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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român, a
avut loc, joi, 2 martie, ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.
Comitetul Politic Executiv a examinat RAPOR
TUL CU PRIVIRE LA REALIZAREA PLANULUI PE
LUNILE IANUARIE SI FEBRUARIE Șl MĂSURILE
DE ÎNFĂPTUIRE A PREVEDERILOR DE PLAN PE
LUNA MARTIE Șl PE TRIMESTRUL I 1989.
La acest punct de pe ordinea de zi au luat
cuvintul primul ministru și alți membri ai guver
nului, care au informat despre rezultatele obți
nute in primele două luni ale anului, despre ac
țiunile intreprinse in vederea realizării planului, la
toți indicatorii, pe luna martie și pe intreg tri
mestrul I 1989.
Pe baza datelor prezentate, a concluziilor des
prinse din analiza efectuată in cadrul ședinței.
Comitetul Politic Executiv a apreciat că in lunile
ianuarie și februarie au fost obținute ritmuri de
creștere a producției superioare celor din perioa
da corespunzătoare a anului trecut, că aproape
toate ministerele și-au realizat și chiar depășit
planul la producția-marfă. Cu toate acestea, in
unele domenii au continuat să se manifeste lip
suri serioase, ceea ce a făcut ca rezultatele obți
nute să nu se situeze la nivelul posibilităților exis
tente. In ce privește producția de export, s-a apre
ciat că, deși pe ansamblu a existat o anumită
creștere față de perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, totuși prevederile de plan pe primele
două luni ale anului nu au fost realizate in în
tregime.
Pornind de Ia această situație, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, a cerut guvernului, consiliilor de coordo
nare pe ramură, ministerelor, centralelor indus
triale și întreprinderilor să
analizeze
concret
cauzele neindeplinirii unor indicatori de plan și
să stabilească măsuri ferme pentru eliminarea
neîntirziată a neajunsurilor manifestate, re
cuperarea tuturor restanțelor și realizarea in
întregime a planului pe luna martie și pe între
gul trimestru. In mod deosebit, s-a indicat să se
pună pe primul plan al preocupărilor realizarea
în cele mai bune condiții a producției de export.
Secretarul general al partidului a atras aten
ția asupra necesității de a se acționa in conti
nuare cu cea mai mare răspundere și exigență
pentru ridicarea calității și a nivelului tehnic al
produselor - problemă centrală a întregii activi
tăți din industrie -, creșterea mai accentuată a
productivității muncii, perfecționarea și moder
nizarea proceselor de
producție, reducerea in
continuare a consumurilor de materii prime, ma
teriale și energie și incadrarea riguroasă in nor
mele aprobate, folosirea cu maximum de randa
ment a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, întă
rirea ordinii și disciplinei in toate domeniile.
S-a cerut ca toate problemele legate de înde
plinirea sarcinilor de plan, la toți indicatorii, să
fie amplu dezbătute în cadrul consiliilor de
coordonare pe ramuri și să se adopte, pe această
bază, măsuri concrete, eficiente, care să asigure
desfășurarea in bune condiții a întregii activități,
obținerea unor ritmuri superioare celor prevăzute
in plan, la nivelul posibilităților de care dispune
economia noastră națională. Luna martie - a
subliniat secretarul general al partidului — să fie
luna cu cele mai bune rezultate de pinâ acum.
Comitetul Politic Executiv a discutat, apoi, un
RAPORT PRIVIND EVOLUȚIA PREȚURILOR Șl
TARIFELOR ÎN ANUL 1988. S-a apreciat că, pe
ansamblu, în anul 1988 s-a înregistrat o situație
bună, prețurile și tarifele menținindu-se la nivelul
anului 1987 și fiind sub limitele planificate, fapt
ce pune încă o dată in evidență viabilitatea și
caracterul sănătos al economiei naționale. S-a
cerut să se acționeze, in continuare, pentru per
fecționarea și creșterea rolului sistemului de pre
țuri in economie, pentru stabilitatea strictă a
tuturor categoriilor de prețuri și încadrarea lor
în limitele stabilite prin plan.
Comitetul Politic Executiv a examinat și aprobat
MĂSURILE IN VEDEREA REALIZĂRII iN BUNE
CONDIȚII A CELEI DE-A TREIA ETAPE A MAJO
RĂRII RETRIBUȚIILOR PERSONALULUI MUNCI
TOR Șl A PENSIILOR, CARE VA AVEA LOC IN
PERIOADA 1 MARTIE-1 AUGUST 1989.
începută la 1 august 1988, din inițiativa și la
propunerea secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, această amplă ac
țiune socială se desfășoară in concordanță cu
hotărîrile Congresului al Xlll-lea și Conferinței
Naționale ale P.C.R., cu prevederile Programului
partidului de ridicare continuă a nivelului de trai
al oamenilor muncii, al întregului popor. Ea con
stituie o elocventă ilustrare a politicii profund
umaniste a partidului și statului nostru de creș
tere permanentă a veniturilor celor ce muncesc,
a bunăstării întregii națiuni. In perioada 1 august
1988-1 ianuarie 1989 au beneficiat de majorare
toate categoriile de oameni ai muncii cu retri
buții tarifare cuprinse între 1 500 și 2 250 lei. Ast
fel, au beneficiat de majorare peste 4,4 milioane
de oameni ai muncii, ceea ce reprezintă aproape
60 la sută din intregul personal muncitor din eco
nomie.
De la 1 martie s-a trecut la înfăptuirea celei
de-a IH-a etape de majorare, în cadrul căreia,

in mod eșalonat, pe ramuri și activități, se majo
rează retribuțiile tarifare de peste 2 250 lei.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a propus - și Comi
tetul Politic Executiv a aprobat — ca acțiunea
de majorare a retribuțiilor să se încheie cu o
lună mai devreme decît era stabilit, astfel incit,
incepînd de la 1 august 1989, intregul personal
muncitor din economie va beneficia de retribuții
majorate. In cadrul acestei etape vor beneficia
de majorarea retribuțiilor un număr de peste 3,4
milioane de oameni ai muncii.
Ca urmare a majorării, retribuția medie va
ajunge, la încheierea acestei acțiuni, la 3 300 lei,
față de 2 980 lei cit a fost înainte de majorare.
In acest fel, personalul muncitor va beneficia, în
1989, de venituri suplimentare în valoare de 24,4
miliarde lei. In 1990, cînd toți oamenii muncii vor
beneficia de retribuții majorate, pe intregul an
se vor realiza venituri suplimentare de 29 mi
liarde lei.
De asemenea, cu începere de la 1 ianuarie
1989, se majorează cota de constituire a fondului
de participare la beneficii a oamenilor muncii
din întreaga economie de la 2,5-3 la sută la
3-3,5 la sută.
De la 1 martie 1989 se majorează eșalonat
pensiile de asigurări sociale de stat pentru mun
ca depusă și limită de virstă cuprinse intre
1 501-3 000 lei lunar, această acțiune urmind,
de asemenea, să fie încheiată cu o lună mai de
vreme decît era prevăzut. De sporirea pensiilor
vor beneficia în total aproape 1,4 milioane pen
sionari, pensia medie pentru limită de virstă cu
vechime integrală ajungind la 2 000 lei lunar.
In vederea înfăptuirii măsurilor aprobate, mi
nisterele, celelalte organe centrale, centralele in
dustriale, întreprinderile vor acționa pentru luarea
din timp a tuturor măsurilor necesare și aplicarea
intocmai a prevederilor legii cu privire la majo
rarea eșalonată a retribuțiilor, precum și de reali
zarea integrală a programelor de recuperare a
fondurilor aferente majorării.
Comitetul Politic Executiv a analizat, in conti
nuare, RAPORTUL CU PRIVIRE LA PREGĂTIREA
Șl DESFĂȘURAREA ÎN BUNE CONDIȚII A LU
CRĂRILOR DIN CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRI
MĂVARA.
Din datele prezentate în raport a reieșit că,
datorită acțiunilor intreprinse, s-a efectuat am
plasarea culturilor în toate unitățile și fermele,
reviziile și reparațiile s-au încheiat la toate ca
tegoriile de utilaje necesare desfășurării lucrări
lor agricole de primăvară. De asemenea, au fost
asigurate semințele pentru toate suprafețele pre
văzute a fi insămințate.
Pornind de la situația prezentată, Comitetul
Politic Executiv a cerut Ministerului Agriculturii,
comitetelor județene de partid și consiliilor popu
lare, consiliilor unice agroindustriale, unităților
agricole să asigure mobilizarea tuturor forțelor
tehnice și umane de la sate in vederea efectuă
rii, la timp și de calitate, a însămințărilor pe
toate suprafețele planificate, să exercite un con
trol permanent asupra
modului cum se reali
zează întreaga gamă de lucrări agricole, astfel
incit in acest an să se obțină recolte cit mai
bune, potrivit prevederilor de plan, a obiective
lor noii revoluții agrare.
Comitetul Politic Executiv a examinat, in con
tinuare, RAPORTUL CU PRIVIRE LA REZULTA
TELE
RECENSĂMINTULU1
ANIMALELOR
PE
ANUL 1988, precum și PROGRAMUL DE MASURI
PENTRU REALIZAREA EFECTIVELOR DE ANIMALE
Șl A PRODUCȚIILOR ANIMALIERE PLANIFICATE
ÎN PERIOADA 1989-1991. S-a cerut Ministeru
lui Agriculturii, organelor agricole județene, uni
tăților agricole socialiste, consiliilor populare și
organismelor specializate să acționeze, cu toată
hotârirea și răspunderea, pentru realizarea efec
tivelor la toate speciile și a producțiilor anima
liere prevăzute, pentru creșterea indicilor de re
producție și ameliorarea raselor, asigurarea con
dițiilor corespunzătoare de furajare, îngrijire și
adăpostire □ animalelor. S-a stabilit ca, pe baza
programului aprobat, să se urmărească perma
nent evoluția efectivelor de animale, să se asi
gure in fiecare județ și in fiecare comună, în
fiecare unitate agricolă
îndeplinirea, in cele
mai bune condiții, a sarcinilor de plan in zoo
tehnie. S-a indicat, totodată, să se asigure res
pectarea riguroasă a normativelor privind regimul
de tăiere a animalelor și greutatea optimă la
tăiere, in vederea realizării tuturor cantităților
de carne prevăzute in programele de autoaprovizionare.
Comitetul Politic Executiv a examinat o serie de
MĂSURI PRIVIND FOLOSIREA RAȚIONALĂ A
APEI Șl PĂSTRAREA CALITĂȚII ACESTEIA. In
acest cadru, secretarul general al partidului a in
dicat să se întocmească un program complex care
să prevadă măsuri concrete privind utilizarea ju
dicioasă a tuturor resurselor de apă, eliminarea
pierderilor și risipei, a poluării apei, exploatarea
si valorificarea ei conform normelor existente, a
legislației in vigoare, folosirea și gospodărirea
responsabilă a apei, ca parte integrantă a avu
ției naționale, ca bun vital al întregului popor.
Comitetul Politic Executiv a dezbătut și apro
bat PROPUNERILE PRIVIND REGIMUL PIETRELOR
SEMIPREȚIOASE NATURALE. S-a stabilit ca pie

trele semiprețioase naturale, rezultate din prelu
crarea substanțelor minerale extrase, să facă
parte din tezaurul național.
De asemenea, Comitetul Politic Executiv a exa
minat $i aprobat PROPUNERILE CU PRIVIRE LA
EXPLOATAREA SI REPARTIZAREA ÎN CONSUM A
BLOCURILOR DE MARMURĂ, CALCAR POLI
CROM, TRAVERTIN Șl GRANIT și a stabilit măsuri
pentru utilizarea lor rațională.
Comitetul Politic Executiv a analizat RAPOR
TUL PRIVIND EVOLUȚIA PRINCIPALELOR FENO
MENE DEMOGRAFICE IN ANUL 1988. Examinînd
datele cuprinse in raport, Comitetul Politic Exe
cutiv a cerut Consiliului Sanitar Superior, Minis
terului Sănătății, direcțiilor sanitare să asigure
îmbunătățirea activității în acest domeniu, in ve
derea înfăptuirii politicii demografice a partidu
lui și statului nostru. In acest sens, s-a indicat
să se acționeze, cu toată hotârirea și răspun
derea, pentru realizarea unui nivel mai ridicat al
natalității și al sporului natural al populației,
pentru ocrotirea și consolidarea familiei, creșterea
calității asistenței medicale, in concordanță cu
condițiile create de societatea noastră socialistă,
pentru păstrarea și îmbunătățirea in continuare a
stării de sănătate a tuturor cetățenilor patriei,
pentru menținerea vigorii și tinereții întregii na
țiuni.
Comitetul Politic Executiv a dezbătut și aprobat
PLANUL DE MĂSURI PRIVIND SĂRBĂTORIREA
ZILEI DE 1 MAI, ANIVERSAREA A 50 DE ANI DE
LA MAREA DEMONSTRAȚIE PATRIOTICĂ, ANTI
FASCISTĂ Șl ANTIRĂZBOINICĂ DE LA 1 MAI 1939
SI A 100 DE ANI DE LA DECLARAREA ZILEI DE
1 MAI CA ZI A SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALE
A CELOR CE MUNCESC. S-a stabilit ca aceste
importante evenimente să fie marcate, în întrea
ga țară, prin ample manifestări politico-ideologice
și educative, cultural-artistice, în cadrul cărora
să fie evocate bogatele tradiții revoluționare ale
poporului nostru, lupta eroică desfășurată de
Partidul Comunist Român împotriva exploatării și
asupririi, a războiului și fascismului, pentru liber
tatea, independența și suveranitatea patriei, pen
tru transformarea revoluționară a societății româ
nești, pentru edificarea socialismului și comunis
mului in România.
Comitetul Politic Executiv .și-a exprimat convin
gerea că aceste aniversări vor constitui un minu
nat prilej de puternică manifestare a unității
strinse a intregii națiuni in jurul partidului, al
secretarului său general, de amplă mobilizare a
energiilor și forțelor creatoare ale tuturor oa
menilor muncii pentru înfăptuirea neabătută a
tezele, ideilor și orientărilor cuprinse in Expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, din noiem
brie 1988, pentru realizarea, in cele mai bune
condiții, a obiectivelor actualului cincinal, a pla
nurilor și programelor de dezvoltare economicosocială a țării, pentru transpunerea exemplară
în viață a hotărîrilor Congresului al Xlll-lea și
Conferinței Naționale ale P.C.R.
In continuare, in cadrul ședinței a fost prezen
tată o INFORMARE PRIVIND VIZITA OFICIALA
EFECTUATA IN ȚARA NOASTRĂ DE PREȘEDIN
TELE REPUBLICII
ISLAMICE IRAN, SEYYED ALI
KHAMENEI, în perioada 22-25 februarie a.c.
Comitetul Politic Executiv a apreciat că vizita
constituie o expresie a legăturilor tradiționale
de prietenie și colaborare româno-iraniene, că
prin rezultatele sale ea se înscrie ca un mo
ment important in dezvoltarea, pe multiple pla
nuri, a relațiilor dintre cele două țări, in folosul
ambelor popoare, al cauzei păcii, înțele
gerii și colaborării internaționale. S-a subli
niat că, in timpul convorbirilor, președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele Seyyed Aii
Khamenei au dat o apreciere pozitivă relațiilor
dintre România și Iran, relații bazate pe princi
piile deplinei egalități in drepturi, respectului
independenței și suveranității naționale, neames
tecului in treburile interne și avantajului reciproc.
Președinții celor două țări au ajuns Ia concluzii
comune privind lărgirea colaborării și cooperării
bilaterale, indeosebi in domeniile industriei, agri
culturii, comerțului, științei și tehnicii, pornindu-se de la potențialul economic al celor două
țări, de la experiența acumulată in realizarea
unor obiective de interes reciproc.
In cadrul convorbirilor s-a efectuat, de aseme
nea, un util schimb de păreri cu privire la prin
cipalele probleme ale vieții internaționale. A fost
exprimată voința României și Iranului de a în
tări conlucrarea pe arena mondială, de a con
tribui activ la oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare, in primul rînd la dezarmarea
nucleară, la soluționarea pe cale pașnică, prin
tratative, a problemelor litigioase dintre state, la
lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi
ordini economice internaționale, la realizarea
unui climat trainic de destindere, securitate,
colaborare și pace in lume.
Aprobind rezultatele vizitei, Comitetul Politic
Executiv a cerut guvernului, ministerelor, celor
lalte organe centrale să ia măsuri pentru înfăp
tuirea hotărîrilor stabilite privind dezvoltarea mai
intensă a colaborării româno-iraniene.

Arhitectură nouă, modernă, în municipiul Rîmnicu Vilcea

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid
și de stat.

In ansamblul sarcinilor econo
mice esențiale din actuala eta
pă de dezvoltare intensivă a
economiei
naționale,
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU a subli
niat, în mod deosebit, cerința
prioritară a ridicării nivelului teh
nic și calitativ al produselor,
atrăgind atenția asupra faptului
că principala răspundere în aceas
tă privință revine fiecărui munci
tor, fiecărui maistru și inginer
din întreprinderi, care trebuie să
fie cei dinții controlori ai cali
tății produselor, să asigure reali
zarea lor prin respectarea rigu
roasă a normelor și tehnologiilor
prevăzute în documentațiile tehni
ce și in proiectele aprobate.

Pornind de la rezultatele obți
nute și, îndeosebi, de la neajun
surile care au continuat să se ma
nifeste în această privință, secre
tarul general al partidului a evi
dențiat, în repetate rînduri, nece
sitatea de a se lua toate măsurile
pentru îmbunătățirea radicală a
activității în acest domeniu. In
acest scop, a cerut atît forurilor
de resort, cit și centralelor indus
triale și întreprinderilor, institu
telor de cercetare științifică, or
ganismelor
democrației muncito
rești să acționeze cu toată fermi
tatea pentru înfăptuirea obiective
lor înscrise în Programul privind
ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, pentru res

Un sistem de organizare care asigură
ordinea și răspunderea
la fiecare loc de muncă
Despre activitatea colectivului în
treprinderii de mătase „Victoria" din
Iași se pot spune multe lucruri bune.
Prin modernizări tehnice și tehnolo
gice, precum și prin aplicarea unor
metode superioare de organizare,
prin ridicarea stăruitoare a pregătirii
profesionale a personalului muncitor,
în ultimii 10 ani producția a sporit
simțitor pe aceleași spații construite,
exclusiv pe seama creșterii producti
vității muncii. Costurile de fabricație
sînt aici cu mult mai mici decît me
dia înregistrată în cadrul centralei
de profil, iar rezultatele finan
ciare exprimă un grad ridicat de
rentabilitate. Oamenii au condiții
bune de lucru, își fac datoria, cîștigă
bine lucrînd în acord global și acord
direct, iar noțiunea de fluctuație a
personalului nu are nici o semnifi
cație în activitatea întreprinderii.
Ideea de a se inspira din versul
eminescian, „tn păru-i lung de aur
se invălea Tomiris", pentru alegerea
mărcii fabricii — „Tomiris" — s-a
dovedit a fi de bun augur. Produsele
fabricate aici sînt preluate „ca pîinea
caldă" de clienți. cererile pentru ex
port direct sau indirect depășind în
totdeauna. uneori substanțial, capaci
tatea de producție. Aceasta și pentru
că unitatea ieșeană s-a dovedit un
partener serios, corect, realizînd pro
duse de nivel calitativ ridicat.
Din multitudinea de aspecte pozi
tive pe care le-am amintit ne pro
punem să ne oprim asupra strategiei
adoptate în această întreprindere
pentru asigurarea calității producției,
experiența acumulată în această pri
vință puțind oferi importante puncte
de repet pentru alte unități din in
dustria ușoară.
Semnificativ este că într-o vreme
cind în unități din ramurile de vîrf

ale economiei abia se punea pro
blema adoptării unor metode mo
derne de asigurare a calității pro
ducției, în această întreprindere din
industria ușoară s-a elaborat un
manual al calității, de fapt un sistem
complex de metode, tehnici și soluții
organizatorice prin care se stabilesc
precis răspunderile in realizarea cali
tății care revin fiecărui participant
Ia procesul de producție. Iată, cu
titlul de exemplu, cîteva reguli de
conduită instituite prin manualul
calității.
• Importanța funcțională — defi
nită prin prisma consecințelor apa
riției unor defecte — constituie unul
din principalele criterii de stabilire
a severității controlului, a procedu
rilor de control pe fluxul de fabri
cație, de la recepția materialelor pînă
la produsul final.
• Controlul calității nu se face
la întîmplare. operațiile de control
fiind bine stabilite pentru fiecare
produs și loc de muncă, avindu-se
în vedere optimizarea raportului calitate-cost de fabricație.
• Calitatea se asigură Încă din
faza de concepție
a produsului,
aceasta avînd un rol determinant atît
în satisfacerea cerințelor utilizatoru
lui. cît și în asigurarea unor proce
dee tehnologice raționale, economice.
• Funcțiunile controlului tehnic de
calitate se realizează prin colabora
rea compartimentelor de concepție,
execuție, aprovizionare și C.T.C., prin
activități corelate cu un obiectiv co
mun : asigurarea calității produselor.
Fie și din această succintă prezen
tare se desprinde clar ideea abor
dării sistemice și multicriteriale a
problemelor asigurării calității, pe
baza căreia au fost adoptate măsuri
organizatorice corespunzătoare.

pectarea strictă a prevederilor
legale.
Se desprinde, așadar, cu clarita
te că, în concepția conducerii
partidului, criteriul calității, deci
al eficienței, are un rol dominant
în sfera producției materiale. Cu
alte cuvinte, fabricarea numai a
unor produse de înalt nivel tehnic
și calitativ — ca o dovadă conclu
dentă a maturității industriei
noastre, a responsabilității munci
torești — reprezintă o cerință de
cea mai mare actualitate pentru
realizarea unui export eficient, în
general, pentru asigurarea pro
gresului economic al țării, pentru
fructificarea superioară a muncii
sociale.
Punctul de plecare al acestei stra
tegii îl reprezintă, așadar, activitatea
de concepție.
— La inceput ni s-a părut ciudat
că ni se cere să elaborăm o docu
mentație completă de control al ca
lității fiecărui produs, pentru fiecare
fază tehnologică, pentru fiecare loc
de muncă — ne-a spus ing. Iolanda
Tăutu. din cadrul compartimentului
de creație. O asemenea opinie por
nea de la realitatea că anumite pro
cedee de control se repetau de la
produs la produs. Ne-am dat seama
însă apoi că dacă pretindem calitate
nu putem aborda la general problema
controlului, ci este necesar să ținem
seama de particularitățile realizării
fiecărui nou articol, a fiecărui noi
produs. Deci în clipa începerii fabri
cației unui tip de țesătură trebuie
ca în egală măsură să se cunoască
de către fiecare nu numai procesu
tehnologic, ci și fiecare operație de
control.
De ce trebuie totul bine gîndit d<
la bun început ? Pentru că. așa cun
aveam să constatăm. în această în
treprindere un rol determinant îi
asigurarea calității il au cei cart
execută producția și care fac si auto
controlul. Concepția sănătoasă potri
vit căreia calitatea nu este un. ingre
dient ce se adaugă undeva. într-<
fază tehnologică sau alta, ci s'
creează, se asigură pas cu pas îi
procesul de producție și-a găsit aic
un cadru corespunzător de afirmare
— Punem accentul pe autocontrol
ne spune ing. Gelu Simionescu. șefu
compartimentului C.T.C. Organizare:
acestei forme de asigurare a calități
are în vedere. în primul rînd. stabi
lirea unor reguli de conduită în pri
vinta calității producției, bine defl
nite pentru fiecare loc de muncă
sub forma unor instrucțiuni de lucri
pe care fiecare muncitor le primeșt
în scris. De asemenea, instruc
taiele privind calitatea si auto
controlul se fac cel puțin la fe
de frecvent cu cele referitoare h
protecția muncii. In fine, pentru uzu
muncitorilor și al maiștrilor a fos
elaborat un manual pentru depistare,
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Puterea muncii unite
Astăzi se împlinesc 40 de ani de cind la București au început lucră
rile plenarei Comitetului Central al partidului nostru care a hotărit
trecerea la cooperativizarea agriculturii românești. A fost momentul
— veritabilă bornă de istorie nouă — care a inaugurat un vast și com
plex proces revoluționar de făurire a agriculturii socialiste în tara noas
tră, de creștere continuă a producțiilor agricole, de dezvoltare materială
și spirituală la scara tuturor localităților rurale ale României.
Cu fiecare an care a trecut de la plenara de acum patru decenii,
schimbările, înnoirile, pecetea dezvoltării multilaterale au impus tot
mai pregnant imaginea contemporană a satului românesc. O imagine
conturată cu vigoarea unor argumente de necontestat : de la satele mace
rate și minate de sărăcie și înapoiere la noile și modernele așezări
agroindustriale ; de la o agricultură practicată cu mijloace ancestrale,
rudimentare la agricultura modernă, intensivă, practicată azi pe toate
ogoarele țării, care asigură sporirea necontenită a producțiilor agricole,
creșterea avuției obștești și ridicarea, pe această bază, a nivelului de
trai al țărănimii.
Asemenea realități sînt înfățișate și in reportajul-anchetă întreprins
în cîteva cooperative agricole de producție din județul Brașov.
fotografie din monografia
uzinei „Tractorul" din Bra
șov îi înfățișează pe ță
ranii din comuna Hărman pri
mind cu drapele și căciuli
le ridicate a salut primele
tractoare românești. Atunci. în
'46—’47—’48, asemenea scene s-au
repetat și multiplicat peste tot în
satele și comunele patriei. Dar
cine poate ști citi dintre cei sur
prinși de obiectivul aparatului fo
tografic atunci și acolo credeau cu
adevărat că trăiesc o zi istorică ?
Sigur este insă că semnificația
extraordinară a acelui moment
pentru întregul proces revoluțio
nar care începuse în satul româ
nesc devenea tot mai clară. O
dată cu coloanele tractoarelor —
care atunci, pentru prima oară,
făceau să duduie pereții de case
înșirați pe ulițe prăfoase — intrau,
nevăzute și necunoscute, și cortegiile unor meserii care aveau să
schimbe nu numai fața, ci însăși
viata satelor noastre. Ei — trac
toriștii și tractoarele lor —. au
fost primii vestitori ai lumii noi
in viața comunelor, a agriculturii
țării. Sute și sute, apoi mii și mii
de „bădița cu tractorul" — amintiți-vă cîntecul — erau poate puțin
cam prea tineri și puțin cam prea
dulce naivi, dar cutezători și în
crezători, și hotăriți, și aflați neînfricați la kilometrul zero al unui
drum niciodată asfaltat, dar minu
nat. Mai ales în perspectiva vii
torului. Dovada ?
Iată opinia
unuia dintre cei care atunci, la
începuturi, au fost nu numai mar
tori, ci și participant activi la
uriașul proces ce se declanșase.
Acum este inginer pensionar, in
ventator, e distins cu „Ordinul
Muncii", se numește Grigore Călcâi,
are 79 de ani și-i omul care, pen
tru prima dată în România, la
S.M.T. Hărman. a lucrat cu pri
mele tractoare românești :
— Alianța dintre clasa muncitoa
re și țărănime, făurită de partidul
comunist, s-a întemeiat și pe spri
jinul material dat satului, tracto
rul ocupînd. în această privință,
un loc de frunte. S.M.T. Hărman
a fost înființat in 1948. Aveam
cîteva tractoare vechi, dar și cinci
noi — IAR 22. în agricultura co
operatistă. noi am lucrat cu pri
mele tractoare românești (prime
le, in agricultura de stat, au lucrat
tot in iudetul Brașov, la Hălchiu
— n.n.). Lucram pe 280 hectare —
terenurile intovărășiților. A fost
nevoie de multă muncă pentru ca
să ciștigăm încrederea oamenilor.
Credeau că tractoarele le transfor
mă ogorul în șosea, că le tasează
terenul. Semănăm numai sfeclă
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și cartofi. Cu fiecare an care tre
cea. văzînd rezultatele, producțiile
obținute, din ce în ce mai multi
se convingeau de avantajele me
canizării. Am fost solicitați tot
mai mult. Tarifele erau foarte
mici, stabilite de stat. în 1962 sta
țiunea noastră număra deja 186
de tractoare. Ne organizaserăm
bine, eram trimiși să împărtășim
din experiența noastră la Cobadin,
Remetea. Brăila. Băilești... Era pe
rioada cînd, prin alte părți, majo
ritatea alergau să facă „hantri"
(hectar de arătură normală cu
tractorul, la adîncimea de 18 cm —
n.n.). Mecanizatorii erau plătiți în
funcție de, numărul acelor ..han
tri". Noi n-am procedat așa. iar
viața ne-a dat dreptate : tot
deauna i-am retribuit pe oameni
după producțiile care se obțineau
pe terenurile lucrate de ei. Cu
timpul s-a impus clar adevărul
că agricultură modernă fără meca
nizare nu se poate face...
* nceputul a fost greu și, ca
peste tot în lumea satului acelor ani. primii care au în
tins mina unii către alții au fost
săracii, cei cu pămînt foarte pu
țin și cei care abia fuseseră îm
proprietăriți de guvernul democrat
popular. Dovadă? Iată ce au putut
să aducă „la colectiv" cele 44 de fa
milii fondatoare ale cooperativei agricole din Hărman: 180 hectare
pămînt, 4 vaci, 12 cai, o scroafă și
12 oi, formind un fond de bază
de 108 000 lei. (Un calcul elemen
tar este edificator — revenea o
vacă pentru 11 familii, un cal și
o oaie la aproape 3,66 familii și
o scroafă la 44 I Asta a fost „pu
terea economică" atunci, in 1950,
la înființare.)
— A fost foarte greu — ne
spune acum pensionarul C.A.P.
Gheorghe Tohăneanu, 80 de ani.
Și eu. și alții fuseserăm împro
prietăriți cu cîte 5 hectare de pă
mînt. dar n-aveam nici un ani
mal. Ca să-1 putem lucra. întovă
rășirea și cooperativa au fost sin
gurele noastre șanse. în Hărman
erau însă și multe familii înstă
rite. Proprietari din tată în fiu.
obișnuiți cu gindul că pămîntul —
atîta cît era, că nici ei n-aveau
prea mult — era al lor. au în
țeles mai greu avantajele muncii
în comun. Abia în 1962 s-a în
cheiat cooperativizarea la noi. Doi
sprezece ani a durat aici pro
cesul de înțelegere. Am umblat
din casă .în casă cu „lămurirea".
Unii ne primeau bine. Alții... Uite
un exemplu : Vasile Cenușar era
la fel de „bogat" ca și mine, dar
cind m-am dus să-i vorbesc m-a
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dat afară. L-am lăsat să se con
vingă singur. Acum, cînd mă intîlnesccu el rîde și zice: „Ți-aduci
aminte ?“ Cum nu ? îi răspund.
Nu i-am purtat pică. E om harnic,
gospodar. Crește două vaci, porci,
oi, cal, și-a făcut casă nouă. Anul
trecut, împreună cu Cornelia, nevastă-sa, au făcut peste o mie de
norme. Trăiesc bine. Și eu mi-am
făcut casă nouă. în 1981. Am mun
cit bine. Cooperativa noastră este
distinsă cu „Ordinul Muncii" cla
sa I. Au fost ani în care am luat
și 6 000 kg de cereale și 42 000 lei.
Dacă n-ar fi existat cooperativa
sînt convins că n-aș fi putut
să-mi cresc cei șapte copii,
n-aveam ce le da să mănînce...
Terifiantă afirmație. Era cumva
un caz singular la Hărman ? Nici
decum. Iată opinia unei mame,
cooperatoarea Marin Maria. 57
de ani :
— Eu cu soțul avem un băiat
și două fete. Cea mică este stu
dentă în anul III, ceilalți sînt Ia
casele lor. Sînt convinsă însă că
nici eu n-aș fi putut să-i cresc
dacă nu lucram în cooperativa agricolă. Casă nouă ne-am făcut
din munca noastră. în 35 de ani
de cînd sint înscrisă am fost tot
deauna fruntașă. Anul trecut am
făcut din nou peste 500 de norme.
Lucrez într-o echipă cu oameni
foarte harnici și cred că-i bine
să-i menționați pe Ștefan Moldoveanu cu Victorița. nevastă-sa,
pe Susana Tohăneanu. Margareta
Adam, Eugenia Florianu. Susana
Cristoloveanu...
Am putea — pentru a arăta cît
de lucrativă s-a dovedit și la
Hărman munca în cooperativa agricolă de producție — să oferim
cifre : suprafețe, producții obținu
te. efective de animale, avere ob
ștească etc., etc. N-o vom face.
La urma urmei, munca nu este un
scop în sine, ci un mijloc — sigu
rul și singurul capabil să asigure
tuturor și fiecăruia in parte un
trai din ce în ce mai bun. Mult
mai importante ni s-au părut a fi
gindurile oamenilor, ce cred el
despre felul în care muncesc și
trăiesc. Iată opinia lui Petre Diick,
58 de ani :
— Cooperativizarea, munca în
comun au avut la noi ca efect nu
numai producții la hectar incom
parabil mai mari decît acelea din
anii de început, ci chiar veritabile
schimbări in geografia locurilor.
Un singur exemplu : dacă n-ar fi
existat cooperativele din zonă și
ajutorul statului cine știe dacă am
fi scăpat vreodată de inundații.
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în atenjia cercetării științifice și a producției:

0 mare „mină" de materii prime pentru
metalurgia neferoasă iși așteaptă valorificarea
Intensificarea preocupărilor pen
tru valorificarea cu eficiență superi
oară a resurselor minerale ale țării
reprezintă una din cerințele de cea
mai mare însemnătate economică
subliniată cu deosebită pregnanță, in
repetate
rînduri,
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului. Evident, in ansam
blul preocupărilor din acest domeniu
trebuie avute în vedere toate posibi
litățile existente pentru valorificarea
fiecărui gram de substanță minerală
utilă. Facem această precizare întrucît, după cum se știe, o parte din
minereurile și concentratele de me
tale neferoase care se utilizează în
prezent în țara noastră conțin pe
lîngă metalul de bază și anumite
cantități de alte metale sau sub
stanțe utile. Astfel, concentratele
cuproase conțin
zinc, plumb, cad
miu, arsen, stibiu, bismut; con
centratele plum
bo-zincoase con
țin cupru ; bau
xitele conțin galiu, silice ș.a. De
aceea, marea ma
joritate a proce
selor tehnologice
din
metalurgia
neferoasă — deo
sebit de variate
și complexe -* se bazează pe reacții și echilibre în sisteme policomponente.
Practic, datorită faptului că meta
lele neferoase extrase conțin o serie
de elemente însoțitoare, care modi
fică proprietățile metalului principal,
procesele de extracție se continuă cu
procese de rafinare. într-un sistem
de o asemenea complexitate și cu asemenea implicații economice, cum
este metalurgia neferoasă, se im
pune prin urmare ca, în paralel cu
realizarea integrală a planului de
producție, să se asigure și creșterea
continuă a eficienței economice pe
baza celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii. Mai mult, în pro
gramele stabilite și acțiunile între
prinse trebuie să se aibă în vedere
liniile directoare ale unei strategii
care să țină seama nu numai de ce
rințele actuale, ci și de aspectele
care vor trebui soluționate în viitor
în metalurgia neferoasă.
Un prim obiectiv prioritar al acti
vității de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și introducere a
progresului tehnic trebuie să îl con
stituie reducerea cît mai accentuată
a consumului de energie prin opti
mizarea proceselor tehnologice și refolosirea căldurii din sursele secun
dare. Rezervele nevalorificate sînt
în acest domeniu deosebit de mari.
Este adevărat. în ultimul timp s-au
realizat o serie de instalații pentru
recuperarea căldurii 'secundare din
diferite procese tehnologice. Astfel,
printre alte asemenea instalații, la
întreprinderea metalurgică de meta
le neferoase din Baia Mare funcțio
nează un preîncălzitor de aer și un
cazan de recuperare a căldurii din
gazele arse rezultate la cuptorul de
topire în suspensie, precum și două
cazane recuperatoare de căldură din
gazele rezultate la cuptoarele de ra
finare termică. De asemenea, ia Intreprinderea metalurgică de metale
neferoase din Zlatna este în funcțiune un cazan recuperator la cuptorul de topire cu reverberație și se
află in curs de punere în funcțiune
alte cazane recuperatoare. Și exemlele ar putea continua.
Totuși, în sectorul metalurgiei ne
feroase posibilitățile sint cu mult

mai mari. Astfel, se poate și trebuie
să se treacă la introducerea de insta
lații de recuperare a căldurii la convertizoarele de cupru de la I.M.M.N.
Zlatna. Pentru a avea o imagine ge
nerală asupra resurselor energetice
care pot fi recuperate este suficient
să reținem că, în aceste procese, ga
zele care părăsesc convertizoarele au
o temperatură de 1 100—1 150° C,
Trebuie să se treacă, de asemenea,
la valorificarea căldurii fizice a zgu
rilor care sint evacuate din cuptoare
la o temperatură de 1 100—1 200° C.
Această problemă devine cu atit mai
actuală în unitățile în care zgurile
rezultate de la cuptoarele de topire
și convertizoarele de cupru sînt su
puse unui proces de răcire controla
tă. Desigur, problema prezintă inte
res și pentru zgurile de la furnalele

de zinc de Ia Copșa Mică și chiar
pentru metalele topite care se toarnă
în lingouri. Energia astfel recuperată poate fi valorificată fie în procesul tehnologic care a generat-o, fie
de către un alt consumator.
în același timp, acționindu-se în
spiritul indicațiilor și orientărilor
formulate de secretarul general al
partidului, în metalurgia neferoasă
trebuie pus în continuare un mare
accent pe valorificarea superioară a
materiilor prime minerale, astfel in
cit din aceeași cantitate de materie
primă extrasă și prelucrată să se ob
țină o cantitate mai mare de valori
de întrebuințare. După cum am mai
arătat, majoritatea materiilor prime
din care se extrag metale neferoase
conțin pe lingă metalul de bază și
alte elemente utile. De aceea, prin
valorificarea superioară a materiilor
prime trebuie să se înțeleagă adinei*
rea gradului de prelucrare al aces
tora atît sub aspectul creșterii ran
damentului de extracție al metalelor
de bază, cît și al extragerii metale
lor însoțitoare. Tehnologiile aplicate
în prezent în țara noastră permit ex
tragerea cu randamente mari a me
talelor de bază și asigură in același
timp extragerea într-o anumită mă
sură a unor metale însoțitoare. Ana
liza atentă, pe baza unor date știin
țifice, demonstrează însă existenta
unor mari rezerve nevalorificate în
ce privește gospodărirea și valorifi
carea superioară a materiilor prime
de metale neferoase. Bunăoară, pot
fi extrase cantități mai mari din zin
cul, plumbul și cadmiul care însoțesc
cuprul în concentratele cuproase,
precum și cantități mai rhari din
cuprul prezent în concentratele
plumbo-zincoase. în ansamblu, se
impune o gospodărire mai bună a
tuturor produselor și subproduselor
care conțin metale neferoase.
Cantități însemnate de zinc, plumb,
cadmiu, bismut și alte metale rare
se concentrează în prafurile volatile
rezultate din instalațiile de topire și
prelucrare a concentratelor cuproase
în amestec cu piritele aurifere. Ast
fel, prafurile captate in filtrul elec
tric al instalației de topire in sus
pensie reprezintă pînă la 5—8 la
sută din șarja supusă prelucrării și

se caracterizează printr-un conținut
mediu de 8—10 la sută cupru, 6—8 la
sută plumb, 8—15 la sută zinc,
0,1—0,2 la sută cadmiu. Față de șarja
prelucrată, prafurile volatile conțin
de 3,5 ori mai mult zinc, de 5 ori mai
mult plumb, de 8 ori mai mult cad
miu. Este adevărat, in prezent, în
treaga cantitate de aceste prafuri
este recirculată în procesul de topire,
în vederea extragerii cuprului. Ana
liza termodinamică a interacțiuni
lor posibile în acest sistem com
plex de sulfuri, oxizi, sulfați și feriți
scoate in evidență posibilitatea sepa
rării zincului și plumbului sub forma
unui produs oxidic bogat în zinc și
plumb. Cercetările experimentale
efectuate în țara noastră au de
monstrat posibilitatea extragerii zin
cului și a plumbului din aceste pra-

furi sub forma unui produs oxidic
cu 60—70 la sută metal (Zn + Pb),
care se poate prelucra în continuare
în instalațiile existente pentru obți
nerea zincului și plumbului metalic.
Este necesar să se urgenteze însă
trecerea de la faza experimentală la
aplicarea în producție a acestor noi
tehnologii. Aceasta cu atît mai mult
cu cit, în prezent, după unele calcule
se pierd circa 1 000 tone de plumb și
zinc datorită nevalorificării prafuri
lor volatile rezultate de la topirea
în suspensie.
Tot în contextul recuperării totale
a elementelor din materiile prime
menționăm și cerința finalizării și
aplicării tehnologiilor de valorificare
a zgurilor rezultate de la furnalele
de zinc — care au un conținut de cu
pru și zinc de 2—3 ori mai mare decît minereurile — și care în prezent
sînt haldate. în ultimii zece ani, în
domeniul prelucrării avansate a ma
teriilor prime s-au obținut succese
Importante prin trecerea la prelu
crarea prin flotație a zgurilor din
metalurgia cuprului. Problema nu
este însă rezolvată pe deplin. O atenție deosebită trebuie acordată
sterilelor care rezultă la prelucrarea
prin flotație a zgurilor din metalur
gia cuprului. Conținutul de cupru în
aceste sterile este de circa 0,1—0,3 la
sută. De aceea, apreciem că este o
greșeală că aceste sterile se introduc
țn iazuri comune cu sterilele rezul-

tate de la flotarea minereurilor, al
căror conținut de cupru este de nu
mai 0,02—0,08 la sută, deci de 5—10
ori mai mic. Ar fi deci utilă și ne
cesară analizarea acestei situații și
trecerea la depozitarea sterilului re
zultat de la flotarea zgurilor in ia
zuri independente. De asemenea,
este momentul să se treacă la stu
dierea și elaborarea unor tehnologii
speciale în vederea extragerii cu
prului din aceste sterile.
Avantaje deosebite pot fi obținute
și prin valorificarea cenușilor de pi
rită de la I.M.M.N. Zlatna, care în
majoritatea cazurilor conțin, pe lin
gă fier, o serie de metale neferoase
și nobile (cupru, plumb, zinc, aur,
argint etc.), la nivelul conținutului
acestor metale în minereuri. Ca ata
re. cenușile de pirită trebuie. în pri
mul rînd, depo
zitate în siguran
ță, protejate de
curenții de aer și
ploi.
Totodată, ar fi
de un real folos
pentru creșterea
eficienței econo
mice in metalur
gia neferoasă elaborarea de me
tode și tehnici
noi de lucru in
procesele de exfracție minieră și concentrare în vederea producerii unor concentrate
mai bogate în metal. După cum prin
îmbunătățirea proceselor metalurgi
ce se pot recupera in condiții rentabile cît mai multi compuși, inclu
siv elementele rare și disperse prezente în minereuri.
Extragerea metalelor neferoase in
condiții de eficiență superioară din
materiile prime indigene necesită
eforturi în domeniul cercetării și in
gineriei tehnologice, perfecționarea
și specializarea în continuare a ca
drelor. Acest deziderat se impune
prin faptul că pe viitor în metalur
gia metalelor neferoase activitățile
trebuie orientate în direcția elabo
rării unor tehnologii noi, care să
asigure obținerea metalelor neferoa
se și rare într-un singur agregat ;
utilizarea unor surse concentrate de
energie (plasmă, topire în flux de
electroni, laser etc.) ; utilizarea vi
dului avansat, a temperaturilor și
presiunilor ridicate ; extracția cu
solvenți ; aplicarea proceselor hidrobacteriologice și altele. Prin rezol
varea acestor probleme, rezultatele
obținute de metalurgia neferoasă din
țara noastră vor putea fi mult îmbu
nătățite, înscriindu-se și mal ferm
pe coordonatele dezvoltării intensive,
calitativ superioare a economiei na
ționale.

Prof. dr. Florea OPREA
Inq. Viorel ȚIBEA

SPIRITULUI NOVATOR
- CALE LIBERĂ DE AFIRMARE
Combinatul chimic și întreprin
derea de geamuri din Tîrniveni se
numără între cele mai vechi uni
tăți cu acest profil din țară. Preci
zarea de mai sus am făcut-o pen
tru a sublinia un lucru : aici există
o veche tradiție muncitorească ;
chimiști sau sticlari, din tată-n fiu,
s-au format prin ani ca oameni
combativi, buni specialiști, buni
revoluționari, comuniști de nădej
de, care, în calitatea lor de pro
prietari, producători și beneficiari
ai bunurilor materiale, participă
efectiv, prin organismele autocondu
cerii muncitorești, la actul de condu
cere. îndatoriri de mare răspundere
pe care le aflăm subliniate cu preg
nanță în Expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la marele forum
democratic din noiembrie 1988.
Dar să argumentăm cu datele
realității de la locurile de muncă
amintite.

Producția peste plan
a... atitudinii combative
Așa cum o dovedesc rezultatele
din 1988 și din primele două luni ale
acestui an, puternica organizație de
partid de la combinatul chifhic —
care numără 2 460 de comuniști,
aflați în locurile vitale ale producției
— a avut un rol hotăritor in îndepli
nirea planului la principalii indica
tori. La aceasta au contribuit două
elemente. în primul rînd, faptul că
se militează cu perseverență pentru
realizarea unității de voință și acți
une a comuniștilor la fiecare loc de
muncă. Structura organizatorică de
partid de aici corespunde pe deplin
activității productive : există organi
zații de partid pe schimburi și există
și un echilibru în asigurarea unei
prezențe a comuniștilor in toate
schimburile. în al doilea rînd, în or
ganismele autoconducerii muncito
rești se acționează cu perseverență și
exigență pentru creșterea spiritului
de răspundere. Comitetul de partid
veghează permanent pentru a se asi
gura dezbaterea largă a problemelor
cu întregul personal muncitor, urmă
rește sistematic felul cum se trans
pun în viață măsurile, angajamen
tele și hotărîrile adoptate.
Este locul să o spunem aici că, toc
mai pe acest teritoriu — al controlu
lui de partid —. spiritul critic și
autocritic al comuniștilor se afirmă
din plin. Ei sînt astfel creatori de
climat exigent de muncă, determină
creșterea răspunderilor fiecăruia în
îndeplinirea îndatoririlor ce le revin,
în această ordine de idei, reținem de
la tovarășul Teodor Spineanu, secre

In secțiile întreprinderii de
produse electrotehnice din Bistrița muncesc multe femei, dovedindu-și capacitatea de a-și
însuși profesii ale tehnicii de
vîrf.
In fotografie : aspect de mun
că din secția distribloc tablouri
electrice.

Foto : S. Cristian

Calitate, numai produse
de cea mai bună calitate!
(Urmare din pag. I)
defectelor, în care pe fiecare pagină
sînt prezentate fotografia unui posi
bil defect, cauzele care îl pot deter
mina și măsurile care se impun pen
tru prevenirea apariției acestuia sau
pentru remediere. Totul prezentat
clar, ușor de înțeles.
într-adevăr. autocontrolul are rolul
esențial de a preveni apariția unor
defecte. Desigur, acest scop se ur
mărește si prin alte măsuri de orga
nizare a controlului de calitate, începind cu recepția materialelor. De
altfel, o dinamică pe ultimii trei ani
a indicatorilor de bază ai gestiunii
calității indică o orientare limpede
spre preîntimpinarea unor cheltuieli
generate de noncalitate. Astfel. în
comparație cu anul 1986, costurile
prevenirii defectelor au crescut con
stant : cu 9 la sută în 1987 și cu
12,5 la sută în 1988. Ca urmare, cos
turile noncalității — adică cele le
gate de rebuturi și remanierea de
fectelor — au scăzut. în aceeași peri
oadă la mai puțin de jumătate.
Ce-i drept, și eforturile pentru
identificarea defectelor au impor
tanta lor. Astfel. în anul trecut s-a
considerat că trebuie întărit contro
lul de calitate pe flux, majorarea
cheltuielilor de această natură fiind
recompensate prin diminuarea într-o
măsură de cîteva ori mai mare a
costurilor generate de defecte de fa
bricație. Se dovedește în cazul aces
tei întreprinderi cît de util este să
se urmărească atent „barometrele"
calității, cum sînt datele din gestiu
nea calității sau cele oferite de nomogramele lunare ale cauzelor de
fectelor. care constituie premisele
unor analize temeinice, periodice în
organul de conducere colectivă, ur
mate de măsuri corespunzătoare.
Fără a intra în detalii, se poate
afirma că în această întreprindere
conducerea științifică a calității se
exercită în mod real, cu rezultate
practice remarcabile. Se pune totuși
întrebarea : cum se asigură motiva
ția. cointeresarea personalului mun
citor in atingerea obiectivelor cali
tății. în respectarea cu strictețe a
normelor de execuție, aplicarea me
todelor de autocontrol ?
în concepția unor factori de con
ducere din întreprinderi sau chiar
din foruri de resort ar fi foarte grea,
dacă nu chiar imposibilă, stabilirea
unor indicatori de calitate, care să
constituie criterii în aprecierea mun
cii în acord global. La întreprinderea
de mătase „Victoria" din Iași s-au
experimentat însă o serie de moda
lități de determinare a unor astfel
de indicatori, specifici anumitor ac
tivități sau locuri de muncă. în le

gătură cu formulele la care s-a ajuns
se poate discuta in continuare. Dar
este cert că. aplicate în practică, ele
si-au dovedit capacitatea de a sti
mula răspunderea și interesul față de
calitate.
O altă modalitate de atragere a
personalului muncitor ia rezolvarea
problemelor privind nivelul calita
tiv al produselor o reprezintă
„cercurile calității", care sînt orga
nizate la diferite niveluri, pornind
de la secții și pină la nivelul facto
rilor de conducere. Așa cum ne re
lata directorul întreprinderii, ing. Neculai Sandu, în legătură cu activi
tatea acestor cercuri merită eviden
țiată rezolvarea practică, cu forțe
proprii, a numeroaselor probleme de
ordin tehnic puse în procesul de fa
bricație.
Desigur, la activitatea acestor
cercuri nu participă decît o parte
din personalul muncitor. Dar reali
tatea demonstrează că. practic, fie
care om. participant la procesul de
producție, are posibilitatea să sesi
zeze anumite probleme de ordin teh
nic si este interesat direcț in re
zolvarea lor. De aceea, așa cum men
ționa secretara comitetului de partid.
Elena Burduhosu, s-a simțit nevoia
organizării, pe grupe, pe echipe, a
unor „sfaturi ale calității", în care,
într-un mod deschis, colegial, mun
citoarele mai tinere cer explicații în
legătură cu un detaliu sau altul al
procesului de fabricație, iar munci
toarele cu experiență sau maistrul
arată cum trebuie procedat. Deși
aceste dialoguri pe tema calității par
a aborda aspecte mărunte, eficiența
lor se dovedește a fi deosebită pe
plan practic.
în condițiile rigorilor fată de calia
tate. care este viteza de_ reacție
_____
colectivului la cererea unui partener ?
Foarte rapidă ! O comandă poate fi
satisfăcută în două-trei zile dacă se
cere o anumită culoare pentru un
articol existent în fabricație și în cel
mult 45 de zile pentru fabricarea
unui articol nou. De altfel, sortimen
tul de fabricație oferit la export cu
prinde permanent 40—50 de articole,
în deplină concordantă cu moda.
Deși ne-am propus să abordăm în
mod deosebit aspectele calității pro
ducției. se cuvine precizat că siste
mul de asigurare a calității adoptat
aici este integrat într-o concepție
unitară de organizare și conducere a
fabricației, contribuind la crearea
unul climat de ordine, disciplină și
răspundere care poate fi lesne sesizat la fiecare loc de muncă.

Corneliu CARLAN
Manole CORCAC1

corespondentul „Scînteii"

Una din căile perfecționării stilu
lui de muncă al consiliilor popu
lare — cerință de bază a îndepli
nirii multitudinii de atribuții ce le
revin — o constituie promovarea ex
perienței înaintate, cunoașterea rea
lizărilor notabile in această privință
în vederea generalizării lor și, totodată, a înlăturării practicilor și
metodelor ineficiente, depășite de
viață. Este și tema sondajului de
față întreprins în mai multe consilii populare din județul Călărași.
Am adresat interlocutorilor două
întrebări :
1) Ce metode propuneți spre ge
neralizare din stilul dumneavoastră
de muncă ? 2) La ce practici doriți
să renunțați ?
Iată, sintetizate, răspunsurile primite.

„A FI MEREULA
___ __ÎNĂLȚIMEA
______
ÎNCREDERII CETĂȚENILOR". Co
muna Borcea, bine cunoscută pentru
rezultatele obținute an de an in ma
rile sale unități agricole, in activi
tatea de înfrumusețare și autogospodărire, poate fi considerată un
exemplu și în privința stilului de
muncă al consiliului popular, a mo
dului în care sint aplicate în viată
principiile autoconducerii. in care
sînt soluționate problemele cetățeni
lor.
— Sînt numeroase acțiunile și
preocupările ce ar putea fi propuse
spre generalizare — ne spune tovarășul Constantin Nedelcu. primărul comunei. Totuși, cel mai împortant pentru noi consider că este
modul în care am încercat si am
reușit să fim tot timpul aproape de
oameni, să răspundem încrederii
lor. în esență, este vorba de con
lucrarea cu cetățenii. Noi înțelegem
această metodă principală de desfă
șurare a muncii consiliului popular
ca pe o relație în care noi, primă
ria. trebuie să fim primii în înde
plinirea obligațiilor reciproce. Nu
mai în felul acesta, socotim noi. pu
tem fi mereu la înălțimea încre
derii acordate de concetățenii noș
tri. Care. în felul acesta. își înde
plinesc la rîndul lor obligațiile ..co
relative" fără nici un fel de insis
tente. Este prima regulă. foarte
simplă, dar uneori uitată, a bunei
conlucrări cu cetățenii. Să dau un
exemplu. Zilele trecute s-a termi
nat construirea unui nou dig, de
4,5 kilometri. care va apăra de
inundații, ce se produceau an de

an, circa 600 de hectare. Ei bine,
ce trebuia noi să facem. în afara
asigurării obligatorii a documenta
ției. a organizării acțiunii, a preocu
pării de a aduce o draglină și a
mobiliza oamenii ? Trebuia să fim
și noi acolo tot timpul, chiar dacă
nu toți o dată, căci mai sînt atîtea
altele de făcut, însă nu oricum, ca
prezentă fizică, ținînd mîinile la
spate sau arătînd ce trebuie făcut,
ci muncind efectiv, cot la cot cu
toti ceilalți cetățeni, cu sapa și lopata.
— Altfel ar fi mers lucrurile cu
mult mai încet ? S-ar fi produs „fi
suri" în organizarea muncii ?

și rămase nefinalizate de mai multi
ani. Care țineau și de un stil de
muncă învechit.
— Dumneavoastră, tovarășe vice
președinte, nu făceați parte și pe
atunci din consiliul popular ?
— Ba da, și încă în aceeași func
ție, Dar începusem și eu să mă
obișnuiesc cu ideea că la noi altfel
nu se poate. Ce să vă spun, „stilul"
nostru de muncă se detașa prin
„știința" de a justifica inerția. Ba
că nu există materiale, ba că nu
avem proiecte, ba că oamenii sînt
ocupați cu alte treburi mai impor
tante, ba că nu avem aprobări, ba^
că e greu, și cite și mai cite altele.

tarul comitetului de partid din com
binat :
— Cursul combativității comuniste,
ca să mă exprim așa, este în con
tinuă creștere, e încurajat prin mul
tiple forme ale activității de partid,
pentru o cît mai largă afirmare. Cri
tica principială, la obiect, a stat și
stă, de altfel, la baza înlăturării mul
tor deficiențe din activitatea noastră.
Ea stimulează ambiția multor munci
tori de a demonstra, cu argumente,
că problemele ridicate de ei, în mod
critic, pot fi soluționate. în calitatea
pe care o am, am încercat — și so
cotesc aceasta o îndatorire de prim
ordin — ca în consiliul oamenilor
muncii să imprimăm, în spiritul re
petatelor îndemnuri ale secretarului
general al partidului, un stil de
muncă dinamic, în care să predo
mine nu tratarea limitată a unor
probleme, ci afirmarea conștiinței că
el, muncitorul sau specialistul, este
părtaș la activitatea întregii unități ;
că în acest for muncitoresc trebuie
să acționeze eficient pentru soluțio
narea problemelor de ansamblu cu
care se confruntă la un moment dat
combinatul.
— Vreți să aduceți un argument
concret în sprijinul acestei afirmații?

VIAȚA DE PARTID
în dcuă unități eccnomice
din Tîmăveni
— Nu o dată, în comitetul de
partid sau în consiliul oamenilor
muncii — unde realizăm numeroase
analize — obișnuim să-i întrebăm pe
participanți : „Dar față de proble
mele din secția dv., din alte secții,
nu aveți nimic de semnalat ?“ Este
una din modalitățile prin care am
reușit să-î facem pe comuniști să fie
pătrunși de faptul că ei participă
efectiv la actul de conducere a unitații.
Am reținut multe episoade din
dezbaterile efectuate, în ultima vreme. în consiliul oamenilor muncii,
care demonstrează că, atunci cînd
critica promovată de comuniști e
directă, deschisă și constructivă,
acest organism își dovedește capacitatea de a acționa prompt și de a fi
naliza operativ problemele abordate.
— Socotesc oportun să ridic o pro
blemă vitală pentru combinat —
spunea maistrul Szabo Andrei Moise
la una din ultimele ședințe ale con
siliului oamenilor muncii. Trebuie să
soluționăm în timp cît mai scurt
problema ambalajelor necesare la
secția carbid. Pentru mine este de
neînțeles ca noi să nu avem amba
laje și nici tabla necesară confecțio
nării lor, în timp ce în țară se află,
la diverși beneficiari, ambalaje goale
echivalînd cu producția de carbid pe
o lună ! Consider că aceasta este o
lipsă serioasă a conducerii combina
tului, a tovarășului director, perso
nal, care nu s-a ocupat îndeajuns de
acest lucru.
Decizia luată ? Critica fiind obiec
tivă. C.O.M.-uî a dispus „pe loc" de
plasarea directorului comercial la
Combinatul siderurgic din Galați
pentru asigurarea tablei, cît și a
unor delegați la beneficiari pentru
recuperarea ambalajelor goale.
Comuniștii din organele autocon
ducerii muncitorești au participat
activ la rezolvarea operativă a
multor probleme concrete ale pro
ducției. Iar la baza tuturor acestor
reușite se află stilul de muncă adoptat. Concret :
— Pentru a asigura buna func
ționare a organismelor
__________
democrației muncitorești-revoluționare —
ne spunea secretarul comitetului
de partid —, organizațiile de partid
au adoptat. în spiritul răspunderi
lor concrete ce ne revin din Expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu
în marele forum al democrației
muncitorești-revoluționare, un stil
de muncă în care să prevaleze răs
punderea directă a fiecărui orga
nism (C.O.M., comitetele U.T.C. și
de sindicat, comisii pe probleme
etc.) față de sarcinile ce le revin
din planurile și programele de mă
suri ale comitetului de partid.
Scopul ? Coordonarea unitară a ac
tivității, evitarea paralelismelor și a

în cele din urmă, găsit cu greu,
și-a făcut totuși apariția secretarul
adjunct al comitetului de partid,
tovarășul Gheorghe Micu. Pe care,
fiind și directorul căminului cultu
ral, l-am rugat să ne dea unele
amănunte în legătură cu starea că
minului cultural din satul aparți
nător, Coslogeni (care, trebuie spus,
arată de parcă ar fi părăsit —
nezugrăvit, fără gard, cu o încăpere
transformată in... bufet). Șl lată
răspunsul : „De nu știu cîte ori am
adus și eu această problemă în
discuția consiliului popular. Dar cei
lalți tovarăși, începînd cu tovarășa
primar, nu vor să facă nimic în

Cerințe importante, dar uneori uitate
Ce relevă un sondaj privind stilul de muncă al unor consilii populare
din județul Călărași
— Poate că nu. Dar s-ar fi putut
produce o eventuală „fisură" — pe
care noi o considerăm că ar fi mai
gravă — în încrederea și respectul
oamenilor față de noi, cei de la
consiliul popular. încredere și respect despre care, pe aici, avem o
vorbă : se cîștigă greu, dar se păstrează și mai greu.

„AM RENUNȚAT LA JUSTIFICĂRI, DE FAPT LA ’INERȚIE".
In comuna Vlad Țepeș
stăm de
vorbă mai întîi cu vicepreședintele
consiliului popular, tovarășul Va
sile Sandu.
— De mai bine de o lună de zile
avem un primar nou, un om tînăr,
dar cu experiență. De cum și-a
început activitatea, oamenii au
început să-1 caute la primărie, să
vină cu fel de fel de propuneri, de
probleme, să-și
" ' spună mai des
cuvintul în cadrul adunărilor cetă
țenești sau al „Tribunei democra
ției".
— Și ce probleme ridicau ?
— Multe. Să se termine rețeaua
de aducțiune a apei, să se repare
căminul cultural și dispensarul co
munal, să se facă niște reparații și
garduri la școli, toate lucrări vechi

Asta vrem să înlăturăm acum din
munca noastră — justificările, de
fapt lipsa de activitate. Acesta este
răspunsul nostru la a doua întrebare.
într-adevăr, cele spuse au confirmare în fapte. Propunerile, lucrările solicitate de cetățeni au demarat, unele sînt de pe acum finalizate, iar altele vor fi cît de curînd
începute. Oamenii s-au convins că
propunerile lor sînt apreciate și
luate în seamă, că acum nu se
mai caută justificări pentru a mo
tiva tergiversarea și tărăgănarea
realizării acestora, că lucrătorii
consiliului popular, în frunte cu
primarul, caută acum soluții, modalități, se zbat, fiind ei înșiși în
fruntea acțiunilor pentru înfăptuirea celor mal valoroase propuneri.
DE UNDE ÎNCEPE CONLUCRA
REA 1 în ce ne privește, la un mo
ment dat renunțasem la gîndul de
a primi vreun răspuns la între
barea despre stilul de muncă al
Consiliului popular din comuna
Dichiseni. Căci puțin după ora
16,00, la primărie nu mai era ni
meni. Nici chiar omul de serviciu.

această privință. Unitățile de pe teri
toriul comunei nici ele nu ne ajută.
Scîndură pentru gard avem, zace
aruncată de ani de zile în podul pri
măriei". Sigur, a „aduce vorba", a
„cere ajutorul" reprezintă o soluție.
Dar, după cum se vede, fără rezul
tate. Cu siguranță, mult mai eficien
tă ar fi inițierea unor acțiuni concre
te de reparare a căminului cultural,
de construire a gardului, mobilizînd
cetățenii comunei. Cum să se obțină
însă conlucrarea cetățenilor comu
nei dacă această conlucrare lipsește
chiar între cadrele consiliului popu
lar ? Și trebuie să precizăm că nu
este vorba de un caz singular în
care se manifestă această lipsă de
conlucrare. (La fel de edificatoare în
această privință este și totala lipsă
de interes pentru gospodăria anexă
din curtea consiliului popular, pe
care nu s-a decis încă nimeni să o
scoată din starea de părăsire în care
se află și să-i dea destinația pe care
o are în alte comune : de a creste
unele animale pentru a veni in
sprijinul activității de autoaprovizionare a cetățenilor).
Așadar, ce ar trebui să fie eJiminat din stilul de muncă al acestui

situațiilor cînd „unii sînt de acord
cu toate, dar nu mișcă un deget
pentru îndeplinirea obiectivelor sta
bilite". Astfel, hotărîrile elaborate
de comitetul de partid — sau C.O.M.
— ajung prompt la cei datori să le
soluționeze, evidența e precisă îneît
știm exact cine și cînd trebuie să
răspundă de îndeplinirea lor. Urma
rea ? Eliminarea în bună parte a
autocriticii formale, fără acoperire,
a justificărilor care nu țin locul
producției concrete.
Acest stil de muncă a determinat
creșterea răspunderii la toate nivelurile, angajarea fermă în soluționarea problemelor de producție ce
se ivesc, implicarea mai temeinică
a comuniștilor în bunul mers al
activității economice.

Cînd e la ea acasă
și critica „de jos în sus"...
...Desigur, întreprinderea de gea
muri nu are dimensiunea combina
tului. Dar probleme sînt și aici. Mai
ales că, din producția-marfă rea
lizată, peste 40 la sută se exportă.
Fapt este că preocupări și inițiati
ve privind perfecționarea stilului
de muncă al organismelor democrației-muncitorești. a modului de ex
primare a spiritului critic și auto
critic al comuniștilor am întîlnit și
aici. Vom reține, întîi de toate, un
lucru subliniat de tovarășul Paul
Ciobanu, secretar adjunct cu pro
paganda al comitetului de partid :
— Tn cei 17 ani de cînd lucrez aici
am constatat că în colectivul nostru
critica și autocritica, dialogul des
chis sînt modalități de lucru care,
prin
tradiție, au funcționat cu
rezultate bune. E drept, a fost și
o perioadă cînd, bunăoară, conduce
rea administrativă „admitea" critica
doar „de sus în jos". Adică o cri
tică fără replică ! Urmarea : unii
dintre oameni, chiar comuniști, se
abțineau în a mai sesiza nereguli,
multe initiative erau „frînate". Că
lucrurile au revenit pe făgașul nor
mal — așa cum cere . tuturor co
muniștilor secretarul general al
partidului — se poate argumenta și
cu faptul că, numai în anul pre
cedent. în cadrul adunărilor gene
rale, al analizelor efectuate în con
siliul oamenilor muncii, am înregis
trat circa 300 propuneri de îmbu
nătățire a activității. Majoritatea au
la bază sesizarea critică a unor ne
reguli — a căror aplicare „din mers"
a făcut ca unitatea noastră să în
cheie anul 1988 cu depășirea tuturor
indicatorilor de plan.
„Spunînd ce simt și ce gîndesc" —
cum se exprima adesea secretarul
adjunct, ca de altfel și alți interlo
cutori de aici — comuniștii au
stimulat mult voința autodepășirii,
determinînd, prin angajarea lor di
rectă, înfăptuirea a numeroase reu
șite tehnice de prestigiu. Aflăm,
bunăoară, că pozițiile combative,
critice ale unor comuniști ca Gheor
ghe Hălmaciu. maistru principal
la secția butelii laminate, Vasile
Toropu, inginer. loan Gherasim,
maistru. Gheorghe Marcu, șef de
echipă, loan Bucur, lăcătuș mecanic
— făcuțe în cadrul consiliului oa
menilor muncii său în biroul exe
cutiv al acestuia — att stat la baza
unor realizări cum sînt, între alte
le, perfecționarea operației de un
gere a matrițelor ; modernizarea ma
șinilor de fasonat, prin care pro
ductivitatea muncii s-a dublat, re
organizarea pe baze științifice a ac
tivității la uzina 1 geam-tras și la
secția ceramică.
— Ca membru al comitetului de
partid și al consiliului oamenilor
muncii — preciza maistrul Gheorghe
Hălmaciu — pot spune un lucru :
la noi combativitatea a fost, de Cînd
știu eu, un mod de a fi al comu
nistului. Cu atît mai mult în pre
zent, cînd secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pune atîta accent pe creșterea rolu
lui adunărilor generale, al consilii
lor oamenilor muncii în întărirea
răspunderii tuturor membrilor co
lectivelor, avem datoria de comu
niști de a face, mai mult decît pînă
acum, din critică și autbcritică o
armă a cărei țintă să vizeze. în
toate cazurile, angajarea construc
tivă. responsabilă. întărirea răspun
derii fiecăruia dintre noi de a lucra
mai bine, mai eficient.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul

„Scînteii"

consiliu popular comunal ? în primul
rînd ar trebui înlăturată lipsa de
conlucrare ce se manifestă, după cum
se vede, chiar între lucrătorii consi
liului. Ceea ce explică toate celelal
te neajunsuri.

PROBLEMELE LOCALE SE RE
ZOLVA PE PLAN LOCAL. începem
discuția noastră despre stilul de mun
că în comuna Grădiștea, într-un fel
mai abrupt, întrebîndu-1 de la bun
început pe tovarășul Iancu Florian:
„De cîte ori a-ți fost reclamat de oa
menii din comună, tovarășe primar?"
„Eu ? Niciodată" — vine răspunsul.
La prima vedere, un fapt banal, deși
este vorba de aproape zece ani de
muncă în postul respectiv. Ne vin
insă în minte „scuzele" celor aflați
prea frecvent în postura de a fi re
clamați și, din păcate, prea frecvent
înțeleși. Deci care este secretul ? —
îl întrebăm pe interlocutorul nostru.
— Secretul ? Nu știu dacă putem
vorbi de așa ceva. Este vorba pur șl
simplu de ați face datoria așa cum
trebuie, cum ne cere calitatea noas
tră de comuniști. Dar cred că, în ce
ne privește, nu am fost reclamați
pentru că nu am lăsat oamenii să
plece de la primărie cu problemele
nerezolvate, nelămuriți. Chiar dacă
nu a existat posibilitatea soluționă
rii pe loc, nu l-am lăsat pe om să
plece nedumerit. l-am arătat ce este
de făcut, unde trebuie umblat, ca în
tre consăteni. Dar cele mai multe din
problemele cu care vin cetățenii la
noi sînt locale și deci ele trebuie re
zolvate pe plan local. Aceasta, consi
derăm noi, trebuie să stea la baza
unui stil de muncă eficient, demo
cratic.
Acestea sînt faptele, acestea sînt
răspunsurile primite în cadrul son. dajului. Ele demonstrează, o dată
mai mult, că adevărata măsură a
unui stil de muncă eficient al consi
liului popular o constituie. înainte
de toate, și în județul Călărași, rezul
tatele obținute. Iar în această privin
ță, în multe comune, așa cum au ți
nut să ne spună și interlocutorii noș
tri. este mult loc de mai bine, este
nevoie de o continuă perfecționare a
stilului de muncă spre a răspunde
cerințelor și exigențelor actuale.

Ion MARIN
Mihai DUMITRESCU
corespondentul

„Scînteii"

PAGINA 3

SCINTEIA —vineri 3 martie 1989

PENTRU RECOLTE MARI, CAMPANIA
AGRICOLĂ - EFECTUATĂ EXEMPLAR!

Ritmul la semănat trebuie să fie intensificat

în acest an, primăvara s-a grăbit.
La fel și lucrătorii ogoarelor din ju
dețul Dolj, care, cu mici excepții, au
fructificat din plin condițiile clima
tice favorabile și au reușit ca, pînă
în seara zilei de 1 martie, să insămînțeze 19 470 hectare —51 la sută
din suprafețele
programate in
prima epocă. „Cu această suprafață
am încheiat, în general, însămînțarea
culturilor din prima urgență — a ți
nut să precizeze inginerul Florea
Pîrlogea, directorul general al direc
ției agricole județene. Aceasta ne-a
creat posibilitatea ca. incepînd d> la
1 martie, să însămînțăm, ce-i drept,
pe suprafețe restrinse, primele sole
cu sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră și
in pentru ulei".
„Plantarea usturoiului, așa cum re
zultă din datele direcției agricole,
este întîrziată" — i-am spus directo
rului. „într-adevăr, nu s-a plantat
decit 180 hectare din suprafața de
221 hectare prevăzute a se cul
tiva cu usturoi — ne-a răspuns el.
întîrzierea se datorează faptului că
materialul de plantat repartizat a
sosit cu întîrziere de la complexul de
semințe de legume Colentina —
București. Dispunînd de întreaga
cantitate, în următoarele două-trei
zile se va planta întreaga suprafață.
Nu este singurul neajuns cu care ne
confruntăm în campania de primă
vară. Pentru realizarea prevederi
lor din programul de producere a
legumelor timpurii, cultură la care
Doljul ocupă unul din primele locuri
pe țară, este necesar ca Ministerul
Agriculturii și Ministerul Industriei

Chimice și Petrochimice să supli
menteze repartiția la folia de polie
tilenă și să asigure livrarea acesteia
în cel mai scurt timp, maximum pînă
la 15 mar ie. Facem acest apel întrucît față de un necesar de 610
tone s-au repartizat și livrat, pînă
la 1 martie, doar 66 tone".
Revenind la lucrările din cîmp, se
cuvine menționat că de pe acum se
seamănă sfecla de zahăr, lucrarea fi
ind efectuată pe 2 370 hectare din

DOLJ
cele 14 490 hectare planificate. De asemenea, s-au mai însămințat 3 500
hectare cu lucerna din cele 4 153
hectare prevăzute și 100 hectare cu
in din cele 5 050 hectare planificate.
Cum se lucrează, practic, în unități ?
Pregătirea terenului se face în con
diții de foarte bună calitate. Printr-un număr redus de treceri cu ma
șinile pe teren se urmărește menți
nerea apei in sol. Pentru aceasta s-au
constituit 3 200 agregate complexe —
pregă'irea terenului făcîndu-se, de
regulă, cu combinatorul, ceea ce
duce la creșterea productivității
muncii, Ia reducerea consumului de
combustibil și lubrifianți.
Ritmuri mai înalte la pregătirea
terenului și însămînțări, se înregis
trează în consiliile agroindustriale de
stat și cooperatiste Șimnic, Bratovoiești, Filiași. Bechet, Robănești,
Băilești, Amărăști, Vîrtop, Moțăței și

Segarcea, acolo unde munca a fost,
de altfel, mai bine organizată. In
cooperativele agricole Amărăștii de
Sus și Ișalnița, ca să ne referim doar
la două exemple din multe altele, însămînțările se fac repede și cu răs
pundere pentru calitate. Inginerul
Marcel Nițu, președintele C.A.P.
Amărăștii de Sus, în această pe
rioadă nici nu mai dă pe la birou ;
din zori și pînă-n noapte se află în
cîmp, verifică calitatea seminței,
pregătirea terenului, reglarea semă
nătorilor. Cele 75 hectare cu mazăre
pentru păstăi au fost însămînțate
„sub ochii lui" in numai 24 de ore.
Aceleași preocupări pentru efectua
rea lucrărilor Ia timp și de bună ca
litate există și la C.A.P. Ișalnița.
„Actuala campanie am început-o cu
o lună mai devreme în comparație cu
anul trecut — ne spune inginerul
Constantin Dascălu, președintele unității. Pen’ru a rezulta lucrări
de
bună calitate, toți specialiștii se
află permanent în cîmp. Cit pri
vește viitoarea producție de legume,
am pus sub brazdă sămînța de ma
zăre pentru păstăi, am început plan
tarea cartofilor timpurii și călim ră
sadurile de varză și conopidă, pe
care, după cîteva zile, le vom planta
în cîmp". Sînt numai două exemple
din multe altele care ilustrează că
în județul Dolj se muncește cu răs
pundere pentru a se pune baze so
lide recoltelor sporite din acest an.

Nicolae BĂBALAU
corespondentul
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Mecanizatorii lucrează sub îndrumarea directă a specialiștilor
în județul Brăila se lucrează cu
exigență și răspundere sporită pen
tru noua recoltă. Tovarășul Ion An
tonescu, director adjunct al direc
ției agricole județene, ne spune că
lucrările din actuala campanie agri
colă se desfășoară repede și cu grijă
deosebită pentru calitate. Din timp
au fost luate măsuri în vederea asi
gurării semințelor din soiuri și hibrizi de mare productivitate, s-au
i
încheiat lucrările de reparații la
tractoarele șl mașinile agricole,, iar
mecanizatorii au fost instruiți temeinic referitor la tehnologiile ce
trebuie aplicate.
în aceste zile, cel peste 4 000 mecaniza'ori, sub controlul și îndruma
rea permanente ale specialiștilor din
unitățile respective, folosesc din plin
vremea bună pentru pregătirea patu
lui germinativ și însămînțarea cul
turilor din prima urgență. în coope
rativele agricole Mărașu, Unirea,
Movila Miresii, „Scînteia" — însură-
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tei, Ianca, Ciocile,, Tătaru, Surdila Greci, Vișani,, Salcia, Scorțaru Nou, Roșiori, Zăvoaia, Jirlău. Corbu, Colțea, la asociațiile
economice „1 Mal" Brăila, Traian,
Viziru, Șuțești, precum și în între-

BRĂILA
prinderile agricole de stat însurăței,
Mircea Vodă, Insula Mare a Brăilei,
Siliștea, „Dunărea" terenul este pre
gătit în vederea păstrării umidității
în sol. Au și fost însămînțate primele
hectare cu mazăre de cîmp, plante
de nutreț și legume. Pe ansamblul
județului, potrivit datelor din situa
ția operativă a direcției județene agricole, pînă în seara zilei de 1 mar
tie au fost însămînțate
14 400
hectare cu diferite culturi din ur
gența I. ceea ce reprezintă 42 la

»
sută din suprafața planificată. Prac
tic, la ora actuală, legumele din pri
ma urgență sint semănate și plan
tate, cu excepția mazării pentru păs
tăi, care se însămînțează eșalonat.
De Ia o zi la alta, cu forțe sporite,
se lucrează la pregătirea terenului
pentru însămînțarea sfeclei de zahăr
și inu’ui pentru ulei, pe suprafețe
de 10 960 hectare și, respectiv, 7 150
hectare. De asemenea, s-a trecut la
plantarea cartofilor timpurii pe cele
450 hectare prevăzute în prima ur
gență, reaiizîndu-se 50 la sută din
suprafață. Măsurile stabilite de co
mandamentul județean pentru agri
cultură asigură încheierea semănatu
lui la ovăz și mazăre pînă cel mai
tirziu la 3 martie, iar al inului și
sfeclei de zahăr — pînă la 10 martie
a.c.

Candiano PRICEPUTU

corespondentul „Scînteii"
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Cum era firesc, evoluția favorabilă
a vremii a grăbit și pe ogoarele ju
dețului Alba începerea lucrărilor agri
cole din campania de primăvară. Pri
mii care au ieșit la lucru au fost le
gumicultorii. Se lucrează în solarii,
se pregătește terenul în cîmp. se
plantează arpagicul și se seamănă rădăcinoasele. întîlnit în cîmp pe o
parcelă pregătită pentru semănatul
celor 10 hectare cu morcovi și două
hectare cu pătrunjel, inginerul Gheor
ghe Lazea, șeful fermei legumicole a
■ooperativei agricole din Teiuș, uni
tate care cultivă cu legume peste 60
hectare, aprecia în mod deosebit ca
litatea lucrărilor executate. „Din pă
cate — ne spunea dînsul —. din su
prafața de 10 000 mp solarii amenaja
te numai jumătate este acoperită, în
trucît nu s-a asigurat folia necesară.
Producem răsadurile de care avem
nevoie, dar nu vom avea legume
timpurii". Probleme asemănătoare se
ridică și în celelalte unități cultiva-

toare de legume din consiliul agro
industrial Teiuș. Pe ansamblul jude
țului, pentru acoperirea solariilor des
tinate' producerii răsadurilor, o cânțitate de 24 tone de folie a fost repar-.
tizată să fie livrată: în... trimestrul al
doilea.

ALBA
Ferma legumicolă de 70 hectare a
cooperativei agricole din Mirăslău a
adus anul trecut unității beneficii
mari. Așadar, este de înțeles răspun
derea și grija cu care conducerea uni
tății se ocupă de producerea răsadu
rilor, de pregătirea corespunzătoare
a terenului, plantarea arpagicului și
semănatul rădăcinoaselor. ..Ne asigu
răm în totalitate răsadurile și vom
produce și pentru alte unități — ne
spune Ioan Moldovan, președintele

cooperativei. Avem sămînță, insă ne
trebuie soiuri mai timpurii. Așa că, în
următoarele zile, ne vom procura
___
singdri
sămînța necesară'de la unitățile cultivatoare din zona de sud a
țării".
Sămînța este asigurată, dar la trus
tul agricol județean se afirmă că nu
toate unitățile socialiste au ridicat
integral cantitățile repartizate. Bună
oară. s-a preluat numai jumătate din
cantitatea de arpagic. Restanțe sînt și
la semințele de morcovi, mazăre,
usturoi, păstîrnac și altele. întrucît,
așa cum am amintit, evoluția timpu
lui este favorabilă urgentării lucrări
lor in grădinile de legume, trebuie
luate măsuri ca sămînța să fie pre
luată in întregime de unitățile culti
vatoare, pentru a se munci în ritm cit
mai intens.

Ștefan D1N1CA

într-o telegramă adresată tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de Comitetul jude
țean Bihor al P.C.R., se raportează
că, în ziua de 2 martie 1989, a fost
efectuat primul paralel la cel de-al
treilea turboagregat de 50 MW din
cadrul Centralei de termoficare
Oradea pe lignit.
Această realizare, important obiec
tiv de investiții din județul Bihor

Maiestății Sale HASSAN AL II-LEA

în actualul cincinal — se arată în
telegramă — este un răspuns ferm la
înfăptuirea programului de asigu
rare a bazei energetice, acțiune de
maximă importanță pentru dezvol
tarea generală a patriei. Prin finali
zarea noii termocentrale, puterea
instalată privind producerea energiei
electrice pe bază de cărbune în ju
dețul Bihor va spori cu 75 la sută,
comparativ cu cea existentă la în
ceputul actualului cincinal.
(Agerpres)

Regele Marocului

RABAT
Sărbătorirea Zilei naționale a Regatului Maroc imi oferă prilejul deo
sebit de plăcut de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de
sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului
marocan prieten.
Sint încredințat că raporturile de strînsă prietenie și cooperare rodnică
statornicite între România și Maroc se vor dezvolta continuu spre binele
popoarelor român și marocan, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Republicii

Repere ale dezvoltării
economice și urbanistice

copLEAt

în anii construcției
socialiste,
datorită puternicei sale dezvoltări
economico-sociale, Codlea a fost
ridicată la rang de oraș, cunoscînd
profunde prefaceri înnoitoare, indeosebi după Congresul al IX-lea
al partidului. Despre citeva din
înnoirile acestei străvechi așezări
ne-a vorbit maistrul Nicolae Adam,
secretarul comitetului de partid de
la întreprinderea „Colorom".
— Cu mai bine de trei decenii
în urmă
am început să lucrez
aici, la „Colorom". Pe atunci. în
treprinderea noastră avea doar
citeva instalații adăpostite în ba
răci din lemn. în momentul de
față, producem peste 420 sort’imente de coloranți organici și
100 de
intermediari,
aproape
asigurind peste 80 la sută din producția de coloranți a țării. O bună
parte din producție se exportă în
numeroase țări de pe toate con
tinentele.
Un inalt ritm de dezvoltare a
cunoscut și întreprinderea meca
nică.
După
cum
ne
infor
mează Gavril Mărchiș, inginerul-șef al unității. întreprinde
rea produce mașini moderne,
competitive. La rîndul său. fabri
ca de mobilă și-a cîștigat un
bine meritat prestigiu, producția
sa, aproape în totalitate, fiind so
licitată la export.
în ceea ce privește cunoscuta
întreprindere „Sere", se poate
spune, cu deplin temei, că este o
unitate producătoare de frumu
sețe. Florile, frumoasele flori de
aici sînt oferite celor care le în
drăgesc prin circa 100 de maga
zine din aproape întreaga țară.
— Cind am venit aici ca inginer
stagiar
ne spune inginerul
loan Băloiu, directorul întreprinderii — existau doar cîteva hectare de sere de tip gospodăresc,
Abia în 1968 a început construcția de sere de tip industrial, pe o
suprafață de 60 de hectare. Aceasta a permis ca producția de flori
să fie acum de 13 ori mai mare,
Concomitent, a sporit considerabil
producția de legume de seră. Totodată, țin să subliniez faptul că
întreprinderea noastră a devenit în
acești ani un important producă
tor de material săditor de flori și
legume atît pentru necesitățile
proprii, cit și pentru alți benefi
ciari. în ceea ce privește garoafele,
care sînt tot mai solicitate pe piața
internă și la export, sîntem una din
cele mai mari unități furnizoare
din țară. Rezultatele deosebite .ob
ținute aici sînt rodul hărniciei, ex
perienței- și dăruirii oamenilor, al
celor care cresc și iubesc florile.
O contribuție importantă la creș
terea puterii economice a orașului
o aduc întreprinderea agricolă de
stat și cooperativa agricolă de pro-
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Situat in regiunea de nord-vest
a continentului african, între țăr
murile însorite ale Atlanticului șl
cele ale Mediteranei, Marocul ofe
ră imaginea unei țări angajate pe
calea înlăturării urmărilor domi
nației coloniale, a realizării unor
transformări economice și sociale
menite să întărească dezvoltarea
de sine stătătoare. Acest proces a
debutat o dată cu proclamarea in
dependenței (3 martie 1956) și s-a
intensificat în perioada de cind la
conducerea țării se află actualul
suveran. Ca urmare a eforturilor
depuse pentru valorificarea resur
selor materiale și umane, regiuni
întregi și-au schimbat înfățișarea.
Dacă în urmă cu trei decenii in
dustria națională era practic ine
xistentă, în prezent s-au creat o
serie de obiective — complexe si
derurgice, combinate de prelucrare
a fosfaților, rafinării, intreprinderi
textile — care joacă un rol deter
minant in punerea în valoare a
resurselor naturale ale tării și, în
prunul rind, a fosfaților. Așa cum
se știe, tînărul stat arab deține
aproximativ 70 la sută din rezer
vele mondiale de fosfați, ocupînd
locul al treilea in rîndul producă
torilor și locul întîi în cel al ex
portatorilor mondiali. Producția
anuală se situează în jurul a 24
milioane tone. La Safi, localitate
situată pe țărmul Oceanului Atlan
tic, funcționează, incepînd din 1975,
marele complex „Maroc Phosfore"
— primul dintr-o suită de șase
asemenea uzine chimice prevăzute
a fi construite pînă la sfirșitul anului 1990. Anul trecut, in luna
august, eforturile de dezvoltare
ale țării au fost încununate de un
nou si important succes. La Moha-

ducție, care au ocupat, în ultimii
ani, locuri fruntașe pe județ la pro
ducția de grîu, orz, cartofi și lapte.
Importantele mutații care au
îvut loc in economie nu puteau să
nu se răsfrîngă și asupra dezvoltă
rii urbanistice și edilitar-gospodărești, despre care Maria Starețu,
primarul orașului, ne spune :
— tn anul ridicării la rangul de
oraș, Codlea număra mai puțin de
5 000 de locuitori. Astăzi el are
27 000. Numai in ultimii zece ani
populația a crescut de peste două
ori, ceea ce a impus un ritm alert
de construire a locuințelor,
Au
fost înălțate ansambluri urbanistice moderne, cu peste 4 000 de
apartamente. Dar aceasta nu-i totul. Sub aspect edilitar gospodăresc, între fosta comună și orașul
de astăzi nu există grad de comparație. în fosta comună n-a existat nici măcar un metru pătrat de
trotuar sau de stradă asfaltată. Pri
mul trotuar s-a executat prin 1954.
Pe 32 din cei 33 kilometri, cit re
prezintă lungimea străzilor moder
ne de azi, este introdusă apa pota
bilă, iar pe 28 kilometri rețeaua de
canalizare. Codlea are astăzi toate
atributele unei așezări moderne.
împreună
cu
Moise Mănoiu,
vicepreședinte al comitetului exe
cutiv al consiliului popular, străba
tem cele cinci cartiere noi ale
Codlei. Prima remarcă : se construiește mult, frumos. durabil.
cartierul
Traversăm mai înt'ii
„Nord", ridicat pe locul unde se gă
seau înainte cocioabe insalubre. In
continuarea lui se inalță cartierul
„9 Mai", iar cartierul „Măgura" are
o populație egală cu cea a fostei
comune de odinioară. Tot în această
zonă s-au construit un spital mo
dern, o fabrică de pîine, care apro
vizionează și alte localități din jur,
spații comerciale și unități presta
toare de servicii pentru populație.
Tot aici s-a dat în folosință o fru
moasă școală cu 16 săli de clasă,
Codlea dispunînd acum, în afară
de școli generale, de trei licee in
dustriale, trei școli profesionale,
7 grădinițe pentru copii. La rîndul
său, viața spirituală a orașului este
mai bogată, mai plină de conținut.
Afișele casei de cultură și oreațle
„Cîntarea României" și ale clubu
rilor din întreprinderi oferă programe vii și atractive. Sînt salutare eforturile edililor de a conti
nua acțiunea de conservare și pu
nere în valoare a patrimoniului is
toric și cultural al orașului-cetate.
Zilnic survin noi fapte de muncs
‘’să “dâcă?
~“
’ menite
...
__ I, deopotrivă,
la creșterea puterii economice a
orașului, la mai buna sa gospodă
rire și înfrumusețare. (Nicolae Mo
canul,

duse C.A.P.-urile depind multe.
Cunosc situații in care unități ce
păreau sortite să producă exclusiv
pagube și-au revenit puternic,
chiar în condițiile in care, în ju
dețul Brașov, cum știm toți, indus
tria joacă un rol deosebit de im
portant. Exemple ? Dacă vă duceți
la C.A.P. Vulcan veți avea multe
de aflat...".

e-am deplasat, am aflat, am
notat. Ce anume ?
Comuna Vulcan are 6 200
de locuitori, din care 2 600 sînt
navetiști la industriile din jurul așezării. Cooperativa agricolă de pro
ducție a fost înființată în 1962.
Averea obștească, atunci : 6,4 mi
lioane lei. Acum : 39 milioane lei.
Numărul bovinelor și ovinelor a
crescut mult. Producțiile obținute
acum, raportate la cele din anul
înființării cooperativei, sînt de
două, trei și chiar de patru ori mai
mari. O dată în plus, rezultate
precum cele de mai sus susțin ade
vărul că, lucrat în colectiv și dîndu-i-se ceea ce i se cuvine, pămîntul este capabil de performanțe
deosebite. Ceea ce, implicit, înve
derează superioritatea proprietății
socialiste.
Și totuși, deși sînt verificabile
oricînd, afirmațiile anterioare es
camotează o intîmplare care mus
tește de semnificații. Despre ca
este vorba ? Prin anii '70, C.A.P.
Vulcan a mers din rău în mai rău.
Ajunsese un fel de magnet al ze
flemelelor, tot ceea ce se întimpla
acolo părea sortit dinainte să fie
lovit de ponoasele discreditului.
Motivele 7 Dintre cele mai diverse,
dar toate aparținînd conducerii da
atunci a cooperativei : de la dezin
formarea organelor superioare, de
la delăsare, dezorganizare și pînă
la incompetentă. Practic, „înflorise"
acolo un veritabil „buchet" de
defecte ale căror efecte s-au resim
țit imediat. Datoriile în bancă ale
unității ajunseseră la 4,5 milioane
de lei. cooperatorii îsi pierduseră
încrederea și. încet dar sigur, luau
drumul spre industriile județului...
_____ ____
_______ și s-a in— Trebuia
intervenit
tervenit,, ne spune acum Stelian
actualul
președinte
al
Ioana,
cornu
C.A.P., pe
Pc atunci primarul
h—--------nei. Organul județean de partid
ne-a ajutat transferîndu-1 Ia noi
pe ing. Ion Bujgoi. I-am convocat
pe cooperatori, o dată, de două
ori, de trei ori. Se lăsau greu. Abia
s-au adunat oamenii într-o aduna
re generală. L-am propus președin
te pe noul venit. Cu asta au fost
imediat de acord, fiecare dorea
s-ajungă acasă cit mai iute posibil.
A încercat să se apropie de oameni.
Mergea greu. Se făcea simțită ne-

cesitatea unor exemple pozitive.
Am hotărit ca nimeni din aparatul
administrativ să nu rămină în afara
acordului global. în primul an am
fost cam singurii care munceam
astfel pămintul. Apoi au început
să se lipească unul, doi, cite o
femeie... Grupul creștea. Oamenii
au inceput să întrebe : „Bine, e
clar, se vede că jnunciți, dar cu ce
vă alegeți ? Primiți ceva in
schimb ?“ Int"
ntii pe
, un colț de masă
ori
de hîrtie,
apoi, văzîndu-i
curioși, am organizat demonstrații
cu creta pe tablă, in clasele de la
școală. „Dar dați cit ziceți că dați ?“
„De ce nu T Firește, dacă se în
deplinesc toate condițiile". Și
ne-am ținut de cuvînt. Numărul
celor care părăseau industria și se
întorceau să lucreze pămintul
sporea continuu. Patru ani ne-a
ținut satul sub observație. I-am
convins însă pe aproape toți. A
fost ca și cind am fi făcut o a
doua cooperativizare, Greu, dar
am cîștigat
. _
din nou încrederea
locuitorilor. Aveam din nou forță
de muncă. De-acum începea treaba
inginerului. Niciodată nu l-am
contrazis. Unii imi scoseseră vorbe
urîte : „Primarului îi e frică de
ăsta". Nu-mi era frică, dar îl sim
țeam cu adevărat specialist. Am
ținut „spatele" atunci cind, de pe
la județ sau din alte părți, veneau
îndemnuri gen „acum e momentul
optim să..." Păi cine să știe mai
bine care-i „puterea locului" și
„momentul optim" pentru cutare
sau cutare lucrare dacă nu ingine
rul ? Bineînțeles, dacă-i specialist
cu-adevărat, nu numai... proprietar
de diplomă...
Așa se face că, an de an, pro
ducțiile au crescut, am scăpat de
datorii, ne-am înscris cu producții
mari și cu beneficii și am fost și
distinși de 5 ori cu „Ordinul Muncii".
Ne-am respectat totdeauna hotăririle luate în adunările generale, am
dat oamenilor ce am promis, în
funcție de cit muncea și ce rezul
tate obținea fiecare. Așa am rezol
vat noi, aici, la C.A.P. Vulcan, in
tr-un județ puternic industrializat,
problema forței de muncă.
Concluzia ? După părerea noas
tră, a reporterilor, aceasta este :
Forța de atracție a „magnetului"
reprezentat de industria brașoveană se manifestă aproximativ egal
pentru toți membrii celor 65 de
cooperative agricole din iudeț. De
ce nu s-ar proceda la Rîșnov și la
Săcele — pentru ca să răminem
doar la aceste exemple — așa cum
s-a procedat la Hărman și. mai
ales, la Vulcan ?

Mircca BUNEA
Nicolae MOCANU

Președintele
Socialiste

România

media. în apropiere de Casablanca,
a fost inaugurat primul port petro
lier al Marocului, considerat ca
fiind și cel mai mare din Africa.
Paralel cu dezvoltarea industriei,
s-a acționat pentru dezvoltarea agriculturii. sector în care lucrează
jumătate din populația de 25 mi
lioane locuitori a Marocului. S-au
construit un număr de baraje și
canale de irigații, au fost valori
ficate întinse suprafețe aride, ceea
ce a dus la creșterea producției
agricole și la transformarea vieții
satului.
Poporul român urmărește
____ cu
simpatie eforturile depuse de po
porul marocan pentru înflorirea
patriei sale. între Republica Socia
listă România și Maroc existînd
relații de prietenie și colaborare
care cunosc o evoluție mereu as
cendentă. Momente de cea mai
mare însemnătate în dezvoltarea
acestor raporturi le-au constituit
întîlnirile
dintre
președintele
Nicolae Ceaușescu și regele Hassan
al II-lea. care au deschis largi per
spective conlucrării româno-marocane pe multiple planuri. O do
vadă grăitoare a rezultatelor obți
nute pe linia cooperării în pro
ducție o constituie construirea de
către specialiștii români. împreună
cu cei marocani, a portului Nador,
ca și participarea țării noastre la
valorificarea unor zăcăminte mi
niere, la cercetarea petrolieră, la
realizarea unor obiective indus
triale etc. Extinderea în continua
re a colaborării româno-marocane
corespunde intereselor celor două
țări și popoare, înscriindu-se. tot
odată, ca o contribuție la cauza
păcii și înțelegerii internaționale.

..

Cu prilejul Zilei naționale a Re
gatului Maroc, joi a avut loc in Capitală o manifestare culturală orga
nizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea,
în cadrul căreia au fost prezentate
impresii de călătorie din această
tară.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un
numeros public.
A fost prezent Mohamed Halim,
ambasadorul Marocului la Bucu
rești.
(Agerpres)

vr

COVASNA : Acțiuni
politico-educative
și profesionale
în prima decadă a lunii mar
tie se desfășoară o serie de ac
țiuni politico-educative, profe
sionale și cultural-artistice de
dicate pregătirii multilaterale a
mecanizatorilor din agricultura
județului Covasna. Manifes
tările cuprind expuneri, dezba
teri, consfătuiri, schimburi de
experiență,
discuții pe teme
profesionale.
Sub
genericul
„Laudă muncii" vor avea loc
spectacole cultural-artistice de
dicate mecanizatorilor agricoli.
Prin multiplele acțiuni se ur
mărește ridicarea nivelului de
cunoștințe politico-ideologice și
profesionale ale lucrătorilor din
cadrul stațiunilor de mașini șl
tractoare, implicarea lor mal
fermă în soluționarea proble
melor pe care le ridică noua
revoluție agrară. (Constantin Ti
marul.

20,30 România tn
lume.
Documentar
(color)
20,50 Copiii ctntâ patria și partidul (co
lor). Program muzlcal-literar-coregrafic susținut de formații pionie
rești laureate ale Festivalului na
țional „Cîntarea României"
21,10 Imagini din Maroc (color). Docu
mentar
21,20 Univers, materie, viață (color).
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

corespondentul „Scînteii

Puterea muncii unite

obștească a sporit de la 16 mili
oane lei (1962) la 75 milioane lei în
1989. Și totuși, probleme există.
Ne-am unit însă eforturile și, iată,
Anume 7 Să exemplificăm doar ce
am îndiguit Oltul ; în perimetrul
s-a intimplat in sectorul zootehnic.
comunelor Bod, Hărman și PrejLa bovine, deși efectivele au cres
mer au putut fi amenajate în com
cut, producțiile au scăzut, cele 725
plex 800 de hectare... Care țăran
de vaci cu lapte n-au trecut, in
individual și cu ce mijloace și-ar
fi putut permite o astfel de in
1988, in medie dincolo de 1 300 li
vestiție 7 Nici moșierii n-ar fi
tri. Iar numărul oilor a scăzut de
îndrăznit. Ca să poți realiza așa
la 9 000, cite erau in 1982, la 670 !
ceva trebuia să ai. Noi avem. Și
întrebare firească : De ce 7 Și două
cooperativa, și oamenii. Prin ’50
răspunsuri pe care le-am obținut în
comuna avea cam 3 000 de locui
două locuri.
tori. Acum sînt peste 5 000. Majo
1. Mihai Czimbor, contabil-șef,
ritatea și-au construit case noi.
C.A.P. Săcele : „A scăzut baza fu
în ultimii douăzeci de ani. Și
rajeră din suprafața arabilă. In loc
știți ce înseamnă la noi casă
de 500 de hectare pe care le culti
nouă 7 înseamnă ce nici n-am
vam înainte cu trifoi, anul trecut
fi îndrăznit să visăm în 1950, în
am cultivat doar 250. E adevărat că
seamnă apă curentă. înseamnă
avem și 4 585 ha cu pășuni, dar
băi, înseamnă garaje pentru sutele
astea sînt in munte. Mai avem și
de autoturisme proprietate perso
967 ha de finețe, pe care însă nu
nală... Televizorul, mașina de spă
le putem fertiliza ca să nu poluăm
lat rufe, magnetofonul, frigiderul
apele lacului de acumulare con
și altele asemenea sînt aproape
struit în anii trecuți. Dar forța de
nelipsite din casele hărmănenilor.
muncă este problema noastră cea
Cine vine la noi are ce vedea...
mai grea. Pînă-n ’70 lucram în
C.A.P. cu oameni din sat. Acum,
ele relatate mai sus nu vor inclusiv în zootehnie, trebuie să
în nici un caz să acrediteze
tocmim oameni din afară. între
ideea că la C.A.P. Hărman prinderea „Electroprecizia", în ulti
totul ar fi perfect, că n-ar
mii ani, și-a dublat capacitatea de
mai exista „probleme". Loc de mai producție. Ea ne-a... aspirat oa
bine există oriunde. Și nu numai la menii, tineretul, în special...".
Hărman. Iată, discutam la Rîșnov
2. Ing. loan Bogdan, director de
cu Ștefan Petru, președintele C.A.P.
specialitate in direcția agricolă ju
din localitate. La un moment dat
dețeană : „Ceea ce se întîmplă
ne-a prezentat și evoluția unor pro
acum în zootehnia de la Săcele
ducții, așa cum au fost ele in anii
nu-i altceva decit efectul lucrului
1952 — 21 aprilie 1952 este data
făcut... fără cap, în urmă cu ani.
înființării cooperativei — in 1965 $i
Preocuparea pentru selecție a fost
1987 („Anul ’88 nu-i semnificativ :
gindită nu pe plus variante, cum
întîi a fost o secetă care începuse
e firesc, ci pe minus variante, care
să usuce pînă și pinii de pe dealul
rezistă la înfometare. Păi de astea
cetății, apoi, într-o singură zi, o
au nevoie 7 Apoi n-a existat o
ploaie de 60 litri pe metrul pătrat
constanță
in urmărirea programea măturat ce mai scăpase de uscă
,
lor. Apoi au ajuns să schimbe oa
ciune"). Deci producțiile (in kilo
menii din zootehnie precum alții
grame la hectar) în anii amintiți
mănușile. Agricultura, zootehnia nu
la: grîu — 1 502, 2 801. 6 520; sfe
se pot face fără știință. Fără solide
clă de zahăr —15 100. 15 113. 30 137;
cunoștințe de specialitate ori fără
cartofi — 12 070, 14 230, 27 687 ; orz
noțiuni de știința conducerii. Iar
0 (zero !), 3 647, 6 550 ; lapte de
asta implică și previziune. Acum
vacă — 712 1, 752, 3 043...
15 ani, tocmai pentru că exista
— Observați, ne spunea pre
forță de muncă mai mult decit su
ședintele, dinamica este permanent
ficientă, unii au crezut că situația
ascendentă, dar să știți că, deși
va rămîne pe veci bătută în cuie.
avem 800 de hectare suprafață aConducerea de atunci n-a luat și
rabilă, numărul cooperatorilor sca
nici n-a gîndit nici o măsură pen
de de la an la an. Cum de ce ?
tru mecanizarea lucrărilor în zoo
Rișnovul s-a industrializat putertehnie.
nic, Brașovul e în continuare si el
Din păcate, unii lucrători din aun adevărat magnet pentru forța
gricultură continuă să creadă că
de muncă...
știința, modernizarea și perfecțio
Chiar așa să fie 7 ne întrebam,
narea organizării se cer aplicate
de astă dată la C.A.P. Săcele, după
doar în industrie. Și acum, la
o discuție pe care o purtasem cam
C.A P. Săcele gunoiul se scoate
in aceiași termeni cu Mihai Czim
din grajd cu roaba. Am luat mă
bor, contabil-șef în respectiva uni
suri
de redresare, inclusiv de spo
tate încă de la înființare. Și
rire a bazei furajere, dar asta cere
la Săcele producțiile au cres
timp. Și de felul în care sînt concut cu trecerea anilor. Averea

(Urmare din pag. I)

ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI MAROC

O importanta realizare a constructorilor
Centralei de termoficare din Oradea

Ieri s-a deschis in Capitală

Expoziția de pictură și grafică
din țările balcanice
un strălucit tezaur de valori națio
nale. Lucrările expuse pun în evi
dență o mare varietate de stiluri,
modalități diferite de reflectare a
realității, tehnici artistice diverse,
oglindind specificul, stadiile atinse,
tendințele actuale ale creației plas
tice din țările balcanice.
Au luat parte membri ai condu
cerii Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, Ministerului Afaceri
lor Externe, Uniunii artiștilor plas
tici, oameni de artă și cultură, un
numeros public.
Au fost prezenți ambasadorii țări
lor expozante, alți șefi de misiuni
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic,
precum și reprezentanți ai forurilor
de cultură din țările participante.
(Agerpres)

La Sala Dalles din Capitală a fost
deschisă joi cea de-a IV-a expozi
ție de pictură și grafică din țările
balcanice, organizată sub genericul
„Balcanii — zonă a păcii și înțele
gerii între popoare". Sînt prezentate
aproape 250 de lucrări semnate de
artiști contemporani din Albania,
Bulgaria, Republica Elenă, Iugosla
via, Turcia și România.
în alocuțiunile rostite la vernisaj
s-a subliniat că expoziția reprezintă
o expresie a bunelor raporturi sta
tornicite intre țările din regiunea
Balcanilor, colaborarea dintre aces
tea dobîndind noi și importante va
lențe. Totodată, ea constituie o ilus
trare a faptului că Balcanii sînt nu
numai o zonă geografică și politică,
ci și una culturală, cu un profil spi
ritual specific, cu vechi tradiții, cu

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

a

Prognoza meteo pentru intervalul 3
martie (ora 20) — 6 martie (ora 20). In
țară : Vremea va fi in general instabi
lă. Cerul va fi temporar noros. Se vor
semnala precipitații
sub
formă de
ploaie, iar pe alocuri lapoviță șl nin
soare, pe arii extinse din nordul, cen
trul și estul țării și parțial în cele
lalte zone. Vintul va prezenta unele in
tensificări la munte. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 4 șl
plus 4 grade, local mal coborîte in
depresiuni, iar cele maxime între 2 și
10 grade, mai ridicate în sudul țării.

cinema
i

• Sub semnul marilor împliniri — 17;
19, Miracolul — 9; 11; 13; 15 : SCALA
----(11 03 72)
• De ce are vulpea coadă : I
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 1
19, AURORA (35 04 66). — 9; 1:
15; 17; 19, CULTURAL
----------------- (83 50 13)
11; 13; 15; 17; 19
O Expediția: DACIA (50 35 94) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, PACEA (71 30 85) —
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Uimitoarele aventuri ale mușcheta
rilor : TIMPURI NOI (15 61 10) — 9 •
11; 13; 15; 17; 19
• Chlrlța în Iași : DRUMUL SĂRII
(3128 13) —
15; 17; 19.
"
VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Misterele Bucureștilor :
FERENTARI (80 49 85) — 14,30; 16,45; 19
• Oricare fată iubește un băiat :
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11l; 13; 15;
17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9;
I 11; 13;
15; 17; 19,
1" ..FESTIVAL
........................(15
-“
63 84) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
O Miezul fierbinte al plinit : VOLGA
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
O Primăvara
bobocilor : COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Sora 13 : VICTORIA (16 28 79) —
— 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18,45,
COTROCENI (81 68 88) — 14; 16,30; 19,
MUNCA (21 50 97) — 12; 14,30; 16,45; 19
O Cine ești, călărețule : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Zece negri mititei : SALA MICA
A PALATULUI — 17,15; 19,30, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 12; 15; 18
• Frații Karamazov: UNION (13 49 04)
- 9; 13; 17
0 Sonata
Kreutzer : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 12; 15; 18
0 Moștenire
cu
bucluc :
ARTA
(21 31 86) — 14; 16,15; 18,45
0 Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17,30c
19,45

Jocurile mondiale universitare de iarnă
La Palatul de gheață „Septemvri"
• din Sofia s-a desfășurat jpi festivi
tatea de deschidere a Jocurilor mon
diale universitare de iarnă, la care
sînt prezenți peste 1 000 de sportivi
și sportive din 34 de țări de pe toa
te continentele, reuniți într-o atmo
sferă de prietenie și concordie.
După alocuțiunile rostite de pre
ședintele Federației internaționale
a sportului universitar, Primo Nebiolo, și de Gheorghi Iordanov, pre
ședintele comitetului de organizare,
în acordurile imnului studențesc
„Gaudeamus igitur" au fost declarate deschise întrecerile.
Vremea călduroasă. neobișnuită
în această perioadă a anului, a creat
destule probleme
organizatorilor,
dar ninsorile din ultimele două
nopți, care au „așezat" pe pîrtiile
de concurs un strat de zăpadă
proaspăt de aproximativ 25 centi*

FOTBAL. • Ieri s-a disputat la
Tîrgu Mureș, în cadrul „16-imiIor"
de finală ale „Cupei României" la
fotbal, meciul dintre, Electromureș
Tirgu Mureș și Sportul studențesc
București. Partida s-a încheiat cu
scorul de 9—8 (după executarea lovi
turilor de la 11 m). în
favoarea
echipei Electromureș. La sfirșitul
timpului regulamentar de joc și
al prelungirilor scorul a fost
1—1 • Rezultate înregistrate in
meciurile tur din cadrul sferturilor
de finală ale cupelor europene de
fotbal : „Cupa campionilor euro
peni" : P.S.V. Eindhoven — Real
Madrid 1—1 (0—1), Monaco — Gala-

i

★

metri, au făcut ca așteptatele între
ceri să beneficieze de condiții bune.
La această competiție. România
este reprezentată în concursurile de
patinaj artistic, schi fond și schi
alpin, primii urmînd să intre în
concurs patinatorii Cornel Gheorghe
și Marius Negrea, care mîine vor
prezenta programul obligatoriu, și
schioarele fondiste Ileana Hanganu,
Mihaela Cîrstoi, Adina Tutulan și
Daniela Filimon, prezente, tot sîmbătă. la startul probei de 10 km.
Duminică, la amiază, este progra
mată și proba feminină de coborire,
la care va participa și sportiva ro
mâncă Mihaela Fera. Dacă vînt’ul
deosebit de puternic — peste 100
km pe oră — din zona startului (la
peste 2 000 m înălțime) nu va înce
ta, coborîrea va fi înlocuită cu o
probă de slalom superuriaș.
★

tasaray Istanbul 0—1 (0—1), Werder
Bremen — A.C. Milan 0—0 ; „Cupa
U.E.F.A." : Juventus Torino — Na
poli 2—0 (2—0).

ATLETISM. Incepînd de astăzi și
pînă duminică, la Budapesta se des
fășoară întrecerile
‘
celei de-a doua
ediții a Campionatelor mondiale de
atletism pe teren acoperit, competiție
la care și-au anunțat participarea
sportivi și
. sportive
.
. din .
___ 60 de
peste
țări, între care și România. Din lo
tul țării noastre fac parte, printre
alții, Doina Melinte, Alina Astafei,
Iolanda Oanță, Mitica Junghiatu, Mihaela Pogăceanu și Liviu Giurgean.

• Teatrul National (14 7171, sala
Amfiteatru) : Actorul — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Cristian Mandeal.
Soliști : Vasile Oprea, Dălan Lung
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Tine
rețea unui vis — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,. 14 75 46) :
Secretul familiei Posket —- 18; (sala
Grădina Icoanei, li 95 44) : iCintec despre mine insumi — 18
O Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Popescu — 18,30
0 Teatrul Foarte Mic
Cl 4 09 05) :
Bărbatul și femeile — 19
0 Teatrul
de comedie
(16 64 60) :
Scaiul — 18
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Floarea de cactus — 18;
(sala Studio) : Complotul miliardari
lor — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Solness, constructorul — 18;
(sala Giulești, 18 04 85) : Bărbierul din
Sevilla — 18
• Teatrul satiric-muzical „c. Tănase" (sala Savoy,
15 56 78) :
Savoy,
Savoy — 18: (sala Victoria, 50 58 65) :
Cavalcada risulul — 18
0 Ansamblul
artistic
„RaDSOdia
română” (13 13 00) : Cintă, cioclrlle !
— 18
A Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) ;
Turandot — 9: Pinocchio — 18
0 Teatrul „Țăndărică” (15 23 77,
77, sala
Victoria) : Aventuri eu Scufița Roșie
- 10: 15; (sala Cosmonauților, 11 12 04);
Visul unei' nopți‘ de
■"
" vară — 17
a Circul București (10 41 95): Stelele
circului — 18,30
a Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59) : Prof, dr. Omu — 18

Schimb de mesaje la nivel înalt Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale româno-italiene
de cooperare economică, industrială și tehnică
româno-japonez
TOKIO 2 (Agerpres). — Primulministru al Japoniei, Noboru Takeshita, a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, calde
salutări și cele mai bune urări de
sănătate, de succes și de prosperitate
pentru poporul român.
Din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu s-a transmis primului-ministru al Japoniei. Noboru
Takeshita, un cald salut, împreună
cu urări de sănătate, de noi reali
zări pentru poporul japonez.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
ocazia intîlnirii primului-ministru
japonez cu tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de
Stat.
In cadrul convorbirii desfășurate
cu acest prilej au fost evocate bu
nele relații de prietenie dintre
România și Japonia. S-au analizat
noi posibilități de dezvoltare și di
versificare, în continuare, a acestor
relații și, îndeosebi, a schimburilor

economice, comerciale, a cooperării
în producție și tehnico-științifice, în
interesul ambelor popoare.
★

Tovarășul Manea Mănescu a avut,
de asemenea, convorbiri cu Sousuke
Uno, ministrul afacerilor externe al
Japoniei, și Hiroshi Mitsuzuka, mi
nistrul comerțului internațional și
industriei.
Totodată, au avut loc intilniri de
lucru cu conducerea Comitetului
economic mixt Japonia — România
în vederea pregătirii sesiunii care
se va desfășura la București în
luna mai a.c., precum și cu con
ducătorii unor firme japoneze anga
jate in schimburi comerciale și in
acțiuni de cooperare economică cu
România.
Discuțiile au evidențiat existența
unor largi posibilități de creștere și
diversificare a comerțului dintre cele
două țări, de amplificare a coope
rării în producție, atît pe plan bila
teral, cit și pe terțe piețe.

LUĂRI DE POZIȚIE PENTRU
STĂVILIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR

„Să fie eliminate rachetele cu rază
scurtă de acțiune din Europa
BONN 2 (Agerpres). — Pentru o
a treia „opțiune zero", prin care să
fie eliminate și rachetele cu rază
scurtă de acțiune din Europa, s-a
pronunțat Egon Bahr. expert in pro
blemele dezarmării al Partidului
Social-Democrat din R.F.G. Potrivit
agenției A.D.N., el a evidențiat că,
în cursul convorbirilor pe care le-a
avut recent la Washington cu oa
meni politici și experți din S.U.A.,

i-a fost confirmat faptul că noua
rachetă americană cu rază scurtă
de acțiune, care urmează să înlo
cuiască sistemul „Lance", staționat'
în R.F. Germania, va fi o armă cu
însușiri strategice, avînd ca rază
de acțiune circa 500 kilometri.
E. Bahr a subliniat că în aceste
condiții nu se mai poate vorbi de
„modernizare", ci de un nou sistem
de arme nucleare.

ROMA 2 (Agerpres). — La Roma
s-a desfășurat cea de-a XII-a sesiu
ne a Comisiei mixte guvernamentale
româno-italiene de cooperare econo
mică, industrială și tehnică.
Cu acest prilej s-a încheiat un
protocol care prevede măsuri pentru
dezvoltarea și diversificarea schim
burilor comerciale, a cooperării eco
nomice și tehnico-științifice pe plan
bilateral și pe terțe piețe in sectoa
rele industriei construcțiilor de ma
șini, electronicii . și electrotehnicii,
chimiei și petrochimiei, energeticii,
industriei
ușoare,
industrializării
lemnului și în alte domenii de inte
res comun.

Din partea română, documentul a
fost semnat de Aurel Duma, minis
tru secretar de stat la M.A.E.. iar din
partea italiană de senatorul Gilberto
Bonalumi, subsecretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe.
★

Președintele părții române in
Comisia mixtă a fost primit de
Giulio Andreotti, ministrul afaceri
lor externe, de senatorul Amintore
Fanfani, ministrul bugetului și pro
gramării economice, și a avut con
vorbiri cu Alberto Rossi, subsecretar
de stat la Ministerul Comerțului
Exterior, cu alte personalități italiene.

Demersuri susținute pentru realizarea
păcii în America Centrală
MANAGUA 2 (Agerpres). — în
spiritul acordurilor de pace in Ame
rica Centrală și ca o nouă dovadă a
hotăririi de a continua eforturile de
realizare a reconcilierii naționale,
guvernul nicaraguan a dispus pre
lungirea unilaterală, pină la 31 mar
tie a.c., a încetării operațiunilor,
ofensive ale Armatei Populare Sandiniste impotriva forțelor „contras".
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
— Președintele Guatemalei. Vinicio
Cerezo, luind cuvintul în fața gru
pului de țări latino-americane și din
zona Caraibilor din cadrul O.N.U. a
chemat la sprijinirea eforturilor
pentru realizarea unei păci dura
bile în America Centrală.
Totodată, el a arătat că vor exista dificultăți în realizarea acor
durilor stabilite în acest sens in
cazul în care administrația ameri
cană nu va sprijini procesul de pace
sau cel puțin nu-și va da asenti
mentul pentru promovarea lui.
Vinicio Cerezo a conferit cu vi
cepreședintele S.U.A., Dan Quayle,
cu care a examinat modalitățile de
soluționare a problemelor pe care le
ridică aplicarea acordurilor de pace
„Esquipolas II".

TEGUCIGALPA 2 (Agerpres). —
Ministrul costarican al relațiilor ex
terne, Rodrigo Madrigal Nieto, a
anunțat că în zilele de 29 și, 30 mar
tie va avea loc la San Jose o reu

niune a Comisiei executive a pro
cesului de pace centroamerican „Es
quipolas II", în cursul căreia ur
mează să fie analizate aspecte le
gate de mecanismul de verificare a
îndeplinirii acordurilor regionale —
transmite din Honduras agenția
Prensa Latina. Totodată, a arătat
el, Comisia executivă — alcătuită
din miniștrii1 relațiilor externe din
Costa Rica, Guatemala, Honduras,
Nicaragua și Salvador — va lua în
dezbatere problema demobilizării
forțelor contrarevoluționare nicaraguane aflate pe teritoriul hondurian.

★

Demonstrație antimilitaristă la Bonn

Seminar consacrat dezarmării în Africa
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
— Capitala Nigeriei, Lagos, va găz
dui la începutul lunii aprilie lu
crările unui seminar regional asu
pra dezarmării pentru Africa, la care
vor participa reprezentanții a 20 de
state. Agenda manifestării va cu
prinde informări, expuneri și dezba
teri asupra unei game largi de as-

pecte ale problematicii dezarmării,
intre care comandamente ale secu
rității în context african, crearea de
zone fără arme nucleare pe conti
nent, țările africane și securitatea
in Oceanul Indian, menținerea pă
cii in Africa și, respectiv, dezar
marea convențională și efectele ei
în Africa.
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Ședința Consiliului Suprem
pentru Apărarea Patriei
din Afganistan
KABUL 2 (Agerpres). — La Kabul
s-a desfășurat joi ședința Consiliului
Suprem pentru Apărarea Patriei din
Afganistan. Au fost discutate proble
me privind întărirea rîndurilor for
țelor armate, pentru a se da o ri
postă acțiunilor grupărilor opoziției
extremiste — relatează agenția
T.A.S.S. In cadrul ședinței a luat cu
vintul președintele Republicii Afga
nistan, Najibullah, care deține și
funcția de președinte al Consiliului.

pentru dificultăți economice
dului. Aflat de peste șapte ani în
fruntea P.D.C., De Mita cumula de
un an de zile, așa cum făcuseră și
predecesorii săi — Aldo Moro, Amin
tore Fanfani și Mariano Rumor —
atît funcția de secretar general, cît
și pe cea de prim-ministru. Or, această dublă funcție „a constituit, așa
cum arăta agenția ANSA, cauza prin
cipală a dezbinărilor și conflictelor
interne care au readus, in ultimele
luni. Partidul Democrat-Creștin in
centrul atenției opiniei publice".
Continuator al politicii promovate
de Aldo Moro (asasinat în mai 1978
de către organizația teroristă „Bri
găzile Roșii"), De Mita reprezintă „aripa de stînga" a partidului, care este
depășită, ca pondere, cu cîteva pro
cente, de „Acțiunea populară", de
tendință centristă, reprezentată în
principal de Arnaldo Forlani, pre
ședintele Consiliului Național Demo
crat-Creștin. în urma unor lungi și
aprinse dezbateri, liderii principale
lor curente democrat-creștine s-au
pus de acord ca Forlani să fie can
didat unic la funcția de secretar ge
neral, el fiind ales în fruntea parti
dului, în timp ce De Mita a rămas
prim-ministru.
Cu toate că la acest ultim con
gres cuvintul cel mai des invocat a
fost „unitate", observatorii sint de
părere că vechea confruntare dintre
diferitele curente n-a fost apla
nată. în comentariile presei din pe
ninsulă predomină opinia că politica
de reînnoire a partidului, lansată in
urmă cu șapte ani de fostul secretar
general, n-a dat rezultatele scontate.
In ce măsură noua conducere a
partidului va sprijini actualul ca
binet pentapartit? Primul test îl va
reprezenta, fără îndoială, planul de
asanare a datoriei publice, pe care
guvernul urmează să-l definească
și să-l concretizeze in măsuri le
gislative. Așa cum se știe, economia
italiană este confruntată cu o serie
de probleme care s-au agravat in
ultimul timp : sporirea inflației și
expansiunea, practic de nestăvilit, a
deficitului bugetar. Datele oficiale
publicate de Institutul italian de
conjunctură (ISCO) arată că. in
momentul de față, datoria acumula
tă de sectorul public reprezintă 94,2
la sută din produsul intern brut, în
timp ce in urmă cu opt ani era de
numai 55.1 la sută, în raportul său.
ISCO afirmă că in 1989 se va
înregistra o creștere a inflației pină
la 6 la sută, față de 4 la sută, cît
se prevăzuse inițial. Totodată, defi
citul balanței de plăti se va dubla.
O asemenea situație a fost aspru criti

cată de diverse forțe politice din
tară. Pornind de la deteriorarea
continuă a stării finanțelor, socia
liștii au anunțat, prin glasul secre
tarului lor general, că de acum îna
inte vor acționa pentru o alternati
vă a forțelor de stînga. singurele in
măsură să găsească soluții pentru
ieșirea din actuala criză. La rindul
său, secretarul general al P.C. Ita
lian, Achile Occhetto, a subliniat
necesitatea „găsirii unei alternative
reale", „depășirii vechilor idei pre
concepute privind forțele stingii".

india:

rezistenței libaneze și elemente din
„Armata Libanului de Sud", aflată
în slujba israelienilor. Ziarul „AlSafir" menționează că patrioții liba
nezi au scos din luptă mai mulți
soldați ai adversarului.

BEIRUT 2 (Agerpres). — Ca ur
mare a luptelor între grupările ri
vale din Liban, în cursul lunii fe
bruarie 141 persoane au fost ucise,
iar 337 — rănite, relevă surse din
Beirut, citate de agenția IRNA.
- co eiid'-c
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tiniană și rezultatele contactelor po
litice pe care le-a avut recent.
TUNIS 2 (Agerpres). — Președin
tele Tunisiei, Zine El-Abidine Ben
Aii, a conferit, la Tunis, cu secreta
rul general al Ligii Arabe, Chedli
Klibi.
După convorbiri, Chedli Klibi a
declarat că in cadrul întrevederii a
fost discutat stadiul activității
Comitetului ministerial creat în ve
derea sprijinirii eforturilor de solu
ționare a Situației din Liban.

Ziarele din peninsulă sînt de pă
rere că „armistițiul" sau „pauza de
reflecție" intervenite, îndeosebi după
intilnirea dintre noul lider democrat-creștin și secretarul general al
partidului socialist, vor scuti gu
vernul de emoții cel puțin în urmă
toarele trei luni. Ce va urma după
aceea este greu de știut. Multe vor
depinde de rezultatele viitoarelor
alegeri pentru parlamentul vest-european, programate pentru luna*
iunie.

Radu BOGDAN

Preocupări și opțiuni
preelectorale

Pentru India, 1989 este an elec
toral. Pină în luna decembrie, cînd
vor avea loc alegerile generale, sint
programate o serie de consultări cu
caracter local, a căror desfășurare
polarizează interesul tuturor parti
delor și grupărilor politice indiene.
Viu comentate au fost astfel rezul
tatele recentelor alegeri pentru par
lamentul din statul Tamil Nadu,
situat în sudul țării și al șap
telea ca mărime in rindul celor
24 de state indiene, unde s-a în
registrat o adevărată surpriză, re
zultatele scrutinului favorizînd can-,
didații • partidului regional in de
trimentul celor ai Partidului Con
gresului Național Indian (I), care,
practic, se află la putere de peste
patru decenii. Pe de altă parte însă,
în aceeași zi, Partidul Congresului
(I) a ciștigat în alegerile din două
state nord-estice, Mizoram și Naga
land.
în actualele înfruntări electorale,
partidul de guvernămint pornește de
la realitatea poziției privilegiate pe
care o deține pe scena politică incâ
de la dobîndirea independenței țării,
în 1947, de cînd, cu mici întreruperi,
conduce destinele națiunii indiene.
Timp în care India a parcurs un
drum de incontestabile realizări în
dezvoltarea economico-socială. Pro
gramele de dezvoltare inițiate de
partidul de guvernămint au con
tribuit la propulsarea Indiei printre
țările cu un ridicat potențial indus
trial. Ramurile economice noi. cum
ar fi construcțiile de mașini, elec
trotehnica, electronica, au cunoscut
ritmuri înalte de creștere. Con
form datelor difuzate de Cen
trul din Bombay pentru con
trolul asupra economiei națio
nale. ca urmare a acțiunilor în
treprinse de actualul guvern condus
de premierul Rajiv Gandhi, produc
ția industrială a crescut anul trecut
cu 9,7 la sută față de anul pre

• Revoltă populară in Venezuela impotriva măsurilor impuse de
F.M.I. • O declarație a secretarului general al O.N.U.
CARACAS 2 (Agerpres). — După
cum s-a anunțat, o adevărată revol
tă populară impotriva măsurilor
economice impuse de Fondul Mone
tar Internațional (F.M.I.) a fost în
registrată în Venezuela in ultimele
zile. Ca urmare a tulburărilor, sol
date cu, zeci de morți și sute de
răniți, guvernul a decretat suspen
darea principalelor garanții consti
tuționale și instituirea de interdic
ții de circulație pe timpul nopții.
Președintele țării, Carlos Andres
Perez, a opinat că F.M.I. este un
organism creat de statele industria
lizate pentru a acționa în interesul
acestora și mai puțin in favoarea
celorlalte popoare. Statele și băncile
creditoare sint răspunzătoare de
tulburările ce au avut loc in țară,
a arătat Carlos Andres Perez, intr-un
interviu acordat unui post de tele
viziune mexican. Cauza acestora, a
spus el, o constituie politica marilor
țări industrializate care ne obligă
să plătim datoriile externe în con
diții cărora nu le putem face față.
Președintele venezuelean a chemat
guvernele statelor puternic indus
trializate și organismele de credit să
recunoască responsabilitatea ce le
revine în destabilizarea proceselor de
transformări democratice din Ame
rica Latină, adaugă agenția Prensa
Latina.

YAOUNDE 2 (Agerpres). — în
capitala Camerunului au început lu
crările -celei de-a 12-a Conferințe a
Uniunii Parlamentare Africane. Pe
ordinea de zi se află examinarea
datoriei externe a țărilor africane și
probleme ale ocrotirii sănătății.

în sprijinul soluționării
problemei cipriote
LONDRA 2 (Agerpres). — Aflat
intr-o vizită oficială la Londra, pre
ședintele Ciprului, Ghiorghios Vassiliou, a conferit cu primul-ministru al Marii Britanii, Margaret
Thatcher. Au fost abordate, Îndeo
sebi, problema cipriotă și ultimele
negocieri intercomunitare consacra
te soluționării acesteia.
Cu acest prilej, premierul brita
nic a exprimat sprijinul guvernului
său față de eforturile O.N.U. vizind
rezolvarea problemei cipriote.
La rindul său. președintele Vassiliou a reafirmat că la baza acestei
soluții trebuie să se afle demilitari
zarea insulei și menținerea unită
ții ei.

cedent, ritmul de dezvoltare a secto
rului construcțiilor de mașini fiind
superior. A continuat, de aseme
nea, să se dezvolte sectorul agrar,
căruia ii revine un rol de
bază în ansamblul economiei. în
pofida unei
secete
prelungite,
anul
trecut
producția
agricolă
a inregistrat un spor de 20 la
sută, India fiind una dintre puținele
țări asiatice care au reușit să-și asigu
re necesarul de alimente din produc
ția proprie.
Această imagine a dezvoltării
Indiei se proiectează pe fundalul
unui tablou social complex, specific
acestei țări ce a ajuns să numere
astăzi peste 800 milioane de locuitori,
de naționalități și credințe ce diferă
de la un stat la altul. Conducătorii
indieni recunosc de altfel că, paralel
cu progresele înregistrate pe calea
dezvoltării, rămin in continuare de
rezolvat probleme sociale grave, con
secință a îndelungatei dominații
străine. Din acest punct de vedere,
în proiectele pentru actualul plan
cincinal un Ioc important îl ocupă
ceea ce primul-ministru al țării a
numit „continuarea războiului îm
potriva vechilor inamici — sărăcia,
bolile, șomajul și ignoranța". In
acest sens, guvernul a inițiat
o serie de acțiuni vizind, con
comitent cu modernizarea pe mai
departe a economiei, crearea de noi
locuri de muncă și dezvoltarea unei
ample rețele medicale și de invățămînt, în special in mediul rural.
Pe plan internațional, activitatea
guvernului indian s-a impus aten
ției prin inițiativele sale în favoa
rea dezarmării, a transformării
Oceanului Indian într-o z<mă a păcii
și colaborării. Pronuntindu-se pentru
rezolvarea problemelor litigioase
dintre state pe cale politică, prin
negocieri. India — ca țară in curs de
dezvoltare și, in același timp, ca
una dintre inițiatoarele mișcării de

LUANDA 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Angolei, Jose Eduardo dos
Santos, și președintele Zambiei,
Kenneth Kaunda, care a Întreprins o
vizită de lucru la Luanda, au adre
sat un apel comunității internaționa
le să întreprindă măsuri efective
pentru a asigura desfășurarea de
alegeri libere și corecte in Namibia,
in concordanță cu rezoluția 435 a
Consiliului de Securitate.
în ultima perioadă de timp, auto
ritățile rasiste de la Pretoria între
prind diverse manevre și intențio
nează, prin orice mijloace, să împie
dice procesul de pace și independen
ță în Namibia, in scopul perpetuării,
prin interpuși, a dominației și ex
ploatării teritoriului namibian.

de la Panmunjon
subminate de partea
sud-coreeană
PANMUNJON 2 (Agerpres). — La
Panmunjon s-a desfășurat, joi. cea
de-a doua rundă de ’ convorbiri pre
liminare pentru pregătirea negocie
rilor politice și militare la nivel
inalt dintre R.P.D. Coreeană și. Co
reea de Sud. Reprezentantul părții
R.P.D. Coreene a reafirmat că. pen
tru a crea condiții ca la aceste con
vorbiri să se înregistreze progrese,
este necesar să se pună capăt ma
nevrelor militare comune americanosud-coreene „Team Spirit ’89", să fie
retrase neintirziat toate forțele și
echipamentul de luptă participante
la aceste exerciții pe pozițiile lor
inițiale. Partea sud-coreeană a în
cercat să justifice continuarea ma
nevrelor militare și ocupația ame
ricană in Coreea de Sud, comprom ițind astfel climatul de desfășura
re a convorbirilor, care s-au încheiat
fără să se fi înregistrat vreun
progres.

nealiniere — acționează consecvent
pentru dezvoltarea înțelegerii și
afirmarea destinderii in relațiile
dintre state. Pe această linie s-au
înscris și acordurile încheiate recent
intre India și Pakistan, ca urmare a
înțelegerilor realizate între premierul
indian, Rajiv Gandhi, și cel pakista
nez, Benazir Bhutto, precum și nor
malizarea relațiilor cu R.P. Chineză,
intervenită cu prilejul vizitei în
treprinse de șeful guvernului de la
Delhi la Beijing, după o lungă pe
rioadă de absență a unui dialog
direct între cele două țări vecine.
Acesta este contextul în care au
loc pregătirile pentru marea consul
tare electorală la nivel național, în
evaluarea șanselor Partidului Con
gresului (I), observatorii relevă com
plexitatea situației specifice pe care
o reprezintă in peisajul vieții poli
tice indiene multitudinea partidelor
locale, cu amplă rezonanță în plan
regional, după cum s-a văzut și in
cazul amintitului scrutin din statul
Tamil Nadu. Observatorii politici
relevă astfel că Partidul Congresu
lui (I) va fi nevoit, probabil, ca la
alegerile din decembrie să facă față
unei coaliții formate din mai multe
asemenea partide, regrupate in ca
drul unui așa-zis Front Național, De
altfel, insuși faptul că partidul de
guvernămint a pierdut alegerile din
Tamil Nadu demonstrează că pro
misiunile candidaților partidului re
gional, de opoziție, de a promova
interesele populației tamile, majori
tare, precum și influența de care se
bucură liderii acestuia, au constituit,
in cele din urmă, factori determi
nant ai opțiunii alegătorilor.
în fața acestei situații, Partidul
Congresului (I) continuă să plaseze
principalele accente ale programu
lui său politic pe întărirea unității
naționale și apărarea integrității te
ritoriale. ,in condițiile unor preocu
pări susținute pentru consolidarea
sectorului de stat in economie și
continuarea reformelor in agricul
tură. pentru soluționarea probleme
lor sociale acute ce confruntă țara.
în timpul care a mai rămas pină
la scrutinul din decembrie, guvernul
Gandhi intenționează să proiecteze
pe cerul Indiei sateliți „educativi"
care, prin intermediul lecțiilor te
levizate, vor contribui la răspîndirea
științei de carte în rîndurile a miiioane de tineri. Aceasta intr-un an
electoral în care, pentru prima oară,
se preconizează micșorarea virstei
celor cu drept de vot de la 21 la
18 ani. Ca urmare, numărul celor
ce se vor prezenta la urne va fi
mai mare cu 50 de milioane. O creș
tere semnificativă pentru proble
mele și aspirațiile Indiei' contem
porane.

Stefan C1OCHINARU

într-un proiect de rezoluție supus
spre dezbatere participanților se re
levă că pentru soluționarea defini
tivă a problemei datoriilor externe
este necesară intărirea solidarității
țărilor de pe continent și extinderea
colaborării comerciale regionale.
NEW DELHI 2 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U.. Javier
Perez, de Cuellar, aflat in vizită în
India, și-a exprimat profunda îngri
jorare față de creșterea datoriilor
externe ale țărilor în curs de dez
voltare și a precizat că Națiunile
Unite vor întreprinde noi eforturi
pentru soluționarea acestei proble
me. Adresindu-se. în orașul indian
Jaipur, unei delegații a Asociației
pentru dezvoltare internațională,
Cuellar a precizat că forumul mon
dial ya înființa în aurind un grup
de studiu pentru problema datorii
lor externe, grup care va prezenta
un raport Adunării Generale a
O.N.U.
WASHINGTON 2 (Agerpres). —
Elliot Abrams, fost adjunct al se
cretarului de stat al S.U.A., însărci
nat cu problemele Americii Latine,
a declarat că eforturile depuse de
țările Americii Latine pentru achi
tarea datoriei externe „au întîrziat
redresarea lor economică".
Arătind că aceste țări „continuă
să exporte masive cantități de capi
tal sub forma serviciului datoriei",
el a declarat că pentru a nu înăbuși
procesele de emancipare latino-ame
ricane este necesar să se reducă aceste ieșiri de capital, ca și cuantu
mul total al datoriei externe latinoamericane.

Autoritățile de la Pretoria încearcă să împiedice
procesul de pace și independență in Namibia

Convorbirile preliminare

~ĂCȚUĂLÎtXțeĂ ȚoLITICAj

In căutarea unor soluții

De mai multe săptămini, Italia se
află intr-o etapă de intensă activitate
politică. După Congresul Partidului
Liberal, formațiune politică compo
nentă a coaliției guvernamentale, a
lost rindul democrat-creștinilor, par
tidul majorității relative, cum este
supranumit, să se reunească in con
gres. în prima decadă a acestei luni se
va desfășura, la Rimini. Congresul
Partidului Socialist-Democratic (nu
puțini observatori evidențiind că
ar putea fi vorba de ultimul
congres al acestui partid, avînd
în vedere eventualitatea fuzionării
sale cu partidul socialist), „sezonul
congreselor" urmînd să fie încheiat
de forumul suprem al Partidului
Comunist Italian, programat să se
desfășoare la Roma intre 18—22
martie.
Dintre evenimentele ce s-au des
fășurat pină acum, Congresul Parti
dului Democrat-Creștin pare să
fi polarizat interesul cel mai
larg al opiniei publice. Lucru
explicabil dacă se are în vedere pon
derea in viața politică italiană
a acestei formațiuni aflate de
peste patru decenii (singură sau în
alianță cu alte partide) la con
ducerea țării, ca și importan
ta deciziilor sale pentru viito
rul coaliției guvernamentale. în
plus, nu poate’ fi trecut cu vederea
nici faptul că actualul congres s-a
desfășurat intr-un context po
litic destul de complex, marcat
de polemici ascuțite intre parti
dele coaliției guvernamentale (democrat-creștin, socialist, socialistdemocratic, republican și libe
ral), precum și intre partidele
opoziției de stingă și o serie de mem
bri ai cabinetului. Mai mult decit atit,
serioase confruntări s-au înregistrat,
în perioada premergătoare congresu
lui, și intre principalele curente ale
democrației-creștine. Toate acestea
s-au petrecut pe fondul unor posibile
mutații ce se prefigurează în rapor
turile dintre formațiile stingii. al
posibilității ca socialiștii, aflați in
guvern, și comuniștii, aflați in opozi
ție, să ajungă la un acord, pe baza
unei „alianțe de program" pină în anul 1992, anul proiectat pentru crea
rea Pieței unice vest-europene.
într-un fel sau altul, congresul democrat-creștin s-a Încheiat cu rezul
tate așteptate, in ultimul moment
liderii principalelor curente re
ușind să ajungă la o înțelegere in
legătură cu candidatul ce trebuia să-l
inlocuiască pe Ciriaco De Mita in
funcția de secretar general al parti

ABU DHABI 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Emiratelor Arabe Unite,
șeicul Zayed Bin Sultan Al Nahayyan, a avut, la Abu Dhabi, con
vorbiri cu președintele Organizației
pentru Eliberarea Palestinei. Yasser
Arafat,' aflat intr-un turneu prin
unele state arabe din zonă. După
cum informează agenția MEN A,
Arafat a declarat presei că abordea
ză cu interlocutorii săi ultimele
evoluții ale situației din Orientul
Mijlociu. îndeosebi problema pales-

OSLO 2 (Agerpres). — în capita
la Norvegiei au inceput lucrările
celui de-al 52-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Norvegian (de guvernămint). La lucrări participă pes
te 300 de delegați. Timp de patru
zile, delegații vor examina situația
politică internă, probleme actuale ale
situației internaționale, vor adopta
platforma electorală și programul
de activitate pe perioada următoare.
Ca partid de guvernămint. Partidul
Muncitoresc Norvegian este preocu
pat de problemele economice cu care
se confruntă țara. în cuvintarea ros
tită la deschiderea lucrărilor, pre
ședintele partidului, Gro Harlem
Brundtland, a relevat că această pro
blemă continuă să fie cea mai acută
din Norvegia. Numărul șomerilor a
ajuns la 86 000 de persoane, adică 4
la sută din forța de muncă a țării.

Povara datoriilor externe-factor de
destabilizare a țărilor in curs de dezvoltare

★

SAN SALVADOR 2 (Agerpres).
— în cursul unei operațiuni insur
gente declanșate împotriva poziții
lor armatei din apropiere de orașul
Salvadorian Santa Rosa de Lima.
Frontul Farabundo Marti pentru
Eliberare Națională (F.M.L.N.) din
Salvador a scos din luptă 92 de mi
litari — relatează postul de radio
„Venceremos" citat de agenția Pren
sa Latina. S-a precizat că. in numai
15 minute, forțele insurgente au
preluat controlul asupra bazei mili
tare din regiune. încercînd să ocu
pe, totodată, garnizoana poliției din
oraș.
Este pentru prima dată cind ar
mata pierde în cursul unei singure
operațiuni a forțelor F.M.L.N. un
număr atît de ridicat din efectivele
sale — subliniază postul de radio
menționat.

Noi ciocniri militare în sudul Libanului
BEIRUT 2 (Agerpres). — Forrriații
militare israeliene au deschis focul
asupra a șase localități libaneze si
tuate la nord de așa-numita „zonă
de securitate" instituită unilateral de
Israel. De.asemenea, autoritățile de
ocupație au arestat mai multe per
soane in satele Taiba, Haula și Adisa
sub acuzația că aparțin forțelor de
rezistență libaneze — relatează agenția T.A.S.S.
Tot in sudul Libanului s-au înre
gistrat moi ciocniri între forțe ale

Congresul Partidului
Muncitoresc Norvegian

LUSAKA 2 (Agerpres). — Organi
zația Poporului din Africa de SudVest (S.W.A.P.O.) adresează tuturor
statelor „din prima linie" apelul dea
ăcbrda organizației sprijin larg și
ajutor în perioada de pregătire pen
tru alegerile prevăzute să se desfă
șoare în Namibia la 1 noiembrie. într-o declarație făcută la Lusaka, Hi-

dipo Hamutenya, membru al C.C. al
S.W.A.P.O., a arătat, în acest sens,
că S.W.A.P.O. consideră necesar, în
preajma unui astfel de moment iste
ric pentru întregul popor namibian
să informeze O.N.U. și întreaga co
munitate internațională că guvernul
de la Pretoria întreprinde o serie de
acțiuni și pregătiri intense pentru a
împiedica desfășurarea unor alegeri
cu adevărat democratice în Namibia.

WINDHOEK 2 (Agerpres). — Guvernul-marionetă de tranziție din
Namibia, creat cu patru ani în urmă
de Africa de Sud, și-a încheiat man
datul cu o lună înainte de începerea
procesului de acordare a indepen
denței acestui teritoriu. Funcțiile sale
au fost preluate, pină la 1 aprilie,
Cind se va iniția procesul de decolo
nizare și acordarea independenței, de
o administrație condusă de guverna
torul general sud-african pentru Na
mibia. La această dată este așteptat
să sosească in Namibia și reprezen
tantul special al O.N.U., Martti Ah
tisaari.

Solidaritate cu lupta poporului namibian
LUANDA 2 (Agerpres). — La
Luanda s-a desfășurat ședința co7
mună a Biroului Politic al C.C.
M.P.L.A. — Partidul Muncii și a Bi
roului Politic al C.C. al Organizației
Poporului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.). în comunicatul difuzat
la încheierea ședinței se arată că a
fost examinat stadiul transpunerii in

r

practică a rezoluției 435 a Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. privind
accesul Namibiei Ia independență în
conformitate cu acordurile semnate
în decembrie anul trecut. A fost ex
primată, de asemenea, solidaritatea
cu lupta poporului namibian pentru
libertate și independență.

AGENȚIILE DE PRESA

- pe scurt
ÎNTREVEDERE
POLONO-CEI HOSLOVACĂ. La Varșovia a avut
loc o întrevedere între Wojciech
I Jaruzelski, prim-secretar al C.C.
al P.M.U.P., și Jozef Lenart, mem
bru al Prezidiului, secretar al C.C.
Ial P.C. din Cehoslovacia, transmit
agențiile P.A.P. și C.T.K. în cen
trul atenției s-au aflat aspecte ale
dezvoltării relațiilor dintre cele
două partide și țări. Au fost abor| date, totodată, probleme ale situa
ției internaționale.
.
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ALEGEREA NOULUI SUVERAN
AL MALAYEZIEI. Sultanul statului Perak, Azlan Shah, a fost ales
rege al Malayeziei, pentru o perioadă de cinci ani. Alegerea a fost
efectuată prin vot secret în cadrul
Conferinței, desfășurată la Kuala
Lumpur, a celor 9 sultani și patru
guvernatori din cele 13 state componente ale federației malayeziene.
PRIZONIERI ELIBERAȚI. între
22—28 februarie, forțele armate
ale guvernului Angolei au eliberat 400 de prizonieri deținuți de
rebelii antistatali, au anunțat sursele militare oficiale de Ia Luan
da. Armata guvernamentală a în
treprins acțiuni in provinciile Bia,
Huambo, Cuanza și Cunene. 53 de
membri ai rebelilor au fost eliminați, iar trupele guvernamentale
au intrat în posesia a mari cantități de arme și muniții,

ANIVERSAREA
NAȚIONALII ZĂRII PETROLULUI ÎN IRAK.
în Irak au avut loc manifestări
1 consacrate împlinirii a 16 ani de la
naționalizarea bogățiilor petroliere
I ale țării. Acest eveniment, de inI semnătate istorică in viața po
porului irakian. a constituit un moIment important pe calea asigură
rii independentei țării — relevă
agenția I.N.A.
SEMINAR CONSACRAT COI MERȚULUI
INTERNAȚIONAL.
La Managua se desfășoară lucrăIrile unui seminar regional consa
crat rundei Uruguay a G.A.T.T.
de negocieri comerciale multilateI rale și perspectivelor comerțului
internațional in deceniul următor.
La reuniune iau parte reprezen
tanți din Costa Rica. Guatemala,
Honduras, Nicaragua și Salvador,
precum și ai unor organisme re
gionale și internaționale.

ACORD
EGIPTEANO-LIBIAN.
Egiptul și Marea Jamahirie Arabă
Libiană Populară Socialistă au
semnat un acord pentru redeschiderea spațiului aerian al celor două
țări avioanelor civile egiptene și
libiene, transmite agenția A.P.S.
MANIFESTAȚIE
ÎMPOTRIVA
PERICOLULUI NEONAZIST. în
localitatea vest-germană Lengede
a avut loc o manifestație de protest împotriva pericolului neona
zist. Particiipanții au cerut cu fermitate să fie împiedicată crearea
de organizații locale ale formațiu
nii neonaziste „Republicanii". Ca
urmare a protestelor vehemente
ale opiniei publice, neonaziștii au
renunțat să mai fondeze organizația locală la Lengede.

SUB PRESIUNEA PROTESTE
LOR și ca urmare a eforturilor
întreprinse de organizațiile sud-africane pentru apărarea drepturilor omului din R.S.A.. șeful guvernului rasist de la Pretoria. Pie
ter Botha, a fost nevoit să cornute condamnările la moarte a 15
deținuți, în marea lor majoritate
de culoare. în pedepse cu închi
soarea. cuprinzînd termene între
zece ani și detenția pe viață.
DOCUMENT AL STÎNGII COLUMBIENE. într-un document dat
publicității la Bogota, forțele de
stingă din Columbia, între care și
Partidul Comunist, au cerut guver
nului să întreprindă măsuri hotărîte pentru lichidarea grupărilor paramilitare de dreapta din țară —
relatează agenția I.P.S. în felul
acesta, se spune in document, s-ar
face pași înainte pe calea procesului de reconciliere națională.
CAMPANIE CONTRA FUMATULUI. Angajați! rețelei britanice
de radio și de televiziune B.B.C.
(British Broadcasting Corporation)
vor trebui să renunțe la fumat,
dacă nu vor să fie concediați. Noul
regulament adoptat prevede interzicerea fumatului în birouri, săIile de conferință, ascensoarele,
vehiculele, precum și pe coridoarele companiei. Potrivit regu
lamentului, angajatul care va fi
găsit fumînd va primi inițial o
admonestare, iar in cazul in care
incidentul se va repeta el va fi
concediat.
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