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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA! Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

va efectua o vizită oficială de prietenie 
in Republica Ghana

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, va efectua o vi

zită oficială de prietenie în Repu
blica Ghana, la invitația președin
telui Consiliului Național Provizo

riu de Apărare al Republicii Gha
na, Jerry John Rawlings, în pri
ma parte a lunii martie 1988.
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Astăzi își incepe lucrările

CONFERINȚA PE ȚARĂ 
A PREȘEDINȚILOR 

CONSILIILOR POPULARE 
— larg și reprezentativ forum 

al democrației noastre socialiste
în atmosfera de puternică angajare pa

triotică ce caracterizează viața social-poli- 
tică a țării, de hotărîre nestrămutată a 
întregului nostru popor, strins unit în jurul 
partidului, al secretarului său general, de 
a îndeplini în mod exemplar sarcinile pla
nului pe acest an, astăzi încep în Capitală 
lucrările Conferinței pe tară a președinți
lor consiliilor populare. Larg și reprezen
tativ forum al democrației noastre socia
liste revoluționare, Conferința pe tară a 
președinților consiliilor populare este che
mată să dezbată sarcinile ce revin consi
liilor populare în lumina obiectivelor sta
bilite de Conferința Națională a partidului, 
a indicațiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru realizarea pla
nului de dezvoltare economico-socială in 
profil teritorial pe anul 1988 și pe întregul 
cincinal, pentru înfăptuirea noii revoluții 
agrare, a programelor de măsuri privind 
diferitele domenii ale vieții sociale — auto- 
eprovizionarea. sistematizarea, problemele 
edilitar-gospodărești etc.

Eveniment important in viața social- 
politică a țării. Conferința pe țară a pre
ședinților consiliilor populare are loc in 
perioada cînd se împlinesc două decenii de 
la adoptarea Legii privind reorganizarea țe- 
ritorial-administrativă a țării. Înfăptuită 
din inițiativa secretarului general al parti
dului, ca o strălucită materializare a pre
ocupării constante pentru ridicarea tuturor 
zonelor țării la un nivel cît mai înalt de 
civilizație și progres, reorganizarea teri- 
torial-administrativă a tării din 1968 a avut 
un rol de cea mai mare însemnătate în 
dezvoltarea economică echilibrată, armo
nioasă a fiecărui județ, a fiecărei locali
tăți, în ridicarea zonelor rămase în urmă., 
prin repartizarea rațională a forțelor de 
producție, prin valorificarea la un nivel su
perior a resurselor materiale și umane. 
„Tocmai pe această bază — arăta to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU la Con
ferința Națională a partidului — a repar
tizării juste a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării, a amplasării și dezvol
tării lor echilibrate, precum și a producției 
pe locuitor, am asigurat condiții pentru ma
nifestarea deplinei egalități in drepturi 
pentru toți cetățenii patriei noastre, dez
voltarea puternică de noi centre indus
triale. de noi orașe și localități industrial- 
agrare".

Conferința pe tară a președinților consi
liilor populare se înscrie ca un moment 
important în amplul, proces inițiat de secre
tarul general al partidului de lărgire con
tinuă a cadrului democrației noastre socia
liste revoluționare, de sporire a participării 
maselor la activitatea de conducere socială, 
în acest sens, in ultimii ani din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost luate 
o serie de măsuri menite să contribuie la 
lărgirea rolului și atribuțiilor consiliilor 
populare, pentru îmbinarea in mod armo
nios a funcției lor de organe locale ale pu
terii și administrației de stat cu atributele 
unor largi foruri democratice, alese în mod 
direct de întreaga obște, functionind per
manent pe baza conlucrării nemijlocite cu 
cetățenii.

După cum se știe, desfășurindu-și Întrea
ga activitate pe baza principiilor autogos- 
podărirli și autofinanțării, ale autocondu- 
cerii și autoaprovizionării, consiliilor popu
lare le-au fost atribuite răspunderi spori
te privind coordonarea unitară a tuturor 
sectoarelor de activitate de pe raza lor te
ritorială. Iată de ce, făc.înd bilanțul rezul
tatelor de pină acum, Conferința pe țară 
a președinților consiliilor populare este 
menită să prilejuiască o largă dezbatere

ți un amplu schimb de experiență cu pri
vire ja organizarea superioară a activității 
coneHHJor populare, pentru soluționarea 
tuturor problemelor de ordin economic din 
industrie șl agricultură, de sistematizare a 
localităților, edilitar-gospodărești, social- 
culturale, din raza lor de activitate, pentru 
realizarea in cele «nai bune condiții a tu
turor atribuțiilor tyred in ța tr»

Conferința pe țară a președinților consi
liilor populare, ronst.lt> i&Ai-w ea însăși în 
tribună a experienței inainteie. urmează să 
pună în evidență noi căi și reqioace prac
tice pentru o implicare ma> puternica și 
sistematică, nu marginală și sporadică, a 
consiliilor populare în îndeplinirea planuri
lor de dezvoltare economico-socială în pro
fil teritorial, pentru sporirea răspunderii 
tuturor cetățenilor, a tuturor colectivelor 
față de organizarea și desfășurarea muncii 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pri
vind realizarea producției fizice și pentru 
export, a îmbunătățirii calității produselor, 
reducerea consumurilor de materiale, pen
tru creșterea productivității muncii și a 
eficienței in fiecare unitate economică. Ca 
o problemă deosebită se înscrie dezbaterea 
activității desfășurate și a îndatoririlor ce 
revin consiliilor populare pentru înfăptui
rea în condiții optime a sarcinilor de dez
voltare a agriculturii, realizarea programe
lor privind acest sector, inclusiv a progra
melor de autoaprovizionare teritorială, 
pentru înfăptuirea programului de sistema
tizare a localităților urbane și rurale in 
vederea folosirii cu maximă eficiență a te
renurilor și restrîngerea perimetrelor con- 
struibile. pentru intensificarea schimbului 
de mărfuri dintre oraș și sat și buna des
fășurare a contractărilor, pentru ridicarea 
continuă a nivelului edilitar-gospodăresc 
al tuturor localităților, pentru dezvoltarea 
activității cultural-educative și de crește
re a conștiinței socialiste a populației.

Evidențiind rezultatele obținute in activi
tatea economico-organizatorică și politico- 
educativă, Conferința pe țară a președin
ților consiliilor populare are menirea să 
dezbată mult.plele aspecte ale perfecționă
rii stilului și metodelor de muncă ale con
siliilor populare pentru înlăturarea unor 
neajunsuri care mai persistă in activitatea 
acestora —- manifestări de formalism' și 
birocratism, de tergiversare a rezolvării 
unor probleme, de predilecție pentru 
„munca cu hîrtiile", inclusiv eliminarea 
carențelor ce mai există datorită antrenă
rii insuficiente a cetățenilor la soluțio
narea problemelor obștii. O exigentă ana
liză critică și autocritică a acestor proble
me va contribui cu certitudine la îmbună
tățirea temeinică a activității consiliilor 
populare și realizarea în condiții mai bune 
a atribuțiilor încredințate, pentru folosirea 
mai eficientă a cadrului democratic de 
participare a cetățenilor la îndeplinirea 
sarcinilor dezvoltării economico-sociale pe 
plan local și național.

Conferința pe țară a președinților consi
liilor populare se întrunește într-un mo
ment cînd există toate condițiile pentru a 
se trece la o etapă nouă, calitativ superi
oară. in întreaga activitate a acestora, 
pentru îndeplinirea sarcinilor de mare 
răspundere privind dezvoltarea fiecărei lo
calități. pentru creșterea rolului organelor 
locale ale puterii de stat în întreaga viață 
economico-socială și antrenarea largă a 
maselor de cetățeni la înfăptuirea sarci
nilor stabilite de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale partidului — de 
ridicare a patriei noastre pe noi trepte de 
civilizație și progres.

In secția montaj reductoare a întreprinderii utilaj 
minier din Satu Mare

Foto : Sandu Cristian
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FLACĂRA MEREU VIE 
A PATRIOTISMULUI

Patriotismul, dragostea și devotamentul față • de 
țară sînt o expresie a conștiinței revoluționare, comu
niste, expresia îndatoririi de onoare a fiecărui comu
nist, a fiecărui om al muncii față de glia strămoșească 
și față de noua societate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Ca ființă gînditoare, mereu ac

tivă, mereu preocupată să-și valo
rifice spiritul creator, omul apar
ține istoriei pe care el însuși o 
făurește. In procesul istoriei, con
știința omului s-a raportat tot
deauna la dimensiunea timpului, 
ca măsură a vieții ce unește secole 
și milenii. Dar. mai cu seamă, s-a 
raportat totdeauna la dimensiunea 
spațiului, ca ioc al unor structuri 
de viată ; ca loc al lui sub soare !

Poporul nostru este legat pentru 
totdeauna de spațiul în care, de 
milenii, fără întrerupere, se des
fășoară viața lui activă : pămîntul 
patriei. Acest pămînt sacru este o 
moștenire. Și tot moștenire este iu
birea țării. Sentimentul acesta 
înălțător ne-a fost transmis din ge
nerație în generație. De la înain
tași am învățat să ne iubim patria, 
adică să-i dăruim munca noastră, 
abnegația noastră, elanurile noas
tre creatoare. De la ei am învățat 
că adevăratul patriotism este activ 
și nu contemplativ.

Desigur, să asculți cu emoție su
surul apelor țării, freamătul pădu
rilor sale, să te înfiori de frumu
sețea, de măreția monumentelor 
durate de natură ori ridicate de 
oameni pe acest generos pămînt 
înseamnă să trăiești momente în
cărcate de poezie, de adevăr, de 
iubire de patrie. Dar patriotismul 
autentic, patriotismul revoluționar 
nu se oprește la aceste frumoase 
sentimente. Așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, „a fi 
patriot, a-ți iubi tara înseamnă a 
face totul pentru a spori avuția 
națională, proprietatea socialistă" ; 
înseamnă a avea întipărit în con
știință „sentimentul răspunderii

față de moștenirea înaintașilor, al 
hotăririi de a duce mai departe, in 
noile condiții istorice, făclia pro
gresului și civilizației pe pămîn
tul României". Este, deci, limpede 
că a fi cu adevărat patriot înseam
nă a pune umărul la înălțarea țării, 
a contribui cu întreaga forță crea
toare, in procesul muncii, la con
tinua ei dezvoltare economico-so- 
cialâ.

Dintotdeauna în conștiința po
porului român s-a dovedit a fi me
reu vie flacăra iubirii de patrie. 
O gamă largă de puternice aspira
ții, sentimente, năzuințe și idealuri 
constituie substanța patriotismului 
întrupat pe aceste meleaguri stră
juite de Carpați. Dunăre și Marea 
Neagră. în timp de pace, astfel de 
însușiri au înaripat gindirea și ac
țiunea unor oameni exemplari, care 
și-au legat numele de progresul 
țării ; dar, totodată, au însuflețit 
masele de eroi anonimi să săvir- 
șească fapte nemuritoare. Iubirea 
lor de țară a luminat nu numai 
epocile în care au trăit, ci si vre
murile care au urmat. Pentru că 
ei toți au durat valori trainice, au 
făurit bunuri materiale și spiri
tuale pentru mai multe generații, 
în timpuri grele, in numele iubirii 
de tară au luptat cu abnegație 
strămoșii noștri pentru a apăra in
tegritatea, libertatea și neatirnarea 
patriei. în atitea rinduri strategiile 
militare au fost infirmate. Regu
lile tehnice ale bătăliilor militare 
nu se mai confirmau. Alte legi, 
alte principii, ce izvorau din sufle
tul unui popor dornic să trăiască 
liber, într-o țară liberă, dominau 
spațiile unor crîncene înfruntări 
militare. Și cîte o mină de ostași

români, acoperindu-se de glorie, 
țineau în Joc. la fruntariile pa
triei, puternice armate ale unor 
mari imperii. Iar dacă se întim- 
pla ca forțele cotropitoare să pă
trundă pe pămînt românesc, „tac
tică pustiirii" devenea o armă de 
temut. Dușmanii călcau pe un te
ritoriu unde nu găseau nici hra
nă. nici adăpost și unde erau hăr- 
țuiți. loviți de „tot ce mișcă" pe 
acest pâmint. Au fost numeroase 
momentele grele, au fost vremuri 
în care s-a plătit tribut unor pu
teri străine, dar ud preț nu a fost 
niciodată plătit : robia ! Vitejia s-a 
născut dintotdeauna dintr-o unică 
și mare sursă : patriotismul.

în temeiul acestei legi, a patrio
tismului activ, străbunii au con
servat limba și au apărat pămintul 
strămoșesc ; au înfăptuit unitatea 
națională ; au cucerit independența 
de. stat. Și aceste istorice victorii 
au trezit, o stare de spirit nouă, 
dătătoare de noi speranțe și gene
ratoare de noi elanuri patriotice. 
S-âu născut in țară forțe noi, 
înaintate, revoluționare, care în 
baza aceleiași legi a iubirii pa
triei au pornit lupta pentru a dura 
o societate nouă, a dreptății și echi
tății. Aceste forțe noi, înaintate, 
comuniștii au unit în jurul lor în
tregul popor, au asigurat victoria 
actului de demnitate patriotică de 
la 23 August 1944, proclamarea Re
publicii. făurirea și generalizarea 
relațiilor sociale socialiste pe pă
mintul României.

Adrian VASILESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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CONSILIILE POPULARE
— alese de cetățeni, 

acționind împreună cu cetățenii
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Creșterea ritmurilor de construcție si. în special, de montai pe șan
tierele noilor obiective de investiții — cerință stringentă, subliniată din 
nou de secretarul general al partidului la plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii — este. în primul rînd. strins legată de organizarea 
mai bună a lucrărilor, de întărirea ordinii si disciplinei în muncă, dar si 
Qe stabilirea unei strînse si rodnice colaborări intre constructori si mon- 
tori. pe de o parte, si beneficiari si furnizorii de echipamente tehnolo
gice. oe de altă parte.

După cum se știe, in acest trimestru si.nt planificate să intre în 
circuitul productiv un nuțnăr mare de capacități noi si importante : in 
sectorul energiei electrice și in industria minieră, chimie și petrochi
mie. in metalurgie si industria construcțiilor de mașini. La cele mai 
multe dintre ele. problema numărul unu pentru încadrarea în termenele 
stabilite constă în livrarea tuturor utilajelor necesare si montarea lor 
rapidă. Exigentă care vizează, in egală măsură, pe furnizorii restantieri 
la ora actuală si Pe montori.

In ce mod îsi duc aceștia la Îndeplinire sarcinile asumate si angaja
mentele luate ? Ce probleme neelucidate incă îsi așteaptă rezolvarea 
rapidă și integrală ? Dar. mai ales.- ce' măsuri mai trebuie luate in con
tinuare pentru a imprima ritmului de lucru pe șantiere o cadență sus
ținută ? Iată subiectul sondajului nostru pe două șantiere de primă mă
rime din industriile chimică și metalurgică.

Fiecare zi este decisivă
Despre construcția noii întreprin

deri de medicamente din Tirgu Mu
reș — unul din cele mai mari 
obiective de investiții din actualul 
cincinal în județul Mures — ne-am 
referit in mai multe rinduri în zia
rul nostru. Insistenta cu care am ur
mărit mersul lucrărilor. în principa
lele etape ale construcției, a avut 
drept temei faptul că ea reprezintă 
un model, atît în privința proiectu
lui original, cît si a tehnologiilor de 
execuție. aplicate în premieră pe 
tară. Fapt care a făcut ca. nu o lu
crare sau alta, ci Pe ansamblu gra
dul de mecanizare a execuției să se 
ridice la peste 90 la sută. Un alt a- 
mănunt : prin concepție si execuție, 
incluzînd aici si calitatea de excep
ție a finisajelor interioare, explica
bilă la o investiție cu o asemenea 
destinație. întreprinderea urmează 
să fie — căci încă nu este — o uni
tate reprezentativă a industriei ro
mânești de medicamente, corespun- 
zînd celor mai exigente norme, in
terne si ne plan international. Dacă 
la acestea adăugăm si gradul ridi
cat de 'Brefabricare a lucrărilor, cu
noscut azi si de alti proiectanti și

în realizarea obiectivelor
constructori, in urma schimburilor 
de experiență care au avut loc pe 
acest șantier, era de așteptat ca 
acum să vorbim despre întreprin
derea de medicamente din Tirgu 
Mureș nu la timpul viitor, ci la pre
zent. dacă avem în vedere că ter- 
menul de punere în funcțiune a ex
pirat la 30 septembrie anul trecut.

Făcind aceste precizări, se pune 
întrebarea : care este stadiul actual 
al lucrărilor de construcții-montai ? 
O primă constatare : privită din ex
terior, construcția pare a fi în linii 
mari încheiată. Cu precizarea că. 
aici, în următoarele două luni mai 
sînt incă de executat lucrări de con- 
strucții-montai si de finisaje interi
oare reprezentînd circa 15 la sută 
din valoarea aprobată a investiției.

— Pentru noi. aprecia dr. ing. loan 
Boitan. directorul viitoarei unități, 
fiecare din zilele si săptămînile ur
mătoare este decisivă. De altfel. In 
urma recepției lucrărilor de con- 
strucții-montaj, una din cele trei li
nii de comprimate a fost predată be
neficiarului. Scopul ? Să se înles
nească specializarea, cu două luni 
înainte de începerea probelor tehno

Noi construcții da locuințe in cartierul Cringașl din Capitală Foto: B. Dichiseanu

logice, a unei părți din personalul de 
exploatare, astfel ca, o dată îneepute
— la finele lunii aprilie — ptcibele 
tehnologice la această capacitate să 
dureze foarte puțin. Un program si
milar am stabilit și în cazul celei de-fc 
doua capacități, de unguente. Aici 
avem in pregătire 85 de oameni — 
muncitori, maiștri si ingineri — din 
care 50 lucrează detașați, in prezent, 
la fabricile de medicamente din 
Cluj-Napoca. Iași. București si Bra
șov. Aceste măsuri ne dau garanția, 
chiar certitudinea că. prin scurta
rea timpului afectat probelor tehno
logice. liniile de comprimate si un
guente vor intra in funcțiune cel 
tirziu la finele lunii mai a.c.

Cu condiția însă — adăugăm noi
— ca si unii furnizori restantieri de 
utilaje să-si onoreze, in timp util, 
obligațiile asumate prin contracte. 
Bunăoară. întreprinderea „Vulcan" 
din București — care a contribuit, 
de altfel, mult Ia dotarea cu utilaje 
a acestei noi unități — mai are încă 
de livrat două vase schimbătoare de 
ioni. Combinatul de fire sintetice 
Săvinești — liniile automate de am
balat comprimate, in timp ce rie Ia 
întreprinderea mecanică de utilaj 
chimic din București sînt așteptati. 
de mai bine de 6 luni, condensatorii 
de amoniac.

Cît despre a treia capacitate des
tinată fabricării trofoparului. se poa
te spune că. la această dată, prin 
..regruparea" furnizorilor de utilaje 
Si finalizarea în cea mai mare parte 
a lucrărilor de construcții, montajul 
utilajelor si finisajele interioare se 
desfășoară în ritm susținut. Progra
mul de lucru prevede două schim
buri. iar la nevoie, schimburi pre
lungite. O precizare : dacă in cazul 
comprimatelor si unguentelor, ter
menul de punere în funcțiune stabi
lit este, potrivit graficelor, sfirșitul 
lunii mai, în cazul trofoparului. data 
punerii în funcțiune a fost decalată. 
De ce ? Aflăm tot de Ia beneficiar : 
„Deși dispunem de tot ce este ne
cesar pentru derularea ritmică a 
montajului de utilaje — ne-a preci
zat directorul viitoarei unităti — 
probele tehnologice nu vor putea

Gheorqhe GIURGIU 
Mihai GR1GOROȘCUȚĂ 
corespondenții „Scînteii"

(Continuare în pag. a 11-a)

electronicii

PRAHOVA: Realizări 
ale petroliștilor

Hotărîți să îndeplinească exem
plar sarcinile de plan pe acest an 
și pe întregul cincinal, oamenii 
muncii din cadrul Trustului de fo- 
raj-extracție Boldești-Scăeni ra
portează depășirea prevederilor la 
producția fizică pe primele două 
luni ale anului. Astfel, prin apli
carea măsurilor de recuperare a 
restanțelor înregistrate in luna ia
nuarie, întărirea ordinii și discipli
nei la fiecare loc de muncă s-a 
reușit depășirea planului cu 3,4 mi
lioane metri cubi gaze utilizabile. 
La țiței extras, producția zilnică 
din luna februarie a fost cu 104 
tone mai mare decît cea din luna 
precedentă, in timp ce planul la 
activitatea de foraj a fost depășit, 
schelele predînd in avans produc
ției încă trei sonde noi. (loan 
Marinescu).

care nu a mai văzut 
de un sfert de secol 
mai jos semnatul se 

află în această situație — 
are sentimentul <A. din 
eroare, a nimerit într-un 
alt oraș decît cel către care 
a plecat. Noroc cu reperul 
inconfundabil și vizibil mai 
de peste tot care este stră
vechea cetate ; ca și acum 
douăzeci și cinci de ani, ca 
și acum un veac, ca și 
acum un sfert de mileniu, 
ea domină atmosfera â- 
șezării umane de la poale, la _ execută, 
dind dimensiunea eternită
ții zidirilor și făptuirilor 
din umbra sa. Deva este în 
bună 
mai 
ceea 
tant, 
prin 
meinicie, prin frumusețe. 
Pe harta de suflet a mul
tora dintre noi. Deva anu
lui 1988 este scrisă printre 
cele mai frumoase orașe 
ale țării. Prin ceea ce este, 
prin ceea ce edilii ei vor 
ști să păstreze și să în
mulțească, Deva intră cu 
fruntea sus în secolul 21.

Iar acel secol, de care 
doar o duzină de ani ne 
mai desparte, și-a implin- 
tat serios rădăcinile in solul 
municipiului de pe Mureș. 
Nu doar prin arhitectură ; 
nu doar prin 
uman aflat in plină pro
pensiune spre viitor ; nu 
doar prin impresionanta 
proporție pe care o repre
zintă tinerii și copiii în 
populația Devei — ci și 
prin industria de vîrf, prin 
mijloacele de comunicare 
de vîrf de care, dispune : 
prin ponderea mereu mai 
mare pe care o are în via
ta județului electronica.

...S a 1 a calculatoarelor 
mari de la Centrul terito
rial de calcul electronic 
Deva nu se deosebește prin 
nimic de alte săli simila
re ; ca peste tot. derularea 
rapidă, cînd într-un sens, 
cînd într-altul, a 
magnetice, șirurile 
și de litere de 
play-uri, clipirea ____
ledurilor, degetele alune- 
cînd grăbit pe taste — toa
te acestea creează acea at
mosferă inconfundabilă a 
locurilor unde creierul 
uman și computerul dialo
ghează continuu.

în adunarea generală a 
oamenilor muncii, 
de muncă a fost 
rizat ca fiind „cu 
tinuu". în numai 
— centrul ,a luat 
1982 — numărul 
toarelor a crescut 
ori ; volumul de 
de peste zece ori. Acum, o- 
peratorii Maria Bârdea, 
Ștefan Tănăsoiu, Nicolae 
Vegh șî Nicoleta Dâmbea- 

^jiu, fiecare în fața unul

Cel 
Deva 
— Și

parte nouă. în cea 
mare parte a ei, și. 
ce este mai impor- 
acest nou copleșește 

modernitate, prin te-

universul

benzilor 
de cifre 
pe dis- 
verde a

acest Ioc 
caracte- 
foc con- 
șase ani 
ființă în 
calcula- 

de șapte 
prestări.

pupitru, introduc date pe 
care calculatoarele le ma
laxează in interioarele lor 
complicate. Sint situații 
trimise de o parte dintre 
cei peste 50 de beneficiari 
af centrului, pentru care 
acesta execută rltaic pre
lucrări : gestiuni ăa toate 
sorturile, proiectări ssUt*-  
te de calculator, optimizări 
de toate felurile — pe 
scurt, mai toate tipurile de. 
operațiuni pe care centrele 
de calcul din întreaga tară

într-un birou îl întîlnim 
pe Vasile Furdui, lucrător 
al Consiliului popular Orăș- 
tie. Se află într-una din 
vizitele pe care le între
prinde lunar aici — pentru 
că. de mai multă vreme, 
evidența 
pentru 
mulți 
tratată

— O 
săptămîni a fost înlocuită 
cu o muncă de două ore 
— ne comunică zîmbind 
Francisc Schuller, cel care 
efectuează' operația.

Activitățile de acest tip 
se nuntesc „prestații". Co
ordonatorul lor, inginerul 
Tudor Toma, caracterizea
ză relațiile cu partenerii 
ca fiind „cordiale".

— Asta nu înseamnă că 
ele nu pot fi mai bune. Și 
că nu putem avea mai

indemnizațiilor j 
mamele cu mai 

copii din oraș este 
de calculator.
muncă de două

că _ _ ___
mulți.

— Electronica nu pătrun
de ușor peste tot — este 
de părere directorul cen
trului, Constantin Cristoi. 
Vedeți, tot dialogul... Sint 
destule locuri unde nu ai 
cu cine să discuți și 
atunci... Sînt însă multe 
unități unde electronica a 
fost „adoptată" cu entu
ziasm, la Institutul de
proiectări Hunedoara, la 
întreprinderea de rețele
electrice, la

• nereurilor 
te altele, 
se mai . ____  _
mic fără calculator. Ei ciș- 
tigă timp, muncesc mai 
ușor, economisesc materia
le — le este limpede că un 
calculator înseamnă mai 
bine, mai repede, mai ief
tin.

Constantin Cristoi este, 
în felul său, un romantic. 
Parcurgînd spre seară îm
preună frumosul bulevard 
Decebal, nu s-a putut ab
ține, arătind cu mîndrie 
elegantele profile ale clă
dirilor, să nu exclame :

— Și munca informati- 
cienilor este în ele 1

Și la Deva calculatorul 
construiește.

Centrala mi- 
Deva și mul- 
La primii, nu 

proiectează ni-

Georqe-Radu 
CH1ROV1CI

(Continuare în pag. a V-a)
■_______'
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COMPETENTA ÎN ACTUL CONDUCERII ECONOMICE
dincolo de practica de fiecare zi

Una dintre ideile-forță pre
zente în cuvîntarea secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la plenara Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii se referă la rolul major pe care 
pregătirea competentă a cadrelor de 
conducere îl are pentru realizarea 
mobilizatoarelor obiective cuprinse 
în planul cincinal 1986—1990. Secre
tarul general al partidului precizează 
clar în acest sens : „Trebuie să ne 
asumăm răspunderea și să acționăm 
pentru a pregăti in mod corespun
zător cadrele din toate domeniile. 
Aceasta constituie o cerință deosebit 
de importantă, fără de care nu vom 
putea asigura buna desfășurare a în
tregii noastre activități".

Fundamentul științific al acestei 
abordări îl reprezintă relația de in
terdependență dintre eficiența condu
cerii — care reprezintă în epoca 
contemporană un vector de bază al 
creșterii economice — și competența 
personalului de conducere.

Ce înseamnă, în fond, a fi con
ducător competent ? A înțelege cu 
toată claritatea răspunsul la această 
întrebare înseamnă a înțelege de 
fapt esența problemei. Firește, avem 
în vedere conducătorul ca persoană 
cu răspunderi precise, cu disponibi
lități și posibilități de manifestare 
multilaterală intr-un sistem demo
cratic armonios, funcțional și eficient.

într-adevăr, pornind de la defini
ția competenței în general se poate 
afirma că un conducător competent 
se caracterizează prin aceea că are 
capacitatea de a exercita în mod efi
cient procesele și relațiile de condu
cere. Altfel spus, un conducător 
competent știe să previzioneze evo
luția domeniului condus, să organi
zeze activitatea în vederea îndeplini
rii obiectivelor planificate, să coordo
neze munca personalului condus, să 
antreneze colectivul subordonat și pe 
fiecare membru al său la realizarea 
sarcinilor atribuite și, desigur, să 
evalueze și să controleze în mod 
riguros și constructiv rezultatele 
obținute in funcție de conținutul pla
nurilor și de criteriile prestabilite. 
Pe plan relațional, competența con
ducătorului se manifestă prin capa
citatea sa de a iniția, menține și dez
volta relații de muncă bune și fruc
tuoase cu membrii colectivului cop- 
dus, cu șefii săi ierarhici și, desigur, 
cu celelalte cadre de conducere cu 
care intră în contact. In condițiile 
dezvoltării autoconducerii muncito
rești, o mare importanță pentru com
petența conducătorului o prezintă 
calitatea relațiilor pe care Ie stabi
lește cu membrii organelor de 
conducere colectivă din care face 
parte sau cărora Ie este subordonat.

Elementele prezentate creionează 
coordonatele mari ale competenței 
cadrelor de condueere, absolut ne
cesare, dar insuficiente pentru perce
perea adecvată a complexului său 
conținut. Care sînt deci acele capa
cități specifice pe care se întemeiază 

competența cadrelor de conducere 
din economie ?

Capacitatea de a decide constituie 
primul și cel mai important element 
definitoriu pentru un cadru de con
ducere. Decizia reprezintă instru
mentul cel mai important prin care 
se manifestă activitatea cadrului de 
conducere. Prin intermediul decizi
ilor, factorii de conducere din uni
tățile economice stabilesc obiectivele 
de realizat, resursele alocate, perso
nalul implicat, tehnologiile de utili
zat etc., adică ce trebuie făcut, cu 
ce resurse, în ce condiții etc. Dacă 
un conducător nu știe să stabilească 
în mod adecvat elementele precizate 
mai sus, de regulă sub formă de 
planuri și programe de muncă, fun
damentate in mod realist și mobili
zator, firește că munca colectivului 
condus nu va fi orientată în mod 
adecvat, resursele nu vor fi utilizate 
cu raționalitatea necesară.

Unui conducător competent 1 se 
cere întotdeauna să aibă și capacitate 

organizatorică înaltă. O decizie de 
plan, oricit ar fi aceasta de bine 
fundamentată, nu se va îndeplini în 
mod corespunzător decit în con
dițiile in care cadrele de con
ducere posedă capacitatea de a 
face să funcționeze sisteme organi
zatorice adecvate. Personalul de 
conducere, apelind și la sprijinul 
specialiștilor in domeniul organizării, 
trebuie să fie în măsură să combine 
resursele de care dispune cu maximă 
eficacitate, utilizînd în mod adecvat 
metode și tehnici organizatorice de 
la cele mai simple — cronometrarea, 
fotografierea, observările instantanee 
etc. — pînă la cele mai complexe .

Natura activității de conducere, 
predominant umană, se reflectă în 
condiționarea competenței de capaci
tatea de a avea relații umane bune 
cu toți oamenii muncii cu care lu
crează, indiferent de poziția lor în 
ierarhia întreprinderii. Pentru a 
iniția, menține și dezvolta relații 
umane bune în cadrul colectivului, 
cadrele de conducere trebuie să 
„simtă natura umană", să știe să 
asculte colaboratorii și oamenii mun
cii, să le inspire încredere, să sesi
zeze ce probleme au, care sînt cau
zele ce le generează, să comunice cu 
ei, să Ie ciștige respectul șl atașa
mentul, să fie apropiate de ei. dar, 
in același timp, să aibă un ridicat 
prestigiu profesional și uman. In 
condițiile dezvoltării democrației so
cialiste, a autoconducerii muncito
rești, capacitatea de a cultiva relații 
umane bune în cadrul colectivului, 
subordonată realizării obiectivelor 
cuprinse in planul unității econo

mice, este din ce în ce mai impor
tantă.

Strîns legat de precedenta compo
nentă a competenței cadrului de con
ducere se manifestă și capacitatea sa 
de a motiva mobilurile, scopul șl 
mijloacele fiecărei acțiuni în fața 
personalului. Intensitatea participării 
personalului muncitor la desfășura
rea activităților și eficiența rezulta
telor sînt direct proporționale cu 
gradul lor de motivare. Putem avea 
decizii de plan foarte bune, sisteme 
organizatorice științifice, relații de 
muncă bune în cadrul compartimen
telor, dar fără o motivare corespun
zătoare a acțiunii fiecărui colectiv șl 
a fiecărui om al muncii prin prisma 
intereselor generale, dar si a celor 
particulare, într-o împletire ar
monioasă, nu vom obține perfor
manțele Ia care ne dau dreptul 
cantitatea și calitatea resurselor uma
ne. tehnico-materiale și financiare 
disponibile.

In economia muncii de conducere, 

procesele de evaluare-control dețin 
o pondere apreciabilă. Ca urmare, 
orice conducător competent trebuie 
să știe să controleze, astfel incit să 
cunoască exact și aprofundat situa
ția și rezultatele efective din do
meniul condus. De reținut că un con
ducător competent la nivelul cerin
țelor actuale trebuie să efectueze 
verificări și evaluări nu numai de 
tip constatativ, ci predominant 
cauzal. Esențial este ca atunci cind 
controlezi, pe lîngă comensurarea 
eforturilor și rezultatelor și stabili
rea abaterilor de la obiective, stan
darde, norme, criterii prestabilite, să 
determine și cauzele care le-au gene
rat. Pe această bază, abaterile pozi
tive, justificate, se omologhează ca 
atare, iar cele negative se elimină 
prin acționare asupra cauzelor ce le 
determină, preîntimpinînd astfel re
apariția și amplificarea lor in viitor.

Cadrele de conducere este necesar 
să efectueze un control de tip con
structiv finalizat in decizii și acțiuni 
cu caracter preventiv sau corectiv 
In. condițiile menținerii unui tonus 
de muncă ridicat, a încrederii per
sonalului în forțele proprii, a dorin
ței de autodepâșire, de sporire a 
aportului propriu la îndeplinirea 
obiectivelor planificate.

Competența cadrelor de conducera 
implică întotdeauna și un din ee in 
ce mai ridicat nivel politico-ideolo
gic. Avind în vedere că rolul prin
cipal al cadrelor de conducere este 
de a transpune în viață politica 
elaborată de Partidul Comunist 
Român, acestea trebuie să fie In 
măsură să o înțeleagă aprofundat, 
să-i descifreze semnificațiile și Im

plicațiile !n condițiile concrete ale 
unității respective. Nivelul politico- 
ideologic ridicat se bazează pe te
meinice cunoștințe de materialism 
dialectic, de economie politică și so
cialism științific. Totodată, un ridicat 
nivel politico-ideologic este condițio
nat de însușirea aprofundată a teze
lor din documentele de partid și de 
stat, din cuvintârile secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ce asigură cu
noașterea și aplicarea la zi a celor 
mai recente orientări ale politicii 
economice, științifice, comerciale 
etc. promovate de partid. Cadrele de 
conducere trebuie să posede capaci
tatea de a aplica în activitatea lor 
cotidiană toate cerințele privind 
obiectivele prioritare ale cincinalului 
1986—1990, noul mecanism econo- 
mico-financiar,‘ dezvoltarea și per
fecționarea autoconducerii, creșterea 
exportului. Măsura in care cadrele 
de conducere posedă această capaci
tate o constituie calitatea deciziilor 
privind planificarea și realizarea 
producției fizice, exportului, înnoirea 
produselor, perfecționarea tehnologii
lor, modernizarea organizării, redu
cerea cheltuielilor de producție, creș
terea productivității muncii, benefi
ciului. rentabilității etc.

Pentru a îi competent, un cadru 
de conducera trebuie să posede cel 
puțin aceste elemente care, subli
niem, nu sînt exhaustive. Premisele 
pentru a fi un cadru de conducere 
competent sînt : să posede talentul 
de a conduce, indispensabil pentru 
această profesiune, la fel ca și pen
tru cea de pictor, muzicant sau 
oricare alta ; să depună eforturi 
susținute pentru însușirea și actuali
zarea cunoștințelor politico-ideolo- 
gice, de conducere, economice, psiho
sociologice, tehnice, juridice și in
formatice necesare, prin sistemul de 
pregătire a cadrelor și prin auto- 
perfecționare continuă ; să aibă o 
anumită experiență in timpul mun
cii, care să-i ofere fundamentul 
apreciativ, maturitatea necesară ma
nifestării eficace în complexa activi
tate de conducera

Transpunerea în viață a orientări
lor recentei Conferințe Naționale, a 
indicațiilor secretarului general al 
partidului la plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii Implică 
un important spor de competență din 
partea tuturor, în frunte cu perso
nalul de conducera din unitățile eco- 
nomico-sodale. De aceea trebuie, 
așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara Consi
liului Național al Oamenilor Mun
cii, să se ia măsuri la toate eșaloane
le, pentru a asigura ridicarea nivelu
lui de pregătire al tuturor cadrelor 
de sua pînă jos, condiție esențială 
pentru perfecționarea conducerii eco
nomiei noastre, pentru creștere*  efi
cienței ei.

Or. Ovidiu NfCOLESCU 
Acodemio do studii economice 
Bucur*ftl

VRANCEA»Semănatul poate începe, semințele sînt asigurate

La toate semințele ce vor fi folo
site in această primăvară — refe- 
rindu-ne la cele din producția pro
prie a județului și Ia cele sosite pină 
acum din alte zone ale țării — s-au 
încheiat analizele efectuate în la
boratorul județean de specialitate. 
Acum, în toate unitățile agricole din 
județul Vrancea se fac din nou probe 
de germinație la semințele aflate in 
magazii, se verifică permanent con
dițiile de depozitare. Grija pentru 
calitatea semințelor ce vor fi pusa 
în sol nu peste mult timp este ilus
trată și de faptul că. în multe uni
tăți, au fost luate măsuri suplimen
tare menite să garanteze realizarea 
densităților prevăzute. Astfel, Ia cele 
de floarea-soarelui și fasole s-a or
ganizat sortarea la masă, fiind înlă
turate corpurile străine și semințele 
atacate de boli. De asemenea, por
nind de la experiența anilor ante
riori, și mai cu seamă a învățămin
telor desprinse din activitatea anului 
trecut, se asigură semințe din soluri 
care să ajungă la maturitate mai 
devreme. De exemplu, la porumb 
vor fi folosiți hibrizi timtpurii și se- 
mitimpurii în proporție de aproape 
60 la sută.

Ca noutate în sfera acestor pre
ocupări, sau mai bine zis o inițiati
vă pe plan judefean, consemnăm ur
mătoarea măsură : la fabrica de 
zahăr — Tătăranu — unitate nouă în 
Vrancea — se va primi întreaga can

argeș ■ Pentru producție bună de fructe, acum trebuie

titate de sămînță de sfeclă de zahăr 
drajată. monogermă și plurigermă, 
unde va fi tratată. De asemenea, 
fabrica va pune la dispoziția uni
tăților cultivatoare și discurile pen
tru semănat cu orificii adecvate. Este 
o prevedere în plus care să garan
teze calitatea semințelor și reali
zarea densității optime de plante în 
cimp.

Important este ca toate unitățile 
agricole să intre în posesia semințe
lor ce le-au fpst repartizate, pe caro 
să le depoziteze și să le păsiraM cu 
răspundere pină în momentul înce
perii semănatului, tn unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale 
Ciorăști și Tă țăran». de exemplu, se
mințele pentru „prima urgență" sînt 
asigurate, urmînd ca în două-trei 
zile magaziile să stocheze și canti
tățile nuoesare următoarei etape a 
însăasrtnțărilor. Aici au fost folosite 
ou bune rezultate la transportul se
mințelor un mare număr de .atelaje, 
iar această activitate a început mai 
devreme, înscriindu-se ca una din 
prioritățile muncii pregătitoare pen
tru campania de primăvară. în alte 
consilii, între care Odobești și Cîm- 
pineanca, semințele nu au ajuns în 
unitățile agricole. De ce? In loc să 
se folosească la transport atelajele, 
s-au așteptat carburanții destinați 
camioanelor. La data documentării 
noastre, unele- unități aveau încă 
restanțe de sămîntă de ovăz, ma

zăre și alte plante ce se fnsă- 
mințeazâ în prima urgență. In alte 
cooperative agricole preluarea se
mințelor întîrzie pe considerentul 
că, după cum afirmă unele cadre și 
specialiști din unitățile agricole, 
„n-au Intrat zilele în sac". Ba chiar 
se poate spune că o dată cu sosirea 
lunii martie au intrat ziiol» in sac, , 
însămințârîle urmtnd să Înceapă 
imediat Cooperatorii din Bogheștl, 
Corbița, Balotești, Garoafa, Vulturu 
nu și-au asigurat sămînța la diferite 
sortimente, la unele chiar la cele ce 
se însămînțează în prima urgență. , 

Îngrijorător este și faptul că ju
dețul nu dispune încă de întreaga i 
cantitate de semințe prevăzută în » 
programul de mutații — intrări din 
alte județe. Aici, în Vrancea. obliga
țiile față de alte județe în ce pri
vește cerințele pentru sămînța de 
ovăz, soia, floarea-soarelui șî po
rumb au fost onorate integral. Nu în 
același mod au procedat și cei care 
s-au angajat să trimită județului se
mințele necesare, la timpul impus de 
urgentarea pregătirilor pentru apro
piata campanie de semănat Conti
nuă să se înregistreze restanțe la < 
sămința de soia, floarea-soarelui și 
porumb. Este un semnal-apel pe 
care il aducem, și pe această cale, 
la cunoștința furnizorilor restanțieri. ,

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scinteii*  .

Toate investițiile planificate - în funcțiune la termen! folosita foarfecă, nu justificările

(Urmare din pag. I) 

otusi începe înaintea datei de 30 a- 
îrilie a.c. Trofoparul are o tehno
logie mai aparte și avem nevoie de 
>0 de zile pentru efectuarea probe- 
or tehnologice, ceea ce înseamnă 
:ă punerea în funcțiune o vom con- 
;emna la 31 iulie a.c.“

Ce ar mai fi. în concluzie, de a- 
lăugat ? Un singur lucru. Dacă pină 
tcum lucrările n-au evoluat potri

Un dialog pe „lungimi de undă" diferite
Din cele patru capacități plantfi- 

■ate să intre în funcțiune to cursul 
inului trecut sa BifeeWlnoerea de 
evi din Matina, numai una a fost 
onuoată la circuitul productiv. Este 
wba de capacitatea destinată pro- 
lucerii țevilor pentru construcții. A 
loua capacitate. pentru laminarea 
evilor la cald, n-a întrunit, la ter- 
nenul stabilit, condițiile necesare 
ntrării in exploatare. Fapt care în- 
;reunează si funcționarea primei ca
pacități, pentru că. în momentul de 
ată. țevile sînt laminate la cald la 
ntreprinderea de profil din Zalău si 
rase la rece in unitatea slătinea- 
iă. O ..cooperare" care numai de 
principiile eficientei nu tine seama î 
’unerea în funcțiune a ultimelor 
ouă capacități, si ele cu termene 
xpirate. condiționează îmbunătăți- 
ea activității din industria petro- 
eră. deoarece urmează să producă 
răjinî pentru foraj si țevi de ex- 
racție. Iată, așadar, ce implicații 
oate avea la nivelul economiei na- 
ionale nerespectarea termenelor de 
>unere în funcțiune a unei inves- 
.iii sau alteia. Pe lingă imobiliza- 
ea unor fonduri financiare insem- 
ate si scoaterea vreme îndelungată 
lin circuitul productiv a unor mij- 
>ace materiale apreciabile, restan
te in investiții se răsîring negativ 
supra activității normale din alte 
■amuri și sectoare — în cazul nostru 
îdustria petrolieră — grevînd serios 
supra eficientei întregii activități 
conomice.
— Cauza principală a acestor nea- 

unsuri constă in neasigurarea utila- 
elor tehnologice, ne-a precizat in- 
inerul Stelică Joița. directorul în- 
reprinderii beneficiare.
Iar lista furnizorilor restantieri 

-te. din păcate, destul de lungă. Cu 
tlul de exemplu, reținem că între- 
rinderea „Electrotehnica" din Ca- 
itală împreună cu Institutul de 
■rcetiiri și proiectări tehnologice 
entru industria electrotehnică Bucu- 
;sti trebuiau să furnizeze — pină 
i 30 martie 1987 — instalația de în- 
îlzire si tratament termic prin in- 
ucție.; întreprinderea de echlpa- 
unt hidraulic din Rimnicu Vilcea 
-a respectat termenul de 30 iunie 
i87 pentru livrarea instalațiilor hi- 
iraulice de 200 atmosfere, iar Intre- 
rinderea de mașini-unelte din Arad 
u s-a încadrat în termenul con
tactat — aprilie 1987 — pentru exe- 
iția si expedierea utilajelor de san- 
'enat' si filetat țevi. în fine. între- 
rinderea de construcții metalurgice 
loc.șa n-a livrat mașinile de sudat 
icorduri la prăjinile de forai. O si- 
tatie paradoxală a creat-o Intre- 
-inderea de utilaje de ridicat șl 
ansportat din Lugo.i, care a livrat, 

i anii trecuți. cele 40 de poduri ru- 
mte contractate, insă nici pînă 
cum nu a furnizat cablele electrice 
ecesare punerii lor în funcțiune.
-Ne oprim in acest punct cu tre- 
?rea în revistă a restanțelor in li- 
rări. Nu înainte insă de a remarca 
amplexitatea echipamentelor aflate 
t discuție si numărul relativ mare 
t- furnizorilor cu datorii neonorate 
iță de șantierul din Slatina. Reali- 
ite care ridică problema modului 
i care a fost pregătită această in

vit angajamentelor asumate, de fle
care dată semnalindu-se. pe șantier, 
întârzieri de pină la 90 de zile față 
de graficele stabilite de constructori, 
montori si furnizori, a sosit timpul 
ca acum. în ceasul al 12-lea. fiecare 
să-si facă datoria. Singura măsură • 
modului in care se acționează in a- 
ceste zile si în perioada următoare 
o vor dă rezultatele concret». Intra
rea in producție la termeoeăe stabi
lite a fiecărei capacități.

vestiție, a răspunderii cu care s-a 
•ctionat utferîor pentru solutionarea 
MMMlor de care depinde realiza
rea ei ritmică si rapidă. Specialiști 
și cadre de conducere din unitatea 
beneficiară au făcut numeroase de
plasări la furnizori și, ori de cite ori 
a fost nevoie, sub conducerea Comi
tetului județean Olt al P.C.R.. fur
nizorii Înșiși au fost convocati, îm
preună cu beneficiarul, pentru ana
liza situației si adoptarea de măsuri 
pentru urgentarea livrărilor. Ulti
mul comandament s-a soldat cu noi 
reprogramări ale termenelor de livra
re, eșalonate pînă la data de 30 iunie 
a.c. Cu toate acestea, din discuțiile 
purtate cu specialiști din întreprin-

r--------
O condiție importantă a realizării 

programului de autoaprovizionare a 
județelor și localităților este dezvol
tarea sectorului zootehnic, extinderea 
creșterii animalelor, atit in cadrul 
unităților socialiste, cit si în gospo
dăriile membrilor cooperatori si țăra
nilor cu gospodărie individuală.

UN „PRINCIPIU" CURIOS : CINE 
ARE MAI MULT CONTRIBUIE MAI 
PUȚIN ? Chiar în momentul cind 
intram pe usa Consiliului popular al 
comunei Boișoara, ne-am întilnit cu 
o familie de gospodari ai comunei 
(Smaranda si Petre Giurescu) care 
semnaseră noul contract încheiat pe 
anul 1988. prevăzînd livrarea a zece 
oi. 27 kilograme de brinză, 56 ki
lograme de lină. In plus, ca si în anii 
precedenti. cind si-au achitat inte
gral obligațiile asumate, contracta
seră si de data aceasta un porc, un 
număr de păsări si alte produse. 
După cum aflăm, si alti cetățeni cu 
gospodării individuale sau coopera
tori (comuna fiind parțial coopera- 
tivizată) posesori ai cite 30—40 de oi 
(precum Gheorghe Marian. Constan
tin Oprișor) sau chiar cu animale 
mai puține (ca Antonie Popescu, 
Țăranu Gheorghe) contribuie în 
același mod substanțial Ia reali
zarea fondului de stat și a pla
nului de autoaprovizionare. Evi
dențiem aceasta atit pentru a 
releva semnificația pozitivă a unei 
asemenea atitudini, cit si pentru a 
sublinia paradoxul unor situații con
trarii : respectiv, tocmai marii cres
cători de animale din comună, cei 
care dețin circa o sută de oi — iar 
citiva dintre ei. chiar cite două, trei 
sute — contractează cu statul si li
vrează cantitățile cele mai mici de 
carne, lapte sau brinză. lină, piei si 
alte produse agricole. Si aceasta nu 
doar in mod relativ, adică raportat 
la numărul de oi detinut (comuna 
fiind profilată pe creșterea oilor), ci 
și în cifre absolute.

— Intr-adevăr, au argumentat mai 
multi factori de răspundere din 
comună, aceasta este situația in 
momentul de față în comuna 
Boișoara : contribuie mai mult 
la fondul de stat și de auto-

derea beneficiară am desprins reala 
lor îngrijorare legată de respectarea 
acestor ultime 
mări au mai 
dar timpul a 
Intimple nimic, 
tre furnizori s-au 
cu promisiunile si „zgîrciți" cu fap
tele. Am insistat asupra acestui as
pect tocmai pentru a atrage atenția 
că aceste ultime termene de livrare 
angajează' în cea mai mare măsură 
răspunderea colectivelor muncito
rești. a conducerilor unităților amin
tite. Nici o justificare ulterioară nu 
îi absolvă de responsabilitatea asu
mată si prin prisma acestei răspun
deri trebuie în permanentă acțio
nat.

termene. Reprogra- 
fosț, ni s-a spus, 
trecut fără să se 
deoarece unii din- 

dovedit „largi"

Dar am fi nedrepți cu furnizorii a- 
firmînd că numai ei au datorii neo
norate fată de investiția din Slatina. 
Stilul lor de muncă i-a influențat 
și pe muncitorii Trustului de con
strucții industriale Craiova, restan
tieri cu lucrările de Ia tunelele 
și gospodăria pentru țunder de Ia 
fabrica de oxigen și stația de gaz 
protecție. Se apreciază că aceste lu
crări ar fi fost de mult terminate 
dacă munca ar fi fost organizată co
respunzător. Ceea ce. din păcate, nu 
s-a intîmplat. Iar gradul scăzut de 
folosire a timpului de lucru al oa
menilor și utilajelor constituie dova

PRINCIPIILE AUTOAPROVIZIONĂRII - CONSECVENT ȘI CORECT APLICATE
aprovizionare nu marii crescători — 
contrar unor păreri nefondate — ci 
aceia care au un număr mai mic de 
animale. De ce ? Pentru că aceștia 
îsi înscriu oile la stînele cooperatis
te, organizate de consiliul popular Pe 
timp de vară (unde achitarea obliga
țiilor este una din condițiile partici
pării). iar iama le tin acasă. Pe cei
lalți. cu oi numeroase, „i-am scă
pat" din mină. De pe urma lor avem 
doar greutăți, reclamatii. necazuri. 
Nu putini dintre acești ..mari cres
cători" recurg. între alte subterfugii, 
si la următorul : inscriu animalele in 

Cit de mare este contribuția la contractări a marilor crescători de animale
---------------------------------------:— ANCHETĂ ÎN JUDEȚUL VÎLCEA ------------------------------------------—

registrul agricol într-o localitate, dar 
le tin în altele, prin alte județe, din 
care ei. sau ciobanii angajați, le 
mută sistematic, incit nu pot fi ur
mărite. De fapt, trebuie subliniat că 
această practică se mai intilneșle in 
nu puține alte județe, prilejuind 
multiple fenomene de evaziune si 
ciștiguri ilicite.

Dar tot adevărat este că atit pri
marul cit si consiliul popular comu
nal. in ansamblu, nu s-au străduit să 
facă ordine în situația creată si per
petuată de multi ani. Iată, anul tre
cut. comuna Boișoara nu și-a înde
plinit obligațiile de livrări la fondul 
de stat decât în proporții cu totul 
minore fată de planul stabilit, care 
a fost si el subdimensionat fată de 
posibilitățile existente, fată de pre
vederile legii. Astfel. Ia un număr 
de 9 162 de ovine existente tn gos
podăriile populației — date furniza
te de serviciul plan al Direcției a- 
gricole județene — trebuia să se 
predea 300 hl de lapte. Dar 
s-au livrat numai 130 de hecto
litri. deci mai puțin de jumătate 
fată de plan. La fel la carne, respec- 

da cea maf grăitoare în acest sens. 
Constructorii au dat „tonul" și i-au 
urmat indeaproape. pe linia aceleiași 
„minime rezistențe", lucrătorii Trus
tului de instalații și automatizări 
București, care n-au asigurat aproa
pe 500 km de cabluri electrice. O 
precizare : din momentul asigurării 
acestora, al instalării și efectuării 
probelor pină Ia elaborarea primelor 
cantități de țeava laminată la cald 
sînt necesare, conform tehnologiei, 
minimum trei luni de zile. Orice în- 
tîrziere în punerea în funcțiune a a- 
cestei. importante capacități este 
însă de natură să afecteze buna 
desfășurare a activității de la un alt 
tînăr obiectiv al industriei slătine- 
ne — întreprinderea de rulmenți — 
ce are sarcină să producă incepind 
cu semestrul II din acest an si care 
este prevăzută să folosească drept 
materie primă țeava laminată aici.

Faptul că noul obiectiv metalur
gic de la Slatina se află într-un sta
diu destul de avansat de execuție 
impune o mai bună conlucrare intre 
factorii angajați în realizarea lui. 
Beneficiarul face, ca atare, un căl
duros apel tovărășesc furnizorilor 
restantieri pentru respectarea strictă 
a termenelor reprogramate la ulti
mul comandament ai eșalonate, cum 
am arătat, pînă la sfirsitul actualu
lui semestru.

tiv la miei, al căror număr predat a 
fost de numai 498 fată de 965 prevă
zut in plan, si el mult sub prevede
rile legii, respectiv ale Decretului nr. 
70 din 1984. De ce această situație ? 
Tocmai din cauza inechității „prin
cipiului" ce s-a încetățenit aici : 
cine are mai mult dă mai puțin. 
După calculele consiliului popular, 
în privința livrărilor la ovine, gos
podăriile cu un număr mai mic de 
animale contractează de două-trei 
ori mai mnlt — ca proporție — decit 
cele eu efective numeroase, unii cu 
turme de sute de oi. Deși legea re

glementează contractările la fondul 
de stat — cum bine se știe — după 
cu totul alt principiu, adică după cel 
firesc : proportional cu numărul de 
animale deținute de fiecare gospo
dărie. înscrise in registrul agricol al 
localității respective.

CÎND ASPECTELE CE „SAR IN 
OCHI" SÎNT... TRECUTE CU VE
DEREA. Situații inechitabile in pri
vința contractărilor se pot intîlni nu 
numai in această comună din jude
țul Vilcea.

Este semnificativ că Ia direcția 
agricolă județeană — unde se cen
tralizează datele privitoare la con
tractări si livrări către fondul d» 
stat si de autoaprovizionare. inclu
siv de Ia gospodăriile populației — 
în situația „operativă", tocmai indi
catorul carne de ovină (la care ju
dețul are o pondere importantă) nici 
nu era evidențiat si urmărit de ser
viciul de resort. Motivul ? Pentru 
că „in general, comunele îsi cam 
îndeplinesc planul". Or. după cum a 
reieșit în cele din urmă, cete mai 
multe nu și-l îndeplinesc, iar res-

Județul Argeș dispune de 30 000 
hectare livezi pomicole, iar arbuștii 
fructiferi ocupă 810 hectare. Specia
liștii apreciază că, in acest an. exis
tă condiții să se obțină recolte mari 
la toate speciile pomicole. Pentru a 
pune in valoare aceste condiții, în 
momentul de față in livezi se desfă
șoară din plin lucrările de întreținere 
prevăzute în tehnologii. Primul tra
tament de iarnă s-a încheiat, iar cel 
de-a! doilea s-a efectuat in propor
ție de 50 la sută ; arăturile și ferti— 
Uzarea cu îngrășăminte organice a 
pomilor s-au făcut pe jumătate din 
suprafață. Tăierile de rodire sa apro
pie de 70 la sută. De remarcat că 
lucrările de întreținere în livezi sînt 
avansate tocmai în unitățile care și 
anul trecut au realizat producții 
mari de fructe. De exemplu, la fer
ma pomicolă Bălilești s-au înche
iat tăierile de rodire și continuă fer
tilizarea cu îngrășăminte organice și 
chimice, precum și tratamentul al 
doilea. Și la cooperativa agricolă Bă
lilești. tăierile de fructificare au fost 
făcute în proporție de 70 la sută. în 
livezile cooperativei agricole Bo
țești se află zilnic la lucru cite 150 
cooperatori care îngrijesc livada în 
acord global. Acum ei sapă in ju
rul pomilor și execută tăierile de ro
dire și formare a coroanei.

Lucrările de sezon din pomicultură 
se desfășoară sub îndrumarea directă 
a specialiștilor de Ia Institutul de 

tantele cele mal mari le înregistrea
ză tocmai comunele cu cele mai mari 
posibilități !

Să exemplificăm : comuna Vai- 
deeni. care deține cel mai mare nu
măr de oi din județ, la gospodăriile 
populației (46 092) după cum sîntem 
informați la Direcția agricolă 
județeană, a predat. în 1987. Ia 
fondul de stat numai 30 la sută 
din plan, unul din cele mai mici pro
cente de îndeplinire. Deși, trebuie 
din nou ■ subliniat, planul nu este 
nici pe departe la nivelul stabilit 
prin lege. Nimeni însă nu a luat nici 

o măsură, nici de Ia comună, nici de 
la direcția agricolă — fie și măcar 
pentru achitarea cel puțin a contrac
telor încheiate !

tn schimb. în comuna Lădești. de 
exemplu. comună cooperativizată. 
care nu deține la gospodăriile popu
lației decit 691 de oi. planul nu nu
mai că a fost in.deplipit. dar a si 
fost depășit cu 10 u sută. Ca să nu 
mai vorbim că si planul prevăzut de 
direcția agricolă județeană a fost 
stabilit tn mod destul de arbitrar — 
respectiv... același procent, indiferent 
de numărul de oi detinut. contrar 
prevederilor exprese ale legii. în 
schimb, livrările au accentuat si mai 
mult această inechitate. Ca atare. în 
comuna Lădești, unde sînt citeva 
sute de oi la gospodăriile populației, 
s-a predat un miel la un număr de 
7 oi ; la Boișoara unde sînt aproape 
zece mii de oi — un miel Ia 20 ; si. 
în sfîrsit. cazul comunei Vaideeni. 
unde sint peste 46 000 de oi — un 
miel la circa 40 1 Oare oile din co
muna Vaideeni sint de aproape 6 
ori mai puțin.» prolifice decit cele

cercetare ' și producție'pentru pomi-, 
cultură Măcăcineni și ai altor uni
tăți specializate in pomicultură., Re
cent. pe plan loca] a avut loc și o 
instruire operativă, in care s-a pus 
accentul pe grăbirea lucrărilor de 
bază și asimilarea de noi cunoștințe 
privind efectuarea tăierilor' și a 
plantărilor. După cum apreciază Ion 
Anuțescu. inginerul-șef al stațiunii 
de cercetări pomicole Argeșel. unele 
dintre lucrările de sezon în pomi
cultură nu se desfășoară în ritmul 
cerut. Nu a fost folosit timpul fru
mos și, ca atare, s-au pierdut multe 
zile bune cind se putea chiar planta. 
S-a invocat, spre justificare, drept 
cauză lipsa de motorină. E o reali
tate. Dar nu-i și singura cauză. 
Există multe defecțiuni în ce privește 
organizarea muncii și efectuarea lu
crărilor manuale. Săpatul. în jurul 
pomilor, de exemplu, lucrare care nu 
necesită motorină, s-a făcut într-un 
procent scăzut. Sînt cooperative 
agricole ca cele din Săpata de Jos 
și de Sus, în care nu s-a săpat în 
jurul pomilor aproape deloc. Și nu 
sînt singurele !

Concomitent cu lucrările de îngri
jire a livezilor, atenție mai mare 
trebuie acordată extinderii patri
moniului pomicol. Aceasta cu atit 
mai mult cu cit anul trecut planul 
la plantare nu a fost îndeplinit. Su
prafața pomicolă trebuie să crească 
în această primăvară cu 638 hectare 
pomi și 40 hectare arbuști fructi-

din Lădești ? Nu este „cusut cu ață 
albă", că ceva nu este în regulă, că 
se procedează in totală contradicție 
cu prevederile legii ?

Legea mai instituie si alte regle
mentări în vederea respectării eticii 
si echității, socialiste, între care aceea 
ca nimeni să nu vîndă produse agri
cole decit numai cu carnet de pro
ducător si numai după ce si-a ono
rat toate obligațiile către fondul de 
stat și de autoaprovizionare. Aici 
însă, aceste norme sint încălcate sis
tematic. în primul rind de către ma
rii crescători, care nu se sfiesc să-si 

vîndă produsele la preturi de spe
culă. (Unii dintre ei ajung să pre
tindă și 130 de lei pe kilogramul de 
brinză de burduf 1).

PRIN CREȘTEREA ȘEPTELULUI 
— ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUA 
A APROVIZIONĂRII. Discutind 
aceste probleme, am întilnit la fac
tori de conducere din mai multe co
mune temerea că dacă s-ar aplica 
măsurile ce se impun fată de acei 
mari crescători ce se sustrag obliga
țiilor de contractare, s-ar diminua 
numărul de oi si. în consecință, une
le cantităti de produse agricole de 
ne Piața liberă — opinie total ne
fondată. atit pentru că ea pornește 
de la acceptarea încălcării legii, dar 
și, practic, pentru că la nivelul ju
dețului — cu toate că in Vilcea se 
găsesc mai multi asemenea mari 
crescători — aceștia dețin, totuși, un 
număr redus din totalul șeptelului 
județului. Astfel, numărul total de 
ovine și caprine în județul Vîlcea 
este in prezent de aproape 400 000, 
conform datelor recensămintului din 
luna trecută. La gospodăriile popu
lației, în comunele necooperativiza- 

v<„-. ■»>..feri. Prin grija stațiunii de cercetare 
pomicolă Argeșel. materialul săditor 
— circa 567 000 bucăți — citiși docu
mentația necesară, sint asigurate in 
întregime. Lucrarea insă nu poate 
începe peste tot. De ce ? Și în acest 
caz se invocă lipsa de motorină. Tre
buie arătat că există cooperative 
agricole, cum sînt cele din Boteni, 
Broșteni. Bascov, Drăganu, Hirtiești, 
unde pregătirea terenului pentru 
plantări este in bună parte înche
iată. tn altele însă, precum cele din 
Curtea de Argeș, Ciofringeni și Poe- 
nari mai sint de pregătit suprafețe 
apreciabile. Și aceasta nu numai din 
cauza lipsei de motorină, pe lingă 
care mai trebuie adăugate defecțiu
nile frecvente la utilaje, lipsa de la 
programul de lucru a unor mecani
zatori și neglijențe în muncă ma
nifestate de unii specialiști din aces
te unități.

Timpul este înaintat. Iar lucrările 
din pomicultură trebuie mult inten
sificate, pentru a putea fi încheiate 
înainte ca pomii să pornească in ve
getație. In acest scop, peste tot, se 
cere ca munca in livezi să fie orga
nizată exemplar, să se asigure forțe
le necesare și, mai ales, un control 
mai sever din partea organelor ju
dețene de specialitate pentru fina
lizarea lucrărilor în cel mai scurt 
timp.

Gheorțjhe CÎRSTEA 
corespondentul „Scinteii"

A
te. sînt 125 000 de oi. Din acest nu
măr. marii crescători domiciliați de 
regulă in astfel de comune de munte 
nu dețin mai mult de 20—25 la sută 
cum a reieșit in citeva asemenea 
localități. Deci, față de șeptelul to
tal, numărul de animale crescute de 
ei — ca să nu mai vorbim de cele 
contractate și livrate — este destul 
de redus. Insă produsele realizate, 
de regulă in cantități mult mai mari 
fată de necesarul propriului consum, 
în loc să contribuie la realizarea 
fondului de stat și de autoaprovizio
nare la nivelurile prevăzute de lege, 
iau drumul speculei.

Desigur, nimeni si nimic nu a in
terzis ca fiecare cetățean să crească 
oricite oi sau alte animale poate Prin 
propria muncă. Dimpotrivă, dezvol
tarea creșterii acestora este un mare 
deziderat si o stringentă necesitate. 
Dar in condițiile respectării legii — 
Si nu practicindu-se evazionismul, 
sustragerea de la obligațiile fată de 
societate.

Iată de ce este necesar să se 
intervină neintîrziat spre a curma 
astfel de anomalii. In același timp 
trebuie să se intensifice spriiinul 
pentru sporirea șeptelului in gospo
dăriile populației, pentru procurarea 
cantităților de furaje necesare (In 
acest sens semnalăm faptul că. in 
comuna Boișoara. factorii locali și 
președintele cor.siliului unic agroin
dustrial considerau că pe munții din 
apropierea comunei ar putea să fie 
păsunate încă cel puțin 1500 de oi, 
fată de prezent, cu condiția ca ocolul 
silvic, respectiv Inspectoratul silvic 
județean, să efectueze lucrările pre
văzute de lege, de întreținere si îm
bunătățire a pășunilor. Lucrări pen
tru care, de altfel. încasează sume 
substanțiale.) In concluzie, se im
pun măsuri hotărîte pentru valorifi
carea marilor posibilități de creștere 
a oilor, a altor animale și în aceste 
zone ale țării în condițiile legii, in
tr-un mod stimulativ, echitabil în 
baza cerințelor de sporire a contri
buției la fondul de stat si implicit 
de bună aprovizionare a populației.

•l

li
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CONSILIILE POPULARE 
-alese de cetățeni,

acționînd împreună cu cetățenii
Măsură de însemnătate capitală 

pentru înfăptuirea politicii 
partidului de dezvoltare rapidă 
și multilaterală a tuturor zo

nelor țării, reorganizarea administra
tivă a teritoriului a fost concepută 
ți realizată in strînsă legătură cu 
revederea structurii, componenței și 
competenței organelor locale ale 
puterii și administrației de stat. 
In Expunerea cit privire la îmbunătă
țirea organizării administrative a te
ritoriului Republicii Socialiste Româ
nia, prezentată la sesiunea extraor
dinară a Marii Adunări Naționale, 
convocată în februarie 1968, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta: „Reor
ganizarea administrativă a țării creează 
condiții pentru creșterea rolului orga
nelor locale ale puterii de stat și îmbu
nătățirea activității acestora, pentru 
participarea tot mai activă a maselor 
largi populare la viața economică și po
litică". Ele au devenit adevărate orga
ne reprezentative ale democrației so
cialiste, care exprimă voința și 
interesele comune ale tuturor fii
lor țării, sînt apte să unească ener
giile. capacitatea creatoare a tuturor 
cetățenilor liberi și egali in drepturi și 
îndatoriri, conștienți că de munca lor 
plină de abnegație depinde progresul 
patriei comune, așa cum de hărnicia 
ți chibzuință oricărui gospodar depinde 
prosperitatea casei sale.

Structurile administrativ-teritoriale 
create acum două decenii au permis și 
permit, in mod optim, materializarea 
principiilor democratice de conducere 
a societății de către popor, pentru 
popor, expresie fundamentală in viața 
societății a principiilor suveranității și 
independenței naționale. Noile organe 
focale democratice ale puterii de stat 
— consiliile populare — s-au afirmat 
tot mai mult ca factori polarizatori ai 
inițiativei, energiei și participării celor 
mai largi mase de cetățeni la înfăp
tuirea obiectivelor dezvoltării econo
mice și sociale în fiecare județ, la 
gospodărirea tuturor localităților, in 
ritm și im consens cu dezvoltarea și 
înflorirea întregii țări.

însuși noul sistem, de organizare 
administrativă a teritoriului, prin 
structura sa simplificată, prin re
nunțarea la verigi intermediare inu
tile, a apropiat conducerea centrală de 
unitățile teritoriale de bază și, totodată, 
de masele largi de cetățeni. Pe calea 
acestui proces de adincire a democra
ției socialiste s-a acționat consecvent 
pe multiple planuri — prini lărgirea 
continuă a ariei atribuțiilor consiliilor 
populare, prin sporirea competenței și 
răspunderii lor, aplicarea, practică tot 
mai cuprinzătoare a principiilor auto- 
conducerii și autogospodăririi terito
riale, dezvoltarea amplă și perfecțio
narea sistemului de legături ale con
siliilor populare cu alegătorii lor, cu 
toți cetățenii, constituirea de forme și 
structuri instituționalizate, ca și de noi 
modalități de acțiune, specifice demo
crației muncitorești-revoluționare.

De acest generos cadru creat pentru 
participarea maselor la conducerea 
treburilor obștești au beneficiat și be
neficiază toți cetățenii țării, indiferent 
de zona in care locuiesc, fără deose
bire de naționalitate, vîrstă. sex, pro
fesie, pentru că substanța democrației 
autentice se identifică întru totul cu 
egalitatea socială deplină a tuturor 
fiilor țării, rezultat al egalității econo
mice, al dezvoltării armonioase, echili
brate a întregii țări.

Se poate spune că organele locale 
democratice ale puterii de stat sint „de 
trei ori*  reprezentative: ca emanație 
a caracterului profund democratic al 
întregii societăți, prin componența lor, 
ca și prin modul lor de activitate.

• Condiții deosebite pentru antrenarea tuturor 
cetățenilor la rezolvarea problemelor gospodărești 
au fost create prin constituirea ORGANIZAȚIEI 
DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE, ole că
rei efective depășesc in prezent 4 000 000 de

Structuri democratice, componență profund democratică
• Caracterul profund democratic al organelor

create o dată cu noua împărțire administrativă a 
teritoriului este definit și garantat prin însăși Con
stituția Republicii Socialiste România, precum și prin 
Legea de organizare și funcționare a consiliilor 
populare. Astfel, legea statuează : „Consiliile popu
lare sint organe locale ale puterii de stat, alese prin 
vot universal, egal, direct și secret, prin care poporul 
exercită puterea de stat in județe, municipiul Bucu
rești și sectoarele acestuia, in celelalte municipii, 
orașe și comune". v

• in virtutea acestor principii, la ultimele alegeri 
pentru consiliile populare ale localităților, au fost 
înscriși în listele electorale 17 MILIOANE de ale
gători, adică practic întreaga populație majoră.

• Interesul larg al cetățenilor față de constituirea 
organelor de conducere democratică ale localități
lor în care ei trăiesc și muncesc este confirmat șî 
de largo prezență la urne cu prilejul alegerilor. 
Pentru consiliile populare ale municipiilor și-au ex
primat opțiunea 99,97 LA SUTĂ dintre cetățenii 
cu drept de vot, iar pentru celelalte consilii popu
lare alese la 15 noiembrie 1987 - 99,99 LA SUTA 
din cetățeni.

• Caracterul democratic și larga cuprindere a 
consiliilor populare se afirmă încă din desfășdrarea 
campaniilor electorale. La ultima companie electo-

Forme multiple, mobilizatoare de participare 
a cetățenilor la treburile obștești

> >5
• La loc de frunte se situează activitatea FRON

TULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE, atit 
prin organizarea campaniilor electorale, cit și prin 
mobilizarea sistematică a maselor largi de membri 
ai organizațiilor reunite in cadrul său la îndepli
nirea programelor de dezvoltare economică și so
cială.

• Numai cu prilejul ultimei campanii electo
rale, FRONTUL DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIA
LISTE a organizat 60 640 intîlniri între can
didați și alegători, la care au luat cuvîntul 
239 000 DE CETĂȚENI care au formulat peste 
100 000 de propuneri gospodărești. 

rală au fost organizate aproape 58 000 de adunări 
pentru propunerea candidaturilor, la care au parti
cipat aproape 6 MILIOANE de cetățeni, dintre 
care peste 270 000 au luat cuvîntul, șusținindu-și 
propunerile și exprimind hotărîrea cetățenilor de a 
conlucra cu cei ce urmau să fie aleși.

• Un aspect deosebit de semnificativ al demo
cratismului alegerilor constă în depunerea, în majo
ritatea cazurilor, a două sau trei candidaturi pentru 
un mandat de deputat. Astfel, dintre deputății ce 
constituie în prezent consiliile populare ale locali
tăților aproape 92 LA SUTĂ ou fost aleși in condi
țiile existenței a 2 sau 3 candidaturi.

• Caracterul larg reprezentativ al organelor fo
cale ale puterii de stat rezultă în mod edificator 
și din amploarea reprezentării cetățenești.
• Astfel, din cele 41 consilii populare ale județe

lor și municipiul București fac parte 4 671 deputați. 
Consiliile populare ale celor 237 municipii și orașe 
sint alcătuite din 7 891 deputați, cele 2 705 co
mune ale țării sînt conduse de consilii populare cu- 
prinzînd 49 693 deputați.

• Componența consiliilor populare corespunde 
structurii populației localităților și județelor, asigu- 
nnd o judicioasă reprezentare a tuturor categoriilor

membri ; în actualele consilii populare ale localită
ților, între 26,3-27,9 LA SUTĂ dintre deputați 
sint MEMBRI Al O.D.U.S.

• Inițiată în acest deceniu, „TRIBUNA DEMO
CRAȚIEI" a devenit o practică frecventă, cadru 
fertil pentru dialogul deschis între cetățeni și or
ganele locale ale puterii și administrației de stat.

• Participant nemijlociți la luarea deciziilor și 
la înfăptuirea lor, oamenii muncii sînt nemijlocit 
prezenți și în activitatea de control. Un efectiv 
de peste 193 000 activiști obștești, constituiți în 
circa 48 960 ECHIPE DE CONTROL AL OAMENI
LOR MUNCII, verifică sistematic 154 000 unități 
socialiste de directă importanță cetățenească. '

• A fost lărgită competența COMISIILOR DE 
JUDECATA, organisme obștești de influențare și 
jurisdicție.

de cetățeni : astfel, 55 LA SUTĂ dintre deputății 
consiliilor populare municipale și orășenești sînt 
muncitori, tehnicieni, maiștri. In consiliile populare 
ale comunelor 63,9 LA SUTĂ dintre deputați sînt 
membri ai cooperativelor agricole de producție, iar 
41,4 LA SUTĂ sînt femei. De asemenea, în con
siliile populare ale localităților urbane peste 37 LA 
SUTĂ din mandatele de deputat sînt încredințate 
femeilor.

• Tineretul țării este reprezentat în organele lo
cale democratice ale puterii de stat prin 27 LA 
SUTĂ din totalul deputaților în consiliile populare 
ale localităților.

• In zonele în care conviețuiesc, împreună cu 
cetățenii de naționalitate română, cetățeni români 
de 'alte naționalități, componența consiliilor popu
lare reflectă prezența activă a tuturor acestora la 
viața și munca duse în comun pentru dezvoltarea 
localității lor, pentru inflorirea patriei.

• In contextul lărgirii continue a democrației 
socialiste, al constituirii sistemului democrației 
directe, prin instituționalizarea unor largi forumuri 
naționale pe domenii de activitate, în cele două 
decenii care au trecut de Ia reorganizarea adminis
trativă a teritoriului au fost instituționalizate !

Legătura cu masele — temeiul activității 
rodnice a consiliilor populare

• Legătura și colaborarea permanente cu marea 
masa a locuitorilor constituie un principiu funda
mental gl activității consiliilor populare. Această 
lâgătură este asigurată, în primul rînd prin îndato
rirea deputaților de a se jntîlni cu alegătorii și a-i 
informa asupra modului în scare și-au respectat 
mandatul, de a conlucra permonent împreună 
cu ei.

• Semestrial, birourile executive ale consiliilor 
populare sînt obligate să convoace ADUNAREA 
CETĂȚENILOR, prilej cu care să informeze asupra 
activității desfășurate în semestrul expirat și să 
expună sarcinile și intențiile consiliului popular 
pentru perioada următoare.

• Aceste adunări se desfășoară Ia începutul 
fiecărui an și dezbat prevederile programelor 
anuale de dezvoltare economică și socială pentru 
localitatea respectivă. Adunarea cetățenilor poate

Atribuții tot mai largi, răspunderi tot mai importante
• O dată cu întărirea caracterului democratic al 

activității consiliilor populare, în cele două de
cenii de la tonstituirea lor a crescut continuu ro
lul acestor organe în conducerea tuturor dome
niilor de activitate pe plan local, competența lor 
conferită prin lege.

• Astfel, în atribuțiile consiliilor populare in
tră :

- adoptarea planurilor de dezvoltare economi- 
co-socială in profil teritorial ;

- adoptarea bugetului local ;
- dezbaterea și adoptarea de programe de ac

tivitate in toate domeniile care privesc dezvolta
rea județelor și localităților ;

- examinarea și rezolvarea propunerilor făcute 
de cetățeni ;

- înființarea de unități economice în directa lor 
subordonare ;

- coordonarea întregii activități de popularizare, 
cunoaștere și înțelegere a hotăririlor de partid și 
legilor statului de către cetățeni ;

- conducerea, îndrumarea și controlarea activi
tății organelor locale de specialitate ale adminis
trației de stat, precum și a unităților economice 
și instituțiilor social-culturale subordonate ;
- consiliile populare județene aleg și revocă 

judecătorii și procurorii-șefi care activează în baza 
teritorială a competenței lor ;

- consiliile populare municipale, orășenești și 
comunale adoptă hotâriri cu privire la dezvoltarea 
multilaterală și complexă o localităților respective ;

- aceleași consilii populare aleg, potrivit legii,

- CONGRESUL CONSILIILOR POPULARE - forul 
colectiv al conducerii activității organelor locale ale 
puterii și administrației de stat, în care se dezbat 
problemele fundamentale ale consiliilor populare, 
ole muncii desfășurate de reprezentanții aleși ai 
maselor populare în organele locale ale puterii de 
stat, in vederea creșterii răspunderii și rolului aces
tora in conducerea treburilor de stat și obștești.

- CONFERINȚA PE ȚARA A PREȘEDINȚILOR 
CONSILIILOR POPULARE — cadru democratic de 
dezbatere a modului in care organele locale ale pu
terii și administrației de stat iși exercită atribuțiile 
ce le revin din hotăririle de partid și legile țării, 
modul în care se aplică măsurile stabilite de con
gresul consiliilor populare, precum și cele proprii, 
pentru îndeplinirea planului de dezvoltare econo- 
mico-socială în profil teritorial.

- CAMERA LEGISLATIVA A CONSILIILOR POPU
LARE - organul permanent, deliberativ al consiliilor 
populare. Este alcătuită din deputați - membri ai 
comitetelor .executive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București.

- CONFERINȚELE PE JUDEȚE ALE DEPUTAȚILOR 
CONSILIILOR POPULARE - întruniri democratice, ce 
dezbat problemele organelor locale ale puterii și 
administrației de stat specifice condițiilor economice 
și sociale existente în unitățile teritorial-adminis- 
trative.

fi convocată ori de cite ori apare necesară consul
tarea păpulațfel 'asupra unpr probleme mai impor
tante privind dezvoltarea localității.

• începind cu anul 1980, au fost instituționali
zate ADUNĂRILE JUDEȚENE ALE REPREZENTANȚI
LOR CETĂȚENILOR.

• O prezență vie pe terenul conlucrării gospo
dărești o formează cele peste 57 500 COMITETE 
DE CETĂȚENI, precum și miile de ASOCIAȚII DE 
LOCATARI,

• In localitățile rurale, continuitatea legăturii 
cu cetățenii este asigurată de peste 10 400 
DELEGAȚI SĂTEȘTI.

• Consiliile populare aleg dintre deputați CO
MISII PERMANENTE, organizate pe principalele 
ramuri și domenii de activitate, potrivit specificului 
si nevoilor locale. In prezent, ființează aproape 
9 400 asemenea comisii.

membrii comisiilor de judecată de pe lingă comi
tetele sau birourile lor executive.

• Printre atribuțiile comitetelor executive și bi
rourilor executive ale consiliilor populare se în
scriu :

- asigurarea executării prevederilor din hotăririle 
de partid și legile țârii de către unitățile adminis- 
trativ-teritoriale ;

- elaborarea proiectelor, planurilor șl progra
melor de dezvoltare econoniico-socială în profil te
ritorial ;
- conducerea, îndrumarea și controlul activității 

unităților economice subordonate ;
- exercitarea, potrivit legii, a controlului asupra 

activității economice a unităților de interes repu
blican ; ■
- organizarea activității de realizare a investi

țiilor, a lucrărilor edilitare, a construcției de lo
cuințe, precum și controlul calității și disciplinei 
in construcții ;
- elaborarea documentațiilor de sistematizare și 

asigurarea respectării lor ;
- executarea la timp și în bune condiții a lucră

rilor agricole de către toți deținătorii de teren ;
- controlul activității comerciale și de prestări 

de servicii, asigurarea îndeplinirii livrărilor la fon
dul de stat și a aprovizionării populației ;
- organizarea, în colaborare cu organele cen

trale de specialitate, a activității de invâțămint, 
cultură și educație, de asistențâ medicală și so
cială ;

- asigurarea participării cetățenilor la rezolvarea 
pe plan local a treburilor de stat și obștești.
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cauza și operă a întregului popor
cerințelor noii calități a muncii

Un nou volum din ampla operă 
teoretică a t o v 
Nicolae Ceaușescu 
lumina tiparului ; 
gida Centrului de 
târî de istorie si 
volumul cuprinde.
re cronologică, texte social-politi- 
ce ce ilustrează concepția revolu
ționară a secretarului general al 
partidului nostru cu privire la a- 
părarea națională a Republicii So
cialiste România. Trăsăturile pro
prii gindirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — profunzimea 
analitică, viziunea novatoare, străi
nă oricăror abordări preconcepute, 
oricăror dogme și șabloane, prin
cipialitatea și rigoarea științifică, 
capacitatea prospectivă — sint, la 
un loc. temeliile trainice pe care 
s-a înălțat, așa cum se relevă în 
volum, o concepție profund origi
nală. de amplă cuprindere și per
spectivă privind apărarea patriei, 
de natură să conducă la desprin
derea unor concluzii și orientări 
practice de mare Însemnătate pen
tru acest domeniu esențial al mun
cii și vieții poporului nostru.

Volumul evidențiază. înainte da 
toate, adevărul că armata noas
tră 
dusă 
unor 
unor 
vorite si nutrite statornic din a- 
dincă dragoste de neam si țară. 
Silit de nenumărate ori de împre
jurări vitrege să-si apere cu arma 
in mină vatra strămoșească, ființa 
de neam, libertatea si independen
ta națională, poporul român nu a 
socotit că pentru aceasta ar exis
ta un preț prea mare, iar fiii săi 
au scris în marea carte a istoriei 
nenumărate pagini de legendar e- 
roism. de neasemuită vitejie, do
vedind prin fapte ce uriașe puteri 
sălășluiesc in sinul unui popor pen
tru care viața de sine stătătoare 
a reprezentat, reprezintă și va re
prezenta mereu suprema aspirație, 
supremul comandament. „Ca un fir 
roșu trec prin întreaga istorie a 
patriei — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — legătura 
strinsă a oștirii cu poporul din 
sinul căruia s-a născut, identifi
carea cu idealurile de libertate, 
dreptate si neatirnare ale maselor 
largi populare, hotărirea nestrămu
tată de a apăra pămintul străbun, 
dreptul poporului de a-și făuri via
ța după propria sa voință".

în acest context, este evidențiat 
faptul că de-a lungul îndelunga
tei sale istorii, poporul nostru, ar
mata sa nu și-au propus nicioda
tă teluri agresive.. ceea ce a ca
racterizat dintotdeauna oștirea ro
mânească fiind lupta pentru păs
trarea neatîrnată a gliei strămo
șești. pentru asigurarea neabătută 
îi libertății și demnității poporu- 
Ui și a țării. Pe asemenea adevă- 
■uri ale îndelungatei noastre isto
rii. pe asemenea învățăminte de 

/ret ale trecutului nostru eroic se 
prijină și se fundamentează âs- 

Tfpfi/doctrina militară românească, 
in centrul căreia se. află apărarea 
independentei și integrității terito
riale

_ țiilor 
' să-și 
otice _ .. . ............
cum dorește, prezentul și viitorul. 
România socialistă — relevă se
cretarul general al partidului — 
nu urmărește și nu va urmări 
niciodată țeluri agresive. împotriva 
vreunui stat. în orice împrejurări, 
întotdeauna, patria noastră. po
porul român vor lupta numai și 
numai pentru apărarea indepen
denței și suveranității sale. împo
triva oricărei încercări de domina
ție și asuprire. pentru a asigura 
națiunii noastre dreptul de a-și 
făuri societatea socialistă și comu
nistă in mod liber. în conlucrare cu 
celelalte țări socialiste.

a r ă ș u 1 u i 
a văzut recent 
realizat sub e- 
studii și cerce- 
teorie militară, 
intr-o orindui-

populară, făurită și con- 
de, partid, este moștenitoarea 
glorioase tradiții de luptă, a 
străvechi virtuți ostășești, iz-

a patriei, asigurarea condi- 
propice pentru ca poporul 

făurească, in pace, liber de 
ingerințe străine, asa pre

Analizînd evolu
ția organismului 
militar românesc, 
legătura sa indi
solubilă cu poporul 
din sinul căruia s-a 
plămădit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
sublinia că armata 
noastră nouă con
stituie una dintre 
cele mai importan
te creații ale ani
lor revoluției și
construcției socia
liste, făurirea și
dezvoltarea aces
teia fiind legate 
nemijlocit de ma
rile transformări 
revoluționare pe
trecute in acești 
ani. sub conducerea 
partidului comu
nist. în societatea 
românească: „Re
organizate pe baze 
noi — arată se
cretarul general al 
partidului — for
țele armate au de
venit scut de nă
dejde al interese
lor vitale ale po
porului muncitor, 
liber si stăpin pe 
soarta sa, apără
toare ale mărețelor 
cuceriri socialiste 
ale oamenilor 
muncii, ale inde
pendenței si su
veranității patriei, 
pune astăzi de o armată puternică, 
temeinic instruită, cu 
nivel de organizare, bine 
cu armament și tehnică 
conștientă de menirea sa 
tatea noastră, profund 
cauzei partidului si poporului, ca
pabilă să apere prezentul si viito
rul luminos al națiunii noastre so
cialiste".

Textele Incluse tn volum relevă, 
ca o idee-forță a gindirii secre
tarului general al partidului nos
tru. teza potrivit căreia apărarea 
patriei reprezintă cauza și opera 
întregului popor, a tuturor fiilor 
patriei. Un război de apărare, arăta 
in acest sens 
Nicolae 
cit un 
ria se 
frontul 
generală la luptă a întregului po
por. Pe temelia acestei concepții, 
ce valorifică la cel mai înalt ni
vel experiența istorică a poporu
lui român, învățămintele necurma
telor sale bătălii pentru dreptate 
socială, pentru unitate și libertate 
națională, a fost conceput și reali
zat un original sistem al puterii 
militare a tării, alcătuit din ele
mente structurate după modelul 
armatei permanente, regulate și din 
formațiuni populare de apărare, 
constituite pe principiul teritorial și 
al locului de muncă, sistem menit 
să realizeze, prin valorificarea în
tregului potențial material și 
uman al națiunii, zădărnicirea ori
căror Încercări de agresiune.

în paginile volumului prinde 
luminos contur un patrimoniu de 
idei de mare valoare principială si 
practică cu privire la rolul arma
tei in viata economică, social-po- 
litică și eultural-știlnțifică a pa
triei. la continua diversificare a 
funcțiilor acesteia. Ia cerința in
tegrării sale profunde in viața tă
rii — ca o condiție și o chezășie 
a sporirii capacității sale de a-și 
realiza la un înalt nivel misiuni
le încredințate : „Deci, in noile 
condiții, trebuie să împletim și mai 
strins munca pentru dezvoltarea 
patriei cu pregătirea de apă
rare a patriei — arăta tovarășul

se ex- 
conflic- 

Unica 
si Iiti- 
tratati-

România dis
un înalt 
înzestrată 
militară, 
în socie- 
devotată

........ tovarășul 
Ceaușescu. nu poate fi de- 
război popular, iar victo- 
va obține nu numai pe 
de luptă, ci prin ridicarea

Nicolae Ceaușescu. Numai asa ar
mata noastră își va face pe deplin 
datoria și va fi și mai strîns le
gată de întregul popor, va ști de 
ce trebuie să facă totul pentru a 
apăra munca pașnică, viată și inde
pendenta României".

în lumina aceleiași larg cuprin
zătoare viziuni, armata a fost în
vestită cu însemnate funcții poli
tico-educative. ea fiind chemată ca
— deopotrivă cu asigurarea unei 
inalte pregătiri de luptă a tutu
ror militarilor, cu sporirea neîn
cetată a capacității sale de acțiune, 
cu însușirea științei și artei mi
litare moderne — să contribuie la 
dezvoltarea conștiinței noi. socia
liste. la 
profunde 
„Armata 
strument 
ostașilor 
arată tovarășul Nicolae Ceaușescu
— ea este și trebuie să fie si o 
înaltă scoală de educație politică, 
comunistă a tineretului. Prin activi
tatea politică din armată trebuie să 
se cultive în rindul tinerilor ostași 
nobilele sentimente ale patriotis
mului socialist, devotamentul fată 
de partid și popor, fată de cauza 
socialismului, dragostea de muncă, 
hotărirea de a-și consacra întreaga 
energie progresului societății noas
tre socialiste".

Noua culegere’de texte social-po
litice din opera secretarului gene
ral al partidului evidențiază cu. 
deosebită putere luminoasa sa 
concepție privitoare la capacitatea 
popoarelor de a asigura astăzi, prin 
acțiune fermă, prin luptă unită, 
eradicarea războiului din viata o- 
menirii. ca soluție a problemelor 
ce confruntă lumea contemporană, 
în acest spirit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu afirmă cu 
exemplară consecvență că războa
iele nu conduc la rezolvarea di
ferendelor dintre state, dimpotri
vă. creează noi și noi probleme, a- 
gravind atmosfera de neîncredere și 
suspiciune, climatul de tensiune, 
stările de încordare dintre acestea. 
Mai mult, in împrejurările 
le. războaiele, fie ele locale 
nale — in cursul cărora nu 
se distrug mari bunuri și

plămădirea unor vii și 
sentimente patriotice, 

nu este numai un în
de pregătire militară a 
chemați sub drapel —

actua- 
ori zo- 
o dată 
valori

materiale și spirituale, se irosesc 
uriașe resurse economice și fonduri 
financiare — primejduiesc pacea în
tregii lumi, amenințînd să 
tindă, să se transforme în 
te la scară internațională, 
alternativă la neînțelegeri 
gii trebuie să o reprezinte
vele, contactele politlco-diplomati- 
ce, care, oricît de îndelungate și 
grele ar fi. sint infinit mai de 
preferat decit conflictele armate, 
generatoare de atîtea pierderi ma
teriale și umane, de atîtea sufe
rințe. întemeiată pe o asemenea 
convingere, țara noastră acționea
ză neabătut pentru realizarea des
tinderii. pentru înlocuirea „dreptu
lui forței" - cu „forța dreptului", 
pentru edificarea unei noi ordini 
economice și politice internaționa
le. întemeiată pe noi raporturi în
tre state, pe principiile respectu
lui independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne, colaborării mutual-a- 
vantajoase. nerecurgerii la forță și 
la amenințarea cu folosirea aces
teia. în acest context, secretarul 
general al partidului nostru mili
tează cu pilduitoare stăruință, așa 
cum se relevă în volum, pentru 
realizarea dezarmării. în primul 
rînd a dezarmării nucleare, pentru 
a se ridica de Pe umerii popoare
lor greaua povară reprezentată de 
aberanta cursă a înarmărilor, pen
tru a se folosi uriașele mijloace 
materiale și umane, cheltuite în 
scop de distrugere, pentru rezol
varea marilor probleme ale umani
tății : eradicarea bolilor, subnutri
ției. neștiintei de carte, flagelului 
drogurilor etc. Toate .acestea re
prezintă coordonate esențiale ale 
unei noi gindiri politice, ale unei 
noi abordări a problemelor lumii 
contemporane, pentru care cu e- 
xemplară consecventă acționea
ză România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Totodată, așa cum se subliniază 
în volum, țara noastră consideră 
că in actuala situație internațio
nală trebuie să se intensifice lupta 
forțelor iubitoare de pace, a na
țiunilor de pretutindeni pentru ca 
pacea — bunul cel mai de preț al 
omenirii — să fie salvată, pentru 
ca să se imprime un curs nou e- 
voluției evenimentelor vieții inter
naționale. „Pornind de la realită
țile lumii contemporane, de Ia 
complexitatea situației internațio
nale — se arată in Raportul pre
zentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la cea de-a V-a 
Conferință Națională a partidului 
— România consideră că omenirea 
se află intr-un moment hotăritor 
al existenței sale. Avem convin
gerea că, acționind unite, forțele 
progresiste, realiste din Europa si 
din întreaga lume, toate popoarele 
lumii pot și vor determina o schim
bare a raportului de forțe în fa
voarea păcii si colaborării, pot asi
gura triumful rațiunii, apărarea 
vieții pe planeta-noastră".

Integrată armonios in ...gîndir.ea 
social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. concepția sa 
profund originală și larg cuprin
zătoare privind apărarea naționa
lă a Republicii Socialiste România 
evidențiază cu strălucire — asa cum 
o relevă paginile volumului recent 
apărut sub auspiciile Editurii Mi
litare — permanenta preocupare și 
înalta răspundere cu care secreta
rul general al partidului acționea
ză pentru apărarea independenței 
și integrității patriei — istorice cu
ceriri ale poporului — pentru asi
gurarea tuturor condițiilor in măsu
ră să fructifice plenar uriașul po
tențial de creație istorică al na
țiunii isocialiste române.

Silviu ACHIM J

Media de virstă la întreprinderea 
de tricotaje din Miercurea-Ciuc fiind 
în jur de 30 de ani. se poate afirma 
că circa jumătate din personalul 
muncitor se situează sub aceasta ci
fră. Tinerii dețin cea mai mare pon
dere in secția de tricotaje a unității. 
Deasupra intrării in secția respectivă 
se poate citi pe un panou : „Tinere, 
pomul după roade se cunoaște, iar 
omul după fapte. Virsta tinără e 
virsta faptelor demne". Cuvinte ce 
îndeamnă la reflecție. „Dacă la in
trarea intr-un schimb n-as mai ve
dea aceste cuvinte, presimt că mi-ar 
lipsi. Le caut cind vin la lucru, le 
zăresc si pășesc la locul de muncă 
mai încrezătoare 
mai dornică de a munci mal bine, 
mai mult" — ne spune muncitoarea 
Petres Klara, deținătoarea locului I 
in întrecerea utecistă „Tineretul fac
tor activ în dezvoltarea intensivă a 
economiei naționale".

La etaj se află secția 
Aici se croiesc, se taie și 
blează părțile tricoturilor, 
produsele finite. Destinate în pro
cent de peste 95 la sută exportului. 
Sarcină de mare răspundere, in care 
e implicat întregul colectiv. „Spor 
la muncă in îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe azi !" — stă scris cu li
tere mari la intrarea in imensa hală 
a secției, pentru noul schimb care-și 
începe ziua de lucru. Urarea are si o 
completare, pe peretele din interior, 
pe care o citesc la ieșire cei ce pre
dau ștafeta : „Vă mulțumim 
rezultatele obținute azi !“.

Așadar, formulări-îndemn, 
lări-apel sub semnul cărora 
se desfășoară, se încheie o zi. 
zi de muncă. Jalonează ele insă un 
sistem închegat, permanent al pro
pagandei vizuale ? Si mai ales, răs
punde această eficientă formă a 
muncii politice de masă comanda
mentelor actuale, sarcinilor ce revin 
colectivului de muncă al întreprin
derii de tricotaje din hotăririle Con
gresului al XIII-lea al partidului, 
ale Conferinței Naționale, este sub
ordonată îndeplinirii prevederilor 
planului anual si cincinalului ? Sint 
întrebări la care am căutat răspuns 
mai intîi la întreprinderea amintită.

— Preocupările noastre prioritara 
sint îndreptate spre realizarea ex
portului și a calității — ne spune to
varășa Maria Antal, secretarul comi
tetului de partid. Sigur, aceste obiec
tive se intercondiționează. Acționind 
în direcția unuia. îl realizăm și pe 
celălalt, iar faptul că noi. o între
prindere tinără. 
reorganizarea 
rială. producem 
noscută tradiție 
jelor este un 
al prestigiului de care _ 
După cum argument este si câști
garea de noi parteneri de peste ho
tare. cu care anul acesta am Înche
iat contracte sau cele circa 130 noi 
modele lansate în fabricație pentru 
anul în curs, ele avind o contextură 
mult mai complexă ca Pină acum. 
Din acest motiv, formele muncii po
litice de masă, in special propaganda 
vizualș, ,sîpt, îndreptate spre mobili
zarea colectivului pentru realizarea 
comenzilor pentru export. în condi
ții calitative fără reproș, ale înca
drării stricte in normele de consum.

într-adevăr. in acest sens s-a fă
cut mult, la întreprinderea de trico
taje și. deopotrivă, bine, în susține
rea aprecierii venind bunele rezulta
te ale anului trecut, cind au fost 
onorate toate contractele, fără refu
zuri de calitate, demararea în con
diții bune a noului an de producție 
și Înregistrarea primelor succese. Ne 
retine mai intii atenția caracterul 
informativ-educativ al propagandei 
vizuale, concretizată in panouri, ga
zete de perete. îndemnuri, fotomon
taje. chemări, grafice. Ni se pare 
bună ideea comitetului de partid, a 
factorilor responsabili de a expune 
in holul principal al unității — acolo 
pe unde cel puțin de două ori pe zi 
trece fiecare om al muncii din în
treprindere — două mari grafice, in
tr-o atractivă prezentare, care nomi
nalizează atit principalii indicatori

in forțele mele.

confecțil. 
se asam- 
alcătuind

pentru

formu- 
începe. 
fiecare

ce a luat ființă după 
administra tiv-terito- 
pentru țări cu recu- 
în industria tricota- 

argument al calității, 
ne bucurăm.

FLACĂRA MEREU VIE A PATRIOTISMULUI V-.

de plan si angajamentele asumate in 
întrecerea socialistă, cit si stadiul 
îndeplinirii lor lunare de către fie
care secție. Ele reprezintă, de fapt, 
oglinda întreprinderii, care reflec
tă concentrarea eforturilor colectivu
lui de muncă de la director la mun
citor. Imaginea este întregită de gra
ficele din secții, care urmăresc înde
plinirea planului fizic la nivelul fie
cărei formații de lucru. Este semni
ficativă. în acest sens, opinia expri
mată de Biro Elisabeta. maistru la 
„grupa nouă" din secția confecții, 
formație de lucru fruntașă in între
cerea socialistă :

— Avind în față aceste grafice, 
apare interesul de a vedea cum stau 
și alte formații cu realizarea sarcini
lor. Comparația se impune de la 
sine, stimulindu-ne la o muncă și 
mai susținută pentru a nu rămine 
in urmă sau. mai bine-zis. pentru a 
fi si a ne menține în frunte.

Cu efecte stimulatoare in activita
tea de producție se dovedește expu
nerea la loc vizibil, in fiecare secție

ÎNSEMNĂRI
DIN MIERCUREA-CIUC

a criteriilor pentru acordarea titlului 
de „fruntaș in întrecerea socialistă", 
iar alături panourile cu fotografiile 
fruntașilor. Stăm de vorbă cu mun
citoarea fruntașă Militina Văleanu : 
„Este o mare cinste a avea fotogra
fia. la -acest panou, dar totodată si o 
mare răspundere. De-acum incolo 
nu mai poți munci mai rău. cu re
zultate mai slabe. Pot. cu 
ca alte colege de muncă să 
panou, dar dacă ai fost o 
dențiată iți rămine pentru 
starea de întrecere, de autodepășire' 
Grefată pe sarcinile de 
propaganda vizuală, prin 
se forme. îndeamnă la 
risipei materiei prime si _ 
lelor. la economisirea energiei elec- 
trioe. în secția de tricotaje ne atrage 
atenția următorul calcul si îndemn 
la chibzuință, scris pe un mare pa
nou : „Oameni ai muncii. Prin redu
cerea cu 5 la sută a consumului de 
energie electrică economisim anual 
57 000 kWh. adică necesarul pentru 
300 ore de funcționare a secției tricotaje".

Nu ne putem referi la toate for
mele de extindere si diversificare a 
propagandei vizuale, la întreprinde
rea de tricotaje, 
le-am prezentat 
larg e pentru a 
responsabili sint 
ciența promovării acestei forme a 
muncii politice de masă. Dar nu pe 
deplin și nu în totalitate. Mai sint 
și minusuri. Spre exemplu, deși co
mitetul de partid a stabilit măsuri 
pentru amenajarea vitrinei calității, 
cei care trebuiau să o materializeze 
au făcut-o de mintuială. Prezentarea 
in două reduse spații de expunere 
a cite unui produs, cu simplul in- 

' Scris „bifați exeHiplu" si „Nu ur
mați". nu este de natură să convingă, 
să determine atitudini, să în
demne la autoaprecierea calității 
muncii. Aceasta cu atit mai mult cu 
■Cit respectivele produse. îndeajuns 
de prăfuite, n-au fost înlocuite de 
foarte multă vreme, pierzindu-se din

siguranță, 
ajungă la 
dată evi- 
totdeauna

producție, 
alte dlver- 
înlăturarea 
a materla-

Dacă pe 
intru ci tva 

sublinia că 
constienți

acestea 
mai pe 
factorii 
de efi-

vedere, neglijîndu-se deci actualita
tea și concretețea propagandei vi
zuale. respectiv eficiența ei. Și nu 
este unicul caz. Dacă am văzut pe 
un panou înscris numărul absente
lor nemotivate și ce producție s-a 
pierdut datorită lor. n-am observat 
în schimb o nominalizare a celor ce 
și-au făcut obicei din a absenta si a 
intirzia, o luare de atitudine împo
triva mentalității lor. Dar iată că 
„actualitatea" lipsește de la inseși 
„inițiativele muncitorești" ale co
lectivului. Sint mai multe asemenea 
inițiative sub diferite generice „Mar
ca întreprinderii", „Eu produc, eu 
controlez, eu răspund", „Fiecare ca
dru tehnic să rezolve cel puțin o 
problemă tehnică", „Contul de eco
nomii al grupei sindicale" și altele 
care ar trebui „să vorbească" de im
plicarea colectivului in rezolvarea 
problemelor de producție. Dar o- 
glinda inițiativelor a pierdut caden
ța și nu mai e în pas cu timpul ; 
graficele care ilustrează inițiativele 
nu au fost aduse „la zi", ele au ră- - 
mas undeva pe la mijlocul anului 
trecut.

Cam la același nivel de actualizare 
au rămas inițiativele muncitorești si 
la întreprinderea filatura de lină 
pieptănată din Miercurea-Ciuc. „Cei 
cărora le-am dat sarcină nu și-au 
îndeplinit-o" — ni se spune la co
mitetul de partid al unității. Dar 
oare acest fapt a absolvit de răs
pundere organul de partid respectiv? 
Mai ales că urmărirea si controlul 
Îndeplinirii ei se face, se poate face 
zilnic, graficele fiind expuse în calea - 
tuturor — in holul unității. în curtea . 
filaturii se află și o gazetă satirică. 
„Fire încîlcite", idee bună, dar lă
sată la jumătate, intrucit nu aflăm 
deloc cine si de ce mai „incilceste - 
firele" la locul de muncă. Desigur, 
am văzut și la filatură o propagandă 
vizuală bună, ancorată pe problemele 
producției, cu certe valențe educa
tive. Iată ca exemplu doar două în
scrisuri așezate la loc vizibil : „Re
ducerea cu numai 5 minute pe zi a 
timpilor neproductivi ai utilajelor 
Înseamnă 10 tone fire finite pe an" 
«au „Creșterea cu 1 la sută a indice
lui de valorificare a materiei prime 
inseamnă 32 tone fire în nius ne an". 
Dar tot aici se poate face și urmă
toarea remarcă. Depozitarea materiei 
prime pe mai tot parcursul anului se 
face în hala mare, lingă un perete pe 
care a fost concentrată propaganda 
vizuală, dar acesteia nu i s-a găsit 
un alt spațiu adecvat. Iar posibili-- 
tăți există, cum ne confirmă si to- 

. - secretar ad-
propagandă 

al intreprin-

varășul Ștefan Ianoși, 
junct cu probleme de 
la comitetul de partid 
derii.

Din discuțiile purtate
responsabili de la cele două între
prinderi am înțeles că se cunosc si 

. se recunosc deficientele propagandei 
vizuale, că în această perioadă se 
acționează intens pentru actualizarea 
ei, căutîndu-se noi si noi modalități 
de expunere si exprimare a unui 
conținut adecvat, prin care .să se 
contribuie operațiv si eficient la mo
bilizarea colectivelor de muncă pen
tru îndeplinirea exemnjar# p sarci
nilor fee ie revin' in acest nou și 
hotăritor an al actualului cincinal. 

Vom reveni .deci ia unitățile amin
tite pentru a constata un neoesar gi 
așteptat reviriment.

Nicolae ȘANDRU 
corespondentul „Scînteii*

cu factorii

PROMOVAREA CREAȚIEI MUZICALE ROMÂNEȘTI

Pe /e exigențele compozitorului
Iu exigențele publicului

(Urmate din pag. I)
Drumul pe care a pășit țara, dru

mul edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, nu este de
loc ușor de străbătut. La Confe
rința Națională a partidului, in 
decembrie 1987. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Se 
manifestă încă lipsuri, vor mai 
apărea greutăți. Trebuie să acțio
năm insă in spirit revoluționar să 
Ie învingem, să le înlăturăm ! Să 
nu ne temem niciodată de ce este 
greu Niciodată adevărații pa- 
trioți nu s-au temut de greu. Pa
triotismul nu este doar o „stea 
polară", o busolă in viață. Este și 
măsura demnității, a măreției uma
ne. Este cadrul afirmării depline a 
omului, al manifestării lui ca fău
ritor de istorie. Poporul, adevăra
tul făuritor al istoriei eroice a pa
triei noastre,,a trecut totdeauna cu 
fruntea sus prin vremi de res
triște, a înfruntat cu demnitate 
greutățile vieții și le-a învins. 
Acum, cind e stăpin in propria-i 
țară, are conștiința forței, a ca
pacității sale de a învinge orice 
greutăți i-ar mai apărea in dru
mul spre progres, prin muncă 
avintată, prțn gindire temerară.

Propășirea țării se asigură prin 
muncă, nu cu vorbe. „Voi progre
sul și nimic altceva decit progre
sul" — declama Cațavencu. perso
najul in care marele nostru dra
maturg I.L. Caragiale sintetizase de- 
mtgogia politicienilor burghezi, 
pornind do la faptul că un ase
menea personaj nu făcea abso
lut nimic pentru ca țara să pro
greseze intr-adevăr. Se mai pot 
auzi și azi voci care, asemenea lui 
Cațavencu, vor să ne convingă că 
„ard" pentru propășirea țării, dar 
care se hrănesc in fapt dintr-o 
profundă ura față de tot ce se rea
lizează in România socialistă ; voci 
care încearcă să pătrundă pină in 
spațiul carpatin pe calea „lungimi
lor de undă" ale unor posturi de 
radio stipendiate cu prețul trist al 
trâdădii celui mai nobil senti
ment : sentimentul iubirii de țara. 
Ademenite de asemenea voci, 
citeodată. unele firi labile se 
trezesc deodată dominate de... do
rul de ducă. Se găsesc și dintre 
aceia care au naivitatea de a-și 
..motiva" in felul următor gestul 
lor absurd : „pentru a se realiza". 
Dar realizarea nu este un fotoliu 
în care cineva să se așeze și, flu- 
turind o diplomă, să obțină ono

ruri. Realizarea profesională este 
un proces dinamic, mereu in con
sens cu spiritul vremii, cu cerin
țele fiecărei etape ; este un drum 
continuu, fără stații și fără halte, 
un drum de muncă, de învățătură.

Specialistul care vine intr-o în
treprindere industrială, intr-o uni
tate agricolă sau intr-o instituție 
de știință, de invățămînt. nu se 
„așază" la de-a gata. Modul ospi
talier în care îl primesc oamenii 
este un semn de încredere în el. nu 
însă și o dovadă că în locul res
pectiv toate lucrurile șint rezolvate. 
Pretutindeni mai sint lucruri de 
făcut, mai sint dificultăți de în
vins. Și ar fi o gravă eroare să 
considere că nu el. ci alții, trebuie 
să pună umărul și să soluționeze 
problemele cu care se confruntă. 
Sau să deplingă. in mod laș „lip
sa condițiilor", cind datoria lui pa
triotică este tocmai aceea de a face 
mai bune aceste condiții, de a or
ganiza mai bine locul său de mun
că, de a introduce metode înainta
te, fără să aștepte ca altcineva să 
fertilizeze pentru el un loc sub 
soare. Cei mai mulți își înțeleg in 
mod activ misiunea socială. Înțe
leg că societatea i-a pregătit pen
tru a fi promotori ai progresului 
și acționează în acest sens.

Este cunoscut că ..exodul de cre
iere" a ajuns o modă in lumea ca
pitalului. Tn două decenii, țările in 
curs de dezvoltare au fost lipsite 
de mai bine de o jumătate de mi
lion de cadre cu pregătire superi
oară. trasîndu-se astfel o cale in
versă a transferului de inteligență 
și. prin ea. de tehnologie : de la 
cei-săraci către cei bogați. Furtul 
de inteligență a făcut să se acu
muleze și mai multă bogăție in 
țările dezvoltate, in timp ce țările 
slab dezvoltate au devenit și mai 
sărace. Este limpede in numele 
cărui „ideal" se face auzit „cinte- 
cul de sirenă" care ademenește 
spre alte meleaguri posesori de di
plome universitare... Cit despre 
„realizarea", ce e prezentată drept 
miză, lucrurile sint. de asemenea, 
limpezi : ea înseamnă robie, în
seamnă exploatare, cu atit mai 
mult in vremea din urmă, cind 
milioane și milioane de posesori de 
diplome din țările occidentale iși 
pierd locul de muncă și, o dată cu 
acesta, sensul existentei.

Adevăratul cadru al realizării 
fiecăruia este propria sa patrie. 
Aici este nevoie de munca fiecă
ruia. de competența fiecăruia, de

dăruire, de abnegație, de patrio
tism. In toți acești ani ai noii isto
rii a țării, patriotismul s-a dovedit 
a fi o sursă de putere pentru ge
nerații întregi, de a trece peste 
greutăți, de a învinge. Acele ge
nerații romantice care au intrat in 
viață în anii din zorii erei socia
liste au trecut prin citeva mari 
încercări. Au fost mulți cei ce au 
plecat ca voluntari pe frontul anti
hitlerist. Și apoi, tot ca voluntari, 
la Bumbești-Livezeni sau pe alte 
șantiere naționale de muncă pa
triotică. „Hei-rup-ul“ ce-i însu
flețea atunci îl mai aud și azi... 
Se sculau noaptea și plecau pe șan
tier ca să mai sape citeva ore în 
plus și să-și asigure cîștigarea dra
pelului. Iar drapelul nu era un 
fetiș. Era un simbol al triumfului. 
AI voinței de a învinge. Al forței 
brațelor lor. Și a fost nevoie, de 
această forță a brațelor lor. în ope
ra de refacere a țării. în înfăp
tuirea primelor cincinale. în pri
mele acțiuni de industrializare. 
Apoi Ii s-a cerut să învețe și iar 
să învețe. Să gindească și iar să 
gîndească. Pentru că se trecea la 
schimbarea structurii producției, la 
modernizarea economiei, iar inves
tiția de gindire, de inteligență de
venea din ce in ce mai importantă. 
De Ja lopată și tîrnăcop s-a trecut 
Ia strungurile simple, apoi la altele 
mai complexe, pe urmă la mașini- 
unelte cu comandă numerică, la 
linii tehnologice automatizate, la 
calculatoare electronice si la ro
boți. în noile condiții, pasiunea in 
muncă a cunoscut și cunoaște ma
nifestări noi. Vremurile entuzias
mului de început al noii epoci au 
trecut. Dar ele au lăsat moștenire, 
ca toate celelalte timpuri ce au de
venit istorie, elanul revoluționar, 
bucuria muncii și a biruinței, de
votamentul nețărmurit, abnegația 
patriotică.

Au trecut anii. S-a schimbat din 
temelii țara, s-au schimbat oame
nii. Trenurile ce merg spre vi
itor poartă, acum, încărcături noi. 
necunoscute în urmă cu numai 
cițiva ani. racordate la noua revo
luție tehnico-științifică. la noua re
voluție agrară, la revoluția pentru 
dezvoltarea multilaterală a socie
tății românești. Dar sentimentul 
activ al iubirii patriei constituie și 
azi, ca întotdeauna, o valoare su
premă, fiind factorul hotăritor de 
legătură sufletească între omul 
care muncește și țara pentru care 
muncește.

O
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Ore de laborator la Liceul industrial nr. 3 din Reșița
Foto : Sandu Cristian

Trei simfonii programate în finala 
Festivalului național „Cîntarea 
României" (cîntate la filarmonicile 
dm Craiova, Tirgu Mureș și de Or
chestra simfonică Radio), premiera 
baletului „Vibrații contemporane" — 
pe scena Operei Române, premiul I, 
in cadrul aceleiași mari competiții, 
prezentarea Simfoniei a Il-a la un 
important festival polonez, realizarea 
unei comenzi speciale pentru Societa
tea internațională de muzică contem
porană de la Varșovia etc. — sint ar
gumente importante, fără îndoială, 
pentru cartea de vizită a unui tinăr 
compozitor. Unul dintre tinerii com
pozitori afirmați in ultimii ani, care 
a devenit o prezență în viața coq- 
certistică a țării. Pentru că Șerban 
Nichifor, in momentul de față, lu
crează la un oratoriu intitulat „Re
member" — dedicat eroilor luptei 
antifasciste, are în plan cea de-a 
Vl-a Simfonie, dedicată aniversării 
centenarului Ateneului Român. Adi
că, prin activitatea sa, se ilustrează 
clar traiectoria componisticii sem
nate de tinăra generație.

— Să știți însă — afirmă Șerban 
Nichifor — că nu se poate vorbi de 
„tabloul" tinerei generații de com
pozitori fără a ține seama de efortul 
comun al tuturor, de la maeștri la 
tinerele condeie, de marcarea conti
nuității în evoluția muzicii româ
nești. Mai ales cind discutăm despre 
valorificarea spiritului românesc, a- 
cest lucru este deosebit de impor
tant. Pentru că de fapt se releva 
trăsături distincte ale creației noastre 
naționale : arcul peste timp, conti
nuitatea. legătura intre tradiție și 
creațiile de ultimă oră.

— Publicul, după părerea dv., cu
noaște tndeajuns acest fenomen ?

— Cred că sint incă multe de făcut. 
Spre exemplu. Ia anume festivaluri 
de muzică contemporană, adică eve
nimente in viata artistică, să fie pro
gramate și lucrări aparținînd altor 
școli europene, care ar pune și mai 
bine in valoare diversitatea stilisti
că a tinerelor noastre condeie.

I

cinema
• ztmbet de soare : SCALA (11 03 72'
— 9; 11; 13: 15; 17,15; 19,30, FAVORIT
(45 31 70) - 9: 11 ; 13; 15; 17: 19.
FLAMURA (85 77 12) — 9: II: 13; 15; 
17; 19
• Extemporal la dirigențle : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FEROVIAR (50 51 40) — 9: 11 ; 13; 15: 
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Totul se plătește : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 15: 17: 19
• Unde ești, copilărie 1 : MUNCA 
(21 50 97) — 15
• Duetul : PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19
• Incoruptibilul de la etajul XIX : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15;

teatre
<71 30 85) 
(21 31 86)

(15 SI 10)

17; 19. GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
O Drumuri neumblate : BUZE5TI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Miss Iugoslavia : PACEA
— 9; 11; 13: 15; 17; 19. ARTA
— 9: 11; 13: 15; 17; 19
• Lăcomia : TIMPURI NOI
— 9; 11; 13: 15; 17; 19
• Mesagerul Invincibil: FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17: 19. COTROCENI 
(49 48 48) — 15: 17: 19
• Misiune specială : GIULEȘTI
(17 55 46) - 9; 11; 13; 15: 17; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9: 11 : 13; 15;
17; 19
• Inspectorul »1 braconierii •— 15;
19, Program special pentru copil si 
tineret — 9; 11; 13: 17 : DOINA
(16 35 38)
• Urmărire la Amsterdam: STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19.30

• Teatrul National (14 7171. Sala 
mare : Nu se știe niciodată — 18; 
(sala Amfiteatru) : Un anotimp fără 
nume — 18; (sala Atelier) ~ ' — 18
• Teatrul de operetă 
Victoria șl-al ei husar —
• Teatrul „Lucia Sturdza !
(sala schitu Măgureanu,
Cu ușile închise — 18
• Teatrul Mie (14 70 81) 
Înstelat deasupra noastră -
• Teatrul Foarte Mic 
Ana-Lla — 18,30
• Teatrul de comedie
Capcană pentru un bărbat singur 
— 18

Faleza

(13 63 48) :18
Bulandra"

14 75 46):
: Cerul

- 18
(14 09 05) 1

(16 64 60) t

— Dar concertele-dezbatere ? Mă 
refer la acele ateliere-dezbatere ofe
rite cu citeva stagiuni in urmă de 
Radioteleviziune ; nu-și aveau rolul 
lor bine definit in acest sens ?

— Astfel de formule ar fi utile, 
tn primul rînd, pentru instrucția pu
blicului. Nu pot să nu amintesc de 
o idee a Filarmonicii „George Enes- 
cu“ de a face o stagiune de muzică 
contemporană (muzică de cameră, 
corală, muzică simfonică). Vedeți, 
vorbeam de o largă paletă stilisti
că ; intr-un festival, mai multe lu
crări prezentate ar oferi și mai clar 
această imagine. Aș da citeva exem
ple. O pagină compusă de Adrian 
Iorgulescu, de exemplu, ar demon
stra că este vorba de un clasicism 
structural, un condei care echili
brează cu inteligență forma și 
fondul muzicii,- realizînd o sinteză 
originală între elemente de tradiție 
și cuceriri de ultimă oră. Lucrările 
lui Călin Ioachimescu insă propun 
orientări, reevaluări ale muzicii elec- 
troacustice. cu imagini sonore de 
mare originalitate și cu profunzime 
ideatică.- în schimb, opusurile lui 
Mihnea Brumariu demonstrează că 
acesta merge pe o dăle proprie, ca și 
Andrei Tânăsescu. de altfel, orien
tată spre acel neoromantism — di
recție importantă a muzicii noastre, 
în fine, in compozițiile lui Adrian 
Pop se simte clar că etosul e o con
tinuare directă a tradiției muzicii 
transilvane de a cultiva folclorul, așa 
cum au procedat Liviu Glodeanu. 
Mihai Moldovan. Si aș putea da si 
alte exemple.

— Să subliniem și numele compo
zitoarei de mare prestigiu, Liana 
Alexandra, și reușitele sale in a sin
tetiza intr-un limbaj original reeva
luarea consonantei incă inedite, dar 
care să fie și accesibile. De aseme
nea, Doina Rotaru-Nemțeanu —• 
compozitoare sensibilă, un condei li
ric care apelează mereu la acel par- 
lando-rubato, specific doinelor noas
tre. Este evidentă legătura compo
zitorilor noștri tineri cu folclorul 1

— Este evidentă, chiar dacă in a- 
numite situații e indirectă. Imaginile 
sonore pot ti abstracte sau nu. se 
pot referi sau nu explicit la fondul 
nostru popular, dar legătura este, 
oricum, indisolubilă.

— Șint cintați, adică programați 
îndeajuns, tinerii noștri compozitori?

— Nu. Și acele festivaluri de care 
vorbeam, susținute in toate orașele 
în care ființează filarmonici, atelie- 
rele-dezbatere ar fi binevenite. Ar 
stabili o legătură directă cu publicul, 
cu un public cit mai larg. Cu ani 
de zile in urmă s-au propus publicu
lui meloman și multe lucrări „stra
nii", să le spunem, care au produs 
nedumeriri : lucrări care au stirnit 
dezaprobarea auditoriului. Noi, deci, 
avem datoria de a demonstra insă, 
acum, că muzica noastră este scrisă 
pentru public.

Smaranda OȚEAIVU
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DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“
BACĂU : Realizări 

edilitar-gospodărești 
în orașele și comunele județu

lui Bacău au fost realizate în anii 
actualului cincinal, din fondurile 
statului și prin contribuția cetățe
nilor. numeroase obiective sociale 
și edilitar-gospodărești de mare 
interes pentru oamenii muncii. 
Au fost finalizate noi și moderne 
ansambluri de locuințe care totali
zează 6 200 de apartamente, cu
peste 100 apartamente mai mult 
decit prevederile planului. In
viitoarele centre agroindustriale 
Sascut. Podu Turcului, Dărmănești, 
Răcăciuni au prins contur noi an
sambluri urbanistice. La parterul 
noilor blocuri au fost deschise spa
tii comerciale, unități de mică in
dustrie și prestatoare de servicii, 
în același timp, a fost extinsă re
țeaua de apă potabilă cu aproape 
25 kilometri, iar cea de canalizare 
cu 24 kilometri. La Comănești, 
Tirgu Ocna și Slănic Moldova au 
fost construjje noi și moderne sta
ții de epurare a apelor reziduale, 
iar in orașele Moinești și Comă
nești au fost extinse rețelele de 
termoficare. Antrenați de consiliile 
populare, de deputați. cetățenii din 
orașele și comunele județului Ba
cău au înălțat In această perioadă 
16 săli de clasă, dispensare medi
cale, săli de gimnastică, un bazin 
de înot și altele. Totodată, ei au 
realizat lucrări de întreținere și 
reparații la numeroase drumuri, 
poduri și parcuri. (Gheorghe Baltă).

unde cabinetele 
funcționează in 
(Sava Bejinariu).

de specialitate 
două ture zilnic.

Valorificarea 
resurselor locale

IALOMIȚA

Pentru continua dezvoltare a in
dustriei mici, care in acest an va 
avea un volum de lucrări mai mare 
cu aproape 20 la sută față de 1987, 
consiliile populare orășenești și co
munale din județul Ialomița au în
ființat noi secții și ateliere de pres
tări servicii. Numai în ultimele 6 
luni, pe lingă primăriile din muni
cipiul Slobozia, orașele Fetești. Ur- 
ziceni si Tăndărei. comunele Gir- 
bovi. Fierbinți, Grivița, Mihail Ko- 
gălniceanu, Dridu. Cocora și Să- 
veni s-au creat secții pentru prelu
crarea lemnului. împletituri din ră
chită, sorg și stuf și cărămidării, 
care pun în valoare resursele lo
cale. (Mihai Vișoiu).

BISTRIȚA : Se edifica 
un nou cartier

NICOLAE CEAUȘESCU
Din tarile socialiste

SUCEAVA : îmbunătățirea 
asistenței medicale

Rețeaua asistenței medicale am
bulatorii la locul de muncă, in 
unitățile economice din județul 
Suceava, a cunoscut o permanentă 
dezvoltare. în municipiul Suceava, 
de exemplu, aceasta cuprinde o 
policlinică industrială și 15 dis
pensare de întreprindere, ultimul 
de acest fel fiind înființat la în
treprinderea integrata de lină. Prin 
încadrarea cu noi medici de me
dicină generală, la dispensarele de 
la combinatul de fibre, celuloză și 
hirtie și combinatul pentru prelu
crarea lemnului a fost instituită 
asistența medicală în două schim
buri. în același timp, a fost îmbu
nătățită asistența medicală de spe
cialitate și la dispensarul policlinic

Oamenii muncii din cadrul în
treprinderii antrepriză de conștruc- 
tii-raont»i Bistrița-Năsăud au fnce- 
pnt lucrărfle la un nou cartier de 
locuințe, cu numele ..Mihai Emi- 
nescu“. în final, acesta se va con
stitui intr-un autentic centru cul
tural și comercial al municipiului, 
în prima etapă se ridică aici un 
număr de 249 apartamente. Conco
mitent, constructorii și montorii fi
nalizează un alt modem cartier — 
„Ștefan cel Mare". în stadii finale 
de execuție mai sînt și alte blocuri 
în ansamblurile „Independenței- 
Sud". Piața Morii și în zona cen
trală. La finele anului 1988, nu
mărul total de apartamente con
struite și date in folosință oame
nilor muncii de la constituirea ju
dețului va depăși cifra de 25 800, 
față de numai două blocuri cu 40 
apartamente cîte existau în Bis
trița în 1968. (Gheorghe Crișan).

rindurile colectivelor de muncă in
dustriale și ale cooperației mește
șugărești. în prezent. în cele 41 de 
licee și școli profesionale de tip in
dustrial existente în această parte 
a țării se pregătesc pentru a de
veni cadre calificate în mai bine 
de 40 de meserii, corespunzător ce
rințelor și structurii actuale și de 
perspectivă ale economiei județu
lui, aproape 30 000 de elevi. în ve
derea formării lor ca muncitori cu 
înalte cunoștințe teoretice și pro
fesionale. capabili să stăpinească și 
să dezvolte tehnica modernă din 
dotarea unităților în cane vor lucra, 
să se adapteze cu ușurință schim
bării structurilor de fabricație și 
să poată practica mai multe meserii 
înrudite. în rețeaua învățămintului 
industrial a județului a fost creată 
o puternică bază materială, cu- 
prinzînd 175 laboratoare. 282 cabi
nete — din care 137 cu profil teh
nologic. 164 ateliere școlare și uzi
nale. la care se vor mai adăuga in 
acest an alte 30. Pentru elevii cu 
aptitudini speciale și preocupări 
deosebite în domeniul tehnicii sau 
al profesiei pentru care se pregă
tesc au fost constituite 84 cercuri 
tehnico-aplicative. în cadrul cărora 
se desfășoară o bogată activitate de 
cercetare și creație tehnică. (Cezar 
Ioana).

MARAMUREȘ : Locuințe 
moderne pentru specialiștii 

satelor
Asemenea tuturor localităților 

țării, și satele maramureșene au 
cunoscut o dezvoltare fără prece
dent, multe din ele avînd acum 
înfățișarea unor mici orașe. Pe 
lingă agricultură, industrie, pres
tări de servicii, chipul nou al sa
telor este dat și de construcțiile de 
locuințe pentru specialiștii care lu
crează aici. în primii doi ani ai 
actualului cincinal au fost con
struite 341 de apartamente, îndeo
sebi
Băiuț, 
se vor 
mente 
pâlnie 
Dragomirești. Arlniș și altele, multe 
din ele fiind într-un stadiu avan
sat de execuție. Noile blocuri sint 
înălțate în conformitate cu schițele 
de sistematizare ale localităților 
respective. (Gheorghe Pârja).

Cuvîntare la Plenara lărgită
a Consiliului Național al Agriculturii,

Industriei Alimentare, Silviculturii
și Gospodăririi Apelor
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TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis 
tovarășului Nikolai Ivanovici Rijkov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste. o telegramă prin care, in 
numele guvernului și al său perso-

nai, exprimă sincere condoleanțe în 
legătură cu accidentul aviatic care 
a avut loc pe aeroportul din Surgut. 
Totodată, sînt transmise familiilor 
îndoliate sentimente de profundă 
compasiune, iar persoanelor rănite 
urarea de grabnică însănătoșire.

Cronica zile»
Cu prilejul celei de-a 33-*  aniver

sări a Zilei Armatei Populare Na
ționale a Republicii Democrate Ger
mane. atașatul militar, aero și na
val al acestei țări la București, că
pitan de rangul II Richard Luder- 
finger, a oferit marți un cocteil.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Apărării Naționale, Mi-

■nisterului Afacerilor Externe, acti
viști de partid și de stat, generali 
și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
atașați militari, aero și navali, alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

R.P. CHINEZĂ

Lucrări de protejare
La Beijing au fost realizate in 

ultima vreme 12 proiecte de imbu- 
nătătire a mediului înconjurător, 
în cadrul programului de proteja
re a echilibrului ecologic. De ase
menea. se urmărește punerea sub 
control a 502 surse de poluare, mă
rirea suprafeței spatiilor verzi. Au 
fost de acum amenajate „garduri 
vii" de-a lungul unor sosele. s-au 
plantat peste 1-8 milioane de 
păci, iar suprafața plantată

R.D. GERMANA

*

co-
cu

a echilibrului ecologic
iarbă și flori a ajuns la 900 000 
hectare.

în același cadru de preocupări, 
cercetătorii din provincia Hebei 
au pus Ia punct un nou preparat 
biologic ce preintimpină putrezi
rea pomilor fructiferi, fenomen de 
natură să provoace important? pa
gube materiale. Testele efectuate 
cu noul preparat în provinciile 
Shandong. Henan si Liaoning au 
demonstrat o eficacitate de circa 
98 la sută.

tv

TIMIȘ : Condiții bune 
de pregâtire profesionala

O dată cu examenul de absolvire 
a scolii profesionale, susținut în 
luna februarie, peste 4 200 de ti
neri din Timișoara. Lugoj. Sînni- 
colau Mare. Jimbolia și alte centre 
muncitorești timișene au intrat în

în comunele Seini, Ulmeni, 
Șomcuta Mare, tn acest an 
construi încă 250 de aparta- 
în comunele Satulung. Co- 
Mănăștur, Ocna Șugatag,

15,00 Fotbal (color). Steaua București — 
Glasgow Rangers. în Cupa cam
pionilor europeni. Transmisiune 
directă de la stadionul Steaua 
• în pauză : Publicitate (color)

16,45 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,25 Democrația muncitorească, revo

luționară — concepte și realitate. 
Consiliile populare — cadru larg 
de participare a maselor la con

ducere. Ia făurirea propriului vii
tor. Documentar

20,45 Priorități In economie. în obiec
tiv : programul de. modernizare

21,05 Laureați ai Festivalului național 
„Cîn-tarea României" (color). For
mații corale

21,15 Pe calea progresului multilateral 
al țării. Două decenii de Ia reor
ganizarea teritorial-administrativă. 
Azi, Județul Iași. Documentar (co
lor)
Cadre Ia nivelul exigențelor pro
gresului economic și social al pa
triei. O școală pentru toți fiii 
României. Documentar (color) 
Telejurnal 
închiderea programului

21,30

Sl.50 
22,00

Noi exponate la Muzeul tehnic 
„Prof. ing. Dimitrie Leonida" din Capitală

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Steaua București într-o nouă primăvară fotbalistică
MULT SUCCES CAMPIOANEI NOASTRE ÎN PARTIDA DE AZI CU GLASGOW RANGERS!

Cronicarului de fotbal — și nu 
numai lui. ci in general amatorului 
de fotbal — îi plac statisticile, mai 
ales in momente cum e cel de azi, 
cind așteptăm un meci cu impor
tanță și valoare de adevărat eveni
ment sportiv ! Nu facem, și nici nu 
vrem să facem excepție.

Așadar, Steaua București de astăzi 
— echipă fanion a fotbalului nostru 
si. desigur, cea mai merituoasă for
mație românească de club din toate 

' timpurile — intră într-o nouă prlmă- 
ară europeană. A patra din istoria 

..-L Pentru că de patru ori pînă 
acum fotbaliștii militari au promovat 
examenele de toamnă ale competi
țiilor europene, calificîndu-se pentru 
fazele superioare din primăvară.

...Prima dată s-a intîmplat în edi
ția 1971—1972 a „Cupei cupelor" : în 
toamnă. Steaua a eliminat o echipă 
mai puțin cunoscută, Hibernians 
Paola (1—0 ; 2—1), și pe celebra, 
încă de pe atunci, F.C. Barcelona 
(1—1 ; 2—1). pentru ca în primăvară 
să fie eliminată (fără înfringere !), 
de Bayem Miinchen cu Mayer, 
Beckenbauer și Miiller (1—1 la Bucu
rești și 0—0 în deplasare). Era 
Steaua antrenată de Valentin Stă- 
nescu, avîndu-i in prim plan pe Puiu 
Iordănescu, Sătmăreanu, Vigu, Tă- 
taru II.

...A doua primăvară europeană a 
Stelei a fost și cea mai glorioasă. 
A fost seria din 1986 cu finlandezii 
de la Lahti, cu belgienii de la An
derlecht și cu spaniolii de la Barce
lona (cu ultimii, in acea neuitată 
noapte de 7 mai de la Sevilla. în
cheiată cu cucerirea „Cupei campio
nilor europeni").

...A treia, din 1987, a fost la fel 
de glorioasă, chiar dacă echipa noas
tră campioană • fusese eliminată 
toamna de ambițioasa și dornica de 
revanșă Anderlecht Bruxelles. A fost 
altă seară minunată, seara de la

♦

Monte Carlo, cînd Steaua a învins 
pe Dinamo Kiev, aducindl în țară și 
„Supereupa Europei".

...Primăvara 1988 este, prin urma
re. a patra primăvară europeană a 
echipei Steaua. Cînd. iată, începe se
zonul internațional (pe care i-I do
rim și anul acesta cit mai lung și 
mai fructuos) întilnind în „sferturile" 
celei mai importante competiții con
tinentale intercluburi pe campioana 
Scoției — Glasgow Rangers.

Oaspeții noștri de azi 
cunoscuți 
Exponenți autentici ai fotbalului de 
tip britanic (in care aduc o tentă de 
entuziasm și fantezie ce nu se pierd 

o 
de 
nu

sînt bine
publicului stadioanelor.

Crește ponderea
Industria de masini-unelte a 

R. D. Germane cunoaște o dezvol
tare continuă. Cele patru combi
nate si cele trei centre de cerce
tare ale acestei industrii realizează 
produse de înaltă tehnicitate care 
sînt exportate în 60 de țări ale lu
mii. în cadrul exporturilor indus
triei de masini-unelte creste pon
derea vînzărilor de tehnologii. O 
dată cu dezvoltarea microelectroni-

tehnologiilor în exporturi
cii si roboticii si larga lor inte
grare în masini-unelte s-au creat 
nu numai condițiile tehnice de 
dare în exploatare a unor unități 
de fabricație, dar și premisele eco
nomice ale exploatării lor. Această 
ramură a industriei R. D. Germane 
satisface cerințele tehnice cele mai 
exigente, atit pentru beneficiarii 
interni, cît si pentru cei externi, 
relevă publicația „R.D.A. Informa
tions Economiques".

R.P. POLONĂ:

Succese în construcțiile navale
începind de anul trecut, șantie

rele navale din Polonia lansează 
în medie cîte o navă pe săp- 
tămină. Cele 52 de nave reali
zate anul trecut au în total p ca
pacitate de transport de 360 000 de

R.S. CEHOSLOVACA

tone. Creșterea producției 
export a acestei ramuri a 
10 la sută față de 1986. De 
nea. flotei comerciale poloneze ii 
vor fi livrate, pînă in anul 1995. 49 
de noi nave, în special cargouri de 
mare capacitate.

pentru 
fost de 
aseme-

6 Șl 13 MARTIE 
Sferturile de finală 

ale „Cupei României” 
la handbal

Federația noastră de specialitate 
a stabilit zilele trecute programul 
jocurilor din sferturile de finală ale 
„Cupei României" . la handbal. Me
ciurile din „sferturi" ale echipelor 
feminine se vor disputa astfel : 
6 martie (turul) : TEROM Iași — 
Rulmentul Brașov, Mureșul Tg. Mu
reș — Oțelul Galați (pentru seria 
I). Chimistul Rimnicu Vilcea — Hi
drotehnica Constanta. Rapid Bucu
rești — Știința Bacău (pentru se
ria a II-a) ; 13 martie (returul) : 
Rulmentul Brașov — TEROM Iași, 
Oțelul Galați — Mureșul. Hidroteh
nica Constanta — Chimistul și Ști
ința Bacău — Rapid. Semifinalele 
(meciuri tur-retur) sînt prevăzute in 
zilele de 17 și 24 aprilie, iar finale
le (de asemenea, tur-retur) la 22 și 
29 mai a.c.

Echipele masculine vor susține 
meciurile tur-retur după cum ur
mează : 6 martie : Dinamo Brașov — 
Dacia Pitești, H.C. Minaur Baia 
Mare — Dinamo București (pentru 
seria I). Relonul Săvinești — Steaua 
București. Universitatea Craiova — 
Politehnica Timișoara (pentru seria 
a II-a) : 13 martie : Dacia Pitești — 
Dinamo Brașov. Dinamo București — 
Minaur, Steaua București — Relonul 
Săvinești, Politehnica Timișoara — 
Universitatea. Meciurile semifinale — 
la 24 aprilie (turul) și 1 mai (re
turul). iar finalele — Ia 29 mai (tu
rul) și 2 iunie (returul).

★
HANDBAL. La Basel s-a efectuat 

Ieri tragerea la sorți a meciurilor din 
semifinalele cupelor 
handbal. în competiția 
pentru „Cupa federației 
nale“. echipa H.C. Minaur 
va întilni (primul joc in 
formația spaniolă H.C.
în cealaltă semifinală, echipa SO'

în nici o situație), ei alcătuiesc 
redutabilă forță colectivă, greu 
învins. Glasgow Rangers are 
numai un trecut impresionant (38 de 
titluri naționale ; 26 prezențe in com
petițiile europene ; o victorie finală 
in „Cupa cupelor", ci și un prezent 
convingător (in CI a eliminat pe 
Dinamo Kiev cu 0—1 și 2—0 și pe 
Gomik Zabrze cu 3—1 și 1—1 ; în 
campionatul Scoției ocupă locul doi, 
după un recent 1—1 în deplasare cu 
Dundee United). Pe parcursul aces
tei ierni și-a intărit lotul aproape cu 
o echipă Întreagă de transferați, din
tre care vreo opt au marcă interna
țională, 
învinși 
pionat, 
tr erupt 
timpul 
sint în formă.

Dar și Steaua a demonstrat 
acumulările și pregătirile ce le face 
tn perioada de întrerupere, departe 
de a o scoate din formă, o fortifică, 
îi dau prospețime fizică și poftă de 
joc (dovadă — meciul cu Dinamo Kiev 
ciștigat cu un an în urmă exact cu 
acest „atu"). Și mai știe Steaua că. 
dacă aspiră din nou spre înăițimile 
continentale, trebuie să fructifice cu

★
vietică Gran 1 tas Kaunas va juca in 
compania formației elvețiene St. 
Gallen. Meciurile tur se vor des
fășura în perioada 28 martie — 3 
aprilie, iar partidele retur — in pe
rioada 4—10 aprilie.

autoritate șansa pe care i-au dat-o 
.Sorții de a întilni o echipă ce-i drept 
puternică, dar care, oricum, nu se 
numește nici Real Madrid sau 
Bayem Miinchen, nici Benfica Lisa
bona, Anderlecht sau Eindhoven.

Toate aceste considerente includ 
deopotrivă obligația fotbaliștilor noș
tri de a lupta și a juca azi (de Ia 
orele 15 pînă la fluierul final) la ni
velul maxim. în fața unui adversar 
care e redutabil și în stare de orice 
rezultat, dar și obligația de a nu rata 
calificarea în fața unui adversar care 
nu e chiar atit de periculos cît pu
teau fi alții din urna „sferturilor de 
finală".

Toți iubitorii fotbalului — și cum 
se intîmplă în asemenea momente 
și toți cei care în mod obișnuit nu 
sînt preocupați de fotbal — sint 
alături de Steaua în acest start eu
ropean de primăvară, o îndeamnă să 
fie la înălțimea așteptărilor și a mi
siunii ei și ii urează mult succes în 
această a 60-a intîlnire europeană, 
cite adună din cele 18 prezențe de 
pînă acum in competițiile conti
nentale anuale 1

Muzeul tehnic „Prof. ing. Dimitrie 
. Leonida" din Capitală și-a îmbogă

țit patrimoniul cu noi și valoroase 
exponate. Un interes aparte îl con
stituie atelierul de tîmplărie pentru 
care autorii, tîmplarii Anghel și Ion 
Sersea, au primit brevet de invenții 
în anul 1921. Exponatul cuprinde 
mai multe piese componente: un fie
răstrău circular, un strung, un ga
ter cu patru pinze cu schelet din 
lemn, o mașină de geluit și două 
motoare monocilindrice.

De asemenea, alte valoroase expo
nate atrag atenția vizitatorilor. Este 
vorba de ceasurile țărănești din 
lemn cu angrenaje de alamă, con
fecționate la începutul secolului. 
Colecției de automobile i s-au adău
gat citeva mărci de prestigiu, de o 
reală valoare muzeistică : un Olds 
Patent din 1888, un Cadillac și un 
A. Persu construite în 1924.

(Agerpres)

Amplă mișcare de
Sub denumirea „Zenit", in rindu

rile tinerilor din R.S. Cehoslovacă 
se desfășoară o amplă mișcare de 
invenții și cercetări științifice cu 
aplicativitate in producție. Partici- 
pind la 
practice, 
citori iși 
vansează 
si invenții in cadrul concursurilor 
din diverse discipline. Diferite edi
ții anuale ale mișcării „Zenit", 
soldate cu expoziții. înglobează 
realizări notabile ale tinerilor cer
cetători. La mișcarea „Zenit" par
ticipă anual și 15 000 de ștudenți

îndeplinirea de sarcini 
tinerii tehnicieni si mun- 
expun ideile tehnice, a- 
propuneri de raționalizări

R.P.S. ALBANIA

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 2 martie, ora 20 — 5 martie, 
ora 20. In tară : Vremea va fi schim
bătoare. iar cerul variabil, cu înnorări 
mai accentuate, la începutul intervalu
lui in regiunile din nordul și nord- 
estul țării, ia? tn ultima zi in regiu
nile vestice. Precipitații mai ales sub 
formă de lapovlță și ninsoare vor că
dea pe alocuri in nordul sl nord-estui 
tării, la începutul intervalului, Iar în 
ultima zi local, mal ales sub formă de 
ploaie, in vest. VIntul va prezenta 
unele intensificări, la începutul Inter
valului, in nord-estul tării din nord- 
vest, iar spre sfirșit in regiunile ves-

tlce și de răsărit, din sectorul sudic. 
Temperatura aerului va scădea în pri
mele zile, apoi va crește. Minimele vor 
oscila între minus 10 șl zero grade, 
mai coborîte în nordul și centrul tării, 
pină la minus 15 grade, în primele 
nopți, apoi mai ridicate pînă la 3—4 
grade, in sud. iar maximele, în gene
ral, Intre zero și 10 grade. In zonele 
depresionare și de clmpie se va pro
duce ceață, tn București : Vremea va 
fi schimbătoare, iar cerul variabil. 
Condiții reduse de precipitații slabe, 
mal ales sub formă de ploaie. Ia 
începutul intervalului. VIntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperatura 
aerului in scădere In primele zile, apoi 
in creștere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse Intre minus 3 șl zero grade, 
mal ridicate in ultima noapte pină la 
2 grade, iar maximele intre 6 șl 10 
grade. Dimineața, condiții de ceață.

ARTICOLE PENTRU SPORT-TURISM

în plus, fotbaliștii scoțieni, 
totuși de citeva ori în cam- 
au avantajul de a nu fi in
activitatea competițională 
iernii, deci se presupune

pe 
că

că

ȘAH. După 5 runde. în turneul in
ternațional de șah de la Linares 
(Spania) în fruntea clasamentului se 
află marele maestru olandez Jan 
Timman, cu 4,5 puncte, urmat de 
Beliăvski (U.R.S.S.) — 3.5 puncte, 
Nunn (Anglia) — 3 puncte etc. în 
runda a 5-a, Timman, cu pie
sele negre, a ciștigat la Niko-

(Urmare din pag. I)

europene la 
masculină 
intemațio- 
Baia Mare 
deplasare) 
Barcelona.

Cu aceeași îndreptățită 
mindrie ne-a vorbit despre 
proiectarea de sisteme in
formaționale. Și ne-a dat 
citeva exemple : sistemul 
de telegestiune a energiei 
— urmărirea operativă in 
stațiile electrice de trans
formare a energiilor și pu
terilor consumate și a în
cadrării • in disciplina de 
consum ; controlul distri
buirii (optimizarea) ener
giei în rețeaua de termo- 
ficare a municipiului Deva, 
eliminind aleatorul, empi
ricul ; sistemul informațio
nal utilizind rețeaua de 
minicalculatoare in Valea 
Jiului, inclusiv proiectare 
asistată de calculator. în 
toate se regăsesc eforturile 
matematicienilor și ingine
rilor din Deva — un co
lectiv tinăr și care se su
dează și mai puternic cu 
fiecare zi. cu fiecare rea
lizare. Din rindurile 
ra, directorul insistă
amintim pe Grigore Pop,

căro- 
să-i

invenții și cercetări
cu lucrări In domeniile discipline
lor tehnice, ale științelor sociale, 
economiei. Generind in rindurile 
tinerilor interes pentru munca sti- 

■ intifică si teoretică, pentru aplica
rea practică a rezultatelor cercetă
rii. mișcarea „Zenit" constituie, in 
același timp, o pepinieră de viitori 
specialiști pentru economia națio
nală. De ne acum, ministerele Și 
întreprinderile din R.
slovacă .cooperează cu 
de învătămint superior 
de teme de cercetare.
studenții la soluționarea de sarcini 
de importantă practică.

S. Ceho- 
institutele 

în alegerea 
antrenînd

Program de dezvoltare a agriculturii
în R.P.S. Albania se înfăptuieș

te cu succes un program de dez
voltare cu prioritate a agriculturii 
în zonele deluroase ale tării. E- 
Iaborat pentru o perioadă de 10 
ani. planul prevede transformarea 
terenurilor in pantă în terenuri 
propice cultivării cerealelor si le
gumelor. precum si ameliorarea 
Pășunilor în vederea dezvoltării 
intensive a zootehniei. în cursul

actualului plan cincinal, care co
respunde cu cea de-a doua fază de 
realizare a programului, statul va 
spori substantial investițiile, va in
tensifica dotarea cu mașini si unel
te. astfel incit districte ca Shkodra. 
Lezha. Kruja. Vlora. Saranda Si al
tele să devină mari producătoare 
de mărfuri agricole. în anii urmă
tori.

R.S. VIETNAM

Se extind suprafețele irigate
în ultimele luni. în Vietnam s-a 

reușit irigarea a circa 855 000 hec
tare terenuri arabile, ceea ce re
prezintă o creștere de 24 000 hecta
re față de perioada sezonieră pre
cedentă. Activitatea susținută in 
acest domeniu este menită să asi
gure obținerea a 19 milioane tone

produse agricole în 1988. 
teme de irigații au fost 
mod corespunzător cu 
tehnice, pentru a putea 
necesităților crescute de 
terminate de metodele 
practicate de agricultorii 
mezi.

Noile sis- 
dotate in 
miiloace 

face față 
apă. de- 
intensive 

vietna-

Gheorqhe MITROI
★

Iată programul celorlalte meciuri 
de azi in cupele europene 
fotbal : 
peni" : 
drid ; 
lecht 
deaux — P.S.V. Eindhoven ; 
cupelor" : Rovaniemi — Olympique 
Marseille ; F.C. Malines — Dinamo 
Minsk ; Atalanta Bergamo — Spor
ting Lisabona : Young Boys Berna — 
Ajax Amsterdam „Cupa U.E.F.A." : 
Verona — Werder Bremen ; Panathi- 
naikos — F.C. Bruges ; Espanoi — 
T.E. Vitkovice : Bayer Leverku
sen — F.C. Barcelona.

★
lici, 
iar 
vici 
terminat remiză.

in cupele europene de 
„Cupa campionilor euro- 

Bayem Miinchen —- Real Ma- 
Benfica Lisabona — Ander- 

Bruxelles £ Girondins Bor- 
„Cupa

Nunn l-a învins pe Gheorghiev, 
partidele Beliavski — Liuboje- 
și Ilescas — Portisch s-au

mec! 
cam- 
mas-

BASCHET. La Salonic, in 
pentru turneul final al „Cupei 
pionilor europeni" la baschet 
culin. echipa locală ARIS a între
cut cu scorul de 93—77 (50—45) for
mația Maccabi Tel Aviv. în cadrul 
aceleiași competiții, echipa B.C. 
Barcelona a dispus pe teren pro
priu. cu scorul de 116—85 (54—39), 
de formația vest-germană Saturn 
Koln.

Raioanele specializate ale maga
zinelor comerțului de stat dispun, la 
ora actuală, de o diversitate de 
confecții și tricotaje pentru sport- 
turism. Așa, do exemplu, la maga
zinul „Olimpic", din cadrul între
prinderii comerciale de stat „Bucu
rești", ca. de altfel, la toate unită
țile de profil din țară, se află în 
vînzare o gamă largă de hanorace 
impermeabile din fiș. simple. în di
verse culori, realizate de întreprin
derea de eonfecții și tricotaje 
București, scurte de vînt din tercot, 
cti mesadă și glugă detașabile, cu 
diferite accesorii, executate de co
lectivul întreprinderii de confecții 
Curtea de Argeș și care sînt foarte 
solicitate. Pentru practicanții de 
schi, întreprinderea de confecții 
Baia de Arieș a lansat citeva mo
dele de costume moderne, in com
binații reușite de culori. în ce pri
vește tricotajele — treningurile de 
poliester fabricate de întreprinderea 
„Moldova" — Iași și cele din PNA 
de la întreprinderea „8 Martie" — 
Piatra Neamț, atit pentru copii, cît 
și pentru adulți, s-au dovedit a fi 
printre articolele cele mai practice. 
De asemenea, raioanele specializate 
ale magazinelor comerțului de stat 
dispun de o diversitate de pulovere 
din fire și fibre sintetice, lină și 
in amestec cu lină, călduroase și

elegante. Rețin atenția puloverele 
tip lină sută la sută fabricate de 
întreprinderea de tricotaje Hune
doara, precum și cele livrate de în
treprinderea de tricotaje Buzău. în 
uni-uri calde, în pas cu cerințele 
modei, aceste pulovere — noutăți 
în unitățile de profil — pot îmbo
găți vestimentația de sezon. Li se 
adaugă puloverele tip melană cu 
țesătură bob de orez executate de 
întreprinderea „Someșul" Cluj-Na- 
poca, puloverele cu fermoar, din 
lină în amestec, create de coope
rativa meșteșugărească Satu Mare 
și cămășile din PNA realizate in
tr-un iscusit joc de linii de „Trico- 
dava“ București.

Raioanele magazinelor comerțu
lui de stat profilate pe îmbrăcă
minte sport mai dispun de un sor
timent bogat de pantaloni de tre
ning pentru copii și de compleuri 
— vestă-blugi — compleu practic șl 
funcțional.

Dincolo de cele semnalate există 
la vînzare ghete de munte imper
meabile. cu talpă de cauciuc, 
bocanci din înlocuitori, ghete cu pa
tine de toate mărimile, o multitu
dine de articole mărunte destinate 
turismului, printre care atit de so
licitatele rucsacuri. (Marta Cuibuș).

T

Tiberiu Budura, Florin 
Cristuț, Sorina Hristea, pe 
Monica Oprea, loan Moș, 
pe Alexandru Logojan, Si
mona Damian, Georgeta 
Daniel, pe Rita Nicula și 
Odeta Borza.

In noua și moderna clă
dire a centrului se află și 
filiala Institutului de cer
cetare științifică și ingine
rie tehnologică pentru teh
nica de calcul și informa
tică. în ora cînd îl vizităm, 
Ae întilnim cu două cerce- 

un soft pentru evi- 
complexă a popu-

tări :
dența . . .
lației școlare și un altul 
care
mentat
din Hunedoara. Și, firesc, 
lucru pe care l-am întilnit 
și Ia centru, evidența și 
gestiunea pe calculator a 
propriei activități.

— Asta ca să infirmăm 
care

urmează a fi imple-
la furnalul nr. 4

zicala cu croitorul ___
n-are haine bune — ride 
Constantin Cristoi.

...Deva la ora electroni
cii. Un lung șir de vitrine 
din centru sint marcate 
I.C.E. Felix. Par a fi niște

birouri și trecătorul se 
gindește că va fi fiind vor
ba de o ipotetică... între
prindere de comerț exte
rior. Numai că după citeva 
zeci de metri vede o fir
mă : întreprinderea de cal
culatoare electronice Felix 
București — subunitatea de 
producție Deva.

JSe oprește o clipă trecă
torul. Da. așa este ! Deva 
produce calculatoare. Singur 
acest lucru și ar merita un 
șir de semne de exclama
re. Nu le mai punem...

A fost o dată un student, 
mal apoi cercetător la In
stitutul politehnic din 
București, de fel din Deva, 
Tiberiu Bedea-Faina. A fă
cut parte din colectivul 
care a proiectat calculato
rul românesc Coral, ince- 
pînd din 1972, cind era tn 
ultimul an de facultate. în 
1981 a obținut premiul 
„Traian Vuia" al Acade
miei. S-a tras spre casă și, 
împreună cu soția, și ea 
absolventă a Facultății de 
automatică (in paranteză

fie spus : la Galeriile de 
artă din Deva este deschi
să o expoziție de pictură 
a Angelei Bedea-Faina), a 
început să lucreze la între
prinderea de întreținere și 
reparare a calculatoarelor.

culatorul electronic de bi
rou Felix CE 130P. Aici, 30 
de ingineri și ceva mai 
mult de 50 de electroniști, 
electromecanici, lăcătuși, 
mecanici și electricieni, 
majoritatea absolvenți de

DEVA LA ORA
ELECTRONICII

Dar... împreună cu alți pă
timași de electronică, cu 
Bănică Bunea, cu Marcel 
Munteanu hrăneau un vis. 
Au găsit înțelegere la or
ganele locale de partid și 
de stat, au găsit înțelegere 
la Felix și — după doar 
patru luni de pregătire a 
unui spațiu la parterul 
unui bloc de locuințe de pe 
Bulevardul Decebal — în 
octombrie 1987, la Deva a 
Început să se producă cal-

liceu, dau o producție de o 
valoare egală cu a unor 
Întreprinderi cu multe, 
multe sute de muncitori, 
consumind mai puțină e- 
nergie decit un bloc mic și 
nepoluind orașul nici 
car cu un centimetru 
de bioxid de carbon, 
măcar cu un decibel.

...Matematicianul Ion 
nea, matematicianul 
cu Lăzăruț, inginerul Ion 
Bordea. Sînt cei trei inter-

ma
cul) 
nici
Ma- 
Voi-

locutori ai noștri,de la Ofi
ciul de calcul al Centralei 
minereurilor Deva, 
mindria pionieratului 
prin oficiul lor, cel 
vechi, Deva a intrat 
poarta din față a electro
nicii. Atunci, la incepu;, 
erau 15. azi sînt aproape o 
sută. Lucrează pe intreaga 
gamă 
duse 
Multe, 
rare 
tor de 
urmărește 7 din cei 12 prin
cipali parametri din proce
sul de preparare a mine
reului cuprifer, comandă 
automat o bună parte din 
proces, afișează in perma
nentă parametrii pe ter
minale colo? și pe panouri 
luminisdente. tipărește ra
poartele tehnologice. Ce 
înseamnă aceasta ? Decizia 
optimă luată in minimum 
de timp, calitatea superi
oară a produselor, utili
zarea optimă a rezervelor, 
o reducere a cheltuielilor 
cu 15 la sută. Se lucrează

Au
mai 

pe

de calculatoare pro- 
în țară. Ce fac ? 
La Uzina de prepa- 

Deva un calcula- 
proces ECAROM 800

intens perfecționarea
sistemului. Ce mai fac ei 1 
Trasează automat hărțile 
geologice. Ceea ce înainte 
dura citeva luni, acum du
rează citeva minute. Mi
nele lucrează după aceste

Mai departe : con- 
poate' oficiului 

computerul testează profe
sional pe noii angajați, ca 
și. ciclic, cadrele direcției. 
Aici vor fi testați, peste 
cîțiva ani, și unii dintre 
cei care, astăzi, la Liceul 
„Decebal", urmează cursu
rile clasei de informatică, 
descoperind fascinați lu
mea kiloocteților, lumea 
bardului și a softului.

Prin ei, și prin ei, Deva 
electronică va merge mai 
departe. Astăzi, secolul 21 
se instalează tot mai evi
dent la poalele cetății. 
Deva calculatoarelor, Deva 
informatică iși cucerește cu 
fiecare zi mai mult statu
tul de oraș al viitorului. 
Inteligența a căpătat drept 
de cetate.

hărți.
ducerea centralei 
consulta permanent, aproa
pe în timp real, indicatorii 
de producție, investiții, 
desfacere, consumurile de 
energie, funcționarea ma
rilor utilaje. Mai departe : 
calculatorul ține evidența 
stocurilor. în toate unită
țile există terminale con
versaționale. Mai departe : 
la Institutul de cercetări și 
proiectări miniere, compu
terul face calcule de volu
me. de rezistențe, devize, 
studii de condiții, optimi
zări. Și așa mai departe...

Constructor, energetician, 
arhitect, furnalist, oțelar 
și. cîte altele, la Deva cal
culatorul este și... profe
sor examinator. Aceasta se 
întîmplă la Direcția jude
țeană de poștă și teleco-

municații, unde (pe lingă 
facturarea telefonului, ges
tiunea fondurilor fixe, a 
materialelor și a valorilor 
specifice, pe lingă proiec
tarea de rețele, echipamen
te, centrale), 
spune Emil 

de
unde — ne

Sitaru, șeful 
calcul —
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UN IMPERATIV AL DEZVOLTĂRII CONTEMPORANE

Promovarea largă a schimburilor 
economice pe baze echitabile, 
fără obstacole sau condiționări

In lumea contemporană, in condi
țiile creșterii continue a forțelor de 
producție, afirmării pe arena mon
dială a unui număr tot mai mare de 
state independente, ale interdepen
dentelor crescînde și accentuării ca
racterului complementar al econo- 
miilof diferitelor țări, schimburile 
comerciale dintre state cunosc o ex
tindere nemaiîntîlnită în trecut. 
Viata a dovedit și dovedește tot 
mai evident că intre dezvoltarea 
relațiilor economice și comerciale și 
întărirea înțelegerii și securității in
ternaționale există o legătură nemij
locită. Faptele demonstrează că am
plificarea acestor relații de conlu
crare răspunde direct intereselor po
poarelor prin contribuția la progre
sul economic, Ia cauza păcii, ca și 
la întărirea încrederii internaționale 
și promovarea destinderii. Este un 
proces de interacțiune reciprocă in- 
trucît consolidarea climatului de des
tindere și securitate creează, la rin- 
dul său, condiții favorabile pentru 
dezvoltarea cooperării. Mai ales în 
împrejurările actuale, cînd toate sta
tele lumii, fără excepție, au de su
portat. intr-o măsură sau alta, con
secințele crizei economice si finan
ciare și cind in viata internațională 
persistă fenomenele de încordare si 
tensiune, cerința dezvoltării unei 
largi colaborări economice interna
ționale se impune cu mai multă a- 
cuitate ca oridnd.

în ce privește țara noastră, 
așa cum sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, „dezvolta
rea unei largi colaborări economice 
internaționale, a schimburilor econo
mice cu toate statele lumii, fără de
osebire de orinduire socială, con
stituie o necesitate obiectivă Pen
tru buna desfășurare a activității 
economico-sociale a patriei noastre. 
România se pronunță ferm împo
triva oricăror măsuri de restricție și 
îngrădire a schimburilor economice 
internaționale. Considerăm că in ac
tualele împrejurări ale crizei eco
nomice este necesară nu o restrin- 
gere. ci intensificarea și dezvoltarea 
schimburilor, a colaborării si coope
rării in producție'*.

Angajată în amplul efort construc
tiv pentru dezvoltarea accelerată pe 
calea progresului economico-social, 
pentru înfăptuirea mărețului obiec
tiv — de a ajunge în stadiul de țară 
socialistă mediu dezvoltată — Româ
nia a considerat și consideră că fac
torul hotăritor, determinant. în acest 
proces îl constituie efortul propriu, 
în același timp, țara noastră a acor
dat si acordă o importantă deose
bită dezvoltării relațiilor economice 
internaționale, promovării comerțu
lui și cooperării economice cu toate 
statele ca o cerință obiectivă a pro? 
greșului general, ca și a însănăto
șirii climatului politic mondial, a 
consolidării păcii in lume.

în acest spirit, România socialistă 
s-a atirmat și se afirmă ca o parti
cipantă activă la diviziunea interna
țională a muncii, acționînd in mod 
constant pentru adîncirea și diversi
ficarea neîntreruptă a legăturilor 
sale economice cu toate țările socia
liste. care dețin ponderea principală 
in ansamblul schimburilor țării 
noastre, cu statele in curs de dez
voltare, practic cu toate statele lumii, ’ 
fără deosebire de orinduire, inclusiv 
cu țările capitaliste dezvoltate. Se 
poate afirma că amplificarea schim
burilor și a cooperării economice se 
înscrie ca o trăsătură caracteristică 
a ansamblului politicii externe româ

nești In întreaga perioadă Inaugura
tă de Congresul al IX-lea al parti
dului, așa cum stau mărturie extin
derea, și diversificarea relațiilor eco
nomice internaționale ale României, 
multiplele acorduri, înțelegeri, con
venții etc., încheiate în această peri
oadă de țara noastră cu numeroase 
alte state de pe toate meridianele 
globului. Promovind consecvent o 
asemenea politică, cu caracter con
structiv și de largă deschidere, parti
dul și statui nostru au acționat, 
totodată, pentru dezvoltarea genera
lă, pe întreaga arenă mondială, între 
toate statele a unor raporturi de 
colaborare economică, libere de orice 
restricții și discriminări.

Dezvoltind larg schimburile și 
cooperarea economică cu toate sta
tele. România a așezat întotdeauna 
și fără nici o excepție la baza aces
tor relații principiile deplinei egali
tăți in drepturi, respectării indepen
dentei și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc. Așa c«n ateeta 
întreaga experiență, aplicarea strictă 
și fără nici un fel de abatere a aces
tor principii in totalitatea lor 
neștirbită, se impune ca un coman
dament major al epocii, numai pe a- 
ceastă cale putîndu-se desfășura 
schimburi echitabile într-un climat 
normal. corespunzător intereselor 
popoarelor.

Din păcate însă, realitățile arată 
că — in pofida faptului că dezvol
tarea colaborării economice mondia
le pe baza principiilor unanim recu
noscute ale relațiilor dintre state 
constituie o cerință fundamentală a 
evoluției unor raporturi sănătoase 
între state, a însăși cauzei păcii si 
progresului general — legăturile eco
nomice și cooperarea economică in
ternațională continuă să fie afectate 
de felurite piedici și bariere nefi
rești. Este o realitate că perpetuarea 
unor obstacole artificiale, care con
travin intereselor dezvoltării vieții 
economice pe plan mondial, diferite
le măsuri protecționiste. restringerea 
sub diferite pretexte a accesului Ia 
piețele internaționale. Ia folosirea 
cuceririlor revoluției tehnico-științi- 
fice — toate acestea în condițiile po
verii tot mai apăsătoare a datoriilor 
externe, ca urmare a dobânzilor înal
te — au agravat considerabil situația 
economică a unui mare număr de 
țări in curs de dezvoltare, ingrădin- 
du-le posibilitățile de progres. Toc
mai de aceea. România se pronunță 
hotărit pentru eliminarea tuturor 
acestor practici restrictive și discri
minatorii. pentru desfășurarea unui 
comerț liber. nestingherit, a unor 
relații economice largi, reciproc 
avantajoase.

Deosebit de nocivă s-a dovedit a 
fi practica anacronică a presiunilor 
și condiționărilor de ordin politic, pe 
linia discreditatei politici de forță și 
ingerințe în treburile interne ale 
altor state. Experiența vieții a arătat 
că recurgerea la asemenea practici 
nu tace decît să perturbe relațiile 
economice internaționale, să genere
ze animozități și stări de tensiune, 
să altereze climatul politic, contra
venind astfel flagrant atît intereselor 
colaborării economice generale, cit și 
intereselor păcii. înțelegerii și prie
teniei intre popoare. In mod evident, 
condiționarea relațiilor economice de 
eșa-zise „concesii" politice, tendința 
erijării In judecători și de recurgere 
la interpretări abuzive și arbitrare 
asupra situației sau evoluțiilor din- 
tr-o țară sau alta șînt incompatibile

cu normele internaționale unanim 
recunoscute, ca și cu prevederile 
Acordului general pentru tarife și 
comerț (G.A.T.T.), semnat de un 
mare număr de state, cu eforturile 
pentru o conlucrare echitabilă, reci
proc avantajoasă între state, pentru 
afirmarea țelurilor păcii și înțelegerii 
in lume, Dacă guvernului sau unor 
forte politice dintr-o tară „nu-i 
plac" aspecte din alt stat este 
posibil ca nici acestuia să nu-i 
placă realități ale celuilalt — dar 
aceasta nu poate constitui motiv 
de blocare sau restrîngere a relații
lor economice. Oare unde ar ajunge 
relațiile economice mondiale dacă 
fiecare si-ar aroga asemenea „drep
turi" ? Ar mai putea fi vorba de o 
viată economică internațională să
nătoasă ? De aceea, faptul că se mai 
folosesc astfel de practici, că se re
curge direct sau mascat la anrt»r- 
gouri, blocade economice, restricții 
comerciale, liste de tnterdictii etc. 
— oare-și dovedesc deopotrivă si ca
racterul nociv, și ineficienta — nu 
poate duce la altceva decit la blo
carea relațiilor economice normale, 
firești, nu poate duce decît la în
răutățirea relațiilor economice — si 
nu numai economice — interstatale. 
Cerințele unei dezvoltări sănătoase 
a ansamblului economiei mondiale 
pledează pentru respingerea unor 
asemenea practici tributare vechiu
lui mod de gindire si acțiune in via
ta internațională, pentru desfășura
rea unor schimburi economice echi
tabile si despovărarea lor de orice 
imixtiuni, presiuni sau condiționări 
politice, pentru acordarea de avan
taje reciproce si înlesniri de lungă 
durată.

Militînd ferm pentru eliminarea 
tuturor factorilor de natură să îm
piedice desfășurarea unui circuit tot 
mai intens și reciproc avantajos de bu
nuri materiale, țara noastră — așa 
cum a arătat în repetate rinduri to
varășul Nicolae Ceaușescu — este ho- 
tarită să dezvolte larg, in continuare, 
schimburile și cooperarea economică 
cu toate statele, fără deosebire de 
orinduire social-politică, în confor
mitate cu obiectivele stabilite de 
Congresul al XIII-lea și de Con
ferința Națională ale partidului, să 
acționeze cu aceeași consecventă si 
mereu în spirit constructiv pentru 
statornicirea raporturilor economice 
internaționale ne baze democratice, 
să dezvolte dialogul pentru soluțio
narea oricăror probleme sau contro
verse. corespunzător normelor ega
lității și echității, imperativelor des
tinderii si păcii.

Interesele generale ale lumii în 
care trăim reclamă in mod imperios 
ca toate statele, mici, mijlocii si 
mari. să-și aducă propria contribuție 
la dezvoltarea largă si neîngrădită 
a colaborării economice mondiale, să 
evite orice acțiuni de natură să ri
dice obstacole în calea acestei coo
perări. să contribuie la afirmarea 
unui climat politic nou. favorabil în
făptuirii obiectivelor destinderii și 
dezarmării, încrederii și cooperării 
internaționale. Năzuințele vitale ale 
tuturor popoarelor, pentru al căror 
progres schimburile de bunuri repre
zintă o importantă condiție, impun 
ca problemele ce pot apărea în rela
țiile economice internaționale să-și 
găsească rezolvări constructive, ra
ționale, incit să se asigure dezvol
tarea și propășirea tuturor statelor, 
afirmarea țelurilor generale ale pă
cii, și înțelegerii internaționale.

R. CAMJESCU
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ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR
PROBLEMA CENTRALA A OMENIRII

Crearea în Italia a „Asociației pentru pace"
ROMA 1 (Agerpres). — „Pacea 

nu înseamnă o pauză intre două 
războaie, ea este dreptul suprem al 
omenirii" — sub această lozincă in 
orașul italian Bari, din sudul țării, 
s-a desfășurat congresul constitu
tiv al „Asociației pentru pace". Din 
organizație fac parte reprezentanți 
ai unor partide politice de stingă, 
ai organizațiilor sindicale, de femei

ți de tineret, parlamentari, oameni 
de știință, juriști, reprezentanți ai 
clerului. Orașul Bari a fost ales 
ca loc de desfășurare a adunării 
constitutive a. acestei organizații in 
favoarea păcii, avindu-se in vede
re că. printr-o hotărîre specială a 
municipalității din 17 noiembrie 
1987, el a. fost declarat „zonă denu- 
clearizată".

Necesitatea reducerii forțelor armate 
și armamentelor la niveluri tot mai mici

BONN 1 (Agerpres). — Intr-o 
, alocuțiune rostită la o reuniune a 
j conducerii Partidului Liber-Demo- 
î crat. din R.F.G., vicecancelarul și 
' ministrul de externe vest-german, 

Hans-Dietrich Genscher, a ex
primat speranța in realizarea in 
acest an a unui acord sovieto-ame- 
rican privind reducerea cu 50 la

sută a armamentelor strategice 
ofensive. Cu același prilej, el a re
levat importanta luării unor mă
suri de reducere a forțelor armata 
și armamentelor convenționale, atît 
în Vest, cit și in Est, la un nivel ț 
care să asigure necesarul de apăra- ■ 
re al celor două părți.

Conferință a reprezentanților organizațiilor 
antirăzboinice din țări membre ale N.A.T.O.

BRUXELLES 1 (Agerpres). — In 
ajunul reuniunii extraordinare 
a N.A.T.O. la nivel înalt, programa
tă să înceapă miercuri in capitala 
Belgiei, lă Bruxelles s-a deschis „o 
conferință alternativă" a reprezen
tanților organizațiilor antirăzboini-

Bri-ce din Belgia, Franța, Marea 
tanie, S.U.A. și alte țări membre 
ale Pactului nord-atlantic. Acest 
forum este consacrat problemelor 
dezarmării, întăririi păcii și secu
rității generale. Reuniunea se va 
încheia Ia 3 martie.

*

Ă 
Ă

Datoria externă împovărează economia 
țărilor Americii Latine

Critici aduse băncilor creditoare la simpozionul de la Ciudad 
de Mexico

CIUDAD DE MEXICO 1 (Ager
pres). — în capitala Mexicului au 
început lucrările unui simpozion pe 
tema inflației și a măsurilor de 
combatere a ei, la care iau parte pes
te 500 de delegați din Mexic și din 
alte țări, precum și dîn partea F.M.I,
și B.I.R.D.

In discursul inaugural, reprezen
tantul țării-gazdă a evidențiat im
posibilitatea achitării datoriei ex
terne regionale în condițiile actuale 
impuse de băncile creditoare străi
ne. fără a se pune în pericol pro
cesele naționale de dezvoltare din 
America Latină și zona caraibiană. 
Alți vorbitori au relevat că pro
gramele de reajustare impuse eco
nomiilor naționale latino-americane 
și caraibiene de către F.M.I. au pro
vocat in țările respective sporirea 
șomajului, scăderea salariilor reale 
ale oamenilor muncii și înghețarea 
produsului intern brut.
»

BRASILIA 1 (Agerpres). — Da
toria externă a Braziliei totaliza la 
sfirșitpl anului 1987 120,642 miliar
de dolari, față de 111,045 miliarde 
cu un an In urmă, relevă cifre o- 
ficiale date publicității la Rio ds 
Janeiro. Deși nu au mai fost con

tractate noi credite externe, servi
ciul datoriei externe a înregistrat o 
creștere îp condițiile moratoriului 
decretat de președintele Jose Sarney 
in luna februarie a anului trecut.

QUITO 1 (Agerpres). — Intr-o de
clarație făcută la Quito, candidatul 
alianței „Slingă Democratică" din 
Ecuador la funcția supremă in stat 
în alegerile prezidențiale de la 8 mai, 
Rodrigo Borja, a precizat că proiec
tul programului de guvernare al stîn- 
gii prevede, între altele, intensifi
carea eforturilor consacrate soluțio
nării problemei datoriei externe, par
ticiparea activă la acțiunile destinate 
instaurării unei noi ordini economice 
și financiare internaționale.

KUALA LUMPUR 1 (Agerpres). — 
La Kuala Lumpur au început lucră
rile celei de-a doua reuniuni a Co
misiei Sud-Sud. In discursul inaugu
ral. primul-ministru al Malayeziei, 
Mahathir Mohamad, a relegat că 
datoria externă împovărătoare, mă
surile discriminatorii și protecționis- 
mul crescînd amenință independența 
națională a țărilor în curs de dezvol
tare, afectînd grav economiile 
acestora.

Evoluțiile comerțului mondial■ e
si dificultățile tarilor în curs de dezvoltare

— evidențiate de un raport al G.A.T.T.

HAVANA

Intilnirea secretarilor cu problemele internaționale 
ai comitetelor centrale ale partidelor comuniste

si muncitorești din tari socialiste• « >
HAVANA 1 (Agerpres). — La Ha

vana au început lucrările tntflnirii 
secretarilor cu problemele interna
ționale ai comitetelor centrale ale 
partidelor comuniste și muncitorești 
din țări socialiste, consacrată unui 
schimb de păreri privind unele pro
bleme actuale ale vieții politice in

ternaționale, în primul rind ale lup
tei pentru dezarmare, pace, indepen
dență și progres social.

Partidul Comunist Român este 
reprezentat de tovarășul Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C, al 
P.C.R.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi manifestații palestiniene in teritoriile de pe malul de 
vest al Iordanului și Gaza • Vizita secretarului de stat al S.U.A. 

la Amman
Noi manifestații palestiniene s-au 

produs marți împotriva ocupației 
israeliene in teritoriile de pe malul 
de vest al Iordanului și Gaza. For
țele de ocupație israeliene au con
tinuat acțiunile represive, deschlzind 
focul și utilizind grenade cu gaze 
lacrtanoanue Împotriva demonstran
ților. S-an amnataf ciocniri taâre 
demonstranții palestinieni și trupe**  
israeliene in mal multe localități, 
intre care orașele Gaza și Rafah, ca 
și in unele tabere de refugiațl 
palestinieni. (Agerpres)

AMMAN 1 (Agerpres). — Secre
tarul de stat al S.U.A., George

Shultz, și-a încheiat vizita la Amman 
— cea de-a doua din cadrul actualu
lui turneu. în cadrul convorbirilor cu 
oficialitățile iordaniene au fost abor
date probleme privind ultimele evo
luții din regiune și eforturile în 
direcția găsirii unei soluții juste și 
globale conflictului arabo-isrăelian.

Partea iordaniană a reiterat și 
subliniat importanța convocării unei 
Conferințe internaționale de pace tn 
problema Orientului Mijlociu, cu 
participarea celor cinci țări membre 
permanente ale Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. «4 a părților Impli
cate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, edaugă agen
ția K.U.N.A.

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
TEHERAN 1 (Agerpres) — Agen

ția IRNA informează că avioane de 
luptă irakiene au atacat luni noap
tea și marți mai multe zone de lo
cuințe din Teheran. In aceste atacuri, 
in care a fost lovit șl un spital, s-au 
Înregistrat victime, menționează 
agenția iraniană.

BAGDAD 1 (Agerpres) — Potrivit 
comunicateiar militare difuzate la 
Bagdad și citate de agenția I.N.A., 
forțele armate Irakiene au lansat 
luni și marți 14 rachete asupra Te
heranului. Se precizează că „rache
tele și-au atins țintele".

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U.,

Javier Perez de Cuellar, a deplîns 
profund reluarea acțiunilor militare 
intense între Iran și Irak, inclusiv 
tlrurile cu rachete asupra capitale
lor celor două țări. Evoluția pericu
loasă a evenimentelor, a apreciat 
secretarul general al O.N.U., eviden
țiază importanța și urgența încetării 
cit mai grabnice a acestui conflict 
distrugător, pe baza rezoluției 598 a 
Consiliului de Securitate. După cumi 
a arătat un purtător de cuvînt aii' 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar a 
adresat guvernelor Iranului și Iraku 
lui apelul de a da dovadă de rel 
nere maximă și de a acționa h. 
spiritul păcii.

Adunarea Generală a O. N. U.
Reprezentanții multor state cer S.V.A. să-și respecte 

obligațiile pe care și le-au asumat în calitate de gazdă 
a sediului central al organizației mondiale

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— Majoritatea covirșitoare a repre
zentanților statelor membre care au 
luat cuvintul în plenara Adunării 
Generale a O.N.U. au cerut guver
nului Statelor Unite să anuleze de
cizia de inchidbre a misiunii obser
vatorului permanent al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei pe lin
gă Națiunile Unite și să respecte o- 
bligațiile pe care și le-a asumat în 
calitate de gazdă a sediului central' 
al organizației mondiale.

Reprezentantul Bahrainului, care 
deține și președinția grupului țări
lor arabe la O.N.U.. a apreciat, in 
discursul său, că decizia autorități
lor americane contravine acordului 
cu privire la statutul O.N.U. și func
ționarea organizației pe teritoriul a- 
merican.

Observatorul permanent al O.E.P. 
la Națiunile Unite a cerut Adună
rii Generale să adopte măsuri care 
să apere drepturile legitime ale po
porului palestinian și ale reprezen
tanților săi.

Reprezentantul R.F. Germania, 
vorbind din partea celor 12 țări 
membre ale Pieței comune, a ce
rut Statelor Unite să-și respecte o- 
bligațiile de drept internațional pe 
care și le-au asumat și să nu-și a- 
plice propria legislație de o manie
ră care să împiedice exercitarea 
funcțiilor oficiale de către misiunea 
observatorului O.E.P. la Națiunile 
Unite. Un punct de vedere similar 
a fost susținut de reprezentanții 
Canadei, Australiei. Noii Zeelande 
și ai țărilor nordice — relatează 
agenția China Nouă.

Rezultatele alegerilor 
pentru consiliile regionale 

și comunale 
din R. P. Bulgaria

SOFIA 1 (Agerpres), — La Sofia 
a fost dat publicității comunicatul 
Consiliului de Stat cu privire la re
zultatele definitive ale alegerilor 
pentru consiliile regionale și comu
nale desfășurate la 28 februarie. 
După cum relevă agenția B.T.A., 
participarea la vot a fost de 99,15 ia 
sută dintre cel înscriși pe listele 
electorale, in favoarea candidaților 
înregistrați pronunțîndu-se 99,06 la 
sută dintre alegători. In consiliile 
populare regionale și în consiliul 
popular al capitalei au fost aleși 
1 336 deputați. Se precizează că in 
cinci circumscripții alegerile au fost 
aminate, iar in 302 circumscripții 
nici unul dintre candidații propuși 
nu a obținut numărul necesar de 
voturi pentru a fi ales, urmind ca în 
cazurile respective să fie organizate 
noi alegeri.

GENEVA 1 (Agerpres) — Potrivit 
unui raport al G.A.T.T., publicat la 
Geneva, valoarea comerțului inter
național a atins nivelul-record de 
2 450 miliarde dolari în anul 1987. 
fiind cu 15,5 la sută mai mare decit 
în 1986. Dar, ca volum, creșterea co
merțului mondial a fost, în perioa
da respectivă, de numai 4 la sută. 
Experții G.A.T.T. apreciază că 
schimburile comerciale mondiale ar 
putea spori cu circa 4 la sută in 
acest an, dacă nu se vor înregistra 
dereglări majore pe piețele financia
re sau o recesiune importantă în 
economia americană. Intre factorii 
perturbatori ai creșterii comerțului 
mondial, specialiștii G.A.T.T. men
ționează deprecierea dolarului ame

rican și puterea de cumpărare redu
să a țărilor in curs de dezvoltare. în 
structura comerțului mondial s-au 
Înregistrat o creștere cu 5 la sută a 
exporturilor de produse industriale 
și un spor de 4 la sută el exportu
rilor de produse agricole.

In ceea ce privește țările In curs 
de dezvoltare, raportul G.A.T.T. con
semnează menținerea unui ritm re
dus de creștere a comerțului exte
rior al acestor state, în condițiile po
verii uriașe reprezentate de datoria 
externă și ale măsurilor protecțio- 
niste adoptate de unele state occi
dentale. Astfel, ponderea țărilor în 
curs de dezvoltare în exporturile 
mondiale a sporit în 1987 cu numai 
1 la sută, ajungind la 19,8 la sută.

UN STUDIU PUBLICAT ÎN S.U.A. DEZVĂLUIE ;

In statul California aproape 150000 
de persoane sînt lipsite de adăpost

WASHINGTON 1 (Agerpres). — In 
California, considerat ca fiind cel 
mai bogat stat din S.U.A., aproape 
150 000 de persoane sint lipsite de 
locuințe. Autorii unui studiu pu
blicat la Sacramento menționea
ză. în rîndul principalelor cauze 
ale acestei stări de lucruri, creșterea

numărului familiilor ce trăiesc sub 
limita oficială a sărăciei, majorarea 
substanțială a chiriilor, lipsa unor lo
cuințe accesibila persoanelor cu ve
nituri mici. Ca urmare, relevă stu
diul, a sporit considerabil numărul 
celor ce se află în căutarea unui 
adăpost

O POSIBILĂ ÎNTRECERE
Posturi de radio și televiziune, 

diferite agenții de presă și cotidie
ne internaționale au consemnat, in 
ultimele zile, o imagine insolită 
din Europa centrală. Respectiv, din 
Cehoslovacia și R.D. Germană. în 
ambele țări, ningea puternic. In 
pofida ninsorii abundente, in pofi
da fulgilor deși și mari, imaginile 
prezentata te făceau să te duci cu 
gindul la... ghiocei. Asociere para
doxală, la prima vedere, pentru că, 
în contrast eu plăpindele fire, pline 
de gingășie, era vorba de giganți 
de oțel, transportați pe platforme 
feroviare.

■St totuși, asemănarea cu ghioceii 
era îndreptățită, pentru că lungile 
convoaie marcau — în prezența 
unor mulțimi bucuroase de oameni
— începutul unei operații pașnice 
de bunăvoință : retragerea din cele 
două țări a rachetelor operativ- 
tactice „OTR-22" — mai cunoscute, 
in general, sub denumirea „SS-12"
— amplasate cu cițiva ani în urmă, 
ca răspuns la instalarea în țările 
din vestul continentului a rachete
lor americane „Pershing 2“ și de 
croazieră. Este foarte probabil ca 
în pădurile străbătute in drumul 
spre casă de platformele feroviare 
să fi apărut chiar primii ghio
cei, vestitori ai primăverii. Intr-un 
fel. „transportul" de rachete ves
tește și el începutul unui sezon. în 
care, potrivit acordului sovieto- 
american, continentul nostru ur
mează a fi debarasat de rachetele 
cu rază medie de acțiune și opera- 
tiv-tactice.

...De obicei, cînd se vorbește de 
„realizarea tn avans a planurilor" 
se are in vedere domeniul econo
miei. lată că, acum, noțiunea se ex
tinde la un alt domeniu, cel militar. 
Și nu este rău deloc, ba, dimpotrivă. 
S-ar putea, chiar, sugera și o 
întrecere : cine să termine mai re
pede operația de retragere a rache
telor. A tuturor rachetelor. Nu nu
mai a celor operativ-tactice (cu 
rază de acțiune pină la 1 000 km), 
ci și a celor cu rază medie de ac
țiune' (pină la 5 500 km). Ar fi o 
întrecere in care învingătoare nu 
ar ieși una sau alta din cele două 
părți. Învingător ar fi întregul con

tinent. Învingătoare ar fi întreaga omenire.
Pentru aceasta, este, desigur, ne

cesară ratificarea acordului amin
tit de către Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. și de către Congresul 
S.U.A. Începutul retragerii „înain
te de termen" a rachetelor opera
tiv-tactice ar putea să constituie 
un stimulent pentru accelerarea 
procedurilor de ratificare. Mai 
mult, este de sperat ca acești primi 
„ghiocei" să vestească o incălzire, 
în continuare, și mai accentuată, a 
climatului politic. Pentru că la u- 
loc rachetele cu rază medie si mai 
scurtă de acțiune, constituie, totuși, 
doar o mică, foarte mică parte — 
3—4 la sută — din uriașele arsena
le racheto-nucleare care s-au acu
mulat în lume. In prezent, se des
fășoară tratative intense pentru re
ducerea cu 50 la sută a rachetelor 
nucleare strategice sau interconti
nentale (cu rază de acțiune peste 
5 500 km), care constituie „grosul" 
acestor arsenale. Este de așteptat 
ca retragerea anticipată a rachete
lor operativ-tactice din Cehoslova
cia și R.D. Germană să impulsio
neze și mersul acestor tratative.

Distrugerea unei bune părți din 
arsenalele racheto-nucleare exis
tente ar fi primită cu ușurare și 
salutată cu bucurie de toate po
poarele planetei. Eventual, s-ar 
putea proceda la o operație de 
„refolosire-revalorificare". De pe 
acum, se vorbește de posibilitatea 
transformării uriașelor instalații de 
lansare a rachetelor în macarale 
pentru construcții sau portuare. 
S-au făcut auzite și propuneri în ce 
privește focoasele nucleare propriu- 
zise, a căror încărcătură ar putea fi 
folosită la producția de energie 
electrică.

...Inaugurarea unor pașnice cen
trale atomoelectrice acționate cu 
uraniul destinat, inițial, unor instru
mente ale morții. iată o perspecti
vă care nu mai apare de domeniul 
utopiei. Ar fi o dovadă că. totuși, 
omenirea nu e dispusă să accepte 
calea sinuciderii, că rațiunea, luci
ditatea pină la urmă pot și trebuie 
să prevaleze.

C. HOMULUS

ri DE PRESA
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LA GENEVA a avut loc o nouă 
ședință plenară a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. la negocierile so- 
vieto-americane cu privire la ar
mele nucleare și cosmice. După 
cum relatează agenția T.A.S.S., 
delegația sovietică a făcut noi pro
puneri vizind urgentarea elaborării 
proiectului de tratat cu privire la 
reducerea cu 50 la sută a armelor 
strategice.

VIZITA. Deng Xiaoping, pre
ședintele Comisiei Militare Centra
le a R.P. Chineze, s-a întîlnit, la 
Beijing, cu președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, aflat în vizită în 
China. în cursul convorbirii care 
a avut loc cu acest prilej — rela
tează agenția China Nouă — au fost 
discutate probleme ale relațiilor 
chino-zambiene și ale actualității 
internaționale de interes comun 
pentru cele două țări.

ALEGERI. Prellmlnarele pentru 
desemnarea candidaților republi
can și democrat din S.U.A. la 
viitoarele alegeri prezidențiale din 
luna noiembrie continuă. După 
cum transmite agenția EFE, in 
statul Maine,' vicepreședintele 
George Bush a clștigat 65 la sută 
din sufragii, asigurîndu-și sprijinul 
altor 22 de delegați, care îl vor 
susține la convenția națională re
publicană. In tabăra democraților, 
Michael Dukakis, guvernatorul din 
Massachusetts — situat în vecină
tatea statului Maine — sl-a asi
gurat sprijinul a 19 electori, care 
11 vor susține la convenția demo
crată.

PROGRAMUL ECONOMIC AL 
TURCIEI pentru anul 1988 are ca 
obiectiv principal creșterea econo-*  
mică în condiții de stabilitate, 
combaterea inflației șj utilizarea la 
cel mai înalt nivel a factorilor

productivi. Potrivit Buletinului ofi
cial turc, sînt prevăzute o crește
re cu 5 la sută a venitului națio
nal, reducerea cu 33 la sută a in
flației și controlul cererii interne. 
In domeniul investițiilor, se acordă 
prioritate sectorului comunicații
lor. transporturilor, energiei, pre
cum și dezvoltării agriculturii.

ȘOMAJ. Direcția pentru proble
mele muncii din landul Baden- 
Wiirttemberg a difuzat la Bonn un 
document in care se subliniază că 
în acest land a drescut simțitor nu
mărul celor ce se află in căutarea 
unei slujbe de mai mult de doi ani. 
în 1984. numărul șomerilor ce se 
Încadrau în această categorie era 
de 7,1 la sută din totalul persoane
lor aflate in căutarea unui loc de 
muncă. în timp ce în 1987 procen
tul a crescut la 10,5 la sută.

BALANȚA COMERCIALĂ A 
MARII BRITANII a înregistrat în 
luna ianuarie a.c. un deficit de 905 
milioane de lire sterline (1 061 mili
oane dolari) a anunțat Ministerul 
britanic al Comerțului. In ultimele 
trei luni, deficitul balanței de con
turi curente s-a cifrat la 1,77 mi
liarde lire.

CONVORBIRI. Președintele Egip
tului, Hosni Mubarak, aflat în 
vizită la Khartum, a avut marți o 
convorbire cu președintele Consi
liului Suprem al Sudanului, El 
Sayed Ahmed El Mirghani, infor
mează agenția M.E.N.Ă. Șeful sta
tului egiptean s-a intiln.it, de ase
menea, cu primul ministru suda
nez, Sadiq El Mahdi. Discuțiile 
s-au referit la relațiile bilaterale 
și la situația actuală pe plan arab 
și african.

DEMISIE. Franco Nicolazzi, 
secretarul național al Partidului 
Socialist-Democratic Italian, a de
misionat din funcție, informează 
agenția A.N.S.A. Comitetul Central 
al partidului urmează să se întru
nească la 8 martie pentru a alege 
noul lider al acestui partid, care 
face parte din coaliția guverna
mentală.

ACUZAȚIEI Sam Nujoma, pre
ședintele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), a 
acuzat Republica Sud-Africană de 
provocarea exploziei unei bombe 
intr-o bancă din Oshakati, în nor
dul Namibiei, atentat soldat cu 
moartea a 20 de persoane civile și 
rănirea a 80. într-un mesaj publi

cat la Kinshasa. președintele 
S.W.A.P.O. cheamă la „accelerarea 
procesului de eliberare a Namibiei" 
prin aplicarea rezoluției 435 a 
O.N.U., care cere acordarea ime
diată a independenței acestui teri
toriu, aflat sub ocupația R.S.A.

LA TOKIO vor fi reluate, săp- 
tămîna aceasta, negocierile dintre 
S.U.A. și Japonia, in scopul revi
zuirii acordului bilateral de coope
rare în domeniile cercetării științi
fice și tehnologice. După cum pre
cizează agenția Jiji Press, se va 
încerca o apropiere a punctelor de 
vedere ale celor două delegații, 
avînd in vedere că acordul ante
rior, expirat la 31 ianuarie, a fost 
prelungit automat cu două luni, 
pentru o nouă tentativă de reînnoi
re a termenului documentului, con
siderat, mai ales la Tokio, dezavan
tajos pentru partea niponă.

REUNIUNE DE URGENȚĂ. Ita
lia a cerut convocarea unei reuniuni 
de urgență a miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor membre ale 
C.E.E. pentru a examina probleme
le bugetului Pieței comune pentru 
anul 1988, anunță un comunicat 
oficial dat publicității la Roma. Se 
reamintește că, la 24 februarie,

Italia a respins propunerile Consi
liului bugetar al C.E.E., conside- 
rind că ele nu corespund principii
lor pe baza cărora s-a ajuns 
la un acord tn cadrul ultimei reu
niuni la nivel Înalt de la Bruxelles.

SIMPOZION. în capitala boli
viana, La Paz, se desfășoară . lu
crările unui simpozion avind ca 
temă relansarea Pactului Andin, 
la care iau parte reprezentanți din 
cele cinci țări membre ale Juntei 
Acordului de la Cartagena — Bo
livia, Columbia, Ecuador. Peru și 
Venezuela — transmite agenția 
I.P.S. Intilnirea prilejuiește un 
schimb de idei privind acordul re
gional. în scopul consolidării pro
cesului de cooperare și de intensi
ficare a relațiilor comerciale în 
zonă.

CAPRICIILE VREMII. Deși ca
lendaristic luna martie se Înscrie

ca prima lună a primăverii, tn
R.F. Germania ziua de 1 martie I 
marchează, acum, o iarnă adevăra- • 
tă : temperatura aerului a scăzut 
simțitor, iar in regiunile sudice ale 
tării au început ninsorile abunden
te. A fost perturbată circulația ru
tieră pe mai multe magistrale. 
Serviciile meteorologice prognozea- 
ză și pentru 
sori și polei, 
continuare a

următoarele zile nin- 
precum și răcirea in 
temperaturii aerului.

BALENE, 
mexicani 
motivul pentru care 36 de balene 
s-au „sinucis" pe malul mexican 
al Golfului California. Potrivit 
unei ipoteze, conducătorul grupu
lui de balene și-a pierdut auzul 
(„radarul"), nu a mai putut stabili 
corect direcția și ele au nimerit 
într-o zonă cu adincime foarte 
mică, de unde nu au mal putut 
ieși.

Oamenii de știință 
încearcă să descopere

ZBORUL COMPLEXULUI ORBITAL SOVIETIC „MIR", pilotat de 
cosmonauții Vladimir Titov și Musa Manarov, continuă, relatează agen
ția T.A.S.S. Membru echipajului au transbordat materialele aduse pe or
bită de nava de transport „Progress-34“ tn compartimentele complexului, 
iar acum transportă in compartimentele navei „Progress" diferite mate
riale epuizate. Continuă și experimentarea elementului de baterie solară 
recent instalat de cosmonauți. Agenția T.A.S.S. precizează că zborul se 
desfășoară normal, iar cei doi cosmonauți se simt bine.
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