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In întîmpinarea gloriosului jubileu al partidului
PUTERNICA ANGAJARE 

IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA 
pentru realizarea planului pe acest an!
și dezvoltate pentru ca' întreaga ac
tivitate economică să fie ridicată la 
un nivel superior.

Supremul omagiu pe care oamenii 
muncii din toate sectoarele vieții 
economico-sociale îl aduc partidului, 
la glorioasa lui aniversare, îl consti
tuie, mai presus de orice, faptele, 
realizările lor în toate domeniile și, 
în primul rind, în sfera hotăritoare 
pentru progresul necontenit și mul
tilateral al patriei — activitatea eco
nomică. Tocmai de aceea, pe marile 
trasee ale întrecerii, hărnicia, talen
tul, patosul revoluționar, creator al 
oamenilor muncii, spiritul lor de 
răspundere și de buni gospodari tre
buie să se afirme puternic, să fie 
intens stimulate de organizațiile de 
partid, de organizațiile sindicale1 și 
ale U.T.C., pentru creșterea și mo
dernizarea producției materiale, ,ri-

Peste o lună și jumătate, clasa 
muncitoare, întregul nostru popor 
vor aniversa un moment glorios din 
viața partidului și a țării — împli
nirea a 65 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român. Conti
nuator al vechilor tradiții revoluțio
nare ale mișcării noastre muncito
rești, Partidul Comunist Român s-a 
dovedit conducătorul politic încercat 
al poporului în nutri le sale bătălii 
pentru lichidarea exploatării și asu
pririi, pentru transformarea revolu
ționară a societății, pentru construc
ția socialistă a patriei — operă gran
dioasă, in ansamblul căreia se deta
șează cu deosebită strălucire marile 
împliniri pe toate planurile vie
ții economico-sociale dobîndite în 
perioada inaugurată de Congre
sul al IX-!ea al partidului — peri
oadă intrată definitiv în conști
ința națiunii noas
tre drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Semnificația de
osebită a acestei a- 
niversări atît de 
scumpă nouă, tu
turor, este și mai 
pregnant reliefată 
de faptul că ea are 
loc în atmosfera 
de puternică anga
jare revoluționară 
și intensă activita
te creatoare cu care întregul nostru 
popor, strîns unit in jurul partidu
lui, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, acțio
nează pentru înfăptuirea obiectivelor 
planului de stat pe acest an — 
cel dinții an al noului cincinal 
1986—1990.

Cu fiecare zi care ne apropie de 
aceste evenimente, cronica întrece- .mul prevăzut a bunei desfășurări a nătate rii socialiste se îmbogățește cu noi -------- _ — ta »
fapte, ce se concretizează prin în
semnate sporuri de producție peste 
plan, prin livrări suplimentare la ex
port, prin creșterea mai accentuată 
a productivității muncii, prin asimi
larea de noi produse și tehnologii cu 
parametri superiori, prin însemnate 
economii de materii prime, mate
riale, energie electrică și combusti
bili. Ele se regăsesc, totodată, într-o 
serie de noi capacități industriale 
racordate la circuitul productiv al 
economiei naționale. Demne de rele
vat sint și realizările dintr-un șir 
de județe la insămînțarea culturilor 
din prima și a doua epocă.

în spiritul exigențelor formulate 
de secretarul general al partidului, 
realizările de pină acum trebuie 
analizate și privite cu maximă răs
pundere in fiecare unitate și ramură 
economică, trăgindu-se concluziile 
și învățămintele corespunzătoare 
atît din tot ceea ce a fost pozitiv 
pină acum, dar mai cu seamă din 
neajunsurile ce se mai fac simțite, 
examinind permanent rezultatele în 

. raport cu sarcinile mari și complexe, 
de ordin cantitativ și calitativ, care 
trebuie realizate. Disciplina de plan 
este lege pentru fiecare unitate eco
nomică, pentru fiecare ramură a 
economiei naționale și, tocmai de 
aieea, pretutindeni, rezultatele obți
nute pină acum trebuie consolidate

Exigențe actuale
în activitatea economică

dicarea mai accentuată a eficienței 
economice, in interesul dezvoltării 
necontenite a avuției naționale, a 
proprietății socialiste — baza .trai
nică și sigură a progresului continuu 
al economiei naționale și ridicării 
bunăstării poporului.

O cerință esențială, majoră, a dez
voltării economiei naționale in rit-

O intensă activitate trebuie să se 
desfășoare în aceste zile și în pe- 

. rioada imediat următoare in agricul
tură. Timpul este înaintat și, ca ata
re, in aproximativ o Iurtă de zile tre
buie insămințate aproape cinci mili
oane de hectare, ceea ce presupune 
ca peste tot, în toate unitățile și 
județele, să se lucreze din zori și 
pină seara la pregătirea terenului și 
semănat — și chiar noaptea, acolo 
unde lucrările de pregătire a solului 
trebuie să fie urgentate. Concomitent 
cu insămînțarea sau plantarea fie
cărei culturi in perioada optimă și 
pe suprafața prevăzută în planul 
de cultură pe fiecare fermă și uni
tate, specialiștii, mecanizatorii, ca
drele de conducere din unitățile 
agricole au marea răspundere de a 
asigura aplicarea strictă a normelor 
tehnice de calitate la efectuarea fie

cărei lucrări, pen
tru a pune un fun
dament trainic re
coltelor superioare 
planificate pe acest 
an. Maximă răs
pundere trebuie a- 
cordată realizării 
prevederilor celor
lalte programe sta
bilite în agricultu
ră — legumiculturii, 
pomiculturii, viti
culturii, apiculturii 
această ramură de 

naționale să-și 
mare la

ș.a. — astfel ca 
bază a economiei 
aducă o contribuție mai 
progresul economico-social al țării, 

în toate domeniile este j-------- 
necesar să se acționeze 
și răspundere • pentru 
laturilor calitative, de 
activității economice. O 
7 ' i are aplicarea 

tă a programelor de 
borate in- întreprinderi 
criteriilor orientative stabilite de 
conducerea partidului — privind 
perfecționarea și modernizarea pro
ceselor de producție. Este o acțiune 
de deosebită importanță economică 
și politică, ce trebuie să se desfă
șoare cu participarea largă și acti
vă a cadrelor de conducere, specia
liștilor, a tuturor oamenilor muncii 
din întreprinderi, institute de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică, sub conducerea și coordona
rea nemijlocită a organelor și or
ganizațiilor de partid ; ea trebuie 
să se materializeze, incă din prima 
etapă, pină la sfîrșitul primului se
mestru din acest an, prin realizarea 
unor importante creșteri ale pro
ducției pe seama sporirii mai accen
tuate a productivității muncii, prin 
ridicarea nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, prin diminuarea 
substanțială a consumurilor mate
riale și energetice, a cheltuielilor de 
producție în general.

In acest amplu efort de muncă și 
creație, de organizare din această 

și, in perioadă premergătoare glorioasei 
in avans a . aniversări a partidului, sarcini deo-

Pentru recolte mari în acest an

0 PRIMĂ VARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE 
LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE!

La insămînțări, ritmul de lucru poate
și trebuie să sporească mult!

in ultimele zile ole sâptămînii care s-a încheiat, 
datorită încălzirii timpului, aria insâmînțărilor de pri
măvară s-a extins, cuprinzind în prezent aproape în
treaga țară. La această dată, se însămînțează din 
plin în toate județele din sudul țării, unde, potrivit 
informațiilor sosite la redacție, se lucrează concomitent 
Io toate culturile din prima epocă.

Timpul prielnic din această săptămînă permite spo
rirea vitezei de lucru Ia însămințări. Există condiții 
ca în toate zonele și în toate unitățile să crească 
viteza de lucru și suprafețele insămințate. Este bine, 
așa cum se procedează în unele unități unde, pentru

a se crea front de lucru semănătorilor, la pregătirea 
terenurilor se acționează fără întrerupere, ziua și noap
tea, măsură care trebuie aplicată oriunde se înregis
trează decalaje între aceste lucrări.

In aceste zile, cea mai importantă sarcină a orga
nelor și organizațiilor de partid de la sate, a condu
cerilor unităților agricole este să acționeze cu hotă- 
rîre pentru mobilizarea tuturor forțelor din agricul
tură, pentru rezolvarea cu operativitate a problemelor 
legate de activitatea ce se desfășoară acum in cimp, 
astfel incit prin creșterea vitezelor de lucru fiecare 
zi să marcheze un avans substanțial la semănat.

• în toate unitățile să se realizeze viteze de lucru care să per
mită încheierea semănatului în perioada optimă

® Ritmul de lucru la însămințări poate crește mult prin organi
zarea schimburilor de noapte la pregătirea terenului

® Concomitent cu creșterea vitezelor zilnice, mecanizatorii și 
specialiștii să acorde cea mai mare atenție calității semănatului

® Specialiștii, cadrele de conducere din unitățile agricole să su
pravegheze permanent starea terenului și să asigure toate condițiile 
desfășurării normale a tuturor lucrărilor

Producție fizică 
peste prevederi

Acționînd în spiritul indica
țiilor și orientărilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru îndeplinirea exemplară 
a planului la toți indicatorii și 
a programului suplimentar de 
producție industrială pe acest 
an, oamenii muncii din județul 
Giurgiu obțin noi și însemnate 
succese în cinstea gloriosului 
jubileu al aniversării a 65 de 
ani de la crearea Partidului Co
munist Român. In acest scop, 
se depun eforturi pentru mo
dernizarea producției și a mun
cii, folosirea rațională, cu înalt 
spirit gospodăresc, a materiilor 
prime, materialelor, combustibi
lilor și energiei, pentru îmbu
nătățirea calității produselor și 
creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii. Colectivele 
din 15 mari unități ale econo
miei județului au reușit să-și 
realizeze sarcinile de plan la 
producția marfă industrială pe 
primul trimestru al anului, ob- 
ținînd suplimentar produse în 
valoare de aproape 62 milioane 
lei. Au fost livrate în plus eco
nomiei naționale 967 000 metri 
cubi gaze de sondă utilizabile, 
631 tone utilaje tehnologice 
pentru lucrări miniere, 465 tone 
utilaje tehnologice pentru in
dustria metalurgică și altele. 
(Ion Manea, corespondentul 
„Scînteii").

ÎN PAGINA A II-A : relatări ale corespondenților „Scînteii" 
din județele Maramureș, Caraș-Severin, Vaslui șl Timiș Grădinarii 

de la poalele 
Apusenilor

X'<..

ÎNSEMNĂRI

Nu-i chiar atit de demult din 
ziua in care unui sat de la 
poalele Munților Apuseni i s-a 
schimbat numele. De atunci, din 
acea zi, satul acela se numește 
Grădinari. Numele nou al satu
lui n-a fost dat așa, la întim- 
plare. S-au petrecut aici niște 
lucruri care — la început — pe 
unii i-au nedumerit :

— Cum se poate ? Grădini 
aici, la noi, la poalele Apuseni
lor ? Păi aicea mai fulguiește 
uneori la sfirșit de primăvară, 
in luna mai, și se abat ploi reci 
Și grindini in miez de vară, și 
cad înghețuri timpurii incă la 
începutul toamnei... Șl-apoi, ce 
pămint avem noi ? Lut și ni
sip !...

Drept răspuns la toate aceste 
întrebări, cei cu inițiativa s-au 
apucat de treabă. Mai intii și 
mai intii au făcut rost de pă
mint bun, roditor. Da l Nu-i nici 
o exagerare. Au mers cu lopeți, 
cu cazmale în albia Crișulut 
Pietros și in cea a Crișului Ne
gru și au adunat pămintul adus 
acolo de ape. Pămint spălat de 
ploi și cărat de șuvoaie, pămint 
bun, smuls de la rădăcina ierbii, 
șl a fagului, și a stejarului. Pă
mint in care au putrezit frunze, 
imbogățtndu-l, afinihdu-l. Și au 
mai făcut oamenii aceștia niște

imperios 
stăruință 

accentuarea 
eficiență ale 
mare însem- 
perseveren- 

măsuri ela- 
pe batea

CU

întregii activități economice o con
stituie îndeplihirea ritihică și inte
grală. la toate sortimentele, a pla
nului la producția fizică. îndeosebi 
este necesar să se acționeze mai 
ferm în acele întreprinderi, ramuri 
și județe în care realizările de pînă 
acum, la produse de primă impor
tanță, absolut utile economiei națio
nale, nu se situează la nivelul pre
vederilor, ale programului supli
mentar.

Sarcini deosebite revin oamenilor 
muncii din unitățile industriei ex
tractive și energetice. Cu aceeași 
stăruință și răspundere trebuie să 
acționeze pentru îndeplinirea inte
grală a planului și colectivele din 
acele unități din industria metalur
gică, a construcțiilor de mașini, chi
mică și din alte ramuri unde sînt 
de recuperat restanțe la produse ne
cesare economiei naționale sau des
tinate exportului.

Mari răspunderi revin în această 
perioadă constructorilor și montori- 
lor, tuturor celorlalți factori care 
concură la realizarea investițiilor 
prevăzute, acționîndu-se pentru da
rea în funcțiune la termen ! 
unele cazuri, chiar 
obiectivelor aflate în construcție, în 
mod deosebit a celor care asigură 
dezvoltarea bazei de materii prime, 
energeticii și agriculturii. (Continuare în pag. a Il-a)

Mircea ANGELESCU

Livrări suplimentare 
la export

Acționînd în spiritul sarcinilor 
și orientărilor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, co
lectivele de muncă din tînăra 
și moderna industrie a orașului 
Roșiori de Vede acordă o aten
ție deosebită onorării exempla
re a contractelor la 
larga promovare a 
tehnic, înnoirea și 
rea produselor, 
unor formații de 
și valorificarea 
materiilor prime
lelor, pe ansamblul orașului au 
fost livrațe suplimentar. în pe- 

• rioada carte a trecut din acest 
an, cantități de produse mai 
mari cu 45 la sută decit preve
derile de plan. Printre colective
le de muncă fruntașe se numără 
întreprinderea mecanică de ma
terial rulant și ‘ Fabrica de pre
lucrări mecanice și confecții 
metalice. (Stan Ștefan, cores
pondentul „Scînteii").

export. Prin 
progresului 
moderniza- 
constituirea

lucru speciale 
superioară a 
și a materia-

La I.A.S. Măureni, județul Caraș-Severin, se execută semănatul pe ultimele 
suprafețe. Astfel, lucrătoiii de aici au încheiat efectuarea acestei lucrări pe 

cele 450 hectare de ovăz Foto : E. Dichiseanu

UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, O OPERĂ INTRATĂ 1N ISTORIE

Renașterea unei străvechi
așezări bucovinene

— A trecut cineva prin 
Rădăuți și nu i-a rămas 
inima aici ? — ne întreabă 
un șofer care ne duce la 
Putna. Eu nu cred că exis
ta astfel de om... — răs
punde tot el. Mai tăcem o 
clipă și chicotește : „Da’ 
sa nu vină tind sint geru
rile cele mari, că nu știu 
ce mai zice...".

Ne-am amintit de el 
după cîteva zile, cind au
zeam la radio că „tempe
ratura minimă in cursul 
zilei de ieri s-a înregistrat 
la Rădăuți, unde t 
metrele au marcat 
nus..." nu mai știm

termo- 
! mi- 

cite 
grade. Pentru cîteva zile, 
orașul de la fruntariile de 
nord a fost din nou polul 
frigului. Dar... s-a intim- 
plat, vorba șoferului nos
tru, să nu-i rămină 
inima acolo, chiar in zilele 
cind însuși mercurul se 
stringea în sine ? Nu cred. 
Am cunoscut Rădăuții în 
toate anotimpurile — i-am 
străbătut străzile, și parcu
rile, și aleile, și piețele, și 
in timpul marilor incendii 
vegetale din mai și in cea
surile de crepuscul in sep
tembrie, cind daliile și cri
zantemele dăruiesc o mie 
de culori retinelor noastre, 
?i în zilele de iarnă 
gerul scrie dantele in 
de sticlă. Oricind, 
capitală a Moldovei.
— lucru uitat de noi,

cuiva

cind 
aerul 
fosta 
întiîa 

dar

nu de localnici, care, 
devreme sau mai tirziu, au 
grijă să ți—l reamintească 
— vine in întîmpinarea că
lătorului cu argumentele 
ei, argumente de faptă și 
argumente de suflet, meni
te, să-l cucerească și, vorba 
șoferului, să-i ia inima și 
s-o păstreze.

— Ce ar fi, tovarășe pri
mar, să căutăm împreună 
argumentele cu care orașul 
dumneavoastră vine in fața 
noastră, a celorlalți ?

— De ce nu ? Dar să le 
căutăm la propriu, să 
căutăm in cuprinsul 
șului.

...Astfel au pornit trei oa
meni, un primar și doi re
porteri, să redescopere ora
șul. Mihai Frunză și-l 
amintește așa cum era in 
urmă cu aproape trei dece
nii, cind, adolescent, a 
început să muncească aici. 
Era tractorist. Tirgul nu se 
desprinsese, in înfățișare, 
de trecut : nici un metru 
de asfalt, glod, sute și sute 
de case ce stăteau să cadă, 
nici un bloc, nici o con
ductă de canalizare ; „in
dustria" era reprezentată 
de o întreprindere de ami
don, spirt și bere (ea exis
tă și astăzi, dar este com
plet modernizată) și de o 
seamă de ateliere meșteșu
gărești unde se produceau 
hamuri, nasturi și lumi
nări ; exista, e drept, o

mai

vestită herghelie ; și 
existau o seamă de clădiri 
— monumente, printre care 
falnica Bogdana, cea 
che de mai 
veacuri, unde 
glorie somnul 
mii domni ai 
neștl a Moldovei : și mai 
erau casele gospodarilor — 
frumoase, curate, împodo
bite, așa, ca in toată Bu
covina, unde oamenii sint 
harnici și știu că din mii- 
nile lor se cuvine să iasă

ve- 
bine de șase 
își dorm in 
de veci pri- 
Tării româ-

lucruri nu doar trainice, ci 
și frumoase.

— Dacă n-aș semnala, își 
reia Mlhai Frunză ideea, 
că Rădăuții au crescut de 
la vreo 12 000 de oameni, 
tiți erau spre 1950, la peste 
2H 900 astăzi, nu aș releva 
dimensiunea fundamentală

Georcje-Radu 
CH1ROV1C1 
Sava BEJINARIU

(Continuare în pag. a IH-a)

Noul statut social al omului
meleagurilor tulcene

Intr-o latură a vechiului 
centru din municipiul Tul- 
cea, se mai păstrează ve
chea clădire a primului se
diu legal în care și-a des
fășurat activitatea jude
țeană P.C.R. Tulcea. Ti
nerii orașului trec prin 
fața ei fără să bănuiască, 
poate, că pentru ceea ce 
sint ei astăzi, pentru ceea 
ce își visează pentru mai 
departe, s-a aflat aici un 
început, unul din zecile și 
sutele de centre ale coor
donării acțiunii comuniș
tilor pentru a conduce 
lupta clasei muncitoare, a 
poporului, spre a cuceri 
puterea, spre a pune te
meiul unei noi istorii. 
Acum, cind partidul nos
tru împlinește 65 de ani, 
realitatea societății socia
liste. a cărei construcție a 
conceput-o și condus-o, ne 
impresionează, ne dă ima
ginea forței sale profund 
transformatoare.

La doi pași de amintita 
clădire se 
construcție 
județeană
I-am trecut pragul intr-o 
dimineață cu străzile ora
șului pline de oameni ce 
se grăbeau spre rosturile 
muncii și vieții lor. Și am 
cercetat cifre care privesc 
viața, evoluția, destinul a- 
cestor oameni.

In 1945. in tot județul 
erau 3 300 de muncitori... 
La carierele de piatră, in 
porturi, în cele cîteva fa-

află, intr-o 
nouă, direcția 

de statistică.

brici și mori, la calea fe
rată... Astăzi, în industria 
județului muncesc 34 000 
de oameni. Este impună
toare, desigur, chiar și 
simpla creștere numerică. 
Pentru că 
țin lucru 
mai mulți 
acum 41 
dobindit un nou statut so
cial, acela de lucrător în 
industrie. Dar și mai im
punătoare este noua condi
ție tehnică, tehnologică, 
precum și dimensiunile de 
toate felurile ale noii in
dustrii tulcene. Și încă mai 
mult, condiția cu totul 
nouă, cu totul superioară a 
orizonturilor profesionale, 
spirituale, sociale ce li 
s-au conferit, prin însuși 
nivelul industriei noi, ce
lor cu statutul de munci
tori ai zilelor noastre.

Profesiile din domeniul 
industrial de acum patru 
decenii se puteau număra 
pe degete : mecanic, fo
chist, lăcătuș, electrician, 
strungar, pietrar... A, da, 
la Tulcea mai era și ma- 
rangozul de la atelierul de 
bard. Am vrut să procu
răm un nomenclator de 
profesii utilizate azi în 
industria județului. N-am 
găsit, dar putem exemplifi
ca din memorie : operatori 
chimiști (la noua întreprin
dere de alumină, dar si în 
alte unități industriale), si- 
derurgisti (tonitori) electri
cieni de înaltă calificare.

nu-i deloc pu-, 
ca de zece ori 

oameni, față de 
de ani, să-și fi

electroniști, macaragii de 
șarjare. A.M.C.-iști. automa- 
tiști și cîți alții (la Combi
natul de feroaliaje). Apoi 
sudori, confecționeri meta
lici, trasatori, operatori la 
utilajele ultramoderne de 
croit si debitat, electricieni 
navali, electroniști, mode- 
lori și turnători-formatori, 
strungari, frezori, rabotori 
etc (la întreprinderea de 
construcții navale si utilai 
tehnologic, dar și la șan
tierul naval din Sulina). 
După care toată gama de 
profesii (cu o solidă cali
ficare) pe care le cer flota 
de pescuit oceanic ca și 
marile ei instalații frigo
rifice. Apoi. întreaga pa
letă de profesii noi ale 
marelui eșalon de con
structori. Profesii noi. mult 
superioare din punct de 
vedere al pregătirii și o- 
biectului muncii, în indus
tria extractivă, în marile 
exploatări de piatră din 
Munții Măcinului, la ex
ploatarea de dolomită de 
la Mahmudia sau la mina 
Altin-Tepe renăscută și 
modernizată. Ca și în alte 
și alte noi întreprinderi 
(ale industriei ușoare, ale 
industriei alimentare, ale 
transporturilor navale, auto 
și feroviare). Ca să nu 
mai vorbim de profesiile 
noi ale agriculturii (numă
rul muncitorilor calificați 
din această ramură nu a 
fost cuprins în cifra perso
nalului muncitor citată mai

sus. Sint mii). Mecaniza
torii, mecanicii, motoriștii, 
cei ce se ocupă de întreți
nerea și exploatarea insta
lațiilor din marile sisteme 
de irigații etc, etc.

Nivelul și universul pro
fesional al acestor oameni 
nu pot fi cuprinse in 
statistici (decit. poate, 
prin totalizarea anilor de 
studiu in școli profesiona
le, licee industriale, școli 
de maiștri, facultăți). El 
este însă, evident, un altul, 
cu totul și cu totul altul nu 
numai față de cel al mun
citorului din urmă cu 40 
de ani. ci si fată, să spu
nem. de acum 15—20 de 
ani. Si nu este vorba aici 
doar de nivelul priceperii 
profesionale.

Cine sint cei care se 
grăbesc astăzi spre noile 
lor locuri de muncă ? Să 
mergem ne urma nașilor 
cîtorva dintre ei, la întoar
cerea acasă după orele de 
muncă. Iată-ne dar în noul 
apartament 
Ocheșel, 
cartier

— Cine 
sînteți

— Eu 
cel mare 
de țărani 
rașul Nou. Mi-a plăcut să

al lui Ion 
din cel mai nou 

tulcean, „Peco“... 
ați fost și cine 

dumneavoastră ? 
am fost băiatul 
dintr-o familie 
din satul Făgă-

Mihai CARANFIL 
Neculat 
AMIHULESEI

(Continuare în pag. a IlI-a)

solarii — au ajuns la aproape 
100 — și in care string și păs
trează toată căldura zilei, adă
postind plantele la vreme ne
prielnică. Și au mai săpat in 
toată comuna fintini arteziene — 
care, și ele, acum au ajuns la 
55 — și canale de irigații, fire
de apă pină la rădăcinile roșii
lor, ardeilor, ridichiilor, salatei 

. verzi. Toate legumele au ajuns 
să crească bine, să fie viguroa
se și roditoare aici, la poalele 
Apusenilor, bucurindu-i pe oa
meni pentru munca lor, fiind 
duse de aceștia pe piețele Beiu- 
șului, Vașcăului și chiar mai de
parte, la Oradea.

Aici, lingi satul cu numele 
nou, Grădinari, l-am intilnit de 
curind pe unul dintre cutezăto
rii aceștia in lucrul asupra pă
mântului. Se afla intr-una din 
cele 73 de parcele pe care — 
în tot cuprinsul comunei — ur
mărește neîntrerupt dezvoltarea 
tuturor culturilor de cimp, fă- 
cind tot felul de încercări cu 
soiuri de plante, cu fertilizări, 
cu amendamente. Este vorba 
de primarul comunei Drăgă- 
nești, Miron Horgiu, el însuși 
și grădinar, și crescător de vite, 
ba chiar și mecanic de tractor, 
la nevoie. I-am mărturisit că 
văzîndu-l aplecat intr-un ge
nunchi asupra țarinii și cunos- 
cind povestea celor 73 de par
cele și cea a grădinilor înteme
iate pe nisip și pe piatră, am 
gîndit că pentru toate acestea 
nu se poate expresie mai po
trivită ' " " *
tului". A smulge, roadele 
care avem nevoie.

— Aici, la dumneavoastră, la 
poalele munților, e mult mai 
greu pentru agricultură ca-n 
alte locuri.

— Dacă vrei să faci treburile 
bine, atunci și lucrul timpului, 
și creșterea vitelor, și grădină- 
ria sint grele peste tot. Dar 
asta e datoria noastră, a țărani
lor. E datoria noastră către țară 
și trebuie să ne-o facem foarte 
bine.

Și, ziclnd acestea, Miron Hor
giu se aplecă din nou intr-un 
genunchi asupra pămîntului, 
intr-unui din cele 73 de locuri 
pe care urmărește an de an 
creșterea culturilor și face tot 
felul de încercări pentru ca 
recoltele să fie mai bogate.

Privindu-l pe acest tinăr șl 
inimos primar bihorean, am în
țeles mai bine tilcul noului 
nume al satului, strădania a- 
cestor oameni pentru neconte
nita sporire a rodniciei ogoare
lor, pentru a transforma fieca
re loc intr-o adevărată grădină.

decit „a smulge pămin-
de

Gh. ATANASIU 
Ioan LAZA
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0 PRIMĂVARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE 
LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLEI

problemă prioritară a producției
în fiecare ramură!

DUPĂ SOARE SAU 
DUPĂ STAREA TERE
NULUI ? In ciuda vre
mii capricioase din ultimele 
zile, agricultorii dip județul 
TIMIȘ au reușit să încheie 
semănatul culturilor din 
urgența I, să însămînțeze 
însemnate suprafețe cu sfe
clă de zahăr, să planteze 
cartofi și varză timpurii, 
ceapă uscată și rădăcinoa- 
se. Sub îndrumarea specia
liștilor, mecanizatorii și coo
peratorii din unitățile apar- 
ținind consiliilor agroindus
triale Găvojdia, Bethausen, 
Belinț, Mașloc, Lugoj, folo
sind fiecare oră bună de 
lucru in cimp, au semănat 
inul pentru ulei pe mai bine 
de un sfert din suprafețele 
planificate. De remarcat că 
viteza de lucru a crescut de 
la o zi la alta, ca urmare a 
preocupării pentru depista
rea solelor și parcelelor mai 
zvîntate și dirijarea opera
tivă a mijloacelor mecanice 
pe terenurile propice desfă
șurării semănatului. Ca ur
mare, unele cooperative 
agricole, cum sînt cele din 
Bethausen și Găvojdia, 
bunăoară, au și încheiat a- 
ceastă lucrare. In ferma ve
getală condusă de inginerul 
Pavel Madina, de la C.A.P. 
Găvojdia, s-a trecut de în
dată si la semănatul sfeclei 
de zahăr pe cele 31 hectare 
planificate.

Jnsemnate suprafețe cu 
sfeclă de zahăr au fost cul
tivate și în unități din con
siliile agroindustriale Biled 
și Ciacova. Sint insă in ju
dețul Timiș și cooperative 
agricole de producție și în
treprinderi agricole de stat 
unde semănatul 
din urgența a 
încă declanșat 
atit din cauza 
dicate din sol, 
nejustificate a 
liști care așteaptă numai 
zile însorite, deși peste tot 
există porțiuni de teren mai 
zvintat. Așa se și explică di
ferențele mari la pregătirea 
terenului și la semănat între 
unități sau consilii agro
industriale vecine. Desigur, 
fiecare zonă, fiecare solă are 
particularitățile ei și specia
liștii trebuie să răspundă de 
stabilirea momentului optim 
pentru lucru, dar diferențele, 

bpoa^ș . i ’
ințfe' unități ,yec;ine nu . sș, 

! ji&riflcă. De pilda.' îți' coți'st-r 
1 liile ‘agroindustriale Mașloc,

Cărpiniș și Jamu Mare s-a 
executat un volum de lucrări 
de circa trei ori mai mare 
decît în consiliile agroindus
triale vecine Orțișoara, 
Cenei și Gătaia. Apoi, semă
natul este întîrziat chiar în 
zona de cîmpie a județului, 
unde, deși precipitațiile au 
fost mai frecvente, solurile 
sînt totuși mai permeabile 
decît în zona colinară, exis
tînd și aici peste tot sole pe 
care se putea lucra. Dar, din 
păcate, s-a făcut „prezentă" 
aceeași păgubitoare mentali
tate a așteptării timpului 
frumos. (Cezar Ioana, cores
pondentul „Scînteii").

culturilor 
II-a n-a fost 
și aceasta nu 
umidității ri- 
cît a reținerii 
unor specia-

con- 
decit 
con- 
tere-

gricole de primăvară în ju
dețul MARAMUREȘ este și 
avansul tfe o săptămînă față 
de anul trecut datorită 
dițiilor mai favorabile 
de obicei. Se lucrează 
comitent la pregătirea
nului și însămînțări, la elimi
narea excesului de umiditaie 
de pe unele terenuri mai 
joase și Ia fertilizarea în zo
nele în care iarna mai păs
trează încă urme. De men
ționat că planul la fertilizare 
cu îngrășăminte naturale a 
fost depășit în această pe
rioadă cu peste 69 la sută, 
suplinindu-se astfel parțial 
nerealizările din programul

că de la Timișoara. Problema 
a fost soluționată cu spriji
nul Consiliului agroindus
trial Ulmeni, consiliu care, 
din producție proprie, putea 
oferi sămînța solicitată, cîști- 
gindu-se astfel timp impor
tant pentru însămînțat. Tot 
așa, prin control si îndruma
re concretă la fata Jocului 
se coordonează și ridicarea 
și păstrarea pînă la ora se
mănatului a cartofilor, de
oarece există pericolul înghe
țului peste noapte. „în uni
tățile Consiliului agroindus- 
trial-Ulmenl — ne spunea 
președintele acestuia. Vasile 
Moraru, s-au luat măsuri de

în care se acționează pen
tru valorificarea la maxi- 

. mum a fiecărei zile, a fie
cărei ore bune de lucru, am 
avut ocazia să ne convin
gem cu prilejul unui raid 
efectuat în mai multe uni
tăți agricole de stat și co
operatiste. De la tovarășul 
Vaier Drăgan, președintele 
consiliului agroindustrial 
Berzovia, aflăm că în co
operativele agricole orzul și 
mazărea au fost insămi-ița- 
te pe cea mai mare parte a 
suprafețelor. La cooperativa 
agricolă de producție Ver- 
meș, sub directa suprave
ghere a inginerului-șef Emi-

execuție a lucrărilor, atît ca 
urmare a unor condiții cli
matice mai dificile, dar mai 
ales a slabei preocupări de a 
urmări starea terenului și a 
scoate in cimp formațiile de 
lucru. Și în aceste _ unități 
semănatul trebuie încheiat 
în cel mai scurt timp. Pen
tru că posibilități există. 
(Ion D. Cuca, coresponden
tul „Scînteii").

"X\
Sondajul
în actualitatea

economică

I.L.F. Caraș-Severin. La ferma horticolă Bocșa lucrările de sezon sint executate cu cea 
mai mare grijă pentru calitate Foto : E. Dichiseanu

primului trimestru Ia fertili
zarea cu îngrășăminte chi
mice.

Deși terenurile nu sînt 
•peste tot zvîntate s-au însă- 

numai la semănat, mințat. pe parcelele accesi
bile, 5 400 hectare cu 
ovăz, plante furajere și le- 
glumă. Cum ne spunea ingi
nerul Ștefan Teușan, direc
torul S.M. A. Seini, ....chiar
dacă nu s-a încheiat însă- 
mînțarea pe nici una din 
tarlalele începute. totuși, 
urmărindu-se permanent sta
rea terenului, s-a putut 
pune sub brazdă sămînța pe 
mai bine de 200 hectare. Cele 
mai 
crări 
tiste

In 
dustriale 
cimp activiști de partid, spe
cialiști de la organele agri
cole județene pentru a spri
jini la fata locului coopera
torii și mecanizatorii în solu
ționarea problemelor specifi
ce acestei campanii. Un 
exemplu : în Consiriul agro
industrial Șomcuta Mare mai 
era nevoie de 500 kg sămîn- 
ță de trifoliene. cantitate 
care era așteptată să soseas-

O SĂPTĂMÎNĂ A- 
VANS FATĂ DE ANUL 
TRECUT. între caracte- 

^risticile actualei campanii a-

Veghind la 
tarea atitudinii

Ce relevă o analiză efectuată
in întreprinderi din județele Bihor,
Botoșani, Maramureș și Teleorman

fiecare întreprin-
oi

avansate la aceste lu- 
sînt unitățile coopera- 

din lunca Someșului, 
toate consiliile agroin- 

se află zilnic pe

pregătire a terenului ce va 
fi cultivat cu cartofi. în așa 
fel incit semănatul să se 
poată face la nevoie și pe 
ploaie. (Gheorghe Snsa, co
respondentul „Scînteii"),

RITM INEGAL. Con- 
dițiile favorabile din această 
săptămînă au permis ca în 
majoritatea unităților a- 
gricole din județul CARAȘ- 
SEVERIN să fie ' ‘
ritmul de execuție la prin
cipalele lucrări 
campaniei de primăvară, 
„îmbunătățirea treptată a 
timpului — ne spunea tova
rășul Petru Brie, director 
adjunct al direcției agricole 
județene — a favorizat din 
plin declanșarea însămînță- 
rilor din epoca I. Efect 
direct al bunei pregătiri a 
actualei campanii, ritmul a- 
tins în ultimele zile ne dă 
garanția că semănatul cul
turilor de primăvară se va 
încheia Ia timp. Pînă luni 
seara, la culturile din urgen
ța I sămînța era încorporată 
pe 94 la sută din suprafața 
planificată.

Concret, asupra modului

accelerat
specifice

lian Zsoley, se lucra Ia pre
gătirea pentru ultimele su
prafețe cu mazăre. Reali
zări asemănătoare se înre
gistrează și la .Șoșdea, Mău- 
reni, Ghertenîș, unde am 
notat suficiente dovezi de 
hărnicie ce atestă că insă- 
mințările din epoca I se vor 
încheia la termenul stabilit. 
Sarcini mult mai mari in a- 
ceastă perioadă revin între
prinderii agricole de stat 
Măureni, unitate care în 
ziua raidului nostru a în
cheiat semănatul pe cele 450 
hectare de ovăz. După cum 
ne-a declarat inginera-șefă 
a unității, Silvia Bertea, 
pentru modul în care au ac
ționat se cuvin a fi eviden
tial toți mecanizatorii și cu 
precădere Aurel Aiordă- 
chioaiei, Gheorghe Roman, 
Claudiu Filimon și Rusalin 
Tabac, pe care i-am găsit 
la lucru la ferma nr. 4 — 
Fizeș.

Nu aceleași constatări fa
vorabile se pot face în ce 
privește unele unități din 
consiliile agroindustriale 
Păltiniș și Bozovici, unde 
rezultatele sint sub nivelul 
impus de actualul stadiu de

MĂSURI PENTRU 
RECUPERAREA ÎNTÂR
ZIERILOR LA PLAN
TAREA POMILOR. ° 
lucrare prioritară din agri
cultura județului VASLUI o 
constituie in aceste zile des
fundarea terenurilor in ve
derea plantării pomilor fruc
tiferi. ~ 
care 
acum .
pentru plantare a fost neco
respunzător, comandamentul 
agricol județean a întreprins 
măsuri de natură a grăbi 
această lucrare. „Avem de 
plantat în acest an o supra
față destul de mare — ne 
spunea inginerul Ion Har- 
nagea, directorul Trustului 
horticol județean. Din 
770 hectare care 
desfundate, pînă la 20 mar
tie am executat această lu
crare doar ne 186 hectare, cea 
mai mare parte din suprafața 
ce urmează să fie plantată 
în această primăvară nefiind 
pregătită. Dar, așa cum s-a 
indicat, ne concentrăm în 
prezent toate forțele de care 
dispunem pentru grăbirea 
ritmului de lucru, în așa fel 
incit să plantăm întreaga 
suprafață prevăzută în timpul 
optim și de bună calitate".

Cum se acționează concret 
în acest scop ? Pe măsură ce 
se finalizează lucrarea în 
vii, mașinile sînt transferate 
la desfundarea terenului 
pentru pomi, numărul trac
toarelor S-l 500 care lucrează 
acum grupat ajungînd la 32. 
O dată cu desfundarea se 
execută și nivelarea terenu
lui, astfel ca la momentul 
oportun să se treacă neîntîr- 
ziat la plantare. De mențio
nat că pentru întreaga su
prafață prevăzută a se reali
za în această primă etapă a 
anului a fost asigurat mate
rialul săditor din soiuri de 
mare productivitate de măr, 
păr, prun și altele. La fie
care punct de lucru se află 
permanent cadre de specia
litate, care supraveghează 
nemijlocit modul în care se 
lucrează. în majoritatea uni
tăților se muncește în două 
schimburi din zori și pînă 
noaptea tîrziu. în fermele 
întreprinderilor agricole de 
stat in care munca a fost 
bine organizată de la înce
put, rezultatele sînt foarte 
bune, suprafața prevăzută 
pentru noile plantații fiind 
pregătită în întregime.

în cooperativele agricole 
de producție Averești, Po
gana și Solești, unde sînt 
concentrate cele mai însem
nate suprafețe, dar unde se 
înregistrează și cele mai mari 
rămîneri în urmă, a fost 
suplimentat! numărul de trac
toare pentru ca lucrările să 
fie și mai mult intensifi
cate. (Petru Necula, cores
pondentul „Scînteii").

Deoarece ritmul in 
s-a desfășurat pină 
pregătirea terenului

cele 
trebuiau

In această perioadă în care în 
dere și ramură eforturile colectivelor de oameni 
muncii sînt concentrate pentru îndeplinirea integrală 
a sarcinilor de plan și a prevederilor programului 
suplimentar de producție, pe primul trimestru al anu
lui, așa cum s-a subliniat la Ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în centrul preocupări
lor organelor și organizațiilor de partid, ale consilii
lor de conducere ale ministerelor, ale consiliilor oame
nilor muncii din centrale și întreprinderi trebuie să se 
afle realizarea riguroasă a planului la export.

In acest sens, conducerea partidului a indicat ca

producția pentru export sâ fie astfel organizată și ur
mărită incit mărfurile cu această destinație să poată 
fi fabricați in prima parte a fiecărei luni, astfel in
cit să existe vreme suficientă pentru expedierea și 
sosirea lor ia partenerii externi la datele stabilite și 
încasarea cit mai rapidă a contravalorii produselor 
livrate,

Ancheta-sondaj de azi a „Scînteii" își propune să 
analizeze cum sînt indeplinite aceste cerințe, ce pro
bleme se ridică în realizarea sarcinilor la export și 
cum sint ele soluționate.

Maximă receptivitate 
la cerințele partenerilor 
externi

In unitățile economice din județul 
Bihor, în primele două luni ale anu
lui s-au obținut rezultate superioare 
în realizarea producției pentru ex
port. Se regăsesc in aceste împliniri 
activitatea susținută desfășurată de 
comitetul județean de partid, preo
cupările perseverente ale comisiei 
județene de export pentru urmărirea 
riguroasă, în fiecare întreprindere, a 
realizării sarcinilor în acest domeniu 
și soluționarea operativă a proble
melor care apar. Astfel, bilunar, îm
preună cu directorii de intreprin- 
deri, secretarii comitetelor de partid 
și responsabilii cu exportul din uni
tăți, se analizează asigurarea cu 
contracte, mersul aprovizionării teh- 
nico-materiale, efectuarea livrărilor 
către partenerii externi. Săptămînal, 
cu participarea directorilor comer
ciali, se dezbat toate problemele de 
care depinde îndeplinirea integrală, 
la nivelul stabilit, a planului de ex
port. Un asemenea stil de muncă 
direct, concret este propriu și comi
siilor de export din întreprinderi.

— Experiența ne arată că reușita 
în activitatea de export depinde în 
esență de respectarea a două cerin
țe — ne spune tovarășul Eugen Cos- 
ma, director adjunct al întreprinde
rii „Sinteza" din Oradea. Prima se 
referă la promptitudinea maximă în 
onorarea comenzilor. A doua, la fel 
de importantă, vizează adaptarea 
rapidă la exigențele formulate de 
partenerii externi.
i,f. Cum se asigură receptivitatea față 
de cerințele pieței externe ? Un sin
gur exemplu, edificator: un impor
tant contract de sinoratox 96 Ia 
sută, perfectat la sfîrșitul anului 
trecut cu o firmă străină, prevedea 
realizarea acestui produs cu para
metri de calitate superiori celor sta
biliți în contractele onorate în 1985. 
Adaptarea tehnologiei și a instala
țiilor s-a făcut în timp record, obli
gațiile contractuale realizîndu-se a- 
cum cu operativitatea necesară.

— Regula generală este ca pro
ducția pentru export să fie lansată 
în fabricație cu o decadă înainte de 
începerea lunii de plan_— ne pre
cizează 
secției 
produs 
măresc 
secției și a întreprinderii. Procedînd 
în acest fel. comenzile sînt onorate 
în primele două decade, astfel incit 
Ia sfîrșitul lunii să nu rămînem cu 
stocuri de mărfuri pentru care nu 
s-au emis buletine vamale.

în întreprindere există deci aproa
pe toate condițiile ca planul la ex
port pe acest trimestru să fie

chimista Ana Pantea, șefa 
organo-fosforice II. Fiecare 
și partidă de contract se ur- 
zilnic de către conducerea

CONTROLUL OAMENILOR MUNCII IN ACȚIUNE

mai ales pe re-substanțial depășit, 
lația devize convertibile. Am pre
cizat „aproape", intrucit este nece
sar ca un important furnizor. Com
binatul siderurgic din Galați, să-și 
onoreze obligațiile contractuale, li- 
vrînd neîntirziat cele 75 tone de 
tablă decapată restante, fără de care 
nu se pot confecționa ambalajele 
necesare produselor destinate expor
tului.

Preocupări, inițiative, 
rezultate

respectarea strictă a legalității și contribuind la dezvol-
.......... înaintate in rîndul personalului din unitățile de servire 

publică, la extinderea experienței pozitive, ca și la combaterea neajun
surilor ce se mat manifestă în activitatea unora dintre aceste unități, 
controlul oamenilor muncii reprezintă un eficient factor de educație 
civică, precum șl de perfecționare a activității sociale, creează teren 
pentru o largă participare cetățenească la conducerea vieții obștești. 
Evident, pentru ca aceste obiective de însemnătate socială deosebită să-și 
găsească materializarea practică se impune — înainte de orice — ca 
propunerile și sesizările echipelor să se bucure de atenția necesară, să 
fie examinate și rezolvate cu responsabilitate, în condițiile și termenele 
legale, de către conducerile unităților supuse controlului, precum și de 
către celelalte organisme cu atribuții in această privință.

Care este situația, din acest punct de vedere, in municipiul Dro
beta-Turnu Severin ?

punct de vedere, în municipiul Dro-

RECEPTIVITATEA FAȚĂ DE SE
SIZĂRI — CONDIȚIA EFICIENȚEI. 
Pe „agenda" controlului oamenilor 
muncii, activitatea din rețeaua co
mercială deține în municipiu un loc 
principal, date fiind mărimea și com
plexitatea sectorului respectiv, im
portanța sa socială. Numeroase as
pecte concrete din activitatea de zî 
cu zl a echipelor relevă că. și aici, 
activitatea controlului oamenilor 
muncii constituie pentru unitățile 
verificate un ajutor de seamă, un 
sprijin real în vederea îmbunătățirii 
muncii, optimizării relațiilor cu ce
tățenii.

Un concludent exemplu oferă în 
acest sens unitățile întreprinderii co
merciale de stat pentru mărfuri in
dustriale (I.C.S.M.I.), a cărei con
ducere se preocupă cu atenția cu
venită — și obligatorie — de valori
ficarea sugestiilor, observațiilor și 
propunerilor formulate de echipele 
obștești. Semnificativ in acest sens 
este faptul că responsabililor uni
tăților li s-a stabilit obligația de a 
raporta conducerii întreprinderilor 
despre desfășurarea controalelor 
chiar în ziua în care au avut loc, 
aceasta pentru a se studia imediat și 
chiar a se aplica acele propuneri și 
sesizări ce pot fi soluționate pe loc. 
în plus, pe baza acestor rapoarte se 
face informarea trimestrială, urma
tă de o dezbatere cu șefii de unități, 
la care sint invitați și responsabilii 
echipelor — prilej de analiză exi
gentă și dialog direct și de confrun
tare fructuoasă a opiniilor reprezen
tanților comerțului cu cele ale ce
tățenilor.

Ca urmare a bune' colaborări din
tre echipe si umtăți'e
multe măsuri de ne-feeționare 

^•eorganizare a rețelei comerciale, de

utilizare a spațiilor de servire sau 
de îmbunătățire a aprovizionării, dar

control : reprofilarea unuia din cele 
două magazine „surori". Și exem
plele pot continua, toate demonstrind 
cit de necesară este prezența contro
lului oamenilor muncii, cit de opor
tună este acuitatea ochiului „proas
păt" al cetățeanului-controlor, ca 
„purtător de cuvînt" avizat și auto
rizat al opiniei publice.

Stimulați de interesul acordat, con- 
statind că activitatea depusă este 
utilă și binevenită, controlorii ce au 
în raza lor de preocupări unitățile 
I.C.S.M.I. și-au perfecționat și in
tensificat, la rindul lor, activitatea 
— în 1985 numărul controalelor fiind 
cu o cincime mal mare decît în anul 
precedent. Fapt ce demonstrează, o

goana condeiului. Despre măsurile 
luate sau preconizate de cel în drept 
— nici un cuvînt. De ce ? Pentru că, 
în cele mai multe dintre cazuri, nici 
nu s-a pus problema acestor măsuri.

Iar în unele unități — cum ar fi 
cele ale I.L.F. din piața „Mircea" — 
n-am intîlnit în registrele unice de 
control nici măcar banalul „V". Deși 
cei in drept să verifice și să ia mă
suri ar fi avut ce vedea. Chiar și 
numai de s-ar fi oprit la prima uni
tate (I.L.F. nr. 1), în care echipa 
de control (cu legitimația nr. 409) 
constatase și consemnase, cu cîteva 
luni în urmă : întîrzieri la program, 
marfă dosită, lipsă la gramaj. Cum 
se vede, ignorarea controlului oame-

asa ceva să urmărească. Numai că 
asemenea stări de lucruri nu pot fi 
în nici un caz tolerate, existînd pen
tru contracararea ei remedii eficace, 
prevăzute în reglementările legale

contro’ate.
si

Sprijin efectiv în îmbunătățirea
activității comerciale!

Ancheta „Scînteii” în municipiul Drobeta-Turnu Severin

și unele sancțiuni, cînd a fost cazul, 
au pornit de la sesizările și propu
nerile controlului oamenilor muncii. 
Așa, de pildă, nu cu mult timp in 
urmă, mai multe echipe au consta
tat absența din unitățile comerciale 
a unor mărfuri — confecții pentru 
elevi, diverse obiecte de uz casnic, 
o seamă de. unelte agricole. Sesi
zată, întreprinderea comercială a 
răspuns că acestea ar fi produse 
„deficitare". Dar una din echipe nu 
s-a mulțumit cu un asemenea răs
puns, motiv pentru care s-a adre
sat producătorilor de industrie mică, 
de la care a aflat că... duc lipsă de 
clienți. Puși față în față, producă
torii și comercianții nu au mai avut 
decît să perfecteze contractul pen
tru mărfurile în cauză, ce au apărut 
curînd in galantare. Sau o altă si
tuație : în cartierul CET-Nord nu 
era nici un magazin de metalo- 
chimice ; în schimb, două magazine 
vecine, amîndouă de textile, își fă
ceau o inutilă concurență. Soluția, 
cit se poate de limpede (dar de ce 
întîrziase atîta vreme ?), s-a ivit tot 
ca urmare a propunerii echipei de

dată în plus, că între receptivitatea 
față de sesizările controlului oame
nilor muncii și eficacitatea acestuia 
există o strînsă legătură. Ceea ce, 
în cuvinte simple, dar convingătoa
re, spunea și un controlor obștesc 
cu multă experiență, Alexandru Gri- 
goraș : „Cînd munca îți este luată 
în seamă, ai o mulțumire sufleteas
că, ai curaj și motiv să te zbați în 
continuare, să insiști ca lucrurile să 
meargă din ce in ce mai bine."

DE CONSEMNAREA 
Si totuși. în raidul 
mai multe unități de

DINCOLO 
„VĂZUT", 
nostru Prin__ ______ . .... ...
servire publică din Drobeta-Turnu 
Severin, am intîlnit, în afara unor 
aspecte pozitive, și destule situații 
ce evidențiază persistența unor ati
tudini necorespunzâtoare față de 
controlul oamenilor muncii, mergînd 
de la „intere;":!" mimat pină la ne
păsarea flagrantă. Astfel în multe 
unități comerciale sesizările echipe
lor, consemnate în registrul unic de 
control, nu au a'tă urmare decît... 
apostila „V" (Văzut) aruncată din

nilor muncii favorizează incorecti
tudinea, încălcarea normelor ele
mentare de lucru din comerț. Și 
este grav că o asemenea atitudine 
de nepăsare și dezinteres își găsește 
teren de răspîndire in unitățile I.L.F. 
Să ne mirăm că unul din responsa
bilii unităților de „Aprozar" a mers 
pină acolo incit și-a permis să-i „in- 
cunoștințeze" pe membrii echipei 
desemnate să-i controleze activita
tea : „Puteți scrie, că tot nu ia ni
meni nici o măsură" ?!

Sint practici și mentalități inad
misibile, care reprezintă încălcări ale 
spiritului și prevederilor legilor și 
care nu au ce căuta într-o unitate 
de servire publică. Pe lingă faptul 
că asemenea apucături duc la per
manentizarea și agravarea neajunsu
rilor, trebuie arătată și o altă con
secință, la fel de negativă, anume 
descurajarea echipelor care, văzind 
că activitatea nu le este luată în 
seamă, își răresc tot mai mult con
troalele... (Nu intimplător, în unele 
unități din piața „Mircea". echipele 
de control nu mai călcaseră de mul
tă vreme). S-ar putea ca unii chiar

COMISIA SE OCUPA... CÎND E 
DINAMIZATA DE ALȚII. Aspecte 
de genul celor semnalate îndreptă
țesc o întrebare-: oare se cunoaște 
pretutindeni cine trebuie să contro
leze înfăptuirea măsurilor propuse 
de controlul oamenilor muncii ? Or, 
prevederile legale sînt clare : aceas
tă obligație 
al F.D.U.S., 
siei sale de 
a activității 
Turnu Severin, 
deși se preocupă de instruirea și 
organizarea echipelor, nu urmărește 
sistematic, așa cum ar trebui, modul 
în care sînt luate în considerație se
sizările echipelor, nu intervine 
prompt, de fiecare dată cînd constată 
nereguli, pentru înlăturarea aces
tora.

Este adevărat, în cîteva cazuri s-a 
acționat eficient, dar aceasta la in
sistența citorva responsabili mai 
fermi de echipe care, spre lauda lor, 
n-au acceptat să lase fără urmări 
constatările echipelor din care făceau 
parte. Cu atît mai mult cu cit in 
cazurile respective s-au obținut re
zultate încurajatoare, rămîne 
înțeles de ce comisia nu și-a 
și generalizat încă această 
riență 1

Este de 
itor, acest 
precizate, 
aproape și permanent modul în care 
sint transpuse in practică propune
rile și sesizările echipelor, organi
zed diverse acțiuni — schimburi de 
experiență, mese rotunde, analize — 
pentru a nu mai permite manifes
tări de nereceptivitate și lipsă de 
responsabilitate. Altfel spus, comi
sia ce îndrumă controlul oamenilor 
muncii si consiliul municipal 
F.D.U.S. sînt chemate să facă 
ce este necesar pentru ca acest 
strument specific al democrației 
cialiste să acționeze din plin, în 
teresul bunei serviri a populației, 
creșterii calității vieții cotidiene.

Ion MARIN 
Visqil TATARU 
corespondentul „Scînteii"

Exigență sporită pentru 
calitate pe întreg 
fluxul tehnologic

Pentru 
prioritate 
portului, comitetul județean de par
tid, comisia pentru export de la ni
velul județului Botoșani intervin 
operativ pentru prevenirea orică
ror dereglări in aprovizionarea cu 
materii prime și materiale, in rit
micitatea execuției și livrarea pro
duselor către firmele străine. Așa se 
explică faptul că o bună parte din 
întreprinderile care au sarcini la 
export și-au onorat 
superioare obligațiile contractuale. 
Astfel, întreprinderea „Integrata' 
de in și Fabrica de izolatori elec
trici din sticlă și-au îndeplinit cu 
un important avans planul pe pri
mul trimestru al anului, în timp ce 
întreprinderea „Electrocontact" și 
Filatura de melană și-au asigurat 
condiții pentru a atinge acest obiec
tiv în următoarele două-trei zile.

— Formațiile de lucru specializate 
pe care le-am constituit în fiecare 
secție și atelier, ne-a spus ing. 
Mihai Alexa, directorul întreprin
derii „Electrocontact", înregistrează 
rezultate tot mai bune, în timp ce 
compartimentele funcționale se stră
duiesc și reușesc să asigure condi
ții tehnice și materiale ca pină la 
mijlocul fiecărei luni să se încheie 
fabricația întregii producții plani
ficate la export pe luna respectivă, 
începînd cu acest an, am adoptat 
și cîteva măsuri pentru îmbunătă
țirea activității de concepție și de 
control tehnic de calitate.

Intr-unui din atelierele de proiec- 
tare-cercetare, ing. Dumitru Dimofte 
ne-a relatat despre sistemul eficient 
de conlucrare permanentă cu între
prinderile de comerț exterior „Elec- 
tro-importexport", „ARCOM" și 
„Electronum", cu unități de alt pro
fil. Sistemul de conlucrare instituit 
din acest an nu se rezumă numai la 
primirea de noi oferte pentru ex
port, ci privește și informarea cit 
mai operativă și exactă în legătură 
cu ceea ce se solicită pe piețele 
externe, cu „pulsul" acestora. în te
meiul unor asemenea informații 
complexe s-a reușit să se treacă la 
perfecționarea unor produse chiar 
în ziua în care unii dintre partene
rii externi au anunțat că ar dori să 
modifice anumite caracteristici teh
nice.

— în domeniul electrotehnicii și 
al electronicii, noutățile apar cu 
fiecare zi, iar cîștigarea unei oferte 
sau a unei licitații depinde de multe 
ori tocmai de această receptivitate 
față de nou 1— ne-a spus ing. Nicolae 
Iosub. șeful controlului tehnic de 
calitate. în perioada imediat urmă
toare vom stabili o legătură direc
tă și cu Institutul de economie mon
dială, ale cărui studii și cercetări 
de specialitate ne sînt de mare uti
litate pentru cunoașterea piețelor 
străine și deci pentru sporirea efi
cienței întregii noastre activități de 
export.

realizarea și livrarea cu 
a producției destinate ex-

în condiții

FLEXIBILITATE ȘI EFICI
ENȚA ÎN ORGANIZAREA 
PRODUCȚIEI DE EXPORT. Dl 
incinta intreprinderii de tricota
je „Unitatea" din Sighetu Mar- 
mației intrase la încărcat o ma
șină specială de mare capacitate 
pentru transportul confecțiilor. 
De la Eliza Stoica, directoarea 
intreprinderii, am aflat că se ex
pedia marfa dintr-o ■ comandă 
specială primită din partea unei 
firme din Anglia : jachete pen
tru femei. Pentru a putea reali
za produse de înaltă calitate, 
întreprinderea a fost, dotată cu 
mașini speciale, de finețe și ca
pacitate corespunzătoare, capa
bile să atingă productiv tați 
înalte. Totodată, au fost pregă
tiți peste 300 confecționeri pen
tru produsele cu un grad înalt de 
dificultate in execuție, intri ei 
numărîndu-se muncitori cu cali
ficare deosebită, cum sint Ște
fan Mich, Florica Nan, Marin 
Marincean, Maria Sechel.

De la secretarul comitetului 
de partid al intreprinderii, to
varășa Valeria Pop, am aflat că 
toate aceste măsuri și altele pe 
care nu le-am amintit au fost 
dezbătute intr-o plenară a co
mitetului de partid încă in luna 
decembrie a anului trecut, in 
perspectiva lărgirii flexibilității 
organizatorice și tehnologice, in 
vederea onorării exemplare a 
sarcinilor la export.

Iar rezultatele economice sint 
pe măsură : tricoterii sigheteai 
și-au creat condiții pentru de
pășirea cu pește 22 la sută a 
planului 
trimestru

de export pe primul 
al anului.
ZI - PROBLEMELEZI DE _________

FABRICAȚIEI SOLUȚIONATE 
PROMPT. întreprinderea meca
nică de material rulant din Ro
șiori de Vede este cea mai mare 
unitate din țară specializată in 
repararea vagoanelor de marfă. 
Iar de cițiva ani colectivul in
treprinderii a devenit și expor
tator de anumite piese de 
schimb, instalații și utilaje. 
Cum a pătruns pe piața exter
nă ? Simplu — prin realizarea 
unor produse de înalt nivel ca
litativ. In acest an — compara
tiv cu 1985 — planul la export 
este dublu. După cum ne rela
ta ing. Constantin Crăsneanu, 
directorul întreprinderii, în ve
derea înfăptuirii acestor preve
deri mobilizatoare, s-a pus ac
centul pe organizarea judicioa
să a muncii și a producției, în
tărirea ordinii și disciplinei în 
sectoarele și atelierele care au 
o contribuție principală în reali
zarea produselor destinate 
partenerilor externi.

Comitetul de partid, consiliul 
oamenilor muncii urmăresc zil
nic și analizează săvtăminal sta
diul realizării producției fizice. 
In acest scop este bine pus la 
punct și un dispecerat la nive
lul conducerii întreprinderii, 
încă din prima parte a acestei 
luni au fost lansate în fabricație 
produsele prevăzute în contrac
tele din trimestrul II al aces
tui an.

revine consiliului local 
prin intermediul comi- 

coordonare si îndrumare 
echipelor. La Drobeta- 

comisia respectivă,

de ne
însușit 
expe-

în vi-aceea necesar ca. 
organism, cu sarcini bine 
să urmărească mai înde-

al 
tot 
in- 
so- 
in-

y

In concluzie, din investigație s-a desprins că planul la export poate 
fi îndeplinit ritmic, integral dacă producția este bine și din vreme pre
gătită sub toate aspectele : organizatoric, tehnic și tehnologic. Totodată, 
concentrarea fabricației produselor pentru export in prima parte a fie
cărei luni și terminarea acesteia cu un avans de 10-15 zile - necesar 
expedierii și întocmirii formalităților vamale — dă garanția onorării ri
guroase a obligațiilor din contractele externe.

De asemenea, experiența unor colective a dovedit că asigurarea 
unei anumite flexibilități organizatorice permite adaptarea rapidă a fa
bricației la cerințele partenerilor, ceea ce este de natură să sporească 
prestigiul unităților respective pe piața externă, să determine sporirea 
realizărilor în acest domeniu. Sintetizînd, se cuvine subliniat că în fie
care întreprindere urmărirea îndeaproape, zilnică, și analiza periodică a 
stadiului realizării produselor destinate pieței externe permit sesizarea 
la timp a problemelor care apar și soluționarea lor operativă.

Anchetă-sondaj realizată de Corneliu CARLAN 
și corespondenții „Scînteii"

Puternică angajare in întrecere
(Urmare din pag. I)
scbite revin cadrelor de 
și activiștilor organelor 
municipale și orășenești 
organizațiilor de partid și conduce
rilor din 
ministere, 
formulate 
partidului, 
este să-și 
bune condiții rolul și răspunderile 
pe care le au în organizarea și con
ducerea întregii activități economi
ce, să analizeze zilnic cum se rea
lizează planul la producția fizică și, 
în primul rind, Ia export, să solu
ționeze cu promptitudine și răspun
dere toate problemele ce condițio
nează desfășurarea la un nivel su
perior de eficiență a producției.

Angajarea fermă a oamenilor

conducere 
județene, 

de partid,
întreprinderi, centrale și
In spiritul exigențelor 

de secretarul general al 
datoria lor de căpetenie 

îndeplinească in cele mai

muncii din toate unitățile și ramu
rile economiei 
competiție 
gloriosului 
zilei de 1 
înfăptuirii 
mentelor 
Cu toții, 
orașe și sate, răspunzînd vibran
telor îndemnuri adresate de se
cretarul general al partidului, își 
fac un titlu de cinste din a obține 
rezultate superioare în producția 
materială, conștienți că numai prin 
munca avîntată, plină de abnegație 
și elan revoluționar a fiecăruia și a 
tuturor se asigură dezvoltarea acce
lerată a întregii economii, sporirea 
necontenită a venitului național, 
a avuției întregului popor, mersul 
ferm înainte -al patriei pe calea pro
gresului economic și social.

naționale în marea 
a muncii in întîmpinarea 
jubileu al partidului și a 
Mai constituie 
planului 
asumate 
oamenii

Și 
în 

muncii

: garanția 
a angaja- 

întrecere. 
de la
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Timpul frumos îndeamnă la acțiuni Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ELENE

cetățenești de gospodărire
si înfrumusețare a localităților
Ai i

Dau, o înaltă apreciere mesajului dumneavoastră de felicitări și bune 
urări pe care mi l-ați adresat cu ocazia Zilei naționale a Australiei.

Vă transmit mulțumirile mele și ale poporului australian pentru salu
tul dumneavoastră călduros.

N. M. STEPHEN
Guvernatorul general al Australiei

Excelenței Sale
Domnului CHRISTOS SARTZETAKIS

Președintele Republicii Elene

CUM S-A LUCRAT DUMINICĂ Șl CARE SÎNT PRIORITĂȚILE 
ACESTEI SĂPTÂMÎNI ÎN DOMENIUL EDILITAR CONFERINȚELE JUDEȚENE ALE SINDICATELOR

Această săptămină — ultima din actualul trimestru 
— constituie o perioadă de solicitări maxime in toate 
domeniile de activitate, oamenii muncii mobilizindu-și 
forțele pentru finalizarea planurilor de producție in
dustrială, pentru desfășurarea lucrărilor agricole de 
sezon, pentru îndeplinirea sarcinilor din celelalte 
sectoare ale vieții economico-sociale.

Timpul frumos îndeamnă insă la intensificarea 
eforturilor și in privința acțiunilor edilitar-gospodărești, 
această săptămină trebuind să constituie o săptămină 
„de virf" și din acest punct de vedere. După o iarnă 
prelungită, care și-a pus amprenta asupra înfățișării 
localităților, este necesar — lucru de altfel intrat in 
tradiția bunilor gospodari — ca, acum cînd primă
vara și-a intrat pe deplin in drepturi, toți cetățenii,

cu mic cu mare, să participe la curățenia străzilor și 
trotuarelor,- a curților și locuințelor, a parcurilor șt 
zonelor de agrement, a celorlalte dotări edilitare.

Cum această săptămînă a fost precedată de o „du
minică de primăvară autentică" in majoritatea locali
tăților țării (cum au anunțat buletinele meteorolo
gice), am solicitat ieri corespondenților ziarului nos
tru ca, interesîndu-se de programele edilitare pentru 
această săptămînă, să ne trimită informații in legă
tură cu modal cum s-a lucrat duminică pe „șantierele 
curățeniei". Motiv pentru care, George Mihăescu la 
Constanța, Ion Onuc Nemeș la Sibiu și Eugen Teglaș 
la Zalău au adresat prim-vicepreședinților comitete
lor executive ale consiliilor populare municipale 
următoarele întrebări :

PENTRU DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI

ATENA
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Greciei vă transmit, în numele 

poporului român șl al meu personal, cordiale felicitări, precum și urări de 
progres și prosperitate pentru poporul grec prieten.

Nutresc convingerea că relațiile dintre România și Grecia, fundamen
tate pe Îndelungate tradiții de prietenie și colaborare, se vor dezvolta con
tinuu pe toate planurile, în interesul popoarelor român și elen, al păcii, 
securității și colaborării în Balcani, in Europa și în întreaga lume.

♦ NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

1. Cu ce bilanț gospodăresc s-a încheiat ziua de muncă patriotică de duminică ?
2. Care sînt principalele obiective ah programului edilitar-gospodăresc din această 

săptămînă și cum va fi asigurată participarea cetățenilor la realizarea lor ?

Ancheta „Scînteii 
municipiile Constanța,

Sibiu și Zalău

DUMINICĂ — ZECI DE MII DE 
CETĂȚENI AU PARTICIPAT LA 
LUCRĂRILE DE 
De la tovarășul 
prim-vicepreședinte al. Comitetului 
executiv al Consiliului popular mu
nicipal Constanța, aflăm că dumi
nică și în după-amiaza zilei de sîm- 
bătă, 22 
„acțiunea 
localnici. 
Șantierul 
treprinderi 
elevi și pionieri, pensionari și gos
podine. La îndemnul deputaților, al 
comitetelor de cetățeni, asociațiilor 
de locatari. Organizațiilor Democra
ției și Unității Socialiste, cetățenii 
și-au concentrat atenția spre lucră
rile de îndepărtare a pămîntului de 
pe rigole, săparea spațiilor verzi, 
plantarea de arbori și arbuști orna
mentali, trandafiri. S-a lucrat, tot
odată. la repararea gardurilor, la în
treținerea parcurilor, a locurilor de 
joacă pentru copii.

Profitînd de. vremea bună, și lo
cuitorii municipiului Sibiu au ieșit 
duminică în număr mare la lucră
rile de curățenie. După aprecierea 
tovarășului loan Corlaciu, prim-vice
președinte al comitetului executiv 
al consiliului popular local, peste 
25 000 de sibieni au fost prezenți 
duminică în „punctele fierbinți" ale 
orașului, care arăta ca un adevărat 
„amfiteatru al muncii gospodărești". 
Cu greble și mături, cu lopeți și 
cazmale, sibienii au lucrat la ame
najarea și igienizarea spațiilor 
verzi, a aleilor și străzilor, a _ spa
țiilor de parcare din cartiere, înde- 
părtînd noroiul, uscăturile, resturile 
de materiale care dădeau un aspect 
neplăcut localității.

Activitatea de întreținere și înfru
musețare a Sibiului a fost dublată 
duminică — ca și în duminicile pre
cedente — de acțiunea de colectare 
a materialelor recuperabile și refo- 
losibile din gospodăriile populației : 
deșeuri metalice, din hîrtie, sticlă, 
mase plastice. Orașul a fost împărțit 
în zece sectoare alcătuite, în medie, 
din șase circumscripții și în fiecare 
duminică se organizează colectarea 
materialelor din cîte un sector. Ce
tățenii scot în fața casei —cu ocazia 
curățeniei — obiecte ce nu mai fac 
trebuință în gospodărie și mașinile 
de colectare trec și le achiziționează. 
Duminică a fost rîndul cartierului 
Vasile Aron și a zonei din apropiere, 
acțiunea de colectare soldîndu-se cu 
mai multe zeci de tone de materiale 
recuperate.

La Zalău, după aprecierile tovară
șului Alexandru Cozac, prim-vice
președinte al comitetului executiv al 
consiliului popular municipal, dumi
nică și in după-amiaza zilei pre
cedente au participat la lucrările de 
curățenie peste 30 000 de localnici.

martie, au participat la 
curățenia" peste 50 000 de 
oameni ai muncii de la 

naval, de la celelalte in
și instituții din oraș.

Duminică, 23 martie,

CURĂȚENIE.
Marin Neațu,

Au luat sfîrșit conferințele jude
țene ale sindicatelor pentru dări de 
seamă și alegeri. In ultimele zile 
au avut loc conferințele sindicatelor 
din județele Alba, Arad, Bacău, Bi
hor, Brașov, Cluj, Harghita, Iași, 
Mureș. Neamț, Sălaj, Vrancea și din 
municipiul București.

Participanții la conferințe au ana
lizat, cu răspundere și exigență, ac
tivitatea desfășurată de sindicate 
în cincinalul trecut, precum și sar
cinile ce le revin în îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al partidului, a indicațiilor și orien
tărilor de inestimabilă valoare teo
retică și practică date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în acest cadru, au fost evidențiate 
măsurile ce se impun pentru mai 
buna organizare a întrecerii socialis
te în vederea mobilizării energiilor 
creatoare ale milioanelor de membri 
ai sindicatelor in direcția înfăptuirii 
și depășirii planului pe acest an, a 
programului suplimentar de produc
ție industrială, pentru perfecționa
rea activității în toate sectoarele, 
pentru stimularea creației tehnice 
de masă, pentru creșterea producti
vității muncii, îmbunătățirea calității 
produselor, reducerea consumurilor, 
întărirea ordinii și disciplinei, a res
ponsabilității personalului muncitor 
în administrarea și dezvoltarea pro
prietății socialiste, a autoconducerii 
și autogestiunii muncitorești.

Un Ioc însemnat în dezbateri l-au 
ocupat problemele legate de activi
tatea organelor și organizațiilor sin
dicale pentru înfăptuirea politicii 
sociale a partidului și statului pri-

vind îmbunătățirea condițiilor de. 
muncă și viață ale oamenilor mun
cii, aplicarea principiilor socialiste 
de retribuire, realizarea sarcinilor in 
domeniul construcției de locuințe, al 
aprovizionării, dezvoltării bazei pro
prii de tratament și odihnă.

Dezbaterile s-au referit, de aseme
nea, Ia sarcinile sindicatelor in do
meniul politico-ideologic și cultural- 
artistic în vederea educării oameni
lor muncii in spiritul principiilor 
eticii și echității socialiste, al res
pectării legilor țării, pentru dezvol
tarea conștiinței socialiste, a spiritu
lui revoluționar, pentru formarea 
omului nou. constructor conștient al 
socialismului și comunismului în pa
tria noastră.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la conferințe 
au adoptat, în încheierea lucră
rilor. telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Telegramele reafirmă adeziunea 
unanimă a milioanelor de membri 
ai sindicatelor față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru și exprimă hotărirea 
lor fermă de a acționa' cu dăruire 
și abnegație revoluționară, în spiri
tul orientărilor și îndemnurilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
transpunerea în viață a acestei po
litici, pentru îndeplinirea exemplară 
a planului pe acest an și pe între
gul cincinal, a importantelor sarcini 
cuprinse in documentele Congresu
lui al XIII-lea al partidului.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Elene, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
a trimis o telegramă primului-minis- 
tru al Greciei, Andreas Papandrcu, 
prin care ii adresează sincere feli
citări și cele mai bune urări de feri-

cire, de progres și prosperitate pen
tru poporul elen. In telegramă se 
exprimă convingerea că relațiile de 
prietenie, bună vecinătate și colabo
rare dintre România și Grecia se 
vor dezvolta și adinei necontenit., in 
interesul popoarelor român și elen, 
al păcii și colaborării internaționale.

în cartierul Crîngași
Foto : S. Cristian

r

Prin acțiunile desfășurate, bilanțul 
gospodăresc al locuitorilor munici
piului înregistrează, pină acum, ame
najarea a 30 de locuri de joacă pen
tru copii, întreținerea zonelor verzi 
și a parcurilor pe mai multe hectare, 
plantarea a 9 000 trandafiri, curăți
rea trotuarelor, aleilor și străzilor pe 
o suprafață de 30 000 mp.

SARCINI AMĂNUNȚITE PE FIE
CARE CIRCUMSCRIPȚIE. Din răs
punsurile primite la cea de-a 
doua întrebare adresată repre
zentanților consiliilor populare am 
.reținut că pentru această săptămînă 
au fost stabilite în fiecare localitate 
obiective precise pe circumscripții 
electorale, îneît fiecare cetățean, 
fiecare organizație obștească și co
lectiv din unitățile economico-socia- 
le să cunoască cu exactitate sarqinile 
ce le revin din. planul de gospodă
rire a localității în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 10/1982. Astfel, 
în municipiul Constanța, agenda lu
crărilor gospodărești din această 
săptămînă înscrie, printre altele, a- 
menajarea noului parc de 3 ha de la 
poarta nr. 6 a portului, curățarea 
celorlalte parcuri ale orașului. între
ținerea falezei de sud și de nord 
pină la Mamaia, continuarea pro
gramului de plantări de arbori și 
arbuști, a celor 14 000 duzi pentru 
creșterea viermilor de mătase, a ce
lor peste 1,5 milioane de flori. Pen
tru mobilizarea cetățenilor la reali
zarea acestor obiective edilitare, 
consiliul popular și-a propus să

antreneze — pe lingă organizațiile 
cu atribuții în acest domeniu — un 
larg activ obștesc, alcătuit din cei 
mai destoinici șl harnici gospodari 
ai orașului.

La Sibiu, în această săptămînă 
urmează să se încheie lucrările de 
amenajare, curățire și întreținere a 
celor 45 de parcuri și zone verzi din 
oraș, ce însumează peste 2 milioane 
mp. Tot în această săptămînă vor 
mai fi plantați 2 000 de pomi și 2,2 
km de gard viu. In centrul istoric 
al localității vor începe lucrările de 
renovare a fațadelor de la mai multe 
clădiri. Pentru reușita acțiunilor 
gospodărești, întreprinderile, institu
țiile și școlile au fost repartizate pe 
sectoare și zone ale orașului.

Pentru locuitorii din Zalău partici
parea cetățenilor la lucrările de cu
rățenie din această săptămină se va 
desfășura sub semnul. în trecerii pgn-> 
tru cea mai frumoasă stradă, pentru 
cartierul și blocul cel mai bine în
grijit. Printre obiectivele prioritare 
din această perioadă se află : repa
rarea a 10 000 mp de străzi, curăți
rea și amenajarea altor 35 000 mp de 
trotuare, amenajarea locurilor de 
agrement din jurul orașului, cu deo
sebire din zonele Brădet și Grădina 
Poporului. Concomitent, cetățenii vor 
continua lucrările de sezon în micile 
lor grădini legumicole din fața blocu
rilor ori de pe terenurile intravilane, 
fiind sprijiniți de întreprinderile de 
resort să-și procure materialul să- 
ditor necesar.

se anunță bogată in acțiuni gospo-....Așadar, această săptămină t_ "...
dărești. Este de aceea de datoria edililor, a consiliilor populare să 
asigure buna organizare a muncii, să împartă judicios răspunderile, 
pentru ca fiecare cetățean, fiecare colectiv de oameni ai muncii să 
cunoască cu exactitate ce are de făcut, locul în care trebuie să acțio
neze pentru a semna în „cartea de vizită" a hărniciei, manifestîndu-și 
astfel spiritul civic, îndatorirea legală de a contribui la întreținerea 
și înfrumusețarea localităților.

Anchetă realizată de Mihai IONESCU

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Islamice Pakistan, ambasa
dorul acestei țări la București. Ghu- 
lam Rabbani, a oferit, luni, o re
cepție.

Au luat parte membri ai guvernu
lui. reprezentanți ai conducerii unor 
ministere si instituții centrale, oa
meni de cultură și artă, ziariști.

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

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Elene, aniversarea a 165 de 
ani de la declanșarea luptei pentru 
independență, luni după-amiază a 
avut loc în Capitală . o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, în cadrul căreia au fost 
înfățișate impresii de călătorie din

această țară, precum și aspecte din 
cultura elenă. în continuare a fost 
prezentat un film documentar din 
Grecia.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oa
meni de cultură și artă, un numeros 
public.

Au fost prezenți Dimitrios M. 
Serbos, ambasadorul Republicii Ele
ne Ia București, membri ai amba
sadei.

Din așezările Traciei mănoase, 
pină la Ioannina străjuită de se- 
meția lanțurilor muntoase și insula 
Corfu, ale cărei sate și cătune se 
pierd sub învelișul livezilor de 
smochini, poporul grec sărbătoreș
te astăzi împlinirea a 165 de ani de 
la declanșarea războiului revolu
ționar împotriva dominației oto
mane, pentru independență șl li
bertate. Pretutindeni în tară se 
aduce omagiul celor care au luptat 
cu dirzenie pentru redobindirsa 
demnității naționale, se dă glas 
sentimentelor și năzuințelor între
gului popor de a trăi in pace, de 
a-și făuri o viață prosperă.

Pe linia acestor preocupări se 
înscrie și înfăptuirea în ultimii ani 
a unor înnoiri cuprinzătoare în 
viața politică și economico-socială. 
Avindu-și izvorul și suportul în 
voința maselor populare de a con
solida independența națională, în 
exercitarea dreptului suveran al 
poporului grec de a decide îl în
suși asupra tuturor problemelor 
dezvoltării, aceste tendințe își gă
sesc o grăitoare expresie în poli
tica de transformări democratice 
promovată de guvernul condus de 
premierul Andreas Papandreu, for
mat, cum se știe, în urma victoriei 
în alegerile din 1981 a partidului 
Uniunea Socialistă Panelenă, 
P.A.S.O.K., al cărui mandat a fost 
reînnoit la scrutinul legislativ de 
anul trecut. Planul cincinal de 
dezvoltare ne perioada 1983—1987. 
primul de acest fel din istoria ță
rii, întregit prin măsurile adoptate 
în ultimul timp, prevede o politică 
de ample investiții în diferite sec
toare. paralel cu acțiunile pentru 
sporirea producției și a producti
vității, pentru diminuarea infla
ției. reducerea șomajului și reali
zarea unor parametri calitativi su
periori.

Orientări noi se înregistrează și 
pe planul activității externe. A că
pătat astfel un conținut mai bogat 
politica îndreptată spre dezvoltarea 
relațiilor de colaborare cu toate

țările, indiferent de orînduirea lor 
socială, promovarea intereselor na
ționale, ale păcii și destinderii. 
Sint bine cunoscute măsurile luate 
sau pozițiile enunțate in acest ca
dru de guvernul elen pentru extin
derea controlului național asupra 
bazelor militare străine de pe te
ritoriul țării și reducerea activi
tății lor, impotriva instalării ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
in Europa, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmâ- 
re. în primul rind nucleară.

Ca în fiecare an. sărbătorirea Zi
lei naționale a Greciei prilejuiește 
reafirmarea sentimentelor priete
nești nutrite de poporul român 
față de poporul elen, de care se 
simte legat, din cele mai vechi 
timpuri, prin relații de conlucrare 
în lupta pentru idealurile indepen
denței și progresului. Așa cum este. 
bine știut, beneficiind de aseme
nea tradiții luminoase, relațiile 
dintre România și Grecia au
fost puternic stimulate, s-au îm
bogățit substanțial ca rezultat al 
întîlnirilor și convorbirilor pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
avut cu conducătorii Greciei, 
vorbiri care s-au soldat, de
care dată, cu noi și rodnice înțe
legeri privind extinderea pe mul
tiple planuri a 
rale. în același 
țări conlucrează 
internațională în 
mării Balcahilor 
nei vecinătăți și 
de arme nucleare și chimice, ac
ționează împreună cu alte state 
iubitoare de pace 
tuirea dezarmării, pentru întăriră 
securității și dezvoltarea colaboră
rii în Europa, pentru asigurarea 
unui viitor pașnic întregii lumi.

Salutată cu satisfacție de ambele 
popoare, evoluția ascendentă a re
lațiilor româno-elene corespunde 
pe deplin intereselor reciproce, ale 

• cauzei păcii, înțelegerii și coope
rării internaționale.

care 
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f ie
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★
La Galeria de artă fotografică din 

Capitală s-a deschis, luni, o expo
ziție de fotografii artistice realizate 
de Alexander Guerra Alvarado, am
basadorul ^Republicii Costă- Ri-ca la 
București. . . .

La ■ .verpisa j. au participat repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni . de artă 
și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
In Capitală începe 
european pentru juniori
începe în Capitală cea 
ediție a campionatului 
rugbi — „Cupa F.I.R.A.“

colaborării bilatc- 
timp, cele două 

fructuos pe arena 
vederea transfor- 
într-o zonă a bu- 
colaborării. lipsită

pentru înfâp-

Telejurnal
Actualitatea In economie
Teatru T.V. (color). „Hangița" de 
Carlo Goldoni. Traducerea de 
N. Al. Toscani. Premieră T.V. 
Adaptarea pentru televiziune șl 
regia artistică : Constantin Dicu. 
în distribuție : Dana Dogaru, 
Ovidlu Schumacher, Mitică Po
pescu, Marian Hudac, Coca An- 
dronescu, Janine Stavarache, 
Dinu Manolache, Hamdl Cerchez, 
Dumitru ' Chesa, Răzvan Vasiles- 
cu, Cătălina Bîrcă, Gheorghe Si- 
monca

21,50 Telejurnal 
22,00 închiderea programului

vremea

ternationale dp box „Centura de aur", 
la care participă peste 100 de 
sportivi din 9 țări : Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba. Iugoslavia. R.P. 
Mongolă. Siria, Turcia. U.R.S.S. și 
România. în gala inaugurală. în li
mitele categoriei semimuscă. pugilis- 
tul român Sandu Petrescu l-a în
trecut clar la puncte (decizie 5—0) pe 
Vladimir Stinda (U.R.S.S.). iar Z. Ze- 
reniam (R.P. Mongolă) a dispus, tot 
la puncte, de V. Burcă (România).

Un meci echilibrat s-a disputat la 
categoria semiușoără. între dublul 
campion european Emil Ciuprenski 
(Bulgaria) și Ionel Panaite (Româ
nia). victoria revenindu-i 
cu o decizie de 3—2, 
bulgar. Alte rezultate : 
muscă : E. Suarez (Cuba) 
puncte ne 
K. Ciolakov...................
puncte pe I. Tănasă (România) ; ca
tegoria semiușoară : P. Stolu (Româ
nia) întrece Ia puncte pe H. Furni- 
kov (Bulgaria) ; A. Faredin (Româ
nia) cîstigă la puncte la A. Maiz (Si
ria). Astăzi, cu începere de la ore
le 15,30 și 18,00. se vor desfășura alte 
două reuniuni preliminare.

GIMNASTICA. Concursul interna
țional feminin de gimnastică de la 
Avignon (Franța) s-a încheiat cu o 
splendidă victorie a tinerei sportive 
românce Aurelia Dobre, situat^ pe 
locul I la individual compus, cu 
38,450 puncte, urmată de Rhonda 
Fachn (S.U.A.) — 37,950 puncte, Mi- 
rela Sidon (România) etc. în finalele 
pe aparate, Aurelia Dobre a ocupat 
primul loc la sol (19.600 puncte) și ta 
birnă (18.750 puncte). La paralele 
inegale și sărituri a cîștigat ameri
cana Rhonda Fachn.

FOTBAL • Miine, lotul național 
al României va susține un meci 
amical la Glasgow, în compania se
lecționatei Scoției. Din lotul nostru 
fac parte : Lung, Moraru (portari), 
Negrilă, Nicolae. Iorgulescu, Movilă, 
Ungureanu (fundași), Klein, Cireașă, 
Mateuț, Andone, Hagi, Rednic (mij
locași), Coraș, Cămătaru, Gabor. 
Geolgău (inaintași). Tot mîine, la 
Baku, selecționata olimpică a Româ
niei va intîlni, de asemenea, în joc 
amical, selecționata similară a Uniu
nii Sovietice. Din loturile românești 
— care au plecat ieri spre localită
țile menționate — nu fac parte jucă
torii selecționați ai clubului Steaua, 
aceștia pregătindu-se în această pe
rioadă după un program special • în 
ultimul meci al etapei a 20-a a di
viziei A. Steaua a întrecut cu 3—0 
pe F.C. Olt și continuă să fie lider al 
clasamentului, 35 p. • în etapa a 30-a 
a campionatului belgian de fotbal, 
echipa Anderlecht Bruxelles, viitoa
rea adversară a formației Steaua 
București în semifinalele 
campionilor europeni", a învins pe 
teren propriu, cu scorul de 2—0, 
echipa Seraing. • Au fost desemnați 
arbitrii Dentru meciurile semifinale 
din cadrul Cupelor europene de 
fotbal.

în „Cupa campionilor europeni", 
primul ioc dintre echipele Steaua si 
Anderlecht Bruxelles va fi condus 
de Prokop (R. D. Germană), iar 
partida retur de la București va fi 
arbitrată de Roth (R. F. Germania).

HANDBAL • Echipa feminină 
Știința Bacău, jucînd pe teren pro
priu primul meci cu Buducnost Tito
grad (Iugoslavia), pentru semifinale
le „Cupei campionilor europeni", a 
învins cu 30—23 (12—10). Returul va 
avea loc la 6 aprilie, la Titograd. 
• H.C. Minaur Baia Mare a cîștigat 
la Baia Mare, cu 26—18 (14—10), par
tida cu formația suedeză H.K. Drott 
Halmstadt, partidă contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei Cu
pelor".

RUGBI : 
campionatul

• Astăzi 
de-a 18-a 
european de
Dentru juniori, comnetiție la care 
iau parte 12 selecționate națio
nale. Formațiile participante au 
fost împărțite in două grupe valorice. 
Grupa A : Italia, România, R.F. Ger
mania. Belgia (seria I) și Franța, 
U.R.S.S., Polonia, Spania (seria a 
Il-a). Din grupa valorică B fac parte 
formațiile Iugoslaviei, Portugaliei, 
Elveției și Tunisiei, ale căror meciuri 
vor avea loc astăzi, pe terenurile de 
la Stadionul Tineretului (la ora 10 
și la ora 15). Mîine sînt programate 
primele partide ale echipelor din 
grupa valorică A : de la ora 10, 
România — R.F. Germania (pe sta
dionul Parcul Copilului) și Italia — 
Belgia (pe stadionul ..Voința"); de la 
ora 15, Franța — Polonia (pe sta
dionul „Steaua") și U.R.S.S. — Spa
nia (pe stadionul „Gloria"). • La 
sfîrșitul săptămînii, în afara finalei 
campionatului european de juniori 
(duminică, de la ora 15, pe stadionul 
Parcul Copilului), un meci de maxi
mă atractivitate între echipele repre
zentative de seniori ale României și 
Scoției, care vor fi pentru a doua 
oară față în față pe cel mai mare 
stadion bucureștean — „23 August".

★
BOX. Pe ringul instalat la Pala

tul sporturilor din Capitală
început întrecerile celei de-a 15-a 
ediții a tradiționalei competiții in-

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 25 martie, ora 
20 — 28 martie, ora. 20. In țară : Vre
mea predominant închisă în primele 
zile, apoi schimbătoare, cu cer tempo
rar noros. Vor cădea ploi temporare 
care pot avea și caracter de averse in 
prima parte a intervalului, apoi ploile 
se vor restrînge ca arie începind din 
sud-vest. Vîntul va prezenta unele in
tensificări din direcții variabile. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre zero și 10 grade, iar maximele, în
tre 6 și 16 grade, pe alocuri mai ridi
cate în sud. Local se va produce ceață 
în partea a doua a intervalului. La 
București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros. Va ploua tem
porar, îndeosebi in primele zile. Vin- 
tul va sufla slab, pină la moderat. 
Temperatura minimă, între 2 șl 6 gra
de, iar maxima, între 12 șl 16 grade. 
Dimineața, condiții de ceață.

la puncte, 
boxerului 
categoria 

întrece Ia 
M. Vișan (România) ; 

(Bulgaria) învinge la

ins eamnă politica Partidzi-^ 
lui Comunist Român de ri
dicare a tuturor zonelor 
patriei, de valorificare ple
nară a potențialului uman 
și material la cotele cele 
mai înalte. Partidul nostru 
este apa vie a pămîntului 
românesc, este forța a că
rei acțiune a dat cale liberă 
tuturor energiilor. Intr-o 
localitate așa cum este a 
noastră, un oraș nu prea 
mare, fiecare pas este un 
argument pentru a de
monstra acest adevăr.

Părăsim Rădăuții avînd 
pe retină imagini proaspe
te, imagini multe, probe 
ale acestei supreme reali
tăți : anii socialismului sint 
anii renașterii și înfloririi 
întregului pămînt româ
nesc.

„argumentele" Rădăuților. 
Si le aflăm in multe locuri, 
în cartierul „Stadion" — 
pe care localnicii îl numesc 
„vechi" fiindcă... a fost 
construit între 1975—1979; 
în mai noul cartier „Hipo
drom", care are 4 500 de 
apartamente ; in cartierul 
„Obor" ; în modernul spi
tal - policlinică-maternitate, 
unitate cu care s-ar min
ări orice municipiu ; in 
casa de cultură, care are 
700 de locuri ; in modernul 
magazin universal, aflat in 
construcție in centrul ora
șului...

— Rădăuții — ne spune 
Victoria Timofeev, adjunct 
al secretarului comitetului 
orășenesc de partid — sini, 
ca și multe alte localități, 
o ilustrare vie a ceea ce

RENAȘTEREA UNEI STRĂVECHI flȘEZARI BUCOVINENE
și rodul hărniciei și talen
tului rădăuțenilor de aici. 
După cum le vom mai în- 
tilni în peste treizeci de 
țări ale lumii — fie că este 
vorba de mașini, de trico
taje sau de mobilă. între
prinderea de prelucrare a 
lemnului este, prin ea în
săși, un simbol al Rădău
ților. Admirasem, in 
rinduri, 
populare 
plicațiile 
director, 
arăta și 
în veacuri trecute înainta
șii au inventat și au meș
terit în lemne complicate 
dispozitive moderne : axa 
cu came, diferențialul și 
cite alțele, aflate in fața 
ochilor noștri. Geniul teh
nic al bucovinenilor își 
spune cuvîntul din plin în 
industria orașului. Iar lem
nul capătă însemnele valo
rii sale înmulțite cu zece 
sau cu o sută atunci cînd 
i se adaugă competența si 
asiduitatea celor de la 
I.P.L.

— Interesant este altceva 
— subliniază Mihai Frun
ză. Sînt prea puțini munci
torii de aici care să nu aibă 
în ascendență — sau chiar 
să nu fi fost ei înșiși îna
inte — oameni ai lemnului, 
dar la altă scară, ca să zic 
așa. Fie el, fie tatăl, fie 
bunicul au fost sau sînt 
pădurari, tăietori de lemne 
sau chiar plutași. Acel fel 
de a lucra lemnul și acest 
fel vorbesc de la sine. 
Altădată, un om își sufleca 
minecile, punea mina pe 
topor și dobora copacul. 
Astăzi, fiul lui îi adaugă 
inteligență, mașini moder
ne, tehnologii 
însutindu-i 
tr-un fel, 
nu-i așa ?

Putem si
țațe primarului ? Si să nu 
adăugăm, in spiritul exem-

*

(Urmare din pag. I)
a acestei schimbări. Ca s-o 
înțelegem bine, trebuie si 
ne gîndim, mai întîi, 
sint acești oameni și 
fac ei. In primul rind, 
vii : sînt 
mai mult 
populația 
să facem 
cu studii 
mărul lor se apropie de o 
mie. Celălalt termen al 
comparației aproape că lip
sește. Cu ce se ocupau ră- 
diuțenii acum 35—40 de 
ani ? Cojocari, pielari, 
croitori, fierari ; multe du- 
ghene, multe cîrciumi ; ță
rani, muncitori la herghe
lia de la Lucina, muncitori 
la fabrica de spirt.

Mai sînt porțiuni în oraș 
care dau o idee despre 
ocupațiile de odinioară ale 
localnicilor : o prăvălioară 
cu pragul tocit, un atelier 
dezafectat, un colț dintr-o 
fostă piață. Dominantele 
sînt însă altele, marcind 
prezența viguroasă a nou
lui, și cu ele ne întilnim in 
drumul nostru.

4 500 de oameni lucrează 
la întreprinderea de scule 
și subansamble. Sintem în 
moderna secție de scule, 
care avea termen de dare 
in funcțiune in 1986 și a 
început să producă in 1985. 
Finețea operațiilor execu
tate aici o aflăm dintr-un 
amănunt oarecum lătural
nic : secția este climatiza- 
tă, nici un grad peste sau 
sub 18 ! Tinărul loan Hlo- 
par stă in fața unui ecran 
cam cit al unui 
mare pe 
iectati o 
rectifică. 
— clțiva 
li, piesa 
vedem se dovedește a 
mare cam cit un degetar.

In avioanele construite 
la București, in combinele 
de la „Semănătoarea" aflăm

cine 
ce 

ele- 
deci 
din

cam 6 700 — 
de jumătate 
fostului oraș. Și 
un salt : cadrele 
superioare; nu-

televizor 
care se afli pro- 
piesă pe care el o 
Toleranța admisă 
microni. Sub scu- 
a cărei proiecție > 

fi

alte 
muzeul tehnicii 
și ascultasem ex- 
pasionatului său 

Dragoș Cusiac. Ne 
ne demonstra că

complicate 
valoarea. In- 
este simbolic,

nu-i dăm dren-

plului său, un altul ? 
tumul popular din 
Rădăuți este socotit 
unii, nu puțini, cel 
frumos din Bucovina ; prin 
inventivitate, bun gust 
armonie, prin migala 
săturii, prin croială, 
fiecare ie sau bundiță 
o capodoperă. Ei bine, 
1 800 de lucrătoare — ingi
neri, proiectanți, croitorese 
— ale Întreprinderii de tri
cotaje „Bucovina" aduc din 
șirul nesfîrșit al veacuri
lor toată zestrea de hăr
nicie și frumusețe transpu- 
nind-o în vestmintele mo
derne pe care le fabrică.

...Căutăm mai departe

Cos- 
zona 

de 
mai

și 
Cli
mat 
este 
cele

au

(Urmare din pag. I)
învăț și pentru că pe a- 
tunci părinții nu aveau po
sibilități și nici nu 
legeau dorința 
eram primul din întregul 
meu șir de înaintași care 
voia să facă altceva decît 
au făcut ei, am fugit de-a- 
casă.
Apoi 
nică 
Apoi 
la Bîrlad. Cînd, în 1971, au 
început lucrările de con
strucții la Combinatul de 
feroaliaje din Tulcea, 
m-am zbătut să ajung aici, 
întii diriginte de șantier 
la alumină, apoi șeful ate
lierului mecanic, după
care șef de secție, acum 
director comercial. Soția
mea, cu un drum în viată 
cam asemănător, este fizi
cian. Mai am trei frați. Au 
venit și ei la Tulcea. I-am 
ajutat să învețe și să-și 
dobindească ' o profesie. 
Nicolae — lăcătuș mecanic, 
George, tot lăcătuș, șef de 
echipă. Dumitru, tot lăcă
tuș, s-a întors în sat si e 
șeful sectorului ..hidro" la 
I.A.S. Rahmanu. Am o

înțe- 
mea, că

Și am făcut 
facultatea de 
din Iași. Ca 
am lucrat ca

liceul, 
meca- 

bursier. 
inginer

fiică, elevă în clasa a XI-a 
la liceul metalurgic.

Sunăm la ușa Iui Andrei 
Suhov.

— Unde munciți, ce fa
ceți, care este povestea 
dumneavoastră ?

— Sînt inginer de 
strucții navale. Șeful 
ției construcție corp 
ve la I.C.N.U.T. '

con- 
sec- 
na- 

M-am 
născut aici, în oraș. M-am 
numărat între primii trei 
ingineri angajați de noul 
șantier naval. $1, Ia înce
put, făceam de toate. 
Mergeam prin județ și 
prin țară să recrutez tineri 
pentru calificare, cînd era 
nevoie mă ocupam și de 
descărcatul vagoanelor. 
Mai am doi frați : unul, 
Sidor, e inginer electrome
canic. Altul, Vladimir, e 
inginer metalurg. Sidor e 
cu mine, la I.C.N.U.T., 
Vladimir la alumină.

— Și... casa aceasta ?
— Am construit-o toți 

trei și tata, fost pescar.
— Copiii ?
— Nu vedeți ? E casa 

plină.
Casa e mare, o vilă spa

țioasă. locul de viată frumos

si demn al unei familii de 
localnici care a trăit cindva 
într-o mahala tulceană cu 
case umile și cu o mult 
prea patriarhală existență.

Sînt doar două cazuri din 
zeci și sute de mii. Putem 
recunoaște in acești oa
meni pe cei din urmă cu 
patru sau cinci decenii ? 
Ei înșiși s-ar putea recu
noaște ?

Noua statură morală a 
oamenilor, noua lor condi
ție socială, orizontul lor 
spiritual, chipul, dimensiu
nile și gradul de confort 
al localităților au un singur 
izvor și o singură explica
ție : glorioasa istorie 
luptă revoluționară 
Partidului Comunist 
mân, capacitatea partidului 
de a descătușa energiile 
țării și a le antrena într-o 
operă, ca aceea a ultime
lor două decenii, de atin
gere a celor mai înalte rit
muri de dezvoltare. Evolu
ția omului din acest răs
timp este și ea... istorie. 
Poate cel mai spectaculos 
fapt istoric din toate, cel 
mai substanțial cîstig al 
societății românești 
toate timpurile.

de 
a 

Ro-

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Frumoasa din pădurea ador
mită (spectacol susținut de Teatrul 
„Fantazio“ — Constanța) 17,30 ; (sala 
Atelier) : Intre patru ochi (A) — 18 
0 Filarmonica „George 
(15 68 75, Ateneul Român) : . 
tînărului muzician" (XIX), 
tariul : Vasiîica Stoiciu — 
Studio) : „Muzică și poezie", 
zentarea : Radu Călin Cristea — 18,30
• Opera Română (13 18 57) : Aida
— 17
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 18,30 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Eunucul —
18.30
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Șoareci de apă — 18
0 Teatrul de comedie (16 64 69) : O 
dragoste nebună, nebună, nebună —
17.30
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Idioata — 19 ; (sala 
Studio) : Maria Tănase — 19,30
© Teatrul Giulești (sala “ ' 
14 72 34) : Nu, eu nu regret 
17 ; Să nu-ți faci prăvălie
— 18,30
• Teatrul satiric-muzical x ci
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Belmon
do al II-lea — 18 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Eu vă fac să rîdeți — 18 
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Cînt de drag că-mi place 
viața — 18
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9 ; De Ia Stan și 
Bran la Muppets — 15
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Ileana Sînziana — 10 ; Guliver în 
țara păpușilor — 15 ; (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04) : Dana și Leul — 15 
0 Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova — 18.39
© Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Atenție ! Estrada în emisie
— 18

Enescu“ 
„Studioul 

Comen- 
18 ; (sala 

Pre-

Majestic, 
nimic — 
cu scară

„C. Tă-

19, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Pruncul, petrolul și 
CIULEȘTI (17 55 48) — 9; 
17; 19 
© Profetul, aurul 
COSMOS (27 54 95) — 
17; 19
• Viraj periculos —
— 18,45 : POPULAR ,
• Nea Mărin, miliardar 
(71 30 85) — 15; 17; 19 
® Racolarea : 
15; 17; 19 
O Frumoasa 
volran — 15,
17; 19: MUNCA (21 50 97)
• Aventuri in Ontario : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, DA
CIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Preria: LIRA (317171) — 15; 17: 
19, FLOREASCA (33 29 71) — 11; 13; 
15; 17; 19
0 Un strigăt după ajutor : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Căsătorie legală : ARTA (21 31 86)_  g- • 13 • 15» if • jg
• Lupii albi FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. FLAMURA 
(85 77 12) — 11; 13; 15; 17; 19
© Notre Dame de Paris : PATRIA ~ — ... 16,30. ig 

____  _________ :j : TIM- 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15;

taxi ! ! FERENTARI 
11; 13; 15; 17; 19. VOLGA 
9; 11; 13; 15; 17; 19

................................: FLA- 
18,39 

CULTU RAL
16; 18; 20
PROGRESUL

ardelenii :
11; 13; 15;

ardelenii : 
11; 13; 15;

17, Hamlet15; 
(35 15 17)

PACEA

VIITORUL (10 67 40) —

Asii și viteazul Mu- 
Răpirea fecioarelor —

0 Colierul de turcoaze : LUMINA 
. (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. GRI-

VIȚÂ (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17;

(11 86 25) — 9; 11,30; 14; 16,30
• Noaptea lunii de smarald
PURI NOI ............. ‘ "
17; 19
O Hallo,
(80 49 85) —
(79 71 26) — a; 11; 13; 15; 17 
@ Aîi-Baba și cei 40 de hoți 
CARA (20 33 40) — 13,30; 16;
@ Raidul vărgat :
(83 50 13) — 10; 12; 14;
© O șansă prea mare :
(23 94 10) — 15; 17; 19
0 Fata fără zestre :
(49 48 48) — 12,30; 15,30;
• Serpico : SCALA (11 03 72)
11,30; 14; 16,45; 19,15
$ Ziua cea mai lungă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 12; 15,15; 18,30 
@ Pacea — victorie a rațiunii, Cus
crii : CAPITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 
15,15; 17,30; 19,30
• Yankeii : FAVORIT (45 31 70) —
8,30; 13; 15,45; 18,30, MELODIA
(11 13 49) — 9; 12; 15; 18
• Program de desene animate — 9; 
11; 13, Copiii căpitanului Grant — 
15; 17; 19: DOINA (16 35 33)
© Marele premiu — 15, Cobra se în
toarce — 17; 19: BUZEȘTI (50 43 58) 
0 Copie la indigo : UNION (13 49 04) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

COTROCENI
18,30

„Cupei
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Deschiderea celui de-al XVII-lea Congres VARȘOVIA

al P.C. din
PRAGA 24 (Agerpres). — C. 

Prisăcaru transmite : Luni au în
ceput. la Palatul culturii din Praga, 
lucrările celui de-al XVII-lea Con
gres ai Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, eveniment de însemnă
tate deosebită în viața partidului și 
a țării.

Cei 1541 delegați la congres 
■— reprezentînd efectivul de peste 
1 670 000 membri și candidați ai 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia — vor dezbate și definitiva stra
tegia partidului de dezvoltare a Ce
hoslovaciei socialiste pe calea socie
tății socialiste dezvoltate în actualul 
cincinal și în perspectivă pînă în 
anul 2000. Documentele de bază ale 
congresului au fost, în prealabil, 
supuse dezbaterii în organizațiile de 
partid, la toate nivelurile, în cele 
obștești, în adunări cetățenești. In
teresul manifestat față de perspecti
vele pe care le deschid este dovedit 
și de faptul că în timpul dezbaterii 
oamenii muncii au făcut peste zece 
mii de propuneri de îmbunătățire 
a conținutului documentelor prezen- 
\tate.

Marea sală a impunătoarei con- 
st'rucții în care se desfășoară lucră
rile are un aspect sărbătoresc, con
ferit de însemnătatea evenimentu
lui. Delegații și invitații au primit 
prin vii aplauze începerea celui 
de-aț1 XVII-lea Congres al Partidului 
Comwnist din Cehoslovacia, care este 
chemat să facă bilanțul intensei ac
tivități desfășurate de partid, de în
tregul popor în perioada care a tre
cut de Ja precedentul forum al co
muniștilor cehoslovaci și să hotăras
că direcțiile de dezvoltare a Ceho
slovaciei ăn cincinalul actual și pînă 
la sfîrșitul acestui mileniu.

în sală se află delegații din partea 
unor partide comuniste și muncito
rești. socialiste, sociai-democrate, ale

Cehoslovacia
unor mișcări de eliberare socială și 
națională din 108 țări.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de 
tovarășul Ion Coman, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Deschizînd lucrările congresului, 
tovarășul Gustav Husak, secretar 
general al Comitetului Central al 
P.C. din Cehoslovacia, a adresat 
delegatilor, invitatilor. precum și 
oaspeților de peste hotare un salut 
prietenesc din partea partidului, a 
întregului popor.

Delegații au ales apoi organele de 
lucru ale congresului si au aprobat 
ordinea de zi. care cuprinde : Ra
portul politic al Comitetului Central, 
Raportul Comisiei Centrale de Re
vizie si Control. Direcțiile principale 
ale dezvoltării economice si sociale 
a R. S. Cehoslovace în perioada 
1986—1990 și în perspectivă pînă în 
anul 2000. dezbaterea si adoptarea 
documentelor congresului, alegerea 
Comitetului Central si a Comisiei 
Centrale de Revizie si Control.

în ședința de dimineață, tovarășul 
Gustav Husak a prezentat raportul 
la primul punct de pe ordinea de 
zi. Documentul face o largă trecere 
în revistă a succeselor dobîndite de 
partid, de întregul popor în perioa
da dințre cele două congrese, evi
dențiază soluțiile propuse de partid 
pentru înlăturarea unor neaiurfsuri 
si prezintă direcțiile principale ale 
înaintării Cehoslovaciei pe calea 
societății socialiste dezvoltate în pe
rioada următorilor cinci ani si pînă 
în anul 2000.

Președintele Comisiei Centrale 
Revizie si Control a prezentat, 
cadrul ședinței de după-amiază. 
portul acestei comisii.

Lucrările congresului continuă.

de 
în 

ra-

Consfătuire în probleme privind
promovarea inițiativei cetățenești

O cuvîntare a tovarășului Wojciech Jaruzelski
VARȘOVIA 24 (Agerpres). — La 

Consiliul de Stat al R.P. 
avut loc o consfătuire cu 
rea unor reprezentanți ai 
locale ale puterii de stat, 
căreia au fost discutate 
legate de promovarea 
cetățenești,, relatează agenția P.A.P.

Luind cuvintul, Wojciech Jaruzel
ski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Polone, a subliniat 
că fiecare nouă inițiativă pe planul 
social sau al producției are nu nu
mai însemnătate economică și mate
rială, ci și o mare importanță psi
hologică și socială. Dăm o înaltă 
apreciere tuturor inițiativelor socia
le nu numai pentru că valoarea lor 
poate fi calculată în miliarde de 
zloți, ci și pentru faptul că ele ser
vesc îndeplinirii unui anumit impe
rativ social, a arătat vorbitorul. Va
loarea lor constă. în primul rînd, în 
influenta pe care o exercită asupra

Polone a 
parti cipa- 
organelor 
în cadrul 
probleme 

inițiativelor

grijii fată de 
Poloniei so-

răspunderii colective, a 
un viitor mai bun al 
cialiste.

Activitatea obștească 
vele sociale apar în cele mai dife
rite domenii, a relevat W. Jaruzel
ski. Ele au același numitor — edu
carea prin muncă utilă din punct 
de vedere social, întărirea legături
lor cu colectivul, binele comun.

Referindu-se, în încheiere, la 
proiectul Programului P.M.U.P., care 
va fi supus aprobării Congresului 
al X-lea al partidului, vorbitorul a 
arătat : „Vom continua, dezvolta și 
accelera procesul transformărilor so
cialiste. Vom întări și lărgi conținu
tul și formele democrației și auto- 
conducerii socialiste și, totodată, ale 
disciplinei obștești și de stat. Țara 
noastră aparține oamenilor muncii. 
Puterea oooulară care îi reprezintă 
trebuie să le servească, să exprime 
interesele lor, să 
lor, să le sprijine

și inițiati-

satisfacă nevoile 
inițiativele".

BEIJING

Sesiunea Adunării Naționale
a Reprezentanților Populari

a R. P. Chineze
Agen- 
că, la 

__ _______ _ ________ pregă
titoare a sesiunii Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a R. P- 
Chineze (A.N.R.P.), ale cărei lucrări 
se deschid, marți, în capitala chi
neză. Printre problemele aflate pe 
agenda dezbaterilor se află discuta
rea planului cincinal 1986—1990, pre
cum și adoptarea unei serii de pro
iecte de lege, între care cele cu pri
vire la principiile generale ale Co
dului civil, legea privind învățămîn- 
tul obligatoriu, executarea bugetu
lui de stat pe 1985 și bugetul pe 
anul în curs. Vor fi prezentate, de 
asemenea, rapoarte privind acti
vitatea Comitetului Permanent al 
A.N.R.P., a Curții Populare Supre
me și a Procuraturii Populare Su
preme.

BEIJING 24 (Agerpres). — 
ția China Nouă informează 
Beijing, a avut loc reuniunea

r
GENTIILE DE PRESA

e scurt
SECRETARUL GENERAL AL 

AL P.C.U.S., MIHAIL GOR- 
BACIOV, l-a primit, la 24 martie, 
pe Jean-Bernard Raimond, minis
trul afacerilor externe în noul gu
vern al Franței, care părăsește 
postul de ambasador al acestei țări 
in Uniunea Sovietică. în cursul 
convorbirii, părțile și-au exprimat 
dorința de a dezvolta relațiile bi
laterale.

c.c. din țările nealiniate. Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P. C. din 
Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba, a sugerat 
crearea unei agenții de presă sau a 
unei federații a agențiilor din a- 
ceste state pentru a înfrunta mo
nopolul agențiilor occidentale 
presă in sfera informațiilor.

de

DATORIILE EXTERNE - PRINCIPALUL OBSTACOL IN CALEA 
DEZVOLTĂRII ECONOMICE A ȚĂRILOR LATINO-AMERICANE 

Reuniunea Băncii Interamericane de Dezvoltare

CONVORBIRI POLONO—IUGO
SLAVE. Vidoie Jarkovici, pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C.I., 
a sosit ieri la Varșovia, unde va 
face o vizită oficială de prietenie, 
la invitația lui Wojciech Jaruzel
ski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Polone, transmite 
agenția P.A.P. In aceeași zi au 
început convorbirile dintre Woj
ciech Jaruzelski și Vidoie Jarko
vici. Ele au ca obiect modalitățile 
de întărire a cooperării bilaterale 
și unele aspecte ale actualității in
ternaționale.

MESAJ. Acordarea de către S.U.A. 
de ajutoare bandelor contrarevolu
ționare angoleze și incursiunile e- 
fectuate de armata sud-africană pe 
teritoriul Angoiei, țară africană in
dependentă, constituie un flagrant 
amestec în treburile interne ale 
acestei țări, se arată într-un mesaj 
adresat secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, de 
președintele Angoiei, Jose Eduardo 
dos Santos. Mesajul cere secreta
rului general al O.N.U. să continue 
negocierile în vederea transpunerii 
imediate în viață a prevederilor 
Rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate asupra acordării inde
pendenței Namibiei.PRIMIRE LA CAIRO. Președin

tele Egiptului, Hosni Mubarak, a 
primit luni delegația parlamentară 
sovietică, în frunte cu Pavel Ga- 
lașvili, vicepreședinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
care întreprinde o vizită oficială 
în Egipt. Conducătorul delegației 
sovietice a inmînat președintelui 
Egiptului un mesaj din partea 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. în care se exprimă nă
zuința Uniunii Sovietice de a în
tări și dezvolta relațiile bilaterale 
pe baza principiilor respectului re
ciproc și neamestecului în trebu
rile interne.

SECRETARUL GENERAL AL 
P.C. PORTUGHEZ, Alvaro Cunhal, 
a subliniat importanța unirii efor
turilor forțelor democrate din țară. 
Experiența ultimilor ani, a spus el, 
a arătat că fără participarea activă 
a oamenilor muncii și a P.C. Por
tughez nu este posibilă soluționarea 
problemelor social-economice cu 
care se confruntă Portugalia.

I INTR-O CONVORBIRE avută cu
| participanta la Conferința gene

rală a Pool-ului agențiilor de presă

tNTR-O ALOCUȚIUNE 
cu prilejul Zilei naționale a 
tanului, președintele Zia-ul 
subliniat ci țara sa dorește 
prietenești cu toate țările, 
sebi cu vecinii, inclusiv cu
Președintele a exprimat, cu acest 
prilej, dorința de pace a țării sale.

rostită 
Pakis- 
Haq a 
relații 
indeo- 
India.

Suspendarea Conferinței
GENEVA 24 (Agerpres). — Con

ferința ministerială a celor 13 sta
te membre ale O.P.E.C. (Organiza
ția Țărilor Exportatoare de Petrol), 
desfășurată timp de nouă zile la 
Geneva, și-a suspendat luni lucrări
le. pînă la 15 aprilie. Secretariatul 
O.P.E.C. a dat publicității o decla
rație oficială în care spune că, după 
deliberări îndelungate asupra situa
ției pe piața petrolieră mondială și 
a măsurilor ce trebuie luate cu pri
vire la viitoarea producție a țărilor 
membre, cea de-a 77-a reuniune ex
traordinară a organizației a hotărît 
să ofere timp, pînă la 15 aprilie,

minisleriale a O.P.E.C.
șefilor de delegații pentru a consul
ta guvernele respective, precum și 
alte țări exportatoare de petrol — 
informează agenția Asociated Press.

INTERVIU. Președintele R._. 
Chineze, Li Xiannian, care a făcut 
o vizită în Somalia, a relevat, ln- 
tr-un interviu acordat televiziunii 
din această țară, că, în cursul con
vorbirilor cu președintele Siad 
Barre au fost analizate probleme 
ale relațiilor bilaterale și ale men
ținerii păcii și stabilității în Afri
ca. El s-a pronunțat pentru aboli
rea sistemului 
R.S.A. și 
Namibiei, 
împotriva 
itoria.

de apartheid în 
acordarea independenței 
pentru sancțiuni severe 
regimului de la Pre-

ȘEDINȚA. La Kabul a avut loc 
prima ședință a Comisiei pentru 
elaborarea Constituției R. D. Afga
nistan. Luind cuvintul, Babrak 
Karmal, secretar general al C.C. al 
Partidului Democratic al Poporu
lui, președintele Consiliului Revo
luționar al R. D. Afganistan, a sub
liniat că proiectul legii fundamen
tale a R.D.A. trebuie să reflecte in
teresele si năzuințele tuturor pătu
rilor și grupurilor sociale.

PARTIDUL SOCIAL-CREȘTIN 
POPULAR DIN NICARAGUA a 
cerut tuturor forțelor politice din 
țară să se unească într-un „front 
de luptă împotriva intervenției 
străine". într-o declarație dată pu
blicității la Managua se subliniază 
că începerea dezbaterilor in Con
gresul american asupra acordării 
unui ajutor financiar grupărilor 
contrarevoluționare antisandiniste 
contravine dreptului internațional 
și principiilor neamestecului în 
treburile interne ale altor țări.

ATENTAT. Asupra sediului sec
ției P.C. Francez din orașul Livry- 
Gargan (departamentul Seine-Saint 
Denis) a fost comis sîmbătă noap
tea un atentat neonazist. Un grup 
de cinci tineri înarmați cu bare de 
fier au pătruns în clădirea sediului, 
au incendiat mobila și au comis 
acte de vandalism.

REMANIERE MINISTERIALĂ 
ÎN BANGLADESH

DHAKA 24 (Agerpres). — Pre
ședintele R.P. Bangladesh, Hussain 
Muhammad Ershad. administratorul- 
sef al Legii marțiale, a acceptat de
misia a 26 de membri ai guvernu
lui. in scopul creării unei atmosfere 
prielnice desfășurării alegerilor parla
mentare de la 7 mai.

Remanierea ministerială, ca si abo
lirea unor restricții impuse în baza 
legii marțiale fac parte din pache
tul de măsuri preconizat de guvern, 
cu condiția ca partidele de opoziție 
să participe la scrutinul legislativ.

PLENARA C.C. AL P.C. GERMAN
BONN 24 (Agerpres). — La Diis- 

seldorf au luat sfîrșit lucrările ple
narei C.C. al P.C. German, care a 
aprobat linia politică a partidului 
pentru cel de-al VUI-lea Congres, ce 
va avea loc la începutul lunii mai 
la Hamburg. Au fost aprobate, de 
asemenea, proiectul de rezoluție 
„Noile probleme ale luptei pentru 
pace și muncă — pentru o cotitură 
democratică", precum și alte docu
mente. La plenară a fost prezentat 
raportul „Pentru o nouă politică — 
poziția P.C.G. față de alegerile din 
1987 pentru Bundestag".

Totodată, plenara a adoptat o re
zoluție care condamnă cu hotărîre 
experiența nucleară subterană efec
tuată de S.U.A., în pofida cererilor 
formulate de opinia publică inter
națională privind renunțarea la ase
menea experiențe.

SAN JOSE 24 (Agerpres). — în 
capitala Republicii Costa Rica se 
desfășoară lucrările celei de-a 27-a 
Adunări anuale a guvernatorilor 
Băncii Interamericane de Dezvoltare 
(B.I.D.) — informează agenția
Prensa Latina.

Raportul B.I.D. supus dezbaterii 
relevă, între altele, că, in cursul anu
lui trecut, economiile țărilor latino- 
americane s-au confruntat cu mari 
dificultăți, generate îndeosebi de 
agravarea datoriei externe a aces
tora, de 370 miliarde dolari, datorie 
care a devenit principalul obstacol 
în calea dezvoltării lor economico- 
sociale. Documentul consemnează 
faptul că în 1985 America Latină a 
fost nevoită să transfere in exterior 
fonduri în valoare de 30 miliarde 
dolari, situație ce a avut consecințe 
extrem de negative asupra dezvol
tării statelor din regiune, pe ansam
blul țărilor continentului, mai puțin 
Brazilia, rata de creștere a produsu
lui intern brut fiind de numai 2 la 
sută. Un alt aspect evidențiat de ra
port se referă la diminuarea volu
mului exporturilor latino-americane, 
care a determinat reducerea posibi
lităților de onorare a obligațiilor pri

vind rambursarea împovărătoarei 
datorii externe a țărilor latino-ame
ricane. Apreciind ca insuficiente mă
surile adoptate pină in prezent pen
tru asigurarea dezvoltării economice 
a statelor din America Latină, do
cumentul subliniază necesitatea sti
mulării economiei, a investițiilor și 
producției, a creșterii exporturilor, 
toate acestea însoțite de măsuri 
monetare și rate ale dobînzilor 
adecvate și de un control asupra 
tendințelor protecționiste din partea 
statelor occidentale industrializate.

MONTEVIDEO. — La Montevideo 
s-au desfășurat lucrările unui se
minar organizat de Asociația latino- 
americană de integrare, la care au 
luat parte și experți ai U.N.C.T.A.D. 
— informează agenția Prensa Lati
na. Au fost examinate aspecte pri
vind căile de extindere a comerțului 
regional și a cooperării între țările 
în curs de dezvoltare. De asemenea, 
participant» au analizat perspecti
vele rundei regionale de negocieri a 
A.L.A.D.I., care urmează să aibă loc 
luna viitoare în capitala argenti- 
niană.

Activitate diplomatică în problemele 
Orientului Mijlociu

Puternice proteste față de experiența nucleară 
efectuată de S. U. A. în Nevada

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Liderul majorității democrate din 
Camera Reprezentanților a Con
gresului S.U.A., James Wright, și-a 
exprimat protestul față de experien
ța nucleară efectuată in Nevada in 
pofida apelului celor 63 de membri 
ai forului legislativ american, care 
ceruseră anularea testului. Acest 
pas — a apreciat el într-un interviu 
televizat — constituie o lovitură 
dată speranțelor majorității membri
lor congresului de a se lăsa deschi
se porțile spre pace. O asemenea 
posibilițate a fost oferită ca rezultat 
al morâtoriului unilateral respectat 
timp de opt luni de Uniunea Sovie
tică asupra exploziilor nucleare — 
a adăugat Wright.

MOSCOVA. — Explozia din Ne
vada este. înainte de toate, o pu
nere la încercare a voinței și răbdă
rii oamenilor care trăiesc pe Pămînt 
— se arată într-un comentariu pu
blicat in ziarul „Pravda" în legătu
ră cu testul nuclear efectuat de 
S.U.A. la sfîrșitul săptămînii trecute, 
în ceea ce privește atitudinile ce se 
manifestă în S.U.A., se reamintește 
rezoluția specială adoptată de Ca
mera Reprezentanților a Congresu
lui care cheamă la desfășurarea de 
convorbiri cu Uniunea Sovietică 
privind încetarea experiențelor nu
cleare, relevindu-se, de asemenea, 
creșterea criticilor la adresa acțiu
nilor Administrației din partea mul
tor militanți pe tărîm obștesc, sena
tori, oameni de știință.

TOKIO. — Primarul orașului Hi
roshima a adresat . o telegramă de 
protest Ambasadei S.U.A. din Tokio. 
Arâtind că experiența nucleară efec
tuată în Nevada contravine înțele
gerilor realizate la întîlnirea la ni
vel înalt sovieto-americană de la 
Geneva, în telegramă se arată că 
Statele Unite au făcut acest pas in

—I PE TOATE MERIDIANELE LUMII

/aA Ample acțiuni sub semnul
Anului Internațional al Păcii

Conștiente de marea primejdie pe care o reprezintă escalada neîn
treruptă a înarmărilor, în primul rînd nucleare, creșterea continuă a 
efectivelor și bugetelor militare, popoarele din întreaga lume își ridică 
cu tot mai multă hotărîre glasul pentru oprirea acestui curs periculos, 
pentru eliminarea armelor atomice, a tuturor armelor de distrugere în 
masă, pronunțîndu-se ferm pentru convertirea fondurilor militare in 
mijloace destinate soluționării problemelor economico-sociale presante 
care confruntă umanitatea.

Unirea și mai strinsă, într-un șuvoi tot mai puternic, a eforturilor 
popoarelor pentru a deschide larg calea spre pace, pentru a determina 
trecerea la un proces real de dezarmare, reprezintă obiectivul primordial 
al ANULUI INTERNAȚIONAL AL PĂCII (A.I.P.), proclamat de O.N.U. 
ca urmare a inițiativei unui mare număr de state, între care un rol deo
sebit a revenit României.

O puternică mișcare la 
scară planetară. intr-adevăr, 
pretutindeni în lume — în Europa, 
în America de Nord și de Sud, in 
Africa, Asia și Oceania — se desfă
șoară ample acțiuni populare, de 
natură să împiedice alunecarea ome
nirii spre abisul nuclear, să asigure 
salvgardarea păcii — sarcină funda
mentală a epocii actuale. Așa cum 
este bine cunoscut, în cadrul A.I.P. 
s-au constituit, în diverse țări, co
mitete naționale speciale de organi
zare a acțiunilor de luptă pentru în
făptuirea dezideratelor vitale ale 
popoarelor : dezarmarea, lichidarea 
arsenalelor nucleare, a tuturor ar
melor, făurirea unei lumi a păcii, 
destinderii și înțelegerii. Acțiunile 
înscrise in cadrul A.I.P. îmbracă 
cele mai diverse forme : demonstra
ții de stradă, adunări, simpozioane, 
conferințe, marșuri, campanii de 
stringere de semnături pe apeluri 
pentru pace, constituirea de „lanțuri 
vii", ștafete ale păcii etc.

în această amplă bătălie, sub de
viza generoasă a Anului Internațio
nal al Păcii, sint angajate cele mai 
largi pături ale populației. Telegra
mele agențiilor de presă aduc zilnic 
mărturii ale participării la marile

acțiuni populare din practic toate 
țările lumii a reprezentanților celor 
mai diverse partide — comuniste, 
socialiste și sociai-democrate, ai 
partidelor de orientare liberală, ai 
altor grupări de factură democrati
că, ai organizațiilor sindicale, miș
cărilor de femei și de tineret, ai 
mișcărilor religioase și ecologice, al 
unei uriașe varietăți de asociații 
profesionale, organizații științifice și 
culturale etc., ceea ce demonstrează 
adevărul de necontestat că lupta 
pentru pace a devenit astăzi o cauză 
a forțelor social-politice celor mai 
largi.

Angajare plenară în ma
rele front al păcii. Anlmată de 
dorința fermă de a-și aduce o contri
buție cit mai substanțială la pro
movarea țelurilor Anului Interna
țional al Păcii, ROMANIA SOCIA
LISTA se afirmă, alături de cele
lalte state și popoare, ca una dintre 
prezențele cele mai militante, din
tre forțele cele mai active în această 
vastă mișcare planetară. Oamenii 
muncii din țara noastră, toate or
ganizațiile de masă și obștești cu
prinse în Frontul Democrației șl 
Unității Socialiste și-au propus, in

acest spirit, să participe în modul 
cel mai susținut și prin formele cele 
mai variate de acțiune la desfășura
rea cu succes a A.I.P. Manifestîn- 
du-și întreaga solidaritate cu mișcă
rile pentru pace de pretutindeni, 
poporul nostru nutrește convingerea 
că stă pe deplin in puterea po
poarelor lumii ca, prin lupta lor 
unită și convergentă, să obțină pro
grese reale pe calea Împlinirii nă
zuințelor lor celor mai fierbinți de 
salvgardare a păcii, de asigurare a 
unui viitor pașnic întregii umanități.

In această luptă, poporul român 
stă umăr la umăr lingă popoarele 
celorlalte țări socialiste, unde, în 
virtutea marelui adevăr că socialis
mul și pacea sint de nedespărțit, 
acțiunile din cadrul A.I.P. cunosc o 
amploare deosebită. Astfel :

• In UNIUNEA SOVIETICA au 
loc mari acțiuni — mitinguri, adu
nări de masă ș.a. — de sprijinire a 
programului de măsuri de dezarma
re prezentat de tovarășul Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., prevăzînd, în principal, 
lichidarea completă, pînă la sfîrși
tul secolului, într-un șir de etape 
succesive, a arsenalelor nucleare. 
Paralel cu aceste acțiuni, oamenii 
muncii sovietici au trimis milioane 
de scrisori unor personalități din 
S.U.A., ca și din alte țări ale lumii, 
cerîndu-le să manifeste răspundere 
și o atitudine constructivă pe linia 
dezideratelor generale de pace și în
țelegere ale popoarelor ;
• In cadrul unei adunări desfă

șurate la Beijing, primul ministru al 
R.P. CHINEZE, Zhao Ziyang, ară- 
tind că tara sa participă activ la 
marcarea Anului Internațional al 
Păcii și subliniind creșterea pretu
tindeni în lume a forțelor păcii, și-a 
exprimat convingerea că prin forța

unită a popoarelor pacea în lume 
poate fi cîștigată și menținută ;

Adunarea Populară a R.P. BUL
GARIA a adoptat o declarație in 
legătură cu Anul Internațional al 
Păcii, in care se exprimă speranța 
că opinia publică progresistă va de
pune eforturi intense pentru men
ținerea și consolidarea păcii ;

e în POLONIA, IUGOSLAVIA, 
R.P.D. COREEANĂ au avut loc 
reuniuni ale comitetelor naționale 
pentru marcarea în țările respective 
a Anului Internațional al Păcii.

Obiectivul principal în 
Europa occidentală : sista
rea amplasării noilor rache- 
|g Ample și diverse sint acțiunile 
desfășurate în Europa occidentală, 
în primul rînd în țările unde s-a 
trecut la amplasarea noilor rachete 
nucleare, dar nu numai in aceste 
țări.
• Mari manifestații au avut loc 

în principalele localități din R.F. 
GERMANIA, în cadrul cărora s-a 
cerut oprirea Imediată a instalării 
noilor rachete nucleare și retrage
rea celor existente, trecerea la mă
suri concrete de dezarmare și folo
sirea fondurilor astfel eliberate pen
tru rezolvarea problemelor econo
mice și sociale care confruntă toate 
țările. In același timp, peste 200 000 
de cetățeni și-au pus semnătura pe 
apelul adresat guvernului vest-ger- 
man, In care se cere să se renunțe 
la realizarea programului american 
„războiul stelelor" de militarizare a 
spațiului cosmic ;
• în MAREA BRITANIE, In Ju

rul bazelor militare de la Greenham 
Common și Mollesworth, unde au 
fost instalate rachete cu rază medie 
de acțiune, sînt organizate în per
manență noi și noi demonstrații în

pofida prelungirii unilaterale de 
către Uniunea Sovietică a morato- 
riului asupra tuturor exploziilor nu
cleare.

WELLINGTON. — Noua Zeelandă 
a protestat în legătură cu efectua
rea de către Statele Unite a unei 
experiențe nucleare subterane în 
deșertul Nevada. Primul ministru 
interimar al acestei țări, Geoffrey 
Palmer, a declarat că, in felul aces
ta, reiese cu pregnanță necesitatea 
realizării unui tratat cuprinzător cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare.

OSLO. — Ministrul afacerilor ex
terne al Norvegiei, Svenn Stray, 
și-a exprimat uimirea în legătură 
cu faptul că Administrația america
nă a hotărît să coptinue exploziile 
nucleare, în pofida apelurilor repe
tate, ce i-au fost adresate, de înce
tare a testelor. „în actuala situație, 
Statele Unite ar fi trebuit să mani
feste multă reținere și precauție" — 
a spus el.

COPENHAGA. — Ministrul aface
rilor externe al Danemarcei, Uffe 
Ellemann-Jensen, a declarat că gu
vernul tării sale regretă această ac
țiune și faptul că nu s-a ajuns încă 
la un acord privind semnarea unui 
tratat asupra interzicerii totale a 
acestor experiențe.

BONN. — Cunoscutul om politic 
vest-german Egon Bahr, membru al 
conducerii Partidului Social Demo
crat, a apreciat că, prin experiența 
nucleară efectuată de Statele Unite, 
„a fost aruncată în aer încă o ba
rieră care reținea escalada înarmă- 

. rilor nucleare. S.U.A. nu au răs
puns în mod corespunzător la mora
toriul aplicat unilateral de Uniunea 
Sovietică asupra tuturor exploziilor 
nucleare".

CAIRO 24 (Agerpres). — Cauza 
palestiniană și situația pe plan arab, 
in general, au constituit principalele 
probleme discutate in cursul între
vederii de duminică dintre președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, și 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., Yasser Arafat, aflat într-o 
vizită la Cairo.

într-o conferință de presă care a 
avut loc după întrevedere, Yasser 
Arafat a reafirmat că, in înfăptui
rea procesului de pace în Orientul 
Mijlociu, „O.E.P. este angajată în 
acorduri cu Iordania" — anunță a- 
genția M.E.N. El a arătat că prin 
intermediul președintelui Mubarak 
șl al regelui Hussein al Iordaniei 
O.E.P. a adresat S.U.A. propuneri 
privind participarea O.E.P. la o 
eventuală conferință de pace asupra 
acestei probleme. „Acum așteptăm 
răspunsul american" — a declarat 
Yasser Arafat, potrivit agenției 
M.E.N.

Referindu-se la relațiile O.E.P. cu 
Siria, Yasser Arafat a subliniat că 
lâ nivelul comandamentului palesti
nian s-a hotărit „deschiderea unei

noi pagini" în raporturile cu această 
țâră.

RABAT. — Cea de-a III-a con
ferință a dialogului parlamentar 
arabo-african, ale cărei lucrări s-au 
Încheiat la Rabat, a cerut organiza
rea unei conferințe Internationale in 
problemele Orientului Mijlociu, la 
care să participe „toate părțile in
teresate", inclusiv Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, ca reprezentant 
legitim al poporului palestinian, și 
membrii Consiliului de Securitate al 
O.N.U. în context, conferința a con
damnat Israelul pentru menținerea 
sub ocupație de teritorii arabe.

CAIRO. — într-o declarație făcută 
agenției M.E.N., secretarul general al 
Organizației Unității Africane, Ide 
Oumarou, a arătat că O.U.A. acordă 
o atenție deosebită problemei Orien
tului Mijlociu, precizînd că organi
zația urmărește consecvent consoli
darea politică, diplomatică si finan
ciară a poporului palestinian, pentru 
a-și putea redobîndi drepturile sale 
legitime.

Conflictul dintre Iran și Irak
TEHERAN 24 (Agerpres). — Du

minică, avioane de luptă iraniene au 
bombardat poziții militare din sud- 
estul Irakului, cauzînd „inamicului 
pierderi și pagube ireparabile" — a 
anunțat postul de radio Teheran, ci
tat de agențiile internaționale de pre
să. Pe frontul de nord, artileria ira
niană a oprit o nouă ofensivă a 
inamicului — informează agenția 
I.R.N.A. în ultimele 24 de ore — 
relevă agenția iraniană — avioane 
militare iraniene au bombardat 
obiective economice din regiunea 
Naft-Khane și o tabără militară din 
aropierea orașului Bassorah.

BAGDAD 24 (Agerpres). — Avi
oane militare irakiene au bombar
dat, luni, „un important obiectiv 
naval" în apropierea coastelor ira
niene — anunță agențiile interna
ționale de presă, citind un purtător 
de cuvînt militar irakian. Totodată, 
s-a anunțat că în ultimele 24 de ore 
armata irakiană a respins un atac 
iranian într-o Zonă de munte de pe 
frontul de nord, iar în sud, avioa
nele irakiene au bombardat centrala 
electrică din orașul iranian Ahvaz 
și terminalul petrolier de pe insula 
Kharg.

PIAȚA COMUNĂ

0 nouă rundă de negocieri in
BRUXELLES 24 (Agerpres). — în 

capitala Belgiei s-au reintîlnit mi
niștrii agriculturii din statele mem
bre ale C.E.E. Ei și-au propus ca la 
reuniunea de la Bruxelles (24—25 
martie) să scoată din impas negocie
rile anuale asupra fixării prețurilor 
agricole pentru campania 1986/1987. 
Orientarea dezbaterilor va fi în mare 
măsură condiționată de atitudinea 
noului ministru francez, Franțois 
Guillaume, care încă rin urmă cu 
cîteva zile mai era liderul celui mai 
puternic sindicat agricol francez — 
se apreciază din sursă a C.E.E.

problema preturilor agricole
La ultima întîlnire a miniștrilor 

agriculturii din 24 februarie. Comi
sia C.E.E. a prezentat un plan pre- 
conizînd înghețarea preturilor garan
tate și măsuri energice în vederea 
Unei reforme a piețelor. Miniștrii au 
criticat aceste propuneri care, după 
părerea lor, s-ar traduce printr-o 
nouă scădere a venitului agriculto
rilor.

Noul guvern francez nu și-a dez
văluit încă strategia, dar factori de 
răspundere din C.E.E. prevăd o înăs
prire netă a poziției Parisului, pozi
ție care nu este de natură să înles
nească dezbaterile, și așa dificile.

„NU rachetelor nucleare. DA păcii" : această lozincă, purtată de participant 
la una din demonstrațiile din Olanda, poate fi intilnită la toate marile 

acțiuni desfășurate sub egida Anului Internațional al Păcii

cursul cărora se cere cu hotărîre în
depărtarea acestor arme ale morții 
de pe teritoriul țării, lichidarea tu
turor rachetelor din Europa ;

• Sub lozinci ca : „Fonduri pen
tru dezvoltare, nu pentru înarma
re !“, „Nu — rachetelor nucleare !“, 
„Pentru transformarea Europei in
tr-o zonă fără arme atomice !“, în 
BELGIA s-au desfășurat noi acțiuni 
pentru dezarmare și pace, altele de 
și mai mare amploare fiind progra
mate pe întreaga perioadă a A.I.P, ;
• Peste 15 000 de persoane au luat 

parte în aceste zile la un marș in 
favoarea păcii organizat în capitala 
DANEMARCEI în cadrul tradiționa
lelor acțiuni de primăvară. Partici- 
panții s-au pronunțat în favoarea 
creării unei zone fără arme nucleare 
în nordul Europei, instituirea unui 
moratoriu general asupra experien
țelor cu arma nucleară și înfăptui
rea dezarmării. Manifestații asemă
nătoare s-au desfășurat în SUEDIA, 
NORVEGIA și FINLANDA î

• In FRANȚA, sub denumirea 
„Primăvara păcii", a început o am
plă campanie în favoarea păcii și 
dezarmării, organizată de cunoscuta 
organizație antirăzboinică a oameni
lor de știință și cultură „Apelul ce
lor 100". Vor avea loc colocvii, con
ferințe, alte acțiuni cu participarea

luptătorilor pentru pace din toate 
zonele țării ;
• In SPANIA, în cadrul manifes

tațiilor care au precedat referendu
mul de la 12 martie, la Madrid a 
avut loc o mare demonstrație, la care 
au luat parte 500 000 persoane, ce- 
rîndu-se lichidarea bazelor militare 
străine de pe teritoriul țării și des
ființarea blocurilor militare, trece
rea la măsuri concrete de dezarmare 
in Europa și în lume.

Și pe alte continente ace
lași mare deziderat — opri
rea cursei înarmărilor pe 
Pămînt și în Cosmos. S£era 
acțiunilor și manifestărilor din ca

drul A.I.P. este mult mai largă, cu- 
prinzînd și alte continente :

• Reprezentanții a 35 000 membri 
ai organizației „Medicii pentru res
ponsabilitate socială" din STATELE 
UNITE, întruniți in cadrul unei con
ferințe la Philadelphia, s-au pro
nunțat pentru intensificarea conlu
crării oamenilor de știință din în
treaga lume în lupta comună pentru 
a se pune capăt cursei înarmărilor, 
pe Pămînt și în Cosmos ;
• Puternice demonstrații și mi

tinguri pentru pace au avut loc, în 
ultima săptămînă. în numeroase lo
calități din AUSTRALIA. Numai la 
marșul păcii, care s-a desfășurat du
minică la Sidney, au luat parte apro
ximativ 130 000 persoane, printre 
care lideri politici, sindicali și ai or
ganizațiilor de femei și tineret, o 
serie de miniștri ai guvernului fe
deral. deputați ai parlamentului ;

• Guvernul NOII ZEELANDE a 
cerut parlamentului să aprobe o re
zoluție prin care să interzică accesul 
în porturile țării a oricăror nave 
propulsate nuclear sau avînd la bord 
arme nucleare. După cum arată 
sondajele de opinie, majoritatea 
populației Noii Zeelande sprijină po
litica antinucleară a guvernului ;
• în capitala INDIEI s-a desfă

șurat un mare miting, la care au fost 
prezenți deputați în parlament, 
membri ai guvernului! cunoscuti ac
tiviști pe tărîm obștesc, participanții 
larisînd un apel în vederea intensi
ficării acțiunilor în direcția lichidă
rii armelor nucleare și chimice ;

• Pe apelul privind scoaterea în 
afara legii și lichidarea armelor nu
cleare, in JAPONIA s-au strîns a- 
proape 18 milioane de semnături. 
Totodată, în țara .„soarelui răsare" 
peste 900 de localități și regiuni în 
care locuiesc mai mult de 50 la sută 
din populația țării au fost procla
mate zone libere de arme nucleare.

Este dorința fierbinte a poporului român, ca și a tuturor forțelor 
Iubitoare de pace de pretutindeni, ca Anul Internațional al Păcii să des
chidă calea unor măsuri concrete, reale pe calea marelui obiectiv — dezar
marea generală și totală. Așa cum a arătat președintele Nicolae Ceaușescu, 
în acest An Internațional al Păcii, România socialistă este hotărîtă să in
tensifice și mai mult colaborarea cu toate țările socialiste, cu toate cele
lalte țări ale lumii, să conlucreze tot mai strîns cu forțele înaintate de 
pretutindeni, pentru a asigura victoria politicii de dezarmare și pace, cu 
convingerea că în întărirea unității și solidarității forțelor social-politice 
celor mai largi ale planetei rezidă cheia trecerii la un proces autentic de 
dezarmare, pe care îl doresc cu atîta ardoare popoarele.

Nicolae PLOPEANU
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