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TEORIA Șl PRACTICA REVOLUȚIONARĂ
ÎN CONCEPȚIA ȘTIINȚIFICĂ A PARTIDULUI, 

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
„Afirmarea rolului conducător al partidului nu se poate în

făptui decît în strinsă legătură cu clasa muncitoare, cu oamenii 
muncii, cu întregul popor; mimai participarea întregului popor la 
conducerea societății noastre socialiste dă expresia supremă a ro
lului conducător al partidului în societate”,

NICOLAE CEAUȘESCU

OBIECTIVE SI SARCINI ECONOMICE PRIORITARE

CALITATE VASLUI : Importante sporuri la producția fizică

Șl COMPETITIVITATE
in magistrala Expunere prezentată 

la marele forum al democrației 
muncitorești-revoluționare din no
iembrie anul trecut, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază că „se 
impune să se acorde o atenție deo
sebită realizării prevederilor privind 
ridicarea nivelului tehnic, îmbunătă
țirea. calității tuturor produselor". 
Precizarea făcută de secretarul ge
neral al partidului nostru eviden
țiază net ideea că îmbunătățirea ca
lității produselor reprezintă una din 
căile importante de acțiune pentru 
creșterea rapidă a eficienței activității 
economice. Devenită obiectiv hotă- 
ritor și cale indispensabilă de urmat 
în dezvoltarea intensivă a țării noas
tre, creșterea calității produselor im
pune tuturor colectivelor și fiecărui 
om în parte cerința unei noi înțe
legeri, a unei noi 
sarcinile ce de
curg din nivelul 
și oonținutul ei.

Viziunea largă 
In care abordează 
conducerea parti
dului nostru pro
blema calității 
impune să pri
vim îmbunătăți
rea calității pro
duselor nu nu
mai prin prisma 
simplei ridicări a 
parametrilor teh
nici, ci, mai ales, 
prin aceea a 
transformării in 
modul de a gîndi, 
proiecta. fabri
ca și livra consumatorilor — 
productivi sau neproductivi —
orice produs. Astfel, calitatea tre
buie înțeleasă ca un atribut
complex și dinamic al produselor și 
serviciilor. Afirmația potrivit căreia 
calitatea produselor este un rezultat 
al calității tuturor activităților dintr-o 
unitate, prin aceasta recunoscîndu-se 
caracterul ei complex, reprezintă as
tăzi o realitate îndeobște recunoscută. 
Și totuși, in unitățile economice cali
tatea produsului este încă puternic 
centrată doar pe o parte din activi
tăți, și anume pe cele de execuție. 
Dependența calității produselor de ca
litatea actelor conducerii, de calitatea 
deciziilor adoptate și a informațiilor 
utilizate, a cadrului structural, a me
todelor și tehnicilor folosite cere nu 
numai conștientizarea producătorilor, 
ci și stimularea acțiunilor în vederea 
realizării concordanței dorite.

Care este insă în practică modul 
!n care se asigură integrarea tuturor 
activităților care concură la stabili
rea și realizarea calității ? Unde se 
poate regăsi într-o întreprindere 
„creierul calității", centrul în care 
se regăsesc informațiile strînse și a- 
nalizate, corelate și sistematizate ? 
Care sînt fluxurile prin care se sta
bilesc legături între cei ce dețin, cei 
ce prelucrează și cei ce utilizează 
Informațiile referitoare la calitate ?

Cadrul organizatoric al asigurării 
și controlului calității produselor de
notă o împărțire a personalului în 
6—8 grupe, din care doar una se o- 
cupă de analiza calității, restul fiind 
orientate asupra laturilor tehnice și 
de constatare a calității materiilor 
prime și materialelor, a reperelor, 
subansamblelor, a parametrilor uti
lajelor etc. Așadar, nu integrare, ci 
divizare a forțelor, nu complexitate, 
ci parțialitate. Desigur, nu putem 
nega utilitatea acestor activități in 
privința evaluării calității. Nu îm-

atitudini fața de

• : " ' i ,i I .ic
părtăștm însă preponderența care 11 
se atribuie, deoarece prioritatea 
preocupărilor trebuie să răspundă la 
cerința : „calitatea nu.se controlează, 
ci se prevede".

Pentru unitățile economice, nece
sitatea de a privi calitatea in pers
pectivă șl ca un atribut dinamic și 
nu stație al produselor implică inves
tigații și rezolvări corespunzătoare 
pentru probleme de genul : care sint 
cele mai noi soluții oferite de știin
ță și tehnică in domeniul respectiv ? . 
In ce perspectivă sînt aplicabile in 
producție ? în ce măsură vor afecta 
noile produse proiectarea și fabrica
rea produselor existente ? Dar ex
ploatarea ?, , Cu ce, cheltuieli.’ se va 
obține noua calitate a produsului ? 
Ce modificări vor surveni în struc
tura fabricației ? Care ar putea fi 
concurenții pe piața internațională ? 

Căror categorii 
de consumatori 
le este adresat 
produsul ? în ce 
măsură se înca
drează in con
sumurile restric
tive de resurse ? 
Cit de mult afec
tează mediul în
conjurător ? etc.

Astfel, asimila
rea In fabricație 
a unui produs 
nou sau moder
nizat, act de de
cizie majoră a 
cărui calitate în
clină balanța efi- 
.cienței’ spre plus 

sau minus, solicităstudii ample, 
complexe. Parțial, răspunsurile la 
Întrebările tehnice sînt asigurate de 
compartimentele de cercetare-pro
iectare, dar restul aspectelor sînt 
uneori incomplet , sau nesatisfăcător 
soluționate tocmai datorită lipsei sau 
necorelării informațiilor necesare.

Din investigațiile desfășurate în 
unități din Capitală și din tară re
zultă că. unul djn blocajele care mai 
stăruie încă.in mentalitatea și com
portamentul factorilor de decizie și 
execuție este circumscrierea calității 
exclusiv parametrilor tehnici.

Se afirmă frecvent că elaborarea 
metodologiei unitare pentru determi
narea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, care face posibilă evalua
rea fiecărui parametru permite 
fiecărei unități economice stabilirea 
strategiei pe care trebuie s-o urme
ze. Desigur, această metodologie este 
un pas pe calea rezolvării unei stra
tegii a noii calități, dar aceasta nu 
poate suplini lipsa celorlalți pași : 
economic, ecologic și nu în ultimă 
instanță social-uman.

Pentru întreprinderea producătoa
re, calitatea trebuie să însemne și o 
strictă corelare a nivelului cerut cu 
costul de producție. Or, aceasta 
presupune atît informații referitoare 
la nivelul parametrilor țehnici, eco
nomici. ergonomici, estetici ai pro
dusului — cerință realizată parțial 
prin intermediul metodologiei men
ționate. cit și informații priVind 
costurile cu care acești parametri se 
obțin sau urmează să se obțină. Din 
acest punct de vedere se resimt încă 
lipsuri, dată fiind înțelegerea greșită 
a rolului costului calității în elabora
rea și transpunerea in viață a strate
giei de urmat. Astfel, la ora actuală,

Gheorqhita CĂPRARESCU

Colectivele de oameni ai muncii 
de pe, platformele industriale ale 
orașelor vasluiene obțin însemnate 
realizări în îndeplinirea și depășirea 
producției fizice.. Ca urmare a unei 
mai bune organizări a muncii, în
făptuirii în avans a măsurilor de 
modernizare, și valorificare superi
oară a materiilor prime, materia
lelor și energiei, s-au realizat su
plimentar produse electrotehnice șl 
electronice in valoare de 5,2 mili
oane lei, utilaje pentru explorări 
geologice, foraj și exploatare sonde 
totalizind 3,8 milioane lei, 760 mc

prefabricate și panouri mari din 
beton armat, 385 tone vată mine
rală și produse din vată, 2 100 cor
puri abrazivei mobilă și mobilier 
din lemn, încălțăminte, confecții 
textile și altele. La panoul de 
onoare al întrecerii socialiste și-au 
înscris numele colectivele Între
prinderilor de materiale izolatoare 
„Premi", „Textila" și de confecții 
Vaslui, de elemente pneumatice și 
aparate de măsură Birlad, Fabricii 
de utilaj complex și „Moldotex" 
din Huși. (Petru Necula).

FIENI : Acțiuni de modernizare a utilajelor și instalațiilor

Cum și cine analizează 
calitatea producției în 
ansamblul ei ?
Mai bună organizare, 
mai bună adaptare la 
cerințele creșterii efi
cienței economice 
Calitatea costă, dar lip
sa ei costă și mai mult

Oamenii muncii de la Combina
tul de lianți și azbociment . din 
Fierii, unitate deținătoare a Înal
tului titlu de „Erdu' al Muncii So
cialiste", acționează stăruitor pen
tru ' ridicarea la cote tot mai înalte 
a rezultatelor economico-financia- 
re. Astfel, de' la începutul anului, 
aici au fost înregistrate, importante 
sporuri față; de prevederi la pro
ducția fizică; productivitatea mun
cii si alți indicatori, in condițiile 
încadrării stricte in consumurile 
specifice planificate de energie e- 
lectrică și combustibil. La baza 
acestor realizări se situează, intre 
altele, acțiunile . ample întreprinse 
pentru modernizarea utilajelor și

înstalățiilor.
în această privință, 1 
fectuate la reductorul ___
kW al liniei de 3 000 tone clin
cher pe zi, a cărui durată de 
funcționare a fost prelungită în 
acest fel cu peste 10 ani. recondi- 
ționarea. intr-un ritm record, a 
unui inel de rulare cu o greutate 
de 90 tone și perfecționarea con
structivă a virolelor grupurilor de 
sprijin din componenta aceleiași 
linii, operație ce a condus la creș
terea; fiabilității acestor subansam- 
ble de peste 5 ori si reducerea 
substanțială a consumului de Cără
mizi refractare. (Gheorghe Manea).

Sînt de remarcat, 
lucrările e- 
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PAROȘENI : Cărbune peste prevederi

,Harnicul .cojectiv de muncă al 
întreprinderii miniere Paroșeni, 
din, bazinul carbonifer, al Văii Jiu
lui,' care poartă cu mîndrie titlul 
de „Erou al Muncii Socialiste" și 
care. în primii trei ani ai actualu
lui cincinal, a extras peste pre
vederi. 246 000 torte cărbune, a în
ceput și ' acest an cu bune rezul-

ta te în producție. Folosind la în- 
. treaga capacitate complexele me

canizate din abataje și timpul de 
lucru în toate schimburile, acor- 
dind toată atenția creșterii randa
mentelor pe fiecare post, minerii 
din Paroșeni au extras suplimen
tar prevederilor de plan 5 400 tone 
cărbune. (Sabin Cerbul.

Societatea noastră se află în- pre
zent in faza finală a înfăptuirii 6- 
biectivului strategic stabilit de Con
gresul al XIII-lea — trecerea la sta
diul de țară socialistă mediu dezvol
tată. La 45 de ani de la victoria re
voluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialiștă și 
41 de ani de la trecerea la construc
ția socialistă in România, bilanțul 
general, al drumului parcurs, al rea
lizărilor conferă deplină -încredere in 
capacitatea orinduirii noi de a solu
ționa în mod su
perior probleme
le .dezvoltării, de 
a imprima rit
muri înalte pro
gresului economi- 
co-social al tării,. 
în capacitatea cla
sei muncitoare. a 
partidului său po
litic de a conduce 
și dinamiza pro-, 
cesul revoluțipnar, 
de a înfăptui 
aspirațiile de pro
gres și bunăstare 
ale întregului pp- 
por. Tabloul de' 
ansamblu al reali
zărilor istorice pe

■ calea edificării so
cialiste deschide, 
totodată' perspec
tiva înțelegerii 
mai bune a dru
mului străbătut de . . 
in înfăptuirea socialismului, a schim
bărilor profunde produse in socie
tatea românească, prfecum și a elabo
rării, pe această bază, a direcțiilor 
de activitate viitoare.

In lumina experienței dobîndite de 
România ’in procesul revoluționar al 
edificării noii' societăți, se poate a- 
precia, că .unul din adevărurile fun
damentale' ale' socialismului științific 
— conducerea de către partid a aces
tei mărețe-opere istorice — își pro
bează din plin viabilitatea, reprezen- 
tînd condiția, majoră, factorul primor
dial' al succesului în făurirea socie- 

1 tățiî socialiste multilateral dezvoltate, 
în accelerarea progresului social. In 
această ' perspectivă, făurirea parti
dului muncitoresc unic, în februarie 

, X948, prin unirea pe baza principiilor 
socialismului științific a Partidului

Comunist și Partidului Social-Demo
crat, s-a înscris ca unul din momen
tele hotăritoare ale înaintării pe ca
lea revoluției și construcției socia
liste. Așa cum aprecia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la împlinirea a 
40 de ani de la realizarea unității po
litice a clasei muncitoare, putem a- 
firma, pe baza realităților, a fapte
lor de netăgăduit, că fără existența 
unității clasei muncitoare, fără un 
partid unic al acesteia — Partidul 
Comunist Român — nu am fi putut

Partidul - centrul vital, 
factorul dinamizator

al dezvoltării
societății socialiste

poporul nostru

Pentru îndeplinirea in condiții superioare de calitate și eficiență a sarcinilor deosebit de importante care îi revin 
privind fabricarea unor produse complexe, necesare programelor prioritare ale economiei, întreprinderea de mașini 
grele din Capitală utilizează cu succes tehnica de calcul și informatica. Experiența in acest domeniu a întreprinde

rii bucureștene este prezentată în pagina a ll-a a ziarului Foto : E. Dichiseanu

TÎRGU MUREȘ

Produse de înalt 
nivel tehnic 
și calitativ

La întreprinderea „Electromureș" 
din Tirgu Mureș — unde se desfă
șoară o activitate susținută de cer
cetare și proiectare constructivă și 
tehnologică — au fost realizate noi 
produse de înaltă tehnicitate. între 
acestea se numără cablurile „Te- 
lecomp" (in peste 301) tipodimen- 
siuni) folosite, cu precădere, în au
tomatizări și telecomunicații —, 
cordoanele extensibile spiralate 
pentru telefonie, cablurile pentru 
automatizări in electronică, pentru 
fabricarea frigiderelor și a mașini
lor automate de spălat, cordoanele 
cu fișe și prize injectate, precum 
și o largă gamă de cabluri desti
nate industriei aeronautice, con
strucțiilor navale și altor do
menii prioritare ale economiei na
ționale. Pentru realizarea acestor 
produse — care din punct de ve
dere calitativ corespund celor mai 
exigente standarde internaționale 
— colectivul de aici a proiectat și 
construit, în perioada pregătirii 
fabricației, 8 tipuri noi de utilaje, 
numeroase dispozitive, iar în co
laborare cu unități din cadrul Mi
nisterului Industriei 
produs trei variante noi de mate
riale electronizante. 
că acest efort de 
execuție a făcut ca, în prezent, 
„Electromureș" să asigure toată 
gama de cablaje de înaltă tehnici
tate necesare economiei naționale. 
Totodată, numărul cablajelor ex
portate a ajuns să se ridice la 
peste 500 sortotipodlmensiuni. ceea 
ce a făcut ca în acest an volumul 
producției de export să crească, 
față de anul precedent, cu peste 40 
la sută, în condițiile in care, prin 
prelucrarea superioară a materia
lelor deficitare, consumul pe uni
tatea de produs a scăzut conside
rabil. (Gheorghe Giurgiu).

(Continuare in pag. a Il-a)
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" DE ANI de la Începerea 
COOPERATIVIZĂRII

AGRICULTURII 
tN ȚARA NOASTRĂ

Chimice, au
De remarcat 
concepție și

„M-am înscris cu 2 ha, o căruță 
și 2 cai. Atît aveam, atît am adus. 
S-au unit pînă la urmă 23 de fa
milii și oamenii m-au ales pre
ședinte. Eram președintele coope
rativei agricole de producție „8 
Martie" — asta s-a intimplat la 
24 mai 1953 — și averea, noastră 
se putea număra pe degete. A 
trebuit multă muncă pentru a-i 
convinge pe oameni, dar cu timpul 
s-au convins. Mi-1 aduc aminte pe 
Miroi N. Ion — venea cu 3 ha. Pe 
Dumitru Miroi — cu 2 ha. Pe An
drei Dumitru — 3 ha. un cal și o 
căruță. Acum să-i vedeți... Au ca
se. au mașini, au copii așezați la 
casele lor..."

Da, Istode M. Tudor, azi pensio
nar. a fost primul președinte al 
C.A.P. x „8 Martie" Chirnogi — 
cunoscută comună călărășeană. To
tul este să-I lași să-și depene amin- ■ 
tirile. Are o mulțime. Și dacă ceva 
(vreo dată, vreo cifră) îi scapă, te 
trimite la Arhivă, unde totul este 
foarte clar. Nu de alta, dar mii de 
file (îngălbenite, incopciate îngri
jit) parcă așteaptă ca, din cind în 
cind, cineva să le mai răsfoiască. 
...„Subsemnatul Dumitru St. An
drei din comuna Chirnogi. raionul 
Oltenița, regiunea București, rog 
să fiu Înscris in G.A.C., consim
țind, atît eu cit și familia mea, de

PE TEMELIA MUNCII UNITE
bună voie și nesilit de nimeni. Vin 
cu următoarele : pămint — 2 ha, 
căruțe — 1,. cal — 1, unelte agri
cole — plug, grapă. După care sem
nez : soț, soție..." „Proces verbal 
încheiat astăzi 13! martie 1953. Sub
semnați! țărani săraci și mijlocași, 
plugari din comuna Chirnogi, raio
nul Oltenița, regiunea București, 
Republica Populară Română, ne 
întovărășim din inițiativă proprie, 
cphstituindu-ne. în G1A.C. sub. de
numirea de „8 Martie", cu sediul 
la Chirnogi". Urmează semnături 
cu creionul... Din curiozitate : total 
inventar... adică : .4 pluguri cu trac
țiune animală, .4 grape, 2 prășitoăre 
tot cu tracțiune animală... In plus : 
butoaie de fier •*-  6, care și căruțe 
— 8, hamuri —.5. hățuri — 5... To
tul este trecut, subliniat, inventa
riat. Totul. In filele: acelea galbene 
de vreme. Dar .7 ani mai tîrziu ? Tot 
Arhiva ne lămurește. în 1960 numă
rul plugurilor cu tracțiune animală 
a ajuns la-468,-au apărut 60 de pră
sitori,' o semănătoare pentru; păioa- 
se, alta pentru porumb, o greblă 
mecanică, o mașină de tăiat po
rumb. două pompe pentru irigat, cu 
motor. Suprafața agricolă '—. 2 522. 
ha, producțiile sporind și ele sub
stanțial. De ce neapărat am luat 
ca punct de reper anul 1960 ? Pen
tru că la 16 octombrie I960 a luat 
fijnță și cea de-a-doua cooperativă 
agricolă de producție — Stupinele, 
pentru că valoarea averii obștii 
crescuse (doar in 7 ani) la 37 mili
oane lei, chirnogenii permițîndu.-și 
chiar, pentru „nevoi socio-Cultura- 
le“, să aloce suma de 461 000 lei 1 
„După ce s-a încheiat cooperativi
zarea. aici, la Chirnogi — iși deapănă 
gîndurile și Gheorghe Stănimir (și 
el. azi, pensionar C.A.P., dar din 
1966 pînă in 1985 — președintele 
C.A.P. „8 Martie") — am în
ceput cu adevărat să căpătăm pu-

tere. Au venit specialiștii (ingineri, 
tehnicieni). între noi și C.A.P. Stu
pinele era tot timpul o întrecere : 
care să dea thai mult la hectar, 
în 1981 cooperativa a obținut titlul 
de „Erou al Muncii Socialiste'1, 
apoi ordine, medalii. Faceți și dum
neavoastră comparații. Credeți că 
mai există vreo casă fără televizor, 
fără aparat de radio ? Au schim
bat chirnogenii rogojina cu 
chetul, au desființat sobele de 
Acum iși fac solarii în curte, 
dini arătoase, case sănătoase, 
poezie, e adevărul curat“.

par- 
paie. 
gră- 
Nu-i

Zvon de primăvară la Chirnogi 
—- la nici 7 km de Dunăre, într-o 
extremitate a cimpiei Burnasului, 
in peticul de luncă de la con
fluență Argeșului cu Dunărea. Nu 
se știe dacă va mai ninge sau nu, 
cind vor începe ploile — care, ori
cum, trebuie’ să Înceapă, că sint 
buna pentru pămint. Sint pregătiți 
de primăvară, tși vor dichisi grădi
nile, vor vărui copacii (străzile 
sint umbrite de catși, de ienuperi, 
de molizi), vor gospodări și ultima 
palmă de. pămint. Cine își mai ă- 
duce aminte că odată, demult, — ce 
înseamnă citeva decenii pentru Is
torie?! — „fala‘'orașului din apro
piere era însemnată de două mori, 
două prese de ulei și două cojoca
rii ? I Au mult de lucru azi, acum, 
la Timpul prezent. E firea lor, e 
felul lor de a fi — ambițioși, gospo
dari. Așa s-au știut din moși-stră- 
moși. Sînt simpli la vorbă, deschiși, 
preferind să-ți spună din inimă, cu 
vorbă întreagă, „bună dimineața" 
decît să-ți ureze, printre dinți, ab
sent, cine știe ce ,,’neața". „Sîntem 
a treia comună din județ, din punct 
de vedere economic — ne istori
sește chiar primărița comunei, Je- 
nica Istode. Tot ce s-a realizat în 
ultimii ani înseamnă efort, mare

efort : complexul comercial, dis
pensarul uman, zecile de case noi. 
Nu trebuie să-1 indemni pe chir- 
nogean să-și cultive metrul de pă- 
mînt pentru că el are teribilă grijă 
de fiecare palmă de pămint. Toată 
lumea se miră cum vara stau pe 
șosea caișii plini de rod și nimeni 
nu-i culege. Uite-așa. pentru că tot 
omul are, în curtea lui tot ce-i tre
buie. Este interesant că intr-o fa
milie de 5 persoane — 3 lucrează 
la C.A.P. și 2 in industrie. Adică 
se organizează perfect. Soțul este 
angajat la Oltenița, la Șantierul 
naval, la Topitorie, și după-amiaza 
își ajută nevasta la C.A.P.

Primăvara bate la porțile grădi
nilor, dă ocol cîmpurilor. E treabă 
multă. La C.A.P. Chirnogi — care 
din 13 ianuarie 1989 a unit C.A.P,-u- 
rile „8 Martie" și Stupinele — se 
pregătesc răsadnițele, fertilizarea 
faziala a păioaselor. fertilizarea or
ganică a cimpului, chiar și lucrările 
de întreținere la vie. în cele 3 școli, 
peste 1 400 de copii învață, 
cola — asociație economică 
rulajul anual al păsărilor 
80 000—90 000 — colectivul

La Avi-
— unde 
este de 
condus 

de dr. Dobre Vasile verifică solu
ții noi (incălzire. hrană), ca să 
împlinească producția de 6,5 mili
oane lei pe an. La I.A.S. — care 
gospodărește 12 000 ha teren agricol, ■ 
11 000 ha teren arabil (cultivind 
grîu, orez, soia) și două ferme (de 
vaci cu lapte și. ovine) — Ilie Ma- 
vrodin, secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii, și Ion Cos- 
tache.. director comercial, spun că 
în curind vor fi date in folosință : 
un atelier mecanic pentru reparat 
combine, o brutărie, că rezultatele

Smaranda OȚJEĂNU
(Continuare in pag. a IlI-a)
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obține marile realizări pe calea fău
ririi societății socialiste.

Natura sistemului politic făurit in 
societatea noastră pe baza puterii 
politice a clasei muncitoare in a- 
lianță cu țărănimea, cu întregul 
popor conferă conducerii politice în 
socialism superioritatea sa de esență, 
exprimată în progresele economico- 
sociale obținute, pe parcursul unei 
epoci de bogate împliniri.

Cursul novator aî Congresului al 
IX-lea, care a ridicat pe o treaptă 
superioară exercitarea rolului con
ducător al partraului. experiența 
acumulată in această' perioadă arată 
că procesul conducerii politice a so
cietății socialiste se dezvoltă și per
fecționează el însuși o dată cu dez
voltarea noii societăți, consolidarea 
bazei sale politice, economice, socia
le. Una din sursele dinamismului vie
ții politice in societatea noastră o 
constituie însăși evoluția mereu as
cendentă a clasei muncitoare care 
deține rolul conducător in societate. 
Revenindu-i în mod legic rolul 
istoric' de a reprezenta. în în
tregul proces al revoluției și con
strucției socialiste, factorul ho- 
tărifor al transformării întregii so
cietăți, al înnoirilor țrv toate dome- . 
niile'vieții materiale și spirituals, cla
sa muncitoare', și. o dată cu ea, 
partidul său revoluționar au cunos
cut'. la rîndul lor, puternice trans
formări înnoitoare. O dată cu dez
voltarea numerică și cu schimbă
rile calitative din structura cla
sei muncitoare, o dată cu maturiza
rea conștiinței politice noi, partidul 
s-a perfecționat el însuși, a crescut 
capacitatea sa de mobilizare a mase
lor, s-a dezvoltat legătura indestruc
tibilă dintre partid și popor.

Promotorul unei strategii științifi
ce, revoluționare de ’ 
cietății 
munist 
treaptă 
luționare . _______ . .
din țara noastră, a demonstrat că re
prezintă singura forță politică din 
istoria îndelungată a patriei noastre 
care s-a identificat plenar cu intere
sele întregii națiuni și a acționat cu 
întreaga răspundere pentru ridicarea 
țării la un nivel tot mai înalt de 
dezvoltare, economică și socială, de 
bunăstare și fericire a poporului. Prin 
partidul său revoluționar, clasa mun
citoare din România și-a asumat în 
mod conștient rolul istoric ce-i revi-

dezvoltare a so-
Par.tidul Co- 
ridicat pe o 
tradițiile revo-

socialiste,
Român a
superioară ______ ____
ale mișcării muncitbrești

ne în accelerarea progresului social. 
Realizările obținute în construcția 

socialismului, cu deosebire in ulti
mii 24 de ani, evidențiază cu putere 
că in dezvoltarea societății noastre 
in general, in afirmarea rolului con
ducător al partidului, Congresul al 
IX-lea a marcat inaugurarea unei 
etape de un puternic dinamism re
voluționar, a deschis calea unei gin- 
diri și activități novatoare, a abor
dării curajoase a problemelor noi 
ale dezvoltării economice si spcial» 

a soluționării ’ 
in concordau■" 
cerințele 'îi 
tinuă jevolv). 
vieții sociale. . 
de-al IX-lea Cor, 
greș al partidului, 
arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
a deschis o nouă 
epocă revoluțio
nară în activitatea 
partidului, punînd 
capăt conservato
rismului, șablonis- 
mului. și con
cepției „modelului 
unic" în construc
ția socialistă. în 
perioada pe care 
a inaugurat-o fo
rumul comuniș
tilor români din 
iulie 1965 au fost 
criticate cu curaj 

stările de lucruri negative acumulate 
în practica construcției socialiste, în 
activitatea teoretică și organizatorică 
a partidului, s-au evidențiat căi noi 
pentru creșterea rolului 
dinamizarea întregului 
luționar.

Perspectiva nouă pe 
chis-o această etapă 
tinetă a construcției

partidului în 
proces revo-
care a des- 

istorică dis- 
socialiste în 

țara noastră este aceea a ridicării 
la un nivel superior a rolului con
ducător al partidului în societate, in 
concordanță cu cerințele noi alf or
ganizării și conducerii procesului 
revoluționar în noile sale etape» De*,  
finirea partidului ca centru vicgl al 
întregii societăți exprimă sintetic 
importanta hotăritoare a exercitării 
rolului '

’ temui 
cietății 
dul, 
varășul Nicolae Ceaușescu, 
zintă nucleul în jurul căruia gravi
tează întreaga societate și de la care 
radiază energia și lumina ce pun in 
mișcare și asigură funcționarea în
tregului angrenaj al orinduirii socia
liste. Această integrare „a funcțiilor 
sociale ale partidului în însăși struc
tura societății face din țl expo
nentul autentic al aspirațiilor și in
tereselor întregii națiuni. Nu numai 
în elaborarea științifică a liniei poli
tice generale, in definirea direcțiilor 
prioritare de acțiune pentru înfăp
tuirea obiectivelor fiecărei etape de 
dezvoltare, dar și în aplicarea in 
practică a acestei linii politice, în 
organizarea și conducerea întregii 
activități economico-sociale. partidu
lui ii revine o răspundere ma.’oră 
pentru realizarea aspirațiilor, scopu
rilor și valorilor polirice ale clasei 
muncitoare, a năzuințelor de progres 
ale întregii națiuni.

Procesele transformatoare care au 
avut loc in ultimele două decenii în 
viața politică a societății noastre so
cialiste — prin dezvoltarea și perfec
ționarea cadrului democratic de con
ducere, afirmarea principiului con
ducerii colective la toate nivelurile 
vieții economice și sociale, promo
varea fermă a autoconducerii șl 
autogestiunii muncitorești — au pro
bat in mod concludent relația nece
sară care există în dezvoltarea noii

I. STANESCU

și funcțiilor sale in / sis- 
conducerii

noastre 
sublinia în

politice 
socialiste.

acest
a l so-
Parti- 

sens to- 
repre-

(Continuare în pag. a lîl-a)

Prețuirea înaintașilor
„Cel care pune preț 

la onoarea părinților 
săi nu va scăpata 
niciodată". Ne-a rămas 
o asemenea formulare 
precisă, aforism, 
perativ, cuvint 
mentar printre 
altele cu referință 
ancorarea ființei 
rinduiala spirituală

im- 
testa- 
atitea 

la 
in 
a 

părinților. Să pui preț, 
adică să crească in 
ochii tăi, și o dată cu 
asta in ochii celorlalți, 
ceea ce este onoarea 
părinților. . Eminescu 
știa, cind afirma acest 
imperativ, că se în
scrie in cea mai adin- 
că tradiție europeană 
prin aceste cuvinte; a 
crește onoarea părinți
lor, viața ta să fie un 
spor de noblețe, adaos, 
ciștig de virtute la o- 
noarea părinților. Fie
care generație are da
toria de a mări. desă- 
vîrși onoarea părinților, 
a etniei sale, a neamu
lui său. Cinstea, onoa
rea ca valori supreme 
pentru care merită să 
trăiești pe pămint.

N-am greși dacă am 
spune că opera lui Mi
hai Eminescu este o 
căutare febrilă și ade
sea găsirea onoarei pă
rinților pe care o arată 

. in fapte ale cuvintului 
străbătute de geniu, de 
focul harului transfi
gurator, șporindu-i ast
fel strălucirea, mărtn- 
du-i prețul in ochii se
menilor. deșteptindu-i 
la lucrare întru edifi
carea ființei Patriei.

Știind că aceasta este 
"ea mai ■ adincă menire 
a sa d,e a pune preț 
pe munca și împliniri
le. înaintașilor, el va 
cerceta documentele 
istoriei acestui popor, 
va porni In 
spațiului și 
românesc, a 
ce mișcă

căutarea 
timpului 

virtuților 
adincurțle

morale ale inimii noas
tre. 'Eminescu va de
veni o expresie a fiin
ței poporului român și 
anume una deplină, 
cum s-a spus.

„Da, de la Roma ve
nim, scumpi și iubiți 
compatrioți din Dacia 
Traiană" ; „Vulturul 
Gloriei romane a smuls 
inima din Roma mu
rindă... și o lăsă să 
cadă inima Romei în 
pămintul Bourului. A- 
cest pămint era Dacia" 
— va spune intr-un a- 
vint tineresc. Din a- 
cest mistuitor dor, în
demn lăuntric de-a 
pune preț pe onoarea 
părinților, a înaintași
lor, va răscoli istoria și 
toposul acestui neam ca 
un miner neobosit răs
colind munții după șu
vița de aur. A izbutit să 
smulgă din uitarța do
cumentelor istorice, să 
trezească încă o dată 
prezenta lui Stefan cel 
Mare intre noi, a lui 
Mircea și a lui Matei 
Basarab. a lui Alexan
dru cel Bun și a lui 
Mihai. Vroia să scrie 
un Dodecameron. avem 
fragmente, planuri ce 
vroiau să cuprindă in 
douăsprezece cărți toa
tă istoria poporului 
nostru, 1 Basarabii și 
Mușatinii : „Cei dătă
tori 
tori 
din 
din

A 
un capăt la altul, tot 
spațiul locuit de ro
mâni, ca pe un pămint 
sacru, așa cum este pă
mintul fiecărui neam 
și al fiecărei seminții 
in ochii săi ; a .răsco
lit istoria poporului 
nostru din originile 
sale ; i-a cercetat, spi
ritual și filozofic, fiin
ța supremă, așa cum 
Virgiliu pogoară in a-

de Lege și-așeză- 
de datini / Lumine 
lumine, Mușatini 
M ușatini".
bătut pe jos, de la

dineurile abisale 
căutarea părinților 
— a părinților căci 
aceste rădăcini 
Patria, din această lu
crare pe care, la rîn- 
du-le, 
vin au 
sporească ________
In acest fel a deve
nit el un model pen
tru generațiile urmă
toare in tripla lor an
gajare în spațiu, in 
timp, in ontologia a- 
cestui popor euro
pean. Mă uit la acest 
document MS. 2 275/172. 
la aceste douăsprezece 
titluri de cărți ce tre
buiau scrise ca să cu
prindă întregul spațiu 
și timp românesc. Sea
mănă grozav cu alt 
plan asupra istoriei 
neamului său rămas 
tot așa, în fașă, intre 
manuscrisele altui ge
niu de seamă, anume 
Holderlin, care avea 
convingerea că „feluri
le reprezentărilor și 
formele poetice" încă 
din lumea veche „sunt 
subordonate Patriei, 
patrioticului" In spi
ritul „cuvintului ce ex
primă adevărul", ce
mișțd sori și stele prin 
iubire față de solul
natal, așa cum'îl înțe
lege poetul : „Tu tre
buie să te cuprinzi / De 
acel farmec sfint f $i 
noaptea candelă s-a- 
prinzi / Iubirii pe pi- 
mint".

Numai din , această 
iubire a putut să vor
bească vizionar. testa
mentar dorindu-i Dulci'' 
Românii la trecutu-i 
mare, mare viitor, din 
acest preț invit al ini
mii sale pentru onoa
rea părinților, a inain- 
tașilor intru devenirile 
Patriei.

în 
săi 
din 

crește

generațiile ce 
datoria să o 

necontenit.

loan
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olt: Sistemele de irigații,

în măsură
aplicarea

să înceapă 
udărilor

la Întreprinderea de mașini grele bucurești:

constanța : Atenție sporită
recepționării utilajelor

CALCULATORUL 
un instrument de lucru eficient 

pe fluxul tehnologic

în județul Olt, cele 9 sisteme de 
•'gații cuprind o suprafață amenaja- 

le 184 280 hectare. Conform pro- 
'ului, aceste sisteme trebuie 

:,e și reparate din 
‘■acît, la vară, să 

ra apa necesară 
teferilor la stadiul

•r, tovarășul Eugen Popescu, 
-•torul întreprinderii de execuție 

exploatare a lucrărilor de îmbună- 
țiri funciare, ne-a precizat : „încă 

.e la sfîrșitul campaniei de irigații 
lin anul trecut am inventariat tot ce 
țste necesar de făcut în vederea pu
nerii amenajărilor în stare de func
ționare. Pentru a ne încadra în ter
menul stabilit, întregul volum de 
nuncă a fost defalcat pe sisteme, 
a programe săptămînale. pînă la 

martie a.c. Desfășurarea întregu- 
Ji volum de lucrări este analizată 

in comandamente săptămînale. coor
donate de 
județean 
problemele 
prompt si 
necesar".

Din cele 
pină la sfîrșitul săptămînii care s-a 
încheiat, volumul planificat de lu
crări a fost. în linii generale, reali
zat și depășit. Canalele de aductiune 
a apei au fost curățate în propor
ție de mai bine de 70 la sută. Se 
lucrează. în continuare, cu forte me
canice și manuale, participînd la 
această acțiune si electromecanicii 
din statii și agenții hidro. Un impor
tant volum de lucrări de decolmatare 
este efectuat 
pentru care 
documentația 
rarea lo-.

Concomitent, continuă lucrările de 
rerarare a utilajelor de irigat. Din 
datele ce ne-au fost furnizate rezultă 
că toate cele 1 247 agregate de pom
pare din dotare au fost revizuite. 
Din acestea. 1 041 au necesitat repa
rații. Pentru cinci din ele nu au 
fost asigurate, pină acum, o serie 
de repere și materiale — axe inox, 
bronz, sîrmă de bobinat. în ce pri
vește echipamentul de udare, s-a pre
văzut repararea a 60 528 conducte. 
Față de graficul la zi. lucrarea 
este avansată. Conductele a căror re
parare necesită intervenții mai pre
tențioase au fost trimise la 
I.E.E.L.I.F.. unde există dispozitivele 
necesare. Totuși, lucrările de sudură 
se situează sub volumul stabilit da
torită greutăților în aprovizionarea 
cu electrozi din aluminiu. Totodată, 
programul prevede revizuirea si re
pararea a 136 184 aspersoare, la 
I.E.E.L.I.F. șl unitățile agricole. Fie
care aspersor în parte este revi
zuit și. după reparare, probat pe

timp, 
poa- 

plan- 
repa-

secretariatul comitetului 
de partid, stabilindu-șe 

ce trebuie rezolvate 
asigurîndu-se sprijinul

relatate am reținut că.

de unitățile agricole 
I.E.E.L.I.F. a elaborat 
și urmărește desfășu-

ștandul de probă. Trebuie precizat 
că. dacă, pe ansamblu, se înregis
trează depășiri la planul de revizuire 
și reparare a echipamentelor de uda
re fată de prevederile din grafic, nu 
toate unitățile agricole s-au pre
ocupat de punerea acestora la punct. 
Ne referim in mod deosebit la coope
rativele agricole Slăveni, Grădinile, 
Bîrza. Piatra Olt. la asociația econo
mică de stat și cooperatistă Vlădila, 
în care se înregistrează rămîneri în 
urmă în ce privește reparațiile — în 
unele la țevi. în altele la aspersoare. 
Astfel, după cum am aflat de la bi
roul exploatare al I.E.E.L.I.F., 
cooperativa agricolă Grădinile a re
parat doar 67 din cele 360 aspersoa
re. cite erau prevăzute, C.A.P. Pia
tra Olt — 940 din 2 100. iar asociația 
legumicolă Vlădila — 295 din 1912. 
Oare pentru factorii din conducerea 
unităților menționate nu este încă 
clar că primăvara bate la ușă ? Con
dițiile climatice din acest an intțiun 
ca irigațiile să înceapă mai devre
me, încă din martie. Pentru aceasta, 
așa cum a stabilit comandamentul 
județean pentru agricultură, toate 
sistemele de irigații trebuie să fie 
în perfectă stare de funcționare, cit 
mai devreme posibil.

Mihai GRIGOROȘCUȚA 
corespondentul „Soînteii"

„în unitățile pentru mecanizarea 
agriculturii din județul nostru — ne 
spune tovarășul inginer Traian Mo- 
raru, directorul Trustului S.M.A. 
Constanta, s-a încheiat repararea ma
șinilor agricole prevăzute să lucreze 
în campania de primăvară, conti- 
nuînd reviziile și reparațiile la trac
toare. lucrări realizate pînă în pre
zent în proporție de 97 la sută. în 
momentul de față, cele 1 380 grape 
cu discuri. 705 combinatoare. 548 tă
vălugi, 
mașini 
pentru 
nători 
vor fi 
de primăvară, au fost preluate de 
comisiile de recepție din unități, ur- 
mînd ca. după un control minu
țios, să fie dirijate către secțiile de 
mecanizare sau taberele de cîmp.

După cum am putut constata în 
documentarea noastră prin mai multe 
stațiuni de mecanizare a agriculturii, 
anul acesta întreaga campanie de 
revizii și reparații se desfășoară pe 
baza unei organizări judicioase, luîn- 
du-se din timp în calcul starea teh
nică a utilajelor și, în funcție de 
aceasta, necesarul de piese și forță 
de muncă. Atît trustul S.M.A.. cît și 
trustul I.A.S. au reușit să-și asigure 
din vreme o bază materială bună, 
s-au preocupat de amenajarea unor 
ateliere specializate cu posturi fixe 
de lucru, dotate cu sculele și dispo
zitivele necesare. Buna organizare s-a 
materializat în desfășurarea riguroa-

561 mașini de erbicidat, 696 
fitosanitare. 783 semănători 
culturi prăsitoare și 694 semă- 
pentru cereale păioase. care 
folosite în campania agricolă

să a Întregii activități la nivelul fie
cărei hale și secții, prin stabilirea 
de sarcini concrete.

Ca și în anii trecuți, trustul ju
dețean S.M.A. continuă acțiunile în 
vederea creării bazei tehnico-mate- 
riale pentru executarea unor repara
ții de cea mai bună calitate. în con
dițiile încadrării în termenele sta
bilite. Astfel. în numeroase unități 
specializate s-au efectuat lucrări de 
extindere și modernizare a atelierelor 
mecanice pentru revizii și reparații. 
Iată citeva exemple în acest sens. La 
S.M.A. Remus Opreanu. trei ateliere 
au fost profilate pe intervenții la 
tractoare, combine și mașini. Dînd 
dovadă de spirit gospodăresc, meca
nicii au recondiționat cu mijloace 
proprii aproape 10 000 piese, repre- 
zentînd mai mult de 100 repere. în 
valoare de peste 4 milioane lei. în 
mod asemănător s-a lucrat și la 
S.M.A. Mihai Viteazu. Aici s-au con
struit două noi ateliere pentru com
bine și remorci. La fiecare ppst de 
lucru au fost instalate utilaje și apa
rate de rodaj și verificat pe poziție.

Demn de remarcat este faptul că 
în toate unitățile a crescut răspun
derea fiecărui specialist, inclusiv a 
inginerilor șefi din cooperativele 
agricole, care participă la recepția 
utilajelor. Eforturi susținute se de
pun deci pentru începerea lucrări
lor in cîmp.

Lucian CRISTEA 
corespondentul „Scinteii"V

PRIMELE SUPRAFEȚE INSAMINȚATE
odată, au fost luate măsuri energice 
pentru punerea în funcțiune a siste
melor de irigații. (Mihai Dumi
trescu).

SECTORUL AGRICOL ILFOV. 
Condițiile climaterice favorabile din 
ultima perioadă de timp au permis 
lucrătorilor ogoarelor din sectorul 
agricol Ilfov să înceapă lucrările 
agricole de primăvară. Sub atenta și 
directa îndrumare a specialiștilor, in 
cooperativele agricole Afumați, Tu
nari, Gruiu, Nuci, Ciolpani și altele, 
sămînța a fost pusă sub brazdă pe 
suprafețe apreciabile. Pînă în pre
zent, au fost pregătite 1 150 hectare 
și s-a incorporat sămința pe 
1 025 hectare cu mazăre, rădăcinoase, 
ceapă, usturoi și muștar. Măsurile 
luate pentru funcționarea optimă a 
întregului parc de mașini agricole, 
asigurarea întregii cantități de se
mințe necesare, dăruirea cu care 
muncesc, încă din aceste zile, lucră
torii ogoarelor ilfovene constituie 
garanția că, imediat ce timpul va 
permite, se va trece operativ și la 
însămînțarea celorlalte culturi. 
(Gheorghe Ionfță).

j

tori, sub controlul și îndrumarea 
specialiștilor. în vederea însămîn- 
țării operative și a celorlalte culturi 
din prima urgență, din care lucerna 
și sfecla dețin împreună aproape 
20 000 hectare, s-a trecut la pregă
tirea terenului, asigurîndu-se păs
trarea umidității în sol. (Mihai Vi- 
șoiu).

CĂLĂRAȘI. Lucrătorii ogoarelor 
din județul Călărași s-au pregătit 
temeinic în vederea campaniei a- 
gricole de primăvară. Acum se lu
crează intens la pregătirea terenului 
și însămînțarea primelor suprafețe 
din cele peste 282 000 hectare. Ast
fel, în consiliile unice agroindus
triale Cuza Vodă, Chiselet, Ulmeni. 

... ___ ________ ____ Chirnogi și Jegălia se. lucrează la
industriale Girbovi, Cocora. Grivița, pregătirea’terenului și au fost insă- 
Tăndărei, Făcăeni, Movila și Gura 
Ialorniței. Pentru obținerea produc
țiilor planificate, lă pregătirea pa
tului germinativ și la semănat se 
urmărește măruntirea și afînarea 
solului, încorporarea semințelor 
adîncimea prevăzută, pentru a 
asigura răsărirea lor în totalitate 
o densitate bună. Lucrările sînt 
fectuate de cei mal buni mecaniza-
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IALOMIȚA. Vremea bună 
ultima perioadă a determinat pe 
crătorii din agriculti&a județului 
lomița să înceapă, mai devreme 
oricînd, campania de primăvară, 
primul plan al preocupărilor se
tuează semănatul mazării de gră
dină pe cele 1 600 hectare, lucrarea 
efectuîndu-se eșalonat. De luni, 20 
februarie, s-a trecut și la însămin- 
țarea ovăzului, borceagului și ma
zării de cîmp. Primele suprafețe au 
fost însămînțate în fermele între
prinderii de producerea și industria
lizarea legumelor și fructelor Fetești, 
întreprinderii pentru producerea 
legumelor Urziceni, Asociației eco
nomice de stat și cooperatiste Re- 
viga. in unitățile din consiliile agro-

la 
se 
și 
e-

mințate primele hectare cu mazăre, 
plante furajere și legume. Pînă luni 
dimineața, potrivit situației operati
ve a direcției agricole, rezultă că au 
fost însămînțate 1 627 hectare. 
Avind în vedere condițiile climati
ce din această primăvară, o atenție 
deosebită se acordă lucrărilor de 
pregătire a terenului. în special 
pentru păstrarea apei in sol. Tot-

PENTRU UN MILION DE TONE DE LEGUME TIMPURII
Materiale absolut necesare realizării recoltelor prevăzute
în principalele județe mari pro

ducătoare de legume timpurii se fac 
pregătiri intense în vederea realiză
rii cantităților prevăzute la aceste 
sortimente. Ce trebuie întreprins în 
continuare și ce probleme sint de 
rezolvat pentru a se realiza și chiar 
depăși producția planificată la aces
te culturi? La această întrebare, adre
sată de corespondenții noștri jude
țeni, ne-au răspuns cadre din conduce
rea trusturilor horticole din județele: 

DOLJ : Ion Anton, director : în 
acest an. în județul Dolj urmează 
să fie livrate la fondul de stat, in 
primul semestru, 72 800 tone legume 
timpurii. Cu tomate timpurii se vor 
cultiva în cîmp 3 240 hectare, supra
față de pe care producția va fi li
vrată eșalonat și în luna iulie. Pro
ducția de legume timpurii a fost 
mai bine pregătită — inclusiv în 
ceea ce privește amplasarea cultu
rilor în zone irigate și în vecinăta
tea centrelor de consum. Pentru to
matele timpurii vom asigura. în tu- 
nele. răsadnițe și sere, aproape 234 
milioane fire de răsad. Sîntem în 
plină acțiune de formare a paturilor 
calde. Procurarea materialului lem
nos nu ridică probleme. De aseme
nea. am reușit ca. in înțelegere cu 
trusturile locale de construcții, să 
folosim geamurile ce rămîn ca de
șeuri de pe șantiere. întîmpinăm 
însă greutăți în ce privește asigu
rarea foliei de polietilenă. Dintr-un 
necesar de 444 tone, am primit re
partiție pentru 168 tone, din care 
numai 68 tone pe primul trimestru. 
Pină la data de 17 februarie am 
primit 66 tone. Este adevărat că 
unele unități, cum sînt asociațiile 
economice de stat și cooperatiste 
Urzicuța și Boureni, au o cantitate 
de folie recuperată. Dar tot la fel de 
adevărat este și faptul că altele nu 
au gospodărit cum se cere folia, fo
losind-o la protejarea cerealelor. 
Pentru cei 120 000 mp geamuri (cu 
excepția serelor Ișalnita) am primit 
repartiție — furnizor întreprinderea 
de geamuri Mediaș —, dar livrările 
întîrzie. Or. fără folie și geamuri, 
pentru acoperirea spatiilor ce tre
buie protejate, nu se pot asigura 
nici răsadurile necesare, nici pro
duce legumele timpurii.

IALOMIȚA : Alexandru Moldovan, 
director : Cahtitatea de 28 000 tone 
legume timpurii, prevăzută a se rea
liza și livra in lunile martie, apri
lie, mai și iunie, a fost defalcată pe 
unități specializate și ferme, astfel 
încit la această dată se cunosc sar
cinile pe care le au de îndeplinit, 
modul cum trebuie să acționeze. 
Pentru culturile de varză timpurie 
și conopidă timpurie s-au semănat 
toate suprafețele prevăzute în 
sere și răsadnițe, iar acum se face 
repicarea răsadurilor în cuburi. nu
tritive. Continuă semănatul toma
telor timpurii, ardeilor și vinetelor. 
pentru care sînt necesare 50 mili
oane fire de răsad. Pentru spațiul 
necesar repicării răsadurilor nu s-a 
asigurat folia de polietilenă în can
titate de 10 tone pentru I.P.L. Ur
ziceni. A.E.S.C. Reviga și coopera
tivele agricole. De asemenea, pen

La întreprinderea pentru producerea legumelor Cimpia TurzU, județul Cluj, tomatele plantate în seră sînt îngrijite 
cu răspundere Foto : 8. Cristian

tru a obține în luna mai cele 500 
tone de varză timpurie sint nece
sare 20 tone folie perforată pentru 
fermele din cooperativele agricole. 
Pentru a cultiva cel puțin • 35 hec
tare de tomate în spatii protejate, 
este nevoie de aproape 100 tone fo
lie de polietilenă. Dacă se vor asi
gura cantitățile de folie de polieti
lenă necesare vom putea nu numai 
să realizăm cele 28 000 tone legume 
timpurii și extratimpurii. dar și să 
livrăm în plus cantități importante.

GIURGIU. Cornel Bernat, direc
tor : Cele 260 milioane de răsaduri 
necesare se produc in patru hectare 
de sere. 15 hectare solarii, 30 hec
tare răsadnițe cu încălzire biolog, â. 
din care 20 hectare sub schelet de 
solar, iar unele cantități vor fi 
procurate de la întreprinderea de 
sere „30 Decembrie", sectorul agri
col Ilfov. Asigurarea răsadului de 
varză și conopidă este rezolvată in 
sensul că plantele au fost repicate, 
iar acum eforturile sînt concentrate 
la producerea celui de tomate, ardei 
și vinete. Pînă acum, .din spațiile 
destinate producerii răsadurilor sub 
adăpost de polietilenă au fost aco
perite 7 hectare. Dintr-un nece
sar de 150 tone folie pentru 
producerea răsadurilor, s-au repar
tizat doar 22 tone, care au fost li
vrate in întregime. Dar ne trebuie 
folie și pentru solariile pentru care 
avem plan de producție. Avem o re
partiție de 52 tone folie de polieti
lenă pentru trimestrul al doilea, cînd 
nu avem ce face cu ea.

TELEORMAN : Tralan Dobrișan, 
lnginer-șef : în unitățile cultivatoa
re de legume din județ se desfășoa
ră intens pregătirile în vederea rea
lizării producției planificate la sor
timentele timpurii, care urmează să 
fie livrate în primul semestru, în- 
sumînd peste 40 000 tone. Produce
rea răsadurilor pentru legumele tim
purii ar putea fi periclitată din 
lipsa foliei de polietilenă. Din 156 
tone folie de polietilenă folosită 
anul trecut s-au recuperat 80 tone, 
care este utilizată la dublarea ră
sadnițelor, să le protejeze împotriva

temperaturilor scăzute. Pentru pro
ducția de legume timpurii a acestui 
an, față de un necesar de 359 tone 
folie de polietilenă, am primit re
partiție pentru 240 tone, iar pînă la 
17 februarie s-au livrat 85 tone. La 
fel se prezintă situația și în ce pri
vește asigurarea sticlei pentru aco
perirea serelor și răsadnițelor.

CĂLĂRAȘI : Gabriel Postolea, di
rector : în vederea realizării celor 
32 000 tone legume timpurii este ne
voie de multe răsaduri, care trebuie 
să îndeplinească normele de calitate 
cerute. Experiența a numeroase uni
tăți agricole a demonstrat că un ră
sad bun devansează cu 10—15 zile 
obținerea recoltei. Dar pentru a ob
ține răsaduri care să întrunească a- 
ceste cerințe avem nevoie in acest 
trimestru de aproape 140 tone folie, 
din care ne-au fost livrate 84 tone, 
atît cit s-a repartizat. Tot pentru a 
se asigura timpurietatea legumelor 
avem nevoie, in devans pe luna fe
bruarie, de o anumită cantitate de 
motorină pentru lucrările ce se vor 
efectua pe terenurile destinate însă- 
mînțărilor.
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Din cele relatate de cadrele din 

conducerea trusturilor horticole ju
dețene se desprinde că pregătirile 
în vederea producerii legumelor 
timpurii se desfășoară intens. dar 
trebuie asigurate materialele nece
sare acestei activități. între care 
folia de polietilenă și sticla ocupă 
un loc important. Din folia folo
sită anul trecut a fost recuperată o 
anumită cantitate, ce se refolosește 
acum, cantitate — mai mare sau 
mai mică — reflectînd spiritul gos
podăresc al cadrelor de conducere șl 
specialiștilor din unitățile cultiva
toare. Astfel, la stațiunea de cerce
tare și producție legumicolă Brăila, 
folia de polietilenă recuperată din 
anul trecut a fost îngropată sub un 
strat de pămint, păstrîndu-și astfel 
elasticitatea. Ea va fi folosită la 
protejarea legurfîelor timpurii culti
vate 'n tunele. Este o practică utilă, 
menită să ducă la economisirea a- 
cestui material deficitar. Și în alte

locuri bunii gospodari au găsit so
luții pentru păstrarea și fdlosirea 
foliei recuperate, ceea ce este atît 
în interesul unităților agricole cul
tivatoare de legume timpurii, cit și 
al economiei naționale.

Concomitent cu măsurile privind 
recuperarea și folosirea foliei între
buințate anul trecut, unităților culti
vatoare de legume timpurii trebuie 
să li se asigure anumite cantități de 
folie nouă. Desigur, dacă lucrurile se 
judecă după cantitățile de folie de 
polietilenă livrate de la începutul 
anului, față de ceea ce s-a repartizat 
pentru primul trimestru, s-ar putea 
afirma că situația nu este rea. deoa
rece este vorba de o diferență de 
73 tone. Dar atunci cind s-au apre
ciat nevoile de polietilenă ale legu- 
miculturii, și deci repartiția pe pri
mul trimestru, s-a avut în vedere și 
ceea ce trebuia asigurat în trimes
trul patru ai anului trecut. Dar, așa 
cum se afirmă la Direcția generală 
economică a horticulturii din Mi
nisterul Agriculturii, din canti
tatea stabilită pe trimestrul pa
tru nu s-au livrat 1 600 tone. Dacă 
s-ar fi livrat și această cantitate nu 
erau probleme legate de producerea 
răsadurilor și cultivarea protejată a 
legumelor sau acestea ar fi fost mult 
mai mici.

Aceeași problemă se ridică și în 
ce privește livrarea cantităților pre
văzute de sticlă necesară acoperirii 
răsadnițelor si serelor. Deși livră
rile au fost intensificate, ele se si
tuează — așa cum au arătat cadre’e 
din conducerea trusturilor horticole 
— sub nivelul cerințelor.

Concomitent cu eforturile care tre
buie depuse în aceste zile în vederea 
asigurării materialelor necesare obți
nerii legumelor timpurii, unitățile 
producătoare de legume au datoria să 
folosească rațional folia de polietile
nă, astfel incit prin recuperarea a- 
cesteia să nu se mai solicite aseme
nea eforturi din partea industriei.

loan HERȚEG
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

Conlucrarea strînsă om-calculator este o realitate care își dovedește 
zi de zi și cu rezultate de necontestat eficiența în toate domeniile de 
activitate, și cu deosebire în industrie. în acest context, într-o întreprin
dere in care modernizarea — prin introducerea electronicii și automati
zării, prin dotarea cu mașini-unelte de înaltă performanță și precizie — 
determină o creștere apreciabilă a volumului de informații vehiculate, 
apare ca absolut necesară trecerea la prelucrarea automată a datelor. 
Aceasta nu trebuie privită ca o preocupare separată, distinctă, ci ca o 
componentă de bază a sistemului informatic prin care se asigură con
lucrarea diferitelor sectoare de activitate, în vederea realizării condu
cerii operative și eficiente a activității productive cu ajutorul calcula
toarelor.

Desigur, elaborarea programelor pentru gestiuni economice este ne
cesară, dar ea reprezintă numai o primă etapă in folosirea calculatoare
lor. Eficiența folosirii tehnicii moderne de calcul este pusă cu adevărat 
în lumină o dată cu trecerea la activitatea de cercetare, proiectare con
structivă și tehnologică, Ia fabricația asistată de calculator. Așa au gîndit 
și specialiștii de la întreprinderea de mașini grele București, unitate cu 
o activitate complexă, în care trebuie să se asigure legături rapide, co
recte și eficiente între diferite sectoare de producție. Cum ajută calcu
latorul la rezolvarea acestor probleme ?

— Intr-adevăr, prelucrarea auto
mată a informațiilor în cadrul Între
prinderii noastre a devenit un im
perativ — ne-a spus Mircea Andre- 
escu. șeful atelierului de proiectare 
sisteme de organizare. Pentru re
zolvarea acestei probleme, ținînd 
cont de Încărcarea mare cu aplica
ții a Centrului de calcul din cadrul 
centralei noastre, ne-am propus în 
primul rînd crearea unor stații de 
calcul in diferite sectoare de activi
tate, stații dotate cu minicalcula- 
toare și care urmează să fie legate 
între ele printr-o rețea, pentru sta
bilirea unor schimburi și corelări 
rapide și corecte de informații. Prin 
sistematizarea informațiilor, culege
rea și validarea datelor in regim de 
teleprelucrare, întreținerea fișierelor 
în regim de prelucrare distribuită, 
precum și realizarea interferențelor 
între colecțiile de fișiere și baze de 
date se creează premisele obținerii 
unui sistem informatic bazat pe 
teleprelucrare.

— Care este structura unui astfel 
de sistem ? 
informatic 
greu ?

— Ne-am

numerlcă. Aceste mașini-unelte sînt 
dotate cu comenzi numerice, unele 
au și un calculator de proces. Ca ur
mare, tehnologii sînt obligați — pen
tru a obține o utilizare cît mai efi
cientă a acestor utilaje — șă core
leze viteza de elaborare a tehnolo
giei cu viteza de execuție a mașinii. 
Corelare ce devine posibilă numai 
în cazul unei proiectări tehnologice 
asistate de calculator și care se poa-
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propus să realizăm 
sistem informatic cu prelucrare 
tribuită, ierarhizat pe trei niveluri. 
Un prim nivel este nivelul strategio 
de conducere a intreprinderii, apoi 
nivelul tactic de conducere a fabri
cilor și, In fine, nivelul operativ do 
înregistrare a datelor primare. Tre
buie precizat că proiectul a fost 
realizat de institutul de specialitate 
și se încadrează în proiectul de an
samblu privind modernizarea Între
prinderii. Putem spune că trecerea 
la un sistem informatic nu ridică, 
probleme deosebite în legătură cu 
tehnicile de prelucrare necesare co
relării diferitelor rapoarte sau In
formații operative. Totuși, necesită 
transpunerea informațiilor în lim
baje de programare specifice aces
tor tehnici de calcul.

— Care sînt domeniile de aplicare 
ale sistemului informatic „ 
l-ați realizat și pe care doriți să-1 
dezvoltați ?

— în principal, avem
cercetarea, proiectarea constructivă, 
proiectarea tehnologică și fabrica
ția asistată de calculator, dar și pro
iectarea de noi componente specifi
ce conducerii operative a activității 
productive : planificarea și urmări
rea execuției reviziilor și reparații
lor utilajelor, a activității de metro
logie, gestionarea materialelor, 
S.D.V.-urilor etc.

Modernizarea unei Întreprinderi, 
prin introducerea celor mai noi cu
ceriri în domeniul tehnicii, vizează 
o multitudine de aspecte, printre 
care și folosirea cit mai eficientă a 
utilajelor din dotare. Cum s-a pro
cedat la I.M.G.B. pentru atingerea 
acestui obiectiv ?

— întreprinderea noastră este 
dotată cu mașini-unelte de înaltă 
performanță, capabile să prelucreze 
cu precizie de microni piese de di
mensiuni mari, ne-a spus Dan Das- 
călu, șeful atelierului proiectare-teh- 
nologii pentru mașini cu comandă

pe care

In vedere

te realiza relativ simplu. Se porneș
te de la desenul de execuție, apoi 
prin intermediu] procesorilor geo
metrici se identifică datele geome
trice ale suprafeței reperelor, care 
sînt preluate de programe postpro- 
cesor și pe această bază se obțin 
programe de conducere a procesului 
de prelucrare pe mașina-unealtă, 
banda perforată pentru mașina- 
unealtă cu comandă numerică și un 
desen de urmărire a traiectoriei scu- 
lei pe suprafața de prelucrare.

— Sîntem convinși că vor mani
festa interes și alte întreprinderi 
față de realizările dv. De aceea, vă 
rugăm să explicați ce este de fapt 
un procesor geometric ?

— Procesorii geometrici sînt pa
chete de programe, care, folosind un 
limbaj informatic, permit definirea- > < 
reperelor în vederea realizării asis
tate de calculator a programelor 
pentru prelucrarea lor pe 
unelte cu comandă numerică, 
exemplu : LIPCON sau SPIN — 
teme de programe interactive, 
permit vizualizarea imediată a 
iectoriei programate.

— Ce ne puteți spune despre 
ciențâ proiectării tehnologice ?

— în întreprinderea noastră, 
lectarea tehnologică asistată 
calculator are o pondere mare, 
că este suficient să amintesc că 
9fl la sută din reperele care intră in 
componența echipamentelor pentru 
centralele nucleare electrice, a utila
jelor energetice și chimice se reali
zează cu o astfel de tehnologie, 
în elaborarea schemelor de croire 
pentru debitarea tablelor este folo
sită tot proiectarea tehnologică asis
tată de calculator. în felul acesta, 
se obține un coeficient de utilizare 
de pină la 85 la sută și se reduce 
consumul de tablă cu circa 12 
sută față de croirea manuală. Tot 
capitolul eficiență putem aminti 
reducerea de cinci ori a timpului 
elaborare a planului de croire.

Rezultate notabile s-au obținut 
Întreprindere și în domeniul infor
maticii industriale. Iată numai cite
va dintre ele.
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— Printre altele, în Întreprindere 
s-a proiectat și realizat o linie de 
comunicație între oțelăria electrică 
și secția lingouri mari, iar la sec
țiile oțelărie și lingouri mari s-au 
pus în funcțiune echipamentele de 
televiziune cu circuit închis — ne-a 
spus Marcel Fosea, șef de colectiv. 
Pentru o mai bună înțelegere pro
pun să intrăm puțin in amănunte. 
La fiecare șarjă se iau 5—8 probe, la 
care se fac analize și se transmit in
formații cu privire la 7—8 elemente 
chimice. în tot acest interval de 
timp, cuptorul este în faza de men
ținere, muncitorii așteptînd transmi
terea rezultatelor, care se făcea te
lefonic. în această fază, consumul 
de energie este destul de 
ridicat. Prin introducerea teh
nicii de calcul și realizarea unor 
blocuri specializate — proiectate și 
realizate în întreprindere — se face 
o transmitere automată a rezultate
lor probelor pentru fiecare șarjă. 
Instalația permite totodată transmi
sia simultană pe monitoare indus
triale a rezultatelor probelor in toa
te punctele operative și de decizie 
din secțiile oțelărie și lingouri mari. 
Practic, pînă în prezent s-a realizat 
prima etapă, etapa de urmărire. 
Etapa de conducere In regim ghid- 
operator cu ajutorul calculatorului a 
unor faze tehnologice, cum ar fi do
zarea încărcăturii metalice și faza 
de topire, este în curs de finalizare.

— Care este eficiența acestei in
stalații ?

— Calculul mediu statistic de efi
ciență economică arată că, în 3 
schimburi, regimul normal de lucru 
în oțelărie, datorită unei economii de 
aproximativ 1,5 minute pe probă, se 
ajunge la o economie zilnică de 1,35 
ore, ceea ce echivalează cu reduce
rea consumului de energie electrică 
cu 13 500 kWh pe zi. De precizat că 
amortizarea Instalației s-a realizat 
într-un trimestru de funcționare. In
stalația fiind conectată la un mini
calculator, se pot urmări probele pe 
șarjă și pe perioade de timp. Pro
dusul este eficient și generalizabil 
în întreprinderi metalurgice, labora
toare de analiză rapidă ș.a.

Incepînd din acest an, întreprin
derea intră în etapa de finalizare a 
sistemului informatic. în vederea 
obținerii unui sistem informatic ca
pabil să răspundă prompt și la un 
înalt nivel cerințelor actuale de dez
voltare, s-a analizat stadiul actual 
de dotare cu echipament de calcul 
șî s-au stabilit măsurile necesare 
pentru " realizarea' acestui proiect. 
Astfel, se impune asigurarea' forței 
de muncă 'necesare prin" perfecțio
narea și redistribuirea personalului 
existent în întreprindere ; realizarea 
cadrului organizatoric prin optimi
zarea sistemului informational, pre
cum și elaborarea programelor cu 
forțe proprii. Totodată, se are în ve
dere implementarea tehnicii de cal
cul în fabrica de utilaj energetic și 
fabrica de utilaje complexe in 
scopul trecerii pe calculator a măsu
rătorilor și interpretărilor probelor 
de pe standul de probă. Astfel, se 
preconizează reducerea timpului de 
probă cu pînă la 8 ore și obținerea 
unor date exacte la măsurătorile e- 
fectuate. Practic, se are în vedere 
tratarea unitară și completă, cu aju
torul informaticii, a problemelor le
gate de conducerea operativă a acti
vității productive și. în special, a 
problemelor ridicate de proiectarea 
tehnologică și fabricația asistată de 
calculator. Iar rezultatele obținute 
pînă în prezent demonstrează cît se 
poate de convingător că s-a pornit 
pe un drum bun, informatica fiind 
unul din domeniile care pot contri
bui substanțial la înnoirea și moder
nizarea produselor, la buna desfășu
rare a activității productive. înca- 
drindu-se în mod organic în politica 
partidului nostru de edificare a unei 
societăți moderne, multilateral dez
voltate.

. Ovidiu ZAMFIRESCU

•;s

BRAȘOV: Acțiuni 
de protecție 

a mediului înconjurător 
în ultima perioadă, in județul 

Brașov s-a acordat o atenție deo
sebită sporirii uneia din funcțiile 
de bază ale pădurii : cea de pro
tecție a mediului înconjurător, 
respectiv a aerului, solului și ape
lor. în acest scop, a fost sporită 
suprafața pădurilor de protecție 
de la 48 000 la 73 000 hectare. Cele 
mal mari suprafețe s-au realizat 
in zonele municipiului Brașov, 
orașului Victoria și localității 
Hoghiz, unde pădurile îndeplinesc 
și rolul de filtru în purificarea ae
rului. De altfel, pădurile ocoalelor 
silvice Brașov și Voila au fost 
declarate integral păduri de pro
tejare a mediului înconjurător. 
(N. Mocanu)

ALBA : Producție fizică 
suplimentară

Acțiunile care se desfășoară In 
unitățile industriale din județ pe 
linia perfecționării organizării și a 
modernizării, pentru înfăptuirea 
măsurilor stabilite de recentele 
adunări generale ale oamenilor 
muncii se soldează cu realizări 
importante in ce privește produc
ția fizică. Astfel, de la începutul 
anului și pină in prezent, in in
dustria județului au fost realizate 
suplimentar 246 tone sodă calci
nată. 61 tone sodă caustică. 3 420 
tone calcar pentru industria chi
mică, 822 mc cherestea, însem
nate cantități de utilaje tehno'o- 
gice pentru industria minieră, 
porțelan de menaj, confecții tex
tile, furnire estetice ș.a. întreaga 
producție fizică peste prevederi a 
fost realizată în condițiile redu
cerii consumurilor de energie elec
trică cu 7 845 MWh. (Ștefan 
Dinică).

Calitate și competitivitate
(Urmare din pag. I)
se întocmesc, in special în între
prinderile industriale, evidențe luna
re, trimestriale și anuale referitoare 
la costul calității, sub denumirea de 
„bilanțul calității" sau „gestiunea 
calității". Această colecție de chel
tuieli privind calitatea, structurată 
pe cele trei mari categorii de costuri 
— de prevedere, identificare și non- 
calitate — evidențiază postfactum 
fluctuațiile nivelului și modificările 
structurii costului calității. îndepli
nind rolul unei evidențe contabile — 
cu o utilitate redusă, de o riguro
zitate deseori îndoielnică — bilanțul 
calității, raportat periodic forurilor 
tutelare, a ajuns să fie considerat 
încă un „parazit" al sistemului in
formațional. Explicația acestei stări 
de lucruri provine din faptul că nici 
acest instrument — oricît ar fi de 
complet și riguros — nu poate 
acoperi singur complexitatea aspec
telor calității.

Disjuncția între ^diferitele categorii 
de informații ce privesc laturile teh
nice, economice, social-umane sau 
fazele de stabilire și realizare a cali
tății. determinată, evident, de minu
surile cadrului organizatoric, consti
tuie unul din motivele ce „gripează" 
motorul acțiunilor de asigurare și ri
dicare a calității.

Rezistența pe care o întîmpină 
urmărirea și dirijarea sistemică și 
sistematică a calității și reflectarea 
lor în pianul costurilor calității este 
determinată de teama de a nu supra
solicita sistemul informațional prin 
adăugarea unor noi informații sau 
situații informaționale. în realitate, 
informațiile există in unitățile eco
nomice, singurul efort cerut fiind 
acela de colectare a lor din diferitele 
compartimente și ordonarea potrivit 
obiectivelor urmărite : determinarea, 
proiectarea, obținerea și livrarea ca
lității cerute de beneficiar.

A stărui intr-o atitudine rutinieră 
față de sistemul informațional pro

priu calității produselor, sub pretex
tul economiei privind costul infor
mațiilor, înseamnă a nu sesiza chel
tuielile „subterane" neeconomicoase, 
determinate de cauze care aparent 
par minore. Dar cine știe cit sînt de 

' minore și cite pierderi produc dacă 
efectele lor nu au fost urmărite și 
măsurate în timp, nici la locul pro
ducerii și, cu atit mai puțin, în fo
losirea sau consumul produselor 
respective 1

Paradoxul „calitatea costă și ceea 
ce nu costă" își are explicația tocmai 
in lipsa unor informații complete, 
complexe și oportune, care submi
nează. încet dar sigur, marca pro
dusului, încrederea consumatorului 
sau utilizatorului, făcînd ca, in per
spectivă, toate acestea „să coste" 
scăderea volumului vînzărilor și, 
respectiv, numărul beneficiarilor, 
în sfîrșit, dar nu în ultimul rînd, o 
atitudine corectă față de calitate 
presupune luarea în considerare și a 
aspectelor socio-umane : estetice, 
ergonomice și, în cazul bunurilor de 
consum, încadrarea în linia modei.

Dacă „urîțenia se vinde rău", iar 
„omul este măsura tuturor lucruri
lor", cum altfel se poate explica 
faptul că numeroase bunuri de con
sum sînt introduse in fabricație și 
livrate pieței devenind mărfuri greu 
vandabile sau cu mișcare lentă, decît 
printr-o greșită înțelegere a exigen
țelor calității 1

Flexibilitatea structurii producției, 
prin luarea în considerare a carac
terului complex și dinamic al cali
tății, prin racordarea mai rapidă a 
calității la cerințele pieței presupune
— din partea tuturor întreprinderilor
— asigurarea unui cadru structural 
adecvat, proiectarea și utilizarea 
unui sistem informațional propriu 
calității, o folosire mai activă a po
tențialului de creație și inovație al 
personalului, o promovare susținută 
a metodelor de stimulare a creativi
tății.
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Tovarășului ROBERT GABRIEL MUGABE
Președinte ți prim-secretar al Partidului Uniunea Națională Africană 

Zimbabwe — Frontul Patriotic,
Președintele Republicii Zimbabwe

HARARE
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, îmi este deosebit 

de plăcut să vă adresez calde felicitări.
Exprim convingerea că, acționind*  pe baza acordurilor și hotăririlor pe 

care le-am convenit împreună, raporturile de strînsă prietenie și cooperare 
rodnică statornicite între partidele și țările noastre se vor dezvolta și diver
sifica tot mal mult în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, înțele
gerii și colaborării internaționale.

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Harap Alb — 18 ; (sala Amfi
teatru) ; Campionul — 18
• Opera Română (13 1 8 57) : Don Pas
quale — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) ': Lo
godnicul din luna — Î8
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): Se
cretul familiei Posket — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Coriolan
— 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și femeile — 19
• Teatrul „Nottarâ" (59 31 03, sala Ma- 
gheru) : Floarea de cactus — 18
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Medalionul de argint — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, sala Savoy) : Tempo, tempo,
— 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Dacă e marți, e 
spectacol — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 13
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Elefănțelul curios — 15 ; 
(sala Cosmonauților, 11 12 04) : O fetiță 
mal cu moț — 10 ; 15
• Circul București (10 41 95) : „Stelele
circului" — 18,30 '

— Dacă cineva crede că dispunem 
de anumite condiții favorizante sau 
de vreun avantaj în planificare se 
înșală — ne precizează Marian Bădu- 
lescu, primarul comunei. Reușita se 
datorează în exclusivitate oamenilor, 
muncii acestora.

— Asta înseamnă că în comunele 
unde nu se obțin rezultate la fel de 
bune oamenii sînt mai puțin harnici?

— Ar fi o apreciere eronată, baza
tă pe o comparație simplistă. Ade
vărul e că peste tot sătenii sînt oa
meni harnici, buni gospodari, dar 
pentru ca ei să-și manifeste aceste 
calități trebuie ajutați, stimulați.

Cum am procedat concret ? Noi pu
team realiza contractele ce ne-au 
fost repartizate de la județ rezu- 
mîndu-ne la un număr de familii cu 
disponibilități mai mari de produc
ție. Era mai ușor pentru unitățile 
contractante, dar dacă procedam ast
fel ignoram principiul de bază al 
autoaprovizionării. Pentru că intere
sul economiei naționale este ca fie
care deținător de teren să obțină cit 
mai multe produse în gospodăria sa 
— și pentru consumul propriu, dar 
și pentru fondul de stat. Așa incit 
noi avem încheiate contracte aproa
pe cu toți gospodarii comunei. Au 

» fost exceptați doar cel aflati în in
capacitate fizică de muncă.

— Cum s-a procedat pentru ca tot 
ce s-a contractat să se și livreze la 
fondul de stat?

— Poate părea un amănunt organi
zatoric, dar în realitate este foarte 
important ca atunci cind se stabilesc 
sarcinile individuale de contractare 
să se procedeze nu prin împărțirea 
mecanică a cifrelor globale ale co
munei la numărul de familii, ci prin 
analiza detaliată la fața locului, prin 
discuții cu oamenii asupra posibi
lităților reale de producție ale fie
căruia. Astfel ineît semnătura pusă 
pe contract să dea semnataru
lui nu numai sentimentul obliga
ției, dar și al încrederii în 
posibilitatea realizării a ceea ce 
a-a angajat să livreze. Desigur, le
gea prevede și sancțiuni atunci cind 
contractele nu sint onorate, dar oare

Vă doresc multă sănătate și fericire dumneavoastră personal, iar poporu
lui Zimbabwean prieten prosperitate și progres continuu.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al 'Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă mulțumesc pentru mesajul de felicitare transmis cu ocazia 
zilei mele de naștere. Apreciem în mod deosebit sentimentele prietenești 
adresate și, la rindul nostru, vă transmitem aceleași bune urări.

BIRENDRA BIR BIKRAM
SHAH DEVA
Regele Nepalului

PARTIDUL - CENTRUL VITAL

tv
19,00 Telejurnal
19,25 Să trăim și să muncim in spiritul 

normelor eticii și echității socia
liste (color) • Dezvoltarea respec
tului față de avutul obștesc

Pe temelia muncii unite
(Urmare din pag. I)
deosebite ale centrului experimen
tal pentru cultura orezului ii obligă 
la mai mult etc. „Iar eu mă gîndesc
— completează ing. agronom Aurica 
Vintilă, președintele C.A.P. Chirnogi
— ășa cum gîndește oricare chirno- 
gean, că în primul șl în primul rînd 
trebuie să ne mărim averea obșteas
că. Acum, de cind s-au unit cele 
două C.A.P.-uri, averea noastră 
depășește 102 milioane lei. Dar tre
buie să ținem la calitate, să res
pectăm tehnologiile de cultură și 
creștere a animalelor, să moderni
zăm ferma „zoo 7“, să construim 
două saivane de oi, să perfecțio
năm funcționarea irigațiilor la Mi- 
hăi Bravu și Mostiștea II, să vedem

cinema
• De ce are vulpea coadă : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Chirlța In Iași : DOINA (16 35 38)
— 15; 17; 19, FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Aripi de zăpadă: DOINA — 9; 11: 13
• Moromeții : TIMPURI NOI (15 61 10)
— ’9: 12: 15: 18
• Expediția : COTROCENt (81 68 88) — 
15; 17; 19, POPULAR (351517) — 15; 
17; 19
• Cine ești, călărețule : . LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Substituirea : FESTIVAL (15 63 84)
— »; 11; 13; 17; 19
• Unde este un „nofelet" : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 
15; 17,15; 19,30
• Oricare fată iubește un băiat : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11 ; 13; 
15: 17: 19
• O farsă pentru cuscru ■ BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
» Sora 13 : DACIA (50 35 94) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19, FERENTARI (80 49 83) — 
12; 14,30: 16.45: 19, ARTA (213186) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Zece negri mititel : SALA MICA
A PALATULUI — 17; 19,30, LIRA
(31 71 71) — 9; 12; 15; 18
• Moștenire cu bucluc : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 12; 15; 18

Șt in județul Buzău, ca de altfel în 
Întreaga țară, o parte importantă din 
necesarul de mărfuri agroalimentare 
prevăzute in programul local de au- 
t.oaprovizionare se asigură din gos
podăriile personale ale sătenilor. In 
cadrul schimbului de mărfuri, orașul 
livrează magazinelor rurale produse 
industriale, iar satul livrează produ
se vegetale și animaliere. Cadrul ju
ridic în care se realizează transferul 
de produse din gospodăriile popu
lației este dat de contractele înche
iate de locuitorii de la sate cu uni
tățile de stat.

Contractarea de produse cu fiecare 
gospodar, din fiecare localitate, nu 
este o operațiune simplă. Ea solicită 
un intens efort organizatoric, motiv 
pentru care consiliile populare, ca 
organe teritoriale ale autoaprovizio- 
nării. pregătesc din timp și in cele 
mai mici amănunte această acțiune. 
Așa s-a procedat șl în județul Bu
zău, unde, încă la 1 ianuarie, era 
contractată o bună parte din canti
tatea de produse prevăzută pentru 
acest an. Contractarea a continuat 
în ianuarie, urmind să se încheie, așa 
cum s-a stabilit la Consfătuirea de 
îucru de la C.C. al P.C.R., pînă cel 
mai tîrziu la sfîrșitul acestei luni.

Ce garanție există că produsele 
cuprinse în aceste contracte vor fi 
livrate integral la fondul de stat î 
Punem această întrebare anticipati
vi avind in vedere precedentele 
create. Anume că, deși an de an s-au 
contractat aproape în totalitate can
titățile planificate, de fiecare dată 
soldul livrărilor a înregistrat la 
sfîrșitul anului restanțe — mai mari 
sau mai mici. Așa s-au petrecut 
lucrurile și anul trecut. Cum se ex
plică perpetuarea diferențelor din
tre contractele încheiate și livrările 
efectuate ?

Pentru a răspunde la întrebare 
am analizat situația din două co
mune aflate în situații diametral 
opuse în privința onorării contracte
lor la fondul de stat : Rușețu — cu 
rezultate dintre cele mai bune pe 
județ în 1988 — și Cănești — cu 
rezultate dintre cele mai slabe.

Cu vorba, 
dar și cu fapta 
în 1988, din cele 11 produse de 

bază contractate la fondul de stat de 
gospodăriile populației din comuna 
Rușețu, la 8 produse s-au livrat in
tegral cantitățile prevăzute, dintre 
care la unele s-au înregistrat chiar 
depășiri față de plan.

19,40 Industria — programe prioritare
20,00 Teatru TV (color). „Copiii noștri 

vin acasă", de Dan Tărchllă. Pre
mieră pe țară. Regia artistică :> 
Olimpia Arghir

21,10 Drumul belșugului (color)
21,30 Din frumusețile patriei (color). Do

cumentar
21,50 Telejurnal ț
22,00 închiderea programului

funcționînd sistemul de irigații în 
zona Canalului Dunăre—București, 
în lunca Argeșului... $i centrul civic 
al comunei noastre, și case, și tro
tuare, și drumuri, și un cabinet co
respunzător pentru pregătirea pro
fesională a tuturor lucrătorilor din 
agricultură, un laborator chiar, de 
testare a fertilității pămîntului, a 
substanțelor active din îngrășămin
te... Sînt acum 1 100 de cooperatori. 
Niciodată nu o să uităm cererile 
celor 23 de familii care au semnat 
actul de naștere al acestui C.A.P. 
în 1953, în această mare comună, 
care are vreo 10 mii de suflete, în 
care respectul față de fiecare pal
mă de pămint, față de roadele pă- 
mintului se moștenește din tată in 
fiu. E in firea omului**.

• Călătorie peste mări : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 12; 15,15; 18,30
• Mari regizori, mari actori : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30

teatre

CONTRACTELE LA FONDUL DE STAT
— încheiate la timp, onorate ritmic și integral!

(Urmare din pag. I)
orînduiri între perfecționarea for
melor democratice de conducere și 
creșterea rolului conducător al 
partidului în societate. Exercitarea 
puterii politice a clasei muncitoare, 
in alianță cu țărănimea și celelalte 
categorii de oameni ai muncii — în
temeiată pe transformarea revoluțio
nară a relațiilor sociale, pe făurirea 
și dezvoltarea proprietății socialiste 
— creează in mod obiectiv condițiile 
participării efective a tuturor celor 
ce muncesc, in formele democrației 
directe și reprezentative, Ia condu
cerea societății. Teza partidului nos
tru potrivit căreia socialismul se 
construiește cu poporul și pen
tru popor exprimă astfel conți
nutul și finalitatea raporturilor 
politice instituite de noua societate. 
Nu poate fi vorba de socialism în 
sensul adevărat al cuvintului — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — decit 
atunci cind clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualii, întregul popor 
muncitor participă intens și efectiv 
la dezvoltarea întregii societăți, iau 
parte activă la conducerea statului 
nostru socialist. Unitatea dintre 
partid și popor, făurită în anii con
strucției socialiste, reflectă în ultimă 
instanță relația directă care există 
în societatea noastră între progresul 
de ansamblu al societății și asigura
rea unor condiții tot mai largi de 
manifestare a capacității creatoare 
a fiecărui om al muncii, a libertăți
lor democratice. Un partid care cu
prinde astăzi peste 3 700 000 de 
membri, din care 55 la sută sînt 
muncitori, un partid care dispune 
de organizații puternice în toate 
sectoarele vieții economico-sociale, 
un partid a cărui linie politică este 
elaborată și înfăptuită în mod con
secvent cu poporul și pentru popor 
nu mai poate fi conceput, desigur, 
doar ca o avangardă izolată a clasei 
muncitoare, ci este un puternic 
partid de masă, organic integrat în 
viața societății.

Ca promotor al democratismului 
vieții politice, al participării între
gului popor la conducerea societă
ții, partidul revoluționar al clasei 
muncitoare a inițiat și dezvoltă for
me instituționale care constituie azi 
cadrul unui permanent și rodnic 
dialog cu poporul, âl unui activ 
schimb de idei intre partid și mase, 
al unei autentice reprezentări a di
versității intereselor social-economi- 
ce în interiorul societății, pe fondul 
comunității intereselor fundamenta
le ale tuturor celor ce muncesc. A- 
ceasta probează o dată mai mult 
principiul cu valoare generală po
trivit căruia, atunci cind partidul 
aflat la guvernămînt este el însuși 
ieșit din rîndurile poporului, iși 
trage forța din rîndurile clasei 
muncitoare, ale țărănimii și inte
lectualității, exercitarea rolului său 
de conducător politic reprezintă o 
garanție și o necesitate pentru asi
gurarea dezvoltării democrației în
săși, pentru intensificarea participă
rii întregului popor la conducerea 
societății.

Dezbaterea în partid a principale
lor probleme ale politicii interne și 
externe, ale activității partidului și 
statului reprezintă în concepția 
Partidului Comunist Român nu doar 
un deziderat teoretic, ci o formă 
nemijlocită de înfăptuire în practică 
a principiului centralismului demo
cratic, ce stă la baza organizării și 
activit»țîl‘- sale. Aceasta' * *arațĂ 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — re
prezintă o necesitate vitală pentru 
democrația internă de partid, pentru 
creșterea forței și capacității de 
luptă a partidului. Dezbaterea în 
partid, cu toți membrii partidului, 
atit a problemelor generale, dt și a 
problemelor din fiecare sector de ac
tivitate se constituie astfel într-o 
premisă importantă pentru ca orga
nizațiile de partid — partidul în în
tregimea sa — să își îndeplinească 
plenar rolul de forță politică con
ducătoare în societate.

Perfecționările aduse, în ultimele 
două decenii, organizării și activită
ții partidului, definirii atribuțiilor 
statutare ale organelor și organizați
ilor de partid, ale comuniștilor pri
vesc deopotrivă alegerea democratică 
a organelor de partid, de jos și pînă 

fondul de stat %re nevoie de pe
nalități sau de produse ?

— în ce forme se materializează 
sprijinul acordat de primărie săteni
lor pentru onorarea integrală a 
contractelor ?

— Să nu vă așteptați la ceva deo
sebit. Folosim metodele general-va- 
labile prevăzute de lege și care se 
află la îndemîna tuturor primăriilor. 
Dacă e să divulg totuși un „secret", 
acesta ar consta în preocuparea 
noastră ca sprijinul promis sătenilor 
să-1 acordăm integral, să nu rămină 
vorbă goală. Astfel, pe lingă recom
pensele bănești și materiale pe care 

FAȚĂ-N FAJĂ, DOUĂ COMUNE DIN JUDEȚUL BUZĂU

le acordă cetățenilor unitățile con
tractante (în conformitate cu preve
derile legale), noi am stabilit in co
mună ca pentru animalele contracta
te să realizăm o bază furajeră cit 
mai abundentă. Cum resursele de pro
ducere a furajelor sînt limitate la 
suprafețele de teren planificate — 
ca in toate comunele —, ne străduim 
să valorificăm așa-zisele surse atra
se : marginile de drumuri și de ca
nale de desecări, culturile duble, 
cele Intercalate, pășunea din fondul 
forestier, terenurile din livezi ș.a. 
Fără indoială, noile măsuri de creș
tere a retribuirii în produse a țără
nimii cooperatiste vor mări disponi
bilitățile de furaje ale comunei, ale 
fiecărei familii, pentru a crește și 
livra la fondul de stat cît mai multe 
animale și păsări.

— Dar materialul biologic cum se 
asigură ?

— Căile sînt diferențiate. Pentru 
bovine și ovine dispunem, cum de 
altfel dispun toate comunele buzo- 
iene, de matca de reproducție aflată 
în gospodăriile populației. Grija 
noastră este ca printr-o asisten ă 
zooveterinară corespunzătoare și 
printr-o furajare adecvată să se în
registreze indici de natalitate și fer
tilitate cît mai ridicați. în privința 

sus, dezvoltarea criticii și autocriti
cii, creșterea răspunderii organelor 
și organizațiilor de partid pentru 
elaborarea hotăririlor de partid pe 
baza cunoașterii aprofundate a reali
tății, ca și pentru transpunerea lor în 
viață, pentru înfăptuirea neabătută a 
hotăririlor de partid și de stat, a le
gilor țării, dezvoltarea criticii și au
tocriticii, întărirea disciplinei de 
partid, a controlului de partid și a 
răspunderii in fața partidului a or
ganelor și activiștilor de partid, a 
tuturor comuniștilor.

Dezbătînd împreună cu poporul 
direcțiile principale ale dezvoltării 
economico-sociale, partidul nostru 
a acordat o atenție prioritară, în
deosebi în anii ce au urmat Con
gresului al IX-lea, dezvoltării sus
ținute a forțelor de producție, re
partizării lor armonioase pe în
treg cuprinsul țării. Așa cum 
experiența revoluției și construc
ției socialiste a probat conclu
dent, prin realizarea proprietății so
cialiste și planificarea unitară a 
dezvoltării forțelor de producție au 
putut fi asigurate nu numai creș
terea armonioasă a tuturor ramuri
lor producției materiale, ridicarea 
gradului de civilizație, de bunăstare 
a întregului popor, ci, deopotrivă, 
condițiile exercitării depline a pu
terii politice de către clasa munci
toare, înfăptuirea aspirațiilor și va
lorilor, realizarea intereselor majo
re, social-economice ale tuturor ce
tățenilor țării. Partidul nostru apre
ciază de aceea că dezvoltarea susți
nută a proprietății socialiste, condu
cerea ei unitară, în strînsă îmbinare 
cu cerința afirmării autoconducerii 
și autogestiunii, au o importantă 
hotăritoare pentru asigurarea pro
gresului general al societății, pentru 
valorificarea deplină a uriașului po
tențial de progres economic și social 
al orinduirii noastre. Diminuarea 
sub o formă sau alta a controlului 
clasei muncitoare, al statului socia
list asupra unui domeniu esențial 
al vieții economice cum este cel al 
dezvoltării planificate a avuției na
ționale, a proprietății socialiste a 
întregului popor poate avea, indi
ferent de stadiul de dezvoltare a 
societății socialiste, repercusiuni se
rioase așupra funcționării sistemu
lui conducerii politice a societății, a 
afirmării valorilor sale definitorii. 
Tezele care circulă în ultimul timp 
în literatura social-politică, potri
vit cărora în cadrul sistemului de 
conducere politică a societății socia
liste partidul nu ar trebui să poarte 
răspunderea directă pentru reali
zarea planurilor și programelor e- 
conomico-sociale, lăsînd această sar
cină pe seama reglării libere prin 
mecanismul pieței a ritmurilor și 
proporțiilor economice, pun impli
cit sub semnul întrebării rolul parti
dului de forță politică conducătoare 
în construirea socialismului, afec
tează, în cele din urmă, înseși ba
zele sistemului politic al societății 
socialiste. „Dacă partidul nu-și mai 
asumă răspunderea pentru reali
zarea Programului său de făurire a 
socialismului — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Expunerea din 
28 noiembrie 1988 — atunci se pune 
pe drept cuvînt întrebarea care este 
rolul partidului și dacă mai este 
necesar ? Golul lăsat de partid va 
produce un vid în viața politică, so
cială, care va fi, fără nici o îndoia
lă, umplut de alte forțe politice".

In concepția partidului nostru, 
clasei muncitoare și partidului ei 
revoluționar le revin o răspundere 
majoră față de întregul popor pen
tru realizarea consecventă a princi
piilor socialismului, pentru viitorul 
societății pe care o edificăm, o răs
pundere istorică de la care nu pot 
abdica. în acest cadru, unul din 
principiile afirmate de partidul nos
tru și validate de experiența con
strucției socialiste este acela potri
vit căruia rolul conducător al parti
dului implică angajarea directă a 
membrilor de partid, începind cu 
cadrele de bază, in înfăptuirea li
niei de ansamblu a politicii parti
dului, în munca de dezvoltare a pa
triei. Experiența țării noastre de
monstrează justețea acestui mod de 
activitate ; rolul conducător al 
partidului a asigurat înfăptuirea 
unitară in toate domeniile vieții e- 
conomice și in întreaga viață socială 

porcinelor și păsărilor, pe lingă mat
ca proprie, oferim contractanților, 
contra cost, purcei de lapte din-ma
ternitățile organizate de noi in co
mună și pui de incubator obținuți în 
unități specializate. Dar, repet, preo
cuparea noastră principală este ca 
tot ce este prevăzut să se ofere în 
sprijin contractanților să se și înfăp
tuiască, avind astfel garanția că și 
livrările de produse finite la fondul 
de stat se vor realiza.

— Totuși, la trei indicatori nu 
s-au realizat în 1988 și nici în alți 
ani livrările : lapte de vacă, ouă, 
porcine.

— Cu toate eforturile comunei, 
sarcinile repartizate la acești indica
tori depășesc posibilitățile de pro
ducție. Ca să obținem nivelul livră
rilor de lapte de vacă, de exemplu, 
ar fi trebuit ca animalele aflate în 
lactație anul trecut să realizeze o 
producție de zece ori mai mare de- 
cît cea obținută efectiv. Ouă — am 
avut planificate intr-un an 110 000 
bucăți, in altul de 3,6 ori mai multe. 
La porcine, planul se putea realiza 
și chiar depăși dacă și întreprinde
rea contractantă — I.I.C. Buzău — 
iși onora obligația de a pune la dis
poziția sătenilor furajele stabilite 
prin lege. Or, din 1986 această Între
prindere n-a mai livrat nici un gram 
de furaje.

Adevăruri ce nu 
pot fi ocolite

în comuna Cănești, livrările la fon
dul de stat de la gospodăriile popu
lației nu numai că nu s-au realizat 
în nici unul din anii de cind se aplică 
aici principiul autoaprovizionării, 
dar din 1986 ele s-au aflat intr-o 
continuă scădere. Au fost sarcinile 

a transformărilor structurale care 
au marcat trecerea țării noastre in
tr-o etapă nouă de dezvoltare.

Activitatea teoretică desfășurată în 
ultimii ani de partidul nostru, de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru clarifi
carea problemelor stadiului actual al 
societății socialiste românești, per
fecționarea conducerii vieții econo
mico-sociale, dezvoltarea democrației 
muncitorești-revoluționare. definirea 
rolului și funcțiilor partidului și sta
tului, a proprietății socialiste, a căi
lor soluționării contradicțiilor dezvol
tării interne și internaționale contem
porane s-a concretizat în elaborarea 
unor documente programatice de 
profunzime și largă perspectivă. 
Programul Partidului Comunist 
Român de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, 
Programul ideologic al partidului, 
Tezele din aprilie, Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu din 
28 noiembrie 1988 reprezintă în pla
nul activității teoretice și politico- 
ideologice contribuții proprii, origi
nale ale partidului nostru la dezvol
tarea și aplicarea creatoare a teoriei 
revoluționare, rezultat al experienței 
proprii și al analizei științifice a 
procesului istoric de construcție so
cialistă.

Un obiectiv prioritar al etapei ac
tuale de dezvoltare este acela de a 
ridica întreaga activitate politico-edu- 
cativă a partidului la nivelul acestui 
patrimoniu teoretic, al ansamblului 
activității economice și sociale. în
țelegerea clară a pozițiilor princi
piale ale partidului, formarea în rîn- 
dul tuturor activiștilor și al membri
lor de partid a capacității de a se 
orienta corespunzător in înfăptuirea 
practică a politicii partidului sinteti
zează în acest plan obiective princi
pale ale educării revoluționare a co
muniștilor, a celorlalți oameni ai 
muncii, ale formării omului nou.

Așa cum se subliniază în docu
mentele partidului nostru, muncii 
ideologice și cultural-educative ii 
revine sarcina de mare răspundere 
de a contribui la promovarea unei 
atitudini ferme Împotriva oricăror 
manifestări retrograde, a naționalis
mului și șovinismului, a misticismu
lui și obscurantismului. _,Să ac
ționăm în toate împrejurările ca 
adevărați revoluționari, să facem ca 
întregul partid, toate organizațiile de 
masă și obștești să acționeze în spi
ritul răspunderii revoluționare față 
de interesele generale, față de cauza 
socialismului și comunismului in 
România 1“ — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Expunerea din 
28 noiembrie 1988. Aceasta este, in 
ultimă instanță, finalitatea și crite
riul esențial de apreciere a rezulta
telor activității politico-ideologice ca 
formă activă de exercitare a rolului 
și funcțiilor partidului in organi
zarea și conducerea procesului re
voluționar de făurire a socialismului.

Acum, în anul Împlinirii a 45 de 
ani de la revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, în anul cind ur
mează a avea loc cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului, societatea 
noastră socialistă se prezintă puter
nică și omogenă, strins unită 
în jurul partidului, al valorilor 
și . idealtmilpȚsocialismului, Jiotăfi- 
tă să înfăptuiască neabătut pro
gramele de progres economic și 
social pe care și le-a propus 
în noua etapă de transformare 
revoluționară a vieții și muncii 
sale. Ca realitate vie a societă
ții românești contemporane, condi
ție esențială a forței și trăiniciei 
tuturor realizărilor noastre, unita
tea socialistă a poporului probează, 
la scara istoriei, justețea politicii 
promovate de partidul nostru in 
anii revoluției și construcției socia
liste, capacitatea sa de a transpune 
exemplar în viață concepția despre 
lume a clasei muncitoare, valorile 
și aspirațiile sale de dreptate și e- 
galitate, de progres și bunăstare, de 
a mobiliza energiile întregului nos
tru popor în opera de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism.

de plan prea mari ? — cum încearcă 
să motiveze factorii de răspundere 
din comună. Nici vorbă, atit timp 
cit planul a fost fixat cu mult sub 
nivelul indicatorilor cuprinși în pro
gramul unic pe țară și cu mult mai 
mic chiar față de anii anteriori. Bu
năoară, conform programului unic, 
gospodăriile populației din comună 
trebuiau să livreze la fondul de stat 
în 1988 un număr de 136 500 ouă, iar 
planul fixat a fost de numai 40 000 
bucăți (față de 70 000 cu un an îna
inte), pentru ca in realitate să se li
vreze doar 12100 ouă. Sau. ca să 

dăm un alt exemplu, în loc de 5,5 

tone carne de pasăre, cît ar fl tre
buit să livreze gospodăriile popu
lației conform programului unic, s-a 
fixat în 1988 un plan de numai trei 
tone, pentru ca in realitate să se li
vreze doar 0,6 tone.

Adevărul este că nu sarcinile de 
plan au fost prea mari, ci preocupă
rile pentru înfăptuirea lor au fost 
prea mici. Să exemplificăm :

• Lipsa exemplului personal. Deși 
ar fi fost firesc ca în fruntea listei 
contractanților să se afle cadrele de 
bază din comună, acestea fie au con
tractat cantități insignifiante, fie au 
livrat doar o mică parte din ceea ce 
au contractat. Astfel, președintele 
C.A.P.-ului din comună a „uitat" să 
livreze in 1988 laptele datorat la fon
dul de stat (deși vaca acestuia a fost 
în lactație aproape tot anul), iar din 
cei 15 deputați ai comunei nici unul 
n-a livrat anul trecut numărul mi
nim de ouă prevăzut în programul 
unic. Or, ce exemplu pot oferi aceș
tia celorlalți locuitori ai comunei ?
• Simple omisiuni ? Pentru înfăp

tuirea obligațiilor contractuale, să
tenii din Cănești au primit asigurări 
de la primărie că vor fi sprijiniți cu 
material biologic. Anul trecut li s-au 
promis 260 purcei de lapte și li s-au 
oferit in fapt doar 24 ; anul acesta 
au primit 31, față de un necesar de 
100. Aceeași situație și în privința 
puilor de incubator, primăria din co
mună, cooperativa agricolă de pro
ducție și cea de desfacere a mărfu
rilor amînind de mai mulți ani ame
najarea unei maternități de scroafe

Comunicatul Comisiei Electorale Centrale privind 
rezultatele alegerilor parțiale pentru doi deputați 

in Marea Adunare Națională
în circumscripțiile electorale nr. 

35 Măgurele, municipiul București, 
și nr. 6 Petroșani, județțil Hune
doara. au avut loc in ziua de 19 
februarie 1989 alegeri parțiale pen
tru doi deputați în Marea Adunare 
Națională.

Comisia Electorală Centrală a ve
rificat lucrările comisiilor electorale 
ale circumscripțiilor și cele ale co
misiilor secțiilor de votare si a con
statat că alegerile s-au desfășurat în 
conformitate cu prevederile Legii 
electorale a Republicii Socialiste 
România.

Pe buletinele de vot a fost înscris 
cite un candidat al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste în fie
care din cele două circumscripții 
electorale.

în circumscripția electorală nr. 35 
Măgurele, municipiul București, din 
totalul de 45 372 alegători înscriși în 
listele electorale s-au prezentat la 
vot 45 366. reprezentînd 99.99 la sută.

INFORMAȚII SPORTIVE
Trei medalii de aur și una de bronz au cucerit 

atletele noastre la campionatele europene pe teren acoperit 
de ia Haga

Comentlnd rezultatele campionate
lor europene de atletism pe teren 
acoperit de la Haga, corespondenții 
agențiilor internaționale de presă 
menționează, intre altele, performan
ța deosebită a delegației sportive 
române, care, aliniind patru concu
rente în întrecerea feminină, a 
obținut trei medalii de aur și una de 
bronz.

Astfel, în comentariul agenției 
A.N.P. Haga se scrie : „După o 
serie de șase victorii în recentul 
circuit nord-american pentru „Marele 
premiu I.A.A.F.", campioana olimpi
că Paula Ivan și-a reconfirmat va
loarea, cucerind medalia de aur în 
proba de 1 500 m (in 4’07”16/100), la 
capătul unei curse in care s-a impus 
în fața puternicelor semifondiste 
sovietice Marina Lașmeneva și Sve
tlana Kitova".

Handbaliștii români s-au calificat in grupele semifinale 
ale campionatului mondial (grupa B)

La campionatul mondial masculin 
de handbal (grupa B), ce se desfă
șoară în diferite orașe din Franța, 
echipa României a întrecut cu scorul 
de 23—21 (10—10) selecționata Islan- 
dei. Principalii realizatori ai echipei 
române au fost Stingă și Berbece 
(fiecare cu cite 6 goluri marcate). 
Dumitru (5), Mocanu (3).

Alte rezultate : Bulgaria — Kuweit 
22—18 ; Spania — Franța 19—18 ;

Echipele noastre feminine de handbal 
în sferturile de finală ale cupelor europene

• Sala sporturilor din Rîmnicu 
Vîlcea a găzduit, în cadrul sferturi
lor de finală*  ate competiției inter- . 
naționale feminjhfe de handbal „Clipa*  ' 
federației", primul meci dintre echi
pele Chimistul Rîmițiicu Vîlceă și' 
Rostelmaș Rostov pe Don. Victoria a 
revenit formației vîlcene cu scorul 
de 29—23 (15—12).

• La Budapesta s-a disputat 
prima manșă a partidei dintre for
mațiile Vâsas Budapesta și Știința 
Bacău, contînd pentru sferturile de 
finală ale „Cupei cupelor" la hand
bal feminin. Superioare la toate ca

VOLEI • La Hamburg s-a disputat 
meciul dintre formația S.V. Ham
burg și Steaua București, din cadrul 
grupei semifinale B a „Cupei cam
pionilor europeni" la volei masculin. 
Gazdele au obținut victoria cu scorul 
de 3—1 (15-6, 15—5, 14—16, 15—13).

TENIS. Tradiționalul turneu inter
național de tenis pentru juniori de 
la Sofia s-a încheiat cu victoria 
jucătorului român Dinu Pescariu, 
care l-a întrecut în finală cu scorul

și a unul spațiu de adăpostire a pui
lor pentru primele 2—3 săptămini, 
după care să fie dați cetățenilor 
pentru creștere. Sau un alt exemplu: 
in prezent, doar 9 din cele 638 de fa
milii din comună cresc iepuri. Cu 
toate acestea, cooperativa de pro
ducție, achiziții și desfacere a măr
furilor n-a adus în comună in ulti
mii patru ani nici , un iepure-matcă 
(deși o putea face, la nivelul jude
țului existînd rezerve importante), 
neglijînd totodată să inventarieze 
solicitările locale in această privință.

• Primii la drepturi, ultimii la 
obligații. Sătenii din Cănești, ca de 
altfel toți sătenii din județul Buzău, 
au primit în 1988 Integral (subli
niem — integral) cantitățile de pro
duse alimentare prelucrate prevăzu
te în programul local de autoaprovi- 
zionare. produse livrate din fon
dul centralizat al statului, ca 
și produsele industriale stabili
te ; în schimb, obligațiile lor față 
de fondul de stat nu și le-au 
onorat decit în următoarele pro
porții : carne — 28 la sută, lapte 
de vacă — 4,7 la sută, ouă — 30 la 
sută, fasole — 5 la sută, mari res
tanțe înregistrîndu-se și la celelalte 
grupe de produse. Să mai notăm că 
cele 314 familii deținătoare de ovine 
din comună au tăiat in 1988 pentru 
vînzare pe piața neorganizată sau 
pentru autoconsum peste 600 miei, 
iar pentru fondul de stat au livrat 
doar 105 miei (aproape jumătate 
față de un an in urmă). La fructe — 
fondul de stat a fost realizat în pro
porție de numai 3 la sută, restul 
fructelor fiind folosite pentru pro
ducția individuală de țuică. Iată 
realități de care ar fi trebuit să țină 
cont consiliul popular, unitățile con
tractante din comună atunci cînd au 
dezbătut cu oamenii sarcinile lor 
față de fondul de stat.

...Au mai rămas puține zile pină 
la încheierea acțiunii de contractare. 
Primăriile, unitățile de specialitate 
din toate localitățile județului Buzău 
vor trebui să-și intensifice în aceas
tă perioadă eforturile pentru ca, 
pretutindeni, contractele să se fina
lizeze la termen și la nivelul pla
nului, de aceasta depfnzind în
făptuirea în bune condiții a pro
gramului de autoaprovizionare din 
acest an. Iar experiențele bune care 
există în acest județ se cer larg 
cunoscute, generalizate. Este de da
toria consiliului popular județean 
să facă acest lucru cit mai opera
tiv cu putință.

Mihai IONESCU 
Stelian CH1PER 
corespondentul „Scînteii" 

Pentru candidatul propus au votat 
45 252 alegători, adică 99,75 la sută. 
A fost ales deputat în Marea Adu
nare Națională tovarășul general- 
maior Gușă Ștefan, membru al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale, șef al 
Marelui Stat Major.

în circumscripția electorală nr. 8 
Petroșani, județul Hunedoara, din 
totalul de 52 772 alegători înscriși în 
listele electorale s-au prezentat la 
vot 52 769, reprezentînd 99,99 la sută. 
Pentru candidatul propus au votat 
52 760 alegători, adică 99,98 la sută. 
A fost ales deputat în Marea Adu
nare Națională tovarășul Catargiu 
Irimie. membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
ministrul minelor.

Lucrările referitoare Ia alegerile 
parțiale au fost înaintate Biroului 
Marii Adunări Naționale pentru a fi 
transmise Comisiei de validare a 
Marii Adunări Naționale.

„în revenire de formă, Doina 
Melinte a imprimat un ritm rapid 
finalei de 800 m, pe care a cîștlgat-o 
în r59”89/100, timp ce constituie cea 
mai bună performanță mondială a 
sezonului" — se arată în comentariul 
agenției A.P.A. Viena.

Este remarcat, de asemenea, 
succesul mezinei echipei române, 
Alina Astafei, campioană mondială 
de junioare în proba de săritură în 
înălțime, care și-a confirmat ascen
siunea cucerind (cu performanța de 
1,96 m), la capătul unei dispute pa- «, 
sionante, și titlul de campioană con
tinentală la această ediție jubiliară 
a senioarelor. ,

în comentarii este evidențiată șl 
evoluția bună a „veteranei" Maricica 
Puică (39 de ani), medaliată cu bronz 
în proba de 3 000 m (9T5”49/100),

Israel — Austria 22—18 ; Polonia — 
Danemarca 26—24 ; Cuba — Egipt 
25—17 ; Elveția — R.F. Germania 
18—17 ; Olanda — Norvegia 24—21. 
In urma acestor rezultate cele două 
grupe semifinale vor avea următoa
rea alcătuire : grupa A : Polonia, 
Danemarca, Spania, Franța, Cuba, 
Israel ; grupa B : România, Elveția. 
R.F. Germania, Islanda, Olanda, 
Bulgaria.

pitolele, cu o evoluție excelentă atit 
în atac, cît și in apărare, handbalis
tele românce au- obținut o victorie 
cafegdrteăNti dâpiasâre*  fu scorul de 
31—21 (16—10).

• Disputat' la Valencia, meciul 
dintre echipele C.B. Iber Valencia 
și Mureșul Tg. Mureș, din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
feminin, s-a încheiat cu scorul de 
24—21 (14—11) în favoarea gazdelor.

Returul partidelor din cupele 
europene la handbal feminin este 
programat săptămina viitoare.

de 6—3, 2—6, 7—5 pe bulgarul Orlln 
Stanoicev. în finala probei feminine, 
Magdalena Maleeva (Bulgaria) a 
învins-o cu 4—6, 6—4, 6—4 pe com
patrioata sa Ralița Milorieva.

SCHI • în cadrul finalelor „Da- 
ciadei" la schi-fond, desfășurate ps 
Valea Rișnoavei, Ion Lungociu (Di
namo Brașov) a terminat învingător a 
în proba de 50 km, cu timpul de 
2h 40’44”, Proba feminină de 30 km 
a fost cîștigată de Viorica Vrăjmaș 
(C.S.M. Bistrița) — lh 45’48” • Proba 
masculină de slalom uriaș din cadrul 
finalelor „Daciadei" la schi alpin a 
fost cîștigată de Ortvin Fruhn (Dina- “ 
mo Brașov), înregistrat in cele două j| 
manșe cu timpul de 2’39”89/100. Pe !■ 
locurile următoare : loan Frățilă ! 
(A.S.A. Brașov) — 2’40”07/100 și li
coechipierul său Peter Cristaly — 
2’40”41/100.

HOCHEI. „Cupa campionilor euro
peni" la hochei pe gheață s-a în
cheiat cu victoria echipei T.S.K.A. 
Moscova, care cucerește pentru a 
19-a oară trofeul. Pe locurile urmă
toare, în turneul final disputat la 
Koln, s-au clasat formațiile V.S.Z. 
Kosice, E.C. Koln și B.K. Faerjestad.

RUGBI • La Brescia (Italia), în 
meci contînd pentru campionatul , 
european de rugbi, echipa Franței 
(selecționata secundă) a învins cu 
scorul de 40—12 (27—6) selecționata 
Italiei.

FOTBAL. Rezultate Înregistrate în 
ziua a doua a campionatului mondial 
de fotbal pentru juniori, ce se des
fășoară in diferite orașe din Arabia 
Saudită : U.R.S.S. — Costa Rica 
1—0 ; Cehoslovacia — Arabia Saudită I 
1—0 ; Brazilia — Mali 5—0 ; Argen
tina — Norvegia 2—0.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 21 februarie, ora 20 — 24 fe
bruarie, ora 20. In țară : Vremea va fl 
caldă, îndeosebi în primele zile, iar ce
rul mai mult noros in vestul, centrul 
șl nordul țării, unde vor cădea precipi- ,, 
tații reduse cantitativ, predominant sub 
formă de ploaie pe arii relativ extinse. 
In rest, ploi izolate. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu unele intensificări 
la munte» Temperatura aerului va Înre
gistra o scădere ușoară In a doua parte 
a intervalului, mal ales In nord-estul 
țării. Temperaturile minime vor fl cu
prinse intre minus 4 șl plus 6 grade, 
mal ridicate la început, iar cele maxi
me, in general, între 4 șl 12 grade. Pe 
alocuri, ceață. In București : Vremea 
va fl caldă, mai ales in primele zile, 
iar cerul parțial noros. Condiții de 
ploaie slabă. Vint slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 2 și plus 2 grade, iar cele maxi
me între 6 și 10 grade. Ceață slabă.



DEZARMAREA - NĂZUINȚĂ 

A TUTUROR POPOARELOR

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi contacte diplomatice • In Cisiordania și Gaza situația 

se menține încordată

„N.A.T.O. trebuie să renunțe 
la modernizarea armelor nucleare tactice 

în Europa“
se subliniază in rezoluția adoptată de Congresul organizației de 

tineret a Partidului Muncitoresc din Norvegia
OSLO 20 (Agerpres). — în in

teresul consolidării păcii, al destin
derii și dezarmării, N.A.T.O. trebuie 
să renunțe la modernizarea armelor 
nucleare tactice in Europa, să pună 
capăt pregătirilor militare din nordul 
continentului, se relevă în rezoluția 
adoptată de Congresul organizației 
de tineret a Partidului Muncitoresc 
din Norvegia. Rezoluția cere, tot

odată, reducerea numărului și a 
amplorii exercițiilor militare din 
apele zonei de nord a Atlanticului. 
Se cere*  de asemenea, ca guvernul 
să împiedice amenajarea pe teritoriul 
Norvegiei a bazelor de aprovizionare 
pentru portavioanele americane și să 
respecte cu strictețe principiile po
liticii naționale de securitate.

Nu - rachetelor nucleare cu rază scurtă 
de acțiune

BONN 20 (Agerpres). — Un Nu 
hotărî t trebuie să constituie singurul 
răspuns posibil la planurile de a sta
ționa în R. F. Germania noi rachete 
nucleare cu rază scurtă de acțiune, 
a declarat președintele Partidului 
Social-Democrat din R.F.G., Hans- 
Jochen Vogel, intr-un interviu radio
difuzat. In prezent nu trebuie să se 
meargă pe calea înarmărilor, ci a in
tensificării procesului de dezarmare. 
Prin staționarea noilor rachete, a

spus președintele P.S.D., pe terito
riul țării ar fi aduse 1 072 focoase nu
cleare. avind fiecare o putere dis
tructivă echivalentă cu de 5—6 ori 
cea a bombei de la Hiroshima. De
oarece patru cincimi din noile ra
chete ar urma să fie staționate pe 
teritoriul vest-german, o hotărîre 
privind „modernizarea" rachetelor 
cu rază scurtă de acțiune ale 
N.A.T.O. ar afecta îndeosebi R.F.G., 
a subliniat eL

ALGER 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Algeriei, Chadli Bendje- 
did, a conferit cu președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, care a efectuat o escală la 
Alger în cadrul turneului său în 
mai multe state africane. într-o de
clarație făcută ulterior, Yasseit 
Arafat a precizat că au fost exami
nate probleme legate de efortul di
plomatic la scară internațională in 
vederea intensificării sprijinului 
pentru cauza . poporului palestinian 
și de convocare a unei conferințe 
internaționale de pace consacrate 
Orientului Mijlociu.

AMMAN 20 (Agerpres). — In ca
drul vizitei oficiale făcute la 
Amman, ministrul de externe so
vietic, Eduard Șevardnadze. a fost 
primit de regele Hussein al Iorda
niei, transmite, agenția T.A.S.S. El 
a avut, de asemenea, convorbiri cu 
primul-ministru iordanian, Zeid 
Rifaj, și cu ministrul de. externe. 
Marwan Al-Qassem. în cadrul dis
cuțiilor au fost examinate stadiul 
actual și perspectivele dezvoltării 
reTa ții lor bilaterale pe multiple pla
nuri. O atenție deosebită a fost 
acordată căilor de soluționare a 
conflictului arabo-israelian,

CAIRO 20 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, l-a

primit, luni, pe ministrul Israelian al 
afacerilor externe, Moshe Arens, so
sit intr-o vizită la Cairo — transmi
te agenția MEN A.

în Cisiordania și Gaza situația se 
menține încordată, autoritățile israe- 
liene de ocupație continuînd repre
siunile împotriva populației palesti
niene. După cum informează agenția 
Q.N.A, in ultimele 24 de ore 51 de 
palestinieni au fost răniți în cursul 
ciocnirilor cu forțele israeliene, alți 
39 fiind arestați. Pe de altă parte, 
agențiile de presă relevă că în teri
toriile de pe malul vestic al Iordanu
lui și Gaza continuă greva generală, 
declanșată la chemarea conducerii 
unificate a revoltei palestiniene, în 
semn de protest față de ocupația 
israeliană. (Agerpres)

BEIRUT 20 (Agerpres). — Doi mi
litari aparținând contingentului nor
vegian din Forța interimară a O.N.U. 
din Liban (UNIFIL) au fost răniți, 
în timp ce efectuau o misiune de pa
trulare in adîncimea „zonei de secu
ritate" instituită de Israel în sudul 
teritoriului libanez — informează a- 
genția A.D.N. Asupra patrulei s-a 
tras4 de pe pozițiile deținute de tru
pele israeliene de ocupație, după 
cum a precizat un purtător de cu
vint al O.N.U. Comandantul UNIFIL 
a protestat energic pe lingă Israel 
in legătură cu acest incident.

încheierea lucrărilor 
celui de-al IX-lea Congres 

al P. C. German
BONN (Agerpres). — In orașul 

Wuppertal din R.F.G., s-au încheiat 
lucrările celui de-al IX-Iea Congres 
al Partidului Comunist German, a 
cărui primă parte s-a desfășurat, in 
perioada 6—8 ianuarie, la Frankfurt 
pe Main, cînd au fost alese organele 
de conducere ale partidului. Dele
gații au examinat o serie de proiecte 
de rezoluție privind politica parti
dului. Congresul a adoptat hotărîri 
în legătură cu activizarea mișcării 
antirăzboinice, cu lupta împotriva 
intensificării tendințelor neonaziste. 
A fost aprobată propunerea de a se 
trece Ia elaborarea programului și 
statutului partidului într-o nouă 
redactare.

0 noua etapă in procesul de realizare a păcii 
si democrației in America Centrală

Declarațiile președintelui Republicii Nicaragua privind rezulta*  
tele recentei reuniuni la nivel înalt din Salvador

MANAGUA 20 (Agerpres)

Poporul coreean nu va admite 
producerea, testarea și stocarea de arme 

nucleare și chimice pe teritoriul său 
Declarația purtătorului de cuvint al Comitetului Național Coreean 

pentru Apărarea Păcii
PHENIAN 20 (Agerpres). — într-o 

declarație a purtătorului de cuvînt al 
Comitetului Național Coreean pentru 
Apărarea Păcii se subliniază că po
porul coreean nu va admite niciodată 
producerea, testarea și stocarea de 
arme nucleare și chimice, introduce
rea din afară sau trecerea lor pe te
ritoriul și apele teritoriale ori prin 
spațiul aerian coreean. După cum 
transmite agenția A.C.T.C., în docu
ment se arată că în Coreea de Sud 
au fost construite, cu ajutorul S.U.A., 
fabrici și depozite de arme chimice.

ceea ce constituie o sfidare la adresa 
păcii, a popoarelor din lumea în
treagă, care cer eliminarea completă 
a unor asemenea arme și înfăptuirea 
păcii. în încheierea declarației se 
subliniază că autoritățile sud-coreene 
și S.U.A. trebuie să înceteze de 
îndată manevrele militare mixte 
„Team Spirit" și să răspundă pozitiv 
la propunerile R.P.D. Coreene de 
transformare a Peninsulei Coreene 
într-o zonă a păcii, denuclearizată și 
fără arme chimice.

Program de intensificare a acțiunilor 
de luptă pentru pace

MADRID 20 (Agerpres). — La 
Madrid s-au încheiat Zilele naționale 
ale Comitetului de coordonare al 
organizațiilor antirăzboinice din 
Spania. Timp de două zile, militanții 
pentru pace din această țară au exa
minat sarcinile actuale ale mișcării 
pentru pace, problemele luptei pen
tru dezarmare in condițiile consoli
dării procesului destinderii și încre
derii reciproce între popoare. S-a

relevat necesitatea acțiunilor de 
masă ale opiniei publice împotriva 
producției și comerțului cu arme, 
pentru reducerea cheltuielilor mili
tare, educarea tinerei generații în 
spiritul păcii și prieteniei între po
poare. S-a adoptat un program de 
acțiune împotriva participării Spa
niei la alianța militară N.A.T.O., 
împotriva încălcării statutului de 
tară nenucleară al Spaniei.

Guvernul portughez nu va permite F. M. I. 
să determine politica țării sale 

Declarația primului-ministru al Portugaliei
LISABONA 20 (Agerpres). — Pri- 

mul-ministru al Portugaliei, Anibal 
Cavaco Silva, a subliniat, într-o 
conferință de presă, că guvernul 
portughez nu va permite Fondului 
Monetar Internațional să determine

politica țării sale, transmite agenția 
Efe. El și-a exprimat regretul 
față de orientarea urmată anii an
teriori de către autorități, 'care au 
permis F.M.I. să dicteze în politica 
Portugaliei, adaugă sursa citată.

Noi demonstrații de protest în R. S. A. 
împotriva politicii de apartheid

PRETORIA 20 (Agerpres). — în 
centrul orașului Johannesburg a avut 
loc un marș de protest împotriva 
politicii de apartheid a regimului de 
la Pretoria, la care au participat 
sute de persoane, sfidind restricțiile 
impuse de legislația asupra „stării 
de urgență". Participanții au cerut 
eliberarea deținuților politici, in

frunte cu Nelson Mandela, cunoscut 
lider al populației de culoare, și 
eliminarea politicii de apartheid. 
Detașamente ale poliției au interve
nit pentru dispersarea demonstrației, 
folosind în acest scop grenade cu 
gaze lacrimogene.

Manifestații similare au avut loc 
și în alte orașe din țară.

Evoluția situației din Afganistan
• S-a decretat instituirea stării excepționale • Crearea 

Consiliului Suprem pentru Apărarea Patriei
KABUL (Agerpres). — Potrivit 

agenției Bakhtar. citată de agenția 
T.A.S.S., formațiuni ale opoziției 
afgane intransigente au atacat. în 
ultimele zile, cu rachete orașele 
Jalalabad. Herat. Gardez și Ghazni, 
provocind victime în rindurile popu
lației. și au deschis focul asupra 
posturilor de securitate ale trupelor 
guvernamentale din provincia Par- 
wah.

Artileria armatei afgane a bom
bardat baze ale rebelilor din pro
vincia Parwan. provocîndu-le pier
deri grele. Elementele rebele au su
ferit pierderi și în provinciile 
Kadangar și Herat.

Președintele Afganistanului. Naji- 
bullah. a decretat instituirea stării 
excepționale în țară, au anunțat pos
turile de radio și televiziune afgane, 
citate de agenția T.A.S.S. în docu
ment se arată că măsura a fost 
adoptată „pentru respingerea agre
siunii din afară. în scopul apărării 
independentei, suveranității națio
nale și integrității teritoriale, a 
idealurilor politicii de conciliere na

țională. pentru asigurarea păcii pe 
pămîntul Afganistanului".

în Afganistan a fost creat Consi
liul Suprem pentru Apărarea Pa
triei. In legea dată publicității la 
Kabul — relatează agenția T.A.S.S. 
— se subliniază că aceșt organ poli- 
tico-militar superior are ca obiec
tiv înfăptuirea conducerii: centrali
zate in condițiile stării excepționale 
pentru apărarea eficientă a indepen
denței naționale, suveranității, inte
grității teritoriale, pentru asigurarea 
păcii și securității în țară. Consi
liul este condus de președintele Re
publicii Afganistan, Najibullah.

Se prevede ca, o dată cu încetarea 
stării excepționale, Consiliul Suprem 
pentru Apărarea Patriei să se di
zolve.

Președintele Republicii Afganistan, 
Najibullah. a anunțat o remaniere 
guvernamentală. In baza decretului, 
citat de agenția Bakhtar, au fost 
numiți noi titulari în fruntea minis
terelor comerțului, aviației civile, in
dustriei ușoare, educației și sănătății.

| AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
I EXPOZIȚIE DE GRAFICA RO- 
I MANEASCA LA QUITO. La Mu

zeul „Camilo Egas" din Quito a 
Ifost inaugurată expoziția „Grafica 

românească contemporană". Ma
nifestarea s-a bucurat de o largă

I apreciere, fiind considerată o ex
presie a bunelor raporturi existen
te între România și Ecuador, o 
contribuție la întărirea relațiilor

Ide prietenie și colaborare dintre 
cele două țări, i

. CONVORBIRI SOVIETO-SIRIE- 
NE. în declarația comună dată

I publicității la încheierea vizitei 
oficiale de prietenie în Siria a mi
nistrului de externe sovietic, 

| Eduard Șevardnadze, sint sublinia
te evoluția., ascendență a relațiilor

I bilaterale, precum și disponibilita
tea de a le intensifica in conti- 

’ nuare pe multiple planuri. în ca
drul vizitei au fost abordate aspecte

I majore ale vieții internaționale ac
tuale. Părțile au evidențiat nece
sitatea soluționării' problemelor

dezarmării, renunțării ta milita
rizarea Cosmosului și la produce
rea de noi arme de distrugere în 
masă, edificării unei lumi a păcii 
și înțelegerii.

RELAȚIILE CHINO-SOMALEZE. 
Președintele R. P. Chineze, Yang 
Shangkun, l-a primit, la Beijing, 
pe trimisul special al președintelui 
Somaliei, Mohamed Siad Barre. Cu 
acest prilej au fost examinate sta
diul relațiilor de cooperare dintre 
cele două țâri, eforturile guvernu
lui somalez de dezvoltare econo
mică și reconciliere națională.

APEL LA INTERZICEREA OR
GANIZAȚIILOR NEONAZISTE IN 
R.F.G. în localitatea Northeim din 
landul vest-german Saxonia Infe
rioară a avut loc o amplă demon
strație împotriva ținerii unei reu
niuni neonaziste în acest oraș. Au 
participat membri ai sindicatelor, 
reprezentanți ai unor partide și ai 
unor organizații antifasciste. La

iran: Repere ale noului deceniu 
de dezvoltare economico-socială

Situat la aproximativ 100 km sud 
de Marea Caspică și străjuit de 
culmile semețe ale munților El
burz. Teheranul se înfățișează pri
virilor ca o imensă aglomerare ur
bană. cu bulevarde largi, mărgini
te de edificii moderne, cu nenu
mărate palate, parcuri și muzee, 
ale căror exponate stau mărturie 
civilizațiilor ce au înflorit pe a- 
ceste frămintate meleaguri. Capita
la iraniană are ea însăși o vechi
me de opt sute de ani. Aici. în 
inima platoului iranian, se încru
cișau odinioară numeroase drumuri 
ce legau trei continente. O expan
siune extraordinară a cunoscut însă 
orașul in ultimele două secole. 
Dacă la începutul veacului trecut 
Teheranul număra doar 60 000 de 
locuitori. astăzi populația sa se 
ridică la peste 5 milioane, fiind 
principalul centru industrial, cul
tural și comercial al tării. Pe cu
prinsul său sint concentrate circa 
iumătate din Întreprinderile repu
blicii.

In decursul existentei sale multi
seculare. Teheranul a fost marto
rul multor momente de seamă din 
istoria tării, care au marcat adine 
existenta poporului iranian. Unul 
dintre aceste evenimente cu largi 
repercusiuni l-a constituit revolu
ția islamică din 11 februarie 1979. 
înlăturind regimul monarhic, re
voluția de acum un deceniu a 
inaugurat o etapă de semnificati
ve prefaceri politice, economice și 
sociale. Aceste schimbări au în
ceput prin proclamarea, la 1 apri
lie același an. a Republicii Isla
mice Iran și au continuat cu a- 
doptarea unui șir întreg de mă
suri pe plan național, menite să 
pună pe baze noi economia ira
niană. în elaborarea noilor progra
me de dezvoltare, autoritățile au 
pornit de la faptul că Iranul (su
prafața — 1 648 000 kmp ; populația 
— 52 milioane de locuitori) dispune

de mari bogății naturale. îndeosebi 
de mari zăcăminte de petrol, dar 
că principalul beneficiar al ex
ploatării acestora nu a fost po
porul iranian, ci capitalul străin. 
Una din primele măsuri adoptate 
după revoluția de acum un de
ceniu a fost punerea acestor re
surse sub controlul statului ; s-a 
trecut, de asemenea, la naționali
zarea băncilor, companiilor de asi
gurare. transporturilor ; a fost în
făptuită reforma agrară.

Toate aceste măsuri au impulsio
nat dezvoltarea economiei naționa
le. contribuind la revitalizarea șl 
dezvoltarea unor sectoare-cheie. 
Astfel. în ultimii ani, pe harta 
tării au apărut numeroase obiec
tive economice, ca marele complex 
de extracție si prelucrare a cupru
lui de la Kerman, combinatul pe
trochimic de la Arak. complexul 
siderurgic Mubarekah. noi rafină
rii : s-a înregistrat o creștere de 
ansamblu a producției industriale. 
S-au intensificat, totodată, pros
pecțiunile geologice. Ca rezultat al 
descoperirii de noi zăcăminte, în 
prezent rezervele de petrol ale 
Iranului sînt estimate la 93 mi
liarde de barili.

Progrese importante au fost ob
ținute. de asemenea. în dezvolta
rea agriculturii. In ultimii trei ani. 
acest sector a înregistrat o creș
tere anuală de cinci la sută. Anul 
trecut, recolta de griu a fost de 
peste 8 milioane tone. Proclamînd 
drept sarcină prioritară satisface
rea necesarului de produse alimen
tare din resurse proprii, guvernul 
de la Teheran a sporit alocațiile 
destinate acestui sector, ceea ce a 
dus la extinderea considerabilă a 
suprafețelor irigate. In prezent, 
din cele 15 milioane de hectare, la 
cit se ridică suprafața agricolă a 
tării. 28 la sută sînt irigate, un rol 
determinant in atingerea parame
trilor respectivi avîndu-1 cele circa

20 de baraje construite în ultimul 
deceniu. Cel mai mare dintre noi
le obiective hidrotehnice, care vor 
intra curînd în funcțiune, este cel 
de la Karkheh-Sefr. După cum 
scrie ziarul „Etela’at". barajul are 
o înălțime de 130 metri si va for
ma un lac cu o capacitate de 7 
miliarde metri cubi de apă. Acest 
potențial va permite asigurarea 
unei puteri instalate de 600 MW și 
aducerea în circuitul agricol a 
185 000 hectare de teren arabil.

Noi perspective de dezvoltare a 
Iranului se conturează în condiții
le încetării războiului îndelungat 
purtat cu tara vecină. Irakul. De 
altfel, imediat după oprirea lupte
lor, in august 1988, președintele 
Iranului. Seyyed All Khamenei, 
releva necesitatea intensificării e- 
forturilor de valorificare a resur
selor tării in acțiunea de recon
strucție. chemînd la sporirea pro
ducției naționale. La rîndul său. 
parlamentul iranian (Majlisul) a 
adoptat ci te va măsuri de o deose
bită însemnătate pentru noua e- 
tapă în care a intrat procesul de 
dezvoltare economică. Astfel, la 
mijlocul lunii ianuarie, forul le
gislativ a alocat suma de 500 mi
lioane dolari pentru reconstruirea 
obiectivelor economice distruse în 
timpul războiului și 150 milioane 
dolari pentru refacerea centrelor 
sanitare, școlilor si obiectivelor a- 
gricole. Majlisul a făcut, de ase
menea. o amplă evaluare a sarcini
lor care stau in fata poporului ira
nian. cu prilejul ședinței consacrate 
aniversării revoluției din februarie 
1979. In acest cadru, președintele 
parlamentului. Abkar Hashemi 
Rafsanjani, a numit cel de-al doi
lea deceniu al revoluției islamice 
..deceniul construcției și indepen
dentei economice". El a spus că 
deviza următorilor 10 ani va fi 
..mai multă producție pentru in
dependenta economică". In acest

BELGRAD:

Convorbiri 
iugoslavo-iraniene

BELGRAD 20 (Agerpres). — La 
Belgrad au început, luni, convorbi
rile dintre Raif Dizdarevici." preșe
dintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 
și președintele Republicii Islamice 
Iran, Seyyed Aii Khamenei, sosit 
în aceeași zi într-o vizită oficială 
în Iugoslavia. In centrul convorbi
rilor — relatează agenția Taniug — 
se află probleme legate de extinde
rea, pe diverse planuri, a relațiilor 
dintre cele două țări, precum și as
pecte actuale ale vieții internațio
nale. cu precădere cele legate de 
pregătirea reuniunii - Ia nivel înalt a 
țărilor nealiniate, programată să se 
desfășoare în acest an la Belgrad.

Președintele Republicii Nicaragua, 
Daniel Ortega, a arătat că acordu
rile „Esquipolas — IV" deschid o 
nouă etapă pentru procesul de rea
lizare a păcii și democrației in 
America Centrală — transmite agen
ția Prensa Latina. Conferința re
gională la nivel înalt, desfășurată 
recent la Costa del Sol, in Salva
dor. a dat un nou impuls eforturilor 
de pace din regiune, stimulind apli
carea Tratatului de pace semnat de 
șefii de stat centroamericani, la 7 
august 1987, în Guatemala, a men
ționat el. în acest context, șeful 
statului nicaraguan a prezentat po
ziția consecvent constructivă a Ni- 
caraguei in direcția realizării unui 
climat real și durabil de pace, secu
ritate și cooperare in America Cen
trală, hotărîrea guvernului sandi- 
nlst de a acționa in continuare pen
tru normalizarea situației atit inter
ne,.cit și regionale.

SAN JOSE (Agerpres). — Pre
ședinții țărilor centroamericane ur

mează să se reîntâlnească, in luna 
mai, pentru a-și continua eforturile 
vizind instaurarea păcii in America 
Centrală — transmite agenția Prensa 
Latina, citând surse oficiale din 
San Jose. S-a precizat că cea de-a 
V-a Conferință centroamericană la 
nivel înalt va fi axată pe probleme 
rămase încă nerezolvate în cadrul 
procesului de edificare a unui cli
mat real și durabil de pace, secu
ritate și cooperare în regiune.

CIUDAD DE MEXICO (Agerpres). 
— Guvernul mexican și-a manifes
tat acceptul pentru organizarea pe 
teritoriul mexican, săptămînă vii
toare, a unei întâlniri între repre
zentanții partidelor politice din Sal
vador și cei ai forțelor democratice 
insurecționale salvadoriene — trans
mite agenția Prensa Latina, citind 
un comunicat al Ministerului mexi
can al Relațiilor Externe. S-a pre
cizat că hotărirea a fost luată în 
conformitate cu poziția consecventă 
a Mexicului’in favoarea păcii în 
America Centrală.

PARAGUAY

Limitele „tranziției"

Avansuri ale partidelor 
de opoziție în alegerile 

locale din Japonia
TOKIO 20 (Agerpres). — Alegerile 

ce au avut loc duminică în Japonia 
pentru o serie de organe ale puterii 
de stat locale au evidențiat faptul că 
partidele de opoziție și-au întărit 
considerabil poziția în raport cu 
liberal-democrații, comentează agen
ția Kyodo. în alegerile pentru postul 
de guvernator din prefectura Kago
shima, deși candidatul partidului de 
guvernământ (P.L.D.) a cîștigat în 
final scrutinul, candidatul Partidului 
Comunist a obținut de trei ori mai 
multe voturi decit în alegerile pre
cedente, de acum patru ani. Pe de 
altă parte, în alegerile pentru adu
narea municipală din Oița — centrul 
administrativ al prefecturii cu ace
lași nume — Partidul Liberal-Demo
crat a pierdut 3 locuri, socialiștii de
venind majoritari.

mitingul organizat cu acest prilej, 
președintele sindicatelor D.G.B. din I 
landul respectiv a relevat că în 
zona Northeim au fost înregistra- 1 
te frecvent provocări ale neonaziș- , 
tilor. Demonstranții au adreșat gu
vernului vest-german apelul de a I 
interzice toate organizațiile neona
ziste din țară.

COMPLEXUL ȘTIINȚIFIC OR
BITAL SOVIETIC „MIR" se află i 
pe o orbită circumterestră de trei 
ani. în prezent, la bordul comple- • 
xului orbital, care de doi ani func
ționează în regim pilotat neîntre
rupt, se află cel de-al patrulea e- | 
chipaj de bază format din cosmo- 
nauții Aleksandr Volkov, Serghei i 
Krikalev și Valeri Poliakov. Luni, 
ei au început o nouă săptămînă de ' 
activitate în spațiu, care va cu
prinde o serie de experimente geo
fizice și astrofizice, precum și me- | 
dicale.

MASURI. In contextul măsurilor 
de echilibrare a balanței de plăți I 
externe, guvernul chinez a anun
țat suspendarea importurilor de ți
gări și alcool din străinătate — |
transmite agenția China Nouă.

Teheran : clădirea parlamentului iranian (Majlisul)

Dacă răsturnarea politică interve
nită acum două săptămîni. în Para
guay a fost întîmpinată cu aprobare 
aproape generală de opinia publică, 
adevăratele ei țeluri și consecințele 
generate fac incă obiect de contro
verse. A fost oare răsturnarea un 
punct de plecare spre crearea unui 
regim democratic sau o simplă 
schimbare de guvern in cadrul ace
luiași regim militar ? între aceste 
coordonate oscilează aprecierile co
mentatorilor politici din zonă si din 
afara ei. In genere se poate spune 
că răsturnarea regimului dictatorial 
al generalului Alfredo Stroessner a 
stârnit mai degrabă reacții prudente 
în cercurile observatorilor, menținu
te si după formularea unui sumar 
program politic de către noul ..om 
forte" al Paraguayului, generalul 
Andres Rodriguez. conducătorul pu
ciului si actualmente președinte 
provizoriu.

Luind drept bază intențiile expri
mate de acesta în discursul rostit, la 
ceremonia de instalare în funcție, ca 
si unele măsuri adoptate, cei mai 
optimiști dintre analiștii politici cred 
că evenimentele petrecute în tară ar * 
fi ceva mai mult decît o „lovitură 
de palat", respectiv un preludiu al 
ujiei inevitabile deschideri. Astfel, 
generalul Rodriguez declara că o- 
biectivul său este edificarea unei 
democrații „reale si concrete" in 
Paraguay. Ia înfăptuirea unui ase
menea obiectiv fiind chemate să 
participe „toate partidele politice". 
De fapt, nu toate, căci Partidul Co
munist Paraguayan rămîne in con
tinuare interzis. Nu a fost ridicată 
nici- interdicția asupra altor partide 
de- stânga, după cum nu s-au deschis 
porțile închisorilor și nu s-a spus 
nimic despre situația celor circa 
100 000 de paraguayeni exilați în ță
rile vecine. Iar acestea nu sînt sin
gurele motive care explică rezervele 
fată de evenimentele petrecute in 
tară.

Trebuie spus însă că. deși vechiul 
angrenai politic si economic se men
ține, a intervenit -totuși o anumită 
relaxare a vieții interne, vizibilă 
inclusiv în proliferarea mitingurilor 
și manifestațiilor organizate de for
mațiunile politice ale opoziției ne
parlamentare. care s-a activizat con
siderabil îh ultimele două săptămîni. 
Aceste manifestații. în cadrul că
rora este cerută respectarea drep
turilor și libertăților cetățenești, au ' 
contribuit probabil și ele la adop
tarea hotăririi de a se elimina, in 
termen de o lună, camerele de tor
tură din cadrul sediilor polițienești, 
pe unde au trecut de-a lungul ani
lor multi deținuți politici. Anuntînd 
această măsură, noul ministru de in
terne a declarat că s-a trecut la 
eliminarea acelor oribile vestigii,
intrucit camerele respective sint 
„degradante pentru condiția umană". 
„Dacă a existat un asemenea tip de 
excese sub regimul trecut, noi nu-1 
vom mai comite, din simplul motiv 
că este vorba de o barbarie", a de
clarat ministrul.

Decizia a fost întîmpinată. firește, 
cu cea mai largă aprobare în opinia 
publică, aducind proiectelor anunța
te de noile autorități un plus de cre
dibilitate. Nu același, lucru Se poate 
spune despre stabilirea alegerilor 
prezidențiale pe data de 1 mai anul 
curent, măsură adoptată imediat 
după dizolvarea parlamentului, și in 
genere despre condițiile organizării 
scrutinului. Doar trei din partidele 
politice, respectiv Colorado (guver
namental). Liberal și Liberal Ra
dical. ai căror reprezentanți făceau 
deja parte din parlamentul dizolvat, 
si-ati anunțat, cum era de așteptat, 
acordul de a participa la scrutinul 
de la 1 mai. Celelalte partide, adică 
ale opoziției extraparlamentare, de 
abia au avut timp să se dezmeti
cească după lunga perioadă de-per
secuții și marginalizări. care le-au

răvășit rindurile. și ca atare cer. ca 
o condiție a participării lor. ami- 
narea alegerilor spre a avea timp 
pentru pregătirile necesare. Partidul 
Revoluționar Febrerist este singu
rul din opoziția extraparlamentară 
care — în virtutea unei situații spe
cifice — poate să participe la ale
gerile anunțate, dar liderii săi de
clară că nu o vor face dacă nu se 
modifică legea electorală. Căci nu 
numai termenul prematur al alege
rilor formează subiect de controver
se. ci și legea electorală ca atare. 
Astfel, ea împiedică. între altele, 
participarea la scrutin a Partidului 
Liberal Radical Autentic, considerat 
cea mai mare forță a opoziției. Și 
alte formațiuni se află într-o situa
ție similară. Cererile, mereu mai ve
hemente, ale opoziției au în vedere 
și abrogarea legislației represive, le
galizarea tuturor partidelor politice 
și’ crearea unui guvern pe baze largi, 
democratice, care să asigure desfă
șurarea de alegeri libere.

în timp ce opoziția continuă să 
condiționeze participarea la alegeri 
de schimbarea legii electorale, ce- 
rînd, totodată, amnistie generală, au
toritățile caută să întrețină speran
țele de mai bine ale paraguayeni- 
lor, făcînd, pe de o parte, promisiuni 
îmbietoare, tar pe de alta încercînd 
să arate că se desolidarizează de ur
giile trecutului. Nu numai printr-un 
neașteptat grad de toleranță fată de 
numeroasele demonstrații opozițio
niste. ci și prin intentarea de pro
cese unor foști guvernanți. Astfel, 
s-a anunțat că fostul ministru de 
interne. Sabino Montanaro. refugiat 
lă ambasada Hondurasului, nu va 
putea ieși din tară și va fi judecat 
de justiția paraguayană pentru „ne
reguli și brutalități comise". In ace
lași timp, fostul ministru al sănătă
ții și prevederilor sociale, alături de 
fostul secretar particular al lui Stro- 
essner. deținuți de armată, ar urma 
să fie judecați pentru malversare de 
fonduri publice. în total, circa 60 de 
foste notabilități se află arestate sub 
acuzația de corupție și de fraudă 
financiară.

Sigur că se scontează pe efectul 
psihologic si politic al unor aseme
nea procese, cu deosebire într-o 
țară ca Paraguayul. unde bilanțul 
guvernării trecute apare cit se poate 
de sumbru : economia este marcată 
de înapoiere, fiind susținută. în pro
porție de peste 70 la sută, de patru 
produse agricole, respectiv de bum
bac. soia, vite si esențe prețioase de 
lemn. Rata șomajului depășește zece 
Ia sută, după ultimele cifre oficiale, 
iar potrivit celor declarate de unii 
lideri opozitioniști ea ar fi de a- 
proape 20 la sută. Datoria externă, 
de circa două miliarde de dolari 
(intr-o țară cu 3.6 milioane de lo
cuitori) presupune o rambursare a- 
nuală de cel puțin 300 milioane do
lari. adică aproape două treimi din 
valoarea exporturilor.

Agențiile de presă remarcau zile
le trecute că la un miting popular 
s-a formulat în mod tranșant ur
mătorul reproș : cîțiva miniștri vor 
fi probabil judecați, dar mai marele 
lor a fost condus la aeroport de in- 
suși generalul Rodriguez și acum 
stă liniștit într-un orășel brazilian, 
păzit de o adevărată armată parti
culară.

Sînt tot atâtea limite șl condițio
nări de care suferă angrenajul Pa
raguayan. Cu toate acestea, după 
unii observatori nu ar fi nefondate 
speranțele că răsturnarea intervenită 
ar putea să imprime o dinamică po
litică pe linia democratizării. Nu 
numai din pricina presiunilor inter
ne, ci si datorită faptului că există 
de citiva ani la nivelul continentu
lui latino-american un viguros pro
ces țintind în aceeași direcție.

Vaslle OROS

S. U A.: Sute de mii de copii lipsiți 
de posibilitatea de a învăța

sens, este de remarcat că, la în
ceputul lunii martie, în parlament 
va fi prezentat un plan de dezvol
tare economică si socială pe cinci 
ani.

Rezultatele obținute de poporul 
iranian pe calea dezvoltării social- 
economice si a consolidării inde
pendentei sînt urmărite cu simpa
tie și prietenie de poporul român. 
Aceste sentimente constituie o ex
presie a relațiilor traditionale din
tre cele două popoare. întemeiate 
pe principiile deplinei egalități in 
drepturi, respectului suveranității 
si independentei naționale, ne
amestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc. Cooperarea 
româno-iraniană. cum se știe, iși 
găsește materializare în construirea 
în Iran a unor importante obiec
tive industriale și agricole, in dez
voltarea continuă’ a schimburilor 
dintre țările noastre.

Acționînd consecvent pentru a- 
părarea păcii, pentru solutionarea 
tuturor situațiilor conflictuale pe 
calea tratativelor, România s-a 
pronunțat pentru încetarea con

fruntării armate dintre Iran și 
Irak. Țara noastră a salutat cu 
satisfacție acordul de încetare 
a focului, cu încrederea că. in noi
le condiții, se va acționa, de am
bele părți. în vederea instaurării 
păcii in această regiune atit de 
greu încercată, pentru crearea pre
miselor ca popoarele respective 
să-și' poată concentra nestingherit 
eforturile făuririi proiectelor lor 
de dezvoltare economico-socială.

Cursul pozitiv al relațiilor ro- 
mâno-iraniene este ilustrat și de 
apropiata vizită oficială pe care o 
va face în țara noastră, la invitația' 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
președintele Seyyed Aii Khamenei. 
Corespunzător intereselor celor 
două țări și popoare, dialogul la ni-- 
vel înalt romăno-iranian se înscrie 
ca un important eveniment politic, 
menit să contribuie ia întărirea 
conlucrării reciproc avantajoase, 
înscriindu-se totodată ca un aport 
la cauza păcii si înțelegerii inter
naționale.

Nicolae N. LUPU

Date publicate de oficialități și de
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

Guvernul Statelor Unite estimează 
că peste 65 000 de copii de virstă 
școlară, din cei 220 000 pe care ii 
cataloghează ca fiind lipsiți de o 
locuinfă permanentă, nu participă 
cu regularitate la cursurile șco
lare, relevă un raport al Departa
mentului Educației, dat publicității 
la Washington. Departamentul Edu
cației a prevenit că raportul, pre
zentat Congresului, trebuie studiat 
„cu grijă", dată fiind dificultatea 
de a culege datele necesare, ceea 
ce a obligat experții să aproximeze 
Cifrele. Documentul prezintă doar 
157 000 de cazuri de copii fără lo-

orqanizatii obștești
căință, in vreme ce, de exemplu, 
sondajele întreprinse de „Coaliția 
națională pentru marginalizați" 
stabilesc între 500 000 și 750 000 
numărul minorilor de virstă șco
lară lipsiți de posibilitatea de a 
invăța intr-o școală.

Raportul guvernamental men
ționează, de asemenea, 4 zone me
tropolitane unde acest fenomen 
•este mai grav: Los Angeles, cu 12 250 
de copii care nu pot frecventa 
cursurile școlare, New York, cu 
10 169, Chicago, cu 10 000 și Mi- 
neapolis, cu 5 055 de copii in ace
eași tristă situație.

Fostul șef al Ku KIux Klan-ului în parlamentul 
statului Louisiana

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Fostul șef al organizației teroriste 
rasiste Ku Klux Klan, David Duke, 
a reușit să fie ales in Camera Re
prezentanților (parlamentul local) al 
statului Louisiâna (S.U.A.). Duke 
este in prezent președintele oraa- 
nizației autointitulate „Uniunea Na

țională pentru progresul albilor"', 
care militează pentru o strictă se
gregație rasială și pentru anularea 
drepturilor acordate populației de 
culoare. Mișcarea progresistă din 
S.U.A. a atras atenția în numeroase 
rinduri asupra necesității interzice
rii organizațiilor declarat rasiste.
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