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® In mai multe unități din sudul țării a fost reluat semănatul
culturilor din prima urgență, pină la această dată fiind însămînțate cu mazăre pentru boabe, ovăz, orzoaica de pri
măvară, sfeclă de zahăr și plante de nutreț peste 100 000
hectare.
• Aria semănatului trebuie să se extindă în toate zonele de
cîmpie.
• Specialiștii au datoria să urmărească permanent starea te
renului pentru a incepe semănatul imediat ce tractoarele și
mașinile agricole pot intra in brazdă.
• Se impune o organizare desăvîrșită, astfel incit să fie folo
sită- din plin fiecare oră bună de lucru in cimp.
9 Pretutindeni să se manifeste exigență maximă pentru res
pectarea strictă a tehnologiilor, pentru realizarea lucrărilor
la un înalt nivel calitativ.

Activitate intensă la semănat pe terenurile cooperativei agricole Islaz, județul
feleo rman

ÎN

Ținînd seama de cerințele creș
terii producției agricole, de condi
țiile specifice ale aceste primăveri,
întreaga activitate politico-organizatorică desfășurată de organele și
organizațiile de partid de la sate
trebuie subordonată obiectivului
major al acestor zile din agricul
tură : recuperarea întîrzierilor la
semănatul culturilor din prima ur
gență, determinate de condițiile
climatice. Aceasta presupune di
namism. organizare temeinică, or
dine șl disciplină în îndeplinirea
de către fiecare colectiv, de către
fiecare formație de lucru a sarci
nilor zilnice stabilite, astfel încit
să fie scurtată la maximum peri
oada executării lucrărilor agricole.
A fost un început de primăvară
cu destule precipitații, și nu e un
lucru rău dacă avem în vedere că
pămîntul mai avea totuși nevoie
de apă după o perioadă de secetă
atit de lungă. începînd de dumi
nică însă. în mai multe zone cerul
a redevenit senin, ceea ce a per
mis reluarea lucrărilor agricole în
multe unități din sudul țării. Prog
noza pentru săptămîna aceasta in
dică o încălzire în continuare a
temperaturii în zonele de cîmpie,
dar pe un fond de instabilitate a
vremii și tocmai de aceea este
absolut necesar să fie luate măsuri
de excepție pentru a se putea
trece la semănat imediat ce
terenul va permite intrarea ma
șinilor în cîmp. Munca trebuie
organizată nu pe săptămîni, nu
pe zile, ci pe ore bune de lucru
în cimp pentru a nu se irosi nici
o clipă. Această cerință obligă spe
cialiștii din unitățile agricole să
urmărească permanent starea te
renului. să nu aștepte condițiile
ideale, ci să identifice operativ
parcelele sau porțiunile de parcele
zvîntate unde se poate semăna.
Numai în acest fel ei pot și tre
buie să decidă. în orice moment
din zi. unde să fie concentrate
forțele mecanice, ce anume tehno
logie de lucru trebuie adoptată în
condițiile date.

Acum, cînd toate lucrările din
campania agricolă au devenit ur
gente. se impune cu acuitate ce
rința reducerii la maximum posibil
a duratei stabilite inițial pentru
semănatul fiecărei culturi. Sub nici
un motiv nu trebuie admisă ideea
că însămînțările vor putea fi pre
lungite cu numărul da zile ce s-au
pierdut din cauza vremii nefavo
rabile. Dimpotrivă, trebuie găsite
soluții practice pentru a se lucra
cît mai repede și bine. Acesta
este un obiectiv pe deplin posibil,
avînd în vedere forța mecanică
pusă la dispoziția agriculturii noas
tre. faptul că în această iarnă sta
țiunile pentru mecanizarea agricul
turii au beneficiat de cele mai
bune condiții pentru repararea și
punerea în stare de funcționare a
tuturor mașinilor ce vor participa
la executarea lucrărilor de primă
vară. Deosebit de important este
ca aceste mijloace să fie folosite
cu randament și eficiență maximă,
utilizîndu-se pe scară largă diferi
tele tipuri de agregate, de utila
je combinate, alcătuite conform teh
nologiilor de lucru stabilite prin
programele de desfășurare a cam
paniei și care să fie nofriinalizate
în ordinele de lucru date me
canizatorilor.
Starea de afînare a ogoarelor ca
și umiditatea din sol creează con
diții ca în această primăvară lu
crările de însămînțare să se exe
cute la un înalt nivel calitativ.
Este de mare importanță însă ca
specialiștii să aleagă cu maximă
atenție momentul de începere a
lucrărilor, adică atunci cînd pre
gătirea terenului se poate realiza
în condiții foarte bune, cu un
număr minim de lucrări. In aceeași
ordine de idei, este necesar ca
pretutindeni preocuparea pentru
începerea grabnică a semănatului
și executarea lui în ritm cît mai
intens să fie însoțite de grija spo
rită pentru realizarea tuturor lu
crărilor la un înalt nivel agro
tehnic.

*

semnificație, sub semnul ideilor păcii,
libertății, progresului
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In toate uniîăffie agricola din sudul țări sînt condiții pentru

»

Gîndurile întregului nostru popor
au însoțit, din nou, în aceste zile, ca
de atîtea ori în trecut, cu sentimente
de dragoste, de îndreptățită mîndrie
și satisfacție, mesajul de pace și co
laborare purtat de secretarul general
al partidului, președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe
pămîntul Africii, de-a lungul unui
itinerar care a cuprins vizite oficiale
de prietenie în patru republici —
Ghana, Liberia, Guineea și Maurita
nia.
Prin întreaga sa desfășurare, prin
rezultatele cu care s-a încheiat, prin
ideile-forță pe care le-a pus în evi
dență, noul itinerar se înscrie ca
încă una din acțiunile politice de
amplă semnificație ale României
socialiste, subliniind continuitatea
orientării promovate neabătut de la
Congresul al IX-lea — de extindere
și aprofundare a legăturilor cu toate
statele și popoarele care luptă pen
tru consolidarea independenței, pen
tru afirmarea de sine stătătoare pe
calea progresului economic și social.
Adăugîndu-se istoricelor itinerare
din anii precedent! — itinerare ce
conturează, la un loc, vaste traiecto
rii, care acoperă, practic, întreg glo
bul, — această manifestare politică
aduce o nouă mărturie a prezenței
deosebit de dinamice a României so
cialiste pe arena internațională. Și de
data aceasta, pe întregul parcurs al
noului itinerar, la Accra, Monrovia,
Conakry sau Nouakchott, multiple au
fost manifestările de stimă, conside
rație și înaltă apreciere față de
România socialistă, față de persona
litatea proeminentă a președintelui
ei.
Adresîndu-se șefului statului ro
mân. președintele Consiliului Națio
nal Provizoriu al Republicii Ghana,
Jerry John Rawlings, a ținut, astfel,
să elogieze „rolul proeminent pe
care România, sub competenta con-,
ducere a președintelui ei. il joacă in
cadru! Națiunilor Unite și al -Gru
pului celor 77»“, „sprijinul pe care
România il acordă aspirațiilor poli
tice ale firilor lumii a treia". In același sens, președintele Republicii
Liberia, Samuel Kanyon Doe, a dat
expresie prețuirii față de „ilustrul
nostru oaspete care ne onorează",
„distins om de stat, apărător al cau
zei națiunii și poporului său in lupta
pentru pace și dezvoltare". La rîndul
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său, președintele Republicii Guineea,
Lansana Contă, a omagiat „înaltele
calități de om de stat", „inițiativele
originale și numeroase ale politicii
externe românești", cuvinte similare
de apreciere fiind exprimate, în
timpul convorbirilor, și de președin
tele Comitetului Militar de Salvare
Națională, șeful statului mauritanian,
Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya. Sînt
aprecieri care evidențiază, o dată mai
mult, prestigiul și autoritatea pe plan
internațional ale conducătorului par
tidului și statului nostru, care se
răsfrîng nemijlocit asupra prestigiu
lui întregii țări.
în același timp, vizitele în cele
patru țări au pus în lumină conside
rația și prețuirea deosebite față de
tovarășa Elena Ceaușescu, persona
litate științifică de largă reputație
mondială, militant pentru angajarea
tot mai puternică a științei în salv
gardarea păcii în lume, în accelera
rea progresului multilateral al po
poarelor, pentru îmbogățirea tezau
rului de valori spirituale cu noi cu
ceriri ale geniului uman.
Sînt aprecieri elogioase care și-au
găsit loc și în paginile presei afri
cane, fiind, de asemenea, exprimate
cu prilejul vizitării unor obiective
din țările respective sau al unor
ceremonii omagiale, cum a fost de
cernarea înaltului titlu de doctor
honoris causa al Universității Liberia.
Fără îndoială, toate aceste mărturii
de înaltă prețuire vin să ateste am
plul ecou pe care îl are politica unei
țări ca România, care, desfășurînd ea
însăși o luptă îndelungată pentru neatîrnare, își manifestă
prin fapte
simpatia, solidaritatea și sprijinul cu
națiunile africane, cu toate popoarele
ce se ridică în apărarea dreptului lor
sacru de a fi deplin stăpîne pe pro
priile destine, pe bogățiile naționale.
O concretizare nemijlocită a acestei
politici o constituie însuși faptul că
România întreține, din primul mo
ment, relații diplomatice cu toate
statele din Africa luptătoare ; că
schimburile comerciale s-au ampli
ficat în ultimele două decenii și
ceva ; că au luat extindere for
mele moderne de cooperare, in
clusiv realizarea în comun a unor
importante obiective economice, me
nite să contribuie la punerea în va
loare a resurselor continentului —

iar un mare număr de studenți afri
cani învață în țara noastră.
Beneficiind de astfel de condiții
prielnice, noul itinerar care s-a dis
tins, ca și cele precedente, printr-un
accentuat caracter de lucru, a asi
gurat continuitatea dialogului fertil
dintre România și țările vizitate, a
pus în lumină dorința comună de
a conferi noi dimensiuni și a des
chide noi perspective relațiilor re
ciproce. Această voință și-a găsit o
elocventă ilustrare în Comunicatele
comune, care au sintetizat rezulta
tele convorbirilor oficiale, în care
și-au găsit puternic reafirmarea
acele principii fundamentale — ega
litatea deplină în drepturi, respec
tarea independenței și suveranității
naționale, neamestecul în treburile
interne, avantajul reciproc, nerecurgerea la forță și la amenința
rea cu forța, dreptul fiecărei națiuni
de a se dezvolta liber și indepen
dent — pe a căror temelie țările
noastre înțeleg să-și clădească atît
raporturile reciproce, cît și relațiile
cu celelalte state ale lumii. Aces
tea marchează substanțiale contribu
ții la promovarea unei politici a
echității și justiției, menite să ducă
la eradicarea vechii politici impe
rialiste. colonialiste, de dominație,
asuprire și dictat.
Semnificativ și important este fap
tul că voința de extindere a colabo
rării și-a aflat nemijlocite transpu
neri în practică chiar în timpul vi
zitei. prin înțelegeri sau încheierea
de documente care prevăd sporirea
schimburilor comerciale și a acțiu
nilor de colaborare economică și
tehnică, pe baze stabile și de durată.
La fel de semnificative sînt și mă
surile stabilite privind dezvoltarea,
în cont'nuare, a colaborării pe tărîmul științei, cplturii, sănătății, ex
tinderea contactelor și legăturilor pe
linie de guvern, ca și pe linia unor
organizații obștești, aceasta fiind de
natură să ducă la o mai bună cu
noaștere și o mai strînsă apropiere
reciprocă.
Dialogurile la nivel înalt au pus,
în același timp, in lumină, ca o altă
trăsătură comună, pozițiile similare
sau apropiate asupra problemelor cu
care se confruntă omenirea, asupra
Romulus CĂPLESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Deplină satisfacție, unanimă aprobare ;
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de rezultatele vizitelor
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tovarășului Nicolae Ceaușescu,

;
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împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
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in țări africane

;
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Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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Realizarea unor lucrări de cea
mai bună calitate este acum
cea mai importantă preocupare
Pînă la începutul acestei
săp.ăm.ni. in județui Te
leorman erau însămmța.e
doar ->80 ce hectare din
cele 65 000 hectare desti
nate culturilor din prima
epocă, ce 2a ce reprezenta
foarte puțin fată da preve
deri. întârzierile la semă
nat se datorează faptului
că, in multe unități agri
cole, nu au fost folosite
din plin zilele bune de lu
cru din primăvara acestui
an și, ca atare, timpul a
zburat printre dege.e cum
se spune. Analizînd situația,
secretariatul
comitetului
județean de partid a stabi
lit operativ măsuri menite
să asigure grăbirea lucră
rilor de primăvară, conco
mitent cu efectuarea lor la
cel mai înalt nivel calita
tiv. Măsurile preconizate
au fost analizate cu cadre
le de conducere din consi
liile agroindustriale si din
unitățile agricole, iar acti
viștii comitetului județean
de partid, specialiștii direc
ției agricole, cei din cadrul
altor organe de specialitate
își desfășoară acum activi
tatea pe teren, pentru a
sprijini direct unitățile agricole și a rezolva even
tualele probleme ce s-ar
putea ivi. Pornind mai
ales de la aceste măsuri,
am urmărit in citeva uni
tăți agricole cum se acțio
nează la pregătirea tere
nului și semănat, cum se
desfășoară celelalte lu
crări agricole.
„AM IEȘIT LA LUCRU
IM CIMP ȘI NU NE OPRIM PÎNA TERMINAM".
Sînt cuvintele pe care ni
le-a spus Eugeniu Matei,
directorul întreprinderii agricole de stat Zimnicele,

„Ne grăbim pentru că acum nu mai este timp de
pierdut — continuă direc
torul. Spre deosebire de
alți ani. rezerva de apă
din sol este bună. Răsări
rea culturilor nu va mai
fi o problemă. Totul este
să conservăm umiditatea
în sol și să nu pierdem
momentul optim de semă
nat. Am o prognoză a
timpului probab.l care ne
îndeamnă să semănăm de
vreme. ceea ce si faoem.
împreună cu mecanizatorii
am analizat situația lucră
rilor și toți sint hotăriți să
muncească repede și bine".
Dar inainte de a arăta
cum se lucrează la I.A.S.
Zimnicele se cuvine să aruncăm o privire asupra
întinderilor de pămint si
tuate aici. în lunca Dună
rii. punctul cel mai sudic
al țării. Griul pe cele 700
hectare și orzul pe 600
hectare sînt dese ca peria,
iar culoarea verde-închisă
oferă de pe acum certitu
dinea unor recolte mari.
La fel arată și pășunea
cultivată, lucerna care în
cepe să înverzească. Pe
toate aceste suprafețe, asa
cum rezultă din datele oferite de inginerul-șef al
unității. Călin Bîrsășteanu,
s-a încheiat fertilizarea fazială cu îngrășăminte chi
mice.
Ne îndreptăm, spre fer
mele I.A.S.-uIui unde se
lucrează la semănat. Foto
grafia din pagina a doua a
ziarului spune totul : și
că se muncește intens și
că se fac lucrări de bună
calitate. La ferma nu
mărul 8 Dunărica, pe te
renuri cu textură nisipoa
să. se însămînțează lucernă pe cele 70 hectare des

tinate acestei valoroase
plante furajere. Pe o solă
vecină. se insămințează
sfecla furajeră cu o semă
nătoare SPC-8. pe care
sint montate fertilizatoare
pentru administrarea oe
rind a
îngrășămintelor
chimica. La ferma numărul
6 legumicolă, se pregătește
terenul pentru cartofi, iar
de miercuri a început și
plantarea acestora. Intr-un
cuvînt ritm bun, lucrări de
calitate superioară, care
sint de natură să asigure
realizarea de recolte mari
în acest an.

„TOATE UTILAJELE ÎN
CiMP !“. Aceasta consti
tuie cerința expresă a
acestor zile pentru a se
putea recupera întirzlerile la semănat de care
vorbeam. La cooperativa
agricolă „Unirea" Islaz,
utilajele nu numai că
erau scoase în cîmp, ci
se și aflau in lucru. Se însămința borceagul — un
amestec de mazăre cu
ovăz din care rezultă un
furaj excelent. Pe întinsul
solei, o parte din tractoa
re discuiau terenul, altele
lucrau cu combinatoarele,
iar două erau la semănat.
„Noi folosim fiecare oră
bună de lucru — afirmă to
varășul Florea Ciovică,
președintele unității. Procedind astfel, am reușit să
încheiem semănatul mazării pe toate cele 60 hectare
prevăzute în planul de pro
ducție. Pe 8 hectare, unde
am reușit să însămînțăm
inainte de ultima zăpadă,
mazărea a răsărit. De unde
și învățătura că e bine să
te grăbești. Iată, aseară a
plouat, nu mult, dar de ajuns ca să ne încurce cîte-

va ore munca în cîmp. Nu
trebuie să aminăm lucră
rile. Mai ales că bate vintul, iar pămîntul, se usucă
repede. Dacă acum ai o
rezervă bună de apă în sol.
trebuie să o păstrezi prin
lucrări
corespunzătoare".
De remarcat că la C.A.P.
Islaz munca este temeinic
organizată, fiecare mecani
zator avînd responsabilita
tea lui, ceea ce explică
faptul că aici se obțin re
zultate bune în bătălia cu
timpul la efectuarea lucră
rilor agricole. Și calitatea
acestora este foarte bună.
Se luora în flux : grape cu
discuri, combinatoare și se
mănători prevăzute cu tă
vălugi ușori. Sămînța era
încorporată la adincimea
indicată, iar în urma semă
nătorii pămîntul rămînea
nivelat perfect. Ne-a atras
însă atenția folosirea gra
pelor cu discuri care, po
trivit indicațiilor date de
organele de specialitate, nu
trebuie utilizate în această
primăvară decît în cazuri
deosebite. „Știm că există
indicația de a nu recurge
la grapele cu discuri la
pregătirea terenului — afirmă inginerul-șef Nicolae
Nădăban. Aici a fost însă
o pășune pe care am desțelenit-o și pe care o cul
tivăm acum cu furaje.
După desțelenire, folosirea
grapei cu discuri este ab
solut necesară. In schimb,
pentru sfecla de zahăr și
alte culturi indicația de a
folosi numai combinatorul
loan HERȚEG
Stan ȘTEFAN
Fotografii : E. Dichiseanu
(Continuare in pag. a II-a)

Consiliile oamenilor muncii-angajate ferm
în soluționarea problemelor producției
Nu mai surprinde pe nimeni aprecierea specialiștilor în știința condu
cerii că între rezultatele economice obținute de orice întreprindere și ca
litatea activității de conducere există o relație de intercondiționare. Nici
nu-i de mirare I Cine altcineva dacă nu conducerea are menirea de a
optimiza toate laturile și raporturile activității productive și umane în
vederea realizării sarcinilor de plan, obținerii unei înalte eficiente a
muncii ?
Eșalonul de bază al conducerii activității economice îl reprezintă, cum
bine se știe, întreprinderea, prin organul său de conducere colectivă —
consiliul oamenilor muncii. Iar între multiplele căi prin care se poate
acționa pentru îmbunătățirea stilului de conducere, analizarea temeinică,
amănunțită, de către adunările generale ale oamenilor muncii a activității
desfășurate de către aceste importante organisme ale democratici munci
torești reprezintă condiția fundamentală pentru realizarea acestui dezi
derat. Pentru că adunările generale învestesc aceste organe cu dreptul de
a conduce in numele oamenilor muncii, și tot ele sînt datoare să analizeze
cum își îndeplinesc mandatul cei cărora le-au acordat această încredere,
cum acționează practic pentru soluționarea problemelor producției.
Iată de ce. pe această temă — a modului în care adunările generale
își exercită această importantă răspundere — am realizat prezentul sondaj.
Un studiu cu concluzii
valabile și pentru alții

Față de alte dăți. reprezentanții
oamenilor muncii de la întreprinde
rea „Electroaparataj" din Capitală,
participanți la ultima adunare gene
rală. au constatat o abordare absolut
nouă a problemelor legate de stilul
de conducere al consiliului oamenilor
muncii. în locul unei aprecieri gene

rale. de genul „organul de conducere
colectivă din unitatea noastră a pro
movat un stil de muncă eficient, asigurind rezolvarea operativă a proble
melor de producție cu care ne-am
confruntat", activitatea consiliului
oamenilor muncii a fost examinată
prin prisma a trei cerințe esențiale:
a) ce probleme a analizat organul de
conducere colectivă in anul 1987 și
care a fost eficienta acestor analize;
b) ce loc ocupă problemele de per

spectivă și cele curente în activitatea
consiliului oamenilor muncii ; c) care
este participarea membrilor C.O.M.
— exprimată prin luări de cuvint —
la analizarea problemelor examinate.
— Ce concluzii s-au desprins din
această analiză complexă ? — îl în
trebăm pe tovarășul Ioan Filip,
președintele consiliului oamenilor
muncii.
— Multe, foarte multe. Deși sîntem
o unitate fruntașă pe ramură, două
concluzii s-au impus în mod deose
bit atenției, în primul rînd. impor
tanța pe care a acordat-o consiliul
oamenilor muncii problemelor curen
te de progres tehnic și de modernizare
a producției — peste 60 la sută din
analizele efectuate în anul trecut au
abordat asemenea probleme, ceea ce
explică și rezultatele bune obținute
de colectivul nostru ; în schimb, am
fost pe bună dreptate criticați de
adunarea generală a oamenilor mun
cii că am rezervat prea puțin spațiu
analizării problemelor de perspectivă
(dezvoltarea întreprinderii, mecani
zarea, automatizarea și robotizarea
proceselor de producție au ocupat
numai 2 la sută din totalul proble
maticii analizate). în al doilea rînd,
modul inegal in care participă mem
brii organului nostru de conducere

colectivă la dezbaterea problemelor
examinate. Adunarea generală a
avut posibilitatea să tragă concluzii
clare îp această privință pe baza
următoarelor date furnizate : numă
rul luărilor de cuvînt în consiliul oa
menilor muncii, în 1987, s-a ridicat
la circa 150 de intervenții ; ele apar
țin unui număr de 25 de membri ai
organului de conducere colectivă ; 10
dintre membrii consiliului au avut o
prezență nesatisfăcătoare la dezba
teri, iar 2 n-au luat niciodată cuvîntul. Aceste date clare au oferit posi
bilitatea adunării generale să formu
leze critici concrete cu privire la sti
lul de muncă al organului de condu
cere colectivă in ansamblul său, al
meu personal, ca președinte, al celor
lalți membri ai consiliului și să re
tragă calitatea Ia doi din membrii an
teriori ai acestui organ, care nu și-au
îndeplinit sarcinile încredințate.
De ce am relevat aceste „amănun
te" ? Pentru că ele arată că atunci
cînd adunării generale i se oferă
Anchetă realizată de

Constantin PRIESCU
Dumitru PRUNA.
______ Sava BEJ1NAR1U

(Continuare in pag. a V-a)
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Competitivitatea produselor și promptitudinea

Realizarea unor lucrări de cea mai bună calitate
este acum cea mai importantă preocupare

Insămînțarea trifolienelor intr-un teren pregătit exemplar, la I.A.S. Zimnicele

(Urmare din pag. I)

este valabilă și obligatorie.
La noi. toate lucrările le
facem diferențiat și. după
cum se vede, de bună ca
litate". Da. la Islaz se
muncește intens, cu răs
pundere pentru calitate,
ceea ce oferă garanția că
însămîntările se vor în
cheia in termene scurte și
de bună calitate.
OPERATIVITATEA ESTE
ABSOLUT NECESARA. Ne
aflăm la sediul cooperati
vei agricole din Cringu.
Paraschiv Rece, președin
tele cooperativei, se afla în
birou. Tocmai sosise de la
consiliul
agroindustrial,
unde fuseseră transmise
operativ conducătorilor da
unități agricole indicațiile
comitetului județean de
partid referitoare la des
fășurarea lucrărilor agrico
le de primăvară. ..Am
început de Juni .semănatul
mazăre! — ne spune Președințele. In, prima epocă
avem de însămîntat 4°
hectare mazăre, 150 hectare
sfeclă de zahăr. 20 hectare
sfeclă furajeră și 250 hecta
re floarea-soarelui. Și acum
se lucrează la semănat pe o
solă aflată lîngă pădure".
Ne îndreptăm spre sola
respectivă. Intr-adevăr, un
mecanizator lucra la grăpatul unei arături de toam
nă, iar tractoarele echipate
cu combinatoare începuse
ră pregătirea patului ger
minativ pentru însămintarea mazărei. „Dar undesînt
semănătoarea și sămința?".

„Am stabilit să fie aduse
în cîmp spre amiază, cind
solul se mai zvîntă — ne
răspunde Valeriu Bildiriche. inginerul-șef al co
operativei agricole. După
rafala de ploaie de peste
noapte trebuie să așteptăm
un pic". Totuși, pămîntul
se lucra bine, așa cum se
vede si din fotografia pe
care o prezentăm. Numai
că aici, la Cringu, se încăl
ca acea indicație dată ca
toate utilajele și. bineînțe
les. sămința să se afle la
capătul solei, pentru a se
putea trece la semănat în
dată ce pămîntul se zvîn
tă.
Sînt si alte unități agricole din județ în care
nu s-a respectat Indicația
ca toate utilajele să fie
scoase în cîmp la margi
nea solelor, măsură de
natură să ușureze si să
grăbească
însămîntările.
Constatind asemenea nea
junsuri',. comitetul județean
de. partid și direcția agricolă județeană au stabi
lit. ca. exceptind semănătorile pentru prăsitoare,
toate utilajele să fie scoa
se in cîmp. la marginea so
lelor ce urmează a fi însămînțate. De asemenea,
avîndu-se în vedere că
tirppul afectat lucrărilor agricole de primăvară s-a
scurtat mult, s-a luat mă
sura ca tractoarele aparținind unor unități economi-,
ce din județ să fie trimi
se în sprijinul agriculturii.
Astfel, din orașul TurnuMăgurele au fost trimise
in unitățile agricole 8
tractoare de la I.J.T.L.. cîte

2 tractoare — de la între
prinderea comercială de
stat pentru mărfuri indus
triale. Combinatul de în
grășăminte
chimice
si
I.E.E.L.I.F. — in total 16
tractoare ; unităților res
pective fiindu-le reparti
zate alte mijloace necesa
re efectuării transportului.
Ca atare, numărul tractoa
relor aflate la dispoziția agriculturii a sporit, ceea
ce oferă posibilități ca
pregătirea terenului și însămîntarea culturilor din
prima epocă să se încheie
în timp scurt. De altfel, da
torită măsurilor organiza
torice și tehnice luate,
ritmul semănatului s-a in
tensificat. Potrivit datelor
furnizate de direcția agricolă. pînă în seara zilei
de 16 martie au fost însămîntate 7 880 hectare cu
diferite' culturi, din care
cele mai mari suprafețe cu
mazăre, plante de nutreț
și legume. Lucrările sînt
mai avansate in consi
liile agroindustriale Pia
tra, Purani, Slobozîa-Mîndra, Nanov. Salcia, Turnu
Măgurele și Contești. To
tuși. ritmul semănatului
poate și trebuie să fie mult
intensificat. Aceasta este
Impusă atît de stadiul
lucrărilor, cit și de evo
luția
timpului,
vîntul
uscînd repede pămîntul. De
aceea, se impune să fie
adaptate și mai ales puse
in practică și alte măsuri
care să asigure efectiv
grăbirea semănatului.

Pregătirea terenului la cooperativa agricolă Cringu

0 contradicție ireductibilă:
tehnică nouă
cu reglementări vechi
Red. : Cit de rapid pot fi finalizate
măsurile de modernizare ?
Ing. Marin Rămneanțu : Din păca
te, nu atît de operativ cit ar fi ne
cesar și posibil. Iar dificultățile cele
mai mari nu se întimpină cu prilejul
soluționării problemelor tehnice și
tehnologice de fond ale modernizării,
cr apar in legătură cu partea finală
a acestei activități. Mă refer la avi
zările și aprobările de documentații,
care întîrzie mult, nepermis de mult,
începerea lucrărilor de modernizare.
Este nefiresc să avem o cercetare
bună, un proiect pus la punct și să
întîrziem cu luni și ani momentul
aplicării. Putem ajunge chiar ca
atunci cînd am reușit să transpunem
în practică o anumită modernizare
să tragem concluzia că progresul teh
nic oferă alte soluții mai eficiente.
Așadar. însăși procedura de avizare
și aprobare a documentațiilor este
necesar să sufere un proces de mo
dernizare, pentru a ține pasul cu
cerințele actuale.
Red. : Ce propuneri concrete ar fi
de făcut, in această privință ?
Ing. Marin Rămneanțu : Cele mai
multe lucrări de modernizare sint fi
nanțate din planul de tehnică nouă.
Or. în ultimul timp a apărut obiceiul
ca acest plan să se aprobe de către
forul tutelar abia la sfîrșltul primului

ÎNDEPLINIREA PLANULUI IA EXPORT
întreprinderea metalurgică din
Bacău și-a cîștigat un binemeritat
prestigiu pe piața externă, produ
sele realizate aici fiind solicitate tot
mai mult de parteneri din diferite
țări. Trei sînt principalele argumen
te ale acestei dinamici pozitive a
exportului : competitivitatea armă
turilor de un înalt nivel tehnic,
promptitudinea in onorarea contrac
telor și capacitatea de a asimila și
introduce in fabricație intr-un ter
men foarte scurt produse tot mai di
versificate, in funcție de solicitările
partenerilor de peste hotare. Grăitor
în acest sens este și faptul că toate
produsele contractate la export pen
tru perioada care a trecut de la
începutul anului au fost realizate și
livrate înainte de termen. La soli
citările partenerilor, un număr de
45 de produse contractate pentru lu
na martie au fost livrate încă din
februarie, iar la robinetele ovale DN150 a fost îndeplinit si planul lunii
aprilie. Mai mult, unii
parteneri
solicită ca anumite contracte cu ter
mene scadente în cea de-a doua
parte a anului să fie onorate în avans. Și, ceea ce trebuie remarcat,
muncitorii de aici au posibilitatea
să livreze unele mărfuri mult mai
devreme. Cum se reușește acest
lucru ?
— Experiența ne-a demonstrat,
ne-a spus ing. George Buzdugan, di
rectorul întreprinderii, că realizarea
în cele mai bune condiții a produc
ției de export se bazează pe o apro
vizionare tehnico-materială bună si
pe lansarea în fabricație cu cel pu
țin o lună de zile mai devreme a
tuturor produselor contractate. Așa,
bunăoară, toată producția contracta
tă pentru luna aprilie a fost pregă
tită și lansată în fabricație încă din
primele zile ale lunii martie. Aceas
ta ne permite să livrăm ritmic, din
primele zile ale fiecărei luni, produ
sele contractate la export. Ne-am
organizat în așa fel munca încît
toate obligațiile pe care le avem
pentru primul trimestru să le putem
onora pînă la 20 martie.
Discutînd cu cadre de conducere,
cu maiștri și muncitori din turnă
torie. din secția de prelucrări și
montaj am reținut că. pornind de la
sarcinile mari, mobilizatoare privind
producția de export pe acest an. oa
menii muncii din unitate sînt ferm
hotărîti să-și pună în valoare în
treaga pricepere și capacitate profe
sională pentru a realiza integral
toate comenzile si contractele înche
iate. în acest scop, consiliul oameni
lor muncii, comitetul de partid au
luat o serie de măsuri tehnico-organizatorice și politico-educative, cu
eficientă imediată. în toate compar

timentele de producție. Tinîndu-se
seama că planul la export pe acest
«n sporește cu 13 la sută față de
1987 și că toate produsele trebuie
realizate la cel mai înalt nivel cali
tativ. în întreprindere a sporit nu
mărul formațiilor specializate care
lucrează numai pentru export. Toate
aceste formații cuprind in rindurile
lor muncitori de înaltă calificare, pe
cei mai capabili maiștri și tehni
cieni. In turnătorie, de exemplu,
produce pentru export o întreagă
linie automată de formare-turnare.
iar în secțiile de prelucrare-montaj
specializarea s-a adîncit și mai mult,
fiecare formație realizînd doar cîte
1—2 tipodimensiuni de armături in
dustriale. Sporirea productivității
muncii, realizarea unui număr tot
mai mare de produse destinate ex-

La întreprinderea
metalurgică din Bacău
portului constituie preocupări de
prim-ordin ale acestor formații.
Pentru aceasta se introduc noi și
moderne tehnologii de lucru, se mon
tează noi utilaje si mașini. AstfeL
la turnătorie, formația condusă de
maistrul Vasile Acriței a realizat în
cadrul programului de modernizare
un cuptor de inducție de mare ca
pacitate. în care se obține o fontă
cu grafit nodular de calitate supe
rioară celei realizate pînă acum. La
rîndul lor. formațiile de lucru con
duse de inginerul Ion Timerman au
modernizat două mașini de format
miezuri cu nisip peliculizat. precum
și instalațiile de preparare a
amestecurilor, de curățire și polizare
a pieselor destinate exportului, fapt
care a dus la creșterea simțitoare a
productivității muncii și la îmbună
tățirea calității produselor. Măsuri
asemănătoare au fost luate și la ce
lelalte locuri de muncă. în atelie
rele si secțiile de prelucrare și mon
tai au fost instalate primele mașiniunelte cu comandă numerică pentru
prelucrarea robinetilor de tip fluture,
ceea' Ce a condus la creșterea pro
ductivității cil 200 la sută. în ace
lași timp, ați fost introduse noi teh
nologii de lucru la prelucrarea cla
pelor și a altor repere de la armă
turile industriale de fontă, s-au op
timizat o seamă de fluxuri tehnolo
gice prin reamplasarea utilajelor.
Tot aici au fost introduse standuri
suplimentare de verificare a cali
tății produselor.

BUCUREȘTI

Mobilizați de importantele sar
cini de Plan ce le revin pe acest
an. oamenii muncii din întreprin
deri industriale din Capitală și-au
concentrat toate eforturile pentru
introducerea pe scară largă a unor
procedee moderne de fabricație, aplicarea de măsuri tehnico-organizatorice menite să conducă la creș
terea
continuă a productivității
muncii. Astfel, metalurgiștii între
prinderii „Neferal", ca urmare a aplicării unor tehnologii de turna
re perfecționate, au livrat, supli
mentar, economiei naționale. în pe
rioada care a trecut din acest an,
aliaje neferoase în valoare de pes
te 10 milioane lei. Tot pe seama
promovării susținute a tehnologii

Ing. Alexandru Crișan : Experien
ța noastră ne-a demonstrat că ope
rativitatea și eficienta cu care tre
buie finalizate o serie de moder
nizări in sectoare-cheie «le producției
impun o coordonare și un control
riguros al activității tuturor celor
care participă la conceperea si apli
carea măsurilor pe filiera : cerceta

trimestru al anului. Deci, un întreg
trimestru, fondurile cu destinația res
pectivă nu pot fi utilizate. Propune
rea este ca indicatorii din planul de
tehnică nouă să fie aprobați și re
partizați o dată cu celelalte sarcini
de producție.
Ing. Ion Enculescu : Ar ff de
adăugat și faptul că în domeniul teh
nicii noi mai acționează încă re
glementări foarte vechi : H.C.M.
121/1963 și Instrucțiunile cu privire
la finalizarea introducerii tehnicii
noi in instalațiile industriale (din
1967). care, între altele, limitează
valoarea unei instalații-pilot la o
sumă destul de redusă. Or, în 25 de ani
s-au petrecut multe, a crescut com
plexitatea instalațiilor-pilot si au
fost cîteva reașezări de prețuri. De
exemplu, prețul unui singur decantor pentru o anumită instalație se
apropie acum de limita valorică Ia
care m-am referit. Or. o instalațiepilot cuprinde mal multe utilaje și
aparatură decît un decantor. Chiar
dublarea limitei respective, printr-o
aprobare dată de forul de resort, nu
rezolvă problema de fond care
acum, în contextul acțiunii de mo
dernizare. a devenit deosebit de
stringentă. Deci se impune reanalizarea și actualizarea reglementărilor
normative respective.

re. proiectare, producție, furnizori de
materiale sau de utilaje. Pentru mo
dernizările de însemnătate deosebi
tă pentru economia națională, la
care combinatul sau centrala nu pot
rezolva în totalitate problemele deo
sebite, este necesară instituirea unei
comisii speciale, formată din factori
cu putere de decizie din ministerele
de resort, care să fie în măsură să
accelereze mersul unor documente,
să mobilizeze forțele de concepție si
execuție pentru realizarea obiecti
vului urmărit.

Red. : Cum s-ar putea înlătura as
peritățile din calea aplicării unor mă
suri mai complexe de modernizare ?

Red. : In prezent, cum se asigură
controlul asupra îndeplinirii măsuri
lor din programul de modernizare 1

Ing. Maria Elena Fereală : Pentru
măsurile a căror îndeplinire cade în
exclusivitate sau în cea mai mare
parte în sarcina combinatului sau
centralei, comitetul de partid, îm
preună cu consiliul oamenilor mun
cii exercită un control foarte ri
guros. organizind dese analize, cele
mai multe la fața locului, prilej de

meroase bibliorafturi, doldora de co
pii după rapoarte referitoare la mo
dernizare. Oare în acest domeniu
nu funcționează regulamentul după
care se ghidează întregul sistem in
formational din economie ? Și tre
buie să se știe că asemenea ra
poarte. așa cum sînt cerute, nu pot
fi elaborate decît de specialiști.

Importante rezerve de creștere a producției
și eficienței puse în valoare prin

MODERNIZAREA PROCESELOR DE FABRICAȚIE
Dezbatere la Combinatul chimic Rîmnicu Vîlcea (II)
a aduce in discuție răspunderile care
revin fiecăruia. In cadrul serviciilor
tehnic și de organizare există un
sistem precis de evidență nu numai
asupra stadiului aplicării fiecărei
măsuri din programul de moderni
zare. ci și asupra efectelor care se
obțin.
Ing. Aron Cosma : Din păcate,
simburele birocrației se pare că tin
de să încolțească și pe terenul care
îi este prin definiție ostil, și anume
cel al modernizării. O serie de fo
ruri și organe, în loc să ne acorde
sprijinul necesar. în sensul în care
arăta ing. Alexandru Crișan. ne po
topesc cu cereri de rapoarte șl sta
tistici. S-au adunat pînă acum nu

Oare nu este mai bine ca aceștia să
elaboreze măsuri de modernizare
decît hîrtii ? Iar cei care vor să
afle cum ne facem datoria în aceas
tă privință să vină ei înșiși și să
vadă, poate ne vor da și o mînă de
ajutor care, cîteodată. ne-ar fi deo
sebit de prețioasă.

Cum se informează
specialiștii despre cerințele
progresului tehnologic ?
Ing. Maria Elena Fereală : Sînt
însă și informări care ne sînt deo
sebit de utile, dar. din păcate, ade

Muncitorii și specialiștii din între
prindere au totodată capacitatea de
a adapta prompt producția la cerin
țele partenerilor externi. Iată un
exemplu. La începutul anului un
partener din R.D. Germană a cerut
ca robinetele fluture să fie prevăzute
cu un nou sistem de etanșare, altul
decît cel obișnuit. îmbunătățirea
constructivă solicitată a fost reali
zată operativ prin colaborarea strinsă dintre specialiștii din atelierele
de concepție și secțiile de fabrica
ție; ca urmare, partenerul a primit
marfa solicitată chiar in acest tri
mestru. Subinginera Aneta Drăghici,
din compartimentul de proiectare,
ne spunea că în ultima vreme au
fost asimilate si introduse in fabri
cație aproape 89 de noi tipuri de ar
mături industriale moderne, cu ca
racteristici tehnico-funcționale la ni
velul tehnicii mondiale, competitive
pe piața externă.
Măsurile tehnice se îmbină armo
nios cu cele organizatorice. Astfel,
producția pentru export este urmă
rită zilnic, pe repere și produse.
Fiecare membru al biroului executiv
al consiliului oamenilor muncii răs
punde efectiv de cite o comandă pa
care o urmărește din secțiile de fa
bricație și pînă la ieșirea produse
lor pe poarta unității. Peste tot s-a
introdus autocontrolul și controlul
interfazic. s-a întărit controlul de
calitate în toate schimburile. Orga
nizațiile de partid, de sindicat și ti
neret desfășoară o vie activitate pen
tru formarea unei opinii de masă,
pentru a-i face pe oameni să înțe
leagă că problema calității este o
problemă de demnitate, de mîndrie
profesională, care depinde numai si
numai de ei. Pentru aceasta. întrea
ga muncă politică de masă, învățămîntul politico-ideologic, ca și cel
profesional, dezbaterile organizate
pun în centrul atenției problema ca
lității, urmărind conștientizarea tu
turor muncitorilor și specialiștilor,
fie ei tineri sau vlrstnici. Așa se ex
plică de altfel si faptul că nici in
anul trecut și nici în acest început
de an întreprinderea nu a primit
nici o reclamație privind calitatea
produselor livrate la export, ceea c«
dovedește, o dată in plus, că metalurgiștii din Bacău consideră exportul
o prioritate a priorităților. Și efor
turile lor se concretizează în Înde
plinirea exemplară a planului. în
onorarea ireproșabilă a fiecărei co
menzi. de cele mai multe ori Îna
inte de termen.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scînteii
*

VASLUI : Crește
productivitatea muncii

Producție fizică peste prevederi

La cooperativa agricolă Năsturelu, cartofii au fost puși la preîncolțit in vederea
realizării unei recolte cit mai timpurii

O idee importantă desprinsă din relatarea primei părți a dezbaterii
pe tema modernizării producției la Combinatul chimic Rimnicu Vilcea
— prezentată in „Scînteia" din 16 martie a.c. — a fost aceea a rolului
determinant al bunei colaborări între producție-cercetare-proiectare in
finalizarea măsurilor de perfecționare tehnică și tehnologică. Experiența
acestei mari unități economice demonstrează eficiența deosebită a stilu
lui dinamic, a activității pătrunse de răspundere a cercetătorilor din
cadrul Institutului Central de Chimie pentru soluționarea, mină în mină
cu specialiștii din producție, a celor mai Stringente probleme tehnice.
Continuăm astăzi prezentarea dezbaterii.

în livrări — condiții de bază pentru

lor modeme în vederea prelucrării
eficiente a materiilor prime. în
condițiile diminuării continue a
consumurilor materiale si energe
tice, colectivul întreprinderii tex
tile „Grivita" a reușit. în aceeași
perioadă, să-și depășească sarcini
le de plan la producția fizică cu aproape 4 milioane lei. La rindul
lor. oamenii muncii de la Filatura
de lînă pieptănată, folosind la ca
pacitatea maximă utilajele si in
stalațiile din dotare, au obținut un
spor de producție în valoare de
peste 3 milioane lei. iar cei de la
întreprinderea „Laromet" — de aproape 2 milioane let
(Agerpres)

seori tocmai acestea nu le avem la
îndemînă. Este vorba de mijloacele
de informare asupra ultimelor cuce
riri ale progresului tehnic. înțelegem
necesitatea economisirii de resurse
financiare, dar nu sîntem de acord
cu risipa de asemenea resurse pe
care o facem în fapt. Să mă explic,
recurgînd la un exemplu : în pro
iectele unor instalații pe care ur
mează să le construim in combinat
în actualul cincinal figurează și une
le faze tehnologice — concepute
exact ca acum 20 de ani. fără nici
o modificare importantă, de același
randament, cu aceleași pierderi teh
nologice. Cu siguranță, progrese în
acest domeniu s-au făcut, ele sint
consemnate în literatura de speciali
tate. dar de care noi sau proiectantul
nu avem cunoștință. Pentru o eco
nomie modică de valută, centrala
noastră nu se poate abona la cîteva
reviste de strictă specialitate, dar în
schimb țara cheltuiește sume cu
mult mai importante în valută pen
tru a aduce minereu și feroaliaje in
vederea fabricării metalului din care
se vor construi instalațiile în cauză.
Pentru care vom cheltui apoi alte
sume pentru a le moderniza. Un
fond mereu proaspăt de carte tehni
că și reviste de specialitate poate
rezolva problema. Specialistul ro
mân, a dovedit-o nu o dată, este deo
sebit de ingenios, dintr-o idee apa
rent minoră, dintr-o seînteie de
informație tehnică își poate dezvolta
flacăra unei creații aducătoare de
milioane în bugetul tării.
Ing. Aron Cosma : Cu sau fără
documentație de ultimă oră, ingine
rii. maiștrii tehnicienii din producție
au fost puși, fără excepție, să des
fășoare și o activitate de concepție.
Prin grija comisiei inginerilor și teh
nicienilor. folosind cadrul generos

Oamenii muncii din întreprinde
rile industriale ale județului Vaslui
acționează susținut pentru crește
rea mai accentuată a productivită
ții muncii. Pe această bază au
fost obținute și livrate peste
prevederi economiei naționale și la
export însemnate cantități de pro
duse electrotehnice și mijloa
ce de automatizare, utilaje pe
troliere și pentru industria me
talurgică, fire poliesterice. mobilă
și mobilier din lemn, încălțăminte,
țesături, materiale de construcții,
produse abrazive etc. Intre unită
țile cu cele mai mari sporuri ob
ținute la acest indicator economic
de eficiență se numără întreprin
derile de materiale izolatoare, de
prelucrare a lemnului, ..Mecanica",
„Textila" și Combinatul de fire
sintetice Vaslui. întreprinderile de
rulmenți, de elemente pneumatice
și aparate de măsură din Birlad,
Fabrica de utilaj complex Huși.
(Petru Necula).

al inițiativei „Fiecare cadru tehnic
și ingineresc să execute o temă de
cercetare in afara sarcinilor de ser
viciu", fiecăruia i-au fost repartizate
teme concrete din programul de mo
dernizare pe care trebuie nu numai
să le soluționeze, dar și să le aplice
la locul de muncă. Rezultatele sînt
deosebit de bune atît prin efectul
în sine al măsurilor aplicate, cît și
prin efectul indirect al scuturării
rutinei.
Ing. Ion Enculescu : In întreprin
deri din țară sau din străinătate, la
fiecare loc de muncă există un caiet
în care orice om al muncii poate
face o propunere de îmbunătățire
tehnică sau organizatorică. Aceste
propuneri sînt colectate zilnic și ana
lizate de o comisie formată din cei
mai buni specialiști, care le selec
tează, iar pe cele mai valoroase le
aplică cu cea mai mare urgență.
Bineînțeles, cel care a avut o idee
bună va fi recompensat material. Și
la noi legislația permite acordarea
unor asemenea stimulente, dar me
canismul birocratic al avizărilor de
către organe care n-au legătură
directă cu problema rezolvată amină
uneori atît de mult recompensa Incit
aceasta își diminuează considerabil
caracterul stimulativ. N-ar fi lipsit
de interes dacă aceste formalități ar
fi simplificate, acordindu-se consi
liului oamenilor muncii competenta
de acordare a recompenselor pentru
raționalizări și inovații.

★
în ultima parte a dezbaterii, pe
care o vom prezenta într-un număr
viitor al ziarului, ne vom referi la
unele probleme de fond ale structu
rării acțiunii de modernizare in
acest combinat.

Comeliu CARLAN
Ion STANC1U
corespondentul „Scînteii
*
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Nicolae Ceausescu, impreună cu tovarășa Elena Ceausescu, in tari africane
______________________________________________________________________________________________________________ ț__________________________________________________________________________________________________________________________

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU
»
,
în telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R.
se spune : într-un gind și o vibran
tă simțire cu întregul popor, comu
niștii. toti oamenii muncii din Ca
pitală. însuflețiți de sentimentele de
fierbinte dragoste, aleasă prețuire și
nemărginită recunoștință ce vi le
poartă dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mai
iubit fiu al națiunii, marele erou
între eroii neamului, ctitorul stră
lucit si clarvăzător al României so
cialiste
moderne.
personalitate
proeminentă a vieții politice con
temporane. vă adresează, din toată
inima, cele mai calde felicitări pen
tru rezultatele rodnice ce au încu
nunat vizitele oficiale de prietenie
pe care le-ați efectuat. împreună cu
mult
stimata
tovarășă
Elena
Ceaușescu. în Republica Ghana, Re
publica Liberia. Republica Guineea
și Republica Islamică Mauritania,
îngăduiți-ne să ne exprimăm înalta
apreciere și deplina aprobare față
de conținutul convorbirilor oficiale
purtate cu șefii statelor vizitate, do
cumentele semnate. înțelegerile și
acordurile încheiate, conferind noi și
ample dimensiuni bunelor relații de
prietenie și colaborare cu țările
Africii. Afirmîndu-ne. și cu acest
prilej, adeziunea deplină la politi
ca internă și externă profund ști
ințifică a partidului și statului nos
tru și sustinînd cu putere strălu
citele dumneavoastră acțiuni și ini
tiative de pace, vă asigurăm, mult
stimate și iubite tovarășe secretar
general, că nu vom precupeți nici
un efort pentru a da viață orientă
rilor și indicațiilor dumneavoastră
de excepțională însemnătate pentru
perfecționarea muncii noastre, pen
tru a ne spori eforturile în vederea
îndeplinirii planului pe acest an și
pe întregul cincinal.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ALBA AL P.C.R. se spune:
Comuniștii, toți cei ce trăiesc și
muncesc pe meleagurile județului
Alba au urmărit noua solie.de pace,
prietenie și colaborare pe care dum
neavoastră. mult stimate tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, ați purtat-o pe contihentul african, exprimîndu-și via satis
facție și deplina aprobare față de re
zultatele deosebite care încununează
acest itinerar consacrat cauzei păcii,
progresului și cooperării internațio
nale. Manifestările de aleasă stimă
și considerație cu care ați fost în
conjurat pe tot parcursul vizitelor,
înalta apreciere de care se bucură
personalitatea dumneavoastră din
partea conducătorilor de state, oame
nilor politici și popoarelor, titlurile
academice care v-au fost conferite
dumneavoastră și tovarășei Elena
Ceaușescu reprezintă dovezi ale
prețuirii și prestigiului de care se
bucură în lume România socialista,
vasta si prodigioasa activitate pe
care o desfășurați pe multiple pla
nuri, pentru afirmarea în relațiile
dintre state a principiilor egalității
și suveranității, respectului si în
țelegerii, în slujba idealurilor supre
me ale omenirii — pacea, dezar
marea, socialismul.
în telegrama CONSILIULUI CEN
TRAL AL UNIUNII GENERALE A
SINDICATELOR se subliniază : Cu
sentimente de îndreptățită mîndrie
am urmărit, și de această dată, am
plul ecou al noii dumneavoastră so
lii de pace și prietenie în țări afri
cane. care confirmă, o dată în plus,
înalta recunoaștere internațională a
prestigioasei dumneavoastră persona
lități. de eminent conducător politic
si de stat, de erou al Păcii, promo
tor neobosit al unei politici realiste,
constructive si responsabile. Noul
dialog la nivel înalt purtat în țări
ale Africii a avut un profund carac
ter de lucru, s-a constituit într^o
elocventă expresie a voinței Româ
nei pentru adincirea și dezvoltarea
unor colaborări rodnice, bazate oe
deplină egalitate si echitate. în spi
ritul înțelegerilor convenite la nivel
înalt. Uniunea Generală a Sindica
telor își va intensifica eforturile
pentru extinderea si adincirea legă
turilor cu organizații sindicale din
Ghana. Liberia. Guineea și Republi
ca Islamică Mauritania, din cele
lalte țâri africane, aducindu-și astfel
contribuția la întărirea solidarității
și unității de acțiune în lupta pen
tru pace și dezarmare, pentru pro
gres social în lume. Ne angajăm,
mult iubite si stimate tovarășe secre
tar general, să desfășurăm o susți
nută muncă politico-organizatorică
pentru unirea si mai puternică a
energiilor creatoare ale oamenilor
muncii, pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al parti
dului. prin îndeplinirea exemplară
a sarcinilor de Plan si a programe
lor prioritare pe acest an și pe între
gul cincinal.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. se
spune : N.e-a produs o profundă im
presie activitatea neobosită desfășu
rată și cu acest prilej, caracterul in
tens de lucru care a caracterizat și
această vizită. Dialogul la nivel înalt,
convorbirile purtate cu reprezentan
ții cei mai de seamă ai țărilor vizi
tate. documentele semnate, acordurile
încheiate, înțelegerile convenite au
evidențiat trăinicia și rodnica dez
voltare a relațiilor dintre România
și cele patru țări, au pus baze mai
solide extinderii relațiilor dintre ță
rile și popoarele noastre. în interesul
progresului și bunăstării reciproce,
al cauzei prieteniei, colaborării și
păcii în lume. Iată de ce ne alăturăm
întregului nostru popor și salutăm
cu satisfacție, din toată inima,
bilanțul deosebit de bogat, rezultate
le deosebit de rodnice cu care a fost
încununată șl această vizită. Vă asi
gurăm că oamenii muncii din Argeș,
în frunte cu comuniștii, se vor mo
biliza și mai energic pentru înfăp
tuirea întregii politici interne și ex
terne a partidului și statului nostru,
cu conștiința că numai prin muncă
vom da cea mai concretă expresie
dragostei pe care o purtăm partidu
lui și patriei noastre scumpe.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BIHOR AL P.C.R. se sub
liniază: Noile întîlniri pe care le-ați
avut cu conducătorii țărilor vizitate,
înțelegerile și acordurile la care
s-a ajuns, perspectivele raporturilor

largi, pe multiple planuri, care s-au
deschis în urma convorbirilor ofi
ciale și a declarațiilor comune sem
nate se înscriu ca evenimente de cea
mai mare însemnătate in cronica re
lațiilor reciproce care se dezvoltă cu
succes între poporul român și po
poarele din Africa. Mobilizați de
însuflețitorul dumneavoastră exem
plu de muncă și viață, comuniștii,
toți locuitorii de pe cuprinsul jude
țului Bihor vă asigură că vor ac
ționa cu toată hotărîrea pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor
economico-sociale ce revin bihorenilor în acest an și pe întregul cinci
nal, din hotărîrile Congresului al
XIII-lea si Conferinței Naționale ala
partidului.

Fiecare etapă a acestui itinerar de
pace, prietenie si colaborare s-a
constituit în evenimente de o deo
sebită însemnătate care vor rămine
înscrise în cronica relațiilor Româ
niei cu țările vizitate, reievîndu-se
ca o strălucită acțiune politică, o
importantă contribuție adusă cauzei
păcii și destinderii, libertății si pro
gresului, se menționează în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN
BOTOȘANI AL P.C.R. și a CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN.
Avem certitudinea că întîlnirile și
convorbirile desfășurate, comunica
tele comune și celelalte documente
oficiale încheiate. înaltele titluri ce
v-au fost acordate vor deschide noi
și eficiente căi pentru amplificarea
colaborării dintre România și po
poarele din Africa. Vă încredințăm
că aprobăm din toată inima noua
solie de pace pe care ați întreprins-o,
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, strălucitele
dumneavoastră inițiative de pace si
înțelegere între popoare, că vom
acționa cu toată hotărîrea. potrivit
indicațiilor dumneavoastră mobili
zatoare. pentru a realiza in județul
Botoșani, la fel ca în întreaga tară,
un climat si mai intens de muncă,
de angajare fermă, revoluționară,
comunistă, pentru înfăptuirea Pro
gramului partidului.

bucurați pe arena mondială. Vă în
credințăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de hotă
rîrea tuturor locuitorilor străvechilor
meleaguri românești ale Clujului de
a vă urma in gind și faptă, de a
munci cu pasiune și răspundere co
munistă pentru Înfăptuirea exempla
ră a sarcinilor ce le revin.

Cu sentimente de înălțătoare mîn
drie patriotică și puternică satisfac
ție pentru rezultatele deosebit de
rodnice cu care s-a încheiat noua și
strălucita solie de pace si colaborare,
comuniștii, toți oamenii muncii din
județul Dîmbovița vă adresează un
profund și respectuos omagiu — s.e
spune în telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R.
Primirile călduroase ce v-au fost
rezervate pretutindeni. înaltele ono
ruri cu care ați fost înconjurat,
conferirea titlului de doctor honoris
causa al Universității Liberia, dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. și mult
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, se
adaugă cu strălucire numeroaselor
mărturii de stimă și prețuire de care
vă bucurați în întreaga lume pen
tru meritele dumneavoastră remar
cabile. Vă
încredințăm
solemn,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că vom urma
neabătut însuflețitorul dumneavoas
tră exemplu în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului.

în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN GALAȚI AL P.C.R.

afirma adeziunea la întreaga poli
tică internă și externă a partidului
și statului, profunda noastră grati
tudine că trăim într-o țară a păcii
și demnității, asigurîndu-vă că în
comuniștii, in oamenii muncii de pe
meleagurile ialomițene aveți un de
tașament de nădejde, strîns unit în
jurul partidului, al dumneavoastră,
că vom acționa cu toată fermitatea
pentru realizarea exemplară a obiec
tivelor și sarcinilor economico-so
ciale ce ne revin.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GORJ AL P.C.R. si CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN
se spune : Împreună cu întregul nos
tru popor, am urmărit cu îndreptă
țită mindrie patriotică, cu deosebit
respect si admirație vasta activitate
desfășurată de dumneavoastră pe
parcursul acestui nou itinerar, cor
dialitatea intîlnirilor si dialogurilor
la nivel înalt, ambianta sărbătoreas
că si manifestările de fierbinte ospi
In telegrama COMITETULUI JU
talitate din partea populației, distin DEȚEAN IAȘI AL P.C.R. și a CON
sele titluri si onoruri conferite dum SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN
neavoastră, mult iubite și stimate to se spune : Cu nețărmurită bucurie
varășe secretar general, mult stima ne exprimăm, si cu acest prilej. în
tei tovarășe Elena Ceausescu. Ex- deplină unitate de gind și simțire
primindu-ne deplina aprobare fată cu întreaga națiune, cele mai alese
de documentele semnate si înțele sentimente de adincă prețuire. înal
gerile convenite, fată de întreaga tă stimă și profundă recunoștință
desfășurare a dialogurilor la nivel fată de dumneavoastră, mult stimate
înalt, ne exprimăm convingerea că tovarășe Nicolae Ceaușescu. mili
vizitele oficiale de prietenie pe con tant revoluționar neinfricat si pa
tinentul Africii vor contribui pe mai triot înflăcărat, genial conducător de
departe la întărirea prieteniei si co neam și țară, personalitate proemi-.
laborării României cu popoarele a- nentă a lumii contemporane, care,
cestor țări.
de peste 55 de ani, vă consacrați
viata, cu neasemuită dăruire și ab
Noul itinerar de prietenie și co negație. idealurilor supreme ale na
laborare aj dumneavoastră, mult țiunii. triumfului socialismului și co
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, munismului în scumpa noastră pa
împreună cu mult stimata tovarășă trie. afirmării ei libere, demne si su
Elena Ceaușescu. se constituie ca o verane. într-o lume a păcii. înțele
acțiune de anvergură a politicii ex gerii si colaborării.
terne românești, care, urmînd istori
în același timp, cu profundă recelor itinerare în țări situate pe cunQștință și prețuire, ne îndreptăm

• O nouă și grăitoare manifestare a politicii
externe românești de conlucrare și solidaritate
cu popoarele care au pășit pe calea dezvoltării
libere, de sine stătătoare, de pace și înțelegere
internațională

Noua acțiune de politică externă
românească, desfășurată sub semnul
bunelor relații pe care România le
întreține cu toate statele lumii,
primirile deosebit de călduroase ce
v-au fost rezervate au pus în evi
dență înalta prețuire, stima și con
siderația de care vă bucurați pretu
tindeni. mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. erou al păcii,
neobosit luptător pentru soluționa
rea, în interesul popoarelor, a mari
lor probleme ale contemporaneității,
se spune în telegrama CONSILIU
LUI NAȚIONAL AL FEMEILOR.
Femeile României socialiste dau cea
mai inaltă apreciere eforturilor con
secvente. creatoare, pe care le depu
neți. cu nemărginită dăruire, pentru
ca in lumea de azi să se renunțe
pentru totdeauna la calea armelor,
pornindu-se permanent de la inte
resele păcii, de la dreptul fiecărui
popor de a se dezvolta liber și inde
pendent. Totodată, ne facem o înal
tă datorie de a ne manifesta deose
bita satisfacție, bucurie și sentimen
tele de profund respect și admira
ție cu care femeile patriei noastre
au urmărit activitatea desfășurată,
împreună cu dumneavoastră, de că
tre mult stimata și iubita tovarășă
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, fiind din nou martore
în telegrama C.C. AL U.T.C. se
ale înaltului prestigiu de care se spune
: Primirile sărbătorești, mani
bucură ca eminent om politic și de festările
înaltă considerație, sen
stat, ca remarcabil om de știință de timentele de
cu care ați fost
reputație internațională. Vă încre .înconjurat prietenești
pe tot parcursul vizitelor
dințăm că. împreună cu întregul po se constituie
nouă și elocven
por. strîns unite în jurul partidului, tă mărturie aîntr-o
prestigiu de
al secretarului său general, femeile care se bucurăînaltului
astăzi
în
României socialiste nu vor precupeți lume, politica sa externă România
principială,
nici un efort pentru înfăptuirea is consecventă și profund umanistă,
al
toricelor hotăriri ale Congresului al cărei promotor neobosit și strălucit
XIII-lea si Conferinței Naționale ale
creator sinteți dumneavoastră, mult
partidului.
iubite și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu. In numele între
într-un gind si o simțire cu în gului
tineret al patriei, adresăm cele
treaga națiune, muncitorii, toți fiii mai respectuoase
mulțumiri și înalta
țării care trăiesc și muncesc în ju noastră considerație
tovarășei Elena
dețul Brașov, apreciază că noile și Ceaușescu, eminent om
politic și sa
luminoasele pagini din cronica re vant de largă recunoaștere
interna
lațiilor dintre poporul român si po țională, pentru contribuția neobosită
poarele țărilor africane vizitate se adusă la elaborarea și înfăptuirea
înscriu in eforturile stăruitoare pe politicii interne și externe a parti
care le consacrati prieteniei, solida dului și statului nostru, pentru acti
rității și conlucrării cu toate statele vitatea consacrată promovării științei,
lumii, fără deosebire de orînduire
și culturii românești,
socială — demersuri strălucite care învățămîntului
afirmarea deplină a înaltelor
se bucură de admirația tuturor po pentru
idealuri
ale
omenirii
in viața inter
poarelor. • se arată in telegrama națională. Vă încredințăm,
mult iu
COMITETULUI JUDEȚEAN BRA bite și stimate tovarășe secretar
ge
ȘOV Si a CONSILIULUI POPU neral, că tinăra generație a patriei
LAR JUDEȚEAN. Aprobăm pe de noastre, acționind cu entuziasm pen
plin înțelegerile realizate, care ex tru înfăptuirea mărețelor programe
primă rezultatele deosebit de rodni de dezvoltare economico-socială a
ce ale noilor întîlniri cu conducăto țării,
este hotărîtă să urmeze neabă
rii de partid și de stat din aceste tut exemplul
strălu
țări africane — exemplu de rapor cit de militantdumneavoastră
pentru în
turi internaționale noi. bazate pe tărirea climatuluiînflăcărat
securitate și în
deplina egalitate, stimă si respect credere între toatedestatele,
să acțio
reciproc.
neze pentru dezvoltarea raporturilor
Dorim să vă încredințăm că or de colaborare cu organizațiile pro
ganizația județeană de partid Bra gresiste și democratice de tineret din
șov. toți oamenii muncii din această întreaga lume, pentru unirea efortu
străbună vatră românească sintem rilor tinerilor de pretutindeni în
hotăriți să facem din fiecare locali edificarea unei lumi a păcii, înțele
tate a județului o puternică cetate gerii și colaborării între popoarele
a muncii și creației socialiste revo lumii.
luționare, aducind o contribuție me
reu mai mare la înflorirea si
Vizita întreprinsă în cele patru
măreția scumpei noastre patrii. țări africane, desfășurată într-un
Republica Socialistă România.
moment în care viața politică inter
națională este confruntată cu pro
într-un glas cu întreaga națiune bleme dintre cele mai complexe,
română, comuniștii,, toți locuitorii urmare a existenței unui climat în
județului Cluj își exprimă deplina care se manifestă încă încordarea,
satisfacție față de rezultatele fruc neîncrederea și pericolul unei con
tuoase ale vizitelor oficiale de prie flagrații mondiale, constituie o con
tenie întreprinse în cele patru țări tribuție majoră la cauza păcii și
africane, pentru extinderea și apro colaborării internaționale. Pledînd
fundarea relațiilor de prietenie, co pentru soluționarea problemelor sub
laborare, stimă și înțelegere dintre dezvoltării și realizării unei noi or
poporul român și popoarele acestor dini economice internaționale. Româ
țări, față de remarcabila dumnea nia socialistă și-a demonstrat și cu
voastră contribuție la cauza păcii, acest prilej, prin solia dumneavoas
securității și conlucrării internațio tră de pace și prietenie în Ghana,
nale reciproc avantajoase, se spune Liberia, Guineea și Mauritania,
în telegrama COMITETULUI JUDE opțiunea fermă pentru o conlucrare
ȚEAN CLUJ AL P.C.R. Primirea cu rodnică, bazată pe relații noi, echi
cele mai înalte onoruri care v-a fost tabile între toate națiunile lumii.
făcută, căldura și ambianța sărbă Sintem convinși că înțelegerile la
torească în care s-au desfășurat vi care s-a ajuns, dialogurile Ia nivel
zitele în aceste țări, convorbirile și înalt, marcate de spiritul și dorința
dialogurile la cel mai înalt nivel, de colaborare reciproc avantajoasă,
aprecierile la adresa politicii exter perspectivele deschise relațiilor cu
ne. dinamice si constructive, a Româ aceste state vor crea largi posibili
niei sînt o dovadă grăitoare a rea
de intensificare a cooperării pe
lismului și justeței principiilor fun tăți
damentale promovate cu consecvență plan politic, economic, științific și
de tara noastră în relațiile interna tehnic, vor contribui în mod cert la
ționale, constituie o ilustrare a pres progresul fiecărei țări, la dezvoltarea
tigiului de care dumneavoastră vă lor rapidă și armonioasă — se relevă

• Elocventă ilustrare a stimei și înaltei consi
derații față de președintele României, pentru activi
tatea sa prodigioasă în slujba intereselor vitale
ale întregii omeniri
• Fermă angajare a oamenilor muncii de pe tot
cuprinsul țării de a înfăptui neabătut hotăririle
Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale
ale partidului, pentru continua propășire a patriei
toate continentele lumii, este o nouă
și elocventă expresie a dinamismu
lui politicii de pace. înțelegere și
colaborare internațională a Româ
niei socialiste — se spune in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN
HARGHITA AL P.C.R. Aprecierile
elogioase formulate și cu acest pri
lej la adresa politicii externe a
României sînt o confirmare elocven
tă a realismului și justeței princi
piilor promovate cu consecvență de
țara noastră în relațiile internațio
nale, a recunoașterii și prețuirii
laborioasei dumneavoastră activități
pe arena mondială. Este pentru noi
un motiv de nețărmurită mindrie
patriotică să ne exprimăm totala
aprobare față de bilanțul rodnic cu
care s-au încheiat vizitele.

în
telegrama
MINISTERULUI
COMERȚULUI EXTERIOR ȘI COO
PERĂRII ECONOMICE INTERNA
ȚIONALE se menționează : Intîlnirile și convorbirile purtate, docu
mentele și acordurile încheiate, pres
tigioasele titluri științifice primite
conferă
vizitelor
dumneavoastră
dimensiunile unui act de importantă
istorică, sînt expresia raporturilor
exemplare statornicite intre poporul
român și popoarele țărilor prietene
vizitate și se înscriu ca o contribu
ție importantă la adincirea colaboră
rii, prieteniei si solidarității dintre
ele, la promovarea cauzei păcii. în
țelegerii si colaborării internațio
nale. Ca lucrători in domeniul co
merțului exterior, vă exprimăm și
cu acest prilej înalta noastră consi
derație și profunde mulțumiri pen
tru aportul hotărîtor al dumnea
voastră și al mult stimatei tovarășe
Elena Ceaușescu la dezvoltarea re
lațiilor comerciale, de cooperare si
științifice ale României cu celelalte
țări ale lumii, la soluționarea pro
blemelor subdezvoltării și instaurării
unei noi ordini economice interna
ționale. Vă asigurăm că vom face
totul pentru transpunerea in practi
că a acordurilor semnate și înțele
gerilor convenite, a sarcinilor ce re
vin comerțului exterior si cooperării
economioe internaționale pentru adincirea colaborării economice cu
alte țări, pentru progresul economic
și creșterea prestigiului României
socialiste in lume.
Intr-o deplină unitate de cuget și
voință cu întregul nostru popor, ne
exprimăm in mod unanim aprobarea
deplină fată de rezultatele rodnice
cu care ați încheiat vizita oficială de;
prietenie în Ghana, Liberia, Gui
neea și Mauritania, atmosfera de
considerație și respect, de caldă
prietenie și stimă cu care ați fost
înconjurat în toate etapele acestui
nou itinerar al prieteniei și păcii,
fiind incontestabile mărturii ale
cursului mereu ascendent al relații
lor multilaterale dintre țările noas
tre, se spune în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA AL
P.C.R. și a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN. Ingăduiți-ne să
folosim acest prilej pentru a ne re

gîndurile către tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceaușescu. emi
nent om politic si savant de înalt si
recunoscut prestigiu internațional,
aducindu-i un vibrant omagiu pen
tru strălucita și neobosita sa activi
tate consacrată elaborării si înfăp
tuirii planurilor si programelor de
dezvoltare economico-socială a tă
rii, înfloririi științei. învățămîntului
și culturii românești, introducerii în
toate domeniile a celor mai noi cu
ceriri ale revoluției tehnico-științifice. promovării nobilelor idealuri
de pace, colaborare si înțelegere în
tre toate națiunile. Ne angajăm so
lemn. mult iubite si stimate tova
rășe secretar general, că vom acțio
na într-un spirit de înaltă răspun
dere comunistă, sporindu-ne astfel
contribuția la edificarea societății
socialiste multilateral dezvoltate in
scumpa noastră patrie.
Asemenea întregului nostru partid
și popor, comuniștii, toți locuitorii
județului Maramureș, animați de
cele mai profunde sentimente de
dragoste, de nemărginit respect și
recunoștință ce le nutresc față de
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu —
genial conducător al partidului și
poporului nostru, ilustră personalita
te politică a lumii contemporane,
față de mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu — eminent om politic și
savant de largă recunoaștere mon
dială. dau o inaltă apreciere rezul
tatelor fructuoase ale vizitelor ofi
ciale de prietenie pe care le-ați efec
tuat în Ghana, Liberia. Guineea și
Mauritania, eveniment remarcabil al
vieții politice internaționale — se
spune în telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN
MARAMUREȘ
AL
P.C.R. si a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN. Dînd glas deplinei
aprobări a politicii interne și externe
a partidului și statului nostru, ne
angajăm în mod solemn și vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că, însuflețiți de
minunatul dumneavoastră exemplu
de devotament revoluționar și pa
triotic, nu ne vom precupeți nici un
efort și ne vom pune toate energiile
creatoare în slujba înaintării ferme
a patriei noastre dragi, România so
cialistă, pe drumul progresului și
civilizației.

în telegrama COMITETULUI NA
ȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI
TEHNOLOGIE se arată : Cal
da primire ce v-a fost re
zervată, dumneavoastră, tovarășe
Nicolae Ceaușescu. și tovarășei
Elena Ceaușescu, înaltele titluri
științifice conferite, emoționantele
dovezi de stimă și prețuire față de
personalitatea și prodigioasa dum
neavoastră operă politică, de amplă
cuprindere internațională, ca și față
de meritele și remarcabilele înfăp
tuiri pe tărîmul științei și al con
strucției economico-sociale ale tova
rășei Elena Ceaușescu au consacrat
încă o dată imaginea României de
astăzi ca țară profund devotată

progresului, bunăstării și păcii, edi
ficării unei lumi mai drepte și mai
bune. S-a confirmat din nou, cu pu
tere, că ideile ce călăuzesc consec
vent politica de dezvoltare și pace a
țării noastre — idei pe care le-ați
făurit și le transpuneți in faptă cu
neegalată strălucire — sint primite cu
deplină înțelegere și sînt larg îm
părtășite de oamenii de bună cre
dință. pretutindeni in lume. Permiteți-ne să dăm cea mai înaltă pre
țuire faptului că, pe parcursul noului
itinerar politic, ați jalonat, totodată,
noi perspective pe planul cooperării
multilaterale — economice, științi
fice, culturale — între țara noastră
și statele vizitate, sporind astfel con
tribuția României la diviziunea in
ternațională a muncii, la schimbul
mondial de valori materiale și spi
rituale. Pătrunși de însemnătatea
sarcinilor ce ne revin pe tărîmul
creșterii continue a calități și com
petitivității produselor cu care eco
nomia românească participă la aceste
schimburi, angajați cu toate forțele
în îndeplinirea exemplară a planului
pe anul în curs, vom munci mai
mult și mai bine pentru ca cerce
tarea științifică și tehnologică să
răspundă p.e deplin încrederii cu care
ați învestit-o.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN OLT AL P.C.R. se arată :
Dînd glas aprobării noastre depline
față de noua solie de pace, prietenie
și colaborare a României socialiste,
ne exprimăm adeziunea unanimă la
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, elaborată și
înfăptuită cu contribuția dumnea
voastră deterininantă. mult iubite si
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
înflăcărat patriot și revoluționar
clarvăzător, genial conducător de
partid și de stat, erou al păcii mon
diale. Și cu acest prilej aducem un
fierbinte omagiu mult stimatei to
varășe academician doctor inginer
Elena Ceaușescu. remarcabil om po
litic. savant de largă recunoaștere
internațională, care își aduce o con
tribuție de mare însemnătate la fun
damentarea și realizarea luminoase
lor programe de dezvoltare multi
laterală a patriei, la înflorirea știin
ței. învățămîntului si culturii. Fruc
tuoasele convorbiri purtate de dum
neavoastră cu conducătorii țărilor
vizitate. înțelegerile stabilite pentru
întărirea legăturilor economice si
politice cu țările africane, schimbul
larg de opinii asupra principalelor
aspecte internaționale reprezintă un
adevărat model de legături priete
nești intre state.
Eveniment de profunde rezonante
pe multiple planuri, act politic de o
deosebită însemnătate pentru dez
voltarea pe mai departe a conlucrării
internaționale multilaterale a Româ
niei. noul itinerar al păcii, prieteniei
și colaborării, recent încheiat, an
samblul rezultatelor la care s-a
ajuns, convorbirile purtate cu con
ducătorii țărilor vizitate si înțelege
rile convenite reprezintă momente
de referință de natură să contribuie
la amplificarea, diversificarea si ex
tinderea legăturilor tării noastre cu
statele vizitate de pe continentul
african, se spune in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN SIBIU AL
P.C.R. Constituie pentru noi un pri
lej de aleasă mîndrie patriotică fap
tul că opera dumneavoastră deosebit
de vastă dedicată propășirii Româ
niei, afirmării ei demne, suverane,
libere si independente, numeroasele
dumneavoastră acțiuni si inițiative
de pace. înțelegere si colaborare au
fost admirate si elogiate cu respect
pe tot parcursul acestui itinerar.
Urmînd însuflețitorul dumneavoastră
exemplu de slujire devotată a po
porului român, vă asigurăm că oa
menii muncii din județul Sibiu, in
frunte cu comuniștii, vor acționa cu
hotărîre pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin in
acest an si in actualul cincinal din
istoricele hotăriri ale Congresului al
XIII-lea si Conferinței Naționale ale
partidului.

La posturile datoriei lor. militarii,
asemenea întregului popor, au ur
mărit cu viu interes si dau o înaltă
apreciere activității rodnice oe care
ați desfăsurat-o cu prilejul acestor
vizite. în spiritul tezelor, ideilor și
orientărilor din documentele Con
gresului al XIII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului privind dez
voltarea consecventă a relațiilor de
prietenie și colaborare cu toate sta
tele lumii, se spune în telegrama
MINISTERULUI APĂRĂRII NA
ȚIONALE.
Exprimîndu-și deplina
aprobare pentru rezultatele rodnice
ale acestui nou itinerar de pace,
militarii de toate gradele vă asigură
că vor acționa și în viitor cu abnega
ție revoluționară si dăruire patrio
tică pentru • înfăptuirea neabătută a
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, al cărei ar
hitect strălucit și promotor consec
vent sinteți dumneavoastră, cel mai
de seamă erou între eroii neamului,
luptător neobosit pentru binele si
fericirea poporului român, ginditor
și om politic de excepție al contem
poraneității.
Noul demers al politicii externe
românești, desfășurat sub semnul
bunelor relații pe care România le
întreține cu toate statele lumii, a
pus din nou în evidență dinamismul
activității internaționale a țării
noastre — se relevă în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN SUCEAVA
AL P.C.R. și a CONSILIULUI
POPULAR JUDEȚEAN.
Fructuosul dialog la nivel înalt,
acordurile și înțelegerile încheiate
vor asigura, sintem siguri, noi di
mensiuni raporturilor de colaborare
cu statele vizitate, răspunzînd
aspirațiilor de prietenie și pace, în
țelegere și conlucrare liberă între
toate țările lumii. Aprobînd din
inimă rezultatele noii solii de pace
și colaborare, vă asigurăm că. ur
mînd însuflețitorul dumneavoastră
exemplu de slujire devotată a inte
reselor patriei, vom acționa cu toată
forța și energia pentru a înfăptui, în
mod exemplar, sarcinile ce ne revin
din hotărîrile Congresului al XIII-lea
și Conferinței Naționale ale parti
dului.

Asemenea întregului nostru popor,
comuniștii, toți lucrătorii MINISTE
RULUI DE INTERNE, animați de

cele mai profunde sentimente de
dragoste și devotament ce vi le poar
tă dumneavoastră, cel mai iubit și
prețuit fiu al națiunii române, au
urmărit cu legitimă mindrie patrio
tică. viu interes și deosebită satis
facție vizitele oficiale de prietenie
pe care le-ați întreprins. împreuna
cu mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu. in Ghana. Liberia. Gui
neea si Mauritania. Dînd glas una
nimei noastre aprobări și satisfacții
pentru rezultatele deosebite ale nou
lui dialog la nivel inalt. însuflețiți
permanent de luminosul dumnea
voastră exemplu, vă asigurăm, mult
stimate și iubite tovarășe comandant
suprem, că vom acționa cu toată dă
ruirea si energia pentru transpune
rea neabătută în practică a istorice
lor hotăriri ale Congresului al XIIIlea și Conferinței Naționale ale
partidului, aducîndu-ne. alături de
întregul popor, o contribuție tot mai
însemnată la apărarea cuceririlor re
voluționare ale oamenilor muncii, la
ridicarea necontenită a scumpei
noastre patrii, liberă, suverană și in
dependentă, pe cele mai înalte culmi
de progres și civilizație.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R.
se spune : Comuniștii, toti oamenii.
muncii din județul Teleorman au
urmărit cu viu interes si deosebită
satisfacție vizita
întreprinsă de
dumneavoastră. stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. în țări de
pe continentul african. înaltele ono
ruri cu care ati fost intîmpinat in
Ghana. Liberia. Guineea si Maurita
nia au dat strălucită expresie presti
giului de care vă bucurați pe arena
vieții internaționale. Asigurîndu-vă
că pe tot traseul vizitei am fost
alături de dumneavoastră, cu gindul
și cu inima, conștiențj și mindri că
ati făcut o dată mai mult cunoscute
nu numai celor patru republici afri
cane. ci luftiii întregi realizările
glorioase Si virtuțile constructive. '
pașnice ale poporului nostru, dăm
calda expresie sentimentelor de dra
goste si prețuire pe care vi le pur
tăm, recunoștinței pentru tot ceea1
ce faceți spre binele, prosperitatea
și prestigiul României socialiste.
In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TULCEA AL P.C.R. se
spune : Comuniștii, toți oamenii
muncii din județul Tulcea au urmărit cu viu interes, cu legitimă min
drie patriotică noul itinerar de pace. ;
prietenie și colaborare reprezentat
de vizitele oficiale pe care le-ati în
treprins, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu. in unele țări din Africa,
-înțelegerile convenite. convorbirile
oficiale purtate la cel mai înalt ni-,
vel in Ghana. Liberia. Guineea și
Mauritania vor da un nou impuls
relațiilor de prietenie dintre Româ
nia si aceste țări, vor contribui Ia
dezvoltarea mai puternică a colabo
rării reciproc avantajoase, vor întări .
continuu solidaritatea dintre țările
în curs de dezvoltare. Exprimîndu-ne deplinul acord față de rezul
tatele rodnice ale strălucitei solii de
pace pe pămîntul Africii, fată de
politica internă și externă a parti
dului și statului, vă asigurăm, mult
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că. urmind lumi
nosul dumneavoastră exemplu, co
muniștii. toți oamenii muncii din
județul Tulcea vor face totul pen
tru a-și onora exemplar sarcinile
ce le revin în acest an și în actualul
cincinal.
Colectivul de oameni ai muncii de
la ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI
GRELE BUCUREȘTI, alături de în
tregul popor, își exprimă profunda
satisfacție și adeziune față de remar
cabilele rezultate obținute cu prile
jul vizitelor oficiale de prietenie pe
care le-ați întreprins, impreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu. in unele
țări din Africa. Aducindu-vă cele
mai calde mulțumiri pentru tot
ceea ce faceți pentru clasa noas
tră muncitoare, pentru întregul
popor, vă încredințăm, mult iubite
și stimate tovarășe președinte
Nicolae Ceaușescu. că puternicul și
harnicul nostru colectiv de muncă va
acționa cu multă exigență și res
ponsabilitate pentru înfăptuirea sar
cinilor ce ne revin.
Comuniștii, toți oamenii muncii
din industria chimică și petrochimi
că au urmărit, cu deosebită mîndrie,
primirea călduroasă pe care repre
zentanții oficiali și popoarele ghanez,
liberian, guineez și mauritanian au
rezervat-o distinșilor soli ai poporu
lui român, semn al înaltei consi
derații de care dumneavoastră, mult
stimate
și
iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu. vă bucurați pre
tutindeni în lume, și ne mobilizează
ca. alături de întregul popor, să nu
precupețim nici un efort pentru a
contribui cu toate forțele la reali
zarea politicii partidului nostru, pen
tru Împlinirea aspirațiilor de liber
tate, pace și progres social, de ridi
care continuă a nivelului material și
spiritual al patriei noastre socialiste
— se spune in telegrama MINISTE
RULUI INDUSTRIEI CHIMICE ȘI
PETROCHIMICE.
însuflețiți de cele mai alese sen
timente de satisfacție și legitimă
mindrie patriotică, comuniștii, toti
locuitorii înfloritoarelor meleaguri
ale Vrancei străbune au urmărit cu
cel mai profund interes noua solie de
pace și colaborare, act politic de o ex
cepțională însemnătate care se înscrie
ca o contribuție de seamă la conlu
crarea multilaterală dintre tara
noastră si țările vizitate — se spune
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VRANCEA AL P.C.R. La
reîntoarcerea Pe pămintul scump al
patriei, vă adresăm vibrantul nostru
omagiu și ne exprimăm deplina adeziune fată de rezultatele întilnirL
lor si convorbirilor purtate in statele'
vizitate. Exprimindu-ne încă o dată
deplinul acord la politica internă șl
externă a partidului si statului adinca recunoștință pentru tot ceea ce
faceți pentru binele si fericirea po
porului român, vă asigurăm, mult
iubite si
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru înfăptui
rea neabătută a istoricelor hotăriri
ale Congresului al XlII-lea și ale
Conferinței Naționale ale partidului.

(
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In centrul dezbaterilor recapitulative
exigențele înfăptuirii noii revoluții agrare
In perioada următoare, în cadrul
învățămintului politico-ideologic de
la sate se vor desfășura convorbirile
recapitulative, menite să asigure aprofundarea pregătirii politico-ideologice a participanților și. prin aceasta. să determine angajarea mai
hotărită a lucrătorilor ogoarelor in
înfăptuirea marilor sarcini aflate acum în fata agriculturii. Cu prile
jul unei investigații în unități eco
nomice din localități rurale ale ju
dețului Ialomița, județ în care au
fost cuprinși in cursurile învățămin
tului politico-ideologic de la sate
peste nouăzeci de mii de oameni ai
muncii, s-au desprins citeva conclu
zii pe care le înfățișăm în cele ce
urmează.

Pregătirea propagandiști
lor — în pas cu noile exi
gențe. ’Tn aclualu' an de studiu,
avind în vedere rolul de mare impor
tanță al propagandistului In realizarea
unor dezbateri eficiente, cu adîncă re
zonantă in conștiințe, am acordat o atenție deosebită perfecționării pregă
tirii politice și metodologice a propa
gandiștilor — ne spune tovarășa Con
stanța Czerwinschi. secretar al co
mitetului județean de partid. La ase
menea activități, desfășurate de re
gulă în centre de consilii unice agro
industriale. dar și in comune mai mari,
au participat cele mai bune forțe pro
pagandistice ale județului, începind
cu secretarii și membrii comitetului
județean de partid, care au susți
nut expuneri, au condus dezbateri,
stăruind asupra aspectelor majore
ale actualității politice interne și in
ternaționale, asupra problemelor
prioritare ale vieții social-economice. Cu deosebire, activitățile de pre
gătire a propagandiștilor au năzuit
să devină acțiuni-model în ceea cp
privește integrarea operativă în dez
bateri a celor mai recente documen
te de partid, a ideilor și teielor cu
prinse in Raportul la Conferința Na
țională și în -cuvintările rostite de
secretarul general a! partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. la fo
rumurile democrației muncitoreștirevoluțlonare desfășurate în acest
trimestru. Vreau să mai adaug că
o pondere deosebită in ansamblul ac
țiunilor de pregătire a propagandiș
tilor au deținut-o schimburile de ex
periență. în cadrul cărora au fost
înfățișate și popularizate valoroase
preocupări și inițiative privind le
garea mai strînsă a problematicii
teoretice de preocupările concrete ale
oamenilor din fiecare localitate, din
fiecare unitate economică, valorifi
carea mai eficientă a bazei mate
riale a celor 224 de puncte docu
mentare politico-ideologică din ju
deț. stimularea participării cursanților la dezbateri. Totodată, membrii
comitetului județean de partid și

de plan, in grija cu care acționea
ză pentru păstrarea și sporirea avuției obștești.
in receptivitatea
față de nou, in dorința de autodepășire ; s-au evidențiat o seamă de
comandamente concrete ale muncii
lucrătorilor din această puternică
unitate agricolă de stat : folosirea
cu înalt randament a tuturor su
prafețelor agricole, redarea în cir
cuitul productiv a noi terenuri, executarea unor reparații de înaltă
calitate la toate utilajele si mași
nile agricole spre a se evita orice
pierderi ; a fost subliniată, de asemenea. ca o caracteristică esen
țială a spiritului revoluționar, voin
ța de perfecționare a pregătirii pro
fesionale. a permanentei îmbogățiri
a cunoștințelor tehnico-științifice. o
asemenea cerință avînd aici o acu-

activiștii obștești al secției de pro
pagandă au fost repartizați pe
cursuri de învățămînt politico-ideo
logic la sate, aceștia conducînd efectiv dezbateri, susținind consulta
ții și informări politice pentru a ajuta cursanții în limpezirea unor
probleme cu caracter teoretic. în în
țelegerea sarcinilor ce revin fiecă
rui domeniu de activitate, în întă
rirea responsabilității lor sociale și
politice".

Documentele de partid organic integrate in dezba
teri. Dezbaterile la care am
participat în mai multe unități
agricole, discuțiile purtate cu propagandiști și cursanți, cu activiști

Experiențe, preocupări, acțiuni
în județul Ialomița
de partid și de stat au reliefat mai
înainte de toate, preocuparea de a
se asigura activităților din cursurile
învățămintului politico-ideologic un
bogat conținut de idei, de a se pune
în valoare semnificațiile majore ale
unor importante evenimente ale vie
ții social-politice a țării, a lumii. în
cursul desfășurat la atelierul me
canic al I.A.S. Ograda, dezbaterea
referitoare la cerința intensificării
activității politico-ideologice a fost
centrată pe faptul că în concepția
partidului nostru dezvoltarea con
științei noi. socialiste reprezintă o
parte integrantă a muncii pentru
construirea noii orînduiri, că ea este
un proces neîntrerupt, care nu cu
noaște pauze și discontinuități.
Referindu-se nemijlocit la ideile cu
prinse în Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu la cea
de-a V-a Conferință Națională a
partidului. în cuvintările rostite la
Plenara lărgită a Consiliului Națio
nal al Agriculturii și la Conferința
pe țară a președinților consiliilor
populare, cursanții Mihai Virțan,
Florin Nucă si Marin Iordache au
reliefat că prin prisma înaltelor exigențe formulate de secretarul ge
neral al partidului trebuie analiza
tă si activitatea desfășurată in pro
pria unitate pentru ridicarea nive
lului pregătirii politico-ideologice a
comuniștilor, a celorlalți oameni ai
muncii. S-a conturat cu limpezime
din dezbateri ideea că eficiența
muncii politico-ideologice se verifi
că în spiritul de răspundere cu care
acționează oamenii la locul lor de
muncă pentru împlinirea sarcinilor

tă stringență datorită faptului că în
treprinderea agricolă a fos: dotată
în ultima vreme cu utilaje agrico
le de înaltă tehnicitate și produc
tivitate. a căror întreținere corespunzătoare necesită un bogat bagaj
de cunoștințe de specialitate.
O dezbatere interesantă am urmărit la ferma nr. 3 (sectorul Vegetal) a cooperativei agricole de pro
ducție din Miloșești. Tema aborda
tă privea activitatea politică inter
națională a partidului și statului
nostru. După ce în prima parte a
dezbaterii au fost evidențiate unita
tea dintre politica internă și exter
nă a tării, principiile sub semnul că
rora este desfășurată politica exter
nă a României socialiste, direcțiile
fundamentale în care sînt orientate
demersurile politico-diplomatice ro
mânești. a fost reliefată contribuția
hotărîtoare a secretarului ge
neral
al partidului.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. la elaborarea și
înfăptuirea acesteia, marea valoare
principială și practică a soluțiilor și
inițiativelor de politică externă a
țării noastre. In acest context, in
cuvinte simple, dar pornite din ini
mă, cursanți precum Gheorghe Gavriloiu, Luchian Furcoi si Mihail
Nica au subliniat susținutele eforturi
depuse pe arena internațională de
România socialistă, pentru ca în lume
să triumfe rațiunea. să fie salvgarda
tă pacea — bunul cel mai de preț
al omenirii, să fie asigurate condi
ții pentru ca omenirea să-si poată
construi o viață mai bună prin înlă
turarea pericolului unei conflagrații
nimicitoare si realizarea dezarmării.

în primul rind a dezarmării nu
*
cleare.

Funcționalitate
sporită
punctelor de documentare
*
politico-ideologică
Dezbate
rile la care am participat
desfășurat la punctele de
cumentare politico-ideologică orga
nizate la nivelul unor comune sau
al unor organizații de partid din
unitățile agricole. In cele mai mul
te locuri, ele beneficiază de o bună
dotare (documente de partid, litera
tură social-politică, ziare și reviste
etc.). Lor li se adaugă numeroase
materiale ilustrative (planșe, gra
fice. scheme) cu date privitoare la
cincinalul 1986—1990. la dezvoltarea
județului Ialomița și a localității
respective ; unele dintre acestea pre
zintă. cu amănunte interesante,
principalii indicalori al activității economico-sociaie. Am notat astfel că
la C.A.P. Grivița s-au alcătuit planșe
cu producțiile realizate de fiecare
om al muncii din fermele din sec
torul vegetal și legumicol, ca și fap
tul că ele au servit ca punct de ple
care pentru o temeinică analiză a
felului în care aceștia au muncit in
anul trecut. în unele locuri s-au al
cătuit mape documentare pe proble
me : noua revoluție agrară noul
mecanisrr. economico-financiat folo
sirea fondului funciar, politica in
ternațională a partidului și statului
nostru etc. Trebuie să subliniem
însă că accesul la sursele documen
tare este in bună măsură îngreunat'
de lipsa unor fișiere tematice, a unor
bibliografii pe probleme etc. Func
ționalitatea multora dintre punctele
de documentare politico-ideologică
nu este cea așteptată, lipsind nu o
dată programele de acțiuni ce se or
ganizează aici. O recentă analiză a
desfășurării învățămintului politicoideologic la sate a pus in evidență
și alte neajunsuri în activitățile din
cursuri : cantonarea dezbaterilor in
sfera generalităților, lipsa unei ra
portări exigente la neajunsurile din
propria unitate economică, partici
pare restrinsă a cursanților la schim
bul de opinii etc. Tocmai pornind de
la asemenea constatări, comitetul
județean de partid este preocupat să
asigure o temeinică pregătire a con
vorbirilor recapitulative. Am notat
astfel că în programul cursurilor de
pregătire a propagandiștilor sînt În
scrise dezbateri, expuneri, informări
politice, schimburi de experiență
menite să asigure însușirea aprofun
dată a politicii partidului, a impera
tivelor noii revoluții agrare, ințelegerea adevărului că de nivelul și ca
litatea muncii fiecăruia depind pro
ducțiile acestui an hotărîtor al ac
tualului cincinal.
Silviu ACHIM
Mihai V1ȘO1U

Sola mare a Teatrului pentru copii și tineret „Luceafărul

UN TEATRU T1NĂR
PENTRU PUBLICUL T1NĂR
Intr-una din cele mai frumoase
zone, cea numită deja „a tineretu
lui". vecină cu maiestuosul Palat al
culturii și cu impresionanta Casă a
lui Dosoftei, s-a dat recent In folo
sință noua clădire a Teatrului pen
tru copii si tineret din Iași, care a
primit cu acest prilej si numele de
„Luceafărul".
Este încă q elocventă mărturie a
ătentiei permanente pe care partidul
și statul nostru, secretarul general
al partidului, o acordă creșterii si
educației tinerei generații, asigurării
tuturor condițiilor ca tinerii patriei
să se formeze temeinic, ca oameni
multilaterali, buni cunoscători ai
stiintei. ai valorilor artei si culturii.
Noul teatru din Iași este un edificiu
modern, de o reală frumusețe arhi
tectonică. prevăzut cu două săli,
dintre care, cea mare — adaptabilă
la trei structuri de scenă, iar sala
mică. în curs de finisare — deose
bit de potrivită, prin caracterul ei
caid, intim, pentru spectacole de
păpuși și recitaluri ; o clădire cu
foaiere luminoase, propice organiză
rii unor expoziții, unor dialoguri în
tre copii și creatori etc. Un spațiu
cultural primitor, o ambianță care a
devenit cu rapiditate atrăgătoare,
prin animația specifică tinerilor săi
spectatori.
Mutați recent în această minunată
„casă nouă", artiștii ieșeni se pre
zintă cu fruntea sus la întîlnirea cu
publicul. Impresionează varietatea
și maturitatea opțiunilor repertoria
le, dificultatea presupusă de transfi
gurarea unora atestînd „curajul de a
încerca". Favorizînd contactul cu
marea literatură și indemnînd la ex
perimentarea unui larg evantai de
modalități spectaculare, montările
teatrului ieșean sint concepute a răs
punde atît fondului aperceptiv, cit
și jareocupărilor de modelare prin
teatru a simțului etic, a fanteziei si
imaginației, atît a copiilor, cit și a
*.
țineriloț
■ , <
Trijariin.
Clasicii români, ca și proeminente
spirite tutelare ale culturii româ
nești din perioada interbelică iși au
locul cuvenit pe afiș. Și aceasta fie
.că este vorba de Ion Creangă („Ha
rap Alb", „Capra cu trei iezi", „Pun-

Mai multă fermitate și perseverență in combaterea practicilor de speculă!
Cu diferite ocazii, in diverse foruri și în diverse
locuri, inclusiv in paginile presei s-a relevat, pe bună
dreptate, faptul că s-au înregistrat un șir de progrese
în privința serviciilor către cetățeni, că a crescut con
știința răspunderii in rindul celor ce lucrează in aceste
sfere, indeosebi tinerii, pregătiți in condiții noi de
educație și profesionalitate. Cu toate acestea, in
sfera acestor servicii continuă să persiste „pete
*,
negre
generate de elemente incorecte, care se dedau
la practici speculative, realizind pe aceste căi
necinstite ciștiguri ilicite considerabile. Combaterea cu
mai multă fermitate, in mod mai sistematic, mai
organizat și cu mai multă eficiență a unor asemenea
stări de lucruri se impune ca o necesitate civică la
zi - cu atit mai mult cu cit, in ultimul timp se
manifestă o anumită slăbire a preocupărilor și acțiu
nilor pentru înlăturarea acestor fenomene. Au loc

...Zilele trecute am Însoțit o echipă
de control al oamenilor muncii
de la Întreprinderea de mecanică
fină, prin mai multe unități comer
ciale din Capitală. Prilej de multi
ple constatări. Iată, succint, citeva
dintre acestea — intr-un
semnificative.
CE SE ASCUNDE ȘI
SCOP? Intrăm — mai întîi
tate de simpli cumpărători
magazinul „Tehnometal" nr. 8 (Electrice) din bd. 1848 nr. 5, unde mem
brii echipei de control întreabă, fie
care pe rînd. dacă există și poate
cumpăra baterii.
— N-avem, vine răspunsul sec.
dat lor. ca, de altfel, și celorlalți
clienți.
— Dar tuburi fluorescente de 20
wați ? Dar lanternele ? Dar... Din
nou. același „n-avem !“ pină cînd
vînzătoarele (Vlad Maria și Popa
Elena) nu-și mai ascund „agasarea"
si răspund enervate : „Nu avem decit ce se vedd expus la vinzare".
Curînd însă starea de spirit li se
schimbă, și încă brusc, căci în urma
legitimării și efectuării controlului,
echipa oamenilor muncii constată —
spre stupefacția celor aflați în ma
gazin — că mărfurile mult solicitate
existau, și încă din abundență :
peste 450 bucăți baterii (R 6 și R 12),
72 tuburi fluorescente de felul celor
cerute, lanterne import, sute de
beculețe etc. Unde ? Nu acolo
„unde se vede expus la vinzare". ci
dosite sub tejghele, în sertare. în
pivniță, intr-o debara. în ce scop ?
Nu-i deloc greu de ghicit !
Deci o clară încălcare a legii, care
definește astfel această faptă: con
stituie infracțiune „dosirea de măr
furi în vederea obținerii unor fo
loase necuvenite" (articolul 76. Legea
nr. 3 din 1972).
Prevederile aceluiași articol de
lege le încălcau si lucrătorii altor
magazine vizitate de echipa de
control, unde am întîlnit „justificări"
că nu ar fi fost cazul de „mărfuri
dosite", ci doar de „neexpunere la
vinzare". care constituie o contra-

/
doar unele acțiuni sporadice, cu caracter limitat,
urmate de măsuri molatice, ceea ce nu poate decit
să creeze un teren propice ți să favorizeze prolife
rarea lor.
Tocmai de aceea se impune o atenția sporită, s-ar
putea spune o activitate mai susținută și mai marcată
a echipelor de control ale oamenilor muncii, a orga
nelor de resort ale statului, organele de control ale
direcțiilor și inspecțiilor comerciale - ale tuturor factorilor cu atribuții in acest domeniu.
De regulă, în anchetele de presă se pornește î-n
mod justificat de la experiențe pozitive care, așa cum
s-a arătat mai sus, nu lipsesc nici în domeniul desfa
cerii comerciale. De această dată, considerăm necesar
să ne concentrăm de la început atenția asupra
petelor negre la care ne-am referit.

ventie modică. Numai că. în cazurile
constatate, dincolo de artificiul se
mantic, membrii echipei de control
mai întîi au întrebat si apoi, după
răspunsul negativ, au descoperit ei

seaua Mlhai Bravu nr. 90 (sectorul
2) se găseau dosite — în magazie,
și nu expuse în galantare, cum ar
fi fost normal — cutii cu lapte con
densat (import), orez si nu mai pu-

plus, se practica supraprețul — de
pildă, pentru o tavă cu preparate
din pește incasîndu-se 12,50 în loc
de 7,70 lei ; mai mult, nici nu se
eliberau bonuri. Așadar, se încălcau
într-un mod grosolan cele mai ele
mentare norme de comerț, legale și
morale. Și încă o dată repetăm, nu
era vorba de un caz singular. Să se
mai mire cineva. în asemenea con
diții. că elemente necinstite acumu
lează averi — mari averi ! — din
venituri ilicite 1
Un alt aspect, semnificativ pentru
cele de mai sus. II constituie și așanumitul „caiet de bani personali" al
lucrătorilor din magazine. în multe
cazuri, acesta este ignorat — cum a
reieșit și in raidul nostru. Iar
atunci cind a fost găsit completat,
membrii echipei de control — ingineri si maiștri la o mare întreprindere industrială — au rămas
uluiți : vînzătorii și gestionarii declară zi de zi că vin de acasă purtînd
la ei mari sume
__
de bani, sute de lei. însă mai
anormală — de fapt revelatoare ! — este neconcordanța dintre

ÎNSOȚIND O ECHIPĂ DE CONTROL
AL OAMENILOR MUNCII
• „Nu avem
**
— ce se ascunde sub acest răspuns, dar și sub...
rafturile tejghelei • Goana după ciștiguri ilicite și penuria
artificială a unor produse • Se cere o intervenție mai activă a
cetățenilor, a formelor de control obștesc, a organelor
de ordine
înșiși mărfurile «sustrase» circuitu
lui comercial normal și ascunse.
In magazinul de dulciuri (I.C.L.
Alimentara-3, nr. 60) gestionara
(Mariana Rădoiasa) pusese „la păs
trare" în rafturi închise, ascunse de
privirile cumpărătorilor, nu mai pu
țin de 2 300 de bucăți de ciocolată
din sorturile cele mai cerute de
cumpărători. Pe care nu le-a decla
rat controlului, neavînd la vinzare
nici măcar o bucată. Nescoase la
vinzare se mai aflau și 108 sticle
Vinifruct și 360 sticle coniac „Ovidiu", deși afirmase că nu are așa
ceva.
Constatările anchetei arată cum
se formează „goluri" artificiale
în aprovizionarea populației, și. tot
odată. cum se creează surse de
aprovizionare pentru speculanți și
debușee generatoare de ciștiguri
ilicite.
Cum am constatat în raidul nOS
*
tru. unele produse dosite sint perisabile, dar gestionării preferă chiar
riscul degradării numai spre a le
„scurge" spre canalele speculative,
transformînd unități ale statului in
„baze de aprovizionare" ale specu
lanților 1
DE LA „MICA CIUPEALA" LA
MAREA AGONISEALA ILICITA.
Si în magazinul alimentar din Șo

țin de 1 000 de cutii cu Perlan Alb.
Chiar în fața noastră, una din vinzătoare pusese ..deoparte" două lăzi
cu pui proaspeți. „Pentru personal
și pentru cunoștințele de la magazi
nele vecine, care ne servesc și ele
pe noi, tot așa",■, ne-a declarat cu
aerul cel mai firesc responsabilul
magazinului. C. Rucăreanu. Avînd
un „responsabil" cu asemenea mentalități. nu e de mirare
1
că nici subalternii nu se lasă mai prejos. Doar
un exemplu intilnit pe loc : in urma
recîntăririi mărfii cumpărate de cetățeana Alexandrina Buzoică s-a
constatat că fusese înșelată cu 23
de lei (vinzătoarea Nicoară Maricica ii „umflase" dintr-un foc 175 de
lei în loc de 152). Ce înseamnă ase
menea procedee știu foarte bine
„tejghetarii necinstei", dar credem
că este instructiv să reamintim :
„infracțiune de înșelăciune la mă
surătoare. prevăzută în art. 296. Cod
penai".
Echipa de control a constatat că
la fel erau dijmuiti si cliențli din
alte unități. Astfel, la autoservirea
din Piața Delfinului, toate porțiile
de mîncare erau subdimensionate
într-un mod de-a dreptul sfidător.
De exemplu, porția de sarmale era
de 140 de grame în loc de 270 —
practic, pe jumătate ! — iar felia de
pulpă la pilaf tot pe jumătate. In

ceea ce scriu ei in caiet si ceea ce
reiese în urma verificărilor : intr-un
șir de cazuri echipa a constatat că
se dețineau sume mult mal mari
ori se foloseau diferite subterfugii.

INCORECTITUDINEA _PREZENTA, CONDICA... ABSENTA, Totul
plutește în ambiguu spre a se evita
un control precis. Chiar si condica
de prezentă în nu puține unități
controlate era... absentă, La autoservirea „Delfinul"
Delfinul" lipsea de trei
luni de zile și nu ni s-a putut
arăta nici un alt document pe baza
căruia să se fi făcut prezența zil
nică. ceea ce înseamnă că prezența
personalului era. de fapt, la discre
ția și „înțelegerea" responsabilului.
Absentă era condica și in „autoser
virea" din str. Griviței nr. 19
(I.A.P.L. Amzei). In schimb, nu lip
seau. ba chiar abundau faptele de
incorectitudine: vinzătoarea Zatic
Sinziana încasa suprapreț (zece lei
pentru o gustare care costa șapte),
nivelul berii din halbe era cu mult
sub semn (cea măsurată de noi con
ținea 300 de mililitri In loc de 500),
Iar barmanul Ion Station se afla în
stare de ebrietate...
în alte unități, deși exista con
dică. ea nu avea nici o relevantă,
căci sau era semnată anticipat ti

pentru plecare sau era semnată de
o singură persoană pentru... tot
personalul (?). ca la magazinul
„Electrice" din b-dul 1848, unde una
din vinzătoare — din trei — era
absentă, fiind, chipurile, in concediu
medical. Totala desconsiderare a
condicii de prezentă, ceea ce încu
rajează chiulul, plecările din servi
ciu. absențele nemotivate, urmările
ce decurg din acestea explică
într-o bună măsură motivul ce de
termină aglomerație la unele raioa
ne sau magazine care. în realitate,
nu duc deloc lipsă de personal.
Se poate pune întrebarea — doar
aparent naivă — cum de persistă
asemenea fapte, de ce nu sint ele
văzute de inspectori și controlori
care. așa cum ne-au declarat
responsabilii unităților prin care am
trecut, sint zi de zi „în inspecție" ?
Poate că un răspuns la aceasta 11
furnizează însăși surprinderea sau
chiar uimirea respectivilor respon
sabili că. spre deosebire de alții,
membrii echipei de control al oa
menilor muncii pe care am însoțit-o
se dovedeau a fi „necruțători" și
„lipsiți de înțelegere" — de fapt
exigenți și corecți, cum ar trebui să
fie controalele in toate cazurile !
Răsfoind citeva registre unice de
control, am constatat că cele mai
„severe" sancțiuni date de unii
inspectori
reduc __
la... aten
( . se _____
ționări sau la cite o amendă, efectiv
simbolică, de 50—100 lei. plătită pe
loc.
Edificator în această privință este
și faptul că pe timpul controlului
nostru în „autoservirea" din str.
Griviței nr. 19 (I.A.P.L. Amzei) —
care în ciuda firmei sale modeste
nu ducea lipsă de... delicatese în
afara profilului unității (Delikat.
Ness-cafe...) — prin magazia și
bucătăria unității s-au perindat
unele „persoane"... Care, prin atri
buțiile de serviciu, trebuiau, de fapt,
să asigure ordinea și corectitudinea,
să nu tolereze nici un fel de ano
malii. Dar nu în acest scop veniseră
ei și nici ca să dea „o mină de
ajutor" echipei de control al oame
nilor muncii, ci să șe aprovizioneze
ei înșiși, în mod preferențial. După
modelul fabulei cu lupul păzitor la
stină !
Faptele de mai sus. arată, o dată
în plus, ce constatări semnificative
pot fi făcute însoțind o echipă de
control al oamenilor muncii. Fără În
doială. dacă cetățenii înșiși, echipele
de control al oamenilor muncii vor
acționa cu toată exigența, asemenea
manifestări inadmisibile vor primi
riposta necesară. Cu cit se va trece,
mai hotărît și cu forțe unite la com
baterea lor. cu atît vor fi ele mai
grabnic stîrpite, proliferînd exem
plele pozitive, care nu sînt puține,
de vînzători, de inspectori care iși
fac datoria, despre care am mai
scris și. desigur, vom mai scrie.

Ion MARIN
V. M1HA1LOV1C1

guta cu doi bani"), de Vasile Alecsandri („Sinziana și Pepelea". „Chirița în Iași"), ori de Mihail Sadoveanu („Baltagul"). Este demnă de
remarcat dorința de a prezenta co
piilor lucrări ce evocă chipul luptă
torilor comuniști angajați în revo
luția de eliberare socială și naționa
lă („Mări sub pustiuri" de D.R. Po
pescu). Tot aici poate fi văzut „Ma
gazinul cu jucării" (de Al. T. Po
pescu). Selecția din dramaturgia
universală este, de asemenea, inspi
rată : alături de „Prinț și cerșetor"
după M. Twain. „Mary Poppins".
„Pinocchio", „Căluțul năzdrăvan"
etc„ în dramatizări realizate de cu
noscute condeie ieșene.
Surprinde plăcut — așa cum ne-a
arătat suita spectacolelor văzute re
cent — ținuta artistică. Dincolo de

specific. Spectacolul are gravitate,
firul narativ încărcîndu-se, nu o
dată, cu frumusețea unor ceremon'aluri și emoția revelațiilor sufletești.
Sigur, desfășurarea în spațiul sce
nic a acțiunilor și momentelor ar fi
putut fi mai riguros gîndită. se pot
observa unele slăbiciuni ale compo
zițiilor (mai ales la capitolul : virstă). Impresia dominantă este însă
net favorabilă, fiind hrănită și de
eleganta ținutei, dramatismul modern. justețea tonului interpretei Vitoriei — Doina Iarcucievici și de
firescul și susținerea interioară a
jocului lui Nicolae Brehnescu. Ion
Agachi. C. Ciofu, Nina Dimitriu.
Toma Hogea sau Liviu Smintînicâ.
Emilia Prăjinaru sau Ortansa Stânescu ș.a.
încîntătorul spectacol cu „Harap
Alb", cea dintîi premieră pe scena
noului teatru, te reține din prima
clipă prin frumusețea, forța de Su
Spectacolele Teatrului
gestie a imaginii plastice concepute
de scenograful Vasile Jurje. a cărui
pentru copii și tineret
fantezie nu va obosi deloc pe par
curs. propunînd originale stilizări ale
,.Luceafărul" din lași
măștilor populare, păpuși și costu
me expresive (a căror frumusețe e
purtătoare de sens, exprimînd. în
unele cazuri, dedublarea și suprado„lecturarea" și facilitarea accesului
tarea personajelor basmului). Corti
la opere importante, se urmăresc,
na din franjuri colorate sugerează
prin demersuri artistice, prin efecte
(și cu ajutorul luminilor) cînd im
scenice de calitate remodelarea. îm
periul lui Verde împărat și freamă
bogățirea continuă a universului in
tul vegetalului, cînd necunoscutul
telectual. moral și sensibil.
plin de capcane, cînd neliniștea pro
Am urmărit cu plăcere „Clovnii",
tagoniștilor. Dramatizarea (Ștefan
ce reînvie o pagină din antologia re
Oprea) și mai ales teatralizarea sînt
pertoriului comic, un muzical agrea
interesante. basmul depănindu-se
bil (scenografia : Marfa Axenti)
scenic cursiv (de aici și ideea lui
conceput cu fantezie, dar și cu gust
V. Jurje de a face din „fir" și
și măsură, fără îngroșări inutile,
„ghem" elementul de bază al metafo
fără pic de trivialitate, spectacol arelor scenografice). Regizorul C.
nimat cu talent de Simona Agachi.
Brehnescu găsește inspirate soluții
Emilia Prăjinaru. Toma Hogea și
pentru a conferi dramatism și dina
Mircea Sava. „Un copil este întot
mism acțiunii, poezie și mister mo
deauna un dramaturg în sensul că e
mentelor. aspectelor fantastice, pen
creator", spunea un cunoscător al fe
tru a sugera comprimările timpului
nomenului. Regizorul Constantin
etc. Scene pline de viață (joaca fe
Brehnescu a urmărit implicarea co
telor) alternează cu unele de lirism
piilor în spectacol nu prin „da" și
Învăluitor sau de comic cuceritor.
„nu", cî prin chiar participarea lor
Aflăm în acest spectacol și por
simbolică la diverse acțiuni. Acțiuni
tretizări pline de har : Spinul (în atit
care cultivă spiritul creator, armonia
de expresivele apariții ale lui Ion
cu natura, sau care angrenează sim
Agachi). Harap Alb (care aici. în
țul dreptății copilului, supunîndu-1
totodată la o probă a curajului. (Si . dramatizarea lui Șt. Oprea și inter
pretarea lui Gh. Sfaițer, este conceput
există chiar un moment In care, con
mai puțin încrezător, opune maf
fruntați cu apariția unui animal
mare rezistență întruchipării Rău
fabulos și „periculos", copiii care
lui) ori personificarea Calului (Liviu
urcă pe scenă reacționează în modu
Smîntînică). Remarcat se face și
rile cele mai neașteptate : unii în
grupul fetelor lui Verde împărat,
fruntă decis răul, alții strigă după
Cristina Anca Ciubotaru, Emilia Pră
ajutor, alții dispar încetișor...).
jinaru. Liliana Mavriș și fiica lui
Există în „Chirița în Iași", așa
cum s-a dorit, și „comic, și lirism,
Roș împărat. Nina Dimitriu. interși gaguri, și nostalgii, și impro
preții părinților. C. Ciofu și N. Breh
vizații..., și păpuși, și oameni-pănescu și M. Sava și. nu în ultimul
puși, și cîntec, și pantomime"... In
rînd, cei ai tovarășilor lui Harap
tr-un decor fantezist, inspirat, frizînd
Alb. N. Brehnescu, L. Smîntînică (in
umorul absurd (propus de Marfa
dublu rol). Toma Hogea. Mircea
Axenti), premisă a unei tratări sce
Sava. Aurel Bălăiță.
Am văzut interprețl care au evo
nice spirituale, moderne.
Bogdan
luat în nu mai puțin de trei spec
Ulmu, autor al unei adaptări (prea)
tacole pe zi, uneori chiar în rolurile
libere și semnatar al regiei, a reali
principale : Simona Agachi, Cristina
zat un spectacol antrenant, dar lip
Anca Ciubotaru. Ion Agachi. Toma
sit de o viziune coerentă, de rigoa
Hogea ș.a. I-am văzut schimbînd cu
rea necesară întotdeauna în artă —
și în fantezie comică — elaborarea - ușurință, într-una și aceeași monta
re. numeroase „măști". I-am văzut
scenică mizînd pe asociația de nimic
orientată, pe varii contrasensuri, si
trecînd cu ușurință de la dialog la
registrul muzicalului (cu și fără
mai ales pe plăcerea jocului. O plă
piay-back). de la comedia bufă la
cere cultivată generos de Simona
cea lirică, dar și încercîndu-și pu
Agachi (spirituală interpretă a Chiterile cu rezultate demne de stimă si
riței), de Liviu Smîntînică și Viorel
Virlan (Bondici și Pungescu) și de
în dramă (Doina Iarcucievici. Simo
na Agachi. N. Brehnescu, Ion Aga
Doina Iarcucievici, Cristina Anca
chi. C. Ciofu).
Ciubotaru. Liliana Mavriș. Toma
Hogea, Nina Dimitriu. Constantin
Sălile pline, aplauze calde, zecile
Ciofu ș.a.
de copii și tineri răsplătind cu bu
Rezultate notabile se obțin și în
chete de flori evoluția artiștilor de
transfigurarea scenică a „Baltagului"
pun mărturie despre succesul de care
(versiunea C. Paiu). în spectacolul
se bucură spectacolele. (Ba. mai
regizat de Natalia Dănăilă drama
mult, cred că este pentru prima dată
Vitoriei Lipan, călătoria sa justi
cînd am văzut că s-au oferit flori și
țiară și inițiatică. (sugerate ca atare)
interpretilor personajelor negative —
sint proiectate pe un fundal generos.
copiii făcînd deci distincția dintre
Universul scenic recrează sugestiv,
eroul „rău" și interpretul bun). Așa
obiceiuri, ritualuri, mentalități ale
dar. un frumos început al celui mai
societății pastorale arhaice. urmă
tinăr teatru.
rind, dincolo de pitorescul tipologiilor
Natalia STANCU
și situațiilor, relevarea unui etos

ta t r
• Teatrul Național
(14 71 71,
Sala
mare) Ioneștli — 18; (sala Amfitea
tru): Drumul singurătății — 18;
(sala Atelier); Autograf — 18
•
Filarmonica „George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român): Concert
simfonic. Dirijor: Horia Andreescu.
Solist: Toke Lund Christiansen (Da
nemarca) — 18
• Opera Română (13 18 57); Lacul le
bedelor — 18
• Teatrul de operetă
(13 63 48): O
noapte la Veneția — 18
• Teatrul „Lucia Stuirdza Bulandra"
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44): Me
najeria de sticlă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): O femeie
drăguță cu o floare și ferestre spre
Nord — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Lewls și Alice — 18,30
• Teatrul de comedie Ci 6 64 60): Mășeaua de minte — 18
• Teatrul „Nottara"
(59 31 03.
sala
Magheru): Floarea de cactus
18;
(sala Studio): La un pas de fericire
— 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34): Iarna cind au murit can
gurii — 18; (sala Giulești, 18 04 85):
Medalionul de argint — 18
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tânase“ (sala Savoy, 15 56 78): Savoy, Sa
voy — 18
• Teatrul „Ion
Creangă" (50 26 55):
David Copperfield — 9; Cenușăreasa
— 18
• Teatrul „Țăndărică (15 23 77, sala
Victoria): Ileana Sinziana — 15; (sala
Cosmonauților, 11 12 04): Anotimpuri
le minzulul — 15
• Circul București (10 41 95) 5 Caval
cada circului — 18,30

• Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59):
Visul unei nopți de
vară — 14,30;
Stress — 18,30

cinema
• lacobî VICTORIA (16 28 79) — 9:
11,30;
14;
16,30;
FLAMURA
19,
(85 77 12) - 9; 11,30
. . 14; 16,30; 19
• Zîmbet
de
soare :
LUMINA
(14 74 16) — 9: 11;
13: 15; 17; 19.
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13: 15;
17 ; 19
• Extemporal Ia dirigenție: STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17,15; 19,30,
LIRA (317171) — 9; LI; 13; 15; 17; ÎS,
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15;
17 ; 19
0) Totul
se
plătește :
POPULAR
(35 15 17)
15; 17; 19
• De la literatură la film: PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,30: 14; 16,30; 19
t Nu e ușor cu bărbații: SALA MICA
A PALATULUI — 17,15; 19,30. SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Cursa secolului: TIMPURI
NOI
(15 61 10) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Incoruptibilul de la etajul XIX :
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Misiune specială: DACIA (50 35 94)
— 15; 17; 19. ARTA (213186) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Biciul fermecat: PACEA (71 30 85)
8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 10
• Un pas greșit: DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Mesagerul invincibil: VIITORUL
(10 67 40) — 15: 17; 19
•
Miss
Iugoslavia: FERENTARI
(80.49 85)
—
15; 17; 19,
MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19.
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BUZĂU : Gospodarii
grăbesc primăvara
Acțiunile de gospodărire și în
frumusețare a municipiului Buzău,
începute încă din timpul iernii. în
registrează acum o mare intensi
tate. cetățenii, în frunte cu depu
tății. grăbind venirea primăverii,
în zona centrală. în parcurile’Ti
neretului și Dorobanți, la porțile
de intrare in oraș au fost plantați
peste 3 000 de pomi ornamentali și
arbori din speciile stejar roșu,
castan, paltin și tei. De asemenea,
au fost completate golurile din ali
niamente și a început plantarea de
garduri vii. în sectorul de resort
al consiliului popular municipal
au fost „urzite" viitoarele covoare
florale și, în curînd. peste un mi
lion de trandafiri, begonii, petunii,
pansele, salvie și altele vor împo
dobi parcurile, scuarurilc si pelu
zele. O grijă deosebită se acordă
acțiunilor de întinerire a Crîngului
— oaza de sănătate a Buzăului.
Concomitent cu plantarea unor noi
specii de arbori, avind rol de pro
tejare a mediului înconjurător, au
început lucrările de igienizare a
lacului și de racordare a acestuia
la rețeaua de canale. în zona de
curbură a străzii Unirii, care devine
o adevărată bijuterie arhitectonică,
după plantarea castanilor s-a tre
cut la amenajarea jardinierelor,
montarea lampadarelor, a băncilor.
De altfel. în toate cartierele Bu
zăului. în parcurile și zonele verzi,
care însumează 135 hectare, cetă
țenii contribuie, cu mic. cu mare,
la realjzarea obiectivelor edilitargospodărești pe care st le-au asu
mat nrin chemarea la întrecere
lansată în acest an către toate con
siliile populare municipale si oră
șenești din țară (Stelian Chiper).

IALOMIȚA : Lncuin^lr
pentru specinlistii satelor
în satele din județul Ialomița
s-au construit si se construiesc noi
apartamente pentru specialiștii din
agricultură, cadre didactice si sa
nitare. Numai în ultimii doi ani
au fost puse la dispoziția ingine
rilor agronomi, profesorilor si în
vățătorilor. medicilor și personalu
lui mediu sanitar în comunele Ion
Roată. Bucu. Perieți. Grivița. Mo
vila. Făcăeni. Giurgenl si Mihail
Kogălniceanu aproape 100 de apartamente. în prezent, se con
struiesc noi blocuri cu circa 300
de apartamente în localitățile Amana. Girbovi. Țăndărei. Făcăeni
și altele. (Mihai Vișoiu).

HARGHITA: Edificii
de sănătate
în cei 20 de ani care au trecut
de la reorganizarea administrativteritorîală a țării, prin alocarea
unor mari fonduri de investiții.

ș-au construit noi și modeme uni
tăți spitalicești și policlinici la
Miercurea-Ciuc. Odorheiu Secu
iesc și Toplița. policlinica
bal
neară de la Băile Tușnad. policli
nica stomatologică din MiercureaCiuc și altele. în prezent, in ju
dețul Harghita există 7 spitale. 53
dispensare urbane. 49 dispensare
comunale, 11 dispensare-policlinici.
în aceste unități își desfășoară ac
tivitatea 684 medici și peste 2 000
cadre medii sanitare.
(Nicolae
Șandru).

TIMIȘ : Dotări socialedilitare
Comuna Foeni, asemenea celor
lalte așezări timișene. îsi schimbă
de la un an la altul înfățișarea, o
dată cu darea în folosință a unor
obiective economice și sociale de
larg interes obștesc si sporirea zes
trei edilitar-gospodărești — toate
realizate cu participarea activă a
locuitorilor. De curînd. aici au fost
puse la dispoziția populației o bru
tărie. un dispensar uman, prevă
zut cu laborator stomatologic, ate
liere de croitorie, două sifonării,
secții pentru produse de panifica
ție. A fost reparat și pietruit dru
mul județean, s-au forat noi ciș
mele. iar timpul prielnic din această iarnă a fost folosit din plin
de cetățeni și de formația de con
structori la realizarea căminului
cultural, edificiu aflat în stadiu de
finisare. (Cezar Ioana).

SATU MARE :
Se îmbunătățește
alimentarea
cu apă potabilă
Dezvoltarea economică și socială
impetuoasă a municipiului Satu
Mare a impus și extinderea rețe
lei de alimentare cu apă potabi
lă a noilor sale cartiere. în pre
zent. se desfășoară cea de-a pa
tra etapă a acestei importante ac
țiuni. prin forarea a 16 noi pu
țuri. Acestea vor asigura creșterea
debitului de apă cu 400 litri pe se
cundă. Totodată, se află în con
strucție un mare rezervor, care va
dubla capacitatea de tratare a apei.
(Octav Grumeza).

COVASNA : Apartamente
peste prevederi
Printr-o bună organizare a pro
ducției și a muncii, prin folosirea
mai deplină a utilajelor, colectivele
de oameni ai muncii de la între
prinderea de antrepriză construcțiimontaj din județul Covasna au de
pășit substanțial planul de predare
la beneficiari a apartamentelor.
Astfel, aproape 60 de apartamente
au fost predate peste prevederile

perioadei care a trecut din acest
an. în mod deosebit se remarcă
preocuparea constructorilor pentru
creșterea calității lucrărilor, ceea
ce conferă apartamentelor un plus
de confort, pentru creșterea pro
ductivității muncii și economisirea
de materiale. (Constantin Tiinaru).

PETROȘANI : Noi spații
comerciale
în municipiul Petroșani a fost
finalizat și dat în folosință un im
portant obiectiv de investiții de
larg interes cetățenesc : complexul
comercial „Central", situat in pia
ța agroalimentară. Noul complex
întregește rețeaua comercială a
modernului oraș al minerilor de
pe Jiu cu un nou magazin alimen
tar. o linie de autoservire, precum
și cu un magazin de desfacere a
produselor industriale de uz gos- A
podăresc. în actualul cincinal. în
municipiul Petroșani s-au dat în
folosință spatii comerciale care de
pășesc 5 000 metri pătrați. Ele sînț
situate la parterul noilor blocuri
de locuințe, care au sporit zestrea
locativă a municipiului. în aceeași
perioadă, cu peste 4 000 de noi apartamente. (Sabin Cerbu).

CLUJ : Acțiuni pentru
reciclarea materialelor
în localitățile județului Cluj se
desfășoară ample acțiuni de recu
perare a materialelor refolosibile
și reintroducere a acestora în cir
cuitul economic. Aceste acțiuni
s-au concretizat. în acest an. in
colectarea și expedierea către be
neficiari. peste prevederile de plan,
a 5 400 tone oțel. 10 tone zinc. 4
tone aluminiu. 1.5 tone cupru. 5
tone plumb. Față de anul trecut,
s-au colectat de două ori mai mul
te materiale refolosibile din gos
podăriile populației. (Marin Oprea)

OLT : Manifestare
cultural-artistică
în ,după-amiaza zilei de 16 mar
tie. la Slatina, s-a deschis cea de-a
XIV-a ediție a Concursului interjudețean de doine si balade „Oltule, pe malul tău". Această presti
gioasă manifestare cultural-artis
tică este organizată de Comitetul
de cultură și educație socialistă al
județului Olt. Consiliul județean al
sindicatelor și Comitetul județean
al U.T.C. Pe parcursul a trei zile,
respectiv 16, 17 și 18 martie, pe
scena Casei de cultură a sindica
telor din Slatina se vor întrece 66
de interpreți. soliști vocali, instru
mentiști și grupuri de instrumente
populare. îh ultima seară, se vor
desfășura premierea ciștigătorilor
și gala laureaților. (Mihai Grigoroșcuță).

Stațiuni ’recomandate pentru cura balneară

DE LA CASA DE ECONOMII
Șl CONSEMNATIUNI

Geoagiu-Băi: pen
tru afecțiuni ale apa
ratului locomotor (reu
matismele inflamato
rii. degenerative, abarticulare,
posttraumatice,
neurologice
periferice); afecțiuni
ginecologice; boli de
nutriție și metabolice;
afecțiuni dermatolo
gice.
Lacu Sărat: pentru
afecțiuni ale aparatu
lui locomotor ; gi
necologice; dermato
logice; afecțiuni en
docrine; boli profe
sionale.
Mnneasa: pentru afecțiuni ale aparatu
lui locomotor: neuro
logice periferice; gi
necologice ;
nevroză
astenică.
Pucioasa: pentru afecțluni ale aparatu
lui locomotor; ale
căilor respiratorii su
perioare; ale sistemu
lui nervos periferic
și vascular periferic ;
afecțiuni ale căilor
biliare și renale; gi
necologice : dermato
logice; boli profesio
nale.
Singeorz-Băi: pen
tru afecțiuni ale tu
bului digestiv; hepatobiliare; boli de nu
triție și metabolice.
Slănic
Moldova :
pentru afecțiuni ale
tubului digestiv și ale
glandelor anexe; hepatobiliare: respira
torii: O.R.L. : boli de
nutriție și metabolism.
Sovata: pentru afecțiuni
ginecologi
ce; ale aparatului lo
comotor; afecțiuni ne
urologice periferice.
Vatra Dornei: pen
tru afecțiuni ale apa
ratului
cardiovascu
lar; ale aparatului lo
comotor; afecțiuni en
docrine și ginecologi
ce ; afecțiuni ale apa
ratului digestiv.
Eforie Nord: pen-

Titularul unui instrument de eco
nomisire are oricind posibilitatea
să ceară înscrierea în acesta a
unei clauze de împuternicire, prin
care să acorde dreptul de a dispu
ne de sumele economisite și altor
persoane (cel mult două) pe care
le indică pe documentul de depu
nere. In instrumentul de economi
sire respectiv se înscriu de către
C.E.C. numele, prenumele și anul
nașterii persoanelor împuternicite.
De clauza de împuternicire pot
beneficia numai persoanele majore,
ea acționînd numai pe timpul vieții
titularului instrumentului de eco
nomisire.
Clauza de împuternicire poate fi
modificată sau anulată in timpul
vieții titularului numai de către
acesta.
»
Dacă la emiterea libretului nu
a fost introdusă clauză de împuter
nicire. ulterior, cu ocazia unei ope
rații de depunere chiar și pentru
suma de 5 lei, titularul instrumen
tului poate introduce clauză de
împuternicire.
Depunătorii care efectuează de
puneri pe numele altor persoane
pot cere la prima depunere intro
ducerea, in favoarea lor sau a altor
persoane, a clauzei de împuternici
re.
Minorii nu pot fi trecuți la clauza
de împuternicire.
Minorii care efectuează depuneri
pe numele lor pot introduce clauza
de împuternicire numai dacă au
împlinit vîrsta de 14 ani.
Titularul . unui instrument de
economisire are dreptul să stabi
lească prin „dispoziție testamenta
ră" persoanele fizice sau juridice
care să dispună de sumele econo
misite la C.E.C. după decesul său.
Dispoziția testamentară se înscrie
în fișa de cont a instrumentului de
economisire. Ea poate fi revocată
sau modificată
numai de către
titularul depunerilor.
Minorii care efectuează depuneri
pe numele lor pot introduce dispo
ziții testamentare numai .dacă au
împlinit vîrsta de 14 ani și se în
trețin singuri.
★
Dezvoltarea continuă a procesu
lui de economisire la C.E.C. este
demonstrată si de existenta asu
pra populației a peste 25 milioane
librete de economii.
Printre multiplii factori care au
determinat dezvoltarea _ procesului
de economisire se numără si drep
turile si avantajele de care bene
ficiază toti depunătorii la C.E.C.
Unul dintre acestea se referă la
garanția statului asupra sumelor
depuse, precum si asupra dobinzilor acordate de C.E.C.
Garantarea de către stat a econo
miilor păstrate la C.E.C. înseamnă
asigurarea restituirii oricind a su
melor depuse pe libretele de eco
nomii. in conturile curente perso
nale. pe obligațiuni C.E.C.. ca si Pe
alte instrumente de economisire, la
cererea persoanelor îndreptățite să
încaseze sumele respective.
Depunătorii la C.E.C. au dreptul
să dispună timp nelimitat de sume
le Păstrate la C.E.C. si de dobînzile cuvenite. acestea fiind im
prescriptibile. deci puțind fi înca
sate oricind de cei în drept.

Imogine din Sovata

tru afecțiuni ale apa
ratului
locomotor ;
neurologice periferi
ce; ginecologice; res
piratorii; dermatolo
gice.
Mangalia: pentru afecțiuni 'ale aparatu
lui locomotor; neuro
logice centrale și pe
riferice ; ginecologice;
respiratorii; O.R.L. ;
dermatologice.
Important de reți
nut este faptul că ple
carea în stațiuni se
face la data indicată
de solicitant, iar se
jurul se asigură și pe

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
Intervalul 17 martie, ora 20 — 20 mar
tie, ora 20. în țară: vremea va fl în
general umedă și se va răci treptat.
Cerul va fi mai mult noros, exceptînd
regiunile nord-vestice, unde va deveni
variabil, spre sfîrșitul intervalului. Se
vor semnala precipitații temporare sub
formă de ploaie, care pot avea și ca
racter de aversă, în prima parte a in
tervalului, în toate zonele țării. în a
doua parte a intervalului, în regiunile
nord-vestice, aria precipitațiilor se va
restrînge,
semnalîndu-se
doar
pe
alocuri. La munte, iar în a doua par
te a Intervalului și în zonele deluroa
se, precipitațiile vor fi și sub formă

perioade mai mici sau
mai mari decît seriile
de 18 zile. în stațiuni
există condiții optime
de cazare, masă și
tratament. De aseme
nea. la dispoziția tu
riștilor se află mij
loace de agrement,
manifestări culturalartistice și de diver
tisment variate.
Biletele pentru cură
balneară și odihnă in
aceste stațiuni se pot
obține de la toate agentiile oficiilor ju
dețene de turism și
ale IiT.H.R. București.

de lapoviță și ninsoare. Pe alocuri, can
titățile de apă pot depăși 15 litri pe
metru pătrat în 24 de ore. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat, cu inten
sificări locale, la început din sectorul
sudic, în regiunile sud-vestice și esti
ce, apoi predominant din sectorul nor
dic, mai ales în estul țării, cu viteze
între 40 și 60 km pe oră. La munte,
intensificările vîntului vor atinge vi
teze între 60 și 120 km pe oră. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 4 și 5 grade, mai ridicate
în prima noapte, iar maximele se vor
situa între 4 și 14 grade. în București:
vremea va fi în general umedă și se
va răci treptat. Cerul va fi mai mult
noros. Temporair, vor cădea precipita
ții sub formă de ploaie, care vor avea
și caracter de aversă. Vîntul va sufla
slab pînă la moderat, cu intensificări
de scurtă durată. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 2 și 4 grade,
iar maximele între 8 șl 13 grade.

IAȘI : Producție fizică
peste prevederi
Desfășurind larg întrecerea socia
listă, oamenii muncii din industria
județului Iași obțin Însemnate de
pășiri la producția fizică, la cei
lalți indicatori de bază. Astfel, in
perioada care a trecut de la începu
tul anului, s-au realizat suplimen
tar 1 500 tone profile îndoite for
mate la rece din benzi de oțel,
produse ale industriilor electroteh
nică. electronică și de mecanică
fină în valoare de peste 15 milioa
ne lei. pompe centrifugale pentru
irigații, medicamente în valoare de
peste 18 milioane lei, mijloace de
automatizare, precum și utilaje
pentru exploatarea și prelucrarea
lemnului, utilaje pentru construcții
și lucrări de drumuri, mașini și
echipamente pentru agricultură,
prefabricate din beton, mobilier din
lemn, tricotaje și alte produse. Spo
rurile înregistrate s-au obținut in
exclusivitate pe seama creșterii
productivității muncii, ca urmare a
aplicării programelor de organizare
și modernizare a producției. (Manole Corcaci).

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
în ultima perioadă, alături de
tragerile obișnuite PRONOEXPRES.
s-au impus tot mai mult tragerile
cu caracter aparte ale sistemului
respectiv, ceea ce a determinat
Administrația de Stat Loto-Pronosport. ca. la cererea unui mare
număr de participant!, să organi
zeze astfel de trageri la anumite
intervale de timp. în felul acesta,
se lărgește substanțial gama avan
tajelor și șanselor oferite celor care
joacă, avind în vedere atractivitatea formulei de joc. precum și
varietatea cîștigurilor. într-o ast
fel de ocazie se constituie și TRA
GEREA MULTIPLĂ PRONOEX
PRES ce va avea loc duminică.
20 martie 1988, cînd, practic, cu
o singură participare, se poate be
neficia de patru trageri obișnuite.
Se extrag nu mai puțin de 48 de
numere, cuprinse in 8 extrageri,
atribuindu-se ciștiguri în autotu
risme. excursii peste hotare și im
portante sume de bani. De reținut
că biletele de 25 de lei participă
la toate extragerile și că ultima zi
de participare este sîmbătă, 19
martie.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 16 MARTIE 1988
Extragerea I : 23 10 24 43 36 2.

Extragerea a H-a : 21 32 12 14
41 4.

Fond total fle ciștiguri : 748 265
iei. din care 14811 Iei report la
categoria 1. ;Și ,8 907 lei report In
categoria 2.

0 importantă acțiune politică, de amplă
semnificație, sub semnul ideilor păcii,
(Urmare din pag. I)

diții. în toate cele patru capitale
vizitate președintele României a
reafirmat, in modul cel mai hotărît.
pozițiile ferme ale tării noastre de
condamnare a poLiticii odioase de
apartheid si a actelor agresive ale
regimului rasist din Africa de Sud.
subliniind necesitatea incetării ori
cărui sprijin din afară conducerii
reacționare din R.S.A.. a dat din nou
expresie solidarității cu cauza dreap
tă a poporului namibian. sub condu
cerea S.W.A.P.O.. în vederea acce
sului cit mai grabnic la independen
tă. solidarității cu lupta tuturor po
poarelor africane pentru lichidarea
totală a colonialismului si dezvolta
rea liberă, de sine stătătoare — po
ziții care au întrunit, o dată mai
mult, elogiul și aprecierea țărilor
africane.
Militind pentru consolidarea inde
pendentei si libertății, popoarele africane aspiră, totodată, la lichidarea
răminerii in urmă economice, dato
rită îndelungatei dominații coloniale,
la propășirea socială — năzuințe fi
rești. a căror înfăptuire intimpină
serioase dificultăți legate de persis
tenta crizei economice mondiale, ce
se răsfringe în modul cel mai dure
ros asupra lor. ca si asupra tuturor
popoarelor din țările lumii a treia,
dar în mod deosebit de practicile
neocolonialiste ale capitalului finan
ciar international, de povara sufocan
tă a datoriilor externe si dobinzilor
înalte. Tată de ce s-au bucurat de un
larg ecou pozițiile, ideile si măsuri
le preconizate de România pentru
rezolvarea problemelor complexe
economice internationale. pentru lichidarea subdezvol tării, eradicarea
practicilor spoliatorii, de tip neocolonialist si edificarea
__ _ ___ ___
________
noii ordini
econdmice mondiale — cadrul cel mai
propice Pentru concretizarea unor
asemenea măsuri fiind o conferință
sub egida O.N.U. Ia care să partici
pe cu drepturi egale atit țările în
curs de dezvoltare, cît si cele dez
voltate.
O altă concluzie comună a consti
tuit-o evidențierea imperativului ex-

evoluțiilor internaționale încă des
tul de grave și complexe, preocu
parea față de escaladarea, in con
tinuare. a armamentelor, de persis
tența unor conflicte în diferite zone
ale lumii, de inrăutățirea situației
economice mondiale, îndeosebi a ță
rilor în curs de dezvoltare, apreciindu-se că. în aceste condiții, im
perativul primordial îl constituie
oprirea cursei Înarmărilor, trecerea
hotărită la dezarmare, în
primul
rind nucleară, asigurarea dreptului
suprem al națiunilor, al
întregii
omeniri la viață, la libertate și in
dependență.
în acest context, subliniindu-se
însemnătatea tratatului sovieto-american privind eliminarea rachetelor
cu rază medie și mai scurtă de ac
țiune. s-a dat expresie dezideratului
împărtășit de toate popoarele de a
se acționa pe mai departe. în mod
hotărît. pentru realizarea de noi
acorduri, care să ducă la reducerea
armelor nucleare strategice, pentru
oprirea experiențelor nucleare și re
nunțarea la alte arme de distruge
re in masă, ca și pentru reducerea
armelor convenționale și efectivelor militare, concomitent cu o diminuare corespunzătoare a cheltuieli
lor militare.
Vizitele în cele patru state s-au
desfășurat, cum se știe, în împreju
rările cînd pe continentul african,
respectiv în zona fierbinte a Africii
australe, autoritățile de la Pretoria,
stidînd opinia publică internaționa
lă, își intensifică măsurile represi
ve împotriva populației majoritare
din R.S.A.. încearcă să perpetueze ocuparea ilegală a Namibiei, încalcă în
mod samavolnic suveranitatea țări
lor aflate in „prima linie", dedîndu-se împotriva lor la adevărate
războaie nedeclarate. — cu atit mai
de neînțeles si condamnabilă fiind
atitudinea acelor state membre per
manente ale Consiliului de Securita
te care înțeleg să facă uz de drep
tul de veto pentru a împiedica adop
tarea de sancțiuni obligatorii împo-

tv

în soluționarea problemelor producției
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(Urmare din pag. I)
efectiv date concreta cu privire Ia o
latură sau o alta a stilului de condu
cere, la modul în. care membrii con
siliului își îndeplinesc sarcinile în
credințate. ea este în măsură să
adopte decizii corespunzătoare — de
la formularea unor critici și reco
mandări (aceasta este. în fond, me
nirea ei) pînă la retragerea manda
tului acordat celor pe care i-a in
vestit de a conduce in cadrul acestui
organ, de a soluționa operativ pro
blemele care apar.

VRANCEA : Cantități sporite de resurse
recuperate
In județul Vrancea. cantitățile de
materiale recuperate in timpul csțre
a trecut din acest an sint mai mari
față de cele colectate în perioada
similară din anul trecut. Astfel,
la metale feroase și neferoase creș
terile sînt de aproape 300 tone, iar

Absența unui capitol care
explicâ multe... absențe
întreprinderea minieră Roșia, ju
dețul Gorj. Obiectivul analizei din
adunarea generală a oamenilor mun
cii a fost clar și concis formulat încă
din primele rinduri ale dării de
seamă : „Ne propunem — se men
ționa — să supunem adunării gene
rale modul cum a acționat organul
de conducere colectivă in anul tre
cut, precum și preocupările acestui
organism, ale conducătorilor produc
ției, contribuția fiecărei formații de
lucru, a fiecărui schimb, la efortul
general de realizare a planului, de
organizare superioară a producției și
modernizare continuă a acesteia". Și
trebuie spus că. pe ansamblu, acest
obiectiv a fost in mare măsură reali
zat. Dar atît în darea de seamă, cit
și în cuvintul participanților la
dezbateri, nu s-a făcut, practic, nici
o referire la stilul și metodele de
lucru ale consiliului oamenilor mun
cii. Să nu se fi simțit nevoia unei
legături între rezultatele nesatisfă
cătoare obținute anul trecut, prezen
tate, în darea de seamă, și stilul de
conducere al consiliului oamenilor
muncii, al cadrelor din fruntea
«cestuia ?
Exprimîndu-și această părere, fos
tul director al întreprinderii, care de
puțin timp a primit alte însărcinări,
ne-a spus, mai în glumă, mai in
serios, in acest mod : „Dacă s-ar fi
analizat stilul de muncă, atunci ar fi
trebuit să fie criticată activitatea mea
ca director. Oamenii poate au vrut să
mă menajeze". Poate fi și aceasta o
explicație. Dar activitatea organului
de conducere colectivă nu trebuie și
nu poate fi redusă numai la munca
directorului de întreprindere. Cei
lalți ce-au făcut ? Cum au asigurat
conducerea eficientă a unității ? Cum
și-au îndeplinit fiecare sarcinile în
credințate ? Nici în darea da seamă,
nici în dezbateri nu s-a făcut măcar
o singură referire la stilul de muncă
al organului de conducere colectivă,
al directorului sau al președintelui
consiliului. Deși rezultatele slabe
obținute de unitate in anul trecut
nu numai că obligau la asemenea
referiri, dar necesitau o analiză temeinică a stilului de conducere. Și
atunci, ce concluzii i s-au oferit adu
nării generale în legătura cu capaci
tatea de conducere a acestui orga-

la hirtie cu 120 tone. Sporurile cele
mai mari au fost obținute la co
lectarea materialelor recuperabile
de la populație. în prezent se află
în curs de organizare noi centre
de colectare pe lingă asociațiile de
locatari. (Dan Drăgulescu).

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
DUPĂ PRIMA REPRIZA DE LA GLASGOW,

Steaua

opțiune pentru
calificare

GLASGOW (prin telefon). Atmos
fera incandescentă creată aici de cei
70 000 de spectatori — citi au încăput
pe stadionul „Ibrox Parc" — nu pre
vestea si nu admitea nicidecum un
început de meci favorabil fotbaliști
lor noștri. Și. totuși, ca si in prima
manșă disputată cu două săptămîni
în urmă la București, scorul a fost
deschis tot. de Steaua și tot rapid,
în minutul 3 : atunci a marcat
Pițurcă, de data aceasta — Lăcătuș,
inspirată pasă tri
Beneficiindde
_ _ o __
misă în adincime de Stoica. Lăcătuș
a făcut o cursă irezistibilă, lobmd
mingea peste portarul Woods și trimițînd-o în... gol. 1—0 pentru Steaua.
Surprinși, fotbaliștii scoțieni nu
cedează, își întețesc atacurile și pes
te 13 minute, profitind de o ezitare
a portarului nostru Stîngaciu (a tre“ia, in acest răstimp), egalează prin

fundașul central Gough. E 1—1. In
continuare. Hagi și Ungureanu tri
mit șuturi puternice pe lingă poarta
adversă, dar golul suride tot gazde
lor (Mc.Coist, din lovitură de la 11
m, acordată in minutul 30 la un
fault făcut de Belodedici in careul
de 6 m). 2—1 pentru Rangers.
Pînă la pauză, scoțienii domină
teritorial, presînd poarta noastră,
dar, in afară de două intervenții aplaudate ale celor doi portari, ni
mic notabil nu se mai întimplă.
★
• La Marsilia, m meci retur pen
tru sferturile de finală ale „Cupei
cupelor" la fotbal, echipa locală
Olympique a întrecut cu scorul de
3—0 (2—0) formația finlandeză P.S.
Rovaniemi. învingători și in primul
joc (scor 1—0). fotbaliștii francezi
s-au calificat in semifinalele compe
tiției.

HOCHEI. Meciurile disputate în
ziua a treia a Campionatului mon
dial de hochei pe gheață pentru
juniori (grupa B) de la Sapporo
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Norvegia — România 8—0
(2—0, 5—0. 1—0) ; Elveția — Franța
6_5 (2—1, 1—4. 3—0). în fruntea
clasamentului se află Norvegia și
Elveția (cite 4 puncte), urmate de
Iugoslavia. România și Franța (cite
2 puncte). Austria și Olanda (cite
1 punct). Japonia (0 puncte).

ral. cu 222 puncte, urmată de Miche
la Figini (219 puncte) • „Cupa Eu
ropei" la sărituri cu schiurile a pro
gramat pe trambulina de la Falun
(Suedia) un concurs. în care victo
ria a revenit Iugoslavului Rajko Lotrici, cu 215.7 puncte (sărituri de
107.5 m și 112 m). • Proba feminină de slalom superuriaș desfâșurată pe pirtia de la Rossland (Cana
da). in cadrul „Cupei mondiale", a
fost cîștigată de elvețiană Michela
Figini, cu timpul de l’16”43/100. ur
mată de austriecele Ulrike Maier
(l’16”74/100)
și Anita
Wachter
(1T7”O2/1OO).

VOLEI. In turneul internațional
feminin de volei de la Havana, se
lecționata
a întrecut cu sco. 3—0Cubei
rul. de
(15—3. 15—5, 15—6) re_
prezentativa Japoniei, in timp ce
echipa Braziliei a învins cu 3—0
(15—7. 15—8. 15—13) formația : cu
baneză de tineret. în clasament con
duce Cuba, urmată de Brazilia și
Japonia.
SCHI • „Cupa mondială" la schi
a programat pe pîrtia de la Rossland (Canada) o probă feminină de
coborîre. in care victoria a revenit
sportivei elvețiene Michela Figini,
. înregistrată cu timpul de 1'42”41/100
(medie orară de 100,080 km). Clasa
tă pe locul doi (în l’43”30/100),
coechipiera sa Brigitte Oertli conti
nuă să conducă în clasamentul gene-

nală. promovării tratativelor ca uni
că modalitate de soluționare a dife
rendelor dintre state, a focarelor de
încordare si conflict — care, din pă
cate. cunosc în unele zone ale lu
mii o puternică ascuțire, cu grave
consecințe pentru popoarele respec
tive. pentru ansamblul climatului
mondial.
De-a lungul întregului itinerar s-a
scos în evidentă însemnătatea ce re
vine in viata internațională țărilor
mici și mijlocii, statelor în curs de
dezvoltare și nealiniate — din care
făc parte si cele patru țări vizitate
— România pronunțîndu-se statornic
pentru participarea sporită a aces
tor state la dezbaterea si solutiona
rea problematicii mondiale. Și «e
poate afirma cu îndreptățire că în
suși noul itinerar se înscrie ca o ma
terializare nemijlocită a acestei po
ziții principiale.
Exprimîndu-și deplina si unanima
aprobare fată de rezultatele rodnice
ale acestei noi misiuni de pace si
colaborare, inalta apreciere fată de
activitatea neobosită desfășurată și
cu acest prilej de tovarășul
Nicolae Ceausescu. împreună cu to
varășa Elena Ceausescu. întregul
nostru popor isi reafirmă, asa cum
se arată, de altfel, si in telegramele
adresate secretarului General al
partidului, adeziunea nețărmurită la
întreaga politică internă si externă
a României, recunoștința fată de tot
ceea ce întreprinde președintele tă
rii pentru înălțarea patriei, pentru
cauza păcii si progresului. Aceste
sentimente de satisfacție, aprobare
si adeziune sînt însoțite de angaiamentul ferm de sporire a eforturilor
comuniștilor, ale întregului ponor
Pentru îndeplinirea exemplară a ho
tărârilor Congresului al XIIT-lea și
Conferinței Naționale ale partidului,
pentru înfăptuirea programului da
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămintui
României, intr-o lume a păcii și în
țelegerii. a libertății si progresului,
mai bună si mai dreaptă.

HALTERE. în ultima zi a concursului internațional de haltere de
la Budapesta, bulgarul Stefan Botev
a stabilit un nou record mondial la
categoria 110 kg — stilul „aruncat" :
250 kg. La totalul celor două stiluri,
Botev a realizat 445 kg.

NATAȚIE. In ziua a doua a me
ciului internațional de natație din
tre echipele U.R.S.S. și R.D. Germane, ce se desfășoară la Tallin, sovieticul Igor Polianski a stabilit un
nou record mondial în proba de
100 m spate : 55”17/100. Vechiul record (55”19/100) aparținea, din anul
1983, americanului Rick Carey.

i

nism ? în cadrul adunării a luat cu
vintul și tovarășul Constantin Trufelea, secretar cu probleme econo
mice al comitetului de partid din
centrul industrial-agrar Rovinari.
care sublinia, că ; „prin*
* .schimbarea
radicală a atitudinii fată de muncă,
de la dințetor, pînă. Ja.pițim.ul execu-..
tant, prin îmbunătățirea stilului de
muncă al organului de conducere,
minerii de la Roșia au datoria să
asigure in 1988 peste 5 milioane tone
cărbune. Atit cit sint cerințele pla
nului".
Cerință firească. Care nu poate fi
despărțită nici un moment de con
cluzia referitoare la activitatea con
siliului oamenilor muncii pe anul
trecut. Concluzie care relevă faptul
că absența analizei stilului de mun
că explică in bună parte rezultatele
slabe obținute fp anul trecut.
Directorul centralei n-a auzit
de consiliul oamenilor muncii ?
Ce s-a spus in adunarea generală
a oamenilor muncii de la întreprin
derea de încălțăminte și pielărie
„Străduința'i“ din Suceava despre
stilul de muncă al organului de
conducere colectivă de aici ? Reproducem textual : ,,!n baza planurilor de muncă. consiliul oamenilor muncii a ținut ședințele lunar,
a dezbătut probleme prioritare, cum
au fost realizarea sarcinilor de ex
port, a producției fizice, a calității
produselor, gospodărirea materiilor
prime ș.a. Multa din analize au fost
făcute pe baza studiilor și controale
lor efectuate de comisiile pe do
menii".
Atît și nimic mai mult.
Dar dezbaterile ? Din cei 6 membri
ai consiliului oamenilor muncii, care
au luat cuvintul in adunarea gene
rală. numai 2 s-au referit la stilul
de muncă și activitatea organului de
conducere colectivă. Ce-au spus ei ?
Că pentru a se îndeplini mai bine
sarcinile ce revin unității pe acest
an, „este necesar ca și noi, membrii
consiliului oamenilor muncii, să ne
perfecționăm activitatea, stilul de
conducere". Deci, o cerință generală,
un angajament general.
Ne-am fl așteptat ca prezența la
adunare a tovarășului Nicolae Mari
nescu. director general adjunct al
Centralei industriei pielărie», cau
ciucului și încălțămintei București,
să fi ’compensat — prin’ cuvintul
rostit în forul suprem al autocondu-e
cerii muncitorești din întreprindere
— „omisiunile" din darea de seamă
și din dezbateri cu privire la stilul
de muncă al organului de conducere
colectivă. Dar. surpriză, timp de o
jumătate de oră cit a vorbit nu a
pronunțat nici măcar o dată cuvin
tele : „consiliul oamenilor muncii"
sau „organul de conducere colectivă".
Or. și acest fapt spune mult despre
modul in care se „analizează" activi
tatea organelor de conducere colec
tivă în adunările generale ale oame
nilor muncți.

Cele trei momente surprinse în adunările generale Me oamenilor
muncii, vizind spațiul și calitatea acordate analizării stilului de muncă
al organelor de conducere colectivă, impun citeva concluzii evidente.
Analizarea stilului de muncă al organului 'de conducere colectivă se
cere înțeleasă in toată profunzimea ei ca o cerință esențialăTlin partea
unui organ democratic în fața forului care i-a acordat mandatul. Iar
această analiză nu se poate constitui numai din înfățișarea bilanțului de
activitate al întreprinderii, ci. pornind de la el. trebuie să cuprindă ele
mentele concrete, nominale, eu privire Ia stilul de conducere al organu
lui in ansamblul său și al principalilor săi membri. Felul in care a con
ceput consiliul oamenilor muncii de la „Electroaparataj" analiza propriului stil de conducere reprezintă, dacă nu un model, o încercare de a
examina prin prisma unor parametri clari activitatea acestui important
organ.
în schimb, absența aproape cu desăvirșire a unor referiri la activitatea concretă „a wMo.iiuiui
consiliului vAiiiouivr
oamenilor uiuiivii,
muncii, uuui
cum s-a întîmplat la cele
lalte două unități care fac obiectul sondajului, explică în bună parte
și rezultatele nesatisfăcătoare obținute anul trecut de colectivele de
muncă respective.
&
Se spune, și pe bună dreptate, că adunările generale sînt „cea mai
înaltă școală de conducere democratică". Așa este. Cu condiția însă ca și
reprezentanții organelor de partid și ai centralelor, prezenți Ia aceste
adunări, să orienteze aceste importante foruri ale autoconducerii munci
torești de a analiza profund, la obiect, modul in car,a conduc cei cărora
le-au încredințat acest mandat fundamental. Pentru ca adunarea gene
rală să fie cu adevărat o înaltă școală de conducere.

Acțiuni și luări de poziții in favoarea
j Manifestări consacrate României i
dezarmării
GENEVA 16 (Agerpres). — Pentru
Încheierea neîntirziată a unei con
venții asupra interzicerii armelor
chimice s-a pronunțat ministrul de
externe al Norvegiei, Thorvald Stol
tenberg, într-o cuvintare rostită la
Conferința pentru dezarmare de la
Geneva. Vorbitorul a evidențiat im
portanța pe care ar avea-o interzi
cerea cuprinzătoare și globală a acestul gen de arme.
CANBERRA 16 (Agerpres). — Pre
gătirea unor noi acțiuni vizind în
chiderea bazei militare a S.U.A. de la
North West Cape (statul Australia de
Vest) s-a aflat în centrul unei con
ferințe de două zile a organizației
australiene pentru pace „Coaliția îm
potriva bazelor", desfășurată la Mel
bourne. Potrivit agenției A.D.N.,
participants — aproximativ 100 de
delegați, precum și observatori ai
altor organizații ale militanților pen
tru pace din Australia — au lansat
un apel la denunțarea tratatului cu
S.U.A. privind folosirea acestei baze
militare situată la 1 300 de kilometri
la nord de localitatea Perth. Parti-

cipanții la conferință au cerut o ancnetă oficială cu privire la consecin
țele ce le are prezența militară a
S.U.A. pentru securitatea și suvera
nitatea Australiei.
MANILA 16 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Republicii Filipine. Raul Manglapus. a declarat
in legătură cu prezența militară a
S.U.A. pe teritoriul filipinez că ba
zele nu sînt necesare pentru apăra
rea Filipinelor. ele servind intere
selor Statelor Unite, relatează agen
țiile China Nouă si EFE. Pe de
altă parte. Râul Manglapus a sub
liniat că instalațiile militare și ar
mele nucleare stocate in regiune
continuă să constituie impedimentul
principal în calea eforturilor de a
se crea o zonă denuclearizată în
bazinul Pacificului. El a adăugat câ
problema prezenței bazelor milita
re S.U.A. în Filipine va fi repu
să în discuție pe baze noi și în
condiții diferite pentru intervalul de
patru ani rămas pină la expirarea
acordului în acest sens dintre cele
două țâri.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Grevă generală în teritoriile de pe malul de vest al Iorda
nului și Gaza ® Mîine, Adunarea Generală a O.N.V. își reia
dezbaterile în legătură cu decizia S.U.A. de a închide
misiunea O.E.P. la Națiunile Unite
situației din Orientul Mijlociu — a
Manifestațiile de protest aie
declarat, la Cairo, Esmat Abdel Mepopulației palestiniene din teritoriile
guid. vicepremier și ministru de ex
ocupate de Israel continuă. în teri
terne al Egiptului. El a arătat, tot
toriile de pe Malul de vest al Iorda
odată. că ampla mișcare de protest
nului și Gaza a fost organizată
a populației palestiniene de Pe Ma
marți si miercuri o grevă generală,
lul vestic al Iordanului si din Gaza
paralel cu desfășurarea de demon
reprezintă un factor pozitiv în lupta
strații de protest împotriva ocupa
pentru eliberarea teritoriilor arabe
ției la Deir Gedirah, Jenin, Rafah,
ocupate de Israel.
I
Al Amari. Ein Yabroud. transmit
agențiile A.P.S. si Q.N.A. Ciocniri'e
NAȚIUNILE
UNITE
16
(Agerpres).
ce s-au produs in urma intervenției
— Lucrările sesiunii Adunării Ge
forțelor de ocupat e s-au soldat cu
nerale a O.N.U. vor fi reluate vi
morti si răniți în rîndul populației
neri pentru dezbateri în legătură cu
palestiniene. Trupe'e israeliene au
încercarea S.U.A. de a închide mi
făcut uz de elicoptere Si gaze lacri
siunea de observator al Organiza
mogene. în numeroase localități,
ției pentru Eliberarea Paiestinei la
între care Qalqilia și Azoun. au fost
introduse interdicții de circulație.
sediul din New York al organizație:
(Agerpres)
mondiale.
Marți, o delegație a statelor aCAIRO 16 (Agerpres). — Convo
rabe a discutat problema respectivă
carea unei conferințe de pa-e pen
cu secretarul general al O.N.U.,
tru Orientul Mijlociu este singura
Javier Perez de Cuellar.
cale realistă de soluționare justă a

ROMA. — în capitala Italiei se
desfășoară Săptămina culturii și
prieteniei
româno-italiene.
La
inaugurarea acestei manifestări
s-au primit mesaje din partea pre
ședintelui Senatului. Giovanni Spadolini. a ministrului afacerilor ex
terne. Giulio Andreotti, și a pre
ședintelui Comisiei financiare a
Camerei Deputaților, Pier Luigi
Romita.
Pentru activitatea desfășurată în
scopul promovării prieteniei româ
no-italiene si a sch'mburilor cultura’e dintre cele două popoare.
Bibliotecii române din Roma i s-au
decernat medalia de aur a minis
trului afacerilor externe al Ita
liei si diploma Acadenrei Internationa'e de Artă Modernă din Italia.
în cadrul manifestării inau
gurale s-a evidențiat contribuția
l Tomâniei. a președintelui
/ Nicolae Ceaușescu la promovarea
) păcii si colaborări) intre popoare,
i la realizarea dezarmări si înfăp* tuirea unei politici externe origil na’e si independente.
i Prof. Bruno Mazzoni. de la Uni’ versitatea din Pisa, membru al coni ducerii Asociației de prietenie Ro. mânia—Italia, a evidențiat contri1 buția Bibliotecii române din Roma
Italia a culturii
Vla cunoașterea ■în ...........................
românești, iar președintele Acade
miei Internațonale de Artă Mo
dernă. Francesco de Benedetta. a
re'iefat rolul istoriei si culturii tă
rii noastre in dezvoltarea legături
lor cu Italia.
A fost deschisă o expoziție de
1 carte social-politică, -în care sînt
/ prezentate, la loc de frunte, opere
j ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.

*
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CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
• Continuă bombardarea reciprocă cu rachete • Noi victime
și pagube materiale
BAGDAD 16 (Agerpres). — For
TEHERAN
16 (Agerpres). —
țele armate irakiene au lansat
Miercuri la prînz. forțele armate
miercuri rachete sol-sol asupra Te
iraniene au lansat rachete sol-sol
heranului, a anunțat, potrivit agen
asupra unor zone militare din Bagției I.N.A., un purtător de cuvint
dad. informează agenția I.R.N.A.
Totodată, rachete sol-sol au fost. militar la Bagdad. Avioanele de
luptă irakiene au efectuat raiduri
lansate de unitățile iraniene asupra
asupra a șapte orașe din Iran, pre
unor centre economice si militare
cum și asupra unei rețele de apă
din orașul Nașlțveh și a canalului
rare antiaeriană din Tabriz si a unui
Soeib din orașul Basra, din Irak.
pod strategic de la Katour. In
Avioanele militare iraniene au între
noaptea precedentă, aparatele mili
prins bombardamente asupra unor
tare irakiene au efectuat bombarda
concentrări de trupe din Fakkeh și
mente împotriva unui mare obiectiv
Al-Ammara. Artileria grea iraniană
naval aflat în largul coastelor ira
a continuat să bombardeze localită
niene și a orașelor Rasht și Dezful
țile Basra. Al-Haretha. Zobeir, Aldin Iran.
Aziz, Al-Qurna și Qap’eh Saleh.
Agenția I.N.A. transmite că rache
Agenția I.R.N.A. relatează, tot
te sol-sol iraniene au lovit miercuri
odată, că sectoare de locuințe din
cartiere de locuințe din Bagdad,
Teheran au fost, miercuri, ținta mai
provocind victime și pagube mate
riale.
In același timp, avioane ira
multor atacuri cu rachete lansate
niene
au efectuat atacuri asupra
de Irak, iar orașele Bakhtaran, Oruprovinciilor Arbil și Al-Ta'meen. din
miyeh. Daran. Tabriz, Chadegan și
nordul Irakului, cauzind pierderi in
Salmas, au fost bombardate de avi
rindul populației civile, iar artileria
oane militare irakiene, înregistrîngrea iraniană a bombardat orașele
Basra, Qurneh și Al-Zubair.
du-se victime și pagube materiale.

BERLIN. — în importantul centru
economic Neubrandenburg din R.D.
Germană a avut loc o manifestare
sub genericul „România se pre
zintă". In expunerea prezentată cu
acest prilej au fost evidențiate mă
rețele cuceriri ale poporului român
in anii construcției socialiste. îndeosebi în cele peste două decenii
care au trecut de la Congresul al
IX-lea al Partidului Comunist
Român, contribuția fundamentală
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la
dezvoltarea întregii vieți socialeconomice culturale și a democrației muncitoreștii revoluționare
in țara noastră.
în cadrul manifestării au fost vi
zionate filme documentare româ
nești.

TOKIO. în orașul Yokohama, cel
mai mare port japonez, s-a desfă
șurat o adunare in cadrul căreia
au fost înfățișate pe larg viața
și
activitatea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, politica externă
constructivă promovată de țara
noastră, inițiativele președintelui
României pentru înfăptuirea dezar
mării generale și, in primul rînd,
a celei nucleare, pentru rezolvarea
problemelor litigioase dintre state
prin negocieri. Au fost evidențiate,
totodată, realizările obținute de
poporul român în dezvoltarea economică și socială a țării.
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Au fost inaugurate expozițiile de
fotografii „Nicolae Ceaușescu — o
viață închinată celor mai înalte
idealuri revoluționare ale poporu
lui" și „Imagini din România".
în cadrul unei expoziții de carte
au fost expuse volume din gîndirea social-politică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. De o largă
apreciere s-a bucurat volumul
„Inițiative de pace ale României, ale
președintelui Nicolae Ceaușescu",
apărut în Japonia.

OTTAWA. — La Universitatea
„McGill", din Montreal, a avut loc
o manifestare in cadrul căreia au
fost evocate principalele momente ale istoriei poporului nostru, j
rezultatele remarcabile obținute de
poporul român in construcția so- ț
cialistă. îndeosebi in ultimele două i
decenii.
’
în holul central al Bibliotecii )
universității a fost organizată o i
expoziție de carte cu cele mai re- *
prezentative opere din gindirea to- i
varășului Nicolae Ceaușescu. care
a fost donată și va intra în fondul ț
permanent de carte al bibliotecii i
universității.
’
„Conver- J
PARIS. — Sub deviza
gențe franco-române", Societatea )
bibliofililor si „Revista Franceză
de istorie a cărții" au organizat o
ședință de comunicări. în cadrul
căreia, la Ateneul municipal din
Bordeaux, prof. Charles Teissegere.
secretarul general al societății, a
vorbit pe tema „Cinci secole de
istorie a cărții în România".
In baza unei bogat? documen
tări. vorbitorul a reliefat latinita
tea și continuitatea poporului ro
mân și a limbii române, subliniind
că. prin spiritul lor de creație, ro
mânii au fost promotorii emanci
pării în Balcani și forța romanică
de afirmare a unei spiritualități
originale pe fondul căreia a avut
loc o vastă sinteză de valori, cris
talizată în literatura orală și apoi
în cea scrisă.
Au fost evocate, de asemenea,
relațiile culturale româno-franceze.

I
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BRUXELLES. — în cadrul unei
conferințe-dezbatere
consacrate
României, desfășurată la Bruxelles, I

au fost prezentate momente sem
nificative din istoria poporului ro
mân. De asemenea, au fost puse
în evidență realizările obținute în
dezvoltarea soci al-economi că a ță
rii în perioada contemporană.

I
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AMMAN. — La Amman s-a des I
fășurat un festival folcloric româ I
nesc. sub patronajul Ministerului
Turismului din Iordania. La gala î
de deschidere au participat mi
niștri. alte personalități iordaniene.
oameni de artă și cultură, ziariști,
un numeros public, Au fost prezenți. de asemenea, șefi ai unor
misiuni diplomatice acreditați în
Iordania.
Un grup folcloric român a prezentat dansuri, tradiții și costume
din toate zonele etnografice ale
României.
(Agerpres)
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GENEVA

Negocieri indirecte afgano-pakistaneze
GENEVA 16 (Agerpres). — La
Palatul Națiunilor din Geneva au
continuat, miercuri, negocierile in
directe afgano-pakistaneze. desfășu
rate prin intermediul reprezentan
tului personal al secretarului gene
ral al O.N.U.. Diego Cordovez.
Reprezentantul secretarului general
al O.N.U. a declarat că rămîn de re

zolvat probleme dificile, dar că nego
cierile vor continua. Se desfășoară
convorbiri serioase, acest lucru demonstrind că toate părțile doresc să
se ajungă la un acord trainic — a
spus Diego Cordovez. Ne confrun
tăm cu probleme foarte complexe,
dar cu toate acestea, ca și pină acum,
vom căuta soluțiile cele mai bune.

Nai perspective pentru
soluționarea problemei cipriote
ATENA 16 (Agerpres). — Aflat în
vizită oficială la Atena, președinte
le Ciprului. Ghiorghios Vassiliou. a
avut o nouă rundă de convorbiri cu
primul ministru al Greciei. Andreas
Papandreu. După cum precizează agenția cipriotă de presă „C.N.A.". in
terlocutorii au procedat la o analiză
detaliată a tuturor aspectelor pro
blemei cipriote. Ei au convenit că
demilitarizarea Ciprului reprezintă
cea mai importantă măsură pentru
reglementarea pașnică a problemei
cipriote.
Președintele Vassiliou a reafirmat
disponibilitatea sa de a avea o în
trevedere cu primul ministru al
Turciei. Tiirgiit Ozal.
NICOSIA 16 (Agerpres). — Gu
vernul Ciprului urmează să retragă
problema cipriotă de pe agenda dez
baterilor din luna mai ale celei de-a
42-a sesiuni a Adunării Generale a
O.N.U.. ca urmare a îmbunătățiri:
relațiilor dintre Grecia și Turcia, in
urma contactelor dintre premierii
celor două țări — informează agen
ția cipriotă de știri C.N.A. Hotărirea guvernului este sprijinită de
mișcarea de nealiniere și de ; alte
state ale lumii. De asemenea, gu
vernul cipriot a anunțat că va în
treprinde misiuni exploratorii pe
lingă o serie de state pentru a de
cide dacă va trebui adoptată o ini
țiativă comună sau separată în pro
blema cipriotă.

Pentru consolidarea păcii în zona
Mării Mediterane
O cuvîntare a secretarului general al C.C. al P.C.U.S.
BELGRAD (Agerpres). — Luînd
cuvîntul in Adunarea R.S.F. Iugo
slavia. M.S. Gorbaciov. secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. a prezentat
o serie de propuneri in direcția con
solidării păcii in Marea Mediterană — relatează agenția T.A.S.S. în
acest sens, a subliniat vorbitorul.
Uniunea Sovietică propune : înghe
țarea. de la 1 iulie a.c.. a numărului
navelor și potențialului forțelor ma
ritime și militare ale U.R.S.S. și
S.U.A. staționate în Marea Mediterană și stabilirea ulterioară a limi
telor acestora: pină la convenirea de
măsuri generale de încredere în
spiritul acordurilor de la Stockholm,
U.R.S.S. și S.U.A. să se informeze

Convorbiri iugoslavo-sovietice
BELGRAD 16 (Agerpres). — La
Belgrad, în prezența lui M. S.
Gorbaciov. secretar general al C.C.
al P.C.U.S.. Lazar Moisov. pre
ședintele Prezidiului R.S.F.I.. și
Boșko Krunici. președintele Prezi
diului C.C. al U.C.I., a fost adopta

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt
— —
VIZITA. Ministrul afaceri’or ex
terne a] U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, va efectua. în perioada
29—23 martie, o vizită la Washing
ton — informează presa sovietică.
El va fi primit de președintele
Ronald Reagan și va avea cîteva
runde de convorbiri cu George
Shultz, secretar de stat al S.U.A.
FUNERALII. La Hanoi au avut
loc funeraliile lui Pham Hung,
președintele Consiliului de Miniștri
al R.S. Vietnam. La mitingul de
doliu a luat cuvîntul Nguyen Van
Linh. secretar general al C.C. al
P.C. din Vietnam.
ACTIVITATE
DIPLOMATICA.
Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al
R.P. Chineze a anunțat că pre
ședintele
Filipinelor.
Corazon
Auino. va face o vizită în China
între 14 și 16 aprilie, la invitația
președintelui Li Xiannian. De asemenea. președintele Republicii
Elene, Christos Sartzetakis. va efectua o vizită oficială la Beijing,
în perioada 19—24 aprilie.

în prealabil reciproc si să informe
ze toate țările mediteraneene despre
dislocarea navelor militare si desfă
șurarea manevrelor, invitind la acestea observatori; U.R.S.S. este
gata să acorde tot sprijinul elaborării de către țările din regiune și
de către alte state interesate a prin
cipiilor și metodelor de asigurare a
securității căilor de navigație. în
deosebi in strîmtorile internaționale.
Referindu-se la recenta reuniune
de la Belgrad a miniștrilor de exter
ne ai țărilor balcanice. relatează
agenția Taniug. secretarul general
al C.C. al P.C.U.S. a arătat că ea re
prezintă o contribuție valoroasă a
regiunii la îmbunătățirea situației
generale din Europa.

CRIZA DE GUVERN DIN ITA
LIA. După consultări succesive cu
delegațiile principalelor partide po
litice din țară, președintele Italiei,
Francesco Cossiga. i-a cerut secre
tarului politic al Partid’dui Democrat-Creștin Italian. Ciriaco de
Mita, să procedeze la sondarea posibilități'or privind depășirea ac
tualei' crize guvernamentale, de
clanșate săptămîna trecută, o dată
c î demisia cabinetului nentapartit
condus de Giovanni Goria.

STUDIU. Ri’mul general de creș
tere economică a> statelor membre
ale Organizației pentru Cooperare
Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.)
va slăbi în lunile următoare, se
arată într-un studiu publicat de
guvem”l federal elvețian. Această
tend'nță — s? arată în document —
va fi resimțită și de economia elve
țiană.

DECLARAȚIE. Președintele Re
publicii Nicaragua. Daniel Ortega,
a declarat că Statele Unite continuă
să aprovizioneze trupele contrare
voluționare din interiorul țării cu
armament transportat de avioane,

DEFICITUL
BALANȚEI DE
PLĂȚI A S.U.A. a atins în anul
1987 160,7 miliarde dolari, depășind
cifra-record din anul precedent cu
14 la sută. Comunicatul difuzat de
Ministerul american al Comerțului
confirmă creșterea datoriei externe
a S.U.A., care, potrivit aprecierii
experților americani, depășește 400
miliarde dolari.

SEMINAR. Consiliul O.N.U. pen
tru Namibia organizează, la Istan
bul. începind de la 21 martie, un
seminar, avînd ca temă eforturile
pentru asigurarea accesului la in
dependență al Namibiei. Semi
narul se desfășoară ca urmare a
rezoluțiilor Adunării Generale a
O.N.U.. care a chemat la organi
zarea. pe plan internațional si re
gional. de activități în sprijinul
cauzei poporului namibian.

DEMISIE. Președintele Partidu
lui Laburist (de guvemămînt) din
Australia, Mick Young, și-a dat de
misia din această funcție, a anun
țat un comunicat al conducerii
acestei formațiuni politice. S-a
precizat că organul de conducere al
P.L.A.. Consiliul Executiv Națio
nal, se va întruni în curînd în ve
derea desemnării unui nou pre
ședinte.

tă Declarația sovieto-iugoslavă. Au
fost semnate, totodată. Programul pe
termen lung de colaborare economi
că intre R.S.F.I. si U.R.S.S. pe pe
rioada pină în anul 2000. alte do
cumente — relatează agențiile
T.A.S.S. și Taniug.-

O TRAGICA REALITATE. Circa 18
milioane de copii sub cinci ani mor
anual în lume. în special în țările
în curs de dezvoltare, secerați de
maladii ca poliomielita, tușea convu’.sivă. pojarul, tuberculoza, difteria și tetanosul — s-a relegat în
cadrul conferinței internaționale
consacrate ocrotirii medicale și sănă‘ății copiilor, desfășurată recent
sub egida O.M.S., în localitatea
franceză Talloire.

PROGRAM. Primul-ministru al
Sudanului. Sadiq El Mahdi, a pre
zentat în fața Adunării Constituan
te programul de guvernare pentru
următorii doi ani. în care se arată
că problema economică prioritară
pe plan intern , este mobilizarea
tuturor resurselor pentru creșterea
producției în industrie și agricul
tură. In ceea ce privește activi
tatea pe plan extern. prem'erul
sudanez a subliniat că țara sa va
rămîne ferm atașată principiilor
mișcării de nealiniere șl va acționa
pentru extinderea relațiilor cu statele arabe și africane, pe baza
principiilor bunei vecinătăți.
INUNDAȚII. In zonele centrale
ale Mozambicului s-au înregistrat
noi revărsări de ape ca urmare
a ploilor torențiale căzute în ulti
ma perioadă de timp. Ziarul
„Noticias". citat de agenția A.I.M..
informează că mari întinderi de
culturi se află sub ape. au fost
distruse case. Orașul Beira se află
practic izolat de restul țării. S-au
înregistrat victime omenești.
UN PUTERNIC CICLON s-a
abătut asupra regiunii Ulianovsk
din U.R.S.S., de pe Volga centrală,
— informează agenția T.A.S.S.
Vîntul, care a suflat cu o viteză de
aproximativ 95 km pe oră. a pro
vocat mari daune construcțiilor de
locuințe, fermelor de animale și
întreprinderilor din sud-vestul la
cului de acumulare de la Kuibîșev.
Au fost avariate rețelele de aprovi
zionare cu electricitate. Furtuna și
zăpada viscolită au îngreunat cir
culația. Aeroportul local și liniile
de autobuze au fost închise.

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE

„// cunoaștem peceidin umbră^
Fărădelegea organizată: puterea „sindicatelor crimei"
Unul din flagelurile cele mai grave ce confruntă țările occiden
tale îl constituie extinderea criminalității, in pofida aserțiunilor a
diferiți „apărători ai drepturilor omului", in realitate in societatea
capitalistă, in Occident, drepturile fundamentale ale cetățenilor sînt.
serios afectate de fenomenul tot mai ingrijorător al crimei organi
zate. care se asociază cel mai adesea cu consumul de droguri, cu
alcoolismul, prostituția ; iar dacă acestea duc la degradarea ființei
umane, valul criminalității organizate face nesigură însăși viața
cetățenilor.
Semnificative în acest sens sînt dezvăluirile revistei vest-germane
„Der Spiegel", cuprinse intr-o amplă anchetă socială, din care astăzi
prezentăm o primă parte.
«Mafia vest-germană, scrie re
vista „Der Spiegel", realizează
afaceri de miliarde de mărci. De
la furtul de mașini și pină la
escrocheriile cu acțiuni la bursă,
întregul negoț criminal a încăput
în mîinile unor întreprinderi ban
ditești conduse de profesioniști.
Mafioți din Italia și „sindicate"
latino-americane ale drogurilor
și-au instalat încă demult filiale
pretutindeni în Germania Fede
rală. Poliț a se mobilizează pe plan
național împotriva criminalității
organizate („OK"), la fel ca mai
înainte contra terorismului.

Firel® duc spre edificiul
Jumii afacerilor"
Vreme de cîțiva ani. delincventa
părea să fie temeinic organizată în

Hamburg. Se puteau deosebi două
bande. La stînga de Reeperbahn,
în jurul pieței Hans-Albers. prima
bandă de traficanți și de proxeneți
domnea asupra vieții de noapte,
legale și ilegale, pe tot teritoriul,
pînă jos, la Elba. Aceștia împărteau între ei atît comerțul cu stu
pefiante. cît și celelalte afaceri ili
cite. Se întîlneau ca să discute la
Reinhard („Ringo"), Klemm, patro
nul localului „Chikago".
Atît de bine consolidat era cercul
„Chikago", incit poliția, care cer
ceta din cînd în cînd pe cîte un
ins suspect de comiterea vreunei
crime sau de organizarea de jocuri
de noroc, ajunsese să desemneze
întreaga bandă cu numele de cod
„HAP", provenit din inițialele
pieței în jurul căreia își întindea
această bandă puterea, respectiv
„Hans-Albers-Platz".

La dreapta de Reeperbahn dom
nea „Aripa dreaptă", o asociație
de patroni de case de toleranță, de
hoteluri și restaurante. Criminalul
Werner Pinzner a mărturisit că
a omorit cinci asemenea patroni,
probabil din dispoziția „Aripii
stingi". Iată cît de simple ' erau
lucrurile pînă nu de mult.
Din 29 iulie 1986, cercetările
poliției au trebuit să-și schimbe
orientarea. In ziua respectivă,
procurorul din Hamburg, Wolfgang
Bistry. a fost împușcat chiar în
incinta sediului poliției. Pistolarul
a fost tot Pinzner. Această acțiune
a fost organizată pe plan local. în
schimb, dispoziția comiterii acestei
crime nu a venit nici de la „Aripa
dreaptă", și nici de la „Aripa
stingă". în urma cercetărilor, s-a
tras concluzia că ordinul a fost dat
de „mai sus".
Din momentul în care reprezen
tanți ai lumii interlope au cutezat
să doboare un procuror, chiar în
corpul de clădire cel mai bine pă
zit, al sediului politiei, de parcă
s-ar fi aflat în Sicilia, la Paler
mo. funcționarii Biroului Federal
de Criminalistică (BKA) au în
ceput să-1 caute pe omul care se
ascundea îndărătul acestei crime.
Astfel, pentru prima oară în R.F.G.
s-au declanșat căutările după un
„Naș".

Rezultatele investigațiilor sînt
trecute sub tăcere. în timp ce avo
cata lui Pinzner. Isolde OechsleMisfeld, este acuzată de complici
tate. iar șeful bandei „HAP" ur
mează să fie învinuit ca instigator.
Biroul Federal de Criminalistică
iși continuă cercetările. într-o dis
creție totală, luind la rînd. etaj
după etaj, tot mai sus. edificiul
„lumii afacerilor" din Hamburg.
Se bănuiește că acolo se organi
zează fărădelegile. Și nu numai
cele din localitate. Specialiștii in
criminalistică sînt convinși că-1
cunosc pe adevăratul vinovat nu
numai de moartea procurorului,
dar și de „înlăturarea" unor concurenți. Oamenii politiei trebuie
însă să se resemneze. Ei nu vor
putea prezenta niciodată probe
care să dovedească dedesubturile
uciderii procurorului Bistry. Un
lucru a devenit însă clar ca lumina
zilei, cu începere din 29 iulie 1986,
Și anume acela că și în R.F.G.
există o veritabilă Mafie.

O NOUĂ VICTIMĂ

O' COPERTĂ SUGESTIVĂ...

„Palermo vâ salută"
Actele de violență — „pe care
pînă nu de mult le puneam doar pe
seama unor organizații mafiote din •
afară, sînt comise, de fapt, de pro
pria noastră Mafie — a declarat
Wolfgang Sielaff, șeful poliției cri
minale din Hamburg. „Palermo vă
salută", a exclamat, la rîndul său.
Helmut Trometer. președintele
Biroului de criminalistică al lan
dului Bayern. în cursul raportului
pe care l-a prezentat la Miinchen,
in fața organului legislativ. în le
gătură cu incredibile evenimente
produse în ținuturile îndepărtate
ale Elbei. întreaga țară este în
pericol „să devină teatru de opera
țiuni al crimei organizate" — a
avertizat cu cîteva săptămîni în
urmă, pentru prima oară, ministrul
federal de interne, Friedrich Zim
mermann.
Și mai competent sună verdictul
unui studiu — încă nedat publici
tății — al Biroului Federal de
Criminalistică : R.F.G. a devenit
„cîmpul de operație" pentru di
verse „connections" (filiere). ale
căror relații se extind deseori și în
alte țări ale Europei occidentale.

Pe coperta revistei, în traducere : „O nouă pu
tere economică în Germania federală : socie
tatea Mafia"

Heinrich Boge, șef al Biroului Fe
deral de Criminalistică, consemnea
ză „o organizare din ce în ce mai
avansată" a industriei crimei :
„Practic, toate domeniile delinc
ventei sînt vizate".
în urmă cu numai cîțiva ani,
situația părea a nu fi deloc alar
mantă. Pină în 1980, experții
„BKA" nu reușiseră să găsească in
tară „nici un fel de indiciu" pri
vitor la activități mafiote. „La noi
lipsește terenul favorabil pentru
așa ceva", se afirma într-o luare
oficială de poziție. Iar Trometer,
șeful Biroului de criminalistică din

O nouă victimă a criminalității organizate în
orașul Hamburg, In imagine : momentul recu
perării din apă a unui butoi, cu cadavrul unui
patron de hotel, ucis în acest oraș, în noiem
brie 1984

Miinchen, declara: „După cîte știm
noi. criminalitatea organizată nu
există nici în Bayern și nici în res
tul teritoriului republicii".

Hidra își întinde
tentaculele
în prezent, politicienii conserva
tori. ca Trometer, sînt cei care stri
gă cît îi tine gura : „O hidră s-a
întins pe întreaga țară". Actual
mente. „mai primejdios decit te
rorismul" este alt fenomen — cri

minalitatea organizată, care a de
venit „pericolul nr. 1 în țara noas
tră". afirmă Peter Gauweiler, se
cretar de interne al landului Ba
yern. El adaugă : „De cînd cu îm
pușcăturile ucigașe din clădirea po
liției din Hamburg. în domeniul
crimei organizate nimic nu mai
este imposibil". La rîndul său. Al
fred Stiimper. președintele poliției
din Stuttgart, avertizează : „în
timp, conducerea mafiotă ar pu
tea de-a dreptul să nimicească sta
tul din punct de vedere economic,
moral și politic"».
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