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Prima ediție

realizarea în cele mai bune condiții a planului pe acest an și pe întregul
cincinal, într-o atmosferă de puternică angajare muncitorească,

RECOLTA ACESTUI AN

încheiate pe întreaga suprafață!
• Fiecare oră, fiecare zi - folosite din plin la semănat
• Pentru realizarea unor viteze sporite de lucru
pretutindeni să fie folosite agregatele complexe
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odată, s-a recomandat să fie an
trenați la elaborarea proiectelor și
la executarea acestora și alți spe
cialiști, de la Institutul de arhitec
tură, de la unități de învățămînt
superior de profil.
Relevînd că întreprinderile de
prefabricate dispun de capacități
bine dotate, de cadre și un personai muncitor calificat, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și-a exprimat
convingerea că activitatea din acest important sector se va ridica,
în cel mai scurt timp, la nivelul
exigențelor stabilite în planurile și
programele de dezvoltare edilitară

ZILE DECISIVE PENTRU

ÎNSĂMiNȚĂRILE

a analizat modul în care se acționează
pentru îmbunătățirea activității unităților
de producție, proiectare și construcție

dicală a concepției, a organizării
muncii și a întregului sistem de
fabricație, de transport și depozi
tare, de montaj al prefabricatelor,
perfecționarea tehnologiilor folo
site în construcția de locuințe. în
acest sens, s-a indicat să se acor
de o atenție deosebită execuției și
calității prefabricatelor, astfel in
cit pe șantiere, la asamblarea lor,
să nu mai fie necesare lucrări su
plimentare de retușare și revizuire
a acestora. în același timp, a fost
subliniată necesitatea diversificării
și îmbunătățirii elementelor de
finisaj, a sporirii durabilității și
gradului lor estetic, prin utilizarea
de noi materiale de construcții,
aplicarea unor decorațiuni exte
rioare mai frumoase, conferinduse un aspect tt>t mai plăcut vi
itoarelor ansambluri și cartiere de
locuințe. De asemenea, s-a cerut
să se aibă în vedere găsirea de
noi tehnologii și metode de con
strucție care să contribuie la spo
rirea gradului de izolare termică
a apartamentelor.
Analiza a continuat, apoi, pe un
șantier de construcții de locuințe
situat în cartierul Drumul Tabe
rei.
Urmărind activitatea ce se
desfășoară
aici,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a arătat că se
impune o organizare temeinică a
muncii pe șantierele de locuințe,
pentru a se asigura desfășurarea,
în condiții cît mai bune, a trans
portului, depozitării și manipulării
prefabricatelor — pentru a se evi
ta deteriorarea lor și, implicit,
operațiile de refacere a acestora —
a lucrărilor de montaj, de finisaj
și de construcție în general.
Secretarul general al partidului
a indicat producătorilor de prefa
bricate și constructorilor să-și or
ganizeze în așa fel activitatea, in
cit toate lucrările de montaj și fi
nisaj să fie încheiate definitiv pe
fiecare nivel în parte, asigurîndu-se darea în folosință a spa
țiilor imediat ce sînt terminate.
în cadrul discuției, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut tuturor
celor ce-și desfășoară activitatea în
acest domeniu să valorifice și ex
periența valoroasă dobîndită în
realizarea unor reușite ansambluri
arhitectonice din Capitală, precum
și din unele județe, pentru a face
construcții tot mai bune, cu un as
pect. modern, atrăgător, în așa fel
îneît orașele patriei noastre să fie
din ce în ce mai frumoase. Tot

tovarășului Mihail Gorbaciov salu
tul său prietenesc si cele mai bune
urări.
în cadrul convorbirii care a avut
loc cu acest prilej au fost abordate
unele probleme privind dezvoltarea
relațiilor de prietenie si colabora
re româno-sovietice.

Pind la 20 aprilie:

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

întilnirea de lucru a avut loc în
atmosfera de muncă intensă ce se
desfășoară in întreaga tară sub
semnul înaltelor exigențe și al im
portantelor sarcini și orientări for
mulate de secretarul general al
partidului și cu prilejul recentei
consfătuiri pe probleme economice
de la C.C. al P.C.R.. care mobili
zează puternic eforturile creatoare
ale poporului nostru pentru reali
zarea, în cele mai bune condiții, a
prevederilor planului pe 1987 și pe
întregul cincinal.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
fost întîmpinat cu multă căldură
, de oamenii muncii din întreprin 
derea vizitată, care l-au ovaționat
și aclamat îndelung. Ei au dat
expresie sentimentelor de profundă
dragoste și recunoștință fată de
secretarul general al partidului,
pentru preocuparea sa permanentă
ca înfățișarea localităților, a în1 regii țări să fie mereu mai în
floritoare, pentru ca toți cetățenii
patriei să se bucure de condiții cît
mai bune de confort și civilizație,
de un nivel de trai tot mai ridicat
și prosper.
în cinstea sosirii tovarășului
Nicolae Ceaușescu se afla aliniată
o formație alcătuită din membri ai
gărzilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire a tineretului
pentru apărarea patriei, care a
prezentat onorul.
Vizita a prilejuit, din primele
momente, o examinare aprofunda
tă a soluțiilor propuse și, îndeo
sebi, a căilor și modalităților con
crete menite să determine o îmbu
nătățire substanțială a producției
de prefabricate, destinate con
struirii noilor ansambluri de lo
cuințe.
La dialogul de lucru au parti
cipat tovarășii Ludovic Fazekas,
Constantin
Olteanu,
Gheorghe
Pană, Richard Winter,
Silviu
Curticeanu, loan Petre, viceprim> ministru al guvernului, cadre de
conducere și specialiști din minis
tere, întreprinderi și institute de
profil.
Secretarului general al partidu
lui i-au fost înfățișate noile tipuri
de panouri de fațadă, panouri pen
tru pereții interiori, pentru planșee, elemente pentru balcoane, logii
și cornișe, elemente pentru încă
perile de baie, executate și pre-"
zentate de întreprinderea de pre
fabricate din beton Militari, de
întreprinderile „Granitul" și „Pro
gresul" din Capitală. Cele trei uni
tăți furnizează întregul necesar de
panouri prefabricate, de la infra
structură pînă la elemente de de
corațiuni exterioare, pentru rea
lizarea celor 30 000 de aparta
mente care se construiesc numai
în acest an în Capitală. Prin fo
losirea prefabricatelor se poate re
duce durata construcției unui bloc
de opt etaje de la 4 luni la 40 de
zile.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
dezbătut în mod exigent, cu toți
factorii de răspundere prezenți,
problemele esențiale pe care le
implică îmbunătățirea continuă a
calității finisajelor, a funcționali
tății și a aspectului estetic al noi
lor clădiri.
Pornind de la exponatele pre
zentate, de la modul actual de
lucru în unitățile productive și pe
șantiere, secretarul general al
partidului a cerut o schimbare ra-

tovarășului Nicolae Ceaușescu un
mesaj prietenesc și cele mai bune
urări din partea tovarășului Mihail
Gorbaciov. secretar general al
Comitetului Central al Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită
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Sub semnul înaltelor exigente, al importantelor sarcini și orientări privind

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar genera! al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
a analizat, miercuri, la între
prinderea de prefabricate din
beton Militari — București, mo
dul în care se acționează în
vederea îmbunătățirii activității
tuturor unităților de producție,
proiectare și construcție, care
participă nemijlocit la înfăp
tuirea programului de investiții
în domeniul locuințelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit,
miercuri dimineața, pe E. M. Tiajelnikov. ambasadorul Uniunii So
vietice la București, la cererea
acestuia.
Ambasadorul sovietic a transmis

a localităților țării, al cerințelor
tuturor locuitorilor patriei.
Cadrele de conducere, toți spe
cialiștii participanți la dialogul de
lucru au asigurat pe secretarul
general al partidului că nu vor
precupeți nici un efort pentru
transpunerea neabătută în viață a
indicațiilor date, pentru realizarea
exemplară a sarcinilor încredința
te, pentru a ridica construcții dem
ne de perioada măreață ce o trăim,
construcții care să se integreze
armonios în grandioasele ctitorii
ale celei mai înfloritoare epoci din
istoria patriei.

• Asigurînd asistență tehnică de specialitate, există
garanția că peste tot vor fi executate lucrări la
nivel calitativ înalt
Oamenii muncii din agricultură,
răspunzînd indicațiilor conducerii
partidului, depun eforturi susținute
pentru intensificarea semănatului
și executarea celorlalte lucrări de
sezon. Potrivit datelor furnizate de
Ministerul
Agriculturii,
vitezele
zilnice de lucru Ia insămințări spo
resc de la o zi la alta. Astfel, în
cursul zilelor de 6 și 7 aprilie au
fost insămințate, in medie, cite
200 000 hectare. Ca atare, pină în
seara zilei de 7 aprilie, suprafața
de teren care a primit sămînța reprezintă 1 095 142 hectare — 20 Ia
sută din cea destinată culturilor
agricole de primăvară. Pentru incheierea semănatului la principalele culturi agricole, pină la 20 apri
lie, așa cum a indicat conducerea
partidului și cum impun cerințele
biologice ale plantelor, este nece
sar ca vitezele zilnice la semănat
să sporească și mai mult, mai exact
să depășească 300 000 hectare.
Există toate condițiile că vitezele
la semănat șă atingă niveluri su
perioare, fapt demonstrat de rezul
tatele și experiența a numeroase
unități agricole și chiar județe în
tregi. în primul rind, trebuie re
marcat faptul că în toate zonele
țării, datorită creșterii temperatu
rii, atît în aer, cît și în sol. înso
țită pe alocuri și de intensificarea
vîntului, s-au creat condiții ca te
renul să poată fi lucrat repede și
bine. De asemenea, întrucît s-a tre
cut pe un front, larg și la însămînțarea culturilor agricole cu mare
pondere in agricultura țării —
floarea-soarelui, soia, porumb —
practic toate mijloacele mecanice
din dotarea stațiunilor pentru me
canizarea agriculturii și cele.aparținind întreprinderilor agricole de
stat pot și trebuie să fie folosite
din plin, ziua și noaptea. Toate

aceste condiții fiind întrunite, ce
rința practică în momentul de față
este ca în fiecare unitate agricolă,
in fiecare consiliu agroindustrial și
județ să se realizeze zilnic viteze
de lucru la nivelul maxim al po
tențialului tehnic și uman de care
dispun. Nimic nu trebuie să sus
tragă în aceste zile pe mecanizatori, pe ceilalți oameni ai muncii
din agricultură de la obligația lor
fundamentală : realizarea în ritm
intens a însămînțărilor, a celorlalte
lucrări agricole. Orice oră, orice zi
cîștigată acum la semănat în
seamnă un plus de recoltă 1
Există largi posibilități pentru
intensificarea lucrărilor agricole de
primăvară, pentru creșterea conti
nuă a vitezelor zilnice la semănat.
După cum se știe. încă din iarnă
au fost făcute reparații de bună
calitate la tractoare și la celelalte
utilaje agricole, ceea ce asigură
funcționarea normală a acestora.
Programele întocmite--pentru anul
1987 prevăd, de asemenea, extin
derea folosirii agregatelor comple
xe, numărul acestora ajungînd la •
30 000 în 24 de variante, care sînt
de natură să asigure executarea
simultană a lucrărilor de pregătire a terenului și de erbicidare
simultană pe întreaga suprafață
ce se va însămința în primăvară.
Cerința actuală este ca aceste agregate să fie folosite din plin, să
nu se admită descompletarea lor.
așa cum se procedează in unele
locuri. De asemenea, pentru a se
realiza și depăși vitezele zilnice,
să fie asigurate cantitățile nece
sare de carburanți, astfel ca se
mănatul principalelor culturi să se
încheie pină la 20 aprilie, să șe
aducă din timp în cimp sămînța
necesară. Iar pentru înlăturarea

eventualelor defecțiuni, atelierele
mobile să fie folosite eficient,
ajungînd în timp scurt la locul
unde sînt solicitate. Aceasta pre
supune creșterea răspunderii
in
muncă a cadrelor de conducere și
specialiștilor din unitățile agricole,
a tuturor celor care au sarcini di
recte in ce privește desfășurarea
lucrărilor agricole de primăvară.
Acum mecanizatorii trebuie să
se'grăbească, lucrînd în schimburi
prelungite la semănat și în schim
buri de noapte la pregătirea tere
nului. Este o cerință firească, de
terminată de necesitatea încheierii
semănatului oină la 20 aprilie. Dar
tot atît de important este ca efor
turile ce se depun acum pentru
grăbirea însămînțărilor să se îm
pletească cu preocuparea stăruitoa
re pentru executarea unor lucrări
de cea mai bună calitate, menite
să asigure realizarea producțiilor
prevăzute. în acest sens, mari răs
punderi revin mecanizatorilor, care
au..datoria să. lucreze cu.pea.mai
mare atenție, intelegind prin aceas
ta asigurarea unui bun pat ger
minativ și realizarea densităților
prevăzute. Desigur, mecanizatorii
trebuie să se bucure de sprijinul
specialiștilor, cadrelor de conduce
re din unități și consiliile agroin
dustriale, care în aceste zile tre
buie să-și desfășoare activitatea
din zori și pînă-n noapte pe cîmp,
să execute, un, control riguros asu
pra calității lucrărilor.
Organele județene de partid și
agricole, consiliile agroindustriale
si conducerile unităților agricole au
datoria să asigure toate condițiile
necesare realizării vitezelor prevă
zute la pregătirea terenului și se
mănat. astfel ca fiecare zi să mar
cheze efectiv un avans substanțial
la efectuarea acestor lucrări.
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Relatări ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii

VALEA JIULUI : Realizări
ale minerilor
Acționind cu perseverentă și hotărîre muncitorească, în spiritul
indicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în recenta
cuvîntare
rostită
la
plenara
C.C. al P.C.R.. minerii din Va
lea Jiului. în frunte cu comuniș
tii, au încheiat luna martie cu
succese deosebite în producție. Prin
mai buna folosire a utilajelor și
instalațiilor miniere, a timpului
de lucru efectiv în abataje, în
tărirea ordinii și disciplinei în
producție, ei au reușit să înde
plinească și chiar să depășească
planul la producția netă de căr
bune, iar la producția de cărbune
pentru cocs și semicocs să realize
ze o producție mai mare ca in
luna februarie cu peste 28 000 tone
cărbune. Cele mai bune rezultate
le-au obținut minerii din Lupeni.
Paroșeni, Vulcan, Lonea și Valea
de Brazi, care și-au depășit pre
vederile de plan pe luna martie cu
1 200 pină la peste 4 600 tone căr
bune. (Sabin Cerbu).

BÎRLAD : Onorarea
exemplară a contractelor
la export
Acționind hotărit, în spiritul indi
cațiilor și orientărilor formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, colec
tivul întreprinderii de rulmenți din
Birlad a intrat in al doilea tri
mestru din acest an cu o depășire
a prevederilor contractuale cu par
tenerii de peste hotare in valoare
de 4.2 milioane lei. După cum ne
spunea inginerul Diomid Năstase,
directorul întreprinderii, succesul
are la bază înnoirea și moderniza
rea producției, adaptarea operativă
la- cerințele și exigențele parteneri
lor, onorarea ritmică inainte de ter
men a comenzilor, precum și înalta
calitate a rulmenților ce se expor
tă In prezent în peste 70 țări ale
lumii. (Petru Necula).
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Sondajul
în actualitatea
economică

CUM ACȚIONAȚI PENTRU BUNA ORGANIZARE
CARE ESTE STADIUL
REALIZĂRII
PLANULUI? A LUCRULUI IN CELE TREI SCHIMBURI?
I

AZI, JUDEȚELE TULCEA ȘI MARAMUREȘ
In întreaga țară se acționează hotărît pentru transpunerea in practică
a sarcinilor stabilite la recenta plenară a C.C. al P.C.R., la Consfătuirea
de lucru pe probleme economice privind intensificarea eforturilor colecti
velor de oameni ai muncii in vederea îndeplinirii exemplare a prevederi
lor planului și recuperării oricăror răminerj în urmă în flecare întreprin
dere, ramură sau județ.
In încheierea sondajului „Scînteii" pe tema preocupărilor existente
la comitetele județene de partid in acest domeniu de mare actualitate,
publicăm alte două răspunsuri la următoarele întrebări :

1. Care este, după primul trimestru din acest an, stadiul
realizării planului la producția fizică ?
2. La ce produse există restanțe și din ce cauze ?
3. Ce măsuri s-au luat pentru mai buna organizare a
muncii și recuperarea rămînerilor în urmă ?
4. Ce probleme considerați că trebuie neîntîrziat rezolvate
de centralele și ministerele de resort pentru recuperarea
grabnică a restanțelor, pentru realizarea integrală a planului
la producția fizică ?

In centrul preocupărilor — organizarea
mai bună a activității productive
Ștefan llieș, secretar al Comitetului
județean Tulcea al P.C.R.

j

Deși in primul trimestru al a-

cestui an județul Tulcea a realizat
planul la 21 de produse, între care
amintim concentrate din plumb,
zinc și cupru,
minereu de fier,
cuarțită,
siliciu metalic, fire din
bumbac, tricotaje, totuși unele uni
tăți economice au înregistrat restan
te serioase. Cele mai multe nerealizări au fost acumulate in lunile ia
nuarie și februarie, datorită funcțio
nării necorespunzătoare a utilajelor
șl instalațiilor, in mod deosebit în
întreprinderile cu foc continuu și
datorită neasigurării ritmice a ma
teriilor prime necesare. Prin măsu
rile luate de comitetul județean de
partid, de organizațiile de partid și
conducerile colective din aceste uni
tăți, în luna martie majoritatea în
treprinderilor și-au îmbunătățit ac
tivitatea productivă. Astfel, la în
treprinderea de alumină,
acordindu-se o atenție mai mare întreți
nerii și reparării utilajelor și insta
lațiilor, aprovizionării
cu materii
prime, planul la producția fizică a
fost depășit, iar in prezent capaci
tățile productive funcționează la pa
rametri proiectați. De asemenea, la
combinatul metalurgic în ultima
lună a trimestrului s-a realizat pro
ducția planificată de feroaliaje.

2 Nerealizările acumulate de uni
tățile din județul nostru la produc
ția fizică au fost generate, in bună
parte, de neajunsurile manifestate
in organizarea proceselor de produc
ție, de urmărirea necorespunzătoare
a întregii activități. Datorită efec
tuării unor lucrări de reparații de
slabă calitate, unele utilaje și insta
lații s-au defectat, inregistrîndu-se
un indice necorespunzător de utili
zare a acestora, ceea ce a condus

la nerealizarea unor produse impor
tante. Totodată, au apărut o serie
de dereglări în
funcționarea unor
capacități de producție din cauza
aprovizionării neritmice cu materii
prime, în special minereu de mangan și de crom la combinatul me
talurgic, bauxită, leșie de sodă și
păcură la întreprinderea de alumină,
iar cele trei fabrici de conserve de
pește două luni
nu au funcționat
datorită lipsei de tablă din aluminiu
pentru confecționarea cutiilor.
2 Pentru înlăturarea acestor nea
junsuri, am întreprins o serie de
măsuri care vizează, in mod deose
bit, întărirea ordinii și disciplinei
la flecare loc de muncă, reorgani
zarea activității de întreținere și
reparații în unitățile cu flux con
tinuu. Astfel, la combinatul meta
lurgic vor fi puse în această lună
în funcțiune încă două cuptoare de
producere a feroaliajelor aflate în
reparații.
s-a trecut la asimilarea
unui număr mai mare de piese de
schimb pentru utilajele de la uzina
de produse magneziene. De aseme
nea. au fost întreprinse acțiuni în
vederea
finalizării măsurilor din
prima etapă a programelor de mo
dernizare a proceselor de producție,
iar la unele unități, unde există încă
probleme în folosirea eficientă a ca
pacităților de producție, vor fi de
vansate termenele de aplicare a unor
măsuri din etapa a doua a progra
mului de modernizare.

4. Pe lingă aceste măsuri pe care
le-am inițiat la nivelul întreprinde
rilor. unele centrale si ministere au
încă multe probleme de soluționat
în vederea îmbunătățirii activității
productive a unităților din județul
nostru. La combinatul metalurgic,
centrala de resort
si
Ministerul
Industriei Metalurgice trebuie să so
luționeze problema aprovizionării
ritmice cu minereu de mangan și

de crom și cocs metalurgic. De. ase
menea. centrala de profil și Mi
nisterul
Industriei
Chimice
au
obligația să asigure cantitățile nece
sare de bauxită și de leșie de sodă,
iar centrala de specialitate a Minis
terului Industriei Petrochimice să
livreze zilnic cantitățile de păcu
ră pentru întreprinderea de alu
mină, precum și polipropilena ne

cesară întreprinderii de prelucrare
a maselor plastice.
Cerem sprijin
Ministerului Aprovizionării TehnicoMateriale și Controlului Gospodări
rii Fondurilor Fixe in asigurarea
cotelor de tablă din aluminiu pentru
fabricile de conserve, din pește și
corelarea acestor cote cu sarcinile
de plan ale unităților respective.

Mecanismul aprovizionării
tehnico-materiale să funcționeze perfect
Gheorghe Ilia, secretar al Comi
tetului județean Maramureș al P.C.R.
] _ în prima parte a anului, în mod

deosebit în lunile ianuarie și februa
rie. ne-am confruntat cu probleme
mai grele decît în alte perioade,
datorită, în special, căderilor abun
dente de zăpadă și temperatu
rilor scăzute. ceea
ce a făcut
ca o bună parte din resursele energetice și
de carburanți
să
fie dirijate pentru înlăturarea efec
telor pricinuite de vreme. La aceasta
se adaugă, fără îndoială, unele lip
suri privind planificarea și organiza
rea activității productive, insufici
enta preocupare a unor cadre de
conducere pentru stabilirea din timp
și asigurarea ritmică a materiilor
prime și a unor materiale necesare
desfășurării normale a procesului de
producție. Printr-o mobilizare exem
plară a unor colective de oameni ai
muncii din unitățile economice ale
județului, în special sectoarele mi
nier și forestier, am reușit să depă
șim anumite
sarcini la producția
fizică. De asemenea, ne-am în
deplinit și depășit nivelurile de
producție contractată Ia export pen
tru primul trimestru. Cu toate aces
tea. rezultatele nu ne mulțumesc
deoarece mai sînt unități economi
ce din județ care nu au reușit
să-și Îndeplinească ritmic și inte
gral sarcinile de plan, astfel că, pe
județ, am înregistrat nerealizări la
producția-marfă industrială, produc
ția pentru export și investiții.

2.

Am înregistrat unele restanțe Ia

producția fizică, cum ar fi la cupru
electrolitic, acid sulfuric, bioxid de
mangan și plumb din deșeuri la în
treprinderea metalurgică de metale
neferoase din Baia Mare, datorită
atît calității unor materii prime și
opririlor accidentale la unele capa
cități de producție, cit și unor pro
bleme tehnico-organizatorice. în sec
torul construcțiilor de mașini, din
cauza greutăților intîmpinate in asi
gurarea motoarelor electrice, a oțe
lurilor de diferite calități șl dimen
siuni, a bioxidului de carbon, a pa
nourilor și echipamentelor electrice,
am înregistrat restanțe la producția
de utilaj minier ș’i mașini-unelte.

2,

Ținînd seama de neajunsurile

existente, biroul comitetului jude
țean de partid a stabilit o serie de
măsuri politico-organizatorice. Ast
fel, s-au făcut intervenții directe

pentru impulsionarea livrărilor la
ministere și la comitetele județene
de partid ce au întreprinderi furni
zoare de materii prime și materiale,
cum sint Combinatul siderurgic Ga
lați, „Laminorul" Brăila, întreprin
derea de motoare electrice Tumu
Măgurele, întreprinderea „Neptun"
Cîmpina
s.a.
Majoritatea
aces
tor întreprinderi au recepționat so
licitările noastre, trimițind produse
le necesare. în această perioadă, co
lective ale comitetului județean de
partid au întreprins analize la fața
locului in toate unitățile econo
mice care nu au realizat sar
cinile de plan la diferiți indi
catori. stabilindu-se măsuri concre
te, pînă la nivel de echipă,
pentru mai buna organizare a mun
cii, încărcarea corespunzătoare a ca
pacităților de producție și utilizarea
eficientă a forței de muncă. Măsu
rile luate de aceste colective, in con
sens cu conducerile întreprinderilor,
au dat roade.
Astfel, unele uni
tăți au reușit recuperarea unei
bune părți din restanțele înre
gistrate în primele două luni ale
anului, astfel că. pe județ. în luna
martie s-au realizat planul la producția-marfă industrială, investiții,
precum și contractele la export.
4. Una din problemele importante
care se cere a fi soluționată in pe
rioada imediat următoare este cea
a asigurării contractelor și comen
zilor pentru export la nivelul sar
cinilor de plan. în sectorul metalur
gic trebuie să se asigure ritmic ma
teriile prime — concentrate cuproase
și plumb — necesare realizării pro
ducției fizice la cupru convertizor
și electrolitic, acid sulfuric, litargă,
miniu și laminate de plumb. în sec
torul construcțiilor de mașini se so
licită sprijinul din partea întreprin
derii de motoare electrice Bucu
rești și a întreprinderii de construc
ții de mașini
din
Reșița pentru
livrarea ritmică a motoarelor și reductoarelor.’ Pentru a se asigura .
condiții de realizare a planului de
către
întreprinderea mecanică din
Sighetu Marmației este necesar ca'
întreprinderea „Laminorul" din Brăi
la, întreprinderea de cuie și lan
țuri Galați, precum și întreprinderea
de sirmă și produse
din
sîrmă
Buzău să livreze cantitățile contrac
tate de oțel calibrat-tras și recopt.

Neculal AMIHULESEI
Gheorqhe PARJA
corespondenții „Scînteii*

Astăzi, cind economia noastră în ansamblul ei, cînd
fiecare unitate este angajată pe drumul dezvoltării in
tensive, al accentuării laturilor de calitate și eficiență,
organizarea muncii, pentru asigurarea unui randament
inalt .și egal in toate cele trei schimburi, reprezintă o
condiție esențială pentru materializarea acestui dezi
derat. Ceea ce înseamnă, in primul rînd, ca printr-o
gindire economică și tehnică corespunzătoare — în spi
ritul exigențelor subliniate la recenta Consfătuire de
lucru de Ia C.C. al P.C.R. pe probleme economice —; să
se acționeze in mod permanent pentru buna organiza
re a muncii in fiecare întreprindere, astfel incit în
cele trei schimburi să se asigure folosirea cu randa
ment superior a capacităților de producție, a forței de
muncă, a resurselor materiale și energetice.
Această cerință nu se pune pentru prima dată in fața
conducerilor de centrale și întreprinderi, a consiliilor
oamenilor muncii și organizațiilor de partid. Actuali
tatea și importanța ei se relevă mai mult ca oricind

Eficiența — unitatea
de măsură
a reorganizării
schimburilor
Primul trimestru al anului a În
semnat pentru oamenii muncii de la
„Metalica" — Oradea o nerioadâ
fructuoasă de muncă. Harnicul co
lectiv de aici, situat constant intre
fruntașii întrecerii socialiste, a depă
șit. în condiții de eficientă sporită,
prevederile de plan la producțiamarfă. productivitate, export, inves
tiții. livrări la fondul pieței.
— în mod firesc, principalul cri
teriu de apreciere a activității fie
cărei unități ii reprezintă realizarea
exemplară a producției fizice, susți
ne inginerul Petru Cristea, directo
rul unității.
în acest sens, aflăm că peste o
treime din producția fizică planifi
cată pentru aprilie este finalizată
înainte de încheierea primei decade,
restul aflindu-se în diferite stadii de
execuție. La emailare. muncă fără
preget in sistem „foc continuu". Pînă
de curind era singurul sector din în
treprindere care funcționa in acest
regim de lucru. în prezent Insă, doar
montajul mai lucrează intr-un sin
gur schimb. Care este motivația unei
asemenea opțiuni 7 „în primul rind,
operativitatea in onorarea unor co
menzi urgente. Îndeosebi la export.
Dar. în același timp, preocuparea
pentru optimizarea funcționării tu
turor instalațiilor, utilajelor și li
niilor de fabricație, prin încărcarea
acestora la parametri’nominali".
Ne convingem repede de acest lu
cru. în rîndul secțiilor pregătitoare,
cea de presai la rece deține un rolcheie. Aici se asigură presarea tutu
ror reperelor din tablă subțire pen
tru mașini de gătit și reșouri cu gaze
"său 'electrTce., vase emailate, acceso
rii pentru m'arochinărie și confecții,
«ompunente pentru industria electro
nică. casete pentru film fotografic,
filtre pentru . motorină. Organizarea
activității intr-unui sau două schim
buri. cu toate modernizările aduse
unor utilaje care au dublat și chiar
triplat productivitatea muncii la
unele repere, nu satisfăcea necesa
rul celorlalte capacități.
impunînd
măsuri de reorganizare a regimului
de lucru, evitînd astfel și consumu
rile mari de energie în perioada de
virf. în trei schimburi se lucrează
acum și la presai bachelită. „Pentru

avind în vedere faptul că în această lună și in acest
trimestru colectivele de muncă din industrie sînt da
toare, in spiritul concluziilor Consfătuirii de lucru de
la C.C. al P.C.R. pe probleme economice, să recupereze
toate restanțele inregistrate in prima parte a anului și
să asigure un ritm superior de îndeplinire a planului.
Ceea ce înseamnă că in fiecare unitate să se revadă or
ganizarea activității și să se adopte măsuri imediate
privind utilizarea superioară a capacităților de pro
ducție. echilibrarea judicioasă a schimburilor cu
forța de muncă, asigurarea de asistență tehnică și de
conducere corespunzătoare, crearea condițiilor pentru o
aprovizionare ritmică etc.
CUM SE ACȚIONEAZĂ CONCRET ÎN ACEASTA
DIRECȚIE ? CE PROBLEME SE CER GRABNIC SO
LUȚIONATE PENTRU CREȘTEREA RANDAMEN
TULUI SCHIMBURILOR ? — iată tema unui sondaj
ai „Scînteii" in mai multe unități industriale.
Publicăm azi prima parte a acestui sondaj.

a îndeplini, la nivelul sarcinilor sta
bilite. producția fizică prevăzută nu
ne putem permite să irosim nici un
minut — ne spune șeful atelierului,
subinginerul Petru Coroiu. Progra
mul «foc continuu» răspunde întru
totul acestei cerințe".
Avantajele acestui program sint
multiple. Să evidențiem doar unul.
Prin natura tehnologiei. la presai
bachelită. matrița se încălzește în
medie trei ore înaintea inceperii lu
crului. Or. dacă avem in vedere că
asemenea operațiune se relua in fie
care zi la începerea schimbului, se
constata ușor că practic din opt ore
utilajul putea fi utilizat doar 5 ore.
Ceea ce nu se mai întîmplă acum.
Conform noului program, aflăm de
la. subinginerul Lany Ladislau. șeful
atelierului. „încălzirea în gol" a băi
lor se mai produce, în medie, doar
de două ori pe lună, cînd se fil
trează și Ii se schimbă compoziția.
Pretutindeni, la începerea unui
nou schimb de muncă am constatat
că preluarea mașinilor se face din
mers. Nu se pierde nici un minut.
Nu intimplător bilanțul fiecărui
schimb indică in toate atelierele. în
toate secțiile. îndeplinirea si depă
șirea planului la fiecare sortiment.
— Evident — conchidea directorul
întreprinderii — cînd am decis or
ganizarea lucrului în trei schimburi
am început prin a analiza secție cu
secție, loc de muncă cu loc de mun
că. condițiile concrete de fabricație,
inventariind si soluționînd prompt
toate problemele tehnico-organizato
rice ridicate. Si n-au fost puține, incepînd cu locurile de muncă in care
manopera era ridicată și produsele
se realizau în serie mare, adesea și
cu consumuri ce depășeau normele
stabilite. Pentru acestea am găsit so
luții, implicînd efectiv răsjpunderea și
competența specialiștilor. în plus, mă
sura angajării depline o dau acum
pceooupăTile stăruitoare de zf cti zi
pentru asigurarea unei aprovizionări
tehnico-materiale optime — iutepind
de la documentațiile de lucru pină
18 materiale si continuînd cu orga
nizarea corespunzătoare a asistentei
tehnice pe schimburi, în „foc con
tinuu". ceea ce a necesitat ca și ate
lierul de sculărie. executat si reparat
S.D.V.-uri să se înscrie intr-un ase
menea program. într-un cuvînt. totul
se cere organizat ireproșabil. în con
diții de ordine si disciplină desăvîrsită, de Ia sectoarele de concepție la
lansarea în fabricație, controlul ca
lității și expedierea produsului pen
tru a ajunge în timp la beneficiar.

CITEVA CONCLUZII IN FINALUL ANCHETEI-SONDAJ A „SCÎNTEII"
Succesiv, în patru numere de ziar, opt secre
tari ai unor comitete județene de partid
(Bacău, Caraș-Severin, Dîmbovița, Dolj, Mara
mureș, Satu Mare, Sibiu și Tulcea) au răspuns
la sondajul „Scînteii", pe tema măsurilor adop
tate, în spiritul indicațiilor și sarcinilor sub
liniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în scopul
realizării riguroase a planului, la toți indica
torii cantitativi și calitativi. Sintetizînd punctele
de vedere exprimate in ancheta-sondaj, s-au
desprins, in mod deosebit, următoarele concluzii :
• Deși în perioada care a trecut din acest
an au fost obținute o serie de realizări aprecia
bile in activitatea economică, in nici unul din
județele investigate planul la producția fizică nu
a fost îndeplinit integral, consemnîndu-se res
tanțe la unele produse importante pentru eco
nomia națională. Analizele efectuate de comite
tele județene de partid au scos în evidență
faptul că o principală cauză a rămînerilor în
urmă au reprezentat-o neajunsurile in organi
zarea și conducerea proceselor de producție, in
utilizarea corespunzătoare a capacităților de
producție, a resurselor materiale și energetice
aflate la dispoziție, abaterile de la normele dis

La întreprinderea de ventilatoare
din București, in primul rind. se
impun atenției eforturile specialiști
lor vizind eliminarea pierderilor de
metal in procesul de producție. Cea
mai recentă realizare in acest sens 7
O mașină de bordurat, prin folosirea
căreia se reduce cu 40 la sută con
sumul de otel la fabricarea carcase
lor pentru ventilatoarele axiale. Alt
fel spus, materialul economisit, in
loc să ia calea retopirii, se va putea
utiliza, incomparabil mai
eficient,
ca material nou. Pe de altă parte,
organizarea atelierului de debitare
centralizată pentru toate tipurile si
mărimile de ventilatoâre permite fo
losirea la fabricarea unor repere a
unei importante cantități de ștraifuri și capete de tablă, care, pină' nu
de mult, erau trimise la retopit, prin
filiera reciclării fierului vechi. De
altfel, in întreprindere s-a introdus
obligativitatea realizării, exclusiv din
asemenea resturi, a unor repere mici,
pentru care este strict interzisă uti
lizarea de tablă nouă. Totodată, în
aceste zile va începe implementarea
unui sistem de programe pentru
planuri de croire asistată de calcu
lator. care presupune modernizarea
radicală a fluxurilor de fabricație de
la atelierul de debitare. Eficiența
scontată a acestei măsuri : economi
sirea anuală a 36 tone de oțel.
Ce se întîmplă insă cu cantitățile
considerabile de materiale refolosibile feroase care nu pot fi valorifi
cate ca atare in cadrul unității 7
Iată ce s-a desprins in acest sens
din investigațiile întreprinse cu spri
jinul unor specialiști din Centrala
pentru recuperarea si valorificarea
materialelor refolosibile.

„Intrușii" din șpanul de
Oțel. I” sect'iIe de producție urmă

ciplinei de plan și tehnologice. In consecință,
au fost luate măsuri ferme pentru întărirea or
dinii și disciplinei, a spiritului de răspundere la
toate nivelurile organizatorice ale întreprinderi
lor. In cele mai multe cazuri s-a acordat un
sprijin organizatoric direct de către activiști și
factori de răspundere din conducerea organelor
județene de partid.
• Intre cauzele principale ale unor rămîneri
in urmă au revenit adesea în punctele de vedere
exprimate neritmicitatea in aprovizionarea tehnico-materială și neonorarea obligațiilor con
tractuale de către unele unități din alte județe
Neajunsurile de acest fel au fost considerate, în
majoritatea cazurilor, drept condiții obiective,
care ar justifica în bună măsură nerealizarea
planului. Numai că în vreme ce neasigurarea
unui produs intr-un județ apărea drept cauză
obiectivă, in alt județ nelivrarea aceluiași pro
dus avea o cauză evident subiectivă. Este deci
limpede că, în mecanismul echilibrat al eco
nomiei, fiecare produs contează, are importan
ța sa pentru îndeplinirea sarcinilor de plan ;
nerealizarea unor materii prime, piese sau semi
fabricate creează greutăți in lanț, intr-un șir

rim dacă se asigură colectarea res
turilor de metal pe sortimente, mărci
sau grupe de mărci. încă de la „sur
să". adică de la locurile de muncă
de unde rezultă acestea. Constatări
le sint clare : chiar dacă s-ar dori
să se procedeze astfel, colectarea
corectă ar fi. practic, imposibil de
realizat. De ce 7 Fie că este vorba
de secția de prelucrări mecanice ori
de cea de debitare a metalului, sur
prinde puținătatea conteinerelor, a
lăditelor destinate colectării spânului
si a altor resturi metalice rezultate
din prelucrări. Un singur conteiner.

RECUPERAREA
RECONDIȚIONAREA
REFOLOSIREA

de unități. Ceea ce demonstrează că, in esen
ță, dacă se acționează cu hotărire pentru ca
fiecare întreprindere să-și realizeze sarcinile de
plan, așa-numitele probleme de aprovizionare
tehnico-materialâ dispar de la sine.
• In unele situații, centralele și ministerele
de resort nu răspund semnalelor primite
din întreprinderi și județe, preferind să stea la
distanță, recurgînd la reglări din birou ale ci
frelor de plan și repartițiilor de materiale și neimplicîndu-se în soluționarea problemelor pe care
le ridică realitatea vie a producției. Insensibi
litatea la solicitările întreprinderilor, indiferența
față de apelurile făcute de unele organe locale,
birocratismul in analiza și rezolvarea probleme
lor sint practici inadmisibile care - in spiritul
indicațiilor conducerii partidului - trebuie eradi
cate sever oriunde apar.
Manifestindu-se plenar spiritul de răspundere
revoluționar, în conducerea și organizarea acti
vității productive este necesar ca angajamentele
formulate de factorii de răspundere din comite
tele județene de partid, care au participat la
sondajul „Scînteii", să prindă neintirziat viață.

pa de mărci din care fac parte sau
de conținutul in .elemente de aliere.
Or. o dată amestecate. încă de la
locul de proveniență, metalele res
pective sint, practic, imposibil de
separat ulterior, ceea ce determină
mari neajunsuri la elaborarea ote
lului si pierderi irecuperabile de va
loroase feroaliaje, mai ales.
De ceva mai multă grijă pentru
recuperarea și depozitarea separată
a materialelor refolosibile metalice
se poate vorbi numai în cazul ștraifurilor de tablă, dar nici acestea nu
sint sortate pe mărci de otel.

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

inscripționați, cu o strictă evidentă
a „intrărilor" și „ieșirilor" de mate
riale). ci de un așa-zis depozit in
aer liber, cu conteinere al căror con
ținut. neprecizat prin nici un fel de
inscripționare, este la fel de etero
gen — nici nu se putea altfel — ca
In secțiile de producție.
Ce-i drept. întreprinderea de ven
tilatoare nu consumă cantități foar
te mari de oteluri aliate si. implicit,
de aici nici nu rezultă multe ase
menea materiale refolosibile. Dar
orice cantitate de prețioase feroaliaje

O nouă șarjă la Combinatul siderurgic Reșița
Foto : Eugen Dichiseanu

oteluri inox. cu un mic efort de or
ganizare a recuperării, acestea s-ar
putea colecta separat.

Avatarurile unei prese de
șpan Cum pleacă de la „Ventila
toare" fierul vechi destinat reintro
ducerii în circuitul economic 7 în cel
mai bun caz... legat cu sfoară sau
cu bucăți de cablu. De compactare,
cu ajutorul unor utilaje speciale de
pregătire a fierului vechi, nici po
meneală. Ce-i drept. întreprinderea
s-a dotat, încă din luna august a
anului trecut, cu o presă de balotat

sată sub cerul liber, presa a fost nă
pădită de rugină, iar furtunurile de
alimentare s-au degradat. Motivele
invocate de factorii de răspundere
din unitate pentru nefunctionarea
acestui echipament — că motorul
s-ar fi ars sau că uleiul hidraulic
ar fi congelat — sînt inconsistente.
Și aceasta deoarece, pe de o parte,
motorul, oricit de afectat ar fi fost,
se putea repara, chiar în întreprin
dere și. pe de altă parte, cu un
minim efort de amenajare a unei
barăci din tablă și profiluri prove
nite dirr recuperări, presa putea fi

In întreaga țară, importante resurse de metale
refolosibile așteaptă o mai chibzuită valorificare

Mentalități ruginite la recuperarea fierului vechi
ce-I drept de vreo 700 kg. pentru
patru mașini mari de debitare circu
lară ! Ca să nu mai vorbim de nu
mărul, și mai redus, de conteinere
din dreptul strungurilor unuia din
tre atelierele de prelucrări prin aschiere sau de faptul că nici unul din
conteinere nu are înscris pe el con
ținutul. în aceste condiții, nu este de
mirare că. la grămadă
cu spânul
din oțel, zace span de bronz sau de
aluminiu. Pină și spanurile din pre
țioase oteluri inoxidabile sint ames
tecate între ele si cu span de oțelcarbon. fără să se tină cont de gru

O „gospodărie" de fier
vechi în care lipsește... spi
ritul gospodăresc. L'Psa de
răspundere care se manifestă in sor
tarea fierului vechi in secțiile de
producție se regăsește amplificată in
gospodăria de* materiale refolosibile
a întreprinderii, unde acestea se adună in vederea pregătirii si valo
rificării. De fapt, deocamdată, la
„Ventilatoare", nici nu este vorba
de o gospodărie propriu-zisă (îngră
dită corect, prevăzută cu recipient

refolosibile care se irosește sau
infestează șarjele de oțel nou re
prezintă o pagubă deloc neglijabilă
pentru economia națională, dar și
pentru
bugetul întreprinderii de
unde provin. în acest sens, se cu
vine reținut că pentru o tonă de
span de otel inox. cu un conținut
de 10 la sută nichel, se obțin cu
5 700 Iei mai mult decit dacă me
talul respectiv se predă amestecat
cu alte grupuri de oteluri. Iar la
„Ventilatoare", intrucît se folosesc
numai citeva grupe de mărci de

tip „Precizia" București, capabilă să
asigure pregătirea întregii cantități
de span rezultat la „Ventilatoare".
Presa poate fi contemplată în așazisul depozit de materiale refolosi
bile, in compania unui maldăr de
baloti de span, aflat intr-un avansat
stadiu de ruginire. indiciu al unui
prelungit popas sub intemperii. Cit
șpan a balotat presa în răstimpul de
cind a fost achiziționată 7 în afară
de efectuarea unor probe de func
ționare. ocazie cu care s-au presat
circa 5—6 tone de span, această ma
șină nu a fost deloc folosită. Lă

protejată și, ca atare, folosită fără
întrerupere, in scopul pentru care a
fost achiziționată.
Semnificativ este si faptul că. în
timp ce presa existentă nu aduce
nici un folos, circa 10 tone de span
nepresat — deci o cantitate vagonabilă — așteaptă să fie ridicată cu
milloacele de transport auto de că
tre I.R.V.M.R. ceea ce ar reprezen
ta consum ridicat de carburanți și
folosirea ineficientă a camioanelor.
Iată deci un motiv în plus pentru
ca presa, această mașină atît de ne
cesară. să fie adusă cît mai curind

Ritmuri înalte și egale
pe toată durata
zilei de muncă
De la primul contact cu locurile de
muncă, aici, la întreprinderea de va
goane din Drobeta-Turnu Severin,
remarci cu deosebire trei lucruri :
ordine, disciplină și efort susținut
?entru realizarea sarcinilor de plan,
n luna martie, ca urmare a unei
mai bune organizări a muncii și li
vrării mai ritmice a reperelor din
cooperare, acest colectiv a înregistrat
adevărate ritmuri record în fabri
cația vagoanelor marfă. Directorul
întreprinderii, ing. Vasile Bacalu, ne
prezintă citeva date concludente :
— La producția fizică am înregis
trat în luna martie un procent de
109,4 la sută, la producția-marfă —
105,2 Ia sută, iar la export pe devize
convertibile 134,8 la sută. Am reușit
in acest fel să recuperăm 41 la sută
din restanta ce s-a acumulat în prima
parte a anului și care s-a datorat in
principal neritmicității in cooperările
pe care le avem cu unele unități din
țară. La ora actuală dispunem de
toate condițiile nu numai pentru a
menține aceste ritmuri, ci și pen
tru a le spori și mai mult.
Cum va fi posibil 7 „în urma unei
temeinice analize — ne spune Marcel
Diculescu, secretar al comitetului de
partid — cele trei schimburi au fost
reorganizate în așa fel incit să se
atingă un ritm zilnic de fabrica
ție de 14 vagoane. Pentru a se
realiza ritmurile stabilite pe fie
care schimb, secție și loc de muncă,
asistența tehnică este asigurată în
mod corespunzător, iar cadrele de
conducere care au competența să in
tervină operativ și să rezolve problemele care ana? în procesul de
producție sfiit prezente, prin rotație,
in toate cele trei schimburi. S-a in
trodus. incepind cu această lună, o
practică deosebit de eficientă, și anume, ca după ce fiecare schimb și-a
încheiat activitatea să se facă anali
za rezultatelor obținute la fața lo
cului, ceea ce oferă posibilitatea
unor intervenții rapide atît pe linia
creșterii calității producției, cit și a
Îmbunătățirii aprovizionării tehnicomateriale. Specialiștii din cadrul
atelierului de proiectare, prin in
tensificarea eforturilor, vor reduce
de la trei săptămîni la două acțiu
nea de reproiectare a vagonului pen
tru transportat ciment, care va intra
astfel in fabricație încă din a doua
jumătate a lunii aprilie. în felul acesta, ritmul de fabricație al va
goanelor la nivelul întreprinderii va
ajunge la 16 vagoane pe zi".
Ne aflăm în secția a doua de pro
ducție. Aici se fabrică vagoanele
pentru export. Șeful de atelier,
maistrul Vasile Drăgotoiu, suprave
ghează atent acțiunea,
nu admite
nici cea mai mică abatere de la ce
rințele calității.
— Cum v-ați organizat activitatea
pentru ca în luna aprilie să recupe
rați restanțele ? »
— în primul rînd — ne spune —
am reanalizat structura formațiilor
care lucrează pentru export. Aces
tea au fost completate la nivelul
celor trei schimburi cu cei mai buni
muncitori care au îndelungată expe
riență în producție. Sarcinile zilnice
de plan au fost repartizate propor
țional pe fiecare schimb pentru a fo
losi la întreaga
capacitate toate
mașinile și instalațiile din dotare,
în curs de numai o săptămînă, am
reușit să dublăm dispozitivele de
asamblare a carcaselor de la va
goanele pentru export.

Ioan LAZA
Virqiliu TATARU
corespondenții

„Scînteii”

in stare de funcționare si... utilizată
efectiv.

Ordinea să înceapă cu o
bună evidență I ° cenntă Ia fel
de presantă este si aceea a Instau
rării unei ordini desăvîrșite in evi
denta — conform legii — a colec
tării. pregătirii si valorificării ma
terialelor refolosibile. Deocamdată,
folosirea capetelor și a ștraifurilor de
metal pentru executarea unor repeite mai mici — acțiune pozitivă in
esență — se face oarecum Ia întimplare. Resturile refolosibile nu se evidentiază și nu se înregistrează în
totdeauna. neexistind. așadar, o ges
tiune strictă a acestora. Pe de altă
parte, fierul vechi destinat predării
nu se cintăreste decit la... întreprin
derea de recuperare, deși orice can
tități de metal nou sau refolosibil
intrat sau ieșit din depozitul pro
priu al unității trebuie să se înre
gistreze cu meticulozitate. Numai
introdueîndu-se o evidență riguroa
să se poate impune rapid o discipli
nă fermă în sortarea, pregătirea și
livrarea corectă a materialelor.
în fața aspectelor constatate la
„Ventilatoare", s-ar putea trage con
cluzia că specialiștii de aici sînt. în
același timp, și buni și răi gospo
dari în domeniul, recuperării si va
lorificării fierului vechi. Categoric
nu. deoarece spiritul gospodăresc
este unul singur ; el există sau nu
există. Or. atît
timp cit persistă
neajunsuri de felul celor semnalate,
este limpede că la întreprinderea de
ventilatoare se impune mai multă
răspundere in acest domeniu, sint
necesare măsuri în spiritul si litera
legii pentru întronarea ordinii și
disciplinei in recuperarea materiale
lor metalice refolosibile.

Ioana DABU
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Brigada „Scînieii“
transmite din județul Dolj
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Așa a crescut viteza la însămințarea culturilor de primăvară, in
doar două zile de lucru, în unită
țile agricole din județul Dolj. De
la 7 380 hectare, pe 6 aprilie, la
13 255 în ziua de 8 aprilie. Acest
lucru a fost posibil întrucît la aceas
tă oră, cu excepția fasolei, orezului
și tutunului, însămînțarea sfeclei
de zahăr, florii-soarelui. porumbu
lui și a soiei se desfășoară pe un
front larg. De altfel, pînă in seara
zilei de miercuri (8 aprilie), au fost
însămințate 65 000 hectare. Rit
mul atins este foarte apropiat de
cel stabilit de comitetul județean
de parțid pentru ca semănatul cul
turilor j— care in această primăva
ră ocupă o suprafață de aproape
300 000 hectare — să se încheie pină
la 18, ce! tîrziu la 20 aprilie. „In
acest scop, viteze inițiale au fost
recalculate, ne preciza tovarășul
Constantin Bulugiu, directorul ge
neral al direcției agricole județene,
în funcție de numărul de zile ce
ne-a mai rămas. Astfel, in douătrei zile se va încheia însămințarea sfeclei de zahăr, iar in 3—4
zile — a florii-soarelui. Aceasta
va permite să repartizăm un nu
măr mare de semănători pentru
porumb și soia, în așa fel îneît vi
teza zilnică la semănat va ajunge
la 17 610 hectare.

Flux de lucru neîntrerupt
Pentru viteze superioare
de lucru Două zile în mai multe
unități agricole ne-au permis con
cluzia că in cele mai multe locuri
se' lucrează cu toate forțele. Tova
rășul Mihail Păduraru, directorul
Trustului S.M.A., care ne-a însoțit
în acest raid, ne-a propus să urmă
rim cu deosebire aspectele legate
de organizarea activității. De ce ?
„Finalizarea lucrărilor la termenul
hotărit — ne spune interlocutorul— impune realizarea unor ritmuri
de muncă foarte inalte, de la 11—12
hectare pe . zi, pe o semănătoare. Ia
15—16 hectare. Este un lucru posi
bil, dar aceasta presupune o foarte
riguroasă organizare a activității
în cîmp, pentru a folosi integral
fiecare clipă, fără nici un fel de
risipă".
Din acest punct de vedere, în
unitățile din consiliile agroindus
triale Bratovffești.
Amărăștii de
Jos, Zănoaga,
Filiași, Segărcea,
Murgaș, Circea, am intîlnit multe
aspecte bune, dar și altele care
arată că mai sînt încă rezerve în
ce privește sporirea ritmului de
lucru. O dovadă de bună organi
zare a muncii în cîmp : asigurarea
semințelor. Acestea sint aduse de
dimineață in cimp, înainte de în
ceperea semănatului, sînt așezate
la capătul solelor, din loc în loc, la
distanțe calculate in funcție de pe
rioada de alimentare. în acest caz,
staționarea utilajelor este minimă.

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă - în procente, pe Județe - stadiul însămînțării culturilor
de primăvară în seara zilei de 7 aprilie. (Date furnizate de Ministerul Agriculturii).

Comparați aceste cifre și acționați!
• Din datele înscrise pe hartă rezultă că IN PATRU
JUDEȚE S-AU INSÂMINTAT PESTE 30 LA SUTĂ DIN
SUPRAFEȚELE PREVĂZUTE ; IN 14 JUDEȚE REALIZĂRI
LE LA EFECTUAREA ACESTEI LUCRĂRI SINT CUPRIN
SE INTRE 20 ți 29 LA SUTA, IN 16 JUDEȚE SUPRA
FEȚELE ÎNSĂMINȚATE SINT CUPRINSE INTRE 10 ți
20 LA SUTĂ, iar IN RESTUL JUDEȚELOR lucrarea res
pectivă nu s-a realizat decit PE MAI PUȚIN DE 10
LA SUTĂ DIN SUPRAFAȚA PREVĂZUTA.

• Comparind cifrele, se constată că EXISTĂ DIFE
RENȚE APRECIABILE LA SEMĂNAT ÎNTRE JUDEȚE ÎN
VECINATE ți care au avut condiții climatice asemă
nătoare.
• Rezultatele unor județe fruntațe la semănat Brăila, Galați, Constanța, Vaslui, Mureț - demon
strează că, peste tot, se poate lucra ți trebuie să se
lucreze in ritm intens la pregătirea terenului ți se
mănat.

RESPECTAȚI VITEZELE ZILNICE DE LUCRU!
IN JUDEȚE DIN ZONA A ll-A

Județul

Viteza de lucru
planificată
la semănat
— în hectare -

MEHEDINȚI
BIHOR
SATU MARE
PRAHOVA
DÎMBOVIȚA
ARGEȘ
VÎLCEÂ
GORJ
CARAS-SEVERIN
GALATI
VRANCEA

7
11
7
4
5
5
2
3
4
8
3

Viteza de lucru
realizată
în ziua de
7 aprilie
— in hectare —

065
035
940
810
670
245
950
275
065
330
800

1 216
2 085
3 507
3 850
3 918
4 240
740
375
1 240
6 090
2 267

Date comunicate de Ministerul Agriculturii

ATENTIE PRIORITARĂ:

SEMĂNATUL IN ORDINEA
NORMALĂ A CULTURILOR
In această perioadă pot fi semănate toate culturile agricole, inclusiv
cele mai pretențioase față de temperatura solului, cum sint soia și po
rumbul. Și . este necesar să se treacă la însămînțarea lor. De altfel, po
trivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, pînă în seara zilei de
7 aprilie au fost insămințate primele 33 000 hectare cu porumb, această
lucrare desfășurîndu-se în județele Brăila, Călărași, Constanța, Ialomița,
Galați, Giurgiu și Sectorul agricol Ilfov. Important este ca, în aceste
zile să se încheie însămințarea celorlalte culturi agricole care, potrivit
însușirilor lor biologice, pentru a se dezvolta și da producții mari re
clamă o temperatură mai scăzută în sol. Știm câ, in condițiile climatice
din această primăvară, această ordine firească a succesiunii însămințărilor nu a putut fi respectată. Ca atare, unele culturi ale căror se
mințe trebuiau să se afle în sol încă din luna martie se mai însămințează
și acum. Iată de ce este necesar ca prin măsuri organizatorice și tehnice
bine coordonate semănatul acestora să se încheie cit mai repede. Cum se
prezintă situația din acest punct de vedere.

MAZAREA PENTRU BOABE a
mai rămas de semănat pe o supra
față de 9 654 hectare, cele mai mari
restanțe inregistrindu-se în jude
țele Gorj, Sălaj, Mehedinți și Har
ghita.
INUL PENTRU ULEI a fost însămințat în proporție de 84 la sută
din suprafața prevăzută a se cul
tiva. Deci în dimineața zilei de 8
aprilie mai erau de semănat 12 500
hectare. In județul Olt această lu
crare se executase doar în propor
ție de 55 la sută. Mehedinți — 33
la sută. Argeș — 17 la sută. Boto
șani — 62 la sută, iar in județele
Sălaj și Hunedoara suprafețele in
sămințate reprezentau doar 1 la
sută.
OVĂZUL mai era de Insămințat
pe o suprafață de 21 200 hectare în
județele Gorj. Caraș-Severin. Să
laj, Maramureș și altele.
ORZOAICA DE PRIMĂVARĂ a
fost însămînțată pe 53 la sută din
cele 48 850 hectare prevăzute a se

cultiva !n acest an, restanțe mai
mari înregistrindu-se in județele
Sălaj, Covasna, Harghita și Su
ceava.
INUL PENTRU FIBRA pentru a
avea o tulpină inaltă, deci pentru
a se obține o producție bună de
fuior, trebuie semănat devreme,
îndată ce se zvîntă terenul. Cu toa
te că această cerință este cunos
cută. n-au fost însămințate de
cit 26 la sută din suprafețele
prevăzute a se cultiva în acest an.
Exceptînd județul Constanta, unde
semănatul acestei culturi s-a în
cheiat, în celelalte județe lucrarea
a intîrziat.
Desigur, în mod normal la aceas
tă dată trebuia să fie încheiat se
mănatul sfeclei de zahăr și o bună
parte din suprafețele destinate flo
rii-soarelui și plantelor furajere,
precum și plantarea cartofilor
timpurii și semitimpurii. Despre
stadiul acestor lucrări ne vom
ocupa în viitoarele numere ale zia
rului nostru.

Cerința acestor zile este ca, printr-o temeinică organizare a muncii
și buna folosire a utilajelor să se încheie grabnic semănatul culturilor
amintite, aceasta fiind de mare însemnătate pentru realizarea de recolte
mari. De asemenea, trebuie avut în vedere că produsele obținute de la
aceste plante agricole au o mare însemnătate pentru economia țării,
unele constituind materii prime pentru industria ușoară sau alimentară.
Iată de ce nu se poate admite înlocuirea lor cu alte culturi. Trebuie
făcut totul ca planul de insămînțări să fie realizat integral, la toate
culturile agricole !

Așa este organizată activitatea în
cooperativele agricole Bratovoești,
Amărăștii de Sus, Teasc, Filiași,
Segarcea, Daneț,
Motoci. Mischi,
Brădești etc. La C.A.P. Apele Vii
se semăna floarea-soarelui cu patru
semănători. Fiecare
semănătoare
însămînța 15 hectare pe zi. „Este
posibil acest ritm bun — ne spune
Siminică Fota, inginerul-șef al coo
perativei. La noi, operațiile de ali
mentare, atît cu semințe, cit și cu
îngrășăminte, sînt calculate temei
nic. Ca atare nu se risipește timpul
de lucru. Pentru aceasta, la fie
care semănătoare am asigurat 5—6
cooperatori, care fac aceste opera
ții cu rapiditate". Aceeași va
loare o au insă și alte elemente,
cum sînt alimentarea în cîmp a
tractoarelor cu carburanți. înlătu
rarea operativă a defecțiunilor,
pentru realizarea ritmurilor de lu
cru recalculate, mult' sporite.

„In vederea încadrării semănatului in ter
menele stabilite, biroul comitetului județean
de partid a adoptat măsuri pentru organizarea
temeinică a activității in toate unitățile agri
cole" — ne spune tovarășul Mihail Binșălan,
secretar al comitetului județean de partid.
Măsurile luate tși arată roadele. La C.A.P.
Valea lui Mihai, peste 200 de cooperatori erau
prezenți la plantarea cartofilor timpurii. Ingi
nerul Farkaș Intre controla îndeaproape cali
tatea lucrărilor. „Se lucrează cu multă răs
pundere, apreciază interlocutorul. Este o cul
tură care la noi se bucură de o atenție deo
sebită. Anul trecut, realizînd 26 tone la
hectar, ne-a adus venituri frumoase". Pe
o solă învecinată se pregătea terenul in
vederea însămînțării sfeclei de zahăr. Demn
de reținut este faptul că o bună parte din
lucrări au fost executate încă din toamnă,
acum fiind necesară, înainte de semănat, doar
o singură trecere cu combinatorul. De altfel,
în acest fel au lucrat cooperatorii de la Valea
lui Mihai- și in anul precedent, cînd au reali
zat peste 52 000 kg sfeclă de zahăr la hectar.
Pretutindeni, la Cheregiu. Călacea, Otomani,
controlul calității lucrărilor se face atît in
timpul execuției, prin compararea datelor de
pe ordinul de lucru al mecanizatorului cu
realitatea de pe sola respectivă, cît și la re
cepția integrală a parcelei.

Pentru recuperarea întîrzierilor. în toate uni
tățile agricole din județul Prahova se lucrea
ză cu forte sporite atit la pregătirea terenu
lui, cît și la însămințarea mazărei, cartofului,
lucernei, inului și legumelor rădăcinoase. Po
trivit datelor furnizate de direcția agricolă,
pînă în seara zilei de 7 aprilie au fost pre-

tuația operativă întocmită pe 6
aprilie, la direcția agricolă, re
zulta o stare de lucruri nu tocmai
satisfăcătoare. Anume, terenul pre
gătit în avans nu reprezenta decit,
cu puțin peste 1 000 hectare. „Rea
lizarea vitezelor pe care ni le-am
propus — ne explica inginerul
Marin Rădulescu. directorul adjunct
al direcției agricole — nu este
posibilă fără crearea unui front
larg de lucru la semănat. în acest
scop, comandamentul județean a
stabilit ca la pregătirea terenului
să se lucreze neîntrerupt 24 de
ore din 24. Obiectivul este de a
crea un avans la pregătirea tere
nului de cel puțin două zile față
de semănat. Așa s-a zis. așa se
face. în prezent, schimbul doi, de
noapte, este organizat pentru aproape 1 000 de tractoare. Pe ele
lucrează mecanicii din atelierele de
reparații, din secții și combineri.
Rezultatele au apărut imediat. Pe
7 aprilie au fo%t pregătite în plus,
față de suprafața de semănat,
4 000 hectare. Iar pe 8 aprilie, cir
ca 15 000 hectare, creîndu-se un
avans de o zi la semănat". Despre
modul responsabil în care se lu
crează în această direcție ne-am
convins la consiliul agroindustrial
Amărăștii de Jos. De la inginerul
Petre Diaconeasa. directorul S.M.A.,
aflăm că viteza de lucru la semă
nat a crescut la 750 hectare față de
697, cit reprezenta viteza reactuali
zată. și va ajunge la 800 hectare in
zilele următoare.
De mare actualitate este crearea
unui larg front de lucru la semănat
în consiliile agroindustriale din
nordul județului : Murgaș. Melinești, Scaiești și Seaca de Pădure,
unde semănatul este rămas in
urmă. Aici, neputîndu-se lucra de
cit de două-trei zile. „Azi. 8 aprilie,
este prima zi de muncă plină Ia
semănat. în majoritatea unităților
din consiliul nostru, aflat în zona
de deal, a ținut să preci-Zeze ingi
nerul Mircea Constantinescu, di
rectorul S.M.A. Murgaș. Avem de
recuperat o serioasă rămînere in
urmă din cauza umidității excesiv
ve și ne-am organizat foarte bine
munca pentru aceasta. Mai întii,
unde este posibil, realizăm pre
gătirea terenului printr-o singură
trecere a agregatelor. Astfel.-««...du
blează -.'teza Ia pregătirea tere'y
nului. In această noapte. 15 trac
toare execută această lucrare. In
felul acesta și noi vom putea rea
liza și chiar depăși viteza de lu
cru recalculată".
Ritmurile înregistrate Ia semă
nat în ultimele două zile consti
tuie o garanție, că. intr-adevăr, în
județul Dolj se poate realiza cea
mai scurtă campanie de primăvară.

„Scurt-circuite" pe flu
xul bunei organizări. Cum
semnalam, mai există și alte as
pecte. De regulă, ele se referă la
folosirea incompletă a timpului de
lucru, determinînd viteze scăzute.
C.A.P. Mirșani. Remarcăm ca un
fapt bun : aici se semăna porum
bul cu toate forțele. Cu toate for
țele nu înseamnă, în cazul de
față, și ritm de lucru pe măsură.
Firesc, întrucît aici nu se respec
tau intru totul două condiții de bază
ale bunei organizări : prima — se
lucra cu forțele dispersate, cele
6 semănători constituind tot atîtea
puncte de lucru ; a doua — sămînța era depozitată intr-un sin
gur punct. în atare condiții, se
înțelege că șefa fermei nr. 6, Eu
genia Gavrilă. nu putea' fi în ace
lași timp la toate punctele de lucru
și. evident, timpul de staționare a
semănătorilor pentru alimentare
creștea direct proporțional cu dis
tanța pină la locul de depozitare
ă semințelor.' „Nu putem face de
cit 30—35 hectare cu cele 3 semă
nători. -cite am în lucru la ferma
mea" — ne spune șefa fermei. Că
se poate face -mai-mult ne-a fost
demonstrat în foarte multe alte
locuri, unde însă organizarea era
la înălțime.
In alte cazuri se
pierde un timp prețios, nejustifi
cat, pînă se ia o decizie pentru
începerea lucrului. C.A.P. Daneți.
Cu excepția porumbului și a soiei,
în cimp forțele erau larg desfă
șurate la însămînțarea tuturor ce
lorlalte culturi. Motivul : „bate
vîntul, susține Ștefan Gugu, șeful
fermei nr. 3. Așteptăm să mai
scadă din intensitate pentru a pu
tea face erbicidarea, concomitent
cu semănatul." Așa era. Batea vîn
tul. dar nu numai aici. Nu departe,
la C.A.P. Bratovoești și Apele Vii,
ca să dăm doar două exemple din
multe altele, erbicidarea se făcea
în bune condiții. Aici, echipamen
tul de erbicidare a fost coborît cit
mai jos. pină la limita admisă de
tehnologie.

Ce întreprindeți pentru lichidarea
grabnică a rămînerilor în urmă?
Zi-lumină la semănat, noaptea ritm intens
la pregătit terenul — iată cuvintul de ordine
pentru toți mecanizatorii. O soluție practică
pentru scurtarea perioadelor de semănat, apli
cată in toate unitățile agricole bihorene. Ne
convingem de acest lucru zăbovind la Roșiori,
Biharea. Sîntandrei, Borș. Sînnicolau Român,
Mădăraș. Salonta. Peste tot. specialiștii și ca
drele de conducere din unitățile agricole se
aflau in cîmp. alături de mecanizatori și coo
peratori. pentru a identifica solele care pot fi
lucrate cu prioritate și a organiza temeinic
munca. Cu atit mai mult cu cit starea actuală
a terenului impune încă realizarea unor lu
crări diferențiate de la o unitate la alta, chiar
de la o solă la alta La C.A.P. Avram Iancu,
de pildă, specialiștii au decis marți, ca. pe
terenurile cu o textură mai ușoară, să pregă
tească patul germinativ și pentru porumb.
Apoi, ca la o lecție bine știută, au intrat in
brazdă semănătorile. concomitent făcîndu-se
și fertilizarea pe rind. (loan Laza),

Activitate intensă la pre
gătirea terenului. Din si*

gătite pentru semănat mai mult de 12 000 hec
tare și s-au insămințat peste 10 700 hectare
Comandamentul județean pentru agricultură a
apreciat că realizările de pină acum la exe
cutarea lucrărilor agricole de primăvară sint
necorespunzătoare. Pornind de la această si
tuație, au fost stabilite o serie de măsuri:
folosirea fiecărei ore și zile bune de lucru,
toate tractoarele din dotarea unităților indus
triale să lucreze efectiv la pregătirea terenu
lui și insămințat. Iată cîteva constatări făcute
pe teren.
Efectele măsurilor luate s-au simțit imediat.
La C.A.P. Bănești se lucra din plin la semă
natul mazărei pe ultimele suprafețe, a inului
și lucernei. la plantarea cartofilor. Pe o solă,
pregătită grădinărește. inginerul Nicolae Cimpoieru. director cu producția vegetală la di
recția generală județeană pentru agricultură,
împreună cu președintele unității. Ion Tiseanu. îndrumau și supravegheau executarea lu
crărilor. „Este adevărat. lucrările sînt rămase
în urmă — ne spune președintele cooperati
vei. Acum terenul s-a zvintat. temperatura în
patul germinativ este în creștere și de aceea
am trecut și la semănatul porumbului".
Ne aflăm la ferma vegetală Aricești a I.A.S.
Ploiești. Șeful fermei, inginerul Gheorghe
Luca, ne spune : „Am terminat printre primii
semănatul culturilor timpurii. Acum lucrăm
intens la pregătirea terenului, așa îneît de azi
să începem semănatul porumbului".
In ritm intens se lucra pe terenurile coope
rativelor agricole Mizil. Sălciile, Ciorani. Fulga și Florești. (Ioan Marinescu).

Aurel PAPADIUC
Nicolae BABALAU
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• Aseară, tîrziu, de la inginerul
Vasile Nucuță, directorul general al
Direcției agricole a județului Vaslui,
am aflat două fapte demne de re
ținut : marți, viteza la semănat a
fost depășită cu aproape 1 000 hec
tare și, tot in această zi, s-a înche
iat insămințarea sfeclei de zahăr-și
florii-soarelui pe 4 000 și, respectiv,
14 600 hectare. (Petru Necula).

• In unitățile agricole din jude
țul Mureș s-a încheiat insămințarea
sfeclei de zahăr pe toate cele 12 100
hectare planificate. In zona sudică
a județului a început semănatul

porumbului și ol soiei. (Gheorghe
Giurgiu).
• La cooperativa agricolă Stefan
cel Mare, județul Călărași, ieri, la
orele 15,00 se insămințaseră numai
60 la sută din cit s-ar fi 'putut
realiza. Aflind acest lucru, telefo
nic. inginerul-șef al consiliului
agroindustrial, Cristache Argatu, a
cerut explicații. „Lucrăm cu 7 se
mănători. Cit să facem pe zi ?“ —
se justifică inginerul-șef al coope
rativei agricole. Aurel Petruș. „In
unitățile vecine, o semănătoare

realizează 20 hectare pe zi pentru
că se lucrează fără întrerupere de
la orele 7 la 21. La voi de ce nu se
poate lucra la fel ?" Aici, convor
birea telefonică s-a întrerupt. Poate
vor continua, in schimb, lucrările.
Dar in ritm mai intens.
(Mihail
Dumitrescu).

• Unitățile agricole din 7 con
silii agroindustriale din județul
Ialomița au încheiat insămințarea
sfeclei de zahăr, iar 12 unități —
pe cea a florii-soarelui. (Mihai
Vișoiu).

*
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Semnale
pe adresa.
...Consiliului
agroindustrial
Găncasa-Olt. Constantin Ște
fan, inginerul-șef al consiliului,
la ora 11 se afla la sediu, completînd niște hîrtii (la care hîrtii
lucrează toată ziua — pentru aeeasta fiind retribuită
planificatoarea Ana Voinea). De ce
această schimbare de atribuții ?
„Nu se lucrează în cimp — spu
ne inginerul. Pînă luni, din cele
8 cooperative agricole din raza
consiliului agroindustrial, numai
în trei, la Brincoveni, Slătioara
și Osica de Sus s-au plantat car
tofi și s-a insămințat mazăre și
sfeclă de zahăr. Este posibil ca
de azi (marți — n.n.) să se în
ceapă peste tot, la mazăre și
sfeclă". Numai că in exact ace
leași condiții de climă și sol Ia
C.A.P. Brincoveni s-au plantat
mecanic, de sîmbătă după-amiază pînă luni seara. 25 hectare
cartofi. Și directorul stațiunii de
mecanizare din consiliul mențio
nat, Ion Despina, se afla la... se
diu! S.M.A. Și cum să ne mai
mirăm, atunci, că pe o rampă
un mecanic de întreținere meș
terea la o mașină (nr. 2-BV" 3743). Cine să-i spună mecani
cului că locul lui e în cimp ?
Cei care nu se află la datorie ?
(Mihai Grigoroșcuțâ),
...Cooperativei agricole Sarinasuf, județul Tuicea. Din cele
10 semănători cite sînt în dota
rea secției de mecanizare de
aici, lucrau doar două la semă
natul sfeclei de zahăr. Unde sînt
celelalte ? în curtea secției. De
ce? Se motivează că nu au front
de lucru. Și nu întîmplător. Cele
13 tractoare echipate cu grape
cu discuri și cultivatoare mai
mult stăteau decit lucrau. „In
stalația de erbicidat are produc
tivitate mai mică decit cele 13
tractoare, iar acum stă și aceas
tă instalație, fiindcă nu a venit
încă cisterna cu apă" — ne spu
nea Constantin Tudose. șeful
secției de mecanizare. Pe al*e
sole însă, unde puteau fi însă
mințate alte culturi, nu lucra
nici un tractor. Ca urmare, în
această cooperativă, viteza zil
nică de lucru planificată se
realizează doar în proporție de
50 la sută. (Neculai Amihulesei).

*
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 'l ROMANUL ISTORIC - SINTEZĂ SPIRITUALĂ VIE
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
Orice panoramă a romanului romă,
nesc actual nu poate omite din alcă
tuirea ei, fără a se sărăci și a ne
dreptăți o direcție a efortului crea
tor, proza de inspirație istorică. Ma
siva atragere a scriitorilor din toate
generațiile, diversitatea tematică in
spirată de timpurile și evenimentele
cele mai diverse, mijloacele epice
moderne folosite au dus la instituirea
unei noi calități exprimate in valori
artistice superioare, in continuarea
și in spiritul celei mai bune tradiții
a romanului nostru.
Vitalitatea acestei proze — o ade
vărată resurecție, alături de litera
tura imediatului, a ceea ce numim
actualitate — exprimată in lucrări de
intindere neobișnuită sau in frec
venta aparițiilor editoriale se cere
insă ințeleasă in adevărul ei lăun
tric. dincolo de unele conjuncturi sau
interpretări facile. Istoria nu mai
este adusă in prim-planul romanesc
ocazional sau festiv ; literatura inter
ferează istoria frontal, o face obiect
al demersului propriu cu mijloace
■specifice, tară a-i ignora particula
ritățile dar și fără concesii. Delimitîndu-și mijloacele,
ele iși unifică teri
toriile și scopurile de
atins. Experiența de
pină acum a prozei
a indicat mai multe
■ căi de urmat incit
nu se poate stabili
un raport de necesi
tate absolută intre
imaginea romanescă
și conceptul sau con
cepțiile istorice. Romanul istoric
sadovenian, de evidentă natură ro
mantică, iși are temeiul în poves
tire, care creează prin limbaj o
anumită atmosferă populată cu
personaje cunoscute și recunoscu
te de istorie, dar și cu personaje-ficțiune care unifică episoadele
și, de cele mai multe ori, expri
mă viziunea asupra istoriei a creato
rului. De .cealaltă parte, romanul
modern intelectual, exprimat de Că
rnii Petrescu, estompează, chiar ig
noră povestirea pentru a o înlocui cu
reconstituirea istorică concomitent cu
retrăirea ei.
Cele două
modalități
coexistă,
dezvoltate fiecare prin contribuțiile
cele mai recente ale artei romanu
lui. In
descendență sadoveniană,
Ștefan Popescu „povestește" in cele
două romane : „Sfetnic de taină" și
„De din vale de Rovine" (Editura
militară) intimplări din timpul dom
niei marelui voievod Mircea. Episoa
dele aduc fragmente de epocă in
mișcare, cu personaje cunoscute dar
și cu multe închipuite. Relația dintre
ficțiune și realitatea istorică se re
zolvă în experiențele personajelor, in
felul lor de a acționa, în culoarea lo
cala și temporală, in chiar expresia
lingvistică. în același mod scrie și
• Ștefan Rezuș
„Dumbrava
Roșie"
(Editura militară), roman despre bă
tălia lui Ștefan cel Mare la Codrii
Cosminului. Ascendența modului sa
dovenian este in cazul de față și mai
evidentă prin abordarea aceluiași
timp și spațiu istoric, dar mai ales
prin atracția inimitabilă a limbii fo
losite in „Frații Jderi". Imaginea ro
manescă realizează, in volumele amintite. mai mult o conservare a tra
diției si de aceea, prin unele laturi,
ele apar mimetice, chiar învechite,,
deși autorii au largi preocupări de
asimilare in narațiune a unor fapte
și adevăruri puse recent în lumină
de cercetarea istorică. Persistența
materiei vechi nu este un semn de
. amînare a creației decit dacă, cum
observa Saussure despre limbă, nu
reușește să inoveze in marginea mo
delului. să-i devină infidel, continuîndu-1.
Tendința permanentă de conser
vare se asociază cu aspirația spre
transformare, spre o nouă reașezare

grijii fală de om

Adevăruri ignorate și consecințele lor
O amplă scrisoare adresată tova
rășului Nicoiae Ceaușescu relata
săvirșirea unor nereguli și abuzuri
de către directorul, contabilul-șef
și alte persoane cu funcții de răs
pundere de la Laboratorul central
sanitar-veterinar de diagnostic —
București, tn esență, faptele sem
nalate vizau nereguli in activitatea
de diagnostic, prevenire și comba
tere a bolilor la animale, precum
și incălcări ale dispozițiilor legale
privind incadrarea și retribuirea
muncii personalului, gospodărirea
valorilor materiale și bănești —
neregulile comise adueind prejudi
cii importante avutului obștesc.
Fiind repartizată spre rezolvare
prim viceprim-ministrului de resort
al guvernului — așa cum a indicat
secretarul general al partidului —
la cercetări au participat cadre
competente de la Curtea Superioară
de Control Financiar, Ministerul
Finanțelor. Ministerul Agriculturii
și Institutul .,Pasteur", constatindu-se temeinicia sesizării.
Astfel, fără nici o fundamentare
științifică, directorul unității a
schimbat unele diagnostice, a făcut

recomandări greșite inspectoratelor
sanitar-veterinare județene pentru
combaterea unor boli specifice vi
țeilor. nu a luat măsurile cuvenite
pentru efectuarea corespunzătoare
a analizelor de laborator pentru
diagnosticarea unor maladii, cu con
secințe negative asupra vaccină
rii animalelor.
La această unitate s-au produs
abateri și in legătură cu incadrarea,
promovarea și retribuirea persona
lului, in sensul că au fost încadra
te persoane pe posturi care tre
buiau blocate sau fără a avea do
miciliul stabil în București, altele
au fost promovate fără scoaterea
posturilor la concurs. Prin nerespectarea prevederilor legale refe
ritoare Ia încadrare s-au adus pre
judicii avutului obștesc în sumă de
aproape 200 000 lei. Cazuri de nerespectare a dispozițiilor legale au
rezultat din controlul efectuat și in
ceea ce privește organizarea și ți
nerea evidenței contabile și tehnicoperative ; exercitarea controlului
financiar preventiv : efectuarea in
ventarierii bunurilor patrimoniale ;
utilizarea fondurilor pentru efec

tuarea reparațiilor la clădiri ; pu
nerea in funcțiune a unor utilaje și
aparaturi din dotare ; folosirea
autovehiculelor, a carburanților și
altele.
In timpul controlului au fost lua
te măsuri operative pentru înlătu
rarea și prevenirea lipsurilor con
statate. precum și pentru prelucra
rea dispozițiilor legale in vigoare.
Pe de altă parte, au fost luate mă
suri pentru tragerea la răspundere
materială și penală a persoanelor
vinovate de prejudiciile aduse.
Ținind seama de gravitatea nere
gulilor și abuzurilor constatate, au
fost destituiți din funcțiile pe care
le dețineau și trecuți in funcții de
execuție, in alte unități, directorul,
Didă loan, contabila-șefă, Orosan
Doina, și șeful laboratorului de parazitoiogie, Olteanu Ghiță. Au mai
fost sancționate disciplinar sau
contravențional alte 13 persoane
din cadrul unității.
Totodată, a fost stabilit un an
samblu de măsuri menite să asi
gure îmbunătățirea activității la
boratorului și, in general, a stării
de sănătate a animalelor.

capacității de producție a intreprinderii
și din planul anual. Situația s-a
datorat lipsei forței de muncă, co
respunzător calificată, pentru tur
nătorie și atelierul de armături,
nepunerii in funcțiune a unor uti
laje (de către întreprinderea „In
dependența" din Sibiu), lipsei de
capacitate la atelierul de armături
în care se execută și pompe mari,
neprevăzute in S.T.E., și unor greu
tăți în aprovizionare. S-a confir
mat. de asemenea, că la raportarea
producției fizice și marfă pe luna
noiembrie 1986 s-au inclus produse
care nu erau complet finisate, pre
cum și un număr de electropompe
cărora le lipseau motoarele (neli
vrate de întreprinderea „Electro
motor" — Timișoara).
Pentru eliminarea neajunsurilor
constatate, s-au luat, împreună, cu
comitetul județean de partid și
conducerea centralei tutelare, mă
suri de sprijinire și îndrumare
competentă a unității. Din punct de
vedere tehnic, s-a dispus reorga

nizarea fluxurilor tehnologice in
turnătorie și atelierul de armături,
punerea in funcțiune a unor uti
laje. precum și modernizarea stan
durilor de probă ; calificarea, pină
la sfirșitul trimestrului II' 1987, la
locul de muncă și cu ajutorul Li
ceului industrial Strehaia. a for
ței de muncă deficitare, realizarea
pină in trimestrul III 1987 a ra
cordului de cale ferată uzinală.
In legătură cu celelalte probleme
analizate, s-a hotărit recalcularea
producției-marfă raportate in plus
pe luna noiembrie 1986. precum și
a celorlalți indicatori. Pentru nerespectarea prevederilor legale la
raportarea producției fizice și
marfă au fost, amendați, contra
vențional. directorul fabricii, șeful
biroului plan-dezvoltare și doi șefi
de atelier. Totodată, s-a stabilit ca
biroul Comitetului orășenesc de
partid Strehaia să analizeze abate
rile săvirșite in legătură cu rapor
tarea producției și să adopte mă
surile ce se impun.

Normele legale nu sint facultative
Ca -să -poată încălca anumite pre
vederi legale Tn privința gestionă
rii bunurilor obștești din unitate,
a încadrării și retribuirii unor per
soane din subordine, directorul
Asociației economice intercooperatiste pentru creșterea vacilor de
lapte Ulmeni, județul Buzău, și-a
creat un „statut de muncă perso
nal". „Stilul" său de muncă s-a ca
racterizat prin subestimarea condu
cerii colective, ignorarea îndrumă
rii organelor locale de partid și de
stat, comiterea de abuzuri și ilega
lități. Iar acest mod de lucru era
aprobat in totalitate de dr. Niculescu Anton, director cu producția
animală la Direcția generală pen
tru agricultură Buzău, care-1 spri
jinea in acțiunile sale.
Despre aceste fapte a fost infor
mat, printr-o scrisoare, tovarășul
Nicoiae Ceaușescu, care a indicat
ca sesizarea să fie repartizată, spre
rezolvare, prim viceprim-ministru
lui de resort al guvernului. Iar ve
rificările întreprinse au confirmat
in cea mai mare măsură faptele
relatate.
Prima concluzie subliniată in ra
portul de cercetare este că directo
rul unității nu ținea cont de hotăririle organizației de partid din
unitate, avind atitudini
refrac
tare față de organele de partid
și de stat locale ; in loc să aplice

principiul muncii colective, se lăsa
influențat de soția sa, șefa fermei
vegetale a unității, ceea ce genera
o atmosferă total necorespunzătoare intre cadrele de conducere și
specialiștii din unitate. S-a ajuns
pină acolo incit s-au luat măsuri
disciplinare nedrepte in urma unor
acțiuni neprincipiale ale soției di
rectorului. Se dă ca exemplu fap
tul că numai in perioada l.IV. —
26.VIII.1986 au fost schimbați 6
gestionari. Tn raport se precizează,
totodată, că nu in toate cazurile
s-au respectat prevederile legale
privind condițiile de încadrare și
retribuire a oamenilor muncii. Tot
odată. in perioada 1983—1985 s-au
demolat, fără documentație tebnico-economică și fără aprobare,
mijloace fixe in valoare de peste
254 000 lei; la gospodăria-anexă de
animale și păsări nu erau înregis
trate plusuri în sumă de peste
18 000 lei. Cu ocazia controlului
s-au mai constatat și alte abuzuri.
Astfel, un număr de porci, în greu
tate de pină la 112 kg fiecare, au
fost valorificați la persoane parti
culare ; in semestrul I al anului
trecut, la cantina asociației s-au
scăzut din gestiune anumite canti
tăți de carne și păsări care nu s-au
regăsit în meniurile pregătite.
Iată însă că a venit și ziua sca
denței faptelor comise.

pe alte poziții. Inovația apare la
toate nivelurile și exprimă atit per
sonalitatea fiecărui autor in parte,
presiunea unui tip artistic dominant,
dar mai ales viziunea integratoare
asupra istoriei.
O asemenea înțelegere a permis
unor scriitori să se oprească asupra
unor momente ale istoriei noastre
pentru a reface destine umane care
se subsumează unui destin colectiv.
Multe din aceste momente îndepăr
tate in timp îl plasează pe autor in
ipostaza de contemplator obiectiv. în
„Depărtarea și timpul" Mihai Diaconescu încearcă să reconstituie pri
mele manifestări ale spiritualității
noastre ca popor. în lipsa unor măr
turii directe, numeroase, proza de
ductivă. nu lipsită de capacitate spe
culativă. are cele mai mari șanse de
a capta interesul. In „Neamul Vlașinilor" Ioana Postelnicu se apropie
mai mult de cronică, cu origini în iz
voare verbale. Francisc Păcurarii! în
„Geneza" încearcă să reconstituie un
fragment din epopeea realizării Ma
rii Uniri din 19T8 cu Transilvania.
Toți pornesc spre trecut cu expe

spectivei acestor personaje prin de
talii relevante le fac credibile și con
vingătoare. Concomitent, indepărtarea de falsele pudori, de tabuurile
inventate ii lac să acorde spațiul ne
cesar acelor personaje care prin în
săși poziția lor intr-un moment sau
altul le reclamau in centrul nara
țiunii.
Genul concurează, completează și
înalță istoria prin plusul de subiec
tivitate creatoare proprie operei li
terare. Trilogia recent încheiată a
Danci Dumitriu „Prințul Ghica" ar
gumentează posibilitățile vaste de
coabitare ale celor două spații, in
care ambele au de ciștigat. Autoarea
a făcut dintr-un scriitor, economist
și om politic de mare subtilitate,
cum a fost Ion Ghica. personaj de
roman complex, adesea
complicat.
Prin mijlocirea lui, scriitoarea medi
tează asupra raporturilor variabile
ce se stabilesc intre om si istorie,
cintărcște cu o balanță fină acele
imponderabile care influențează ac
țiunea și gindirea unor personalități
creatoare de istorie. Nu lipsit de
confuzii, chiar de gesturi reprobabile
in acțiunea lui poli
tică. Ion Ghica devi
ne în viziunea Danei
Dumitriu, dincolo de
bine și de rău, „per
sonajul" istoric, adică
omul supus judecății
posterității nu pentru
a-1 blama, ci pur și
simplu pentru că o
asemenea
judecată
refuză maniheismul
simplist,
imaginile
reducționiste,
șarja satirică nefondată. Meditația
asupra istoriei se înalță din in
trospecție și din rafinata cunoaștere
a vieții, abur străveziu greu de prins
în contururi rigide, dar nu mai pu
țin materiale, sesizabile.
De altfel, la scriitorii din genera
țiile tinere inserția in istorie se de
finește printr-o mare libertate de
tratare a subiectelor. Cind nu-și pro
pun mari reconstituiri epice,
cum
smt cele amintite mai inainte. nefiind participanți sau martori la ma
rile evenimente ale trecutului, scri
itorii tineri se opresc adesea la „eroi
fără nume" dintr-o perspectivă pole
mică, pentru a contesta tentația se
parării omului de nume și de faptele
sale. în principiu se pledează pentru
accesul in spațiul literaturii istorice,
a istoriei in general, a omului sim
plu. Romanul lui Mircea Nedelciu.
„Zmeură de cimpie". conține implicit
o asemenea pledoarie prin ștergerea
granițelor intre timpul
prezent și
timpul istoric. Tentativa trece din
colo de formula romanescă pentru a
ancora intr-o înțelegere diferențiată
a timpului trăirii de cel al mărtu
risirii. O ipostază similară propune
și Constantin Stan in „Vară tirzie",
unde similitudinile nu țin numai
de poziția personajelor, cit de per
spectiva integratoare intr-o istorie
continuă.
Bogăția romanului istoric, din care
am reținut spre exemplificare numai
o mică parte, sporește proza noas
tră in ansamblu prin stabilirea unor
durabile punți de legătură cu trecu
tul, nostru. Prin aceasta, trecutul
eroic sau tragic, fastuos sau sărac,
apropiat sau îndepărtat capătă acea
funcție de perpețuă înscriere în dji-^.'<
rată și de înnobilare* a prezentului j
prin conștiința apartenenței la o is
torie atit de frămintată. Capacitatea ■
de a da istoriei noi dimensiuni prin
abordarea ei din perspectivă literară»
se află la originea demersului epic
al generațiilor actuale de scriitori 1
care au întregit prin lucrări repre- .
zentative, adevărate sinteze spiri- ■
tuale vii, peisajul romanului nos
tru contemporan.

DE LA ORIZONTURILE VIEȚII
LA UNIVERSUL ARTEI CONTEMPORANE

Pentru valorificarea integrală a

La Strehaia există o fabrică de
armături din oțel, aparținind de în
treprinderea mecanică, armături si
pompe Drobeta-Turnu Severin, ju
dețul Mehedinți. Dar. după cum se
arăta intr-o scrisoare adresată
tovarășului Nicoiae Ceaușescu, can
titatea de armături realizată aici
este mult mai mică decit capacita
tea prevăzută prin studiul tehnicoeconomic (S.T.E.), situație a cărei
escamotare a fost încercată prin
raportări fictive de producțiemarfă. In scrisoare se mai făceau
și alte afirmații care. în urma ve
rificării lor de către activiști ai
C.C. al P.C.R.. specialiști de la
Direcția Centrală de Statistică, Mi
nisterul Muncii și M.A.T.M.C.G.F.F ,
sub îndrumarea președintelui Con
siliului Central de Control Munci
toresc al Activității Economice și
Sociale, s-au dovedit neintemelate.
Astfel, s-a confirmat faptul că
producția de armături industriale
din oțel este mult inferioară capa
cității din studiul tehnico-economic

a complexului istoric intre alți para
metri. Romanul de reconstituire isto
rică a devenit dominant in literatura
actuală prin deplasarea viziunii scri
itorilor de la episoadele povestirii
romantice șau realiste spre semnifi
cația faptelor, a personalităților sau
personajelor istorice. Eugen Barbu
relevă in mPrincepele" mai puțin un
anumit timp, și el recognoscibil, cit
o perspectivă, cuantificată prin pro
cedeele parabolei și alegoriei, asupra
ideii de putere șl a impactului ei cu
lumea, cu existența
unui
popor.
Prin mișcarea neașteptată a planu
rilor temporale, dar și a celor spa
țiale, montate in arhitectonica roma
nului ca mari panouri interschimba
bile, se modifică însăși noțiunea de
datare, tinzînd către un prezent etern,
ceea ce a produs derută printre
exegeți. In realitate avem dc-a face
cu un roman istoric care alunecă
permanent din tipare pentru a sta
bili altul nu mai puțin tentant dar
tot atit de greu de urmat.
Mai traditional, in sensul atenuării
agitației formale. „Delirul" lui Marin
Preda s-a dovedit a fi deschizătorul

Concluziile desprinse din cerce
tarea aspectelor semnalate in
scrisoare au fost analizate de
secretariatul Comitetului județean
P.C.R. Buzău, care a adoptat
măsuri in consecință. Dragoman
Veronel a fost destituit din funcția
de director al asociației, de aseme
nea, atit directorul, cit și directo
rul cu producția animalieră la
direcția județeană agricolă, precum
și secretara organizației de bază au
fost sancționați pe linie de partid
cu vot de blam ; s-a hotărit trans
ferarea soției directorului la o altă
unitate și înlocuirea din funcție a
șefului sectorului mecanic și a res
ponsabilului de cantină. Totodată,
în timpul cercetării, s-a imputat
celor vtnovați suma de 81 400 lei,
reprezentind plăți nejustificate, re
tribuții necuvenite și produse lipsă
la cantină ; au fost sancționați, cu
amendă, contabilul-șef al unității
și alte 6 persoane vinovate de aba
terile constatate ; s-au înregistrat
plusurile in gestiune, inclusiv 4,5
tone spor în greutate la păsări. In
același timp, s-a dispus ca organe
le de stat să cerceteze toate aspec
tele, iar vinovății să fie trași la
răspundere in conformitate cu pre
vederile legale in vigoare.

Neculai ROȘCA
(
______________________________ z

unei fecunde orientări in romanul
istoric. Marele lui succes nu trebuie
căutat numai in revederea unor
pagini controversate ale istoriei
noastre, ci poate, prioritar, in redobindirea echilibrului și clarității cla
sice in rescrierea istoriei naționale. •
Scriitorul devine un comentator lu
cid. deși implicat, martor dar nu și
imparțial.
participant fără a fi si
procuror. Romanul propune o va
riantă a istoriei, una creată de scri
itor, in esență adevărată. Și nici nu
ar putea fi altfel, istoria nu este o
invariantă, deși are elemente inva
riabile care pot duce însă, prin re
așezare in alte structuri epice, la
concluzii istorice diferite. In această
„strategie a privirii" asupra istoriei
proprie fiecărui creator se află sursa
originalității romanului istoric, posi
bilitatea lui de a reconstitui credibil,
adevărat un moment sau altul.
Temeiul reconstituirii se află in
acțiunea intelectuală a scriitorului,
care incepe prin a fi, inainte de ori
ce. un mare scotocitor de arhive, lec
tor al scrierilor mai vechi sau mai
noi, cu deosebire memorialistică, jur
nale. colecții de documente, ma
nuale de arhitectură, planșe urbanis
tice, tratate de artă militară sau psi
hologie a tranșeelor, contemplator
al artelor plastice de epocă, al obice
iurilor publice sau comportamentelor
domestice prin cunoașterea mitolo'giilor casnice. Un scriitor pornit pe
acest drum devine un polihistor ca
pabil să surprindă din. citeva semne
o complicată alcătuire și să refacă
„in mărime naturală" un anumit fel
de a viețui. Capacitatea de vizuali
zare, sporită și de complicitățile artei
cinematografice, constituie deschi
derea cea mai cuprinzătoare reali
zată. in, romanul istoric., In .. acest
sens, tipul de roman balzacian rămine dominant și nu se va putea
renunța vreodată cu folos real Ia na
rațiunea obiectivă și personaje gU; .
pregnantă individualitate. Deși ro
manul ultimilor ani revine masiv și
spectaculos spre acele personaje
semnificative, exemplar construite
artistic, spre acele personaje
cu
identitate inconfundabilă atit de
osindite de o estetică ce-și propunea
ca absolut amorful și absența. în
toarcerea nu este decit parțială și de

riența scriitorului contemporan și in
consecință ei nu-și propun să refacă
traiectul istoric decit , in esența
lui, ficțiunea ocupînd un loc însem
nat in structura operelor.
Totuși, încercarea de reconstrucție
integrală continuă să tenteze pe
mulți romancieri, exemplul lui Paul
Anghel fiind cel mai elocvent. In
marele ciclu „Zăpezile de acum un
veac", ajuns la cartea a IX-a cu vo
lumul „întoarcerea morților", scri
itorul a depășit ca intindere tot ce
s-a scris pină acum "de acest fel in
literatura noastră. Autorul nu pre
lungește in narațiune numai suges
tiile istoriei, el reconstituie istoria
prin pătrunderea ih interiorul mo
mentului. Războiul nostru de inde
pendentă adus in literatură încă de
Duiliu Zamfirescu își află in acest
ciclu o exprimare pe măsura impor-,
tanței lui. Paul Anghel aruncă pri
viri din multiple unghiuri și de la
distanțe variabile în încercarea
de a obține o imagine hologra
fică. tridimensională, o hartă geo
logică.
și
topometrică
totodată.
După titlurile cărților aparținătoa
re ciclului : „Fluviile". „Noroaiele".
„Zăpezile", „Cutremurul", istoria se
asimilează
fenomenelor naturale,
devine spațiu al orogenezelor temporal-umane. O mișcare impresio
nantă de personaje din cele mai
diverse medii susține narațiunea, ii
dă substanță și o face atractivă. Au
torul a înțeles mai mult ca oricare
importanța masei narative în susți
nerea interesului pentru proză. Oricit de subtilă ar fi observația, de
rafinată divagația, de aleasă expri
marea, cititorul contemporan, cititor
cult și informat, va prețui inainte
de orice valoarea de noutate a me
sajului ce i se comunică, fără îndo
ială nu o comunicare brută, ci una
esențială. însă cit mai nouă, mai bo
gată. din Surse’ diverse. O asemoriea
demonstrație au făcut-o, la timpul
respectiv, Tolstoi. Hemingway 1 sau
Malraux și a confirmat-o prin mij
loace statistice știința comunicațiilor
moderne. Personajele reprezintă in
cea mai mare parte existențe isto
rice autentice, unele de prim plan in
desfășurarea evenimentelor. Ele sînt
urmărite cu insistență și tocmai si
tuarea narațiunii la altitudinea per

Emil VASILESCU

Viitorii mineri Io orele de pregătire in cabinetul de specialitate al Liceului industrial din Sărmășag
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Tezaur folcloric
risea acest adevăr ce se
Ultima emisiune TV cu
.cade să stea mereu în con
acest titlu — emisiune ce
știința oricărui artist sau
continuă să fie mereu
interpret : „sint creații ale
proaspătă și de larg in
tuturor, ale celor care ne
teres — ne-a purtat pe
ascultă, azi, ca și ieri, și, ca
aripile cântecului popular
atare, să respectăm adevă
pe frumoasele plaiuri bihorul cintecului și sincerita
rene. Ne-a dezvăluit ci
tea de simțămint și expreteva din comorile veșnic vii
’
sie
ale celor care ni .le-au
ale geniului nostru popu
dăruit". Este legea de aur a
lar, două interprete bine
eticii
interpretului, con
cunoscute publicului din
știent că tezaurul ce-1 are
țară și de peste hotare :
pe mină trebuie transmis
Florica Bradu și Florica
mai departe așa cum a fost
Ungur. La fel de autentice
și convingătoare în cintec,
creat, cu particularitățile
precum și in mărturia cre
lui autentice, de neschim
dinței lor dintotdeauna des
bat. Este, totodată, norma
pre statutul moral și profe
sional al interpretului, cres
cut cu cintecele așa cum a
crescut cu limba română si
cu frumusețea plaiurilor de
Un encomion — adică,
baștină. Cintecul pe care
potrivit „Micului dicționa’’
ele il fac să răsune azi cu
eticicîopedic", „cuvintare de
atita prospețime vine de
laudă, elogiu in onoarea
demult, din adincimea vie
cuiva" — publică în revis
ții poporului, din felul lui
ta „Familia" nr. 3 eseistul
specific de a-și exprima
Radu Enescu. Autorul că
bucuriile și dorurile. Iată
ruia ii este dedicat articolul
encomiastic al distinsului
de ce. cu modestia și sim
critic este Mircea Dinescu.
plitatea ce stau bine ace
poet ce intrunește pe bună
luia care se face interpretul
dreptate sufragiile cvasi
creațiilor poporului. Flori
unanime ale criticii și citi
ca Ungur — in zilele obiș
torilor. Cărțile lui nu zac
nuite. profesoară de limba
în librării, poetul — un
poet de autentică vocație.
latină in Oradea — mărtu-

după care trebuie să se
conducă, fără excepție, ori
ce manifestare ce intră in
diversitatea formelor de di
fuzare a culturii noastre
populare. Căci „poluarea",
de care am vorbit in coloa
nele ziarului, nu se referă
la însuși procesul de crea"
ție populară, un proces vi
guros și permanent, ci la
talentul și știința de a di
fuza creația populară, respectindu-i trăsăturile au
tentice. Cele două profe
soare din Oradea, valoroase
interprete ale cintecului ro
mânesc, ne-au oferit expre
sia convingătoare a acestor
adevăruri simple și funda
mentale.

Extazul cuvintelor
un viguros și original ta
lent — n-are nevoie dc re
clamă, de publicitate. Deci,
nu punerea in discuție a
creației sale este obiectul
acestor rinduri. ci a unui
anume „mod de a face cri
tică", Ce aflăm din artico
lul respectiv ? „Poet năs
cut. nu făcut, M. D. a țâșnit
spectaculos in constelația
liricii, devansindu-și gene
rația și subordonind sub
zodia sa tutelară cea a ani
lor ’80 (cu excepția fete
lor)" ! Ține de însăși con

diția criticii apologetice să
recurgă, spre a fi cit mai
impresionantă, la zodii si.
constelații. Nu este insă
necesar ca acest sistem me
taforic de înălțare să fie
coborit și adus la o realita
te prozaică de „măruntele"
reguli gramaticale : in fra
za de mai sus eroarea con
stă in absența prepoziției
„pe" C.subordonind... pe
cea a anilor '80"), cu ajuto
rul căreia se formează
complementul direct. Cit
privește savuroasa parante
ză („cu excepția fetelor")
nu știm ce să credem des
pre această prea familiară
subliniere a emancipării
de sub „zodia tutelară".
„M. D. vede ca un elin
antic
desăvirșirea
in
forma sferică perfectă" —
hotărăște eseistul. Fraza
este insă pleonastică : „elin
antic" nu se poate spune
căci elin înseamnă, potri
vit dicționarului, „care aparține Greciei antice".
„Forma sferică perfectă"
nu pare, e drept, chiar un
pleonasm perfect'. De la
antici, criticul trece la mo
derni. pe care ii invocă in
nota aceleiași Însuflețiri apologetice : poetul „unește
intr-o persoană pe Alioșa
și Ivan Karamazov, iar in
muzicalitatea
versurilor

sale Damnațiunea lui Faust
și Gloria in excelsius" 1
Capacitatea aceasta de a
întruni intr-o persoană mai
multe, nu doar o genera
ție, dar și expresii ale crea
țiilor geniale ale umanită
ții face și ea parte din ar
senalul obișnuit al criticii
encomiastice, expresie vă
dită a suspendării spiritului
critic. După ce trece in re
vistă citeva din antinomiile
producătoare de lirism din
opera acestui poet „demo
nic" (precum Mozart, sus
ține, fără să ne convingă,
Radu Enescu). criticul ex
clamă : „Mircea cel unic
și unicul Dinescu posedă
totul...". Altora nu le mai
rămîne nimic decit. even
tual, să se minuneze de va
lul supralicitării neobiș
nuit la un eseist știut în
general ca sobru, ponderat,
un scriitor de idei și nu de
epitete. Se adaugă astfel
incă o contribuție „consis
tentă" la inflația superla
tivelor, de care, de o bună
bucată de vreme, nu duce

lipsă
critica’ revuistică.
Ai impresia uneori că se
desfășoară
o
adevărată
cufsă a superlativelor, ceea
ce conduce la aglomerarea
supralicitărilor, concurind
la confuzia de valori. Vor
bele mari, cuvihtele bom
bastica sint poate mai ni
merite in alt sistem de ex
presie și semnificație decit
in acela al criticii literare :
in publicitate și reclamă,
atunci cind vrei să vinzi cu
orice preț un produs care
îți cam dă de furcă. Cuvin
te ori expresii ca „unic",
„fără seamăn" etc. s-au
cam demonetizat de atîta
purtare in nu puține co
mentarii și eseuri critice.,
Sint cuvinte care, obosite,
reclamă un concediu de odihnă. Oricum, critica apo
logetică.
exegeza en omiastică. bazate pe revela
ția „unicului", nu numai că
exprimă contradicții in ter
meni, dar ne duc spre ex
tazul incompatibil cu rațio
nalismul criticii literare.

Omisiuni
A apărut o nouă ediție
revăzută și adăugită din
utilul „Mic dicționar enci
clopedic" (Editura știin
țifică
și
enciclopedică),

lucrare de larg interes
public. In mod firesc,
cititorii
atribuie
perso
nalităților litorare pre
zente intr-un astfel de tom

o valoare și semnificație aparte, merite deosebite in
dezvoltarea literaturii de
azi. în mare măsură, selec
ția este, din acest punct de
vedere, judicioasă. între
anumite limite, o selecție
care să răspundă absolut
tuturor exigentelor și gus
turilor nici nu este posibi
lă, deosebirile de păreri
vor exista totdeauna. Pe
de altă parte, o asemenea
lucrare nici nu poate avea
pretenția de a stabili, ea,
ierarhii, promovări „origi
nale" : receptează corect o
tablă de valori existentă,
omologată, intrată in con
știința publică pe diverse
căi, între car.e includem, fi
rește, și consensul critic.
„Micul dicționar enciclo
pedic" nu este exegeză de
monstrativă și nici antolo
gie de autor. Din acest
punct de vedere omisiunile
pot produce nedumeriri
pentru că sint de natură sâ
modifice arbitrar harta cul
turală. Notăm aici doar
citeva omisiuni elocvente,
mai cu seamă pentru cine
le compară cu unele pre
zențe de un relief cel puțin
egal. Un tablou al prozei
actuale în care figurează,
să dăm doar două exem
ple, Francisc Munteanu ori
Virgil Duda, dar din care
lipsesc Paul Anghel, Dinu

Săraru, Francisc Păcurariu,
Platon
Pardău,
Nicoiae
Tic, Corneliu Leu. Vasile
Rebreanu. Ion Băieșu. Eu
gen Uricaru ș.a., reduce cu
cel puțin citeva dimensiuni
importante ampla diver
sitate de tendințe și orien
tări tematice, stilistice, fi
lozofice ale romanului și
nuvelei contemporane. O
poezia cu Emil Brumaru,
ileana Mălăncioiu ori Dan
Deșliu, dar fără Gheorghe
Tomozei.
Cezar
Baltag,
Florența Albu, Grigore Ha
giu, Horia Bădescu, Mircei
Dinescu, Adrian Popescu
ș.a. ne-ar apărea mai
săracă in citeva culori,
tendințe,
particularități.
Ca să nu mai spunem
că
in
critică,
alături
de prezenții Mircea Iorgulescu ori V. Cristea.
joacă un rol proeminent și
semnificativ, in această pe
rioadă „absenții" George
Munteanu. Ion Vlad. Ion
Rotaru, Pompiliu Mareea,
Mircea Martin. Alexandru
Oprea, M. Ungheanu ș.a,
Oprim aici exemplele ce
se pot da. Nu este rolul acestor
rinduri de a face
liste și contrapropuneri, dar
ele pot sugera o îndreptă
țită exigență a cititorului
bine informat : aceea de a
înțelege semnificația unor
fapte pe care le poate com

para prin prisma acelorași
criterii — ale valorii, mesa
jului, conținutului de iaci,
angajării, spiritului mili
tant al creației actuale. Iar
din acest punct de vedere
exemplele de mai sus —
citeva din mai multele ce
se pot propune — nu ni se
pate că pot avea statutul
unor simple deosebiri d"
păreri sau al accidentelor
de memorie, ci ne apar ca
omisiuni inexplicabile, operate in virtutea unor ra
țiuni și criterii greu definibile. Ar fi fost nu numai fi
resc, ci și necesar ca au
torii „Dicționarului" să în
registreze cu mai multă fi
delitate realitatea literară
a momentului, in dimensiu
nile și orientările ei semni
ficative și, relativ, comple
te; fiecare fiind, altminteri,
liber ca in lucrări perso
nale
să-și susțină argu
mentat propria „tablă de
valori". Iată de ce „Micul
dicționar enciclopedic", cel
puțin in privința „referin
țelor culturale", merită o
dezbatere și analiză științi
fice, competente, responsa
bile. Deși era mai bine ca
o asemenea analiză să fi
fost inițiată înainte de tipă
rirea cărții.

M. COSTEA
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VIATA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"
TIMIȘ : Se extinde și se modernizează
transportul în comun
La Timișoara a fost
Inaugurată o nouă li
nie de troleibuze —
nr. 17 — care asigură
transportul călătorilor
pe traseul Calea Ara
dului — Piața Semenic, pe o distanță de
3,7 kilometri.
— In cursul acestui
al doilea trimestru al
anului — ne spune in
ginerul Ioan Bucșan,
directorul
întreprin
derii
județene
de
transport local —. la
Timișoara se va da in
folosință încă o linie
de troleibuze care va
face legătura Intre bu
levardul Sud ji cen
trum municipiului. Lu
crările de instalație a
liniei de contact au
fost
încheiate,
In
prezent efectuindu-se
montajul utilajelor la
șubstația de redresa
re din zonă, tntr-un
stadiu avansat se afli

și lucrările de execu
ție a liniei de tram
vai pe traseul strada
Venus
—
cartierul
Ciurda Roșie, unde se
află amplasată o nouă
unitate industrială ti
mișoreană — între
prinderea „Optica" —
precum șl cele de la
linia de tramvai dintre
străzile loan Slavici
și Polonă, in lungime
de peste 4 kilometri,
care va asigura trans
portul
personalului
muncitor spre noua
platformă a industriei
alimentare din zona de
sud-est a municipiului.
Au fost începute
și
lucrările la noua linie
de tramvai dintre bu
levardul Dîmbovița și
bulevardul Ștefan Plavăț, in lungime de 5
kilometri, menită
tă
înlesnească
legătura
dintre mai multe zone
de locuințe cu plat

IAȘI : Preocupări
pentru înnoirea producției
I.a
întreprinderea de mătase
„Victoria" din Iași se acordă o
atenție deosebită înnoirii și ridică
rii nivelului calitativ al produse
lor. De la începutul anului și pină
în prezent au fost introduse în
fabricația de serie noi și valoroase
produse, executate în numeroase

forma industrială din
Calea Buziașului. De
asemenea, se execută
lucrări de modernizare
a liniei de tramvai nr.
5 dintre centru și
cartierul Ronaț, in ve
derea utilizării de va
goane de mare capa
citate tip „Timiș".
O dată cu finalizarea
acestor obiective, nu
mărul total al călăto
rilor care vor benefi
cia de serviciile trans
portului in comun din
municipiul Timișoara
— tramvaie, troleibu
ze, autobuze șl
mi
crobuze — va depăși
cifra de 200 milioane
anual. La aceștia se
vor adăuga și pasage
rii hldrobuzului „Peli
can", cu o capacitate
de 70 de locuri, care
circulă în perioada
mal-octombrie pe ca
nalul Bega.
(Cezar
Ioana).

desene și poziții coloristice. Intre
acestea se află articolul „Corola",
o țesătură impermeabilă din poliamidă, realizată după o tehnologie
proprie,
într-o
paletă
variată
de culori destinată confecțiilor
pentru sportivi, articolul „Cosmos"
din relon, cu finisaje superioare
mate și in dungi, țesătura „Albișor", o mătase imprimată în cu
lori pastelate, rezervată decorații
lor interioare. De menționat că

peste 40 la sută din producția în
treprinderii ieșene o reprezintă
produsele noi și modernizate, la
realizarea cărora s-au utilizat coloranți indigeni de foarte bună cali
tate. (Manole Corcaci).

MARAMUREȘ : Realizări
ale silvicultorilor
Silvicultorii maramureșeni, oa
meni harnici și pricepuți. cei care
au lansat chemarea la Întrecere că
tre toate inspectoratele silvice din
tară, au depășit planul pe primul
trimestru la export cu peste 10 la
sută. După cum ne informa Dumi
tru Lupșe, inspector-șef al inspec
toratului. acest, succes se datorea
ză unui complex de măsuri care
au fost luate : asigurarea cu ma
terii prime încă din primele zile
ale anului pentru realizarea ritmi
că a producției, condiții bune de
lucru, ridicarea pregătirii profesio
nale a oamenilor muncii, precum și
întărirea controlului calității pro
duselor. (Gheorghe Pârja).

HARGHITA : Locuințe
moderne pentru specialiștii
satelor
Cu fiecare an ce trece, localită
țile rurale ale județului Harghita
își schimbă tot mai mult înfăți
șarea. în numeroase comune s-au
construit blocuri de locuințe des
tinate specialiștilor, personalului
muncitor de la unități economice.
Numai în acest an. din fondurile
statului se vor construi si da în
folosință pentru specialiștii din sa
tele harghitene un număr de 226
apartamente In blocuri care vor

avea la parter spatii pentru uni
tăți comerciale și de prestări servi
cii pentru populație. (Nicolae Șandru).

TELEORMAN: Volum sporit
de materiale refolosibile
Urmare firească a unei mai bune
organizări, a activității și antrenării
colectivelor de oameni ai muncii
din întreprinderi, a asociațiilor de
locatari, a tuturor cetățenilor din
județul Teleorman la ficțiunea de
colectare a materialelor refolosibile.
de la începutul anului și pină in
prezent întreprinderea județeană de
profil a preluat, peste prevederi, și
a expediat unităților prelucrătoare
400 tone oțel, 845 tone fontă, 102
tone metale neferoase și altele.
— în vederea intensificării acti
vității de colectare de la ^gospodă
riile populației — ne-a spus direc
torul întreprinderii județene de re
cuperare și valorificare a materia
lelor refolosibile. Ion Răducu —r în
perioada imediat următoare se vor
înființa la Alexandria, Turnu Mă
gurele, Roșiori de Ved? și Videle
încă 6 puncte special amenajate și
dotate pentru preluarea materiale
lor refolosibile. De asemenea, îm
preună cu asociațiile de locatari, cp
deputății și organizațiile democra
ției și unității socialiste, vor fi ini
țiate pe circumscripții electorale,
începtnd cu această lună, confe
rințe și expuneri cu scopul de a
lămuri populația din mediul urban
asupra importanței colectării mate
rialelor vechi, explicarea cu argu
mente și calcule exacte a acestei
acțiuni de maximă îndatorire civică
și patriotică, pentru ca aceasta să
devină generală și permanentă.
(Stan Ștefan).

Pe șantierele gospodărești ale primăverii

Amplă participare cetățenească
pentru curățenia și înfrumusețarea orașelor
In sfirșit, sintem efectiv in plină primăvară !
Participarea largă a cetățenilor la acțiunile pentru igienizarea și 'în
frumusețarea orașelor constituie unul dintre însemnele primăverii. In
Capitală, ca și in multe alte orașe și la sate, pe tot cuprinsul țării, schim
barea anotimpului se simte șl după „pulsul" acțiunilor edilitar-gospodărești. Si este nevoie ca pretutindeni consiliile populare sd organizeze
acțiuni de masă, cu cea mai largă participare cetățenească, pentru înfăți
șarea de primăvară a localităților, pentru înfăptuirea integrală și la timp
a programelor de curățire a străzilor și drumurilor, a curților și imobile
lor. a parcurilor și celorlalte locuri de circulație, sau de agrement, pentru
îmbunătățirea cadrului de viață al localnicilor. Redăm in cele ce urmează
citeva secvențe „la zi“ de pe aceste șantiere gospodărești ale primăverii...

BUCUREȘTI:
Fiecare cetățean - un bun gospodar
Un „șantier" printre șantiere, așa
este apreciată la ora actuală Capi
tala. Imagine destul de apropiată de
realitate. într-adevăr, în toate punc
tele cardinale și, practic, în toate car
tierele „pulsează" șantiere mai mari
sau mai mici, nu numai pentru con
strucția de loctiințe, ci și pentru
vaste lucrări edilitare — metrou, pa
saje de nivel, poduri, parcuri noi,
edificii de interes public etc. Și,
după cum este cunoscut, în zona
șantierelor — unde se dislocă și se
transportă mii șl mii de metri cubi
de pămînt și se pune în operă un
mare volum de materiale — este și
praf, se formează și noroi. Sînt
acestea inevitabile ? Parțial, da. Dar
cum șantierele fac parte efectiv din
peisajul nostru cotidian, este abso
lut necesară aplicarea unor măsuri
pentru limitarea strictă a acestor
aspecte, pentru curățirea rapidă a
locurilor pe măsură ce avansează lu
crările — aceasta fiind și în inte
resul menținerii unor ritmuri vii de
lucru pe șantiere. încît se poate
spune că eforturile constructorilor
pentru a termina cit mai grabnic obiectivele încredințate își pot găsi un
sprijin util prin concursul activ al
cetățenilor.
Un cuvint de laudă pentru cei care
îmbogățesc podoaba de spații verzi a
orașului. La zestrea de frumusețe a
Bucureștiului contribuie cele cîteva
milioane de arbori și arbuști orna
mentali din vatra municipiului
și
din pădurile învecinate, care se con
stituie intr-un vast filtru de purifi
care a aerului. La Direcția Domeniu
lui Public al consiliului popular mu
nicipal, directorul Dumitru Nacea
apreciază că cele 4 800 hectare de
parcuri, spații verzi, păduri și zone
de agrement (revin 21 metri pătrați
pe locuitor) reprezintă un indice bun
comparativ cu alte mari orașe. în
aceste zile se amenajează 90 hectare
in trei parcuri, amplasate în jurul
lacurilor de la Grozăvești. Lacul Mo
rii și Ciurel-Crîngași, acolo unde va
fi dat în folosință și un nou ștrand,
în această primăvară, pe arterele de
penetrație în Capitală sînt în curs
de plantare arbori și arbuști floriferi într-o succesiune de înflorire.
In parcuri și pe aliniamente din Ca
pitală se vor planta 35 000 arbori
foioși și rășinoase, 450 000 arbuști
floriferi. o sută de mii de tranda
firi și peste 29 milioane de flori.
Pînă acum au fost plantați șase mii
de arbori foioși și boscheți și cinci
mii de rășinoase. Ca și în anii pre
cedent!, spațiile verzi, parcurile și
scuarurile sint date, pentru întreți
nere și înfrumusețare, în grija unor
scoli și licee, acțiune de mare uti
litate și cu vădit rol educativ. Desi
gur, este necesară reluarea lucrărilor
de reparații, vopsire și completare a
mobilierului de grădină, a aparatelor
de joacă pentru copii, a tuturor mij
loacelor de agrement și distracții.
Ceea ce in unele locuri a și început.
Bine venită este inițiativa munici
palității de a se amenaja noi tere-

ALBA. în orașul Abrud s-a des
fășurat Festivalul cultural-artistic
„Inimi fierbinți in Țara de Piatră",
organizat de Comitetul județean al
U.T.C. in colaborare cu Comitetul
orășenesc de cultură și educație so
cialistă. Programul manifestării a
cuprins o suită de simpozioane,
dezbateri, expuneri, recitaluri de
poezie și muzici patriotică desfă
șurate la așezămintele de cultură,
pe platformele industriale și in in
stituții. A avut loc, sub genericul
„Joacă moțul cu moața", un con

nuri de joacă pentru copii. Celor 556
de astfel de terenuri li se vor adăuga
alte 33. în această direcție, ca și in
celelalte domenii care privesc cadrul
de viață a bucureștenilor, este incă
mult loc pentru spiritul de inițiativă
al deputaților, comitetelor de cetă
țeni și asociațiilor de locatari.
„Să păstrăm curățenia, să partici
păm la înfrumusețarea Capitalei ță
rii !“. Este o cerință și o îndatorire
care capătă un conținut concret prin
munca prestată efectiv lingă locuință,
la locul de producție ori la numeroa
sele obiective edilitar-gospodărești.
Pentru că întreținerea celor șase mii
de străzi ale Capitalei (pe o lungime
ce însumează circa două mii km)
solicită contribuția fiecărui cetățean.
Să menționăm că în fiecare sector
al Capitalei și marile artere de cir
culație au fost repartizate pe uni
tăți economice și instituții, asociații
de locatari etc. Totuși, sint încă prea
puțini cei ce participă la curățirea
spațiului din fața curții sau a blocu
lui, a străzilor și trotuarelor — deși
există prevederi legale exprese în
acest sens ! Or, este necesar ca fie
care locuitor să-și îndeplinească efec
tiv obligațiile de bun gospodar. Cum
s-ar zice, două milioane de cetățeni,
două milioane de buni gospodari !
Pentru a conferi un plus de efi
ciență propriilor acțiuni, consiliul
popular al sectorului 1 a decis să
coreleze maî bine activitatea unită
ților cu atribuții gospodărești cu ac
țiunile comitetelor de cetățeni. „Am
organizat acțiuni comune care vi
zează atît curățenia și înfrumuse
țarea cartierelor, cit și strîngerea ma
terialelor recuperabile și refolosibile
— ne spunea tovarășul Ion Trăilă,
prim-vicepreședinte al consiliului
popular al sectorului 1. în momentul
de față forțele sint concentrate pe
arterele de penetrație în Capitală și
pe patru sute de străzi aflate în
curs de igienizare. Cu sprijinul depu
taților și cetățenilor am stabilit 80
de puncte fixe de colectare a mate
rialelor refolosibile și de strîngere a
gunoaielor pe traseele mijloacelor de
transport. în acest mod este finali
zată munca cetățenilor participanți la
Igienizarea cartierelor. Esențial este
ca asemenea acțiuni să fie intensifi
cate pentru ca fiecare cartier și
stradă să capete aspectul civilizat,
estetic, la nivelul cerințelor.
Dacă civilizația străzii, igiena și es
tetica cartierelor implică aportul fie
cărui cetățean, cu atît mai mult este
necesară îndeplinirea riguroasă a atrlbuțiilor ce revin unităților de pro
fil, între care întreprinderea de sa
lubritate București — I.S.B. Or, toc
mai activitatea acestei întreprindericheie în menținerea permanentă a
condițiilor de igienă și salubritate
prezintă serioase neajunsuri. Unii
dintre interlocutori afirmau că I.S.B.ul e „veriga cea mai slabă a muni
cipalității" și destule situații con
firmă această apreciere. Realitatea
este că invocarea de cauze obiective,
a unor probleme de dotare nu poate
justifica desele cazuri de indisciplină

curs al formațiilor artistice și interpreților de muzică populară.
(Ștefan Dinică).

BACAU. Pe scenele casei de cul
tură „Vasile Alecsandri", sălile de
concerte „Ateneu" și a Teatrului
dramatic „Bacovia" din Bacău s-a
desfășurat faza republicană a ac
tualei ediții a Festivalului muncii
și creației „Cintarea României"
pentru formațiile artistice ale ele
vilor. S-au întrecut in cintec și joc
numeroase formații artistice și so

și slabă organizare. Este evidentă
necesitatea unei îmbunătățiri rădicăle a activității acestei întreprinderi

cu rol
șului 1

esențial în

curățenia ora-

C. BORDEIANU

GALAȚI:
O întrecere a spiritului de inițiativă
Din relatările prim-vicepreședintelui Consiliului popular municipal
Galați, Victoria Popescu, reținem că
se desfășoară o multitudine de ac
țiuni legate de curățenia, gospodări-'
rea și înfrumusețarea orașului. S-a
trecut la curățirea străzilor, aleilor,
urmărindu-se totodată ' repararea și
buna întreținere a locuințelor, ame
najarea spațiilor verzi, a seuarurilor,
locurilor de agrement.
...Să adăugăm că aceste măsuri se
Înfăptuiesc cu substanțiala contribu
ție a organizațiilor de tineret, de
femei, a elevilor, a asociațiilor de
locatari, a unui mare număr de ce
tățeni ai municipiului, utilizindu-se
bineînțeles contribuțiile locuitorilor,
în conformitate cu prevederile legii
nr. 1/1985. Alte obiective de interes
urbanistic, însumînd aproape un mi
lion zile-muncă, vor fi realizate prin
contribuția in muncă a cetățenilor.
Realizarea efectivă a lucrărilor și
obiectivelor prevăzute este urmărită
de către comitetele de cetățeni șl
unitățile specializate ale consiliului
popular. Pentru a asigura igieniza
rea străzilor, aleilor dintre blocuri
și punctelor gospodărești, acestea au
fost repartizate pe asociații de lo
catari. Un număr de 250 unități co
merciale urmează să amplaseze în
raza lor pubele pentru depozitarea
materialelor refolosibile și a resturi
lor menajare. întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și locativă

a prevăzut să-și sporească capacita
tea de transport cu concursul mijloa
celor din întreprinderi pentru a face
față, în această perioadă, solicitărilor
mari ‘la transportul de pămint, gu
noaie stradale și menajere.
în ampla acțiune de curățire și
înfrumusețare a orașului sint cu
prinși activiștii primăriei, repartizați
pe circumscripții pentru mobilizarea
locuitorilor la acțiunile gospodărești
și popularizarea articolelor din lege
privind îndatoririle cetățenilor în
domeniul edilitar.
Ce trebuie accelerat acum, în aces
te zile, în ceea ce privește curățenia
orașului ? în primul rind igienizarea
incintelor de șantier din zonele unde
se construiește, precum „I. C. Fri
mu", „Mazepa" I și II, strada Brăi
lei, cartierul „Dunărea" etc. In acestscop s-a trecut lâ înființarea unor
rampe permanente de spălare a ro
ților autovehiculelor care efectuează
transporturi tehnologice la ieșirea
din incintele de șantier. Pentru cu
rățenia și înfrumusețarea orașului se
desfășoară o amplă întrecere între asociațiile de locatari. O întrecere a
spiritului gospodăresc, civic, o în
trecere a hărniciei pentru ca zonele
locuite de cetățeni să arate cît mai
frumoase și' bine îngrijite.

Stefan D1MITR1U
corespondentul „Scînteii"

ARAD:
Eforturi pentru o frumoasă
„carte de vizită“
în municipiul Arad se aplică un
program de măsuri pentru buna gos
podărire și înfrumusețare a orașu
lui : „Avem un oraș frumos, curat
și nu vrem să dezmințim acest lucru
— ne , spune tovarășul Gheorghe
Burdan, prim-vicepreședinte al con
siliului popular municipal. în adună
rile cetățenești, în întîlniri ale deputaților cu cetățenii, in adunările
organizațiilor de partid, de masă și
obștești din întreprinderi, instituții și
cartiere am discutat pe larg despre
această responsabilitate comună."
Intr-adevăr, în ultima adunare
cetățenească ce a avut loc la nivel
de municipiu, s-a hotărît ca, prin
participarea cetățenilor la diferite
activități cu caracter obștesc și
prin efectuarea obligațiilor de muncă
prevăzute de Legea nr. 1 din 1985 să
se realizeze lucrări în valoare • de
peste 600 milioane lei. Ce anume
s-au angajat cetățenii ? Să efectueze
lucrări de reparație a străzilor și
trotuarelor nemodernizate ; să ame
najeze spațiile verzi pe mai bine de
600 hectare — pe faleza Mureșului,
in parcuri, în jurul blocurilor, mai cu
seamă al celor de curînd date în fo
losință ; să planteze peste 70 000 ar
bori și arbuști, milioane de flori ;
să amenajeze 42 locuri de joacă pen
tru copii ; să înfrumusețeze intrările
in municipiu.
Multe din prevederile cuprinse in
acest angajament au șl înoeput să
prindă viață. Acțiunile de curățenie
au loc în toate zonele municipiului ;
în spațiile verzi au fost plantați
15 000 de arbori și arbuști ornamen
tali. Participarea cetățenilor la dife

liști. întrecerea s-a încheiat cu o
impresionantă paradă a cintecului
și portului popular românesc, la
care au luat parte mii de băcăuani.
(Gheorghe Baltă).

TIMIȘOARA. Municipiul Timi
șoara a găzduit vineri și simbătă
etapa republicană a Festivalului ar
tei și creației studențești, secțiunea
umor, manifestare înscrisă in
Festivalul național „Cintarea Româ
niei". Au participat cele mai bune
brigăzi artistice, grupuri satirice.

rite activități de întreținere a cu
rățeniei și înfrumusețare în noile
cartiere „Aurel Vlaicu" și „Micălaca" dovedește hotărirea lor de a-și
onora angajamentul.
Trebuie să spunem însă că există
și asociații de locatari care nu parti
cipă la asemenea acțiuni, deși cunosc
obligațiile ce le revin. Au fost ca
zuri cind unor asociații de locatari li
s-au aplicat amenzi conform legii. La
fel s-a procedat și în cazul unor
șefi de unități comerciale care n-au
urmărit ca in jurul unităților respec
tive să se mențină curățenia. De
sigur, scopul nu este de a aplica
amenzi, ci de a se întreține cu
rățenia și a se înfrumuseța orașul
— se subliniază la consiliul popular
municipal. Pentru aceasta s-au for
mat comandamente, din care fac
parte activiști de partid și de
stat, membri ai organizațiilor, de
masă și obștești, deputați, președinți
ai comitetelor de cetățeni și ai aso
ciațiilor de locatari, care mobilizea
ză cetățenii, urmăresc activitățile edilitare. Pe de altă parte, prin afișe,
diapozitive ce se prezintă la cine
matografe. in discuțiile deputaților
și activiștilor de partid din cartiere
cu cetățenii se popularizează acțiu
nile ce urmează a fi întreprinse, se
desfășoară o muncă permanentă de
educație social-cetățenească. Iar fie
care unitate economică, fiecare școa
lă, fiecare stradă și asociație de lo
catari are o zonă bine definită pe
care o întreține, cu responsabilități
concrete.

Tristan MIHUTA
corespondentul „Scînteii"

CARNET CULTURAL
colective de satiră și umor și in
terpret! individuali. (Cezar Ioana).
SIBIU. Casa artelor din Sibiu
găzduiește o expoziție de acuare
le aparținînd membrilor asociației
artiștilor plastici amatori din ju
deț. tematica lucrărilor fiind in

JIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI,
Magistrala de oțel
Orice itinerar prin tara vecină,
fie că pornește din cîmpia Voivodinei și ajunge la Marea Adriatică,
fie din nordul Sloveniei montane
pentru a te duce pină in sudul ma
cedonean. mijlocește cunoașterea
unor semnificative imagini ale rod
niciei anilor socialismului, incorpo
rată în așezări urbane și rurale ce
capătă tot mai mult atributele mo
dernului, în obiective economice
care prin randamentul lor pot fi
considerate ca realizări de vîrf ale
tehnicii.
Imaginile
progresului
tării vecine și prietene rețin aten
ția oriunde te-ai afla.
Deosebit de puternică este im
presia pe care ti-o Iasă o călătorie
pe magistrala de otel Belgrad-Bar,dezvăluindu-ți mutațiile calitative
din ultimii ani în domeniul edifi
cării bazei materiale și tehnice a
Iugoslaviei. Pe aproape un sfert
din lungimea sa, magistrală străba
te munții, parcurgind 254 de tunele
și 234 de poduri și viaducte, ceea ce
a conferit denumirea metaforică
ide „Metroul Muntenegrului". Operă
inginerească de prim rang ce te
poartă la înălțimi amețitoare pe
poduri alcătuite din dantelărie de
oțel, drumul de fier a și devenit o
parte integrantă a spațiilor pito
rești pe care le traversează. In dis-'
cuții, vorbind despre acest obiectiv
- de mare insemnătate economică și
socială, gazdele nu uită să eviden
țieze efectele sale imediate și de
perspectivă
asupra
valorificării
unor resurse inaccesibile pină la
construirea magistralei și dezvoltă
rii armonioase a tuturor zonelor
țării.
Prin construirea magistralei a
fost înfăptuit visul de generații de
a fi deschisă calea cea mai scurtă
intre capitală și mare, învingînd
obstacolul Munților Dinarici. Pen
tru că magistrala de oțel BelgradBar se înscrie nu numai ca cea mai
scurtă rută de transport spre și
dinspre mare, ci este o adevărată
coloană vertebrală în jurul căreia
gravitează o întinsă zonă cu impor
tante resurse economice. Acesta
este și motivul pentru care gazdele
compară însemnătatea sa cu aceea
a altor obiective economice de
mare anvergură realizate de Iugo
slavia în cele peste patru decenii
de construcție socialistă, cum sînt
sistemele hidroenergetice și de na' vigație „Porțile de Fier", construi
te în colaborare cu România, siste
mul de canale pentru irigații șl de
secări Dunăre
Tisa — Dunăre
din Voivodina. moderna autostradă
Liubliana — Djevdjelia. ce străbate
țara de la un capăt la altul, sau
magistrala adriatică.
Rezultat al capacității științifice,
tehnice și tehnologice la care a
ajuns Iugoslava, calea ferată Bel
grad-Bar a deschis. într-adevăr,
, 'ample perspective pentru dezvol
tarea unei întinse zone din Serbia
și Muntenegru, ale cărei bogății pot

tv
20,00 Telejurnal • Zilei muncii — fap
tele de muncă ale țării
20,20 Viața economică
20,30 Columnele Independenței (color).
Emisiune-con.curs dedicată
ani
versării a 110 ani de la cucerirea
Independenței de stat a României,
realizată în colaborare cu Comi
tetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, Consiliul
Uniunii
Asociațiilor Studenților Comuniști
din România,
Consiliul Național
al
Organizației
Pionierilor
și
Muzeul de istorie al
Republicii
Socialiste România. Participă re
prezentativele județelor Brașov,
Constanța. Harghita și Vîlcea
21,50 Telejurnal

vremea
Institutul de meteorologie șj hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul cuprins între 9 aprilie, ora
20 —■ 12 aprilie, ora 20. în țară : Vreme
în general caldă cu cerul
temporar
noros. Vor cădea ploi care vor avea
și caracter de aversă la începutul in
tervalului in regiunile vestice și nor
dice, apoi cu caracter local în toată
țara. Vintul va sufla slab pînă la mo
derat cu intensificări în nord-estul ță
rii și in zona de munte. Temperatura
aerului va înregistra o scădere ușoară
în ultimele zile în regiunile nordestice. Temperaturile maxime vor fi
cuprinse între 15 și 25 de grade, izolat
mai ridicate la început în sud, iar cele
minime vor fi cuprinse între zero și
10 grade, mai coborite in nord-est și în
depresiuni. în București : Vremea va
fi în general
caldă, cer
temporar
noros. Ploi de scurtă durată în a doua
parte a intervalului. Vînt slab pînă la
moderat. Temperaturile maxime vor fi
cuprinse între 20 șl 24 de grade, iar
cele minime, între 5 și 9 grade.

fi puse acum in valoare. De o par
te și de alta a magistralei se întin
de o regiune cu o populație de
două milioane de locuitori, a căror
existență este direct influențată de
noua cale ferată.
Deși de la darea ei in exploatare
a trecut o perioadă de timp relativ
scurtă, de-a lungul magistralei au
început să prindă viată noi obiec
tive economice, destinate valorifi
cării materiilor prime existente. în
mari cantități. In zona adiacentă.
Experțfi au evaluat că regiunea
dispune de rezerve de lignit de
3,3 miliarde tone, de minereu de
nichel estimate la 250 mjlioane
tone, de 120 milioane tone material
lemnos, la care se adaugă impor
tantele zăcăminte de bauxită, cu
pru, zinc, antimoniu, plumb, mine
reu de fier și multe alte zăcăminte.

însemnări de călătorie
din R.S.F. Iugoslavia
ceea ce creează importante posibi
lități pentru dezvoltarea industriei,
în plus, zona din jurul magistralei
dispune de un important potențial
energetic. Numai rezervele de căr
buni reprezintă 10 la sută din tota
lul existent. în.Iugoslavia, iar prin
folosirea potențialului hidroener
getic din regiune s-ar putea pro
duce anual 15 miliarde kWh ener
gie electrică, reprezentind 20 la
sută din întregul potențial al cursu
rilor de apă din țară. Existența in
apropiere a materiilor prime și a
resurselor energetice deschide largi
perspective pentru înflorirea eco
nomică a unei vaste zone, cu ur
mări favorabile asupra întregii eco
nomii naționale.
De altfel, in cei aproape 10 ani
de cînd a fost dată în folosință
această cale ferată, a fost puternic
impulsionată
dezvoltarea
bazei
productive. S-au întins și moderni
zat obiectivele industriale din Lazarevaț, Valievo, Titovo, Ujite.
Priboi, Priepolie, Kolașin, Titograd
și altele, sporindu-și producția de
energie electrică, cupru, aluminiu,
camioane și autobuze, produse tex
tile, chimice, materiale de con
strucție, mobilă etc. Pe harta eco
nomică au apărut noi unități, cum
este Combinatul minier și energetic
„Kolubara". care pulsează miliar
dele de kWh electricitate în siste
mul energetic național, au fost
deschise noi mine, au fost puse ba
zele unor noi întreprinderi.
în sfirșit, magistrala de oțel a
impulsionat creșterea și dezvoltarea
celor două puhcte terminus — Bel
grad și Bar — care dețin acum o
pondere însemnată în transportul
național și internațional. în le
gătură
directă
cu magistrala,
la Belgrad se construiește cea

mai
modernă
stație feroviară
din tară, capabilă să facă față di
mensiunilor actuale ale transportu
lui de mărfuri și de călători. La
rindul său. micul oraș adriatic Bar
a căpătat însușirile unui important
port la mare, unde își aruncă an
cora nave maritime de mare capa
citate, instalațiile de încărcare-descărcare și depozitare cu care este
dotat oferind condiții pentru un
tranzit anual de mărfuri de aproxi
mativ patru milioane tone.
Construirea și exploatarea ma
gistralei Belgrad-Bar a solicitat fo
losirea unei tehnici și tehnologii
avansate, recurgindu-se uneori și
Ia aplicarea laserului. Aceasta este
o mărturie concretă a nivelului și
capacității tehnice de care dispune
Iugoslavia, autoritățile acordînd, în
continuare, atenție sporită creșterii
potențialului tehnico-științific al
țării — obiectiv definitoriu al Pro
gramului pe termen lung de stabi
lizare a economiei. De altfel, nu de
mult a fost creat un organism fe
deral pentru coordonarea activității
în domeniul științei și tehnologiei.
Un loc deosebit se acordă dezvoltă
rii informaticii, ingineriei biologice,
tehnologiei laserului, creării de noi
materiale — ca pirghii importante
pentru accelerarea dezvoltării eco
nomice la nivelul realizărilor știin
ței și tehnicii moderne.
Restructurarea producției pe baza
celor mai moderne tehnologii a în
ceput să dea rezultate. O serie de
mari unități industriale se orien
tează spre electronică, automatizare
și robotizare. Mari uzine iugoslave
de mașini-unelte produc mașini eu
comandă numerică pentru alte în
treprinderi din țară.
Noile tehnologii presupun și mu
tații pe planul forței de muncă.
Apar noi profesiuni și specializări,
ceea ce reclamă ca unele profesi
uni actuale să fie înlocuite cu al
tele noi, care să țină pasul cu rit
mul rapid de dezvoltare a cercetă
rii științifice și aplicarea rezultate
lor cercetării in producția materia
lă. Tocmai pe aceste căi se urmă
rește realizarea obiectivelor privind
sporirea competitivității produselor
iugoslave și implicit creșterea ex
portului. Analizele făcute de foru
rile competente de Ia Belgrad asu
pra modului de îndeplinire a pla
nului de dezvoltare economică a
tării pe 1986 atestă că. în efortul
pentru realizarea obiectivelor sta
bilite s-au obținut realizări impor
tante, interlocutorii iugoslavi nu
trind convingerea că există premise
ca în cel de-al doilea an al actua
lului cincinal potențialul tehnicomaterial să se situeze Ia cote și
mai ridicate. Iar magistralei Bel
grad-Bar îi revine un rol impor
tant în mobilizarea resurselor pen
tru atingerea .scopurilor propuse.

Simion MORCOVESCU

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Pe stadionul municipal
din Brașov. în prezența a 30 000 de
spectatori, s-a disputat miercuri
meciul internațional de fotbal din
tre echipele României și Israelului.
Fotbaliștii români au obținut vic
toria cu scorul de 3—2 (2—1). prin
golurile marcate de Cimpeanu II
(min. 21). Belodedici (min. 39) și
Kramer (min. 82). Golurile oaspeți
lor au fost înscrise de Brialevschi
(min. 19) și Tikva (min. 80).
HOCHEI. în turneul final (locurile
1—4) din cadrul campionatului eu
ropean de hochei pe gheată pentru
juniori (grupa B). ce se desfășoa
ră la patinoarul „23 August" din Ca
pitală. selecționata României a în
vins cu scorul de 6—4 (2—1. 3—3,
1— 0) formația Franței.
într-un alt joc. reprezentativa Da
nemarcei a întrecut cu 5—3 (1—1,
2— 2, 2—0) echipa Italiei.
In turneul de consolare, echipa Iu
goslaviei a dispus cu 7—2 (3—0. 1—1.
3— 1) de formația Marii Britanii.
Astăzi. în ultima zi a competiției,
sint programate următoarele parti
de : Marea Britanie — Austria (ora
9) ; Franța — Italia (ora 12) și
România — Danemarca (ora 15).
ȘAH. în turneul zonal feminin de
șah de la Camaguey (Cuba), după 8
runde în fruntea clasamentului se
află maestrele cubaneze Vivian Ra
mon și Zirka Frometa cu cite 6,5
puncte.
MOTOCICLISM. Prima probă a
campionatului mondial de motocros
la clasa 500 cmc s-a desfășurat în

localitatea spaniolă Yunquera de Henares și a fost ciștigată de dețină
torul titlului, englezul David Thorpe
(„Honda"), învingător în ambele
manșe disputate. Pe locul secund
s-a situat suedezul Hakan Carlqvist
(„Kawasaki").
TENIS. La Harare. In semifinalele
zonei africane a competiției interna
ționale de tenis „Cupa Davis", selec
ționata Zimbabwe a învins cu sco
rul de 3—2 echipa Nigeriei. în fina
la zonală, tenismanii din Zimbabwe
vor înfilni formația Senegalului.
NATAȚIE. Cu prilejul unui con
curs
de natație desfășurat la
Shanghai. înotătoarea Qian Hong
(R.P. Chineză) a stabilit un nou re
cord al Asiei în proba de 100 m flu
ture, cu timpul de l’00”24/100. Ve
chiul record (1 ’00”89/100) aparținea,
din anul 1981, japonezei Takemi Ise.

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO—PRONOSPORT
INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 8 APRILIE 1987
EXTRAGEREA I : 35 40 28 6 11 34.
EXTRAGEREA A II-A : 9 18 38 12
33 21.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
997 656 lei. din care 32 251 Iei report
Ia categoria 1.

Administrația de stat
Loto-Pronosport
informează :
Răspunzînd interesului manifes
tat de participanți, duminică
12
aprilie 1987 se organizează o nouă
TRAGERE EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES. Acest gen de tragere
prezintă numeroase avantaje pentru
participanți, constind. in primul
rind, în importantele cîștiguri atri
buite : autoturisme „Dacia 1 300",
mari sume de bani și excursii peste
hotare. Mizînd pe numerele favo
rite sau procurindu-și bilete gata
completate, participanților li se
oferă șase extrageri, în două faze,
cu un total de 42 de numere, ceea
ce înseamnă că posibilitățile de
valorificare a șanselor sint pe mă
sura așteptărilor. Biletele în va
loare de 25 de lei au acces la toate
cele 13 categorii de cîștiguri. Ul
tima zi de participare este simbătă, 11 aprilie.

spirată din noul peisaj industrial
și cultural ai județului. Este demn
de menționat faptul că în actuala
ediție a Festivalului național ..Cin
tarea României", cei 180 de mem
bri ai asociației au deschis în in
cinta unităților economice, in în
treprinderi și instituții de cultură
200 de expoziții personale, de grup
și colective. (Ion Onuc Nemeș).
GIURGIU. în cadrul manifestă
rilor prilejuite de „Luna cărții in

Magazinul universal „Silvania" din Zalău
Foto : Sandu Cristian

întreprinderi și instituții", consi
liul județean al sindicatelor, în co
laborare cu Biblioteca județeană
Giurgiu, a organizat expuneri, pre
zentări de noutăți editoriale, întîl
niri ale cititorilor cu scriitori și
editori, recitaluri de poezie patrio
tică și revoluționară, standuri și
expoziții de carte. La NAVROM
Giurgiu a avut loc o expunere pe
tema „Rolul cărții social-politice în
educarea patriotică a oamenilor
muncii". (Ion Manea).

VASLUI. în organizarea comite
tului județean de cultură și educa
ție socialistă, în sala „Arta" a mu
zeului județean a fost deschisă o
amplă expoziție de artă plastică a
creatorilor din cenaclul județean
al U.A.P. Reunind lucrări de pictu
ră, sculptură și grafică, abordind o
largă paletă tematică, această re
prezentativă expoziție a artiștilor
plastici vasluieni se înscrie în etapa
județeană a Festivalului național
„Cintarea României". (Petru Necula).

Acțiuni și luări de poziție pentru pace, j
împotriva cursei înarmărilor
ț
ț
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ț
ț
ț
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ț

Noi acțiuni în favoarea păcii, pentru realizarea dezarmării, în primul
rînd a dezarmării nucleare, continuă să aibă loc în diferite țări ale
lumii. Forțele progresiste, iubitoare de pace de pretutindeni se pronunță
cu fermitate pentru realizarea unei lumi lipsite de pericolul unui război
nuclear nimicitor. Ele cer încetarea aberantei curse a înarmărilor, reali
zarea unui climat de largă colaborare intre națiuni, orientarea fondu
rilor cheltuite în prezent pentru acumularea de arme către acțiuni menite
să favorizeze progresul și bunăstarea tuturor popoarelor.

Pentra eliminarea rachetelor nucleare
cu rază medie de acțiune din Europa
ROMA 8 (Agerpres). — După
încheierea cu succes a Conferinței
de la Stockholm pentru măsuri de
încredere și securitate și pentru
dezarmare în Europa, a apărut po
sibilitatea eliminării rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune
de pe continentul nostru. Acest
fapt constituie un pas pozitiv pe
calea reducerii pericolului militar
din perimetrul continentului euro
pean — a declarat, în deschiderea
lucrărilor sesiunii Consiliului Inter
naționalei Socialiste, care se des
fășoară la Roma, Willy Brandt,

ț
ț
ț

ț
ț
Socia- ț

președintele Internaționalei
liste. Apreciind că. în prezent, si
tuația din Europa cunoaște o serie
de elemente noi. vorbitorul a sub
liniat necesitatea reluării procesu
lui spre destindere, a intensifică
rii eforturilor vizînd oprirea cursei
înarmărilor. Toate partidele mem
bre ale Internaționalei Socialiste
trebuid să acționeze în favoarea
unei dezarmări reale — a relevat
W. Brandt. Un prim pas pe calea
securității colective l-ar constitui
crearea în Europa a unui coridor
lipsit de arme nucleare, asa cum
a fost propus de Comisia Palme.
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țările în curs de dezvoltare, care
prezintă imaginea tristă a celor mai
mulți oameni fără nici un fel de \
adăpost.

pentru statele in curs de dezvoltare
JAKARTA 8 (Agerpres). — în zia
rul indonezian „Prioritaș" se relevă
că datoria externă de sute de mili
arde de dolari care apasă pe umerii
țărilor în curs de dezvoltare împinge
sistejnul financiar mondial intr-o
profundă criză. Cel mai important
creditor este în prezent S.U.A., că
rora tinerele state le datqrează două
treimi din suma globală a datoriilor.
Țările in curs de dezvoltare — scrie
ziarul — nu sînt în măsură să ram
burseze imensa lor datorie. în ace
lași timp, s-a format un cerc vicios :
pentru a plăti datoria externă sau
cel puțin dobînzile, țările în curs de
dezvoltare s-au văzut nevoite să
contracteze noi datorii, care-și pun o
grea peoete pe economiile lor națio
nale. în aceasta constă trăsăturile

crizei financiare a „lumii a treia",
din care nu se poate ieși decît prin
anularea dobînzilor la capitalurile
contractate — opinează ziarul „Prio
ri tas".

LIMA 8 (Agerpres). — Inaugurind
lucrările unui seminar național con
sacrat problemei datoriei externe,
directorul Institutului peruan de
planificare. Javier Tantalean. s-a
pronunțat pentru soluționarea aces
tei probleme prin intermediul O.N.U.
— relatează agenția Prensa Latina.
El a menționat necesitatea de a se
elabora căi și soluții noi de rezolvare
a problemei datoriei externe regio
nale și de a se acționa pentru reali
zarea unității de acțiune latino-ame•ricane.

(din actualitatea

BEIRUT 8 (Agerpres) — în zona
taberelor de refugiați palestinieni
din sudul Beirutului au avut loc noi
acțiuni vizînd încetarea ostilități
lor. La Shatila au fost înființate,
miercuri, puncte de control care
joacă rolul de tampon între milițiile
Amal și combatanții palestinieni, cu
scopul menținerii încetării focului
intervenite între cele două părți.
Măsura a fost aplicată după o întîlnire între reprezentanți ai milițiilor
Amal și ai
combatanților palesti
nieni, care au fost de acord cu sta
ționarea observatorilor la intrarea in
Shatila, cit și în zona celeilalte ta
bere din Beirut, Bourj EI Barajneh. •
Acțiunea, potrivit agenției Taniug,
este menită să creeze cadrul
pentru o Încetare a asediului impus
de miliții și, implicit, a ciocnirilor.
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Știința să fie un aliat al păcii, nu al războiului 1
ț
buie să fie un aliat al păcii, și nu
NEW DELHI 8 (Agerpres). —
\ într-un discurs pronunțat la un al
războiului — relatează agenția ț
ț seminar asupra științei, tehnologiei P.T.I. Mai multe bombe nu în l
seamnă mai multă securitate, a
și dezvoltării, la New Delhi, pri
\ mul ministru al Indiei, Rajiv Gan spus premierul indian, chemînd ț
toti oamenii de știință să acțio
a subliniat necesitatea conti
ț dhi,
neze pentru înlăturarea amenințării ț
nuării luptei pentru salvgardarea
păcii
și
încetarea
cursei
înarmări

pe care o reprezintă armele nu
ț
cleare.
lor nucleare, arătind că știința tre\
ț 0 cerință stringentă : convertirea bugetelor militare ț
în fonduri de dezvoltare socială
ț
entru sute de milioane de oameni.
NAIROBI
8
(Agerpres).
— în ca
ț
f
n cadrul reuniunii, arătîndu-se că
pitala Kenyei continuă lucrările
ț Comisiei O.N.U. pentru așezările in prezent cursa înarmărilor înghi
te un trilion de dolari, s-a propus
care discută strategia la ni
ț umane,
velul organizației mondiale în ve
canalizarea unei părți din bugetul
ț derea asigurării unei locuințe pen global militar pentru dezvoltarea
tru toți locuitorii Terrei pină in
ț anul 2000. Marea majoritate a vor mediului de locuit, în special în
bitorilor au condamnat cursa înar
mărilor, care irosește miliarde de
dolari în detrimentul asigurării
condițiilor elementare
viață

ORIENTUL MIJLOCIU

CAIRO 8 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută ziarului egiptean „Al
Ahram", președintele Consiliului Na
țional Palestinian, șeic Abdul Hamid
Al-Sayeh, a subliniat că C.N.P. se
pronunță pentru convocarea unei
conferințe internaționale consacrate
păcii în Orientul Mijlociu, cu parti
ciparea celor cinci membri, permanenți ai Consiliului de Securitate, a
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei — ca singur, reprezentant le
gitim al poporului palestinian — și a
tuturor părților interesate.
TUNIS 8 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Organi-

Reuniunea Consiliului de Securitate al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite au continuat dezbate
rile Consiliului de Securitate în le
gătură cu problema Namibiei. Ma
joritatea covîrșitoare a vorbitorilor
care au luat cuvîntul pină în pre
zent s-au pronunțat pentru intensi
ficarea eforturilor in vederea înde
plinirii hotăririlor O.N.U. privind
respectarea drepturilor inalienabile
la independență și autodeterminare
ale poporului namibian și încetarea
ocupării ilegale a acestui teritoriu
de către regimul minoritar rasist de
la Pretoria.
Soluționarea politică a problemei
namibiene — a declarat, în acest
sens, președintele Comitetului special
pentru decolonizare al O.N.U., Tasfaye Tadesse (Etiopia) — se poate
baza numai pe retragerea urgentă
și necondiționată a trupelor sudafricane din Namibia și respectarea

dreptului legitim al poporului na
mibian la autodeterminare și inde
pendență.
De asemenea, numeroși vorbitori
au condamnat cu fermitate politica
de apartheid și acțiunile agresive
împotriva unor state independente
din zonă ale forțelor regimului șudafrican, cerind Consiliului de Secu
ritate impunerea unor sancțiuni eco
nomice cuprinzătoare și obligatorii
împotriva R.S.A.
în cadrul dezbaterilor, delegația argentiniană a prezentat un proiect de
rezoluție, avînd'drept coautori Repu
blica Populară Congo. Emiratele Arabe Unite, Ghana și Zambia, in care
se condamnă „în mod ferm regimul
rasist al R.S.A. pentru continuarea
ocupării ilegale a Namibiei si refuzul său persistent de a aplica rezolutiile O.N.U." referitoare la accesul la independență al poporului
namibian.

politice a situației
conflictuale
din America Centrală
CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager
pres). — Vizita neanunțată efectua
tă, marți, de președintele Salvadoru
lui, Jose Napoleon Duarte, la Ciudad
de Guatemala, și convorbirile purtate
aici cu președintele Guatemalei, Vinicio Cerezo, demonstrează, în opinia
observatorilor politici de la Ciudad
de Mexico, cita ti de agenția Taniug,
o schimbare a poziției oficiale salvadorierie în legătură cu inițiativele de
pace în America Centrală lansate in
regiune.
Desfășurate în condiții stricte de
confidențialitate, convorbirile purtate .
la Ciudad de Guatemala de cei doi
șefi de stat —■ despre care s-a afir
mat public că au vizat aspecte ale
agendei reuniunii regionale la nivel
înalt, din iunie, de la Esquipolas,
din Guatemala — sint interpretate
ca eforturi de nuanțare a pozițiilor
inițiale ale țărilor centroamericane
privind pacea in America Centrală,
in contextul mai larg ■ al căutării
unor modalități viabile de realizare a
unui consens general, care să pre
meargă semnării Actului de pace în
America Centrală.
MANAGUA,8 (Agerpres). — Comi
tetul
nicaraguan
pentru
pace
(CONIPAZ) a lansat tuturor organi
zațiilor și mișcărilor similare apelul
de a denunța cele mai mari mane
vre militare nord-americane din is
toria Americii Centrale, denumite
„Solid Shield", care vor începe la
25 aprilie, în Honduras — transmite
agenția A.N.N. Pacea în America
Centrală necesită respingerea de că
tre comunitatea internațională a ori
cărei încercări de invazie militară
din partea S.U.A.. sprijinirea efortu
rilor depuse de „Grupul de la Contadora" și „Grupul de sprijin".

CRIZA POLITICĂ DIN ITALIA
ROMA 8 (Agerpres). — Secretarul
general al Partidului Comunist Ita
lian, Alessandro Natta. a expus —
in cuvintarea rostită la un miting
desfășurat la Roma — poziția P.C.I.
privind căile de lichidare a crizei
politice din tară. EI a criticat ac
țiunile care urmăresc reconstituirea
fostei majorități guvernamentale.
Fără să excludă posibilitatea desfă
șurării de alegeri parlamentare an
ticipate, conducătorul comuniștilor
italieni a subliniat că P.C.I. a făcut
totul j pentru a evita o asemenea
soluție.

Sporește nemulțumirea față de regimul
rasist de Ia Pretoria
PRETORIA 8 (Agerpres).
La
Soweto, suburbie a orașului Johannesburg. continuă greva celor peste
4000 de lucrători din serviciile de
poștă și telecomunicații, declanșată
acum patru zile în semn de protest
fată de „structurile de apartheid și
de discriminarea rasială" în adminis
trația acestor servicii. Muncitorii
africani din aceste servicii primesc
salarii minime inferioare cu 200 la
sută față de colegii lor albi, a ,,de
clarat Usi Khumalo, președintele
sindicatului muncitorilor din poștă
și telecomunicații din R.S.A.

politică)

Restructurarea economiei și zonele
denuclearizate - operațiuni convergente
ori din alte țări asiatice", care con
stituie o mină de lucru cu mult mai
ieftină. Un exemplu citat de presa
niponă : față de Japonia, prețul
miinii de lucru in Thailanda este de
20 la 1.
Aceste proiecte sint contestate
însă de unele cercuri patronale „de
mijloc", care se simt serios amenin
țate. Japonia — afirmă exponentii
acestui curent — a reușit să realizeze
cunoscuta dezvoltare economică apărindu-și cu grijă piața internă si bazîndu-se pe mîrta de lucru autoh
tonă. „Distrugerea acesteia ar putea
să ducă la irosirea șansei de a men
ține Japonia la nivelul tehnologic
avansat, cucerit cu atita trudă". Pen
tru că — arată ziarul „Yomiuri
Shimbun" — este cunoscut faptul că
un produs „Made in Japan" se do
vedește a fi cu mult superior altuia
făcut în Coreea de'Sud sau Taiwan,
chiar dacă în acest produs sînt in
cluse piese japoneze, numai mina
de lucru pentru montarea lor fiind
sud-coreeană și taiwaneză".
Temerile nu sînt lipsite de supor
turi reale. în 1986. Japonia a înre
gistrat cea mai scăzută creștere eco
nomică din ultimele două decenii și
jumătate. Tendințe asemănătoare se
fac simțite și în acest an. Potrivit
unui raport al Ministerului Comer
țului și Industriei, reducerea s-ar
datora „diminuării exportului de au
tomobile și aparatură electrotehnică",
în acest context este de ințeles
nemulțumirea provocată în cercurile
politice și economice nipone de hotărirea adoptată recent de Adminis
trația S.U.A. — hotărîre considerată
de presa americană ca fiind „excep
țională" — de a impune sancțiuni
economice, începînd de la 17 aprilie,
sub forma unor suprataxe suplimen
tare asupra importului de produse
electronice japoneze.
Un alt indicator al evoluției situa
ției economice este acela al numă
rului falimentelor. Potrivit datelor
oficiale, acesta a fost în 1986 cu 12
la sută mai mare decît anul pre
cedent. Ca urmare, „NIHON KEIZAl
SHIMBUN" apreciază că tara cu
noaște „cea mai puternică recesiune
de după criza petrolului". Iar ziarul
britanic „GUARDIAN" nota, referindu-se la majorarea numărului ce
lor rămași fără lucru : „Creșterea
șomajului amenință consensul social
japonez". Agravarea situației. de pe
piața muncii a determinat guvernul
să instituie un comandament special,
în frunte cu primul ministru, pen
tru „rezolvarea problemei șomaju
lui".
Ceea ce îngriiorează si mai mult
opinia publică sint. însă tendințele
S.U.A. de. a determina Japonia să-si
„internaționalizeze" contribuția în
domeniul militar si să-si asume
„apărarea căilor maritime oînă la
1 000 de mile de coastele sale", ceea

VIENA 8 (Agerpres). — Necesita
tea unei soluționări juste, pe cale
pașnică, a situației din Orientul Mij
lociu a fost relevată de Alois Mock,
vicecancelar și ministru al afaceri
lor externe al Austriei, la o întilnire
cu ambasadorii țărilor arabe membre
ale Ligii Arabe și reprezentantul Or
ganizației pentru Eliberarea Pales
tinei. Ministrul de externe austriac
s-a pronunțat pentru convocarea unei
conferințe internaționale consacrate
situației din Orientul Mijlociu la
care să participe toate părțile impli
cate. Șeful diplomației austriece a
relevat Că la baza unei soluții juste
și pașnice a problemelor din zonă
trebuie să se' afle retragerea trupe
lor israeliene din toate teritoriile
ocupate în 1967, recunoașterea drep
turilor poporului palestinian, inclusiv
a dreptului la crearea unui stat pro
priu. recunoașterea Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei ca unic re
prezentant al poporului palestinian.

Dreptul inalienabil al poporului namibian la independență

JAPONIA

De citva timp, viata politică nipo
nă este tot mai mult sensibilizată
de eforturile vizînd menținerea po
ziției țării ca una din principalele
puteri economice ale lumii. în acest
scop, au fost initiate lungi consul
tări si create o serie de organisme
speciale. A fost instituit chiar un
„Comitet pentru promovarea restruc
turării și reorganizării economiei",
condus de primul ministru, Yasuhiro
Nakasone. Potrivit presei, o atenție
deosebită este acordată „intrării cu
pași fermi a țării in noul mileniu".
Drept axe ale viitoarei politici eco
nomice sint considerate : restructu
rarea industriei și abandonarea sec
toarelor deficitare ; intensificarea
cercetării fundamentale in sectoarele
cheie ale științei și tehnicii ; creș
terea investițiilor în străinătate ; re
ducerea deficitului bugetar ; ridica
rea barierelor vamale. Toate aces
tea sint sintetizate prin formula :
..prioritate -internaționalizării- eco
nomiei japoneze".
Desigur, este limpede că o serie
din dezideratele menționate sint ex
presia intereselor cercurilor monopo
liste nipone, pentru care piața inter
nă a devenit mult prea îngustă. Tot
odată. într-o oarecare măsură sint
oglindite și ..doleanțele" partenerilor
occidentali, în special cele ale S.U.A.
și țărilor Pieței comune, care au
exercitat si exercită puternice pre
siuni asupra guvernului de la Tokio
ca să deschidă mai larg frontierele
pentru mărfurile si capitalurile lor.
Și toate acestea se intimplă într-un
moment in care economia japoneză
cunoaște o criză de creștere. Mai
multe sectoare fac cu greu fată pe
netrației produselor din alte țări. Iar
unul din atuurile acceleratei dezvol
tări a Japoniei — mina de lucru in
ternă, abundentă si ieftină — este pe
cale să „dispară". Miile de întreprin
deri mici, de tip familial, pentru a
face fată concurentei sporesc nu
mărul orelor de muncă si scad sala
riile. în ceea ce-i privește pe lucră
torii cu munca la domiciliu, pe lu
crătorii sezonieri si cei necalificati,
incluzind în aceste categorii si ne
femei — respectiv o cincime din to
talul miinii de lucru — aceștia tre
buie să facă fată unor condiții de
existentă si de muncă tot mai grelei
Tocmai concurenta pentru primirea
comenzilor dintre aceste sectoare
așa-zis „subordonate" a menținut la
un nivel scăzut costurile de produc
ție și a asigurat marilor monopoluri
profituri uriașe.
Dar acum chiar si această „sursă"
este considerată prea „costisitoare".
De aceea, în goană după profituri si
mai mari, cercurile economice și fi
nanciare nipone au început să depla
seze o parte din unitățile de produc
ție în alte țări. Adică să treacă la
înlocuirea „auxiliarilor" japonezi cu
„auxiliari sud-coreeni, malayezieni

zației pentru Eliberarea Palestinei,
Yasser Arafat, a avut întrevederi se
parate,_ la Tunis, cu miniștrii aface
rilor externe ai Arabiei Saudite, Ku
weitului și R. D. P. Y'emen, care au
participat la sesiunea Consiliului Mi
nisterial al Ligii Arabe. în cadrul în
trevederilor, Yasser Arafat a adresat
țârilor respective invitații de a parti
cipa la viitoarea sesiune a Consiliu
lui Național Palestinian, care se va
deschide la 20 aprilie, la Alger, trans
mite agenția China Nouă.

In sprijinul soluționării

ce presupune, desigur, atragerea
tării in viitoarea cursei înarmărilor
și deturnarea spre scopuri militare
a unor importante resurse materiale
și financiare, de capacități industria
le și științifico-tehnice. Pină acum,
Japonia a reușit —' in ciuda presiu
nilor de la Washington — să-și men
țină cheltuielile militare sub nivelul
de 1 la sută — din totalul cheltuie
lilor bu'getare — așa cum a stabilit
guvernul de la Tokio în 1976. Acum,
însă, această limită a fost depășită,
guvernul propunind pentru noul an
financiar majorarea cheltuielilor mi
litare.; Acesta este și motivul pentru
care in întreaga tară se intensifică
mișcarea de protest împotriva planu
rilor de transformare a Japoniei in
tr-un „submarin nuclear nescufundabil". Totodată, față de tendințele
tot mai frecvente ale S.U.A. de a in
troduce, într-o formă sau alta, arme
nucleare pe teritoriul Japoniei a .luat
naștere și crește în amploare „opera
țiunea orașe denuolearizate". La ce
rerea expresă a populației, tot mai
multe așezări si chiar prefecturi în
tregi au fost proclamate de către
autoritățile locale „zone lipsite de
arme nucleare", ceea ce presupune
interdicția de a produce, transporta
și amplasa Pe teritoriul lor arme
nuoleare. Peste 7 000 de orașe si lo
calități. precum si sânte prefecturi,
pe teritoriul cărora trăiește mai mult
de jumătate din populația tării, au
adoptat acest statut de „zone denuclearizate".
în această acțiune pentru interzi-'
cerea si lichidarea armelor nucleare,
pentru dezarmare, sînt angajate cele
mai largi forte ale opiniei publice
nipone, care consideră că înfăptuirea
dezarmării constituie calea sigură de
soluționare a problemelor economice,
de apărare a vieții și liniștii popoarelor.
Scriitorul Kenzaburo Oe, autorul
cărților „însemnări din Hiroshima"
și „Holocaustul nuclear și vocea
umanității", declara : „In fiecare an.
aproape 6 000 de japonezi, inclusiv
copii ai celor care au supraviețuit
bombardamentelor atomice de la Hi
roshima și Nagasaki. își pierd viața
ca urmare a maladiei de iradiere. Și
aceasta se intimplă și acum, la alifia
ani de la tragicele bombarda
mente. Sint fapte care ne amintesc
zilnic că avem o datorie de îndepli
nit : să oprim, cit mai este timp,
repetarea tragediilor de la Hiroshima
și Nagasaki. Dorim Ca armele nu
cleare să dispară de pe planeta
noastră".
Pe fundalul proiectelor de restrucâcesta
turare economică amintite,
este mesajul care se face tot mai puternic auzit din „Țara soarelui ră'
sare".

Nicolae P1OPEANU

DAR ES SALAAM 8 (Agerpres). —
Un membru al grupului Commonwealthului, tanzanianul John Melecela, care a avut contacte cu autori
tățile de la Pretoria in vederea re
formelor politice de structură in
R.S.A.. a declarat că in actualele con
diții din Africa de Sud orice nego
cieri cu autoritățile sud-africane sint
ineficiente. De aceea, el a subliniat
necesitatea ca întreaga comunitate
internațională să facă puternice pre
siuni. in primul rînd prin sancțiuni
economice cuprinzătoare. împotriva
guvernanților rasiști. John Melecela
a respins poziția unor cercuri occi
dentale potrivit căreia inițierea de
sancțiuni împotriva R.S.A. ar afecta
in primul rînej populația de culoare,
informează agenția Shihata.

PRETORIA 8 (Agerpres). — Ce!
puțin două treimi din
prizonierii
africani din închisorile regimului de
la Pretoria sint supuși torturii și
maltratărilor, soldate,
ulterior, cu
tulburări
psihice
grave,
relevă
un raport prezentat congresului Aso
ciației medicale sud-africane. Gar
dienii închisorilor, arată raportul, îi
torturează pină și pe copii. Dintre
foștii deținuți ai închisorilor din
R.S.A.. 72 la sută au declarat că au
fost sunuși torturii, pe' corpurile lor
fiind vizibile urmele bicelor, ale bastoanelor și șocurilor electrice folosite
de gardieni pentru smulgerea „măr
turiilor".
Relatind condițiile de detenție mi
zere în care sînt nevoiti să trăiască
detinuții africani, raportul sublinia
ză că acestora nu li se asigură nici
măcar cantitățile minime de hrană
și apă.

SESIUNEA COMITETULUI NATIONAL AL CONFERINȚEI
CONSULTATIVE POLITICE POPULARE A R. P. CHINEZE
BEIJING 8 (Agerpres). — La Bei
jing s-au încheiat lucrările sesiunii
Comitetului Național al Conferinței
Consultative Politice Populare a
R. P. Chineze.
A fost adoptată o rezoluție politi
că în care, după ce sint evocate
realizările notabile obținute anul
trecut de poporul chinez în toate
domeniile de activitate, sub condu-

cerea P. C. Chinez, organizațiile
C.C.P.P. sînt chemate să acționeze
pentru îndeplinirea sarcinilor majo
re ce stau în fața Chinei în econo
mie. pe tărim politico-ideologic și
in alte sectoare,
să depună toate
eforturile pentru modernizarea so
cialistă, reunificarea țării și apărarea
păcii in lume.

PARIS 8 (Agerpres). — Guvernul
francez condus de Jacques Chirac a
obținut un vot de încredere în Adu
narea Națională, cu 294 sufragii fa
vorabile și 282 împotrivă.
Primul
ministru a contat pe voturile favo
rabile ale partidelor Adunarea Pen
tru Republică (R.P.R. — neogaullist).
Uniunea pentru Democrația France
ză (U.D.F. — liberal) și ale inde
pendenților de dreapta, informează
agenția E.F.E. Deputății socialiști și
comuniști, precum și ai altor forma
țiuni au votat împotriva politicii gu
vernului.
în cuvîntul său, primul ministru
Jacques Chirac, care a prezentat o
declarație asupra politicii generale a
guvernului, a adresat un apel pen
tru susținerea programului său gu
vernamental. cerind R.P.R. si U.D.F.
..să evite polemica excesivă". EI a
insistat asupra solidarității forma
țiunilor actualei majorități guverna
mentale în vederea scrutinului pre
zidențial din 1988.
Reprezentantul grunului deputa*ilor comuniști, Andre Lajoinie, a de-

clarat, în cuvîntul său, că forțele
stingii apreciază negativ politica pe
plan economic și social a guvernu
lui Chirac, arătind că aceasta s-a
concretizat prin concedieri masive,
reducerea producției și diminuarea
nivelului de trai al oamenilor mun
cii. împotriva practicii recurgerii de
către primul ministru la votul de
încredere s-a pronunțat reprezentan
tul grupului deputaților socialiști,
fostul prim-ministru Laurent Fabius.

PARIS 8 (Agerpres). — Grupul
denotaților comuniști a prezentat în
Adunarea Națională Franceză un
proiect de rezoluție — pe care il va
supune dezbaterii — cu privire la •
actele de violentă și la arbitrariul cu
care acționează poliția in Noua Caledonie. teritoriu francez de peste
mări. Deputății comuniști cer să se
ancheteze situația ca urmare a fap
tului că în ultima perioadă militantii din Frontul de Eliberare Națio
nală Kanak Socialist fac obiectul
persecuțiilor politiei franceze în
Noua Caledonie.

Conflictul dintre Iran și Irak
TEHERAN 8 (Agerpres). — For
țele iraniene au lansat marți dimi
neața un nou atac — operațiunea
„Karbala-8“ — asupra pozițiilor ira
kiene la est de Basra, pe frontul
' de sud, informează agenția I.R.N.A
Trupele iraniene au pătruns pe o
adîncime de doi kilometri în liniile
de apărare irakiene. în prezent, ele
își consolidează pozițiile la est de
Basra și stăvilesc mișcările forțelor
irakiene.
Forțele aeriene iraniene au bom
bardat concentrările de trupe și po
zițiile de apărare irakiene, proyocind pierderi importante in oameni
și echipamente de luptă.
Potrivit agenției IRNA. un avion
de luptă irakian a fost doborit de

apărarea antiaeriană iraniană pe
teatrul de operațiuni „Karbala—8“.
BAGDAD 8 (Agerpres). — Forțele
irakiene au respins o nouă opera
țiune ofensivă lansată marți dimi
neața de trupele iraniene la est de
Basra. informează agenția I.N.A.
Asigurînd sprijin efectiv trupelor te
restre, avioanele și elicopterele mi
litare irakiene au întreprins 247 mi
siuni de atac asupra trupelor iranie
ne. provocînd pierderi grele în oa
meni și mijloace de luptă. Toate
aparatele s-au întors la bazele lor.
Pe de altă parte, un purtător de
cuvint militar a dezmintit la Bagdad că un avion irakian ar fi fost,
doborit marți de apărarea antiâerlană iraniană.

“I

nilor nordice ale provinciei chineze
Guangdong, provocind moartea a
patru persoane, rănirea altor 16,
doi copii fiind dați dispăruți — re
levă publicația „China. Daily". S-au
înregistrat importante pagube ma
teriale, 950 de case de locuit fiind
distruse, peste 3 200 serios avariate,
■ mii de hectare cu culturi agricole
și pomi fructiferi fiind, de aseme
Reuniunea a relevat necesitatea
nea. afectate. Pierderile economice
concentrării eforturilor tuturor orsint estimate la circa 4 milioane
ganizațiilor de tineret in lupta
yuani.
pentru pace, echitate și progres
social.
CONFERINȚA. La Dubai s-a în
cheiat conferința regională pentru
SEMINAR. în capitala Madagas
problemele
protecției
mediului.
carului s-au deschis lucrările unui
Timp de trei zile au fost discutate
seminar științific internațional con
probleme privind combaterea po
sacrat resurselor biologice ale oluării zonei cu reziduuri petroliere
ceanului. Sint prezentate studii,
și industriale.
cercetări și comunicări în legătură
cu bogățiile diverse aflate de-a
FESTIVAL. In orașul de pe Neva
lungul coastelor insulei. în acest
s-a desfășurat tradiționalul festival
cadru, sint abordate, totodată, pro„Primăvara muzicală leningrădeableme legate de pregătirea cadrenă“. la care au participat peste
lor in Madagascar care vor lucra
1 000 de soliști și instrumentiști din
în domeniul valorificării resurselor
toate republicile U.R.S.S. Pentru
subacvatice.
prima dată, la festivalul de la Le
ningrad. relevă agenția. T.A.S.S., au
a
POPULAȚIA THAILANDEI
luat parte in acest an și formații
crescut anul trecut cu peste 1.1
de muzică ușoară renumite, care se
milioane oameni, ajungind la 53
bucură de mare popularitate. In ca
milioane. După cum s-a anunțat,
drul manifestărilor acestui presti
Bangkok-ul, capitala țării, repre
gios
eveniment au avut loc semizintă cea mai mare aglomerare
narii, colocvii, au fost organizate
demografică urbană, cu 5,5 mili
expoziții.
oane locuitori. Din întreaga popu
lație, aproape 27 milioane sint băr..COSMOS 1 834". Miercuri, in
bați și cu puțin peste 26 milioane
Uniunea Sovietică a fost lansat sa
sint femei.
telitul artificial al Pământului
„Cosmos 1 834". După cum relatea
FURTUNA. O furtună deosebit
ză aaentia T.A.S.S.. el este destinat
ploaie
și
de puternică, însoțită de
continuării
explorării
spațiului
grindină, s-a abătut asupra regiucosmic.

AGENȚIILE DE PRESA

e scurt
CONFERINȚA DE PRESA. Por
tugalia și Franța se pronunță pen
tru dezarmarea nucleară a Euro
pei, pentru consolidarea securității
internaționale — au declarat pre
ședintele Portugaliei. Mario Soa
res, și președintele Franței, Fran
cois Mitterrand. în cadrul unei
conferințe de presă organizate la
încheierea vizitei la Lisabona a șe
fului statului francez. Cei doi șefi
de stat au subliniat importanța
convorbirilor sovieto-americane in
problemele dezarmării, evidențiind
necesitatea încheierii lor cu succes.
MEMBRII NOULUI GUVERN
constituit în Surinam au depus,
miercuri, jurămintul în fața pre
ședintelui țării, Fred Ramdat Misier — transmite agenția China
Nouă. Jules Wijdenbosch, desem
nat prim-ministru, a preluat și
portofoliul internelor. Ceilalți mi
niștri au fost reconfirmați în func
ție. Noul guvern va pregăti, între
altele, desfășurarea referendumu
lui constituțional, la 30 septembrie,
și a alegerilor generale, la 25
noiembrie.

REUNIUNE. La Havana s-au în
cheiat lucrările reuniunii reprezen
tanților organizațiilor de tineret din
America Latină si zona Caraibilor.

ÎN TARILE CAPITALISTE

Șomajul afecteaza grav viața
a milioane de oameni
levînd că în acest an numărul locurilor de muncă pentru absolvenții de
universități se va reduce cu 25 la
sută.

ROMA 8 (Agerpres). — Potrivit
datelor provizorii publicate la Bru
xelles de Oficiul de statistică al
Pieței comune, reluate de agenția
A.N.S.A.. șomerii reprezentau în
luna februarie, in Italia. 14,5 ,1a sută
din forța de muncă a tării, cu 0,2 la
sută mai multi decit în luna prece
dentă. Media pe Piața Comună —
fără Spania, Portugalia și Grecia —
era. în februarie, de 11.7 la sută.
Procentul șomerilor sub 25 de ani
din totalul celor înscriși la oficiile
de plasare a forței de muncă a fost,
în Italia, de 47,9 Ia sută in februa
rie. fată de 34,3 la sută în Piața
comună a „celor nouă" (fără cele
trei țări care au aderat ultimele).
Deși pe ansamblul Pieței comune
șomajul in rindurile tineretului a
înregistrat o oarecare diminuare (de
numai 0.4 la sută), în ultimele 12
luni, „Eurostat" relevă că în Italia,
Irlanda. Grecia și Spania s-au sem
nalat tendințe negative, cresterea
numărului tinerilor aflați în căutare de lucru fiind de 5 la sută.

GENEVA 8 (Agerpres). — Tinerii
fără un loc de muncă reprezintă in
tre 22 și 60 ia sută din totalul șomerilor in țările occidentale industria
lizate și între 27 și 73 Ia sută în ță
rile in curs de dezvoltare, relevă ul
timele cifre publicate de Organizația
Internațională a Muncii in anuarul
statistic cu privire la forța de mun
că. Statisticile relevă că în interva
lul 1982—1985 s-a înregistrat o creș
tere a numărului tinerilor lipsiți de
locuri de muncă în numeroase țări,
între acestea numărindu-se Grecia
— de la 14 la 24 la sută, Irlanda —
de la 29 la 30 la sută și Austria de la
26 la 29 la sută.
Tinerii reprezintă in prezent —
potrivit O.I.M. — 34 la sută din forța
de muncă in țările „lumii a treia" și
20 la sută in statele occidentale in
dustrializate.

BONN 8 (Agerpres). — „Chiar și
o pregătire în institutele de învățămint superior din R.F.G. nu consti
tuie o garanție pentru
obținerea
unui loc in producție", relevă un stu
diu elaborat de specialiștii Universi
tății din Munster, transmis de agen
ția Progress Presse Agentur (P.P.A.).
Realizat în rîndul absolvenților in
stitutelor de invățămint superior din
acest oraș vest-german, studiul dez
văluie situația tinerilor specialiști cu
diplome universitare șomeri.
con
diție in care se află in R.F.G. pes'te
2,4 milioane persoane. „în prezent,
situația în domeniul forței de mun
că din Miinster se prezintă astfel in
cit nimeni nu poate fi sigur de viito
rul său", relevă documentul.
Un fenomen similar se constată și
în landul Renania de Nord — Westfalia, subliniază autorii studiului, re-

ROMA 8 (Agerpres). — Cu prile
jul unei conferințe de presă care a
avut loc la Catanzaro, important
centru industrial din Calabria, consa
crată fenomenului șomajului in această regiune, s-a subliniat că anual
in Calabria aproximativ 20 000 de
persoane devin șomeri. în prezent,
numărul persoanelor fără locuri de
muncă din Calabria a depășit 180 000.
Situația din Calabria constituie o
problemă națională, a declarat re
prezentantul grupului P. C. Italian
din consiliul municipal al orașului.
El a subliniat că autoritățile centrale
trebuie să adopte măsuri
urgente
pentru a asigura locuri de muncă
populației șomere a acestei regiuni,
Potrivit datelor comunicate de sindicate. peste trei milioane de persoane din Italia sînt lipsite de drep
tul la muncă.

O VINĂ DE NEVER TA T
Publicația londoneză „Observer
Magazine" a inserat recent o reclamă pe două pagini consacrată îm
plinirii a 75 de ani de la înfiin
țarea uneia din cele mai mari com
panii transnaționale din lume —
„Lonrho". Ce este, unde acționează
și cu ce se ocupă acest gigant in
ternațional rezultă din textul. ce-i
drept foarte concis (numai 41 de
cuvinte), și din fotografiile cuprin
se in cele două pagini, care rea
mintesc că uriașul trust, al cărui
sediu central se află la Londra, re
prezintă un conglomerat de peste
800 de companii.
Unde acționează ?
Se precizează că „Lonrho" acțtonează (mai potrivit ar fi să se
spună „și-a întins tentaculele") in
mai mult de 80 de țări ale lumii,
de pe toate cele cinci continente.
Acest lucru il indică, de altfel, și
planiglobul publicat, pe care sînt
punctate locurile unde sint ampla
sate proprietățile firmei.
Cu ce se ocupă ?
Potrivit textului și imaginilor adiacente, „Lonrho" stăpinește și
este implicat in cele mai diverse și
neașteptate domenii de activitate.
Astfel, compania deține vaste tere
nuri agricole, plantații de cafea,
de ceai, de trestie de zahăr, livezi
de pomi și de viță de vie, păduri ;
are in stăpinire numeroase hote
luri, restaurante, companii aviatice
și cazinouri ; este proprietara unor
întinse terenuri de unde se extrag
aur, platină, petrol, cărbune ; dis
pune de zeci și zeci de întreprin
deri de construcții, de transporturi
maritime, fabrici de motoare, de
autocamioane și de automobile, fa
brici textile, de zahăr, de whisky
și de vinuri, tipografii ; editează
mai multe ziare și reviste ; are
bănci și institute de engineering,
clădiri de locuit pentru închiriat. Și

această listă ar putea' continua încă
mult.
Desigur, evenimentul aniversar
nu poate decit să bucure pe cei
citeva mii de acționari ai companiei, care smt interesați in bunul
ei „mers", pentru a obține profituri
din ce in ce mai mari. Este insă
greu de presupus că și ceilalți citi
tori ai revistei amintite au avut
motive de bucurie, cu atit mai mult
cu cit anunțul respectiv amintește
de o discuție purtată cu ani in
urmă in presa londoneză in legătu
ră. cu activitatea acestui concern
mondial. Atunci au apărut nume
roase dezvăluiri privind „fața sa
nevăzută", în special în țările in
curs de dezvoltare. Erau, astfel, de
mascate practicile rapace, exploata
rea singeroasă a milioane de oa
meni. Se arăta că, in timp ce pro-<
fiturile firmei cresc, in întreprinde
rile și pe domeniile stăpinite de
„Lonrho" mii și mii de oameni tră
iesc in condiții de crincenă mize
rie. In fața acestor dezvăluiri zgu
duitoare, chiar și primul ministru
britanic din acea vreme, fruntașul
conservator Edward Heath, s-a vă
zut nevoit să exclame : „Aceasta
este, într-adevăr, fața inacceptabilă
a capitalismului". Critică cu atit
mai severă cu cit venea nu din afa
ra, ci din lăuntrul respectivei orinduiri.
Și au fost mulți comentatori care,
la scurt timp după aceea, au con
siderat că înlocuirea lui Heath de
la cirma partidului conservator s-a
datorat, in bună parte, și acestor
cuvinte rostite in legătură cu com
pania „Lonrho".
Vestejirea — chiar în termeni re
lativ moderați — a unei instituții
„sacre" a marelui capital s-a do
vedit a fi o vină de neiertat...

P. NICOLAE
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