarea convor
birilor s-a înscris pe deplin în spi
ritul documentelor semnate la cel 
mai inalt nivel, tovarășii Constantin 
Dăscălescu și Lubomir Strougal 
și-au exprimat satisfacția pentru re
zultatele vizitei. S-a afirmat hotă- 
rirea celor două părți de a identi
fica noi posibilități pentru dezvolta
rea cooperării și specializării în pro
ducție. de a acționa pentru înfăp
tuirea acțiunilor convenite.

Rezultatele vizitei, ale convorbiri

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 24 .martie, ora 20 — 27 mar
tie, ora 20. In tară : Vremea va fi 
schimbătoare in regiunile nord-vestlce, 
nordice și centrale, unde, pe alocuri, 
vor cădea averse de ploaie. In restul 
teritoriului vremea va fi în general 
Închisă și va ploua mai ales in pri
mele zile. Izolat, in sudul țării și in 
zonele deluroase din celelalte regiuni 

ție, o mai mare eficientă a colabo
rării tehnico-științifice. Au hotărit 
să se intensifice eforturile pentru 
realizarea prevederilor acestuia,

Prim-miniștrii guvernelor celor 
două țări au apreciat pozitiv dezvol
tarea relațiilor economice dintre 
Republica Socialistă România și R.S. 
Cehoslovacă în perioada ce a trecut 
de la intîlnirea pe care au avut-o 
In octombrie 1985. Au evidențiat în 
mod deosebit realizarea în anii 1986 
și 1987 a celor mai mari volume de 
schimburi comerciale, precum și re
zultatele obținute in dezvoltarea 
cooperării și specializării în produc
ție și a colaborării tehnico-științifice.

A fost apreciată activitatea desfă
șurată de Comisia mixtă guverna
mentală româno-cehosiovacă de co
laborare economică și tehnico-ștlin- 
țifică, de organele de planificare și 
comerț exterior, de celelalte minis
tere economice din cele două țări 
pentru extinderea relațiilor econo
mice bilaterale.

Prim-miniștrii guvernelor celor 
două țări au subliniat importanța 
deosebită a coordonării planuri
lor economiilor naționale ale Re
publicii Socialiste România și 
R. S. Cehoslovace pe 1991—1995 
pentru dezvoltarea în continuare a 
colaborării economice și tehnico- 
știintifice, în conformitate cu preve
derile Programului de lungă durată 
pină in anul 2000. Au evidențiat con
lucrarea activă a ambelor părți pen
tru solutionarea problemelor în pro
cesul de majorare a schimburilor 
reciproce de mărfuri în actualul cin
cinal. crearea premiselor pentru 
dezvoltarea relațiilor economice bi
laterale după anul 1990. S-a convenit 
ca lucrările cu privire la coordona
rea planurilor să continue conform 
programului stabilit între organele 
centrale de Planificare.

S-a subliniat necesitatea Intensifi
cării cooperării și specializării în 
producție, în viitor aceasta urmind 
să constituie factorul dinamic al 
relațiilor economice bilaterale, apli
cării mai largi a unor forme noi șl 
eficiente de colaborare, pentru asi
gurarea unei creșteri stabile și de 
lungă durată a schimburilor recipro
ce de mărfuri. S-a trasat sarcina mi
nisterelor de resort să asigure reali
zarea integrală a prevederilor înțele
gerilor de cooperare și specializare 
în producție în domeniile construc
țiilor de mașini, electrotehnicii, elec
tronicii. metalurgiei, chimiei și în 
alte ramuri, realizînd sporirea, pe 
această bază, a livrărilor reciproce 
pe termen lung.

A fost evidențiată voința celor 
două țări de a acționa pentru inten
sificarea colaborării în cadrul 
C.A.E.R., în spiritul hotăririlor Con
sfătuirii economice la nivel înalt a 
țărilor membre ale C.A.E.R. și al 
Programului complex al progresului 
tehnico-științific pină în anul 2000.

Tovarășul Constantin Dăscălescu și 
tovarășul Lubomir Strougal au 
examinat, de asemenea, noi posibili
tăți de dezvoltare în continuare a 
colaborării în domeniile culturii, în- 
vățămintului. artei, științei, sănătății, 
sportului, mijloacelor de informare 
în masă și în alte sectoare. în inte
resul aprofundării cunoașterii șl în
tăririi prieteniei reciproce dintre po
poarele celor două țâri.

în cursul vizitei, prim-miniștrii 
celor două guverne au semnat Pro
tocolul întîlnirii primului-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România și președintelui Guvernu
lui Republicii Socialiste Ceho
slovace. cuprinzînd măsurile pentru 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării dintre cele două țări, în do
meniul economic.

în cadrul schimbului de păreri cu 
privire la situația internațională, cei 
doi prim-miniștri au reafirmat hotă- 
rfrea fermă a țărilor lor de a ac
ționa. împreună cu statele partici
pante Ia Tratatul de la Varșovia, cu 
celelalte țări socialiste, cu toate sta
tele lumii care militează pentru men
ținerea păcii, in vederea opririi 
cursei înarmărilor, in primul rind a 
celor nucleare, și înfăptuirii dezar
mării. reluării și continuării politi
cii de destindere, pace și colabo
rare. soluționării tuturor probleme
lor pe cale pașnică, prin tratative, 
edificării unei noi ordini economice 
internaționale.

Cei doi prim-miniștri și-au ex
primat satisfacția față de rezultate
le vizitei oficiale de prietenie și con
vorbirile care au avut loc si au a- 
preciat că acestea vor contribui la 
întărirea in continuare a relațiilor 
de prietenie și colaborare multilate
rală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Ce
hoslovacă. dintre popoarele celor 
două țări.

Primul-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu, a 
invitat pe președintele Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
tovarășul Lubomir Strougal. să efec
tueze o vizită oficială de prietenie 
în România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.

lor sint consemnate intr-un comu
nicat care se dă publicității.

★
La plecarea de pe aeroportul din 

Praga. tovarășul Constantin Dăscă
lescu a fost salutat de tovarășul 
Lubomir Strougal. de alte persoane 
oficiale cehoslovace. Au fost de față 
ambasadorii celor două țări.

★
în aceeași zi. seara, tovarășul 

Constantin Dăscălescu a revenit in 
Capitală.

La sosirea pe aeroportul Otopenî, 
primul-ministru a fost întîmpinat 
de tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru. de alți membri 
ai guvernului. A fost prezent însăr
cinatul cu afaceri ad-interlm al Ce
hoslovaciei la București,

se vor totaliza peste ÎS litri pe metrul 
pătrat, în 24 de ore. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 2 și 10 
grade. Izolat ma! coborlte In prima 
noapte In partea de nord și centrală, 
iar cele maxime Intre 8 și 18 grade. Pe 
alocuri, dimineața, se va semnala 
ceață. In București 1 Vremea va fi 
in general închisă și temporar va 
ploua îndeosebi in prima parte a In
tervalului. Vintul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
ostila între 4 șl 7 grade, iar cele ma
xime intre 13 și 18 grade. Dimineața 
se va semnala ceată.



Schimburi de mesaje intre 
î iwăsul Nicolae Ceausescu 

si tovarășii Milos Jakes si Gustav Husak
PRAGA 23 (Agerpres).— Tovarășul 

f Milos Jakes, secretar general al C.C. 
al P. C. din Cehoslovacia, l-a pri
mit _ pe tovarășul Constantin 

; Dăscălescu. membru al Comitetului 
; Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
s. prim-ministru al Guvernului Repu

blicii Socialiste România.
S Din partea tovarășului 
£ Nicolae Ceaușescu. secretar general 

al Partidului Comunist Român, to- 
varășul Constantin Dăscălescu a 

[ transmis tovarășului Milos Jakes un 
‘ cald salut tovărășesc, cele mai bune 
Ș. urări de sănătate și de succese în 
ț- înfăptuirea obiectivelor societății 
j socialiste dezvoltate în Cehoslovacia. 
' Tovarășul Milos Jakes a exprimat 

calde mulțumiri pentru mesajul pri- 
i. mit si a rugat să se transmită 

tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut prietenesc, urări de 

' multă sănătate și de succese tot mai 
■ mari poporului român în înaintarea 

sa pe drumul înfăptuirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

în cadrul întrevederii s-a subli
niat că rolul determinant în dezvol
tarea relațiilor româno-cehoslovace 
îl au hotăririle si înțelegerile con
venite la nivel înalt, care deschid 
perspective fructuoase amplificării 
conlucrării dintre țările noastre, atît 
pe plan politic, cît si economic.

S-a relevat faptul că există, în 
continuare, posibilități largi pentru 
ridicarea colaborării economice ro-

★

Român, pre- 
Socialiste 

Constantin 
tovarășului 

tovărășesc și

PRAGA 23 (Agerpres). — To
varășul Gustav Husak, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
l-a primit, miercuri, pe tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, aflat in vizită oficială 
de prietenie in R.S. Cehoslovacă.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist 
ședințele Republicii
România, tovarășul
Dăscălescu a transmis 
Gustav Husak un salut 
cele mai bune urări de sănătate, de 
noi succese în activitatea de înaltă 
răspundere pe care o desfășo’ară în 
fruntea statului.

Exprimînd calde mulțumiri, tovară
șul Gustav Husak a transmis, 
rîndul său, 
Nicolae Ceaușescu 
prietenești, 
bune urări 
succes in 

___  _ _______  la 
tovarășului 

cordiale salutări 
împreună cu cele mai 
de sănătate, fericire și 

activitatea consacrată
progresului și prosperității Româ
niei socialiste. Tovarășul Gustav 
Husak a subliniat că iși amintește 
cu deosebită plăcere de repetatele 
întilniri avute cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în cadrul întrevederii, tovarășul 
Constantin Dăscălescu a subliniat 
atenția deosebită pe care tovarășul

C/ND DE RESURSELE AFRICII PROFITĂ... LUMEA BOGATĂ
Un document al O.N.U. despre

_________ ______ r r *'  ■ W .... ___ __________ț

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A.. Ronaid Reagan, 
l-a primit, miercuri la Casa Albă, 
pe ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Eduard Șevardnadze. Cu a- 
cest prilej, relatează agenția T.A.S.S., 
s-a procedat la un schimb detaliat 
de păreri privind un cerc larg de 
probleme ale relațiilor sovieto-ame- 
rican-e. cu precădere in domeniul 
securității. O atenție deosebită a fost 
acordată necesității încheierii cu 
succes a activității asupra tratatului 
referitor la reducerea cu 50 la sută 
a armelor strategice ofensive ale

„Să transformăm săbiile în plu
guri !“. Celebrul dicton, care din 
antichitate pledează pentru renun
țarea la acte de război și înlocuirea 
lor prin acte de pace, a inspirat o 
cunoscută lucrare-apa rținînd sculp
torului sovietic Vucetici, instalată 
in fața sediului Națiunilor Unite 
din New York, ca îndemn la rațiu
ne Și ca aspirație perpetuă a uma
nității. Cu atit mai ardentă și mai 
actuală o asemenea aspirație azi, 
tind „săbiile" sînt nucleare, iar în
crucișarea lor ar însemna distruge
rea vitregii civilizații clădite de mi
lenii,

Din păcate, istoria nu a consem
nat prea multe cazuri de transfor
mare a săbiilor in pluguri... Dim
potrivă, zăngănitul de săbii ce a 
insoțit in mod tragic evoluția uma
nă a antrenat cu sine o permanen
tă competiție pentru acumularea 
de noi și noi arme, unele mai dis
trugătoare decit altele.

Și totuși, ca o ilustrare a faptu
lui c.ă in lumea de azi a început să 
se afirme un mod nou de gindire, 
plinind mai presus de orice intere
sele vitale — in sensul propriu și 
cel mai direct al acestui cuvînt — 
ale popoarelor, ale întregii umani
tăți, s-au consemnat o serie de mă
suri disparate, unilaterale, cu va
loare de simbol, de reconvertire a 
unor armamente și mijloace milita
re în scopuri pașnice, România în
săși oferind un exemplu in acest 
sens, in urma reducerii armamente
lor . ți. cheltuielilor sale militare.

O nouă perspectivă pentru o re- 
convertire la scară mondială a ce
lor mai primejdioase „săbii", a ra
chetelor nucleare, a oferit Tratatul 
recent încheiat între Uniunea So
vietică și S.U.A. privind lichidarea 
rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune, in prezent des- 
fășurindu-se negocieri pentru reali
zarea unui nou pas — reducerea cu 
50 la sută a armamentelor nucleare 
strategice.

Ce se va întimpla însă cu focoa
sele nucleare, cu corpul rachetelor, 
cu afeturile lor și mijloacele de 
transport a acestora, cu complica

| ȘEDINȚA. La Praga s-au in- 
I cheiat lucrările ședinței lărgite a 

Prezidiului Consiliului Mondial al 
. Păcii, la care au participat apro

ximativ 400 de delegați. Au fost 
' dezbătute probleme ale cooperării 

si coordonării acțiunilor tuturor 
I forțelor iubitoare de pace în ac- 
| tuala etapă, a luptei pentru dezar

mare nucleară, pentru, o lume fără
■ războaie si violentă.

PLENARĂ. La Budapesta a în
ceput plenara C.C. al P.M.S.U., pe 

I agenda căreia figurează discutarea 
I unei informări referitoare la în

făptuirea rolului conducător al
■ partidului, perfecționarea activită

ții sistemului de instituții politice
1 și convocarea consfătuirii republi

cane a Partidului Muncitoresc So- 
I cialist Ungar, transmite agenția 
| M.T.I.
I PRIMIRE. Todor Jivkov. secre

tar general al C.C. al P.C. Bulgar.
1 președintele Consiliului de Stat al 

R.P. Bulgaria, l-a primit Pe Wang 
I Meng, ministrul culturii din R.P. 
I Chineză. In cursul întrevederii a 

fost subliniat cursul ascendent al 
| relațiilor culturale bulgaro-chineze 
I — informează agenția B.T.A.

SUBCOMITETUL GRECO-TURC 
1 pentru relații politice se va întruni 

in capitala elenă, la sfirsitul aces
tei luni, a anunțat la Atena un 

I purtător de cuvînt oficial.
HOTARÎRE. Plenara C.C. al 

Partidului Progresist al Oamenilor 
I Muncii din Cipru (A.K.E.L.) l-a 
| eliberat, la cerere, pe Ezekias Pa- 

paioannou din funcția de secretar 
■ general al A.K.E.L. Comitetul Cen- 
I trai i-a cerut lui Ezekias Pa- 

paioannou să ocupe în continuare 
. funcția pînă la alegerea noului 

secretar general. Plenara a hotârît, 
I totodată, ca. după desemnarea nou

lui secretar general, să-1 aleagă pe 
I Ezekias Papaioannou în funcția de 

președinte al A.K.E.L.

. DECLARAȚIE. Ministerul de Ex
terne al R.P.D. Coreene a dat pu
blicității o declarație Prin care 
condamnă cu hotărire manevrele 

I comune americano—sud-coreene
I ..Team Spirit 88". la care iau parte 

circa 200 000 de militari si impor- 
| fante miiloace tehnice de luptă.

BALANȚA JAFULUI: Ce primește Africa și ce se scoate din Africa

Â l’exterieur de l’Afrique
Profits et pertes de revenii

neocolonialiste

In timp ce alta coboară INECHITATEA PREȚURILOR

Prețul produselor de bază exportateTotalul datoriei externe Termenii schimbului

KW Wvt HWV»

• serviciul datoriei țărilor a- 
fricane reprezintă 50 LA SUTA 
din exporturile continentului ;

Termes de Fechange

anul financiar

tic. ele „ajută" 
Internațional, și

cestea, s-au deteriorat în 1986 
CU 32 LA SUTA ;

Sînt dovezi elocvente ale prac
ticilor de jaf și spoliere practi
cate de fostele metropole colo
niale și companiile transnaționa
le, ale căror efecte Sînt astfel 
sintetizate de raportul O.N.U. : 
„Criza economică din Africa este 
in prezent mai gravă decit era 
in momentul adoptării Progra
mului de acțiune pentru redre
sarea și dezvoltarea economică a 
continentului, de către sesiunea 
specială a O.N.U.".

• prețurile bunurilor manu
facturate, pe care le-au impor
tat în 1986 țările africane, s-au 
majorat CU 20 LA SUTA.

• termenii de schimb, adică 
raportul între prețul produselor 
exportate de țările africane și 
cel al mărfurilor importate de a-

• în 1966, statele Africii au 
transferat F.M.I. DE TREI ORI 
MAI MULT decit au primit de 
la acest organism în 1985 ; prac- 

Eondul Monetar 
nu invers !

• numai în
1985—1986 deficitul balanțelor de 
plăți ale țărilor continentului a 
fost de 21,5 MILIARDE dolari ;

dolari.
sînt înscrise pe 

harta publicată alăturat. Dar do
cumentul O.N.U. mai menționea
ză și alte fapte :

0 CURBA URCĂ...

Consecințele dramatice 
ale practicilor spoliatoare

>««

Date și fapte consemnate, a- 
proape zilnic, de presă, pe plan 
mondial, evidențiate și în studii 
ale unor reputate organisme in
ternaționale, atestă proporțiile 
uriașe ale jafului și exploatării 
practicate de capitalul financiar, 
de marile companii transnațio
nale in detrimentul țărilor în 
curs de dezvoltare.

Un asemenea document, dez
văluind spolierea la care sînt su
puse țările Africii, a fost difu
zat recent de O.N.U. Este vorba 
de raportul secretarului general 
al Națiunilor Unite, JAVIER PE
REZ DE CUELLAR, privind si
tuația economică a țărilor africa
ne, in urma sesiunii extraordina
re a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite consa
crate problemelor economice ale 
Africii. Sesiunea, desfășurată în 
urmă cu un an . și jumătate, ’ a 
elaborat un Program de acțiune 
pentru redresarea și dezvoltarea 
economică a continentului.

Or. „la 18 luni după adoptarea 
programului de redresare — se 
arată în document — criza Afri
cii s-a agravat". „Obstacolele cele 
mai importante în calea redresă
rii. continuă raportul, sînt de or
din financiar". Pentru exempli
ficare, documentul O.N.U. publi
că harta Africii, menționind că 
numai în 1986, ca urmare a re
ducerii serioase a prețurilor ma
teriilor prime, veniturile din ex
porturi ale țărilor continentului 
s-au redus cu 19 miliarde dolari, 
în același an, la o datorie de 
200 miliarde dolari, țările afri
cane au trebuit să plătească o 
dobîndă de 15 miliarde dolari. 
Prin urmare, în timp ce intră
rile de capital pe continent au 
fost în 1986 de 18 miliarde dolari, 
veniturile stoarse din Africa au 
fost aproape duble — respectiv 
de 34 miliarde

Aceste date

Prix des produits de base exportes 
jhss&.iSfic. .tije,..

mâno-cehoslovace. ce trebuie deplin 
valorificate. îndeosebi in domeniul 
cooperării și specializării în produc
ție, cit și in cel al conlucrării pe 
plan tehnico-științific.

S-a apreciat că puternicul potențial’ 
industrial de care dispun cele două 
țări oferă perspective certe pentru 
extinderea în continuare a colaboră
rii economice. Ambele părți au sub
liniat că. pe baza prevederilor în
scrise în Programul de lungă durată 
privind dezvoltarea colaborării eco
nomice și tehnico-științifice pînă în 
anul 2000, semnat la nivel . înalt, la 
sfîrșitul anului 1985. există posibili
tăți pentru lărgirea în continuare a 
cooperării si specializării in produc
ție. astfel îneît ponderea livrărilor 
reciproce din activitatea de coope
rare să atingă 35—40 la sută din vo
lumul schimburilor comerciale bila
terale.

S-a apreciat că se impune o mai 
strînsă conlucrare între institutele 
de cercetare științifică din cele două 
țări, pentru a asigura realizarea in
tegrală a temelor prevăzute în pro
gramul anilor 1986—1990.

în cadrul întrevederii s-au reali
zat o largă informare asupra desfă
șurării construcției socialiste în cele 
două țări prietene, cît și un tur de 
orizont asupra unora dintre cele mai 
actuale probleme ale vieții interna
ționale.

★
Nicolae Ceaușescu o acordă dezvol
tării multilaterale și adîncirii ra
porturilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Cehoslovacia, în 
spiritul stimei și încrederii reciproce.

S-a dat o înaltă apreciere rolului 
hotărîtor pe care ii au înțelegerile 
convenite în cadrul întâlnirilor la cel 
mai înalt nivel pentru evoluția 
fructuoasă a raporturilor de prietenie 
româno-cehoslovace.

Evidențiindu-se cursul ascendent al 
relațiilor dintre cele două țări, s-a 
apreciat că .există posibilități largi 
pentru a ridica, in continuare, nivelul 
colaborării bilaterale, îndeosebi în 
domeniul economic, al cooperării și 
specializării în producție, precum și 
în domeniul tehnico-științific. S-a 
apreciat că potențialul de care dispun 
economiile celor două țări oferă 
perspective pentru o și mai amplă 
colaborare, in acest sens fiind subli
niată posibilitatea ca în 1990 volu
mul schimburilor reciproce de 
mărfuri să atingă un miliard de 
ruble.

în timpul întrevederii s-a realizat, 
totodată, o informare privind evolu
ția construcției socialiste în cele 
două țări și s-a procedat la un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme actuale ale vieții interna
ționale.

„Zilele filmului 

românesc11 in capitala 

Danemarcei
COPENHAGA 23 (Agerpres). — 

In capitala Danemarcei au început 
..Zilele filmului românesc". Despre 
realizările cinematografiei noastre 
a vorbit Finn Aabye, directorul In
stitutului de film din Danemarca. 
Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai 
Ministerului Culturii, șefi ai unor 
misiuni diplomatice, cineaști, oa
meni de afaceri, ziariști, membri ai 
Asociației de prietenie Dgnemarca- 
Ramânia, un numeros public. După 
Copenhaga, iii perioada 28 martie 
— 28 aprilie, zile ale filmului româ
nesc vor fi organizate și in orașe
le daneze Aarhus, Odense, Haders- 
lev. și Skbrping..

„NU - bazelor 
militare străine!“

Mitinguri și demonstrații 
de protest în Grecia

ATENA 23 (Agerpres). — în ora
șul elen Patras a avut loc un. mare 
miting de protest împotriva prezen
ței bazelor militare americane pe 
teritoriul Greciei. Scandind lozinci 
precum „Nu — bazelor militare străi
ne !“, „Afară cu bazele !“, partici- 
panții au subliniat că negocierile 
privind viitorul instalațiilor militare 
de pe teritoriul elen trebuie să fie 
oprite, iar acestea să fie înlăturate 
din țară. O demonstrație similară de 
protest a avut loc în orașul La
rissa.

Guvernul elen respinge orice 
încercări de presiune în ca
drul actualelor negocieri cu 

S.U.A.
ATENA 23 (Agerpres). — Guver

nul Greciei consideră drept inaccep
tabile și neconstructive orice încer
cări de presiune în Cadrul actualelor 
negocieri eleno-americane în proble
ma bazelor militare ale S.U.A. de pe. 
teritoriul grec — a declarat la Atena 
un. purtător, de cuvînt guvernamen
tal, Această declarație a fost făcută 
în legătură cu unele luări de cuvânt 
din Congresul S.U.A., în cadrul că
rora cițiva senatori au cerut redu
cerea asistenței americane acordate 
anual Greciei cu 250 milioane de do
lari. în cazul in care va fi închisă, 
baza aeriană de la Helleriikon.

in favoarea reglementării pașnice 
a tuturor diferendelor

Dezbateri în Consiliul de Securitate în legătură cu escaladarea 
tensiunii in America Centrală

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 
— în Consiliul de Securitate al 
O.N.U. au continuat dezbaterile a- 
supra pîingerii Republicii Nicaragua 
privind escaladarea tensiunii in A- 
merica Centrală, pericolul de agre
siune împotriva teritoriului nica- 
raguan. precum și în legătură cu 
decizjâ S.U.A. de a trimite trupe pe 
teritoriul Hondurasului.

Reprezentantul Columbiei a dat 
citire unei declarații aprobate de 
țările membre ale ..Grupului de la 
Contadora“ și „Grupului de sprijin", 
in care se arată, intre altele, că sta
tele respective sînt îngrijorate de 
prezenta militară străină în Hon
duras și. cer respectarea strictă a 
principiilor neintervenției. nere- 
curgerii la forță si la amenințarea 
cu forța și reglementării pașnice a 
diferendelor.

Delegatul Algeriei, vorbind din 
partea unui grup de țări nealiniațe. 
a apreciat că recenta escaladare a 
acțiunilor militare în regiune are ca 
efect subminarea procesului de in
staurare a păcii, care presupune
Alți 800 militari americani trimiși în zona Canalului Panama

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Avioane de transport ale Pentagonu
lui ău început să sosească la baza 
aeriană Howard din zona Canalului 
Panamâ pentru â transporta alți circa 
800 de soldați în următoarele zile — 
a anunțat rețeaua americană de tele
viziune CBS. citată de agenția Pren- 
sa Latina. Trimiterea de trupe, sub 
pretextul protejării canalului, baze

Lucrările Adunării Generale a O.N.U.
Critici la adresa hotărîrii Administrației americane de a 
închide misiunea observatorului permanent al O.E.P. pe 

lingă Națiunile Unite
NAȚIUNILE UNITE 23 (Ager

pres). — în plenara Adunării Gene
rale a O.N.U. au continuat dezbate
rile asupra situației create prin de
cizia Statelor Unite de a inchide mi
siunea observatorului permanent al 
O.E.I’. pe lingă Națiunile Unite. 
Vorbitorii au apreciat că hotărîreâ 
S.U.A. contravine prevederilor acor
dului dintre O.N.U. și guvernul ame
rican in legătură cu activitățile Na
țiunilor Unite, principiilor și obiec
tivelor Cartei și normelor general 
recunoscute ale dreptului interna
țional. Totodată, s-a relevat că a- 
ceastă măsură este de natură să sub
mineze autoritatea O.N.U. si preocu
pările organizației mondiale pentru 
reglementarea pe cale politică, paș
nică, a situației din Orientul Mij
lociu.

Observatorul permanent al O.E.P. 
la O.N.U., Zehdi Labib Terzi, a dat 
citire unei notificări scrise primite 

abținerea de la amestecul străin în 
America Centrală.

CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager
pres). — Ministrul mexican al re
lațiilor externe. Bernardo Sepulveda, 
a avertizat că situația încordată din 
America Centrală, provocată de pre
zența forțelor militare străine in 
Honduras, poate declanșa o criză in 
regiune — transmite agenția Pren- 
sa Latina. într-un discurs pronun
țat la Ciudad de Mexico, el a subli
niat că nici un pretext nu poate jus
tifica amestecul în treburile interne 
ale unui stat si cu atit mai puțin nu 
poate fi motiv pentru acțiuni de 
destabilizare șl înlocuire a regimu
rilor naționale.

QUITO 23 (Agerpres). — Președin
tele Congresului unicameral ecua- 
dorian — parlamentul național — 
Jorge Zavala, s-a pronunțat pentru 
adoptarea de către Organizația Sta
telor Americane și Organizația Na
țiunilor Unite a unei poziții ferme 
împotriva amestecului S.U.A. în tre
burile interne ale Republicii Nica
ragua.

lor și cetățenilor americani, este în
soțită și de transporturi de material 
și echipament militar. Aceste noi 
efective se vor alătura celor peste o 
sută de militari deja trimiși în Pa
nama în ultimele două săptămîni. 
Trupele S.U.A. staționate la coman
damentul de sud se ridică în prezent 
la 10 000 de oameni.

din partea Ministerului american al 
Justiției, in care se confirmă hotărî- 
rea Administrației americane de a 
închide misiunea observatorului per
manent ai Organizației pentru Eli
berarea Palestinei pe lingă Națiunile 
Unite și de a iniția o procedură ju
ridică in acest sens.

Reprezentantul Emiratelor Arabe 
Unite a declarat că guvernul său se 
opune deciziei Administrației ameri
cane și iși exprimă îngrijorarea in 
legătură cu consecințele negative ale 
unei asemenea măsuri asupra viito
rului organizației mondiale.

Un număr de 61 de state au pre
zentat un proiect de rezoluție care 
cheamă S.U.A. să-și respecte anga
jamentele juridice internaționale si 
îl roagă pe secretarul general al 
O.N.U. să adopte măsurile corespun
zătoare pentru a asigura exercitarea 
funcțiilor misiunii O.E.P. la Națiuni
le Unite.

MOSCOVA

Congresul colhoznicilor din IJ. R. S. S.
Problemele politicii agrare vor ii supuse dezbaterii plenarei 

C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 23 (Agerpres). — S. 

Morcovescu transmite : La Moscova 
au început lucrările celui de-al IV- 
lea Congres al colhoznicilor din Uni
unea Sovietică, chemat să examineze 
dezvoltarea social-economică a colho
zurilor. proiectul Statutului model 
al colhozului și proiectul de Lege 
cu privire la cooperație. Totodată, 
urmează să fie aleasă componența 
Consiliului unional al colhozurilor.

într-un cuvînt de salut adresat

WASHINGTON 

Convorbirile ministrului de externe al 0. R. S.S.
■ >

In perioada 29 mai—2 iunie, la Moscova, urmează să aibă loc 
noua intilnire sovieto-americană la nivel înalt

Atomul la ora „demobilizării"

ILE DE PRESA
e scurt

participanților, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S.. Mihail Gorbaciov, a 
relevat importanța acestui forum, 
subliniind realizările obținute în ul
timii 2 ani și sarcinile puse in fața 
agriculturii sovietice de prevederile 
actualului cincinal. Totodată, vorbi
torul a anunțat că întregul complex 
al problemelor politicii agrare va fi 
supus dezbaterii unei plenare a C.C. 
al P.C.U.S.

Lucrările congresului continuă.

U.R.S.S. și S.U.A.. cu respectarea 
prevederilor acordului, privind apă
rarea antiracheță.

Dună întrevedere. președintele 
S.U.A.. a anunțat că a fost stabilită 
data noii întâlniri sovieto-americane 
la nivel înalt, aceasta fiind progra
mată la Moscova pentru perioada 
29 mai — 2 iunie 1988.

în aceeași zi. Ia Washington au 
continuat , convorbirile dintre secre
tarul de stat al S.U.A.. George 
Shultz, și ministrul sovietic de ex
terne, menționează T.A.S.S.

tele sisteme automate de ghidare și 
control cu care ele au fost dotate 2 
Oare lichidarea rachetelor nucleare 
să presupună distrugerea tuturor 
acestor mijloace tehnice 2

Problema devenind de stringentă 
actualitate, savanți din U.R.S.S., 
S.U.A.. Franța, ca și din unele țări 
nenucleare, întruniți nu de mult la 
Hamburg, au făcut un amplu 
schimb de păreri asupra perspecti
velor reconvertirii focoaselor nu
cleare și folosirii pașnice a „ato
mului. demobilizat". Interesul este 
explicabil : în lume există peste 
50 000 de focoase ; energia incor
porată în aceste focoase ar asigura, 
după opinia savantului sovietic Vi
talii Goldanski, funcționarea timp 
de 2—3 agi a tuturor centralelor 
atomo-electrice instalate in lume. 
Firește. explozibilul nuclear nu 
poate fi trecut direct. în reactoare, 
ci in urma unui proces de transfor
mare în combustibil nuclear — ceea 
ce ridică în fața oamenilor de ști
ință o serie de probleme — posibi
le însă de soluționat.

Iată și alte eventuale întrebuin
țări ale energiei nucleare devenite 
disponibile prin lichidarea rachete
lor militare : pentru reactoarele 
spărgătoarelor de gheață atomice, 
pentru crearea unor centrale elec
trice geotermale (apa pompată in 
adincurile pămîntului revine la su
prafață la temperaturi foarte înal
te). la extragerea unor rezerve geo
logice considerate pină acum irecu
perabile etc., etc.

Dar rachetele proprîu-zlse 2 Exis
tă multiple răspunsuri : golite de 
„umplutura" lor ucigașă, ele ar pu
tea fi folosite cu succes în irigații, 
ca rezervoare de apă. sau ca re
zervoare de petrol și gaze. Tot ast
fel cum afeturile rachetelor ar avea 
Perspective certe de reconvertlre tn... automacarale.

Și cum săbiile de odinioară au 
depenit piese de muzeu, de ce ra
chetele nucleare n-ar deveni, la 
rîndu-le, exponate — ale muncii 
pașnice — ilustrînd victoria rațiunii 2 !

D. ȚINU

Documentul apreciază că aceste | 
manevre constituie o gravă ame- I 
nintare nu numai la adresa secu- * 1 
rității R.P.D. Coreene, dar si a pă
cii si stabilității în întreaga regiu- I 
ne si cheamă Ia încetarea lor ime- I 
diată.

CONFLICTUL DINTRE IRAN 
ȘI IRAK. Forțele armate irakiene 
au lansat, marți, noi rachete asu- . 
pra Teheranului. Totodată, avioane I 
de luptă irakiene au efectuat rai- I 
duri asupra a șapte orașe iraniene. 
Forțele aeriene irakiene- au intre- I 
prins 359 misiuni de luptă in adin- | 
cimea teritoriului Iranului si asu
pra pozițiilor iraniene in diferite ■ 
sectoare ale frontului. Pe de altă I 
parte, din capitala Iranului se a- • 
nunță că un cartier de locuințe din 
Teheran a fost lovit, marți, de o I 
nouă rachetă irakiană sol-sol. care | 
a provocat victime in rîndul popu
lației civile si pagube materiale. ■ 
Orașele Shushtar. Kuhdasht. Oru- I 
miyeh, Tabriz. Dezful. Ilan si Aba- 1 
dan din Iran au fost bombardate 
de avioane de luptă irakiene.

APEL. Secretarul general al
O.N.U.. Javier Perez ele Cuellar, a I 
adresat Iranului si Irakului un | 
apel insistent de a înceta toate ac
țiunile ostile dintre cele două țări. . 
Aceste acțiuni! a arătat secretarul I 
general al O.N.U.. Împiedică apli- ' 
carea rezoluției Consiliului de 
Securitate și înrăutățesc atmosfera | 
pentru noua rundă de consultări | 
cu reprezentanții celor două state, 
care se desfășoară in prezent la i 
Națiunile Unite.

CONSTITUȚIE. Adunarea Națio
nală Constituantă a Braziliei, in- | 
trunită in plen, a aprobat, cu ma- | 
ioritate de voturi, amendamentul 
care instituie in viitoarea Const!- « 
tutie a tării sistemul de guvernare I 
prezidențial (președintele este șef ' 
al statului si al guvernului) — 
transmite agenția E.B.N. De ase- I 
menea, a fost acrobat mandatul de | 
cinci ani pentru viitorii președinți 
ai Braziliei. •

GREVA. Ca urmare a grevei • 
membrilor echipajelor feriboturilor 
care fac Iegătpra intre Marea Bri- I 
tanie și continent, zeci de camioa- | 
ne așteaptă de zile întregi îmbar-
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