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Sub președinția tonrășM Nicolae Ceaușeșcu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
vineri, 18 martie, a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut RAPOR
TUL PRIVIND ANALIZA PE BAZĂ DE BILANȚ A 
REZULTATELOR OBȚINUTE PE ANSAMBLUL ECO
NOMIEI NAȚIONALE, FORMAREA Șl UTILIZAREA 
RESURSELOR FINANCIARE IN ANUL 1987.

Raportul pune in evidență marile succese obți
nute de oamenii muncii din patria noastră in 
dezvoltarea economico-sociaiă o> țării. Sînt subli
niate rezultatele importante înregistrate în dez
voltarea intensivă și modernizarea industriei, in 
sporirea competitivității produselor românești pe 
piața internațională. Este relevat faptul că in 
1987 s-o realizat cea mai mare producție de ce
reale din istoria țării. Rezultate deosebite s-au 
obținut și in celelalte sectoare de activitate eco
nomică, precum și în domeniile învățămintului, 
sănătății, culturii. A sporit venitul național și, pe 
această bază, bunăstarea materială și spirituală 
a întregului popor. Toate acestea s-au reflectat 
pozitiv in situația financiară de ansamblu a țării, 
asigurîndu-se resursele necesare finanțării în 
bune condiții a obiectivelor de plan, menținerea 
echilibrului bugetar și financiar, realizarea unei 
circulații bănești sănătoase, aplicarea fermă a 
politicii de stabilitate a prețurilor.

Pornind de la datele prezentate în ca
drul analizei pe bază de bilanț, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu a cerut să se tragă toate 
concluziile din activitatea desfășurată anul trecut 
și să se ia măsuri hotărîte pentru înlăturarea ne
ajunsurilor care s-au manifestat și îmbunătățirea 
întregii munci, pentru asigurarea în toate dome
niile a unui nivel cit mai ridicat de calitate și 
eficiență, pentru îndeplinirea integrală a preve
derilor de plan pe anul 1988.

In mod deosebit, secretarul general al partidu
lui a cerut să se acționeze pentru desfășurarea 
în cele mai bune condiții a activității financiare 
pe acest an, pentru realizarea autogestiunii și 
autofinanțării, reducerea cheltuielilor materiale și 
de producție, perfecționarea sistemului de finan
țare și creditare, respectarea strictă a prevederi
lor legale, a normativelor economico-financiare. 
In acest sens, s-a indicat Ministerului Finanțelor, 
instituțiilor bancare, tuturor factorilor de răspun
dere cu atribuții in acest domeniu să ia măsuri 
ferme în vederea creșterii vitezei de rotație a 
mijloacelor bănești, gospodăririi și folosirii cu 
maximă chibzuință a fondurilor materiale și finan
ciare, prevenirii oricăror forme de risipă a avu
tului obștesc, întăririi controlului asupra cheltuie
lilor de orice fel, sporirii rășpunderii colective și 
individuale pentru modul în care sînt folosite bu
nurile încredințate de societate oamenilor mun
cii, apărării și dezvoltării continue a proprietății 
socialiste.

In același timp, s-a trasat sarcina tuturor mi
nisterelor ca în termen de două săptămîni să în
tocmească programe de măsuri prin care să se 
asigure realizarea veniturilor și a beneficiilor pre
văzute în bugetele de venituri și cheltuieli, creș
terea rentabilității tuturor întreprinderilor, astfel 
incit pină la sfirșitul semestrului I al acestui an 
să nu mai existe nici o unitate industrială sau 
agricolă care să lucreze cu pierderi.

Referindu-se la necesitatea îndeplinirii Inte
grale a planului de export, secretarul general 
al partidului a subliniat că se impune să se 
acorde cea mai mare atenție ridicării, în conti
nuare, a calității produselor prevăzute in contrac
tele încheiate cu partenerii de peste hotare, va
lorificării cit mai bune a mărfurilor românești pe 
piața externă.

Comitetul Politic Executiv a examinat și aprobat 
RAPORTUL CU PRIVIRE LA FONDUL DE PARTI
CIPARE A OAMENILOR MUNCII LA REALIZAREA 
PRODUCȚIEI, A BENEFICIILOR Șl LA ÎMPĂRȚI
REA BENEFICIILOR PENTRU ANUL 1987. După 
cum se relevă in raport, fondul de participare 
este nemijlocit determinat de nivelul de îndepli
nire a planului. La stabilirea acestui fond pe 
ansamblul economiei, pe ministere, pe centrale 
s-a ținut seama de gradul de realizare a indica
torilor economico-financiari pe anul 1987, și, în 
primul rînd, a beneficiilor. Ca urmare a rezulta
telor obținute în anul trecut, fondul de partici
pare pentru unitățile economice de stat este mai 
mare in comparație cu 1986. Creșteri mai impor
tante s-au înregistrat în acele sectoare care au 
obținut rezultate superioare în sporirea produc
tivității muncii, în reducerea consumurilor mate
riale, diminuarea cheltuielilor de producție, asi
gurarea de beneficii suplimentare.

ă Secretarul general al partidului a cerut să se ia 
e îndată măsuri pentru perfecționarea, în con

tinuare, a sistemului de constituire a fondului de 
beneficii și de acordare a acestora, în scopul 
creșterii rolului său de stimulare în mobilizarea 
oamenilor muncii din toate domeniile de activi
tate pentru realizarea in cele mai bune condiții 
a planului, pentru creșterea continuă a eficienței 
economice, a producției de export. Beneficiile 
trebuie să sporească nu pe baza majorării pre
țurilor, ci prin reducerea consumurilor, a cheltu
ielilor de producție.

S-a stabilit ca propunerile privind perfecționa
rea sistemului de constituire și acordare a bene
ficiilor să fie prezentate spre dezbatere Marii 
Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a examinat SITUA
ȚIA STOCURILOR LA 3T DECEMBRIE 1987.

Avînd în vedere că la unele categorii de ma
terii prime și materiale stocurile supranormative 
se mențin încă la un nivel ridicat, secretarul ge
neral ai partidului a cerut să se analizeze cu 
toată răspunderea situația existentă și să se în
tocmească în cel mai scurt timp un program 
pdntru lichidarea acestora, pentru introducerea 
lor în circuitul productiv. Totodată, s-a indicat să 
se asigure dimensionarea stocurilor de producție 
Ia strictul necesar, astfel incit să se înlăture imo
bilizarea nejustificată de materii prime și mate
riale, de produse solicitate de economia națio
nală.

Comitetul Politic Executiv a analizat RAPOR
TUL CU PRIVIRE LA APLICAREA, IN 1987, A 
PREVEDERILOR LEGII NR. 18/1968 PRIVIND CON
TROLUL PROVENIENȚEI UNOR BUNURI ALE 
PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU FOST DO- 
BÎNDITE IN MOD LICIT.

Subliniind necesitatea respectării riguroase a 
prevederilor acestei legi, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu a cerut să se intensifice 
munca educativă, activitatea tuturor factorilor de 
răspundere pentru prevenirea cazurilor de încăl
care o normelor eticii și echității socialiste, pen
tru crearea unei opinii de masă împotriva ten
dințelor privind dobîndirea de bunuri fără mun
că. S-a indicat să se acționeze cu fermitate și 
exigență pentru combaterea oricărei manifestări 
de păgubire a avutului obștesc, de căpătuială 
și parazitism, de însușire de bunuri prin mijloa
ce necinstite, pentru întărirea legalității socia
liste.

S-a hotărît ca acest raport să fie înaintat și 
supus dezbaterii sesiunii Marii Adunări Națio
nale.

Comitetul Politic Executiv a analizat, în con
tinuare, RAPORTUL PRIVIND EFECTIVUL, COM
POZIȚIA SI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A 
PARTIDULUI LA 31 DECEMBRIE 1987 SI ACTIVI
TATEA POLITICO-ORGANIZATORJCĂ DESFĂȘURA
TĂ DE ORGANELE SI ORGANIZAȚIILE DE PARTID 
PENTRU ÎNFĂPTUIREA HOTĂRIRILOR SI DIREC
TIVELOR PARTIDULUI ; RAPORTUL PRIVIND AC
TIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE ORGANELE DE 
PARTID, DE STAT SI ORGANIZAȚIILE DE MASĂ 
IN ANUL 1987 PENTRU ÎNFĂPTUIREA POLITICII 
DE CADRE A PARTIDULUI. De asemenea, a fost 
examinat RAPORTUL CU PRIVIRE LA ACTIVITA
TEA INTERNAȚIONALĂ A PARTIDULUI Șl STA
TULUI IN ANUL 1987 SI PRINCIPALELE OBIEC- 
TIVE ALE POLITICII EXTERNE IN 1988. Comite
tul Politic Executiv a aprobat aceste rapoarte și 
a stabilit ca ele să fie supuse dezbaterii plena
rei C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței a fost făcută O INFORMA
RE CU PRIVIRE LA VIZITELE OFICIALE DE PRIETE
NIE EFECTUATE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVA
RĂȘA ELENA CEAUSESCU, IN REPUBLICA GHA
NA, LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI 
NATIONAL PROVIZORIU DE APĂRARE AL RE
PUBLICII GHANA, JERRY JOHN RAWLINGS ; IN 
REPUBLICA LIBERIA, LA INVITAȚIA PREȘEDINTE
LUI REPUBLICII, SAMUEL KANYON DOE ; IN 
REPUBLICA GUINEEA, LA INVITAȚIA PREȘEDIN
TELUI COMITETULUI MILITAR DE REDRESARE 
NAȚIONALĂ, PREȘEDINTELE REPUBLICII, LAN- 
SANA CONTE : IN REPUBLICA ISLAMICĂ MAU
RITANIA, LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI COMI
TETULUI MILITAR DE SALVARE NAȚIONALĂ. ȘEF 
AL STATULUI REPUBLICA ISLAMICĂ MAURITA
NIA, MAAOUYA OULD SID'AHMED TAYA.

Comitetul Politic Executiv a subliniat cu deplină 
satisfacție că aceste vizite se înscriu, prin rezul
tatele lor rodnice, ca momente de cea mai mare 
însemnătate în dezvoltarea prieteniei, colaborării 
și solidarității cu toate țările respective, a rela
țiilor româno-africane în general, în folosul și 
spre binele popoarelor noastre. Comitetul Politic 
Executiv a relevat, totodată, că vizitele întreprinse 
de președintele României în Ghana, Liberia, Gui
neea și Mauritania — urmărite cu mîndrie pa
triotică și unanimă aprobare de toți cetățenii 
țării noastre — reprezintă o strălucită acțiune po
litică, de importanță și semnificație internaționa
lă, ele marcînd un aport de seamă la cauza pă
cii, înțelegerii si cooperării între națiuni.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apre
ciere activității intense desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu in timpul vizitelor, evidențiind, 
și cu acest prilej, contribuția sa determinantă la 
elaborarea și înfăptuirea politicii externe a parti
dului și statului nostru, la transpunerea neabătu
tă in viață a orientărilor stabilite de Conferința 
Națională și Congresul al Xlll-lea ale P.C.R. pri
vind extinderea și întărirea continuă a raporturi
lor României cu țările în curs de dezvoltare, cu 
statele care au pășit pe calea dezvoltării libere, 
independente.

A fost reliefat, și de această dată, rolul esen
țial al dialogului la nivel înalt în promovarea 
susținută a relațiilor bilaterale, in așezarea lor

pe baze tot mai trainice. Comitetul Politic Exe
cutiv a subliniat, în acest sens, importanța deose
bită a întâlnirilor Și convorbirilor avute de tovară
șul Nicolae Ceaușeșcu cu conducătorii statelor 
vizitate, în cadrul cărora a fost exprimată voința 
comună de o se acționa pentru a da dimensiuni 
tot mai ample și un conținut tot mai bogat con
lucrării reciproc avantajoase, corespunzător aspi
rațiilor de progres, bunăstare și pace ale po 
poarelor noastre. Această hotărire iși găsește o 
pregnantă expresie în înțelegerile convenite, in 
documentele semnate care deschid noi orizon
turi colaborării multilaterale dintre România și 
țările vizitate.

A fost relevat faptul că, în timpul convorbiri
lor, pornindu-se de la prioritățile programelor de 
dezvoltare economico-sociaiă, de la rezultatele 
obținute în conlucrarea bilaterală, s-a stabilit să 
se acționeze pentru intensificarea cooperării în 
domeniile industriei, agriculturii, precum și în alte 
sectoare, pentru sporirea și diversificarea schim
burilor comerciale, pe baza unor acorduri de 
lungă durată, care să le asigure stabilitate și 
perspectivă. In acest context, s-a convenit să fie 
sporit rolul comisiilor mixte de colaborare in iden
tificarea unor noi domenii și forme de cooperare, 
în dezvoltarea de ansamblu a relațiilor econo
mice.

Comitetul Politic Executiv și-a manifestat con
vingerea că prin realizarea măsurilor stabilite cu 
ocazia vizitelor se va dezvolta și mai puternic 
colaborarea dintre România și cele patru țâri 
africane, pe plan politic, economic, tehnico-ști- 
ințific, cultural și în alte sfere de activitate, se 
va întări și mai mult prietenia dintre popoarele 
noastre.

In același timp, a fost relevată însemnătatea 
schimburilor de păreri pe care președintele 
Nicolae Ceaușeșcu le-a avut cu șefii statelor vi
zitate in legătură cu evoluția situației interna
ționale, care au pus in evidență identitatea sau 
marea apropiere a punctelor de vedere asupra 
principalelor probleme ce confruntă omenirea.

Comitetul Politic Executiv a apreciat ca deose
bit de importantă hotârirea României și a țărilor 
vizitate de a conlucra tot mai strins pe arena 
mondială, de a participa activ la eforturile pen
tru soluționarea constructivă a problemelor com
plexe ale epocii noastre, de a milita neobosit 
pentru înfăptuirea dezarmării, în primul rind a 
celei nucleare, pentru reglementarea prin mijloa
ce pașnice a conflictelor existente în diferite zone 
ale globului, pentru instaurarea in Europa, în 
Africa și in întreaga lume a unui climat de des
tindere, securitate, încredere și cooperare, pen
tru democratizarea vieții internaționale și asigu
rarea dreptului la existență liberă, independentă 
și demnă, la viață, la pace al fiecărei națiuni.

S-a subliniat atenția deosebită pe care Româ
nia și statele vizitate o acordă lichidării subdez
voltării și instaurării unei noi ordini economice 
mondiale, rezolvării echitabile a problemelor da
toriilor externe, ele pronunțîndu-se pentru organi
zarea, în acest scop, a unei conferințe interna
ționale, sub egida O.N.U., la care să ia parte 
atit țările in curs de dezvoltare, cit și cele dez
voltate.

Comitetul Politic Executiv a apreciat însemnă
tatea reafirmării, in cadrul convorbirilor, a soli
darității României și țârilor vizitate cu lupta po
poarelor africane pentru lichidarea totală a ori
căror forme de colonialism, pentrtâ consolidarea 
independenței naționale, peptru dezvoltare liberă, 
de sine stătătoare, pentru progres economic și 
social. Acționind in acest spirit, ele sprijină lupta 
dreaptă de eliberare națională a poporului nami- 
bian, sub conducerea S.W.A.P.O., unicul său re
prezentant legitim, pentru independența Namibiei. 
Totodată, condamnă ferm acțiunile agresive ale 
Africii de Sud împotriva statelor din prima linie, 
precum și politica rasistă, de apartheid și măsu
rile represive ale regimului de la Pretoria împo
triva populației majoritare de culoare.

A fost subliniată importanța concluziei la care 
s-a ajuns in timpul dialogului la nivel înalt cu 
privire la necesitatea întăririi rolului Organizației 
Unității Africane in dezvoltarea conlucrării dintre 
statele de pe acest continent, in soluționarea pro
blemelor cu care se confruntă.

Aprobind, in unanimitate, rezultatele acestor vi
zite, acordurile convenite și documentele semna
te, Comitetul Politic Executiv o cerut guvernului, 
ministerelor, celorlalte organe centrale să ia toate 
măsurile ce se impun pentru înfăptuirea, în cele 
mai bune condiții, a înțelegerilor stabilite, care 
asigură dezvoltarea și mai intensă a conlucrării 
dintre România și țările vizitate - Republica 
Ghana, Republica Liberia, Republica Guineea și 
Republica Islamică Mauritania -, în interesul re
ciproc, al cauzei păcii, colaborării, independenței 
naționale și progresului social.

Comitetul Politic Executiv a hotărit convocarea 
PLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMAN pentru zilele de 28 și 29 
martie a.c.

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

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘEȘCU
Ambasadorul Republicii Cuba

Președintele Republicii Socia
liste Român;a. tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu. a primit, vineri, 
pe Rodney A. Lopcz. ambasadorul

Republicii Cuba la București, cu pri
lejul încheierii misiunii in tara 
noastră.

Ambasadorul a. mulțumit călduros

președintelui Nicolae Ceaușeșcu 
pentru sprijinul de care s-a 
bucurat in îndeplinirea mandatu
lui său.

Ambasadorul Republicii Populare Bulgaria
Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, la 18 martie, pe Bon- 
cio Mitev, ambasadorul Republicii

Populare Bulgaria Ia București, cu 
ocazia încheierii misiunii sale in 
România.

Ambasadorul bulgar a adre

sat calde mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu pentru modul în 
care a Lost sprijinit in vederea în
deplinirii mandatului av^t.

PENTRU GRĂBIREA

ÎNSĂMlNȚĂRILOR 

fiecare zi, fiecare oră, fiecare utilaj 
- folosite din plin!

® Volumul mare de lucrări ce trebuie executat într-un timp foarte scurt im
pune o puternică mobilizare a forțelor la executarea tuturor lucrărilor agricole

• La fiecare loc de muncă să se asigure tot ce este necesar pentru ca 
semănatul să se poată efectua cu toate mijloacele mecanice pregătite pentru aceas
tă campanie

• Specialiștii din unități au datoria de a controla permanent starea solu
lui pentru a dirija operativ forțele mecanice pe solele zvîntate, unde se poate lucra

• Pentru realizarea unor viteze mari la semănat, pretutindeni este nevoie 
de organizarea judicioasă a muncii, de îndrumarea și controlul riguros al întregii ac
tivități, astfel îneît toate lucrările să fie conduse nemijlocit, direct în cîmp, de fac
torii de răspundere din unitățile agricole

Spre a se elimina multe din 
neajunsurile intîmpinate în anii 
anteriori, și cu deosebire în anul 
trecut. în ce privește ajungerea 
plantelor la maturitate șl reali
zarea de producții superioare, 
neajunsuri datorate in principal de 
întirzierea însămințării culturilor 
de primăvară, măsurile întreprinse 
în acest an de conducerea partidu
lui vizează ca un obiectiv de pri
mă însemnătate trecerea Ia semă
natul mai de timpuriu, astfel Incit 
această lucrare să se efectueze in 
perioada optimă specifică fiecărei 
culturi. Și trebuie spus că în 
această primăvară condițiile meteo
rologice permit ca însămînțările să 
fie executate mult mai timpuriu 
față de anii trecuți. Esențial este 
ca pretutindeni conducerile uni
tăților agricole și inginerii agro
nomi să manifeste răspundere spo
rită pentru folosirea din plin a pu
ternicei baze tehnice de care 
dispun. în fiecare oră bună de lu
cru. pentru realizarea unor viteze 
la semănat superioare celor sta
bilite inițial.

Previziunile meteorologice pen
tru zilele următoare indică — fapt

obișnuit pentru perioada în care ne 
aflăm — apariția unui front de 
ploi, însoțite de o anume scădere 
a temperaturii, care va cuprinde o 
bună parte din teritoriul țării. Cu 
atit mai mult. în condițiile timpu
lui instabil, se detașează cerința 
majoră a organizării de așa manie
ră a întregii activități din unitățile 
agricole pentru a nu se pierde nici 
o clipă bună de lucru în cîmp. 
Răspunderi deosebite revin în 
acest sens specialiștilor din unită
țile agricole. Datoria acestora este 
de a controla permanent starea te
renului. pentru a putea depista cu 
operativitate parcelele sau porțiu
nile de parcelă cu sol zvîntat. unde 
să concentreze de îndată mijloace
le mecanice la semănat. Strins le
gat de cerința urgentării însămîn- 
țării culturilor de primăvară, se 
pune problema organizării temei
nice a activității in cîmp. Pentru 
aceasta, trebuie încheiată cit mai 
grabnic scoaterea tuturor utilajelor 
in taberele de cîmp organizate în 
fiecare unitate agricolă. Aprovi
zionarea locurilor de muncă cu se
mințe, carburanți, îngrășăminte și

alte materiale necesare trebuie să 
se facă operativ, sub atenta supra
veghere a cadrelor de conducere 
din unități, astfel incit semănatul 
să poată începe sau să fie reluat 
imediat ce condițiile permit.

In perioada de iarnă, in fiecare 
unitate agricolă s-au făcut pregă
tiri intense, sub toate aspectele, 
pentru buna desfășurare a insămîn- 
țărilor de primăvară Baza tehnică 
de care dispune agricultura noas
tră permite ca pretutindeni semă
natul să se realizeze într-un timp 
cit mai scurt. Există deci create 
toate condițiile pentru ca, așa cum 
a indicat secretarul general al 
partidului, în acest an toate cultu
rile să fie însămințate într-o pe
rioadă cit mai scurtă, in epoca op
timă. Hotărîtoare este acum starea 
de mobilizare exemplară ce trebuie 
să caracterizeze activitatea fiecărei 
unități agricole, a mecanizatorilor, 
cooperatorilor și specialiștilor, ast
fel incit, zi de zi, să se asigure fo
losirea deplină a fiecărei ore bune 
de lucru și realizarea unor viteze 
la semănat la nivelul maxim al po
sibilităților.

TĂRII -CÎT MAI MULT ȚIȚEI!
J •> •>

Ordine și disciplină din partea producătorilor,
dar și punctualitate din partea furnizorilor

Este necesar și pe deplin posibil 
ca unitățile de extracție a țițeiului 
și gazelor naturale să-și realizeze, 
în bune condiții, sarcinile de plan. 
Aceasta era concluzia maioră subli
niată. recent, intr-unui din articole
le publicate în ziarul nostru. Pentru 
onorarea acestei sarcini economice 
de importantă cu totul deosebită 
pentru economia națională se impu
ne ca în fiecare brigadă și schelă de 
producție petrolieră să se, introducă 
un spirit de ordine, disciplină și răs
pundere. să se acționeze cu toată 
fermitatea pentru promovarea tehno
logiilor avansate. în același timp, 
așa cum s-a subliniat într-o recentă 
consfătuire cu cadrele din industria 
petrolieră, care a avut loc la Pitești., 
pentru realizarea planului la țiței si 
gaze naturale capătă o importanță cu 
totul deosebită asigurarea bazei teh
nice și materiale necesare desfășu
rării normale a activității producti
ve, precum si efectuarea Ia timp si 
în bune condiții a reparațiilor și in
tervențiilor la sonde.

Și în industria petrolului există, 
firește, aceleași rigori cînd vorbim 
de asigurarea bazei materiale a pro
ducției, rigori pe care le întilnim în 
fiecare ramură a economiei : nece
sarul de materiale si utilaje trebuie 
judicios fundamentat, iar contracte
le trebuie încheiate și onorate la ter
men. Este, desigur, notabil efortul 
unor unități de extracție pentru a 
asigura an de an recuperarea si re- 
folosirea materialelor și subansam- 
blelor astfel incit solicitarea altora 
noi să fie făcută cu grifă maximă, 
ținînd seama de faptul că asemenea 
produse și utilaje sint necesare și în 
alte ramuri ale economiei. Relevăm 
aici experiența unor unităti petrolie
re care au desfășurat acțiuni, de re
cuperare și refolosire a unor _ mari 
cantități de tubing, de piese si sub- 
ansamble. aducind economii de sute 
de milioane de lei. Să ne oprim, de 
exemplu, la experiența valoroasă de 
la schela de producție petrolieră 
Clejani. unde anul trecut au fost 
recondiționate piese in valoare de 
16 410 000 lei (piese pentru pompe de 
adîncime. material tubular, piese 
pentru unități de pompare, piese de 
schimb pentru compresoarele de 
aer). Aici s-a întronat o disciplina 
fermă in legătură cu acțitihea de re
folosire a pieselor și subansamble- 
lor uzate. Tot ceea ce nu se mai 
poate folosi la sonde este adus m 
atelierul mecanic al schelei, unde 
se sortează bucată cu bucată și apoi 
supus operațiilor de recondiționare. 
Meseriașii cei mai buni se strădu
iesc să dea pieselor o nouă viată, să 
le readucă in circuitul productiv. Un 
alt exemplu l-am întîlnit la schela 
de producție petrolieră Videle, unde 
directorul unității, ing. Mircea Ale- 
xandrescu, se ocupă personal de a- 
ceastă importantă sursă de materiale 
si piese de schimb care este recicla
rea. S-a creat o importantă bază 
materială pentru recondiționarea 
unor piese de schimb. Pentru țevile 
de extracție, specialiștii schelei au 
construit o rampă specială, o insta
lație cu ajutorul căreia țevile de ex
tracție devin ca și noi. La fel pen
tru recondiționarea materialelor fo

losite la pompele de adincime. s-a 
construit, prin autodotare. o instala
ție cu ajutorul căreia se recuperea
ză 70 la sută din aceste materiale. 
Printr-o activitate deosebită, în sche
la de producție petrolieră Videle, va
loarea pieselor recondiționate a fost

în anul trecut de peste 30 milioa
ne lei.

Sînt, fără îndoială, rezultate nota
bile și este pozitiv faptul că și in 
acest an preocupările de acest gen 
sint prezente în marea majoritate a 
colectivelor de petroliști. Că se poate 
face mai mult in acest domeniu al 
recuperării și reintroducerii mate
rialelor refolosibile în circuitul pro
ductiv este un adevăr pe care petro
liștii îl cunosc foarte bine și. ce este

mai important, că ei dovedesc prin 
acțiunile întreprinse în ultimul timp 
că acest lucru se poate realiza cu 
rezultate deosebite.

Rămîne însă ca. în bună măsură, 
baza materială necesară desfășurării 
activității în condiții normale în 
schelele de producție să fie asigura
tă la timp de către toți, absolut toti 
furnizorii. Nimic nu poate justifica 
răminerea In urmă înregistrată luni 
în șir în livrările unor motoare, țevi 
de extracție, burlane de tubaj. tije 
de pompare, sape de foraj, echipa
mente de adincime și alte și alte 
materiale deosebit de necesare pe
troliștilor. Să ne referim, de exem
plu. numai la situația aprovizionări 
din luna februarie, total necorespun
zătoare fată de obligațiile contrac
tuale. Unitățile din cadrul Ministe
rului Industriei Metalurgice au li
vrat burlane pentru tubai puțin mai 
mult de jumătate din cantitatea con
tractată. iar țevi de extracție numai 
66 la sută din volumul contractelor. 
De asemenea, unități din cadrul Mi
nisterului Industriei de Utilaj Greu 
au livrat sectorului petrolier doar 
38 la sută din prăjinile de pompaj 
prevăzute în contract și doar 43 la 
sută din cantitatea de racorduri spe
ciale. Restante mari au existat și în 
luna Ianuarie din partea acelorași 
furnizori. Nefiresc este și faptul că 
unităti din cadrul Ministerului Pe
trolului. așa cum este Uzina mecani
că Cimpina. nu-și respectă contrac
tele de livrare a unor piese de 
schimb.

Pot exista, desigur multe justifi
cări din partea furnizorilor pentru 
nelivrarea la timp si în cantitățile 
cerute a utilajelor și materialelor 
necesare industriei petrolul ii. Toate 
acestea rămin însă fără un sunnrt 
obiectiv atit timp cit golurile exis
tente în aprovizionarea unităților pe
troliere afectează realizarea planuluf 
intr-un sector de bază al economiei 
naționale, hotărîtor chiar pentru bu
nul mers al producției intr-un șir de 
alte sectoare.

In repetate rîndurl conducerea 
partidului a subliniat caracterul pri
oritar pe care trebuie să-l aibă rea
lizarea exemplară a planului la pro
ducția fizică de țiței și gaze natu
rale. precum și în celelalte domenii 
ale industriei extractive. Practic, pre-

Petre CRISTEA.
(Continuare în pag. a Ill-a)

CIMPIA TURZII : Producție suplimentară cu consumuri reduse
Colectivul Combinatului meta

lurgic din Cimpia Turzil, care 
a adresat chemarea la întrecere 
către toate întreprinderile de profil 
din țară, își onorează cu succes 
angajamentele. Măsurile aplicate 
pentru perfecționarea organizării 
și modernizarea producției, extin
derea acțiunilor și inițiativelor 
muncitorești pentru creșterea pro
ducției și a productivității muncii, 
sporirea gradului de valorificarea 
materiilor prime, materialelor și

energiei s-au concretizat în reali
zarea peste prevederile de plan a 
220 tone oțel brut, aproape 700 
tone laminate finite, peste 300 
tone oțel calibrat, utilaje metalur
gice. electrozi de sudură speciali 
pentru programele prioritare și 
alte sortimente solicitate de bene
ficiari. In această perioadă s-a în
registrat o creștere a productivită
ții muncii cu 2 445 lei pe persoană 
fată de nivelul planificat. (Marin 
Oprea).
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Una dintre cerințele fundamenta
le ale conducerii științifice de către 
organele și organizațiile de partid a 
întregului proces revoluționar de 
dezvoltare politică, economică si so
cială o reprezintă atenția care tre
buie acordată tuturor laturilor pe 
care le implică desfășurarea normală 
a acestui proces. în continuare, vom 
releva în ce măsură această cerință 
caracterizează activitatea Comitetului 
județean de partid Tulcea. cu atît 
mai mult cu cit comuniștilor, colec
tivelor de oameni ai muncii din ju
deț le revin sarcini complexe și de 
mare diversitate.

INTERVENȚII PE MULTIPLE 
PLANURI • Urmărirea zilnică a 
îndeplinirii principalilor indicatori 
de plan de către întreprinderile 
industriale. intervenții operative 
pentru înlăturarea dereglărilor apă
rute • Realizarea unui film, cu as
pecte pozitive și negative, din sectoa
rele zootehnice ale 
pentru a fi pre
zentat în cadrul 
unei consfătuiri 
consacrate exa
minării situației 
din zootehnia ju
dețului • Con
trolul la fața lo
cului. efectuat de 
activiști de partid 
și de stat. pri
vind modul de 
pregătire a cam
paniei agricole de 
primăvară ® A- 
nalizarea de că
tre biroul comi
tetului județean 
de partid a acti
vității desfășurate 
ta Dunării" • Examinarea, 
ședință a biroului, a stadiului pre
gătirii forței de muncă și a stabili
tății sale.

Iată citeva dintre acțiunile. _ ini
țiativele și intervențiile de dată re
centă. întreprinse de comitetul ju
dețean de partid, de activiștii acestu
ia. ilustrare a strădaniilor de a cu
prinde toate sectoarele vieții econo
mico-sociale ale județului.

„Abordarea eficientă a tuturor do
meniilor de activitate — ne spunea 
in acest sens tovarășul Vasile Pană, 
secretar al comitetului județean de 
partid — presupune acțiunea succe
sivă sau simultană a mai multor 
factori. începind cu cunoașterea sar
cinilor ce se pun într-un sector sau 
altul, a condițiilor în care urmează să 
fie atinse aceste obiective, continuînd 
cu stabilirea căilor și mijloacelor 
pentru îndeplinirea planurilor și pro
gramelor și sfîrșind cu controlul a- 
supra modului in care sint traduse 
in viată prevederile acestora. în tot 
ceea ce a întreprins în perioada 
imediat următoare Conferinței Na
ționale a partidului, comitetul ju
dețean de partid a avut in vedere, 
înainte de toate, mai buna cuprin
dere a acelor domenii unde s-au 
înregistrat anul trecut rămîneri în 
urmă".

Multe dintre măsurile amintite, 
prevăzute de altfel in programul a- 
doptat de conferința extraordinară 
a organizației județene de partid ce 

... . a avut loc anul trecut,, au și dat re
zultate promițătoare. Prin îmbună

tățirea actftifttii portuare, acordin- 
du-se prioritate descărcării navelor 
cu materie primă destinată întreprin
derilor tulcene, au fost create con
diții favorabile îndeplinirii ritmice 
a planului. Prin controalele efectua
te la fata locului — în unele unități 
agricole și stațiuni pentru mecani
zarea agriculturii — au fost depis
tate arături de toamnă făcute de 
mintuială și unele întîrzieri în re
pararea mașinilor agricole, ceea ce 
a permis inițierea de intervenții ho- 
tărite pentru eliminarea acestor ne
ajunsuri, în cadrul Centralei „Delta 
Dunării" a fost constituită o unita
te specializată pentru .repararea ma
șinilor și utilajelor agricole spre a 
evita repetarea unei situații din anul 
trecut cînd reparațiile de slabă ca
litate ale mașinilor și utilajelor au de
terminat mari dificultăți in desfășu
rarea campaniilor agricole.

Repartizarea judicioasă a forțelor 
— preocupare inegală. „Cel mai pre
țios ajutor în muncă îl reprezintă 
activul de partid. Nu este zi în care 
eu. personal, sau ceilalți activiști ai 
secției economice să nu apelăm, in- 
tr-o formă sau alta, la sprijinul co
muniștilor din activul comitetului ju
dețean de partid. Chiar astăzi am 
rezolvat, cu ajutorul lor. mai multe 
probleme legate de asigurarea în
deplinirii planului la export, de pre
gătirea introducerii in fabricație 
noi feroaliaje, de îmbunătățirea 
tivității portului" — ne relata 
varășul Ștefan Ilieș. secretar al 
mitetului județean de partid.

unităților agricole

tr-adevăr. la nivelul județului, mun
ca activului de partid este bine or
ganizată. forțele judicios repartizate, 
pe domenii, iar colectivele activului 
sînt intens folosite. Cu sprijinul 
acestor colective, comitetul județean 
de partid a inițiat o seamă de stu
dii. analize, controale si schimburi 
de experiență, iar pe baza conclu
ziilor au fost stabilite măsuri și în
treprinse acțiuni care au contribuit 
la obținerea unor bune rezultate ca. 
de pildă. îmbunătățirea tehnologiilor 
de fabricație a feroaliajelor, realiza
rea unor instalații de recuperare a 
resurselor secundare, efectuarea de 

’lucrări de combatere a eroziunii so
lului pe mari suprafețe, amenajarea 
unei orezării pe aproximativ 3 000 de 
hectare.

Preocuparea permanentă pentru 
cuprinderea tuturor compartimente
lor vieții economico-sociale reiese din 
însăsi tematica analizelor efectuate 
în cadrul plenarelor comitetului ju-

Si economice si nu privește și ordi
nea si disciplina, pregătirea profe
sională si politică, răspunderea oa
menilor care lucrează în acest sec
tor ? Prezumtivul răspuns ar fi in
variabil — da. Acestea sint insă as
pecte. probleme care, se știe prea 
bine, revin domeniului muncii de 
propagandă. Or. asemenea fisuri in 
conceperea intr-un tot unitar a mun
cii de partid se vădesc și in redac
tarea unor materiale supuse dezba
terilor plenarelor, ședințelor de birou 
și de secretariat ale comitetului ju
dețean de partid, 
tribuie la o bună 
turor domeniilor 
repetate rinduri 
stadiul 
producție. A trebuit 
tuși un oarecare timp pentru a se 
observa că, in citeva unități indus
triale anumite prevederi din progra
mele de modernizare a producției nu 
puteau fi realizate deoarece cei che

ceea ce nu con- 
cuprindere a tu- 
de 
a 

modernizării
activitate. în 

fost examinat 
proceselor de 
să treacă to-

Rezultatele în producție
etalonul eficienței muncii de partid

La Comitetul județean Tulcea al P.C.R

illl

de Centrala „Del- 
intr-o

dețean de partid, al ședințelor birou
lui și secretariatului acestuia. Astfel, 
in ultima perioadă au fost analiza
te modul în care sînt 
prevederile cuprinse in 
grame speciale privind 
județului, in Programul 
tare complexă a resurselor naturale 
din Delta Dunării, realizarea planu
lui la export, stilul și metodele de 
muncă ale organelor si organizațiilor 
de partid. înfăptuirea politicii demo
grafice. aplicarea măsurilor de creș
tere a pregătirii profesionale și sta
bilizare a forței de muncă etc. Mai 
amintim de activitatea susținută des
fășurată de comisiile pe probleme 
și de colectivele de sprijin si control 
ale comitetului județean de partid. 
De pildă, in anul trecut, colectivele 
de sprijin si control au 
cuprindă în aria muncii 
organizațiile de partid din

Cum se explică atunci 
unele întreprinderi industriale • au 
rămas datoare economiei naționale 
cu însemnate cantități de produse 
importante, că în agricultura județu
lui realizările nu sint pe măsura în
zestrării tehnico-materiale, a capaci
tății profesionale a specialiștilor care 
lucrează in această ramură ? Răs
punsul trebuie căutat atît in lipsuri
le din propria activitate a comitetu
lui județean de partid, cit și in mun
ca necorespunzătoare a unor organe 
și organizații de partid' subordonate.

Nu întotdeauna, conceperea și de
rularea unor acțiuni inițiate de co
mitetul județean de partid au în ve
dere o multitudine de elemente care 
șe intercondiționează. De pildă, cind 
am aflat că se lucrează la realizarea 
unui film cu aspecte din zootehnia 
județului și am cerut unor activiști 
din secția de propagandă informații 
suplimentare, ni s-a spus : ..Noi nu 
ne ocupăm de această acțiune. Adre- 
sați-vă celor din secția agrară". Oare, 
ne întrebăm noi. munca comuniștilor, 
a oamenilor muncii, a specialiștilor 
care lucrează in zootehnie se limi
tează numai la laturi strict tehnice

îndeplinite 
cele 9 pro- 
agricultura 
de exploa-

reușit să 
lor toate 
Deltă.
faptul câ

mați să le înfăptuiască nu erau sufi
cient de pregătiți profesional, in ulti
mă instanță fiind vorba de o ruptură 
între obiectivele modernizării și for
țele implicate în acest proces. încă 
un exemplu : directorul Centralei 
„Delta Dunării", tovarășul Marin 
Nitu. îsi exprima intenția de a lua 
legătura cu redactorul-șef al ziaru
lui județean pentru popularizarea 
mai pe larg a obiectivelor grandioa
se ale Programului de amenajare 
complexă a Deltei, a condițiilor bune 
de muncă și viată ce se creează aici 
in vederea atragerii, și pe această 
cale, a forței de muncă necesare, 
înseși realitățile vieții, așa cum o 
ilustrează si exprimarea acestui de
ziderat. impun necesitatea unei co
operări perfecte între diferitele com
ponente ale muncii de partid.

Dacă la nivelul comitetului ju
dețean de partid, după cum am vă
zut. există o preocupare permanentă 
pentru cuprinderea tuturor domenii
lor de activitate, pentru folosirea ju
dicioasă a forțelor disponibile, nu 
același lucru se poate spune despre 
unele organe și organizații de partid 
din iudet. Comitetul municipal de 
partid Tulcea. comitetele orășenești 
de partid Babadag și Sulina. comite
tele comunale de partid Casimcea, 
Dăeni, Sarichioi. Mihai Bravu. orga
nizațiile de partid din întreprinde
rea de construcții navale și utilaj 
tehnologic. întreprinderea de pescuit 
oceanic. Șantierul naval Sulina. în
treprinderile agricole de stat Traian 
și Baia, cooperativele agricole de 
producție Jiiia. Dorobantu. Horia. 
unele unități ale centralei „Delta 
Dunării" «și altele nu s-au preocupat 
în mod corespunzător de antrenarea 
activului de partid, a tuturor comu
niștilor la îndeplinirea sarcinilor 
care le-au revenit, pentru cuprinde
rea tuturor domeniiîor de activitate, 
ceea ce a determinat folosirea insu
ficientă și in unele cazuri chiar a 
resurselor materiale și umane pen
tru îndeplinirea obiectivelor cuprin
se in planul dezvoltării economico- 
sociale in profil teritorial.

Creșterea răspunderii fiecărui acti
vist de partid și de stat, a fiecărui 
comunist, este condiția sine qua non 
a onorării tuturor sarcinilor din toa
te compartimentele vieții econo
mico-sociale care revin organizației. 
De-a lungul anilor, în județul 
Tulcea s-a format un puternic 
nucleu de activiști de partid și de 
stat, fie originari din iudet. fie veniti 
din alte zone ale țârii, care, con- 
fruntîndu-se cu probleme 
fice județului, au dobindit 
nă experiență profesională, 
tică și organizatorică, s-au legat su
fletește de aceste locuri, de oamenii 
de aici. Totodată. în organele locale 
de partid și de stat muncesc multe 
cadre tinere, bine pregătite din 
punct de vedere teoretic, dar care 
mai au multe de învățat în ceea .■e 
privește activitatea concretă, prac
tică.

Drumurile noastre prin țudeț s-au 
intersectat, de citeva ori. cu drumu

rile unor activiști 
de partid si de 
stat veniti să so
luționeze diferite 
probleme care se 
ridică intr-un loc 
sau altul. Numai 
cu intenția de a 
dobmdi informa
ții in plus i-am 
întrebat ce ar 
trebui făcut ca. 
în unele unităti 
agricole unde se 
manifestă o oa
recare delăsare, 
să fie urgentate 
pregătirile pentru 
apropiata campa

nie de primăvară. „Să vedeți, nu sint 
in temă, am avut altă problemă de 
rezolvat" — a fost in esență răs
punsul primit. Ceea ce denotă o 
optică îngustă, compartimentală.

Și un alt aspect. într-o lungă con
vorbire avută cu tovarășul Gavr.. 
Ghețe. inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial Isaccea, acesta tă
cea reflecția potrivit căreia con
siliul unic agroindustrial „a subțiat" 
răspunderea conducătorilor unităților 
din teritoriul consiliului. Dacă a- 
ceastă afirmație nu este valabilă 
pentru toate consiliile unice din ju
deț. pentru consiliul unic agroin
dustrial Isaccea este perfect valabilă. 
Și tot atît de justă este și pentru 
consiliul unic agroindustrial Mihaii 
Kogălniceanu. Președintele acestuia, 
organizatorul de partid Nicolae 
Burcuș, in plenara comitetului iu-, 
detean de partid din luna ianuarie, 
a dovedit-o cu prisosință cind a 
răspuns prin justificări și angaja
mente vagi la criticile formulate de 
primul-secretar al comitetului ju
dețean de partid cu privire la ca
litatea slabă a arăturilor efectuate 
in unele unităti de oe raza consi
liului. De unde reiese că nu con
siliile unice „subțiază" răspunderea 
conducătorilor de unităti. ci lipsa de 
profunzime a răspunderii unor or
ganizatori de partid, a unor spe
cialiști din cadrul acestor consilii.

Rezultatele bune de pină acum, 
modul deschis In care sint recunos
cute lipsurile ce se mai manifestă 
și mai aies boțărirea fprmă de a le 
elimina sint tot atitea argumente care 
ilustrează capacitatea și forța orga
nizației județene de partid de a mo
biliza comuniștii, colectivele de oa
meni ai muncii din toate sectoarele 
vieții economico-sociale in vederea 
îndeplinirii sarcinilor ce -le revin 
pentru traducerea In viață a obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea și de Conferința Națională 
ale partidului.

speci- 
o bu- 

poli-

Constantin VARVARA

Buna gospodărire a localității începe
de la buna gospodărire a pămintului

La Conferința pe tară a președin
ților consiliilor populare, la care am 
participat si eu în calitate de pri
mar al comunei Adamclisi, o atenție 
deosebită s-a acordat sarcinilor ce 
revin organelor locale ale puterii 
și administrației de stat în privința 
dezvoltării agriculturii. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceausescu 
în cuvintarea rostită cu acest Pri
lej. „Consiliile populare poartă răs
punderea directă și sint titulare de 
plan pentru întreaga activitate din 
agricultură. Ele trebuie să desfă
șoare o activitate intensă, astfel in
cit toate organele agricole, toate 
unitățile agricole de stat si coopera
tiste, precum si producătorii parti
culari să lucreze și să folosească ra
țional fondul funciar, pentru a ob
ține in acest an cea mai bună pro
ducție agricolă". Mobilizați de în
semnătatea acestor sarcini care ne 
revin, sintem hotărîti să punem pe 
primul plan al activității noastre 
grija pentru mai buna gospodărire 
și folosirea pămintului. în acest sens, 
in ultima perioadă am intensificat 
desfășurarea lucrărilor privind tera- 
sarea si plantarea a cinci sute hec
tare de terenuri slab productive.

Bineînțeles, o lucrare de asemenea 
amploare se realizează pe bază de 
studii și proiecte de organizare a te
ritoriului și de sistematizare a loca
lității. întreaga acțiune de transfor
mare a dealurilor slab productive în 
plantații poartă girul științei, fiind 
efectuată cu sprijinul tehnic direct și 
nemijlocit al Stațiunii de cercetare și 
producție viticolă Murfatlar. îm
preună cu directorul acestei stațiuni, 
Ficret Mujdaba, și ing. Ion Chiriac, 
directorul întreprinderii pentru exe
cuția și exploatarea lucrărilor de îm
bunătățiri funciare Constanta, exe
cutantul lucrărilor, s-au analizat pro
blemele complexe referitoare la or
ganizarea teritoriului și schimbarea 
categoriei de folosință a terenului, 
asigurarea eficientei lucrărilor de 
amenajare și plantare, etapizarea 
acestora, utilizarea superioară a re
surselor naturale și a forței de mun
că locale. în mod firesc, consiliul 
popular a stabilit un șir de măsuri 
pentru o bună corelare a eforturi
lor, stabilind cu exactitate lucrările 
ce se execută cu mijloace mecanice 
fată de cele manuale, la care parti
cipă forța de muncă. locală. De alt
fel. peste tot acolo unde nu ajung 
utilajele, intervin oamenii : la fini
sarea teraselor și înierbarea taluzu-

înfăptuit pină acum în acest dome
niu reprezintă deja o experiența 
ciștigată. O experiență care probează 
capacitatea consiliului nostru popu
lar. a cetățenilor de a contribui 
efectiv la realizarea unor lucrări de 
amploare privind organizarea teri
toriului și gospodărirea pămîntului. 
Considerăm necesară și binevenită 
depășirea mentalității. înguste, potri
vit căreia obiectivele de investiții mai 
mari privesc doar directorii întreprin
derilor sau unităților titulare, pe exe- 

, cutanții lucrărilor, precum și întărirea 
convingerii câ tot ceea ce se reali
zează pe terenurile din raza comu
nei. indiferent de deținător, privește 
deopotrivă consiliul popular, orga
nismele sale democratice, pe toți ce
tățenii. în acest sens, este edifica
toare conlucrarea consiliului popular 
cu unitățile ce execută lucrările de 
alimentare cu apă. Localnicii cu ex
periență au furnizat date ce s-au 
dovedit utile asupra pînzelor de apă 
freatică, unde. în urma forajelor fă
cute. se asigură un debit constant si 
sigur de apă pentru utilizări mul
tiple : alimentarea localității Adam
clisi. irigații etc. Un bazin amena
jat in punctul cel mai înalt ne asi
gură curgerea gravitațională a apei 
la robinet, fără consum suplimentar 
de energie. Totodată, cetățenii comu
nei participă la valorificarea unor 
terenuri inundabile sau cu exces de 
umiditate, situate pe firul văilor. Ast
fel. la săparea și decolmatarea unui 
canal colector care va asigura diri
jarea apelor spre balta Rasovei, co
laborează cetățenii din mai multe 
localități. Este adevărat, unii aveau 
tendința de a aștepta „utilaje spe
ciale", dar cei mai multi au pus 
mî.na pe cazmale și lopeti, de- 
monstrînd cît de multe se pot în
făptui cu forțe unite, cu largă parti
cipare cetățenească.

în cadrul programului lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare și de bună gos
podărire a pămintului. o pondere în
semnată are combaterea eroziunii 
solului în toate unitățile agricole so
cialiste de pe raza comunei, ferme 
ale I.A.S. și cooperative agricole. Cu 
sprijinul specialiștilor s-au 
lucrările necesare, în mod 
tiat. în raport cu situația
porțiuni de teren din cele 2 763 hec
tare afectate de eroziune. Pe aceste 
suprafețe se fac benzi înierbate, tera- 
sări cu ajutorul plugurilor reversi
bile și chiar cu buldozerele. Acolo

rilor, săparea gropilor și plantarea 
efectivă a butucilor de viță de vie, 
lucrare încheiată deja pe o suprafață 
de circa 120 hectare. Cu contribuția 
în muncă a cetățenilor, 
race au fost fertilizate 
tități de îngrășăminte 
parte a acestora fiind
manual la fiecare butuc de viță de 
vie. în cursul anului trecut, sute de 
cetățeni au transportat mraniță cu 
coșul acolo unde nu ajungeau remor
cile și căruțele. Evident, ceea ce s-a

stabilit 
diferen- 
fiecărei

terenurile să- 
cu mari can- 
na turale, o 
administrate

unde nu este posibilă folosirea uti
lajelor intervenim cu mijloace ma
nuale. în mod deosebit in faza de fi
nisare. La asemenea acțiuni. începu
te încă din toamnă și continuate in 
perioadele lungi cu timp prielnic din 
iarnă, au participat sute de cetățeni. 
O bună parte a acestor lucrări se fac 
pe cele 850 hectare pășuni, reparti- t 
zate pentru un efectiv de peste 5 000 
ovine aparținînd unităților agricole 
socialiste și 7 500 ovine și caprine 
ale gospodăriilor populației. Pentru 
a executa lucrări în complex cu efi
ciență certă, consiliul popular și-a 
asigurat sprijinul tehnic al între
prinderii județene pentru ameliora
rea pajiștilor. Bineințeles. lucrările 
ce necesită forță de muncă manuală, 
inclusiv administrarea îngrășăminte
lor pe pante, se fac de către cetățeni 
prin contribuție in muncă. încă din 
toarrfhă a fost arată suprafața de 
160 hectare izlaz in satele Adam
clisi. Zorile și Hațeg, urmind ca în 
primele zile de desprimăvărare 
fie însămînțate cu semințe de 
buri graminee și leguminoase, 
dezbaterile ce au avut loc în 
siuni ale consiliului popular șl 
adunări cetățenești au fost „cintări- 
te“ diferitele sugestii și propuneri 
referitoare Ia terenurile puternic 
erodate și degradate, care nu produc 
nimic. Consiliul popular a solicitat 
sprijinul specialiștilor ocolului sil
vic. iar soluțiile adoptate corespund 
specificului fiecărei microzone. Pe 
suprafețele de terenuri degradate, 
în cursul toamnei și în ferestrele 
iernii au fost plantate 87 hectare cu 
diferite specii de arbori : salcim, fra
sin. stejar, pin etc. Pe unele por
țiuni de teren care întrunesc condi
ții favorabile se plantează în alinia
mente nuci și migdali.

O preocupare permanentă a con
siliului popular este ca toți locuito
rii comunei noastre să prețuiască 
pămintul, să-l cultive pînă la ultimul 
metru pătrat. Folosim în acest sens 
experiența acelor buni gospodari care 
produc răsaduri și pentru alți ce
tățeni. Desigur, avem încă multe de 
înfăptuit pentru a pune deplin în 
valoare noi terenuri agricole, pentru 
a le spori rodnicia in interesul între
gii obști, a fiecărui cetățean.

să 
ier- 

în 
se
in

Ion NEAGU
președintele Consiliului popular 
al comunei Adamclisi,
județul Constanța

BUHUȘI : Un nou ansamblu de locuințe
Buhuși și-a sporit zestrea 
cu un nou ansamblu de 
— „Libertății". Este unul 
mai frumoase si modeme 

pînă acum in 
După cum

Orașul 
edilitară 
locuințe 
dîn cele 
ansambluri înălțate 
orașul de pe Bistrița, 
ne-a spus tovarășul Silviu Țiț. vice
președinte 
consiliului 
deosebire 
pină acum 
bertății"

al biroului executiv al 
popular orășenesc, spre 
de blocurile construite 
cele din ansamblul „Li- 

incorporează noi soluții 
constructive si arhitectonice, care

la asigură un substanțial grad de 
confort și funcționalitate. în același 
timp, se execută ample lucrări de 
extindere a rețelelor de apă po
tabilă. canalizare și de. moderni
zare a străzilor. împreună cu an
samblurile de locuințe „Ștefan cel 
Mare". „Nicolae Bălcescu" si „Ti
neretului". de curînd finalizate, 
noile construcții sociale și edilitar- 
gospodărești conferă Buhușiului 
atributele unui oraș modern, in 
plină inflorire. (Gheorghe Baltă).
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Rezolvarea promptă, temeinică a scrisorilor oamenilor muncii
Preocupare sporită pentru aprovizionarea 

magazinelor sătești
aspectele sesizate. în
deosebi cele referi
toare la modul in 
care se face aprovi
zionarea magazinelor 
si se distribuie măr
furile la cumpărători, 

în referatul trimis 
redacției se mențio
nează pe lingă alte 
constatări că aprovi
zionarea cu unele pro
duse a magazinului 
sătesc din Voevodea- 
sa nu s-a făcut ritmic 
datorită lipsei de răs- 
punedere și de pre
ocupare din partea 
conducerii cooperati
vei și a gestionarei in 
ce privește preluarea 
de la furnizori a pro-

Pin satul Voevo- 
deasa. comuna Suce- 
vita. județul Suceava, 
ș-au semnalat ziarului 
unele neajunsuri din 
activitatea conducerii 
cooperativei de pro
ducție. achiziții si 
desfacere a mărfuri
lor. precum si a ges
tionarei de la maga
zinul sătesc din loca
litate. De solutiona
rea acestei scrisori 
s-a ocupat un colectiv 
condus de un vicepre
ședinte al Uniunii 
județene a cooperati
velor de producție, a- 
chiziții și desfacere a 
mărfurilor, c'ire a ve
rificat la fata locului

♦

duselor respective 
distribuirea 
timp către populație, 
în timpul 
s-au stabilit 
pentru înlăturarea ne
ajunsurilor constata
te. pentru buna apro
vizionare și distribui
rea judicioasă a măr
furilor cerute de să
teni la toate magazi
nele din comună. De 
asemenea, s-a hotărît 
ca. pentru neglijență 
si lipsă de răspundere 
în muncă. preșe
dintele cooperativei. 
Gheorghe Antonovlci. 
și gestionara Marioara 
Cazacu să fie inlo- 
cuiti din funcție.

Familia Virginia și 
Gheorghe Năstase din 
comuna Roșiori, jude
țul Bacău, a semnalat 
redacției că in toam
na anului trecut con
ducerea cooperativei 
agricole de producție 
din localitate „i-ar fi 
ridicat" 
cantitate 
ce i s-ar 
pe lotul 
sință.

Din verificările e- 
fectuate de repre
zentanți ai Uniunii

județene a cooperati
velor agricole de pro
ducție Bacău, 
redacția i-a 
spre soluționare sesi
zarea, rezultă o cu 
totul altă situație. In 
referatul de cercetare 
se arată că. pentru 
mai buna folosire a 
pămintului. in primă
vara anului 1987 s-au 
comasat mai multe 
loturi. între care și 
cel detinut de semna
tarii scrisorii, consti- 
tuindu-se o tarla cul-

tivată d.e cooperativă, 
în sclrmbul loturilor 
respective, cooperato
rilor în cauză li s-au 
atribuit in folosință 
suprafețe corespunză
toare in alte perime
tre. Familiei Năstase i 
s-au repartizat 24 ari 
in satul Negușeni. te
ren productiv cu o 
bună fertilitate. Dar 
in loc să cultive acest 
lot. familia Năstase 
l-a lăsat in paragină, 
prășind și recoltind 
terenul comasat de

cooperativă și insă- 
mințat de aceasta cu 
porumb, fără să țină 
seama de avertismen
tele ce le-au 
legătură cu 
tea comisă.

Cum era 
firesc, 
cooperativei a 
producția de 
de pe suprafața 
pectivă și a predat-o 
la magazia unității, 
iar V. și Gh. Năstase 
au fost retribuiți pen
tru munca prestată 
potrivit normelor le
gale In vigoare.

Ne-am oprit asupra 
acestui caz. deoarece, 
așa cum rezultă și din 
răspunsul primit Ia 
redacție, și in acest 
an. familia Năstase a 
arat aceeași suprafață 
de teren din perime
trul cooperativei și nu 
lotul ce l-a fost repar
tizat in folosință.

Or. atît ei, cît și al
ții care mai gindesc 
astfe'. 'trebuie să în
țeleagă că valorifi
carea drent'Tilor ce le 
sint acordate prin 'ege 
nu se nalte fa- e decit 
în cadrul strict al 
acesteia, că dreptatea 
nu trebuie privită nu
mai din punctul de 
vedere al interesului 
îngust al fiecăruia, ei. 
in primul rind, al le
galității.

LII SEMLELE CETĂȚENILOR
• Remedierile vor fi finalizate. Dar de ce s-a 

așteptat intervenția ziarului ? Constantin Lupu 
din Drobeta-Turnu Severin ne-a semnalat că a 
fost nevoit să se adreseze redacției intrucit se
sizările sale (referitoare la necesitatea de a se 
repara hidroizolatia Ia blocul nr. 5 de pe strada 
Mihai Viteazul nr. 26) n-au fost luate in consi
derare de factorii locali, n-au avut efectul 
scontat. Din răspunsul Comitetului municipal de 
partid Drobeta-Turnu Șevcrin aflăm că reme
dierile la terasa blocului respectiv vor fi fina
lizate in această lună de unitatea de gospodărire 
comunală și locativă. Nu se spune insă nici un 
cuvînt in legătură cu măsurile ce trebuiau adop
tate în vederea întăririi solicitudinii față de 
scrisorile și sesizările cetățenilor.

• Neglijenta sever sancționată. în sectorul 
zootehnic al cooperativei agricole de producție 
Borcea I. din comuna Borcea. județul Călărași — 
s.e semnala într-o scrisoare — au pierit mal 
multe animale din cauza neglijenței manifes
tate de șeful de fermă și conducerea unității, 
în urma analizării sesizării trimise de redacție. 
Comitetul județean Călărași al P.C.R. ne-a răs
puns că faptele s-au confirmat. în consecință, 
șeful de fermă a fost destituit din funcție, iar 
președintele cooperativei. Petre Popescu — în
locuit și sancționat pe linie de partid cu „vot 
de blam cu avertisment".

Toate sînt limpezi pînă aici. Dar, ca să ne 
comunice aceste măsuri Comitetului județean 
Călărași al P.C.R. i-au trebuit mai 
6 (șase) luni, timp in care redact a a făcut re
veniri. deși termenul legal de soluționare a scri
sorii era de 3(1 de zile. Atît pentru acest for. cît 
și pentru a țele care intirzie trimiterea răspun
surilor reamintim că termenele de soluționare a 
scrisorilor oamenilor muncii nu s nt facultative. 
Ne referim. Îndeosebi, la Comitetul județean 
Cori al P.C.R.. care n-a răspuns la unele scri- 
.sori trimise de redacție incă in anul trecut. Este 
vorba de scrisorile nr. 50 din 16 ianuarie (!) : 
473 din 17 martie ; 959 din 16 iunie ; 1 178 din 20 
iulie, toate din 1987.

Gheorqhe PÎRVAN

BAIA MARE : Unitatea 
comercială „Casa 

vacanței"
Pe strada Progresului din muni

cipiul Baia Mare s-a dat ’n folo
sință un ansamblu de blocuri Ia 
parterul cărora sint in curs de a- 
menaiare noi spatii comerciale. In 
imediata vecinătate s-a inaugurat 
o modernă unitate comerciaiă : 
magazinul „Casa vacantei". Acest 
magazin oferă articole rsolicltate 
de cei care oleacă în concediu in 
orice anotimp al anului. La par
terul magazinului se află raioane 
care cuprind articole sportive — 
de la corturi, saci de dormit șl 
unelte de pescuit oină la accesorii 
de plajă, tar Ia etaj articole de 
încălțăminte. tricotaje confecții 
etc. ..Casa vacanței" este o reușită 
realizare arhitectonică si ea se in
tegrează armonios in peisajul mo
dernelor construcții care contu
rează noul centru civic al munici
piului Baia Mare. (Gheorghe l’krja).

VASLUI : Complexe 
pentru prestări servicii 

la sate
Uniunea județeană a cooperative

lor de producție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor Vaslui a realizat 
și dat in funcțiune noi și moderne 
complexe de prestări servicii pen
tru populația din mediul rural. 
De astfel de complexe, cu un mare 
număr de activități, beneficiază 
acum și cetățenii din comunele 
Perieni. Băcani. Zorlenl. Lunca 
Banului. în prezent se finalizează 
noile complexe din comunele Ște
fan cel Mare. Costești și altele care 
vor asigura sătenilor executarea 
unor lucrări și servicii pentru care 
pină acum se deplasau în centrele 
urbane. Prin mărirea numărului âe 
activități și diversificarea acesto
ra se va realiza in 1988 un volum 
de producție de industrie mică și 
prestări servicii cu 25 milioane 
iei mai mare fată de anul prece
dent. (Petru Necula).

Faptul se petrecea 
lunea dimineață, ceea 
ce conferă și mai mul
tă verosimilitate ipo
tezei lansate pe mar
ginea lui, mai la urmă, 
de o călătoare. Inci
dentul, dacă-i putem 
spune așa. incepuse la 
stația Cringași. Liniș
tea somnolentă a 
tramvaiului exploda
se pe neașteptate 
urletele disperate ale 
unui băiețel săltat cu 
foarte puțin peste 
virsta articulării pri
melor cuvinte. Pe el il 
preocupau două. Le 
rostea perfect. „Ros
tea" e un fel de a zice. 
Le răcnea perfect. Ex
presia „ca din gură 
de șarpe" n-ar fi fost 
mai potrivită in cazul 
cuiva nimerit în strîn- 
soarea unei reptile. 
Șapte stații, cit a că
lătorit, nimeni din 
acel lung vagon nu 
s-a mai putut gindi 
la altcineva decit la 
Adina. De fapt, la 
„A-dii-naaa !“, cum 
striga dramatic băie
țelul, cu vocea subit 
și nefiresc îngroșată 
de lacrimi, smulgin- 
du-și cuvintul din 
profunzimea pieptu- 
cui ui său-crud.

Nu. nu erau țipetele 
unui răzgiiat. 
capricios se 
ușor. Era vocea 
suferințe sentimentale 
reale. La 
virstei. desigur, dar și 
cu disperarea virstei. 
Altminteri, copil sănă
tos. bine îmbrăcat. Tă
ticul lui, așișderea, om 
serios și, in alte îm
prejurări, probabil si
gur pe sine. Privea 
copilul ca hipnotizat 
— îl cedase în brațele 
cuiva de pe scaun — 
și suridea strîmb, îm
pietrit. Nu găsea cu
vintul. magic liniștitor.

Tramvaiul începuse 
a traversa pasajul 
Grant, dar lupta sono
ră a mtcuțului pasager 
nu scădea cu nimic în 
intensitate. Intre timp, 
întreg efectivul feml-

jumătatea an- 
a lungului 

vagon intrase in acțiu
ne. Nu credeam că 
pot exista atitea mo.- 
dalități de a încerca 
sd îmbunezi un copil, 
nici atita spontaneita
te maternă. O femeie 
i-a promis că Adina 
vă veni din urmă, alta 
că-l va duce ea la 

in Adina, a treia i-a dă
ruit un creion să-l fo
losească împreună cu 
Adina cind s-or re
vedea (gest care a 
avut efectul gazului 
turnat peste foc), alt
cineva s-a oferit să-l 
învețe culorile („Ca 
să-i înveți și tu, apoi, 
pe alți copii"), iar 
dintr-o poșetă a apă
rut o oglinjoară („Să 
te vezi ce writ arăți 
cind plingi"). Totul era 
zadarnic.

„Dar cine e Adina ?“ 
„Sint gemeni ?“ „E 
sora lui ?“ „Il duceți 
la grădiniță ?“ „În
totdeauna face așa ?" 
Din toate întrebările, 
tatăl cel cumsecade și 
fisticit a apucat să 
murmure doar că nu 
sint gemeni. Lipsită 
de precizări, asistența 
a început să emită op.~ 
nii. Unii surideau a- 
muzați, alții țițiiau de
ranjați, o bunică a 
avertizat că băiatul se 
poate îmbolnăvi de 
atita plins, un bunic a 
declarat că, dimpotri
vă. plinsul îi dezvoltă 
toracele. Intre timp 
apăruse și un al doi
lea — și ultimul cu- 
vint. „Acolo !" Jalea, 
de-acum evidentă a 
copilului, se revărsa 
in două cuvinte : „A- 
dinaaa ! Acolooo ! A- 
dinaaa ! Acoloo !"

începuse a-l învinge 
oboseala, gata să ați
pească ; nu mai stri
ga, ci suspina cele 
două vocabule. In li
niștea de care ne 
dezobișnuiserăm, o că
lătoare cu chip mai 
trist a formulat in 
șoaptă ipoteza care 
limpezea, dintr-odată.

totul : „Probabil pă
rinții tint despărțiți 
Pesemne că și-a petre
cut, cu sora lui dumi
nica...". Toate creioa
nele și oglinjoarele, 
toate jucăriile și răsfă
țurile, toate promisiu
nile și amenințările 
din lume nu puteau 
suplini noțiunea de 
„acolo", spațiul comun 
cu surioara lui.

Desigur, s-ar putea 
și ca ipoteza să nu fie 
valabilă in acest caz, 
cu toate că stupoarea 
parcă vinovată a tată
lui însoțitor o confir
ma. . Dar dacă nu a 
fost adevărată in acest 
caz, in cite alte ca
zuri pasul grav al di
vorțului nu este fă
cut cu prea multă 
ușurință, iar existența 
unuia sau mai multor 
copii e privită nu ca 
un motiv de chibzuin
ță in plus, ci ca
teren suplimentar de 
dispută procesuală. Ne 
scrie, bunăoară, to
varășul judecător Ioan 
Rusu din Tecuci : 
„Deseori aud in in
stanță : -Am copii și 
ii iubesc ca pe ochii 
din cap, nu pot să mă 
despart de ei...- Vă 
rog să mă iertați dacă 
nu am dreptate, dar eu 
cred că un părinte 
care-și iubește cu ade
vărat copiii ar putea 
să treacă peste unele 
greșeli, ambiții sau 
decepții conjugale și 
să nu alerge in goana 
mare la divorț".

Sigur că da. mai 
ales cind asta înseam
nă a separa frățiorii. 
Nici un alt semn de 
grijă materială sau 
afectivă, de dragoste 
părintească autentică 
nu va compensa in 
asemenea cazuri sen
zația sfredelitoare pe 
care o dobîndește 
micuța conștiință ba
nalul adverb „acolo". 
Noțiunea de spațiu 
protejat al unității fa
miliale. paradisul Iul 
sentimental.

*

i

*

*
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PENTRU GRĂBIREA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR
fiecare zi, fiecare oră, fiecare utilaj—folosite din plin!

EXPORTUL
- permanent în centrul atenției

giurgiu : Măsuri ferme
pentru sporirea

In această primăvară, în unitățile 
agricole din județul Giurgiu urmea
ză să fie insămințată cu diferite cul
turi o suprafață de 150 976 hectare, 
ceea ce solicită executarea unui mare 
volum de lucrări intr-un timp foarte 
scurt. In ultimele trei zile au fost 
reluate lucrările la semănatul mază- 
rii, ovăzului, plantelor furajere, car
tofilor, legumelor timpurii și a ce
lorlalte culturi din epoca întîi și a 
doua. în mai multe unități agricole, 
printre care C.A.P. Găujani, în uni
tățile din consiliile agroindustriale 
Frățești și Călugăreni, ne-am con
vins că mecanizatorii, specialiștii' și 
cadrele de conducere manifestă răs
pundere pentru a folosi din plin fie
care oră bună de lucru la semănat. 
Și în alte unități agricole din județ, 
cum sînt cele din Joița, Stoienești, 
Remuș. Prundu etc., se lucra cu forte 
sporite la pregătirea terenului și în- 
sămînțarea culturilor de primăvară.

Este un fapt pozitiv că urmărind 
oră de oră starea terenului. începînd 
de joi, 17 martie, specialiștii de la 
cooperativele agricole din Călugă- 
reni. Braniștea, Stoienești și din alte 
unități au trecut la pregătirea tere
nului în vederea însămințării po
rumbului. desfășurînd, totodată, ne 
un front larg, însămînțarea sfeclei de 
zahăr. Contrar însă acestei atitudini 
firești pentru realizarea sarcinilor ce 
le revin, președintele cooperativei 
agricole din Găiseni, Vasile Florea, 
ne spunea că în această unitate nu 
este încă timpul să se treacă la in- 
sămînțarea porumbului, deși în ulti
mele două zile și în această zonă 
temperaturile au ajuns pînă la 18—20 
grade. „Mai este timp" — susține 
președintele, care, în Ioc să se afle 
în cîmp, venise la Giurgiu cu alte 
treburi. Nu-i de mirare atunci că

brăila : Utilizarea judicioasă 
a timpului

După un început de campanie des
tul de slab. în aceste zile, si in ju
dețul Brăila, bătălia pentru obține
rea de recolte mari înseamnă con
centrarea tuturor forțelor pentru 
efectuarea insămintărilor la terme
nele stabilite si de bună calitate, co
respunzător normelor prevăzute in 
tehnologii. Pe tot cuprinsul județu
lui se desfășoară cu forte sporite in- 
sămintările la culturile din epoca 
întîi si a doua, precum si lucrările 
de plantare a legumelor. Din datele 
existente la direcția agricolă jude
țeană rezultă că in unitățile agricole 
brăilene au fost insămîntate, oină 
în seara zilei de 17 martie, aproape 
29 700 hectare cu diferite culturi de 
primăvară, in aceeași zi fiind ter
minate semănăturile ne întreaga su
prafață la ovăz, mazăre si in pen
tru ulei.

ȚĂRII-CIT MAI MULT ȚIȚEI!
(Urmare din pag. I)
vederile planului in aceste sectoare 
trebuie considerate minimale, depă
șirea lor neavind nici un fel de li
mită. tocmai finind seama că de mo
dul in care se realizează planul în 
industria petrolului și gazelor natu
rale depinde in măsură decisivă rea
lizarea planului și in industria ener
getică, cu toate implicațiile pe care 
le are asupra întregii economii. Iată 
de ce se impune o atitudine activă 
din partea tuturor furnizorilor de ma
teriale. utilaje și subansamble che
mați să respecte cu rigoare tot 
ceea ce s-a prevăzut in contractele 
încheiate cu unitățile petroliere, să 
manifeste solicitudinea necesară pen
tru onorarea tuturor obligațiilor 
asumate.

Executarea la timp, în termene 
cit mai scurte și de bună calitate a 
reparațiilor și a intervențiilor la 
sonde, iată o altă direcție majoră în 
care trebuie să acționeze colectivele 
din industria petrolieră. In prezent, 
în multe schele de producție petro
lieră. cum ar fi cele din cadrul trus
turilor Arad. Bolintin. Boldești și Pi
tești, un mare număr de sonde (între 
15 și 20 la sută din întregul fond) 
nu funcționează datorită greutăților 
și neajunsurilor intervenite în exe
cutarea reparațiilor și a interven
țiilor. In discuție situăm din nou 
modul defectuos in care sînt progra
mate, concepute și organizate repa
rațiile. Este cu totul de neînțeles ati
tudinea pasivă a conducerii trustului 
Arad, de exemplu, pentru faptul că 
de mai mult timp 100 de sonde aș
teaptă probe de producție, iar alte 
44 de sonde forate nu au intrat in 
producție din motive greu de accep
tat. Lipsa formațiilor de intervenție, 
invocată de conducerea trustului, 
este oare un ..argument obiectiv" 
pentru a justifica inactivitatea unu! 
număr atit de mare de sonde ? A 
'ost necesară detașarea unor forma
ții de intervenție din trustul Moi- 
nesti (de la un capăt de tară la al
tul) pentru a scoate din impas sche
lele arădane. dar această ..mină de 
ajutor" nu a rezolvat problema for
ței de muncă din cadrul trustului 
Arad, problemă deosebit de impor
tantă pentru activitatea de viitor.

De asemenea, este cu totul nefiresc 
cum din numărul relativ mare de 
formații de intervenție doar cîteva 
își realizează normele de muncă. 
Este o chestiune de ordine și disci
plină, de organizare a muncii, de in
troducere mai operativă a acțiuni
lor de modernizare a activității la 
gura sondelor, activități care se exe
cută la fel cum se făceau cu multe 
decenii în urmă, cu un mare efort 
fizic și, deci, cu o productivitate 
scăzută.

Dar dincolo de aceste lipsuri, pen
tru lichidarea cărora trebuie să ac

ritmului de lucru
pină acum la cooperativa agricolă 
din Găiseni nu au fost însămințate 
decît 25 hectare din cele 1 273 hec
tare prevăzute prin planul actualei 
campanii a fi semănate cu diferite 
culturi.

Cu excepția unor zone mici din 
lunca Dunării, in rest, in toate uni
tățile agricole din județul Giurgiu 
sint create condiții pentra ca in ur
mătoarele cîteva zile să se încheie 
însămînțarea culturilor din epocile I 
și a II-a și să se generalizeze semă
natul porumbului. In legătură cu 
această ultimă lucrare trebuie arătat 
însă că în județ mai există unități 
care nici pînă acum nu au primit 
întreaga sămînță de porumb. Și a- 
ceasta deoarece, din județele Brăila, 
Călărași și Galați, nu a sosit sămîn- 
ța repartizată, necesară pentru a fi 
cultivate peste 8 000 de hectare cu 
porumb.

Constatînd că în unele unități a- 
gricole zilele bune de lucru în cîmp 
nu au fost folosite pe măsura cerin
țelor, și ca urmare pînă la 16 mar
tie au fost însămințate abia 7,3 la 
sută din totalul suprafețelor prevă
zute pentru campania de primăvară, 
comitetul județean de partid a revă
zut programul de însămînțări, stabi
lind ca in maximum 15 zile toate 
culturile, inclusiv porumbul, să fie 
însămințate pe toate cele 140 000 hec
tare prevăzute. In acest scop, au fost 
sporite vitezele de lucru, stabilin- 
du-se un ritm de peste 8 000 hectare 
pe zi, a fost suplimentat numărul de 
mecanizatori și s-au luat măsuri 
pentru ca pregătirea terenului să se 
execute îndeosebi pe timpul nopții, 
iar la semănat să se lucreze în 
schimburi prelungite.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii*

..Orice oră bună de lucru este fo
losită judicios si cu eficientă — ne 
spunea Horia Nițu. inginerul-șef al 
consiliului agroindustrial Traian, cu 
care ne-am continuat o parte a do
cumentării în cîteva cooperative a- 
gricole. Sub îndrumarea specialiști
lor. acolo unde solul este zvintat. 
mecanizatorii si cooperatorii îrisă- 
mîntează culturile din primele două 
epoci, grija maximă constituind-o. 
deopotrivă, realizarea vitezelor zil
nice de lucru si respectarea strictă 
a tehnologiilor". Și aveam să ne con
vingem in multe locuri de acest 
fapt. Bunăoară, la C.A.P. Traian, in 
ferma nr. 2. concomitent cu termi
narea insămintărilor borceaguiui, 
sub atenta supraveghere a ingineru- 
lui-șef Ginel Tofan, se lucra din 
plin la semănatul sfeclei de zahăr. 
Pe o altă solă, din aceeași fermă, o 

ționeze ferm organele si organizațiile 
de partid, conducerile schelelor, con
ducerea ministerului, rămine neso- 
luționată încă problema formațiilor 
de intervenție, numărul necorespun
zător al acestora în cele mai multe 
din schele, organizarea slabă a acti
vității celor existente, tolerarea ati
tudinilor de indisciplină din rinduri- 
le lor. Activitatea formațiilor de in
tervenție și de reparații capitale 
este, de cele mai multe ori. decisivă 
pentru realizarea sarcinilor de plan. 
Or. cine altcineva decît conducerile 
schelelor trebuie să acționeze pentru 
a face ordine în această direcție ?

în mod surprinzător. încercind să 
argumenteze cauzele nerealizării pla
nului, unele cadre de conducere din 
schele și trusturi sînt tentate să pla
seze vina în altă parte, de obicei în 
rîndul furnizorilor de materiale și 
utilaje. Iată insă că într-un domeniu 
esențial, cum este cel al reparațiilor 
și intervențiilor, răspunderea caue 
decisiv asupra conducerilor unități
lor petroliere, punînd în cauză mo
dul in care este concepută și organi
zată munca. Se așteaptă uneori so
luții globale, conditionind finalizarea 
unor măsuri organizatorice sau pri
vind cele ale forței de muncă, de 
rezolvarea altor probleme, cum ar fi 
asigurarea bazei materiale. Este un 
mod eronat de a privi răspunderea 
în actul conducerii pentru că și în
tr-un caz și-n altul conducerile 
schelelor, și îndeosebi ale trusturilor 
petroliere, sint direct implicate și 
răspunzătoare. Un exemplu recent 
este pe deplin elocvent în a ilustra 
rolul determinant al organelor de 
partid, al conducerii schelelor — asi
gurarea tuturor condițiilor pentru 
realizarea planului de producție. 
Imediat după consfătuirea de la Pi
tești, consiliul oamenilor muncii din 
schela petrolieră Videle, sub directa 
îndrumare a comitetului de partid, a 
analizat și a identificat toate posi
bilitățile reale de creștere a produc
ției de țiței. S-au luat o serie de 
măsuri organizatorice, printre care 
mărirea numărului de formații de 
intervenție — trecînd pe cei mai buni 
muncitori de la sectoarele auxiliare 
la reparații și intervenții — s-a de
clarat o adevărată ofensivă împo
triva indisciplinei, cu deosebire îm
potriva celor care absentează de la 
muncă. Rezultatul imediat : 100 de 
tone de țiței zilnic mai mult decit 
cu două săptâmîni în urmă. Și creș
terea producției continuă.

Există condiții ca în fiecare uni
tate să se obțină zilnic cantități spo
rite de țiței și gaze naturale. De la 
această realitate desprinsă din acti
vitatea de zi cu zi a multor unităti 
fruntașe trebuie să pornească toate 
colectivele de petroliști, pentru ca în 
perioada următoare și chiar pe în
tregul an să realizeze și chiar să de
pășească sarcinile de plan.

Terenul bine pregătit permite efectuarea unor însămînțări de cea mai bună 
calitate Foto : Eugen Dichiseam.

Zile de muncă intensă, bine organizată in serele întreprinderii agricole da 
stat din Lugoj

Foto t Emeric Robitsek

formație de mecanizatori si coope
ratori fertilizau suprafața destinată 
însămîntării cartofilor, viteza de lu
cru cunoscînd. de la o zi la alta, un 
spor de la 10 la 40 hectare. Aceeași 
ordine si disciplină si in ferma nr. 1, 
unde printre altele se lucra la gră- 
patul ogoarelor pentru cultura po
rumbului spre a menține apa, in sol. 
folosindu-se tractoare mici, iar la 
pregătirea terenului se acționa cu 
o formație de mecanizatori dotată 
cu agregate complexe. De asemenea, 
în toate cele 3 ferme aid coopera
tivei agricole de producție Traian, 
cite două tractoare echipate cu plug 
lucrau la împachetarea solelor, la 
astuparea rigolelor rămase de la 
arături, ca si la refacerea drumuri
lor de acces.

La cooperativa agricolă de produc
ție Movila Miresii, inginerul-șef 
Neagu Orzan ne spune : ..Sîntem 
unitatea cu cea mai mare suprafață 
la nivelul consiliului agroindustrial. 
Dar sîntem organizați să ne desfă
șurăm exemplar munca in această 
campanie agricolă de primăvară. Am 
terminat semănatul mazării pentru 
boabe, al inului pentru ulei, al bor
ceaguiui si se află in plină desfășu
rare semănatul sfeclei' de zahăr, flo- 
rii-soarelui. precum si plantarea car
tofilor. Trecem de-acum si la semă
natul porumbului. Vitezele de lucru 
sporesc de la o zi la alta, astfel că 
avem certitudinea încadrării în gra
fic".

La cooperativa agricolă de pro
ducție Valea Cinepii. inginerul-șef

Am relatat pe larg, intr-un articol publicat in ziarul „Scinteia", nr. 
14 005 din 1 septembrie 1987, despre stadiul lucrărilor de investiții pe 
șantierul unui important obiectiv hidroenergetic, cel de la Colibița, din 
județul Bistrita-Năsăud. Ne-am referit atunci la citeva probleme de 
fond care au determinat prelungirea nejustificată — peste 10 ani — a 
lucrărilor pe acest șantier. Mai exact, subliniam că investiția nu a fost 
de la început bine pregătită, in sensul că nu se stăpinea tehnologia de 
executare a măștii asfaltice de etanșare, care prevede aplicarea mai 
multor straturi de beton asfaltic pe peretele din amonte al barajului. O a 
doua problemă ridicată in ziar viza lipsa unor utilaje principale destinate 
centralei hidroelectrice, utilaje pe care trebuia' să le livreze in special 
întreprinderea constructoare de mașini din Reșița. Totodată, subliniam o 
serie de măsuri și acțiuni pe care, de comun acord, trebuia să le între
prindă beneficiarii — Ministerul Energiei Electrice și Consiliul Național 
al Apelor — constructorii, montorii și producătorii de utilaje in vederea

finalizării in cel mai scurt timp a acestei investiții, care tinde să bată 
toate recordurile privind duratele de execuție din energetică.

Normal ar fi fost ca la semnalele critice ale ziarului să se răspundă 
— așa cum de altfel prevede Legea presei — in scris. Dar mai ales erau 
de așteptat faptele de muncă, singurele in măsură să asigure revirimentul 
activității pe acest șantier. In mod surprinzător, pe adresa redacției nu 
am primit insă nici un răspuns de la factorii de resort, de la cei ce 
răspund de punerea in funcțiune a acestui important obiectiv hidroener
getic. Considerind. totuși, că punerea in funcțiune a acestui obiectiv ener
getic este de mare importanță pentru economia națională și dorind să 
aflăm cum au evoluat lucrurile de la publicarea articolului, să vedem ce 
măsuri s-au luat pentru recuperarea răminerilor In urmă la lucrările de 
construcții și montaj, ne-am deplasat din nou — după șase luni — pe 
șantierul de la Colibița. Si iată ce am constatat.

Barajul se află în același stadiu. 
Practic. lucrările par a fi abandona
te. Motivul ? Utilajele care trebuiau 
să execute masca asfaltică nu au dat 
satisfacție. Fapt pentru care produ
cătorii le-au luat inapoi pentru per
fecționări, remedieri, îmbunătățiri. 
Constructorii cu care am discutat în 
timpul documentării, fără rezerve, 
au afirmat : „Nu mergeau. Poate 
noile utilaja vor fi mai bune. Pînă 
nu le vom proba nu putem insă să 
ne pronunțăm". Cind se va întimpla 
aceasta ? „Asta nu o mai știu — ne 
spunea inginerul Constantin Toma, 
șeful brigăzii complexe acumulare 
Colibița. Avem grafice cu furnizorii 
de utilaje, dar știți că de la hîrtie 
la realitate e uneori un drum ca de 
la cer la pămînt. Am văzut atîtea de 
cind cu aceste mașini îneît acum mă 
abțin să mai zic ceva".

De prisos să mai insistăm. In ce 
privește barajul, lucrările nu numai 
că nu au avansat, dar terminarea lor 
continuă să se afle sub semnul incer
titudinii. Cert este un lucru — mo
dificarea. probarea, omologarea noi
lor utilaje înseamnă timp, adică în- 
tîrzieri, noi amînări de termene.

Laurențiu Martinescu ne informea
ză că și aici s-a terminat semănatul 
culturilor din prima epocă. Cu ma
ximă răspundere se lucrează la se
mănatul florii-soarelui si la planta
rea cartofilor pe cele 50 hectare.

Raidul nostru a continuat in uni
tăti agricole din consiliul agroindus
trial însurăței. La fața locului ne 
convingem că aria insămintărilor se 
extinde, cresc vitezele zilnice, iar 
calitatea lucrărilor este pe primul 
plan. De la inginerul-șef al consi
liului agroindustrial. Constantin Pe- 
trea. aflăm că au fost încheiate in- 
sămîntările la mazăre, lucernă. bor- 
oeag pe 420 hectare, iar în următoa
rele două zile vor fi insămîntate si 
culturile din epoca a doua. Concomi
tent. a fost deschis un larg front de 
lucru pentru însămînțarea porumbu
lui. fasolei si soiei.

După încălzirea vremii, campania 
agricolă de primăvară si-a reluat 
cursul normal în majoritatea unită
ților. ritmul la pregătirea terenului 
si la semănat fiind în creștere con
tinuă. Desfășurarea în bune condiții 
a lucrărilor agricole este o dovadă a 
transpunerii în viată a măsurilor a- 
doptate si urmărite permanent de 
membrii comandamentului județean 
al agriculturii. în vederea realizării 
cu toate forțele a unor lucrări de 
înaltă calitate — garanție sigură a 
obținerii de recolte bogate in acest 
an.

Candiano PRICEPUTU 
corespondentul „Scînteii”

Pe șantierul hidroenergetic Colibița

...Și totuși, deocamdată 
aproape nimic nou

Referindu-ne la centrala hidro
electrică, trebuie să spunem că aici 
lucrurile s-au schimbat oarecum in 
bine. Conducta forțată a fost mon
tată. cu toate că nici pînă acum nu 
s-a convenit asupra soluției de aco
perire anticorozivă. Cu toate că lu
crările la centrală se află în stadii 
avansate, mai sînt probleme privind 
asigurarea utilajelor principale. Este, 
practic, vorba de aceleași utilaje care 
lipseau și in urmă cu șase luni — 
rotor generator, rest instalații pentru 
vana sferică, rest instalații pentru 
vana fluture, rest instalații pentru 
sistemul de excitații, regulator de

Calitatea - „cheia" care deschide 
și piefele externe cele mai exigente

Muncitorii și specialiștii de la 
Combinatul chimic din Făgăraș știu 
bine că o condiție esențială pentru 
satisfacerea exigențelor tot mai înal
te de pe piața externă. îndeosebi 
în condițiile actualei revoluții teh- 
nico-științifice, o constituie sporirea 
neîncetată a performanțelor produ
selor pe care le realizează, a compe
titivității lor. Rezultatul direct al 
acestei orientări se regăsește in fap
tul că. in ultimii ani. gama și volu
mul produselor exportate s-au dublat, 
majoritatea livrărilor făcîndu-se pe 
piețele unor țări dezvoltate econo
mic, cunoscute prin exigențele pe 
oare le au față de produsele impor
tate.

— A fost o vreme, ne spune ing. 
Teodor Suteu, directorul combinatu
lui, cind ne mulțumeam cu exportul 
produsului nostru de bază : îngră- 
șămintele chimice. Acesta mergea 
bine, nu ne crea probleme. Cu timpul 
insă ne-am dat seama că îngrășă- 
mintele pe bază de azot nu oferă 
soluția cea mai bună de export sub 
aspectul eficienței. Aceasta ne-a 
determinat să ne reconsiderăm ati
tudinea. gindirea în privința expor
tului. acordind atenția mai mare 
fabricării unor produse cu grad mai 
ridicat de prelucrare, produse care 
valorifică mai bine, mai eficient 
munca și materiile prime pe piața 
externă. Atunci ne-am orientat spre 
dezvoltarea fabricației de produse de 
mic tonaj — direcție de acțiune in
dicată de conducerea superioară de 
partid — care valorifică superior 
resursele materiale.

Unul din primii pași făcuți pe ca
lea realizării unui export mai efi
cient l-a constituit punerea in func
țiune a unei instalații de fabricarea 
anilinei, produs folosit in industria 
coloranților, medicamentelor, cau
ciucului și produșilor intermediari, 
căre incă din primul an a fost livrat 
ta export. După aceea s-au fabricat 
și alte produse : un insecticid, o 
substanță destinată fabricării prafu
rilor de presare din grupa bacheli- 
telor și apoi novolacul, un produs cu 
performanțe deosebite, folosit și el 
la fabricarea bachelitelor. mult so
licitate în industria electronică și 
electrotehnică. Printre primele care 
au importat aceste produse au fost 
și cîteva firme japoneze prestigioase, 
bine cotate pe piața externă.

In același timp, oamenii muncii 
de la combinatul din Făgăraș au 
manifestat și manifestă în continua
re o mare receptivitate față de ce
rerile și exigentele partenerilor ex
terni. atît sub aspectul calității pro
duselor realizate, cit și al condițiilor 
de livrare. In acest sens este de re
marcat marea mobilitate . dovedită 
in adaptarea producției. Cu cîțiva 
ani în urmă, cind s-au livrat pe pia
ța japoneză primele cantități de ani
lină, de pildă, aceasta se situa —

Cu precizie de... ceasornic
La întreprinderea „Victoria" din 

Arad au fost luate în ultimul 
timp o serie de noi măsuri în 
vederea sporirii calității și com
petitivității produselor. ceea ce 
este de natură să satisfacă mai bine 
exigențele partenerilor. Astfel, noua 
linie de fabricație pentru piese stan
țate asigură o precizie mai înaltă 
de execuție ; mari progrese s-au fă
cut și in direcția executării fi
nisajelor. realizate acum prin aco
periri metalice și utilizarea vopse
lelor de tip EMAUR. Din acest an, 
cu sprijinul unor unități specializa
te. au fost rezolvate și problemele 
în aparentă minore legate de ' de
sign. ca și de ambalajele individua
le și colective. La toate acestea să 
adăugăm și faptul că întreprinderea 
a realizat cinci noi tipuri de ceasor
nice care au fost acceptate și con
tractate de partenerii externi.

Așadar, sînt asigurate toate con

turație. Furnizor : întreprinderea 
constructoare de mașini Reșița.

Adunînd și făcînd socoteala, rezul
tă că, totuși, nici la centrala hidro
electrică. cu toate micile progrese, 
lucrurile nu au intrat pe făgașul 
normal. Cauza ? Lipsa utilajelor de 
bază. Ce înseamnă acest lucru ? 
Lesne de întrevăzut. Reprogramarea 
termenului de punere în funcțiune a 
centralei. Intr-un cuvînt. tntîrzierea 
pulsârii în sistemul energetic națio
nal a unor importante cantități de 
energie electrică.

Ne-am fi oprit aici cu considerațiile 
noastre despre modul în care se de

sub aspectul performanțelor — cam 
la același nivel cu alte produse si
milare străine. Progresele înregistra
te în domeniile care folosesc acest 
produs au impus insă îmbunătățirea 
calității acestui produs, solicitîndu-se 
reducerea conținutului de nitroben- 
zen. Intelegind just imperativul 
acestei necesități^ colectivul secției 
de anilină, sprijinit de alte cadre de 
cercetători și specialiștii din între
prindere. au declanșat o adevărată 
„mișcare de idei".

— Modificările și modernizările 
succesive aduse instalației și îmbu
nătățirea tehnologiei — rod al unor 
mari eforturi în domeniul cercetă
rii — ne-a spus Ing. Aurel Ciupe, 
șeful secției, și aici mă refer în mod 
special la modificarea constructivă 
a reactoarelor de sinteză și la îmbu
nătățirea sistemului de termotestare 
a reacției, ne-au permis să reducem 
succesiv conținutul de nitrobenzen, 
pînă la un nivel de cinci ori mai 
mic decît cel inițial, produsul nos
tru devenind astfel unul cu cea mai 
înaltă puritate pe plan mondial.

O piatră de încercare a capacității 
de creație și mobilizare a chimiști- 
lor din Făgăraș a constituit-o și 
realizarea altui produs — hexame- 
tilentetramină — solicitat de același 
partener japonez. Această comandă 
fusese oferită și unui alt combinat 
chimic din țară. In ciuda dificultă
ților care se anunțau, specialiștii 
Combinatului chimic din Făgăraș au 
acceptat însă comanda. Produsul 
respectiv trebuia realizat la un înalt 
grad de puritate, trebuia să fie 
neaglomerabil și să aibă un conținut 
de apă de sub unu la sută. In plus, 
el trebuia livrat intr-un timp foar
te scurt. Asemenea ..pretenții" nu 
i-au speriat pe chimiștii făgărășeni. 
Dimpotrivă, i-au mobilizat și mai 
mult. întărindu-le ambiția de a de
monstra capacitatea lor creativă și 
organizatorică. In numai o lună de 
zile, ei au cercetat și elaborat teh
nologia de fabricație, pentru ca in 
alte două luni de zile să adapteze o 
linie de fabricație existentă la cerin
țele tehnologice ale noului produs. 
Aceasta a permis ca primele canti
tăți de hexametilentetramină să fie 
livrate cu cîteva zile chiar înaintea 
termenului stabilit. Totodată, prin 
modificările aduse liniei respective, 
pe lingă realizarea unui produs de 
înaltă calitate. valoarea producției 
obținute pe această linie a crescut 
de patru ori față de perioada ante
rioară.

Cu aceeași hotărîre șl perseveren
ță au acționat chimiștii făgărășeni 
și în cazul unei alte comenzi. Este 
vorba de produsul novolac, cu per
formanțe deosebite. In primul mo
ment, unii specialiști din cadrul 
secției respective au apreciat că nu 
vor putea soluționa problemele teh
nice care se ridicau. Cu toate acestea, 

♦ Acțiuni e Inițiative • Rezultate
dițiile pentru ca în acest an între
prinderea arădeană să-și îndepli
nească angajamentul de a exporta 
cel puțin 60 la sută din producția 
pe care o va realiza, adică mai muit 
cu 20 Ia sută față de anul trecut. De 
altfel, in aceste zile se pregătește 
pentru a fi livrat un nou lot de 
ceasornice pentru parteneri din 
S.U.A. și Italia. (Tristan Mihuța, 
corespondentul „Scînteii").

Avantajele specializării
Pentru ca o întreprindere să în

registreze. an de an. rezultate tot mai 
bune la export, nu este neapărat ne
voie să realizeze produse sofistica
te. cu utilaje dintre cele mai mo
derne. Este insă neapărat necesșr să 
existe o preocupare permanentă pen
tru a satisface întocmai exigențele 
partenerilor de peste hotare. Este 
ceea ce a urmărit și întreprinderea 
.,11 iunie" din Galați, care exportă, 
numai pe relația devize convertibi

rulează activitatea pe șantierul din 
Colibița. Nu o facem, dintr-un singur 
motiv : în timpul documentării am 
întîlnit cîteva aspecte de-a dreptul 
surprinzătoare. Despre ce este vorba? 
Atît din discuțiile purtate cu mun
citorii și specialiștii, cît și din gra
ficele de execuție am putut afla 
amănunte numai despre lucrările de 
la conducta de aducțiune și centrala 
hidroelectrică. In ce privește lucră
rile de la baraj — tăcere. Mai mult, 
graficele cu termenele de punere în 
funcțiune semnate de proiectanți, 
beneficiari, constructori, reprezen
tantul Ministerului Energiei Electrice 

nu au dezarmat. Au încercat și nu 
după puține eforturi de gindire și 
cercetare au reușit să asigure o fil
trare prin site cu diametrul de 0,6 
mm. Era o izbindă de mare preț, 
dar nu și ultima. Curind — rod 
al aceleiași perseverențe și ambiții — 
ei au adăugat produsului pe lingă 
finețe și alți parametri superiori, 
rezistență la temperaturi înalte.

— Apreciind nu numai performan
țele produsului nostru, ci și seriozi
tatea și promptitudinea cu care ne 
onorăm obligațiile contractuale, ne 
precizează ing. Eugen Moldovan, 
șeful secției rășini, partenerul ex
tern și-a sporit de opt ori cererile 
de novolac în ultimii cinci ani. La 
aceasta a contribuit și faptul că am 
realizat In cadrul instalației o linie 
tehnologică specială de fabricare a 
hovolacului filtrat, care se caracteri
zează nu numai printr-o inaltă fine
țe. ci și prin înalte performanțe fi- 
zico-chimice. In cadrul acestei linii 
s-a pus la punct și o tehnologie de 
deferizare a produsului, adică pentru 
reținerea tuturor impurităților meta- 
lioe și a particulelor aglomerate. 
Nu-i mai puțin adevărat că, pentru 
a realiza acest produs la nivel tehnic 
mondial, noi testăm calitatea lui prin 
cinci metode de control.

In același context, al exigenței 
înalte față de parametrii calitativi, 
se înscrie și produsul paranitroto- 
luen. folosit la fabricarea produșilor 
intermediari, medicamentelor și co- 
loranților, obținute pe moderna și 
noua instalație care a fost pusă in 
funcțiune cu aproape doi ani în 
urmă. Pentru ca cititorul să-și poată 
face o idee asupra gradului ei de 
tehnicitate, vom aminti doar că da
torită concepției constructive și teh
nologice avansate, a nivelului ridi
cat de mecanizare și automatizare, 
deși ocupă aceeași suprafață ca și 
vechea instalație, realizează o pro
ducție de trei ori mai mare.

Mai este oare nevoie și de alte ar
gumente care să confirme înalta ca
litate a produselor realizate de colec
tivul Combinatului chimic din Făgă
raș ? Dacă da, îl oferim. Datorită 
creșterii de la an la an a calității 
lor, la care se adaugă urmărirea 
permanentă a evoluției prețurilor pe 
piața mondială, combinatul din Fă
găraș reușește să-și valorifice de la 
un an la altul prddusele la prețuri 
tot mai bune. La care mai adăugăm 
faptul că planul la export pe lunile 
ianuarie și februarie a fost îndepli
nit și substanțial depășit. Și tot ca 
un argument în plus vine și faptul 
că pe semestrul I planul a fost aco
perit în totalitate cu contracte. Iar 
toate acestea dovedesc că la Combi
natul chimic din Făgăraș se ma
nifestă maximă răspundere în tra
tarea problemelor de export.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*

le. diferite obiecte metalice (mobi
lier pentru mecanică fină, unelte de 
grădinărit, accesorii ornamentale) 
pentru care există o bună cerere. 
Rezultatul ? îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor la export în perioada 
care a trecut de la începutul anului, 
deși prevederile de plan sînt jnai 
mari decît cele de anul trecut cu 12 
la sută.

Ce măsuri s-au luat pentru obți
nerea acestor rezultate ? „Mai în
tîi. am specializat o secție cu 300 de 
oameni temeinic pregătiți profesio
nal. numai pentru producția de ex
port — ne spune directorul comer
cial al întreprinderii, tovarășul 
Tache Trușan. Am realizat, de ase
menea. un flux de producție meca
nizat. urmărind cu atenție calitatea 
producției in fiecare etapă de fabri
cație. în condițiile unui ritm da 
lucru corespunzător, ceea ce ne per
mite onorarea promptă și ritmică a 
comenzilor". (Dan Plăeșu, corespon
dentul „Scînteii").

au chiar o mențiune clară : „S-au 
analizat numai problemele legate de 
conducta de aducțiune și centrala 
electrică".

Ce denotă aceasta? In primul rînd, 
că toate forțele sint îndreptate spre 
aceste obiective. In al doilea rînd. că 
lucrările de construcție sint privite 
trunchiat, ca și cum ar fi vorba de 
două lucrări separate, nicidecum de 
o amenajare complexă, care prevede 
înălțarea și finalizarea simultană 
atît a barajului, cit și a centralei. 
Este adevărat că lucrările la baraj 
nu pot fi continuate deoarece lipsasc 
utilajele. Dar aceasta nu înseamnă 
să înceteze orice analiză cu privire la 
reluarea lucrărilor, totul fiind lăsat 
pe seama furnizorilor de utilaje.

în concluzie, urgența urgențelor pe 
șantierul de la Colibița, dacă urgent 
mai poate fi ceva așteptat de circa 
șapte ani. cîți au trecut de la fina
lizarea primelor proiecte ale utilaje
lor. sînt tocmai UTILAJELE.

Iată deci că nici de această dată 
factorii de răspundere din Ministe
rul Energiei Electrice, Consiliul Na
țional al Apelor, furnizorii de uti
laje nu au luat toate măsurile ne
cesare pentru a soluționa problemele 
de fond care condiționează finaliza
rea acestui obiectiv energetic. O si
tuație de neînțeles, cu totul nefireas
că față de importanta deosebită pe 
care o are în prezent fiecare obiectiv 
energetic.

Am revenit pe acest șantier tocmai 
în ideea de a trage un nou semnal 
de alarmă tuturor factorilor de deci
zie din partea beneficiarului, con
structorului. montonlor. furnizorilor 
de utilaje, care au obligația să ia 
neîntîrziat măsurile ce se impun 
pentru finalizarea grabnică a lucră
rilor.

Gheorqbe IONITA
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Valoarea conținutului de idei determină

AUTORITATEA ACTULUI CULTURAL
„Sediul44 muncii de propagandă la sate

Intr-o societate cu structuri mo
derne. circulația cărții nu are me
dii predilecte sau favorizate ; Car
tea se află acolo unde o doresc ci
titorii — beneficiarii săi de drept — 
la orașe sau sate, in marile uni
tăți economice, instituții de cultură 
și invătămint. Dacă această omoge
nizare a distribuției este un fapt ire
versibil, rezultat al unui nivel înalt 
de cultură generalizată in țoale stra
turile societății noastre, se mențin, 
în continuare, numeroase diferen
țieri care privesc necesitățile de 
lectură, motivate obiectiv de di
versitatea socioprofesională, gus
turi. preferințe etc. Omogenizarea 
reflectă existenta șanselor egale de 
a accede la orice fel de lectură ; in 
realitate insă, sîntem martorii unui 
accentuat proces de pluralizare a 
opțiunilor lecturii, mai evident și. 
poate, mai de durată ca oricind. 
Specializarea lecturii definește cel 
mai exact drumurile cărții, ii sus
ține multilateralitatea creatoare, va
rietatea editorială, complexul de di
fuzare și popularizare. Din înțele
gerea acestor realități s-au ivit, a- 
poi s-au dezvoltat acele acțiuni de 
amploare națională dedicate cărții 
și cititorilor acesteia. Ele sint bine 
cunoscute, multe din ele fiintind de 
multe decenii. îneît a le regăsi în
tr-o tradiție valoroasă nu face de- 
clt să confirme importanta lor.

Poate cea mai elocventă, prin am
ploare și diversitate, rămine „Luna 
cărții la sate". De 28 de ani. e- 
vantaiul ei de acțiuni cuprinde în 
întreaga lună februarie aproape to
talitatea localităților rurale, aducînd 
cartea, pe creatorii și editorii a- 
cesteia mai aproape de cititori. Mo
tivația de durată este evidentă : ea 
aparține procesului de omogeniza
re realizat, și la acest nivel, de so
cietatea noastră si. deopotrivă, al ne
cesității de a individualiza lectura 
în funcție de specificul satului nos
tru contemporan. Se atinge acest 
dublu obiectiv sau. mai exact spus, 
în această lună cartea ajunge mai 
ușor la sate, se implică mai mult 
și mai direct în viata oamenilor, in 
ansamblul efortului de moderniza
re a universului rural ? Am încer
cat să desprindem citeva concluzii 
urmărind nemijlocit Si cu sprijinul 
corespondenților noștri din județe 
modul in care s-a desfășurat aceas
tă a 28-a ediție.

Tradiționala manifestare organiza
tă in cadrul Festivalului național 
„Cintarea României" și-a subsumat 
ansamblul acțiunilor genericului 
„Cartea în sprijinul formării con
științei socialiste si perfecționării 
pregătirii profesionale a oamenilor 
muncii de la sate, al înfăptuirii noii 
revoluții agrare". Obiectivele formu
late s-au regăsit mai mult ca al
tădată in acțiunile concrete desfă
șurate in multe localități sub for
ma dezbaterilor. simpozioanelor.

Potențialul de creație al tinerilor

specialiști integral valorificat!

dinîntreprinderea de vagoane 
Drobeta-Turnu Severin este o uni
tate industrială bine cunoscută atit in 
țară, cit și peste hotare, prestigiul 
ei centenar concretizîndu-se și in 
faptul că exportă circa 70 la sută 
din producția pe care o realizează. 
Imaginea solară a bimilenarei Dro
beta-Turnu Severin, care-și 1~ 
mite, astăzi, asemenea unor

fiecare
și in primul

om al mun- 
rind tinerii 

absolvenți ai 
cei dintî

tri- 
raze, 

mesajul muncii și al creației pînă 
spre cele mai îndepărtate orizonturi 
ale lumii, are o valoare de simbol 
la întreprinderea de vagoane, acțio
nează ca un memento și tutelează 
eforturile remarcabile desfășurate 
aici, pentru ca faima dobindită să 
capete mereu noi străluciri. Așa se 
face că mai mult decît realizările, 
obținute îndeosebi in răstimpul ul
timului sfert de veac, ceea ce impre
sionează cu precădere în această fa
milie muncitorească sînt străduințele 
necontenite, tenace pentru o neîn
treruptă perfecționare a producției 
și a muncii, pentru un înalt ritm de 
modernizare a proceselor de fabrica
ție. Și este firesc ca in acest proces 
de autoperfecționare spirituală să 
fie antrenat 
cii.
specialiști, proaspeți 
invățămintului superior, 
chemați să întrețină și să amplifice 
starea de spirit favorabilă autode- 
pășirii.

De ce insă, în primul rînd, tinerii 
specialiști ? Răspunsurile la această 
întrebare sint acum foarte strinse, 
dar n-au fost întotdeauna astfel. A 
existat o vreme cind acțiunea de 
modernizare a producției era con
cepută in mare măsură ca situindu-se 
sub impulsuri exterioare întreprin
derii. Așa se face că un program de 
automatizare a producției, elaborat 
cu citiva ani in urmă cu accent pe 
mecanizarea sudării șasiurilor de va
goane, și-a găsit o aplicare prea len
tă fată de exigențele întreprinderii, 
oricit de bine s-a colaborat în aceas
tă privință cu specialiști al Politeh
nicii timișorene și ai Universității 
craiovene. Impulsionarea acestui 
proces ține, desigur, de cadrul or
ganizatoric mai larg, de nivelul cer
cetării atins la nivel național, și are 
dreptate interlocutorul nostru, ingi
nerul Vasile Bacalu, directorul în
treprinderii, să invoce ca o greutate 
de prim ordin în această privință 
faptul că abia acum apar la noi în
treprinderi specializate in fabricarea 
roboților, care să-i asigure acestui 
proces un caracter industrial.

Dar. cel puțin într-o măsură egală, 
impulsionarea procesului de moder
nizare depinde și de gradul utiliză
rii superioare, la nivelul fiecărei 
unități economice, a celei mai noi. 
mai valoroase informații științifice 
de specialitate, și cine alții dacă nu 
proaspeții absolvenți ai învățămintu- 
lui superior stăpînesc mai bine acest 
element hotăritor al progresului teh
nic ? „Așa se face — ne-a declarat 
directorul Vasile Bacalu — că în 
prezent avem o altă optică : începem 
să apelăm la universitari, cu care 
colaborăm excelent în procesul inte
grării, mai cu seamă sub raportul 
soluționării unor probleme de an
samblu și de vîrf pe care le ridică 
proiectarea mijloacelor de automati
zare a producției, în vreme ce apli- 

meselor rotunde, al întilnirilor cu 
autori șl editori, al serilor cultural- 
distractive. de întrebări și răspun
suri. Cartea social-politică. docu
mentele partidului nostru au fost 
făcute cunoscute prin expuneri de 
înaltă ținută teoretică, expoziții de 
carte și lansări de volume noi. E- 
fectul pozitiv a fost accentuat si de 
prezența nemijlocită a activiștilor 
din aparatul cultural central, din 
comitetele județene de partid și de 
cultură, a secretarilor comitetelor de 
partid comunale sau a conducăto
rilor de C.U.A.S.C.. unități economi
ce, școli și, desigur, instituții cul
turale. Prin aceasta efectul de mar- 
ginalizare. observabil la edițiile an
terioare in unele localități, a fost 
înlăturat cu mai multă hotărire. a- 
tentia acordată subliniind dintru 
început importanta manifestărilor.

. Nivelul organizatoric mai înalt a 

Pornind de la o tradițională manifestare 
educativă: „LUNA CĂRȚII LA SATE“

desfă- 
cerin- 
diver- 
o mai

dus și la elaborarea mai atentă a 
programelor și, mai ales, la 
șurarea lor mai aproape de 
iele actuale. Avem în vedere 
sificarea paletei activităților, 
bună selecție a personalităților Invi
tate. prezentarea unor cărți valoroa
se. De aici interesul sporit al să
tenilor si specialiștilor ce lucrează 
în unitățile economice, reflectat in 
audienta largă de care s-au bucu
rat. Din relatările ce ne-au parve
nit. rezultă prezența mai largă a oa
menilor maturi, a tineretului și fe
meilor. alături de obișnuita parti
cipare a elevilor. Formalismul unor 
asemenea acțiuni, sesizabil ușor al
tădată, a bătut evident in retrage
re la actuala ediție tocmai prin rea
lul interes conținut în substanța ac
țiunilor. Și 
și prezenta 
continuare 
prestigioase
cărțile acestora sau ale unor înain
tași iluștri au fost la întîlnirea cu 
mii de cetățeni — s-a putut obser
va creșterea preocupărilor pentru 
cunoașterea cărții științifice și a- 
grotehnice. Editurile specializate, oa
menii de știință, cercetătorii au fost 
mai prezânți în dezbaterile privind 
ridicarea calității muncii în unită
țile agricole. în pregătirea profesio
nală a oamenilor satelor, in prezen
tarea unor tehnologii avansate, 
ultimă oră. Cărțile de acest fel 
reținut atenția multora și e de 
teptat ca învățăturile cuprinse 
paginile lor să se regăsească 
munca cotidiană, în recoltele tot mai 
bogate. în producțiile din zooteh
nie. Asemenea acțiuni sint relevan- 

deși cartea beletristică 
scriitorilor au fost in 
preponderente — nume 
ale literaturii noastre.

de 
au 

as
in 
In

carea detaliată a soluțiilor am lncre- 
dințat-o acum tinerilor specialiști 
din întreprindere. Ca prospeți ab
solvenți ai invățămintului superior, 
care-și desfășoară activitatea in uzi
nă, ei fac cel mai bine legătura în
tre gindirea prospectivă universitară, 
chemată să anticipeze nevoile pro
ducției curente, și între moderni
zarea acesteia într-un ritm cel pu
țin egal cu cel atins pe plan mon
dial, spre a se recupera din mers 
întirzierile acumulate pînă astăzi". 
„Și tot ei sint chemați, prin însăși 
structura de virstă din care fac par
te. să asigure continuitatea și ca
racterul sistematic al acestor preocu
pări și acestor eforturi — ne-a spus 
inginerul Mihai Hirșova, șeful ate
lierului de proiectare a tehnologiei 
sudurii — cu atît mai mult cu cit 
unele inițiative de modernizare luate 
în anii trecuți n-au dus la rezulta
tele scontate tocmai din pricină că 
intensitatea lor a scăzut pe parcurs". 
Acestei perspective de evaluare i se 
raliază și tineri absolvenți ai învă- 
țărpintului superior care, dincolo de 
nuanțele și de argumentele diferite 
cu care-și susțin opiniile, se regă
sesc în concluzia că intre activitatea 
de pregătire universitară și cea din 
producție se cer o continuitate fi
rească și o funcționalitate organică, 
atit sub raportul îmbogățirii neconte
nite a cunoștințelor, cît și al con
vertirii acestora in remarcabile crea
ții științifico-tehnice.

Dar, în lumina principiilor de mai 
sus, interlocutorii noștri se regăsesc 
și intr-o altă concluzie : pentru a fi 
cei dintîi purtători ai progresului 
științifico-tehnic și factori activi ai 
modernizării producției, e nevoie ca 
absolvenții invățămintului superior 
să fi parcurs cel mai bun program 
de pregătire universitară, iar ob
servațiile formulate în scopul opti
mizării acestuia, dincolo de condiți
ile specifice, individuale pe care se 
întemeiază, atestă implicit un va
loros potențial de idei, oricînd bine
venit in acțiunea de perfecționare a 
raporturilor de conlucrare dintre in- 
vățămînt, cercetare și producție. Din 
această perspectivă să reținem, mal 
întîi, dezideratul, unanim formulat 
în întreprinderea amintită, ca învă- 
țămîntul superior să confere o sub
stanță sporită pregătirii studenților 
în profil larg. Numai că pregătirea 
în profil larg — au ținut să preci
zeze interlocutorii noștri, intre care 
și proaspeții ingineri Paul Crăciun, 
Emma Rogobete, Mirela Bîrlan — nu 
înseamnă cantonarea în spațiul idei
lor generale, ci formarea universita
ră de amplă perspectivă, capabilă de 
vaste creații interdisciplinare, riguros 
aplicate necesităților practice. Ca 
atare, unui specialist în tehnologia 
construcțiilor de mașini, bunăoară, 
i se cer cunoștințe fundamentale și 
în domeniul electronicii, al tehnici
lor moderne de calcul, astfel incit, 
în raport de exigențele specifice vi
itorului său Ioc de muncă, să-și poa
tă lărgi și aprofunda intervențiile 
inginerești, inclusiv prin crearea 
unor sisteme noi de automatizare. Și 
cu asta încă n-am spus totul : pre
gătire în profil larg înseamnă im
plicit înaltă competență operațională, 
așadar capacitate de organizare și 
de conducere științifică a procese- 

te prin valoarea lor cognitivă, aptă 
să declanșeze lucrătorului de pe o- 
goare voința de perfecționare și, pe 
cit posibil, s-o ajute, să se împli
nească. Ele încep de la simpla cu
riozitate pină la furnizarea unei bi
bliografii și. adesea, deprinderea 
practică a unor metode, tehnici sau 
procedee, adevărate lecții deschise 
de agricultură modernă.

Să consemnăm încă un aspect pro
mițător : au fost prezente — alături 
de editori, autori, cercetători — și 
multe cărți nu numai în miniexpo- 
zițiile din librării. biblioteci sau 
școli, ci și în standuri, la îndemîna 
cumpărătorilor. Centrele de difuzare 
județene, cooperația de consum și-au 
sporit preocuparea pentru a aduce la 
sate acele cărți valoroase, mult cău
tate. care ocoleau în mod obișnuit 
aceste zone. Procesul de omogenizare 
de care aminteam se regăsește astfel 

nu numai Ia nivelul aspirațiilor popu
lației din mediul rural, ci înce
pe să se producă si în satisfacerea 
nemijlocită a solicitărilor prin în
dreptarea unui fond de carte sub
stanțial sporit. Am putea aminti nu
meroase localități, județe chiar, unde 
cu prilejul „Lunii cărții la sate" vîn- 
zarea cărții a cunoscut un salt im
presionant, dezmințind unele aser
țiuni cu privire la rulajul mai di
ficil al unei asemenea mărfi in me
diul rural. Această constatare re
aduce insă din nou în atenție o a- 
numită mentalitate funcționărească, 
defectuoasă, prin care centrele de di
fuzare a cărții dirijează sore sate 
adesea lucrări mai puțin interesan
te, nesolicitate de cititori, uneori 
complet inutile, scoase din stocu
rile greu vandabile. Ne-a fost dat 
să întilnim și cu acest prilej in raf
turile cooperației de consum lucrări 
cu minime șanse de a interesa pe 
cineva, cu atît mai puțin de a fi 
cumpărate pentru a veni în ajuto
rul perfecționării pregătirii profe
sionale, al ridicării nivelului de cul
tură. Factorii care dirijează fluxu
rile cărții către sate au putut con
stata și cu acest prilej marea ca
pacitate de selecție, gustul sigur, 
preferințele ferme ale cititorilor, care 
nu mai pot fi considerați ca lec
tori de categoria a doua, cărora le 
poți oferi orice.

Și totuși, „sechelele" unei apre
cieri lacunare asupra exigentelor 
lectorului de la sate s-au regăsit, 
chiar dacă mai puțin ca altădată, 
în desfășurarea unor acțiuni din ca
drul manifestării. Programul princi
palelor acțiuni întocmit pe plan 

*
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producție, a formațiilor de 
inseamnă. tocmai de aceea, 
cunoștințe economice și arta

lor de 
lucru : 
bogate 
investigației psiho-sociologice, pen
tru că fiecare specialist trebuie să 
fie, in primul rînd. un om care lu
crează cu oamenii, stimulîndu-le 
inițiativa și va!orificîndu-le integral 
capacitatea de creație. Iar însușirea 
unor asemenea cunoștințe reclamă, 
desigur, nu numai prelegeri specia
le. dar și, mai mult încă, o nouă di
mensiune imprimată întregii activi
tăți universitare.

Pornindu-se de aici, nu puține 
dintre propunerile de perfecționare 
a invățămintului superior, formulate 
de proaspeții săi absolvenți, se re
feră, în continuare, la practica stu
denților. Frecventele raportări de 
acest gen sint determinate de forma
lismul și improvizația care încă mai 
marchează pregătirea practico-pro- 
ductivă a studenților din unele fa
cultăți, dar în egală măsură aseme
nea raportări privesc și necesitatea 
ca aceste programe de activitate 
complexă să nu mai fie evaluate 
drept o latură, o componentă, ci eta
pe de sinteză a muncii universitare. 
Ca atare, interlocutorii noștri — între 
care și inginerii Stelian Flueraș, 
Gheorghe Huza, economistul Sever 
Iriza — au formulat propuneri con
crete. la nivelul facultății absolvite, 
pentru o mai bună eșalonare în timp 
și spațiu a programelor de practică, 
astfel incit desfășurarea acestora să 
beneficieze de condiții științifice și 
tehnice optime, iar încheierea lor să 
prilejuiască dezbaterea aprofundată, 
împreună cu specialiștii producției, 
a problemelor esențiale existente atît 
în intreprinderea-gazdă. cît și în do
meniul respectiv de activitate eco
nomică.

Optima integrare socio-profesiona- 
Iă a noilor specialiști reclamă, de a_- 
semenea, perfecționarea activității 
de cercetare și de proiectare din in- 
vățămintul superior. In această or
dine de idei, proaspeți absolvenți — 
intre care inginerii Valeriu Nicules- 
cu. Florin Bandula, economistul Vio
rel Vișan — au adus calde elogii 
prestigioaselor realizări obținute in 
această direcție în fiecare unitate 
de învățămint superior, dar, tot
odată, au ținut să precizeze necesi
tatea resimțită, acum, la nivelul ac
tivităților postuniversitare, ca mun
ca de cercetare și de proiectare să 
fie mai riguros circumscrisă proce
sului de înaltă pregătire calitativă 
— primul și cel mai Însemnat obiec
tiv al muncii universitare. în fond, 
argumentau interlocutorii noștri, toc
mai pregătirea superioară, de înaltă 
calitate, a tuturor specialiștilor im
primă un ritm continuu ascendent 
dezvoltării multilaterale a patriei, 
cu corelativul lui firesc — necesita
tea unui număr sporit de specialiști.

Un argument mai mult în spriji
nul concluziei potrivit căreia con
sultarea sistematică a tuturor tineri
lor specialiști, sub formă de sondaje, 
anchete efectuate la sfîrșitul perioa
dei de stagiu, este indispensabilă în 
acțiunea de perfecționare corelativă 
a invățămintului superior, a cercetă
rii științifice și producției.

Mihai IORDANESCU 
Virqii TATARU 
corespondentul „Scînteii" 

central a lăsat destul loc improvi
zațiilor, schimbărilor de date, re
partiției inegale pe județe, folosirii 
necorespunzătoare a forțelor anga
jate. O serie de activități au fost 
„împinse" către sfîrșitul perioadei, 
altele și-au schimbat caracterul și 
implicit persoanele. De pildă, o ex
punere despre rolul cârtii de isto
rie în edjjcația oamenilor a trebuit 
să fie înlocuită cu o expunere pe 
altă temă, deoarece reprezentantul e- 
diturii invitate avea altă speciali
tate. Alteori s-au anunțat lansări de 
cărți noi in prezența autorilor, dar 
tocmai aceștia... au lipsit, ori s-au 
programat, la concurentă, intilniri cu 
scriitori și dezbateri pe teme a- 
gricole. In asemenea situații s-au a- 
minat de regulă cele din urmă. Fo
losirea personalităților științifice, 
culturale, a redactorilor din edituri 
nu a fost pretutindeni și întotdeau
na corespunzătoare. Au fost cuprin
se in programe persoane respectabi
le. dar care nu puteau face depla
sarea din motive obiective, sau une
le edituri, cu deosebire cele legate 
direct de editarea cârtii destinate lu
crătorilor din agricultură, au în
credințat o asemenea importantă mi
siune cu predilecție unor foști lu
crători. azi pensionari, care — ori
cit s-ar fi străduit — nu mai pot 
fi ..la zi" cu preocupările actuale ale 
editurilor. Deși, in general, edituri
le au angajat forte importante, cu 
prestigiu și influentă în desfășura
rea acestei acțiuni, e de remarcat 
faptul că acestea aparțin mai ales 
scriitorilor și mai puțin domeniului 
științific și tehnic. Or, tocmai a- 
cest spațiu se cere. în condițiile ac
tuale. mai atent cultivat, pe măsu
ra solicitărilor economiei rurale, a 
schimbărilor masive petrecute aici. 
O asemenea situație dovedește încă 
ceva : nevoia de diversificare a câr
tii in lumea satului trebuie să pună 
un mai mare accent pe cartea de 
specialitate, științifică și tehnică, pe 
cooperarea permanentă a cercetării 
cu beneficiarii ei firești, țăranii și 
specialiștii agricoli.

Actuala ediție a „Lunii cărții la 
sate" a dovedit încă o dată, cu pu
terea exemplului, că satul românesc 
contemporan este o entitate cu 
largi deschideri spre .nou. ai căror 
purtători fideli rămin cărțile si mi- 
rabila lor înțelepciune, pe care au
torii. editorii, toți factorii legați de 
răspindirea cuvintului tipărit au da
toria să Ie slujească și să le facă 
cunoscute.

Spectacole de operă și balet
Montări originale ale unor spec

tacole de operă si balet din re
pertoriul clasic universal, precum 
și premiere muzicale românești 
șînt înscrise pe agenda actualei 
stagiuni artistice. Opera Română 
din Capitală transpune scenic cu
noscuta comedie a lui Shakespeare 
„Femeia îndărătnică", regia si co
regrafia spectacolului, ce va fi pre
zentat in premieră duminică. 20 
martie, anarținînd lui Ioan Tu-

J.

Interpreții la „școala9 * * * * 14 operelor majore

9 Teatrul Național 
mare) : Marea — 18; 
tru) : Campionul — 
lier) : Clovnii — 13.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Integrale 
camerale". Recital de orgii Ursula 
Philippi. Program BACII — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Nabucco 
— 18.
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Po
vestea soldățelului de plumb — 14; 
Contesa Maritza — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Uriașii mun
ților — 18.30.
9 Teatrul Mic (14 78 81) : Amurgul 
burghez — 18.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc 
ciudat după scăpătat — 18,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Sflntul Mitică Blajinu — 18.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Livada de vișini — 18: 
(sala studio) : Complotul miliardari
lor — 18.30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic.
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 
18; (sala Giuleștl, 18 04 85) : Visul 
unei nopți de iarnă — 13.
0 Teatrul sat.iric-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo — 18; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Varietăți pe portativ — 19.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9.
• Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 15,30: 18.30.
0 Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Visul unei nopți de vară 
— 18.30.

S-a discutat mult, și nu numai 
in ultima vreme, despre virtuțile 
momentelor muzicale ale stagiunii 
de concerte, despre puterea de 
iradiere pe care aceasta trebuie să 
o exercite în riîîdurile publicului 
celui mai larg, determinind acea 
elevație spirituală ce vizează, fără 
îndoială, nivelurile superioare de 
înțelegere, de pătrundere spre uni
versul intim al operei. Dar. în 
egală măsură, actul educativ al 
manifestării artistice — prin felul 
în care aceasta este concepută și 
coordonată — poate exercita un ro! 
profesional formativ asupra inter- 
preților înșiși. Astfel trebuie înțe
leasă valoarea deosebită a ciclului 
de concerte dedicat. în actuala sta
giune, la filarmonica bucureșteanâ, 
creației simfonice și concertante 
aparținind lui Haydn. Mozart și 
Schubert ; în adevăr, sub bagheta 
unor tineri maeștri, ca Horia An- 
dreescu și Cristian Mandeal, au 
avut loc două asemenea concerte, 
remarcabile prin rigoarea, prin cla
ritatea, prin vitalitatea pe care o 
capătă discursul muzical. In ace
lași sens trebuie apreciat și de
mersul interpretativ al Orchestrei 
de cameră a filarmonicii „Oltenia" 
din Craiova, colectiv condus de 
încercatul dirijor Modest Cichir- 
dan ; incluzind, în exclusivitate, 
lucrări din repertoriul mozartian, 
programul realizat la ‘Ateneul Ro
mân cu participarea solistică de o 
maleabilă muzicalitate a violonistei 
Cristina Anghelescu — a beneficiat 
de un elan constructiv contaminant, 
în mod cert, cultivarea clasicilor 
muzicii românești și universale tre
buie să rămină o permanență în 
munca fiecărui muzician interpret.

Este cunoscut faptul că valoarea, 
nivelul calitativ al unei stagiuni 
de concerte rezidă, in importantă 
măsură, in doza de eveniment pe 
care o reține fiecare manifestare a 
acesteia. Filarmonica bucureșteanâ 
a prezentat, sub bagheta dirijorului 
belgian Andre Neve, două impor
tante creații ale repertoriului nos-
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A venit și anotimpul în care lo
cuitorii satelor incep să mute, trep
tat. treptat, cea mai mare parte din 
rosturile muncii și activității lor in 
cimp. Așa se explică și faptul pen
tru care însemnărilor de fată — pro- 
punîndu-și să prezinte unele aspecte 
legate de modul in care munca po
litico-educativă este subordonată ce
rințelor actuale ale desfășurării cam
paniei agricole de primăvară — li 
s-au oferit ca material documentar 
fapte și situații de sezon 
munele Vrancei.

...Cooperatorii din Surata 
gajat și sint hotărîți ca in 
să obțină producții mari la 
sfeclă de zahăr, orz și la 
culturi. La sfecla de zahăr, de exem
plu. vor să generalizeze producția in 
toate fermele cultivatoare la 85 tone 
la hectar. Va fi posibil 1 Argumente 
sint : una dintre echipe a „sărit" a- 
nul trecut chiar peste această pro
ducție. Este un bun ciștigat. care a- 
cum a devenit „sîmburele" muncii 
de propagandă pentru o recoltă-re- 
cord la această cultură. Agricultorii 
de frunte, specialiștii, mecanizatorii 
cei mai buni. în prag de declan
șare a lucrărilor, sint acolo unde se 
hotărăște calitatea semințelor, mașini
lor agricole — cu alte cuvinte acolo 
unde pregătirile cunosc ultimele re
tușuri — și vorbesc despre cum au 
lucrat fruntașii, cum trebuie să lu
creze și ei. toti cooperatorii. Se în
vață chiar și din neajunsurile care 
sint aduse în discuție, se spune des
pre cum nu trebuie făcut un lucru 
care anul trecut a diminuat recolta.

— Discuțiile de la om la om sint 
acum la „ordinea zilei" — ne spunea 
tovarășul Alecu Dogaru. secretar cu 
probleme de propagandă al comite
tului comunal de partid Suraia. Te
renul muncii politice s-a mutat în 
cimp. acolo unde deja sînt oamenii. 
Am avut grijă să reactualizăm și ga
zetele de perete din ferme, jurnalele 
de campanie, cum le spunem noi, 
care sint prezente în campanie cu 
sfatul specialistului, cu rezultatele 
la zi. bune sau mai puțin bune, ale 
membrilor cooperatori nominalizați 
și intr-un caz. și în altul. Acum, la 
sediul cooperativei vine mai puțină 
lume. Mai trec pe aici șefii de fer
mă și de echipă pentru probleme de 
organizare a muncii, de aprovizio
nare. S-a avut in vedere acest lucru 
și. tocmai de aceea, la sediul unită
ții au fost afișate grafice compara
tive cu producțiile pe culturi, pe e- 
chipe, cu retribuțiile obținute. Mă-

Aspect din laboratorul de chimie al Liceului „înfrățirea" din Oradea Foto : E. Dichiseanu

gearu. Pe prima scenă lirică a tă
rii este montată, de asemenea, ca
podopera shakespeariană ..Hamlet", 
într-un spectacol de operă de înal
tă ținută artistică, a cărui regie 
este semnată de George Teodo- 
rescu. Din repertoriul clasic, ope
ra bucureșteanâ a ales, totodată, 
cunoscuta comedie a lui Donizetti 
„Don Pasquale" in regia lui Jean 
Rinzescu. spectacol ce va fi pre
zentat luna viitoare. x 

tru concertant și simfonic : Concer
tul pentru vioară și orchestră de 
Wilhelm Berger, lucrare laureată, 
in urmă cu peste două decenii. Ia 
concursul de compoziție de la 
Bruxelles, și prezentată, de această 
dată, cu inspirată aplecare profe
sională de către violonistul Daniel 
Podlovschi, precum și, in primă 
audiție bucureșteanâ, cea de-a cin- 
cea Simfonie, impresionantă prin 
problematica ei. lucrare aparținind 
compozitoarei Liana Alexandra. A 
fost un exemplu privind modul în 
care organizatorii vieții de concert 
pot și trebuie să propulseze creația 
noastră în circuitul valorilor euro
pene. (Un deziderat similar îl îm
plinește și recentul eveniment 
discografic, oferit de casa „Elec- 
trecord" : Concertul pentru orches
tră de coarde de Paul Constanti- 
nescu. precum și Simfonia nr. 40, 
în sol minor, de Mozart, pre
luate — în baza unei înregistrări 
in tehnică „digital" — din concer
tul public oferit în celebra sală 
„Concertgebouw", din Amsterdam, 
de Orchestra de cameră olandeză 
aflată sub conducerea dirijorului 
Horia Andreescu). Principalele 
noastre instituții de concert, atît 
Filarmonica „George Enescu", cît și 
Radioteleviziunea Română, manifes
tă o grijă îndreptățită, responsabilă 
în direcția promovării creației com
pozitorilor de autentic talent, pro
venit! din generațiile mai tinere.

Totodată. Studioul de concerte 
din str. Nuferilor constituie locul 
atit de rivnit pentru întîlnirile. pe 
podium, ale maeștrilor cu interpreti 
provenit! din generațiile mai tinere: 
mă gindesc la evoluția memorabilă 
a clarinetistului Aurelian Octav 
Popa, aflat în compania prețioasă, 
dar insuficient coordonată in spirit 
cameral a violonistelor Cristina 
Anghelescu și Luminița Petre-Ro- 
gacev, la evoluția — atit de apre
ciată de un numeros și entuziast 
public — maeștrilor Ion Voicu și 
losif Conta, alături de tinărul și 
talentatul pianist Valeriu Rogacev.

la re-
actual

și al

car în treacăt și tot se zăbovește in 
fața acestor machete de sinteză. Im
portant este că ele îndeamnă 
flecții și acțiune neintirziată.

...La Dumbrăveni, sezonul 
al campaniei. de primăvară 
muncii de propagandă are față de 
anul trecut două obiective noi de re
zolvat, pe lingă celelalte de tradiție, 
verificate de producție. Despre aces
tea ne-au vorbit Sita Niță. secre
tarul comitetului comunal de partid. 
Ionel Stoica, secretar adjunct cu 
probleme de propagandă, și Amalia 
Dima, inginer-șef al cooperativei a-

însemnări din comune 
ale județului Vrancea

gricole de producție. Primul obiec
tiv : in urma discuțiilor cu navetiștii 
din comună, fiecare dintre aceștia sâ 
angajeze unele suprafețe de teren 
pe care să le lucreze in timpul li
ber. Este o cerință obiectivă, deoare
ce in cooperativă nu prisosește forța 
de muncă. Cu instituțiile din comu
nă s-au clarificat problemele si s-au 
și repartizat sarcinile.

Al doilea obiectiv : in comună sînt 
și mulți pensionari. Cu unii s-a dis
cutat. cu alții urmează să se vor
bească despre sporirea contribuției 
lor la activitatea cooperativei. Pină 
acum s-a ajuns la un fapt cert : 
pensionarii pot angaja execuția lu
crărilor pe cel puțin două hectare 
de legume și zarzavaturi. A fost ales 
și șeful de echipă pe care ei l-au 
propus și munca a și început.

Cind munca politico-educativă, 
formele ei adaptate la specificul o- 
biectivului ce urmează a fi atins 
are in primul rînd un scop bine pre
cizat. iși vădește, ca in cazurile de 
față, utilitatea și eficienta. Notații 
in aoest sens am avut posibilitatea 
să facem și în comunele Țifeștl. 
Străoane. Măicănești și în alte loca
lități. Din păcate, nu peste tot con
statările au fost de natura celor 
menționate mai sus. In comuna 
Sihlea. de exemplu, localitate care 
este si reședința consiliului unic a- 
groindustrial cu același nume, pri
mele semne ale felului în care nu 
trebuie concepută activitatea de pro
pagandă apar in fața sediului poli- 
tico-administrativ. Gazeta de stradă 
— cu rubrici goale, cu un material 
perimat. In interiorul sediului, pe

La Teatrul liric din Constanța 
a avut loc. săptămîna aceasta, pre
miera unei alte cunoscute opere 
din repertoriul clasic universal al 
genului — „Lucia di Lammermoor" 
de Donizetti.

Spectacolul a fost pus în scenă 
de regizorul A. I. Arbore.

Pregătind apropiata stagiune es
tivală a Litoralului, același colectiv 
artistic a orezentat. recent, mu
zicalul românesc. „Examene, exa
mene...".

$i totuși să nu uităm că Orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii, diri
jată de losif Conta — artist dotat 
cu un special simț al evenimentului 
artistic — are o importantă datorie 
față de publicul bucureștean ; este 
vorba de promisiunea 'făcută și 
doar parțial împlinită in ultimele 
două stagiuni, de a continua reali
zarea ciclului integral al simfonii
lor și concertelor mozartiene, cu 
participarea tinerilor noștri inter
pret, o inițiativă temerară ce me
rită și poate fi împlinită.

In domeniul artei cîntului vocal, 
două sint evenimentele de consem
nat. în primul rînd recitalul susți
nut la Ateneul Român de tenorul 
peruan Luigi Alva. 11 urmărim, la 
posturile noastre de radio șl televi
ziune, de mai Sine de trei decenii. în 
companii dintre cele 
gioase, in imprimări 
devenite de referință ; 
el însuși' un nume de 
galeria marilor voci 
noastre, iar longevitatea 
sale se explică prin tehnica sa 
vocală de o uimitoare siguranță ; 
i se adaugă muzicalitatea fină, 
știința profundă, permanent vie a 
stilului. Tot între 
această dată 
se cere trecut 
ținută, oferit, 
nume de primă mărime ale teatru
lui nostru liric, de tenorul Ionel 
Voineag, in calitate de protagonist, 
făcind o superioară demonstrație 
de profesionalism, de bun gust 
ireproșabil. împreună cu el. au 
evoluat: Eugenia Moldoveanu, Sanda 
Șandru, Silvia Voinea, Valentin 
Teodorian, Dan Serbac și alții, ală
turi de care au apărut voci mai 
tinere, cum sint cele ale Feliciei 
Filip și Angelei Burlacu. O dis
tincție specială trebuie făcută refe
ritor la evoluția ansamblului coral, 
în special a corului de bărbați, con
dus de maestrul de cor Stelian 
Olariu.

mai presti- 
discografice 
Alva este 
referință în 
ale epocii 

carierei 
prin tehnica

evenimente, de 
la Opera Română, 

recitalul de aleasă 
în compania unor

Dumitru AVAKIAN 

I

holuri, o ambiantă neprimitoare, lip
sesc materialele ce ar putea consti
tui substanța unei propagande vizua
le percutante, eficiente. Discuția cu 
Georgeta lonescu. secretar adjunct 
cu probleme de propagandă ai co
mitetului comunal de partid, se re
zumă la observația : „Sint singură, 
ce pot să fac ?“. Au fost cuvintele 
care au revenit cel mai frecvent in 
discuția noastră. Despre un program 
de activitate al consiliului comunal 
de educație și cultură socialistă, a- 
decvat cerințelor campaniei de pri
măvară. nu ni s-a vorbit, fiindcă nu 
există'. Propaganda vizuală se „lu
crează". Pînă cind ? Nu se știe. Și 
cam atît am putut constata la 
Sihlea. In comuna Bordești — in
tenții frumoase, planuri și programe 
„puse la punct" in dosare si multe 
asigurări din partea secretarului cu 
probleme de propagandă al comite
tului comunal de partid, tovarășa 
Maria Apostol, că în curînd totul va 
fi în ordine. Sugerăm totuși ca pînă 
atunci să se înceapă cu ordinea 
lucrurilor din preajma primăriei : 
gazetele de stradă să fie „trezite" 
la realitate, la căminul cultural 
să se facă „primenirile de pri
măvară" pentru ca acțiunile propuse 
aici să aibă și ambianța necesară, 
la sediul C.A.P. „Gazeta agriculto
rului" să „spună" și ea ceva. Dealt
fel. nu demult s-a analizat felul 
cum consiliul de educație și cultură 
socialistă se preocupă de realizarea 
propagandei vizuale in comună. S-a 
adoptat cu acest prilej și un pro
gram de măsuri, din care am reți
nut : „Antrenarea șefilor de institu
ții la reactualizarea propagandei vi
zuale". „realizarea a două panouri 
mari de către cooperație șt dispensar" 
și ca ultim punct al programului 
„realizarea panoului de la intrarea 
în comună, care este deteriorat". Și 
cam atît. Nu-i prea puțin ?

La Bordești, ca și la Sihlea. se 
mai crede că primăvara incă-i de
parte. Și se crede, desigur, greșit.

Dan DRAGULESCU
■ corespondentul „Scînteii"

Telex
La sfirșft de săptâmlnă (parțial 
color)
Săptămîna politică 
închiderea programului 
Telejurnal
Strălucită solie de pace, prietenie 
și colaborare (color). Vizita to
varășului Nicoiae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Ghana și 
Republica Liberia
Iubirea noastră, patria română. 
Emisiune muzical-literar-coregra- 
Ilcă (color)
Teleenclolopedia (color)
Film artistic (color). „Orașul vă
zut de sus". Producție a Casei de 
filme 1. Cu . Margareta Po- 
gonat, George Constantin,. Ilarlon 
Ciobanu, Aurel Giuirumia, Zepbi 
Alșec, Corado Negreanu, Petre 
Gheorghiu, lea Matache, Cornel 
Revent, Anca Pandrea. Scenariul 
Marcel Păruș, Dumitru Solomon. 
Regia Lucian Bratu
Melodii de neuitat (color) 

22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

cinema

soare : LUMINA
13: 15; 17: 19. CUL-

— 9; 11; 13; 15;

dirigenție : LIRA 
13: 15; 17: 19, MIO- 

9; 11: 13: 15; 17 
12,30; 15;

se plătește : POPULAR
— 15: 17; 19.
literatură la film : PATRIA
— 9: 11.30: 14: 16,30; 19.

ușor cu bărbații : SALA 
PALATULUI — 17,15; 19.30, 
(11 03 72) - 9; li: 13; 15:

9:

• Iacob : VICTORIA (16 28 79) — 9;
LI.30; 14; 16,30; 19. FLAMURA
(85 77 12) — 9: 11,30; 14; 16,30: 19.

Zimbet de
(14 74 16)- — 9; 11; 
TURAL (83 50 13) 
17; 19.
• Extemporal la
(31 71 71) — 9; 11;
RITA (14 27 14) -
19, STUDIO (59 53 15) — 10
17,15; 19.30.
• Totul
(35 15 17) 
d De la 
(11 86 25) 
9 Nu e 
MICA A 
SCALA ...........................................
17J5: 19.30, FAVORIT (45 31 70) 
11; 13: 15; 17; 19.
• Cursa secolului ; TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 11 ; 13: 15: 17; 19.
• Incoruptibilul de la etajul XIX :
GRI VITA (17 08 58) — 9: 11 ; 13; 15: 
17; 19. AURORA (35 04 66) — 9: 11:
13; 15: 17: 19.
3 Misiune specială : DACTA (50 33 94)
— 15; 17; 19, ARTA (21 31 86) — 9 
13* 15’ 17’ 19.
• Biciul fermecat : PACEA (71 30 85)
— 8.30; 10.30: 12.30: 14.30: 16,45: 19.
a Un pas greșit : DRUMUL SĂRII 
(31 2R 13) — 15; 17: 19.

Mesagerul invincibil : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19.
9 Miss Iugoslavia ; FERENTARI 
(80 49 85) — 15 ; 17; 19, MUNCA
f21 50 97) — 15; 17; 19.
4* Program special pentru copii și ti
neret — 9: 11; 13; 15. Revoltă în Cos
mos — 17; 19 : DOINA (16 35 38).

; 11:

teatre
(14 7171. sala 
(sala amfitea- 
18 ; (sala ate-
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Cronica zilei
Ambasadorul Republicii Populare 

Bulgaria la București, Boncio Mitev, 
a oferit, vineri, o recepție cu prilejul 
încheierii misiunii sale in țara 
noastră.

Au participat Constantin Radu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
adjuncți de șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, ac
tiviști de partid și de .stat, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Cu ocazia celei de-a 32-a aniver

sări a Zilei independenței — sărbă
toarea națională a Republicii Tuni
siene — ambasadorul acestei țări Ia 
București, Lies Gastli. a oferit, vi
neri. o recepție.

Au luat parte Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
membri ai guvernului, reprezentanți 
ai conducerii unor ministere și insti

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada R.E Germania
La Ambasada Republicii Federale 

Germania la București a avut loc, 
vineri, prezentarea de condoleanțe in 
legătură cu incetarea din viață a 
fostului cancelar vest-german Kurt 
Georg Kiesinger.

Condoleanțele au fost prezentate

Noutăți in unitățile
O călătorie cu trenul, de citeva 

ceasuri bune, pare monotonă fără 
compania unui radioreceptor por
tabil. O excursie la munte sau la 
mare este aproape de neconceput 
fără muzică sau fără știrile „la zi" 
despre viața Planetei. în propriile 
locuințe, singurătatea nu-și poate 
face loc in prezența unui radio
receptor staționar. Trăim un timp 
de evenimente dense cu noutăți' in 
toate domeniile. A nu le afla, a 
nu le ști la vreme înseamnă a nu 
fi in pas cu... timpul. Așadar, este 
bine să fim informați și prin a- 
ceastă formă de mass-media pe 
care ne-o oferă epoca modernă : 
radioreceptorul de buzunar, porta
bil sau staționar.

Un raid prin citeva magazine ale 
comerțului de stat din Capitală este 
edificator privind circulația acestor 
aparate. Adolescenții solicită „JU
NIOR", „IRIS", „TOP". „SOLO- 
100", „SONG" sau „TERRA" — 
obiecte minuscule, ușor de purtat 
intr-un buzunar. Fiecare cîntărește 
între 200-250 de grame și funcțio
nează pe două sau patru baterii 
R-6, avînd una sau două lungimi 
de undă. Cei mai in virstă vizează 
dubla funcționalitate a acestora : 
la baterii și la rețeaua electrică. 
Si-atunci este explicabil de ce sint 
foarte căutate „SOLO-300", „SOLO- 
500". „COSMOS". ..GLORIA", 
„MILCOV". „DUO" — Intre trei și 
cinci lungimi de undă, toate ușor 
de purtat. La magazinul „Bucu
rești". de pildă, dintre radiorecep
toarele amintite, mai existau la 
vinzare ..TOP". „IRIS", „SOLO- 
500". iar dintre aparatele staționare, 
„BUCUR-6". cu carcasă de lemn, 
aparat stereo, cu două boxe, pro
dus al întreprinderii ..Electronica", 
și „OLIMPIC", ambele cu patru 
lungimi de undă, al doilea prevă
zut și cu pick-up. La magazinul 
„Victoria", in afară de „SOLO-IOO"

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
ÎN SEMIFINALELE C.C.E.:

Steaua București — Benfica Lisabona 
Real Madrid - P.S.V. Eindhoven

Așadar, următoarea parteneră pen
tru Steaua București. campioana 
României, se numește Benfica Lisa
bona, echipa care s-a calificat in se
mifinala „Cupei Campionilor Euro
peni", in dauna unui mai vechi ad
versar al fotbaliștilor noștri. An- 
derlecht. N-am putea spune că parte
nerul de la 6 aprilie al Stelei este 
mai puțin valoros decit Real Ma
drid sau Eindhoven, celelalte două 
semifinaliste, dar. in avionul care-i 
aducea pe fotbaliștii români de la 
Glasgow, majoritatea jucătorilor noș
tri își doreau foarte mult o asemenea 
întîlnire. De ce ? Ungureanu aștep
ta de mult o revanșă cu fotbalul 
portughez. Mai întii, pentru marea 
ratare cu Universitatea Craiova, din 
semifinalele Cupei U.E.F.A. (1983), 
cind, pe stadionul „Luce" din Lisa
bona, craiovenii au făcut un joc ex
celent. iar in retur, pe teren propriu, 
la Craiova, au ratat calificarea în fi
nala competiției. Dar. din păcate, 
excelentul fundaș stelist nu va pu
tea juca decit în al doilea joc, avînd 
acumulate două cartonașe galbene.

După aflarea tragerii la sorți, am 
stat de vorbă cu cîțiva din jucătorii 
noștri campioni. Căpitanul echipei, 
Tudorel Stoica, vrea să-mi readucă in 

> memorie discuția noastră din seara 
reîntoarcerii de la Glasgow : „Am 
dorit foarte mult să ne intîlnim cu 
Benfica, pentru că practică un joc 
foarte aproape de ce] pe care-1 ju
căm și noi, cu eleganță și cu mai pu
ține brutalități, cum a fost cel cu 
Rangers. Am citit ce au scris unii 
ziariști despre felicitările jucătorilor 
scoțieni adresate nouă. într-adevăr, 
a venit in cabina noastră Sounnes, 

, așa cum a ieșit de pe teren, să ne 
ureze noroc. Gest frumos prin care ar 
fi vrut poate să-l șteargă pe cel care 
a dus la faultarea grosolană A Iui 
Rotariu. pentru care arbitrul i-a ară
tat cartonașul galben".

Fiindcă Stoica a redeschis discu
ția, să reproducem o declarație a că

IN DIVIZIA A LA FOTBAL, ETAPA A 20-A
Steaua joacă la Slatina, Dinamo pe terenul Sportului studențesc
Sub impresia frumoasei reușite a 

echipei noastre campioane. Steaua 
București, care — onorindu-si valo
roasa sa carte de vizită și palma
resul international — iși continuă 
cursa in „Cupa campionilor euro
peni". iubitorii fotbalului vor lua din 
nou drumul stadioanelor pentru a 
asista la meciurile diviziei A. As
tăzi au loc opt partide din cea de-a 
20-a etapă. Dinamoviștii bucureștenj 
(locul 2) se intilnesc. pe stadionul 
din Regie, cu Sportul studențesc 
(14). Victoria București (locul 3) pri
mește. pe terenul din șoseaua Stefan

★

POLO. în turneul internațional de 
polo pe apă de la Budapesta, echipa 
Dinamo București a întrecut cu sco
rul de 10—7 (2—1. 3—2, 1—3. 4—1)
formația cehoslovacă C.H.K. din Ko- 
sioe. într-o altă partidă, echipa Gli- 
fada (Grecia) a învins cu 9—6 for
mația franceză Nisa. 

tuții centrale, oameni de cultură șl 
artă, alte persoane oficiale.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră.

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Tunisiene, vineri a avut loc în 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea si 
Asociația de prietenie româno-tuni- 
siană. in cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din 
această țară.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de priete
nie româno-tunisiană. reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe și 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, un nu
meros public.

A fost prezent Lies Gastli. amba
sadorul Republicif Tunisiene la 
București.

(Agerpres)

de Constantin Radu, viceprim-minis
tru al guvernului. Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe.

A fost păstrat un moment de recu
legere și s-a semnat in cartea de 
condoleanțe.

comerțului de stat
și „GLORIA", erau puse la dispo
ziția cumpărătorilor o diversitate de 
aparate de buzunar și portabile, 
de o apreciere j. deosebită bucu- 
nndu-se „DUO", aparat pe circuite 
integrate, cu design modern, cu un 
consum redus de energie, și „CLUB" 
— cu patru lungimi de undă. Și 
la alte magazine ale comerțului de 
stat, profilate pe vinzarea acestor 
obiecte de folosință îndelungată, 
ca „Electrotehnica" din bd, Ma- 
gheru, „Electrolux" din Calea Vic
toriei, magazinele din Piața Delfi
nului, Șoseaua Giurgiului, Moșilor 
262—264, Ștefan cel Mare nr. 12, 
raioanele specializate ale magazi
nelor „BIG" Berceni, I.C.S. „Uni
rea", Titan, „Bucur-Obor" se află 
îa vinzare radioreceptoare porta
bile, staționare, de buzunar. Cu un 
singur amendament : din rafturile 
unora dispăruse, de pildă. „GLO
RIA", din ale altora „MILCOV" 
sau „DUO". Poate că furnizorul — 
cunoscuta întreprindere „Tehnoton" 
Iași, prin I.C.R.T.I., va reuși să-și 
trimită produsele mai operativ, în 
funcție de solicitările cumpărători
lor. la magazinele si unitățile de 
profil din București si din toate 
județele tării. Cert e că aceste a- 
parate se caută, se vind.

Cu probe de anduranță — de cite 
1 000 de ore. după cum ne con
firmă specialiștii —. cu funcționa
re normată de circa 10 ani. cu ter
men de garanție de 12 luni, radio
receptoarele menționate poartă gi
rul competenței electronicii româ
nești. Și, după cum sintem infor
mați de factori de răspundere din 
Ministerul Comerțului Interior, a- 
ceste radioreceptoare se găsesc în 
majoritatea raioanelor specializate 
ale magazinelor comerțului de stat 
și unităților de profil din întreaga 
țară.

Marta CUIBUȘ

pitanului scoțian, publicată Intr-un 
excelent program dedicat jocului din 
seara de 16 martie : „Cind s-au tras 
la sorți sferturile de finală, am fost 
mulțumit că am căzut cu Steaua, 
într-o anumită măsură, declarația pe 
care am făcut-o atunci a fost deter
minată de o anume ignoranță, pentru 
că nu am cunoscut exact adevăratul 
calibru al echipei române. Văzindu-i 
șijucînd împotriva lor, pot spune că 
ei sint la fel de puternici ca oricare 
alt adversar pe care ni I-ar fi hără
zit sorții..." Și intr-adevăr, echipa 
română a fost puternică șl s-a ca
lificat In semifinalele competiției, 
dejucînd toate planurile de viitor ale 
echipei Rangers, care, așa cum stă 
scris în programul jocului de care 
aminteam, iși planificase, după par
tida cu Steaua, trei jocuri de cam
pionat, apoi, la 6 aprilie, primul joc 
din semifinale, după care alte două 
partide din campionat și a doua se
mifinală la 20 aprilie, iar la 25 mai. 
finala Cupei Campionilor Europeni 
pe stadionul din Stuttgart. O plani
ficare tipic englezească, fără ca 
Sounnes să tină seama, așa cum spu
nea. de echipa Steaua care este o 
forță in fotbalul european.

Deci. Ia 6 aprilie. Ia București, pri
ma partidă cu Benfica Lisabona, iar 
la 20 aprilie returul. în cealaltă se
mifinală. Real Madrid va întilni în 
primul joc, pe teren propriu, pe 
Eindhoven.

Petre CRISTEA
★

Iată și programul semifinalelor în 
celelalte două competiții continen
tale : „Cupa Cupelor" : F.C. Mali
nes — Atalanta Bergamo ; Olym- 
pique Marsilia — Ajax Amsterdam ; 
„Cupa U.E.F.A." : F.C. Bruges - 
Espanol Barcelona : Bayer Leverku
sen — Werder Bremen.

Partidele tur se vor disputa la 
6 aprilie, iar returul la 20 aprilie.

cel Mare, replica echipei S.C. Bacău 
(15). Iată și celelalte meciuri de as
tăzi: A.S.A. Tg. Mureș (10) — Poli
tehnica Timișoara (11). Flacăra Mo- 
reni (6) — C.S.M. Suceava (16), 
F.C.M. Brașov (9) — Universitatea 
Cluj-Napoca (13). Petrolul Ploiești 
(18) — Rapid (17). Otelul Galați (4)
— Corvinul Hunedoara (5) și F.C. 
Argeș (12) — Universitatea Craiova 
(7). Toate meciurile de azi incep la 
ora 15.30.

Meciul F.C. Olt — Steaua va avea 
loc miine, la Slatina.

♦
SCHI. Proba feminină de 30 km 

din cadrul concursului internațional 
de schi de la Holmonkollen (Norve
gia) a revenit finlandezei Marjo Ma- 
tikainon. cronometrată cu timpul de 
Ih 35'32”. Pe locurile următoare : 
Maria Kirvesniemi (Finlanda) — 
lh 35’38” și Mărit Wold (Norvegia)
— lh 35’58”.

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

Din veștile transmise de corespondenții „Scînteii"
DOLJ : Soluții tehnologice 

moderne
Specialiștii Trustului de antre

priză generală construcții indus
triale Craiova au pus la punct noi 
tehnologii cu inaltă eficientă eco
nomică. Astfei. un colectiv condus 
de inginerii Maria Romaniuc și 
Viorel Călugăru a elaborat o nouă 
tehnologie de realizare a estaca
dei pentru benzi transportoare, 
care se aplică Ia centralele electri
ce de termoficare ne cărbune. în 
prezent, se realizează la sol tron
soane de estacadă ce conțin si ele
mente de închidere ce sint mon
tate cu ajutorul macaralelor de 
mare capacitate, fapt ce duce la 
scurtarea termenului de execuție. 
Totodată, s-a elaborat o nouă so
luție constructivă pentru galeriile 
de evacuare a apelor pluviale pe 
sub depozitele de zgură si cenușă 
de la termocentrale. Fată de ve
chiul procedeu, noua soluție constă 
in introducerea In structura de re
zistentă la partea interioară a ga
leriei a unor unde prefabricate 
nervurate. ce elimină cofrajele in
terioare folosite Dină acum, ceea 
ce face posibilă reducerea termenu
lui de execuție a galeriilor cu a- 
proape 9 luni. (Nicolae Băbălău).

SUCEAVA : Valorificarea 
potențialului 

hidroenergetic
în județul Suceava se acționează 

cu bune rezultate pentru valorifi
carea potențialului energetic al 
apelor curgătoare. Astfel, în pe
rioada 1980—1987 au fost construite 
32 microhidrocentrale și centrale 
hidroelectrice de mică putere, care 
totalizează o putere instalată de 
15 MW. Și chiar dacă anul trecut 
s-a caracterizat printr-o secetă 
pronunțată, s-au produs peste 10 
milioane kWh. ceea ce echivalează 
cu necesarul de energie electrică 
pe 5 luni al tuturor unităților agri
cole din județ. în prezent, se află 
In execuție alte 19 asemenea obiec
tive, urmînd ca 9 dintre ele să fie 
puse în funcțiune incă in acest an. 
(Sava Bejinariu).

BIHOR : Constructorii 
de locuințe se grăbesc
Organizarea superioară a activi

tății pe șantiere, atenția deosebită 
.acordată mecanizării lucrărilor și 
creșterii productivității muncii sint 
principalii factori care au condus 
la realizarea in avans a sarcinilor 
de plan pe primul trimestru In 
sectorul construcției de locuințe în 
județul Bihor.

— Acest prim trimestru Inseams 
nă pentru noi Începerea lucrărilor * 
Ia două noi ansambluri de locuințe 
în zonele Dimitrie Cantemir și 
Dragoș Vodă, redimensionind ast
fel urbanistic Importante artere da 
penetrație — dinspre Cluj și Deva 

vremea

ÎN POFIDA ASERȚIUNILOR INSISTENT PROPAGATE ÎN OCCIDENT

Cursa înarmărilor este o cursă spre regres economic

— în municipiul de pe Crișul Re
pede, în spiritul indicațiilor for
mulate de secretarul general al 
partidului cu prilejul vizitei de 
îucru efectuate în județul Bihor în 
iunie 1987. Totodată — ne spune 
inginerul Traian Bonta, directorul 
Trustului de antrepriză generală 
pentru construcții montaj Bihor — 
prin construirea a peste 200 apar
tamente in mediul rural, cu pre
cădere in centrele consiliilor agro
industriale. se va asigura îmbună
tățirea sistematizării si contura
rea centrelor civice în aceste loca
lități.

De menționat că in 1988 zestrea 
așezărilor bihorene se va îmbogăți 
cu incă 2 500 apartamente, ale căror 
proiecte se remarcă printr-o îmbi
nare armonioasă a elementelor 
tradiționale cu cerințele arhitec
turii moderne. (loan Laza) .

SATU MARE : O inițiativă 
a tineretului

în tlnărul și modernul cartier 
Micro-17 din Satu Mare, unde conti
nuă să se înalte noi blocuri, s-a 
deschis un nou șantier al tineretului, 
organizat de comitetul județean 
U.T.C., sub mobilizatoarea deviză : 
„Tineri, să ne construim propria 
casă". Această acțiune, devenită 
tradițională, s-a materializat pină 
acum, de-a lungul anilor, în con
struirea a circa 1 000 de aparta
mente cu aportul propriilor bene
ficiari, adică tinerii muncitori și 
tinerii specialiști din diferite do
menii de activitate, împreună cu 
familiile lor. Cei 200 de brigadieri 
ciți numără actuala serie au pornit 
cu multă rivnă și însuflețire lucrul 
pa acest șantier, organizat în ca
drul întreprinderii de antrepriză 
construcții-montaj Satu Mare, con
tribuind la grăbirea execuției noi
lor apartamente în care ei în
șiși vor locui. (Octav Grumeza).

MUREȘ : In circuitul 
productiv — cantități 
sporite de materiale 

refolosibile
Oamenii muncii din industria 

județului Mureș au reușit să atra
gă in circuitul productiv însemna
te cantități de materiale refolo
sibile. Astfel, prin aplicarea a 
numeroase soluții tehnologice noi, 
de mare eficiență. in perioada 
care a trecut din acest an au fost 
recuperate, prin recondiționări și 
reșapări, mai bine de 50 la sută din 
anvelopele vechi, ceea ce a dus la 
economisirea unor însemnate can
tități de cauciuc sintetic și natural, 
de cord textil și metalic, de ener
gie și combustibil. Totodată, prin 
.ațragejțea ip circuitul.. prpducUv. a 
unor însemnate cantități de cioburi 
din sticlă, consumul de materii pri
me de bază a fost diminuat cu 
aproape 20 la sută. De remarcat că, 
In perioada care a trecut din ac
tualul cincinal, au fost colectate

tațiile izolate. Vtntul va prezenta in
tensificări din sector nordic, îndeosebi 
în prima parte a Intervalului, cu vi
teze de 10—60 kilometri pe oră în estul 
țării, iar la munte cu 70—B0 kilometri 
pe oră. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 5 și l grade, mai 
coborlte in depresiuni, iar maximele, 
în general, între 2 și 12 grade. Izolat, 
condiții de brumă. Pe alocuri, se va 
semnala ceață. In București : Vremea 
va fi schimbătoare, iar cerul variabil. 
Condiții de precipitații slabe de scurtă 
durată. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus un grad și 3 gra
de, iar 'maximele intre 8 și 12 grade.

limitat, de resurse naționale. Cu alte 
cuvinte, fiecare ban în plus pentru 
armamente înseamnă un ban in 
ninus pentru producția de pace. In 

aceste condiții, încetinirea ritmului 
de creștere și restringerea activității 
productive — una din manifestările 
cele mai pregnante ale actualei crize 
economice mondiale — este direct 
legată de faptul că înarmările impli
că un uriaș transfer de resurse ma
teriale și umane din sectorul civil — 
In care are loc dezvoltarea econo
mică — in sectorul militar, unde 
resursele sint scoase din circuitul 
productiv. Calcule aproximative 

• INVESTIȚIILE MILITARE - O PUTERNICA FRÎNÂ A CREȘTERII 
PRODUCȚIEI CIVILE

• SINT GRAV AFECTATE PRODUCTIVITATEA MUNCII, CERCE
TAREA TEHNICO-ȘTIINȚIFICA

• PESTE 30 DE MILIOANE DE LOCURI DE MUNCA PIERDUTE

arată că din flecare dolar cheltuit 
pe plan mondial in scopuri militare 
29 de cenți sint obținuți pe seama 
reducerii investițiilor in producție.

Deosebit de sever este impactul 
Înarmărilor asupra dezvoltării eco
nomice a țărilor rămase in urmă : 
cercetările Întreprinse in cadrul De
partamentului pentru problemele 
dezarmării a! O.N.U. și de către 
Comisia Brandt relevă că fiecărui 
procent de majorare a ponderii pro
ducției sectorului militar in produsul 
intern brut al statelor respective ii 
corespunde o reducere cu 23 la sută 
a ponderii investițiilor civile.

De aceea, chiar dacă, pe termen 
scurt, pot apărea unele avantaje eco
nomice ale sporirii cheltuielilor mi
litare (cum s-a intimplat, de exem
plu, in S.U.A. in 1983 și- 1984). ele 
sint cu mult contrabalansate, pe ter
men lung, de încetinirea dezvoltării 
forțelor de producție și a ritmurilor 
de creștere în sectorul civil. Astfel, 
potrivit studiilor efectuate de 
U.N.C.T.A.D. și S.I.P.R.I. privind 
consecințele cheltuielilor militare 
asupra dezvoltării, intr-o perioadă 
de 20 de ani (1964—1983), Statele 
Unite, care au consacrat anual înar
mărilor 6,8 la sută din producție, au 

și repuse în circuitul productiv 
peste 140 000 tone metale feroase, 
aproape 1 750 tone cupru, peste 
10 600 tone cioburi dih sticlă și alte 
materiale. (Gheorghe Giurgiu).

ARGEȘ : Noi ansambluri 
de locuințe

Municipiul Pitești își sporește an 
de an zestrea social-edilftară. în 
1988. celor circa 50 000 de aparta
mente construite pină acum li se 
vor adăuga încă 2150, toate cu 
confort sporit si prevăzute la par
ter cu spatii comerciale și unități 
prestatoare de servicii După cum 
aflăm de la inginera Alexandra 
Răuță. vicepreședinte al consiliu
lui popular municipal, noile blocuri 
sint grupate in ansambluri moder
ne. închegate in bună parte iii ul
tima vreme, cum sint Popa .Șapcă, 
Tudor Vladimirescu, Gîrlei și Sta
dion. Ele se vor lega organic, ar
monios. cu zona centrală a muni
cipiului. (Gheorghe Cirstea).

TELEORMAN : Lucrări 
de protejare a pămîntului

S-au Încheiat lucrările de regu
larizare a rîului Vedea, pe o lun
gime de 30 kilometri, pină la văr
sarea sa în Dunăre. De asemenea, 
s-au realizat 61 kilometri de dig 

. în zona de vărsare a rîului Ve- 
dea în Dunăre, apărindu-se ast
fel de inundații comunele Smir- 
dioasa. Cervenia, Contești. Braga- 
diru. Bujorii și Pietroșani. După 
cum ne spune inginerul Ștefan Za- 
lana. directorul Oficiului județean 
*de gospodărire a apelor Teleorman, 
prin aceste lucrări au fost prote
jate 6 780 hectare de teren agricol. 
Pe 2 000 hectare din această su
prafață se continuă în prezent lu
crări speciale de desecare menite 
să asigure punerea deplină în va
loare a potențialului productiv al 
pămîntului din zona respectivă. 
(Stan Ștefan).

IAȘI : Dotări 
social-culturale la sate
Asemenea tuturor localităților 

tării, zestrea satelor județului Iași 
se îmbogățește cu noi construcții 
social-culturale și dotări gospodă- 
rești-edilit.are realizate din fon
durile statului și orin contribuția 
cetățenilor. în ultimii 20 de ani 
s-au construit In mediul rural pes
te 4 200 apartamente in blocuri noi, 
din care mai bine de un sfert in co
munele Podu Iloaiei, Belcești. Ră- 
ducăneni, Vlădeni și Țibănești. lo
calități prevăzute să devină centre 
agroindustriale. Totodată. în a- 
proape toate satele județului s-au 
construit scojț i?oi. cămine cultu
rale. dispensare umane și veteri
nare. brutării. în 1988 se vor con
strui în satele ieșene blocuri noi 
cu aproape 600 apartamente. (Ma- 
nole Corcaci).

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 18 MARTIE 1988

Extragerea I : 33 23 17 29 31 26 
75 41 49.

Extragerea a II-a : 18 62 13 59 54 
37 52 73 4.

realizat un ritm mediu de creștere 
economică de 3,4 la sută pe an, in 
timp ce Japonia, care a alocat in 
scopuri militare numai 0,9 la sută 
din producție, a cunoscut un ritm de 
creștere de două ori mai mare — 
7,1 la sută. Aceasta arată că între 
cursa înarmărilor și dezvoltarea eco
nomică este un raport invers pro
porțional : cu cit efortul militar al 
unei țări este mai mare, cu atit 
ritmurile ei de creștere sint mai 
reduse. Și. dimpotrivă, statele care 
au alocat mai puțin in scopuri mili
tare au obținut mai mult pe planul 
producției civile.

înarmările afectează dezvoltarea 
economică nu numai direct, prin 
deturnarea investițiilor de la geopuri 
productive, ci și indirect, prin frina- 
rea creșterii productivității muncii, 
care este, la rindul . ei, larg tribu
tară eforturilor de cercetare-dezvol- 
tare, eforturi care, din păcate, slu
jesc, tot mai mult, tehnicii militare. 
Datorită ridicării continue a gradu
lui de complexitate al echipamente
lor militare, șchimbării frecvente a 
tipurilor de arme, cercetarea științi
fică și tehnologică a devenit princi
palul motor a! cursei înarmărilor, 
care este, în realitate o aprigă com
petiție a laboratoarelor.

Aceasta rezultă și din faptul că, 
pe plan mondial, ponderea cerce- 
tării-dezvoltării in scopuri militare 
in totalul cheltuielilor pentru pro
ducerea de armamente a sporit, in 
perioada postbelică, de Ia 5 Ia 50 Ia 
sută. Neobișnuit de alert a fost rit
mul de creștere a cheltuielilor de 
cercetare-dezvoltăre din sectorul 
militar da la începutul actualului 
deceniu : față de numai 1 la sută pe 
an intre 1974—1980, el s-a ridicat la 
5—8 la sută între 1980—1983. la peste 
10 la sută Intre 1983—1984 și se

Consfătuirea secretarilor cu probleme ideologice 
ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste 

si muncitorești din tari socialiste

au participat : din 
Bulgar 
Birou- 
P.C.B., 

C.C. al 
Comu-

C.C. al P.P.R.L. : 
Partidului Popular 

Mongol — Țeren-

ULAN BATOR 18 (Agerpres). — în 
zilele de 16—17 martie 1988 s-a des
fășurat. la Ulan Bator. Consfătuirea 
secretarilor cu probleme ideologice 
ai Comitetelor Centrale ale partide
lor comuniste si muncitorești din 
țări socialiste.

La consfătuire 
partea Partidului Comunist
— Iordan Iotov, membru al 
lui Politic, secretar al C.C. al 
Stojan Mihailov, secretar a) 
P.C.B.; din partea Partidului 
nist din Cehoslovacia — Josef Hav- 
lin. secretar al C.C. al P.C.C.; din 
partea Partidului Comunist din Cuba
— Yolanda Ferrer Gomqz. membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.C.: din partea Partidului So
cialist Unit din Germania — Kurt 
Hager, membru al Biroului Politic 
secretar al C.C. al P.S.U.G.; din 
partea Partidului Popular Revoluțio
nar Laoțian — Somlath Chantha- 
math. secretar a! C.C. a] P.P.R.L., 
președintele Comitetului pentru pro
pagandă al 
din partea 
Revoluționar 
dasiin Namsrai, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.P.R.M., 
Țerenpiliin Balhaajav. secretar ăl 
C.C. al P.P.R.M.; din parte» Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez — 
Jan Glowczyc, membru al Biroului 
Politic, secretar a! C.C. al P.M.U.P.; 
din partea Partidului Comunist Ro
mân — Constantin Mitea. secretar 
al C.C. al P.C.R.; din partea Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar — 
Lenard Pal, secretar al C.C. al 
P.M.S.U.; din partea Partidului Co
munist a! Uniunii Sovietice. — Alek
sandr Iakovlev, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C..U.S.; 
din partea Partidului Comunist din 
Vietnam — Dao Duy Tung, mem
bru supleant al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.V.

Participanții la consfătuire au e- 
fectuat un schimb de păreri și de 
experiență cu privire la problemele 
legate de noua gindire politică și ac
tivitatea ideologică a partidelor lor 
in etapa actuală.

S-a arătat că transpunerea în via
ță a hotăririlor congreselor partide
lor frățești, indentificarea. pe baza 
acestora, a celor mai eficiente abor
dări ale problemelor dezvoltării so
cialiste confirmă actualitatea înțele
gerii de principiu privind necesitatea 
unei colaborări mai rodnice in sfera 
ideologică, ca si în celelalte dome
nii ale construcției socialiste — evi
dențiate în cadrul intîlnirii de lu
cru de Ia Moscova, din noiembrie 
1986. a conducătorilor țărilor mem
bre ale C.A.E.R. Această colaborare 
este necesară mai ales in prezent, cind 
sub conducerea partidelor comuniste 
și muncitorești — care acționează 
corespunzător condițiilor concrete 
St particularităților din țările lor — 
au loc orofunde transformări econo- 
mico-sociale. procese de reorganizare 
a activității, se înfăptuiesc. • măsuri 
privind adincirea democrației, per
fecționarea si înnoirea relațiilor so
ciale, dezvoltarea vieții spirituale a 
omului.

La consfătuire s-a subliniat im
portanța înfățișării largi a eforturi- 

" lor constructive ale Uniunii Sovie
tice, ale tuturOr țărilor socialiste In 
vederea eliminării pericolului nu
clear si a confruntării militar-poli- 
tice. pentru extinderea dialogului și 
a conlucrării cu toate forțele antirăz
boinice. in - interesul instaurării unei 
păci trainice, realizării dezarmării, 
și in primul rind a dezarmării nu
cleare, întăririi securității și colabo
rării internaționale, pentru edifica
rea unei noi ordini economice mon
diale, respectarea dreptului fiecărui 
popor la dezvoltare liberă si inde
pendentă pe calea progresului eco
nomic și social. In acest cadru, 
o mare Însemnătate politică au ase
menea evenimente ca întilnirea in
ternațională a" conducătorilor si re
prezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești, socialiste si social- 
democrate, ai altor forțe politice 
progresiste, ai mișcărilor de elibera
re națională, care a avut loc la 
Moscova cu prilejul celei dc-a 70-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialis

apreciază că a devenit și mai rapid 
după 1985, cind S.U.A. au început șă 
pună in aplicare cel mai scump 
program de înarmări din timp de 
pace, cunoscut și sub numele de 
„războiul stelelor".

Canalizarea unor enorme resurse 
spre sectorul militar, deturnarea cer
cetării științifice de la rosturile ei 
firești, esențialmente productive și 
umane, frinează productivitatea 
muncii, întirzie progresul tehnic in 
economia de pace, care este princi
pala forță motrice a dezvoltării.. in
dustriei, agriculturii și a celorlalte 
ramuri de activitate. Aceleași 
analize ale U.N.C.T.A.D. și S.I.P.R.I., 
menționate mai înainte, arată că 
Statele Unite, care, intre 1964—19S3, 
au alocat in medie pe an 29,1 la suta 
din totalul cheltuielilor pentru cerce- 
tare-dezvoltare in scopuri militare, 
au realizat un ritm anual de creștere 
a productivității muncii (2,2 la sută) 
de aproape trei ori mai lent decit 
Japonia (6,1 la sută), care a consa
crat pentru înarmare doar 0,7 la sută 
din cheltuielile de cercetare-dezvol- 
tare. Devine astfel evident că în
cercările statelor care pierd 
„teren economic" din cauză efortului 
militar de a-si împinge aliatii 
și potențialii concurenți spre am
plificarea cheltuielilor lor mili
tare țintesc tocmai Ia reducerea 
competitivității acestora din urmă.

în ce privește rolul deosebit de 
important al factorului tehnologic m 
dezvoltarea economică, este revela
tor faptul că din 2,98 la sută — cit 
a fost. între 1929—1976, ritmul mediu 
anual de creștere a producției Sta
telor Unite — 1,16 la sută. adică 
două cincimi ș-au datorat progresu
lui tehnic. O serie de oameni de 
știință consideră că dacă sumele 
cheltuite pentru cercetare-dezvoltare 
in scopuri militare ar fi fost utili
zate in sectorul civil, omenirea s-ar 
fi putut afla astăzi, sub raport teh
nologic, la un nivel previzibil pentru 
anul 2000. Asemenea aprecieri au în 
vedere și faptul că, din pricina creș
terii continue a gradului de sofisti
care a armamentelor, o parte tot 
mai mică din rezultatele cercetării- 
dezvoltării in domeniul militar (in 
prezent doar 20 la sută) poate fi fo
losită in sectorul civil.

In condițiile in care efectul eco

te din Octombrie, precum și înche
ierea Tratatului sovieto-american 
privind lichidarea rachetelor cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune.

La consfătuire s-a subliniat că. in 
condițiile actuale ale luptei ideolo
gice. afirmarea unei noi gindiri po
litice presupune, de asemenea, să se 
militeze — Pe deasupra oricărbr deo
sebiri ideologice — pentru relații 
normale intre state si pentru a se 
alunge. în problemele globale ale 
omenirii, la soluții reciproc accep
tabile. în interesul tuturor popoare
lor. în acest cadru a fost mențio
nată importanta demascării argu
mentate a acelor forte care caută, 
sub diferite pretexte. între care si 
cel al asa-zisului pericol din partea 
țărilor socialiste, să frineze Si să 
anihileze procesul de dezarmare ini
țiat. să împiedice însănătoșirea si
tuației internaționale.

La reuniune au fost prezentate 
propuneri privind intensificarea stu
dierii problemelor teoretice si prac
tice ale socialismului, a problemelor 
actuale ale dezvoltării mondiale, pe 
baza îmbogățirii creatoare a mar- 
xism-leninismului. a socialismului 
științific. Un interes deosebit pre
zintă schimbul de experiență ne Plan 
ideologic privind asemenea procese 
— similare în multe privințe — din 
viata țărilor socialiste, cum sint per
fectionarea metodelor de conducere 
a societății de către partidele comu
niste si muncitorești, dezvoltarea in
tensivă a economiei naționale. întă
rirea sistemului politic al socialis
mului. participarea tot mai activă a 
oamenilor muncii la conducerea în
tregii activități, afirmarea persona
lității umane.

S-a procedat la un schimb de ex
periență privind reflectarea de că
tre mijloacele de informare în masă 
a vieții țărilor socialiste, a activității 
creatoare desfășurate de popoarele 
lor pentru înfăptuirea programelor 
de dezvoltare economico-socială. a 
realizărilor obținute si problemelor 
ne care le soluționează, in toată di
versitatea lor.

S-a menționat că presa, radioul si 
televiziunea au menirea să contri
buie susținut la promovarea cola
borării pe toate planurile între tari
le socialiste, la îmbogățirea forme
lor si a conținutului relațiilor De li
nie de partid si de stat, a organiza
țiilor economice si sociale, valorifi
carea si sporirea potențialului crea
tor al socialismului, la promovarea 
schimbului de experiență înaintată 
în construcția socialistă, la asigura
rea reflectării integrale si obiective 
a proceselor si fenomenelor care au 
loc in țările socialiste. S-a âiuns la 
concluzia că. in acest domeniu, e- 
xistă multiple rezerve.

O sarcină actuală o reprezintă în
fățișarea largă a realizărilor concre
te si perspectivelor in domeniul în
făptuirii reale a drepturilor omului 
în societatea socialistă, a inconsis
tentei pretențiilor adversarilor socia
lismului. care se erijează in apără
tori ai drepturilor omului — drep
turi încălcate in mod sistematic in 
societatea capitalistă.

în cadrul reuniunii au fost abor
date. de asemenea, probleme impor
tante ale dezvoltării De mai departe 
a colaborării, di»tre țările socialiste 
in domeniul culturii, sporirii cali
tății schimburilor culturale. întăririi 
legăturilor dintre uniunile de crea
ție si alte organizații cultural-artis- 
tice. a contactelor dintre oamenii de 
artă, dintre tinerii creatori.

Participanții la consfătuire au ex
primat mulțumiri cordiale P.P.R.M. 
pentru buna organizare si desfășu
rare a întilnirii.

Consfătuirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de lucru, tovărășească. 
S-a convenit ca următoarea reuniu
ne să aibă loc la Berlin.

★
în ziua.de 17 martie a.c.. secreta

rii C.C. ale partidelor comuniste si 
muncitorești care au participat la 
consfătuire au fost primiți de tova
rășul Jambin Batmunh. secretar ge
neral al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popular 
al R.P. Mongole.

nomic cel mai larg resimțit al cursei 
înarmărilor il constituie tendința de 
încetinire a creșterii economice, este 
limpede că cheltuielile militare nu 
contribuie la o mai bună folosire a 
capacităților de producție și a forței 
de muncă. De altfel, studii privind 
efectele dezarmării asupra locurilor 
de muncă — elaborate de Organi
zația Internațională a Muncii și pu
blicate chiar zilele trecute la. Gene
va, arată că, datorită costului mai 
ridicat al unui loc de muncă în sec
torul militar decit în domeniul civil, 
înarmările privează omenirea de 
peste 30 milioane de locuri de mun
că, ceea ce înseamnă cam tot atit 
cit numărul șomerilor din țările 
capitaliste dezvoltate.

Aspectele succint evocate, și care 
nu sint singurele, relevă realis
mul și caracterul profund uma
nist al concepției președintelui 
României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, privind necesi
tatea opririi cursei înarmărilor și 
trecerii la dezarmare, reducerii 
cheltuielilor militare și utilizării fon
durilor eliberate pentru dezvoltare, 
folosirii științei și tehnicii exclusiv 
in scopuri pașnice, convenirii căilor 
și mijloacelor ca toate statele să 
beneficieze neîngrădit, in condiții de 
deplină egalitate, de cele mai noi 
realizări ale revoluției tehnico-știin- 
țifice. „In locul programelor de 
înarmare, arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, să se 
inițieze programe de dezvoltare 
economico-socială, de lichidare a 
șomajului, a subdezvoltării, a împăr
țirii lumii in țări bogate și sărace 1 
Să se aloce mijloacele financiare, 
umane, științifice necesare ridicării 
bunăstării materiale șl spirituale a 
popoarelor, redueîndu-se substanțial 
și continuu cheltuielile militare 1“

Poziția consecventă a țării noastre 
In favoarea dezarmării și-a găsit 
expresie practică in numeroase pro
puneri și inițiative, la O.N.U. și în 
alte foruri internaționale, in demer
surile sale stăruitoare de a se trece 
de la vorbe la fapte, in exemplul 
pe care l-a dat in 1986 prin redu
cerea unilaterală cu 5 la sută a 
efectivelor, armamentelor și cheltu
ielilor militare. România va acționa 
și în viitor cu toată hotărîrea în 
această direcție, deoarece — așa cum 
subliniază președintele ei, cum de
monstrează insăși viața — numai 
asemenea inițiative sint în interesul 
popoarelor, corespund aspirațiilor lor 
de a trăi într-o lume fără arme, și 
războaie, a păcii și progresului 
general.

Gh. CERCELESCU

Institutul de meteorologie hidro* 
îogie comunică, timpul probabil pentru 
intervalul 19 martie (ora 20) — 22 mar
tie (ora 20). în țară : Vremea va fi în 
general închisă în regiunile estice, 
unde cerul va fî temporar noros și pe 
alocuri vor cădea precipitații slabe, 
îndeosebi sub formă de lapoviță și 
ninsoare, mai ales in primele zile. în 
celelalte regiuni, vremea va fi schim
bătoare, cu cerul variabil, iar precipi

Este cunoscută teoria, propagată 
insistent in Occident de promotorii 
cursei înarmărilor, potrivit căreia 
dezvoltarea producției de armament, 
creșterea cheltuielilor militare ar fi 
un factor de impulsionare a econo
miei. ar asigura un grad mai ridicat 
de folosire a capacităților de pro
ducție și a forței de muncă, ar re
prezenta o sursă importantă de pro
gres ' tehnico-științific. Altfel spus, 
cursa înarmărilor ar fi un fel de... 
binefacere pentru omenire, un sti
mulent al progresului economic și 
social al popoarelor. (Ce-i drept, cu 
un „mic" inconvenient: că periclitea
ză insăși menținerea vieții, adică exis
tența celor care ar urma să se bucu
re de „avantajele" ei). Fără a stărui 
asupra caracterului irațional și anti
uman al competiției armamentelor 
— cea mai cumplită primejdie pen
tru viața pe planeta noastră — ne 
vom referi pe scurt la citeva feno
mene și tendințe din economia mon
dială ce dovedesc inconsistența teo
riei după care înarmările ar fi o 
„locomotivă" a progresului economic 
și tehnico-științific.

Diferite studii efectuate pe plan 
internațional remarcă faptul că 
deteriorarea generală a situației 
economice în anii ’80 — care au cu
noscut, de altfel, cea mai profundă 
recesiune din perioada postbelică — 
a avut loc paralel cu escaladarea 
fără precedent a cursei înarmărilor, 
ce a ajuns să absoarbă anual uriașa 
sumă de 1 000 miliarde de dolari. Nu 
este vorba de un paralelism in timp, 
de o simplă coincidență, ci de o re
lație de la cauză la efect. Căci, deși 
nu se poate determina cifric, cu pre
cizie matematică impactul Înarmă
rilor asupra situației economice in 
lume, există suficiente fapte care 
dovedesc că sporirea cheltuielilor 
militare frfnează dezvoltarea econo
mică ți socială a statelor, reprezintă 
unui din factorii cu un rol și o 
influentă considerabile in apariția 
fenomenelor de criză din economia 
mondială. în amplificarea consecin
țelor lor și. mai cu seamă. în blo
carea încercărilor de ieșire din 
impas.

într-adevăr, cursa Înarmărilor și 
dezvoltarea economică sint de 
fapt intr-o relație de concurență 
pentru folosirea aceluiași volum,

ziua.de
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Declarația Agenției române 
de presă „Agerpres" 

in legătură cu condamnarea la moarte a șase tineri 
de culoare din Republica Sud-Africană

Agenția română de presă „Ager
pres" este împuternicită sâ declare 
următoarele :

Opinia publică din România a luat 
cunoștință cu profundă indignare de 
faptul că un tribunal din Africa de 
Sud a condamnat la moarte sase ti
neri de culoare din orașul sud-afri- 
can Sharpeville. pe baza unor acu
zații nedrepte. nedovedite prin 
probe.

Această condamnare constituie o 
crimă odioasă a autorităților rasis-

★
Luînd cunoștință cu profundă in

dignare de inculparea și condamna
rea la moarte pe nedrept a celor 
șase tineri de culoare din Sharpe
ville de către autoritățile rasiste de 
la Pretoria, organizații centrale, de 
masă și obștești din țara noastră, 
componente ale Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, au adresat 
mesaje secretarului general al Or
ganizației Națiunilor Unite, Javier 
Perez de Cuellar. In mesajele tri
mise Uniunea Generală a Sindicate
lor din România. Consiliul Național 
al Femeilor, Uniunea Tineretului 
Comunist. Uniunea Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, 
Liga română de prietenie cu po-

Să se pună capăt fărădelegilor rasiste!
Așa cum se arată în Declarația 

,.Agerpres" și în mesajele transmi
se de organizațiile de masă, opi
nia • publică din tara noastră 
a aflat cu sentimente de profun
dă indignare că autoritățile rasis
te de la Pretoria plănuiesc un nou 
asasinat politic — respectiv execu
tarea prin spinzurătoare a sase ti
neri de culoare, militanti anti- 
apartheid, condamnați in urmă cu 
un an si iumătate la moarte.

Executarea sentinței, prevăzută a 
avea loc vineri, a stîrnit o furtună 
de proteste in rîndurile populației, 
ale cercurilor progresiste sud-afri
cane, ca si ale opiniei publice din 
numeroase tari ale lumii. Con
siliul de Securitate a adoptat, in 
unanimitate, o rezoluție în care se 
cere regimului rasist să anuleze 
sentința de condamnare, adresînd, 
totodată, comunității internaționa
le apelul de a interveni neintîr- 
ziat pentru salvarea vieții tineri
lor condamnați.

In fata valului de indignare din 
întreaga lume, autoritățile rasiste 
s-au văzut nevoite să amine e- 
xecuția. recunoscind în mod ex
plicit că acuzarea a folosit martori 
mincinoși. Viața tinerilor patrioți 
continuă însă să fie amenințată. 
Sentința arbitrară care apasă asu
pra lor este o nouă expresie a po
liticii monstruoase de apartheid, o 
crimă la adresa drepturilor funda
mentale ale omului.

Inscriindu-se în șirul lung al re
presiunilor sîngeroase. ce s-au in
tensificat in ultimii ani. împotriva 
populației de culoare, inclusiv in
stituirea stării de urgență și in
terzicerea recentă a 17 organiza
ții politice de masă care militea
ză pentru abolirea sistemului de 
apartheid, simulacrul judiciar in
tentat celor, sase tineri si sentința 
pronunțată constituie o zadarnică 
tentativă de a intimida si înăbuși 
lupta acestei populații pentru abo
lirea discriminărilor rasiale, pen
tru o viată liberă si demnă în pro
pria tară.

O ilustrare puternic incriminato- 
rie în același sens o constituie si 
acțiunile agresive pe scară largă 

te de la Pretoria Ia adresa drepturi
lor și libertăților fundamentale ale 
omului, ale populației de culoare din 
Africa de Sud.

Poporul român cere cu hotărire să 
se anuleze condamnarea la moarte a 
celor sase tineri din Africa de Sud, 
punerea lor imediată în libertate și 
încetarea oricăror represiuni ale au
torităților sud-africane împotriva 
luptătorilor pentru libertate si drep
tate socială din această tară.

*
poarele din Asia și Africa exprimă, 
in numele milioanelor de membri pe 
care îi reprezintă, protestul energic 
față de hotărîrea samavolnică a gu
vernului sud-african, flagrantă în
călcare a libertăților umane fun
damentale.

înfierind cu vehemență măsurile 
represive ale regimului rasist de la 
Pretoria, în mesaje se cere anularea 
condamnării la moarte a celor șase 
tineri de culoare și punerea lor ime
diată in libertate, ceea ce ar cores
punde pe deplin normelor unanim 
recunoscute ale dreptului internațio
nal, drepturilor fundamentale ale 
omului.

(Agerpres)

împotriva statelor din „prima li
nie" prin încălcarea tuturor norme
lor si principiilor legalității inter
naționale. desfășurarea unor masi
ve operații militare, adevărate 
războaie nedeclarate, soldate cu 
mari pierderi de vieți omenești și 
incalculabile pagube materiale.

In spiritul politicii sale de soli
daritate activă cu lupta popoarelor 
pentru independență și libertate. 
România socialistă, poporul român 
au condamnat și condamnă cu cea 
mai mare energie colonialismul si 
neocolonialismul. politica rasistă, 
de apartheid promovată de regimul 
din R.S.A. Țara noastră susține cu 
consecvență lupta dreaptă a popu
lației majoritare din Africa de Sud 
pentru abolirea politicii de discri
minare rasială, sprijinind, totoda
tă. statele din prima linie în rezis
tența lor împotriva agresiunii.

Aceste poziții principiale, con
secvente au fost puternic reafir
mate in timpul recentului itinerar 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. pe pămîntul Africii. La 
Accra, la Monrovia, la Conakry sau 
Nouakchott, pretutindeni, președin
tele României socialiste a dat glas 
solidarității fierbinți a poporului 
român cu lupta populației sud-a
fricane, a statelor din „prima linie", 
pentru dreptul lor inalienabil la 
dezvoltare liberă și demnă, fără 
nici un fel de opreliști sau discri
minări. „Condamnăm, declara to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, cu 
toată hotărîrea politica de apartheid 
a regimului rasist din Africa de Sud 
și cerem cu fermitate încetarea re
presiunilor împotriva populației 
majoritare din această țară, a ori
căror acțiuni agresive împotriva 
statelor africane suverane si inde
pendente vecine".

Așa cum se subliniază în Decla
rația „Agerpres", poporul român 
cere cu hotărîre să se anuleze 
•condamnarea la moarte a celor 
șase tineri din Africa de Sud. pu
nerea lor imediată în libertate si 
încetarea oricăror represiuni ale 
autorităților sud-africane împotri
va luptătorilor pentru libertate si 
dreptate sbcială din această tară.

PARIS 18 (Agerpres). — Sub 
auspiciile organizației internațio
nale „Uniunea Latină", la Paris a 
avut loc deschiderea „Săptăminii 
culturale românești".

La centrul cultural „Latina" a 
avut loc o dezbatere, prezidată de 
secretarul general al Uniunii Lati
ne, Philippe Rossillon, privind im-

I

i I I I
l portanța și rolul latinității pe plan 
’ internațional. S-au relevat dimen- 
ț siunea culturală a latinității și evo- 
! luția conceptului in diferite țări. A 
l fost evocată contribuția adusă in 

secolul al XIX-lea de istorici și 
scriitori români la dezvoltarea și 
susținerea conceptului de latinitate, 
fiind menționată recunoașterea de 
care s-a bucurat, in 1878, pe plan 
internațional, poetul Vasile Alec- 
sandri, premiat la Montpellier pen
tru „Cintecul gintei latine".

La cinematograful „Latina" are 
loc „Festivalul filmului româ
nesc".

Manifestări consacrate României!

ț

ț

BONN 18 (Agerpres). — In capi
tala R.F. Germania a avut loc o 
festivitate in cursul căreia au fost ■ 
oferite Fundației „Friedrich Ebert" 
lucrări social-politice, istorice și de 
cultură românești, traduse in limbi 
străine. La loc de frunte s-au aflat 
lucrări din gindirea social-politică 
a președintelui Nicolae Ceaușescu.

Directorul executiv al fundației, 
Horst Heidemann, a exprimat calde 
mulțumiri pentru cărțile primite.

Lucrările Conferinței pentru
O nouă rundă de negocieri în
GENEVA 18 (Agerpres). — La Ge

neva a avut Ioc o nouă ședință ple
nară a Conferinței pentru dezar
mare. In cadrul ședinței, reprezen
tantul U.R.S.S. a prezentat propu
nerile sovietice privind „Crearea 
unui sistem internațional de. control 
pentru interzicerea amplasării în

Pe agenda viiîoarei intilniri a „Grupului celor șase" 

încetarea cursei înarmărilor nucleare
BUENOS AIRES 18 (Agerpres). — 

Reprezentanți ai țărilor membre ale 
„Grupului celor șase" pentru pace 
și dezarmare nucleară (Argentina, 
Grecia. India. Mexic, Suedia și Tan
zania) se vor întîlni la 21 martie, 
în Argentina, pentru a pregăti o 
reuniune la nivel înalt, care ur

kabul: Sesiunea Consiliului Revoluționar
al Republicii Afganistan

A fost aprobată legea privind alegerile în Consiliul Național 
al Republicii

KABUL 18 (Agerpres). — La Ka
bul a avut loc sesiunea Consiliului 
Revoluționar al Republicii Afganis
tan, care a aprobat prevederile le
gii privind desfășurarea alegerilor in 
Consiliul Național al Republicii, 
proiectele de plan și de buget pe 
perioada noului an afgan. La lucră

LIMA 18 (Agerpres). — La Bi
blioteca municipală a districtului 
peruan San Isidro a fost organizată 
o manifestare dedicată țării noas
tre. Au fost deschise o expoziție 
cuprinzind volume din opera to
varășului Nicolae Ceaușescu și o 
expoziție documentară de fotografii 
sub genericul „România contem
porană". Manifestarea a ' inclus 
proiectarea filmului documentar 
„România — imagini contempora
ne". In alocuțiuni rostite cu acest 
prilej au fost reliefate momente 
din viața și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, progresele 
gistrate de poporul român in 
construcției socialiste.

inre- 
anii

loca-VIENA 18 (Agerpres). — In 
litatea Hallein, situată in apropiere 
de Salzburg, s-a desfășurat o ma
nifestare culturală dedicată lui 
Mihai Eminescu și poetului aus
triac, născut pe pămint românesc, 
Nikolaus Lenau. Manifestarea, or
ganizată in colaborare de către Aso
ciația „Unirea — Prietenii Româ
niei in Austria" și lectoratul de 
limbă română de la Universitatea 
din Viena, a cuprins o selecție din 
cele mai frumoase poezii ale lui 
Eminescu și Lenau, lieduri inspi
rate din 
poeți, 
tative 
Franz 
bescu. 
poezie . 
și-au dat concursul soliști ai

■ trului muzical din St. Polten.

versurile celor doi mari 
precum și pagini reprezen- 
din creația muzicală a lui 
Schubert și Ciprian Porum- ;
La reușita acestei seri de ț 

și muzică româno-austriacă i 
tea- * 

ț —J

dezarmare de la Geneva 
cadrul tratativelor de la Viena 
spațiul cosmic a oricăror tipuri de 
arme".

VIENA 18 (Agerpres). — La Viena 
a avut loc o nouă rundă de nego
cieri în cadrul tratativelor cu pri
vire la reducerea trupelor și arfna- 
mentelor și măsuri adiacente în Eu
ropa Centrală.

mează să se desfășoare în iunie, la 
New York. întîlnirea pregătitoare va 
dezbate agenda viitoarei reuniuni, 
care va cuprinde probleme privind 
reducerea cheltuielilor militare pe 
plan mondial și încetarea cursei 
înarmării nucleare.

rile sesiunii a participat președintele 
Najibullah.

Șeful statului afgan a semnat le
gea privind alegerile și a emis de
cretul privind constituirea și com
ponenta Comisiei centrale pentru 
desfășurarea alegerilor.

BELGRAD
A

încheierea vizitei secretarului general 
al C.C. al P.C.U.S. in Iugoslavia

BELGRAD 18 (Agerpres). — Se
cretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
M. S. Gorbaciov. și-a încheiat, vi
neri, vizita oficială de prietenie 
efectuată în Iugoslavia, la invitația 
Prezidiului R.S.F.I. și Prezidiului 
C.C. al U.C.I.

AMERICA CENTRALĂ

După trimiterea trupelor americane in Honduras
• Guvernul de la Manaqua a cerut convocarea de urqență 
a Consiliului de Securitate o Membri ai Congresului S.U.A. 

critică decizia Administrației
MANAGUA 18 (Agerpres). — 

Președintele Republicii Nicaragua, 
Daniel Ortega Saavedra, a anunțat, 
la Managua, că țara sa a cerut con
vocarea de urgență a Consiliului de 
Securitate al O.N.U. în fața perico
lului grav pe care îl reprezintă tri
miterea de trupe ale S.U.A. în Hon
duras.

Totodată, se anunță din Managua 
că guvernul nicaraguan a anunțat 
mobilizarea rezerviștilor milițiilor 
populare sandiniste și ai Armatei 
Populare, dată fiind amenințarea 
unei eventuale intervenții militare a 
S.U.A. în Republica Nicaragua — 
transmite agenția A.N.N.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, urmărește cu 
atenție evoluția evenimentelor în 
zona de frontieră dintre Nicaragua 
și Honduras si este convins de posi
bilitatea evitării incidentelor pe 
baza prevederilor acordului semnat 
anul trecut de cei cinci șefi de stat 
din America Centrală — a anunțat 
un purtător de cuvînt al Națiunilor 
Unite. Acesta a făcut cunoscut că 
secretarul general al O.N.U. a cerut 
tuturor părților implicate să mani
feste reținere.
. Secretarul general al O.N.U. s-a 
întîlnit cu reprezentanții perma-

-AGENȚIILE DE PRESA 
țS) - pe scurt

NEGOCIERILE SOVIETO—AME
RICANE DE LA GENEVA. Vineri, 
la Geneva a avut loc o ședință 
plenară a delegațiilor sovietică si 
americană la negocierile privind 
limitarea si încetarea experiențelor 
nucleare. După cum relatează a- 
gentia T.A.S.S.. delegația sovietică 
a propus un proiect de protocol 
anexă la Tratatul din 1974 referi
tor la limitarea experiențelor sub
terane cu armele nucleare.

ÎN CADRUL UNUI INTERVIU 
acordat în legătură cu apropiata 
vizită a ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S. la Washington, 
secretarul de stat al S.U.A. și-a ex
primat speranța că Senatul va ra
tifica Tratatul sovieto-american 
referitor Ia lichidarea rachetelor cu

înaintea plecării spre patrie, rela
tează agenția T.A.S.S., M. S. Gorba
ciov a avut convorbiri finale cu La
zar Moisov, președintele Prezidiului 
R.S.F.I.. și cu Boșko Krunici. pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C.I.

nenți ai Republicii Nicaragua și 
Hondurasului la Națiunile Unite.

După ce a primit cererea oficială 
privind trimiterea în zona inciden
telor a unei misiuni comune a Orga
nizației Națiunilor Unite Si Organi
zației Statelor Americane .(O.S.A.). 
secretarul general al O.N.U. va pro
ceda. împreună cu conducerea 
O.S.A.. la evaluarea cursului eveni
mentelor.

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Membri ai Congresului S.U.A. au 
criticat hotărirea Administrației de 
a trimite trupe în Honduras. După 
cum informează agenția EFE, 
Claiborne Pell, președintele Comi
tetului pentru relațiile externe al 
Senatului, a afirmat că această ho
tărîre reprezintă „o eroare" si a res
pins justificările Casei Albe. In ace
lași sens s-a pronunțat si senatorul 
Paul Simon, care a apreciat că gu
vernul american ar trebui să contri
buie la aplanarea conflictelor din re
giune. în loc să alimenteze situațiile 
de criză prin trimiterea de noi con
tingente militare.

La rindul său. Robert Byrd, lide
rul majorității democrate în Senatul 
S.U.A., a apreciat drept exagerată 
măsura hotărîtă de Administrația 
Reagan de a trimite trupe ndrd-ame- 
ricarte în Honduras, informează a- 
genția EFE.

rază medie și mai scurtă de ac
țiune înaintea vizitei pe care pre
ședintele Ronald Reagan urmează 
să o facă în U.R.S.S. și a cărei 
dată ar putea fi convenită în ca
drul convorbirilor cu ministrul so
vietic — transmite agenția T.A.S.S.

ALEGERI. Umberto Barulli (co
munist) și Rosolino Martellj (de- 
mocrat-crestin) au fost aleși căpi
tani regenți ai Republicii San Ma
rino pentru perioada 1 aprilie —• 
30 septembrie 1988.

LA SEDIUL NAȚIUNILOR UNI
TE din New York au fost reluate 
vineri lucrările celei de-a 42-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U.. 
care examinează situația creată ca 
urmare a hotăririi S.U.A. de a în-

ORIENTUL
MIJLOCIU

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres) 
— Biroul de coordonare al țărilor 
nealiniate. întrunit la sediul din 
New York al O.N.U., a exprimat în
grijorarea față de hotărirea S.U.A. 
de a închide misiunea de observa
tor O.E.P. de la Națiunile Unite. 
Membrii Biroului au exprțmat spri
jinul față de dreptul legitim al 
O.E.P. de a menține misiunea sa la 
New York.

TUNIS 18 (Agerpres). — La Tunis 
a avut loc o întîlmre între Yasser 
Arafat. președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P., și Ossamma El 
Baz , prim-adjunct. al ministrului e- 
giptean al afacerilor externe și direc
tor al cabinetului președintelui Egip
tului pentru problemele politice. Au 
fost examinate ultimele evoluții ale 
situației din teritoriile arabe ocupate 
și căile de sprijinire a mișcării de 
protest a populației palestiniene îm
potriva forțelor de ocupație israe- 
liene.

SANAA 18 (Agerpres) — Pre
ședintele R.A. Yemen, Aii Abdullah 
Saleh, a avut convorbiri cu regele 
Hussein al Iordaniei, aflat in vizită 
la Sanaa. în cadrul unui turneu în 
mai multe țări arabe. Agenția 
PETRA relatează că discuțiile din
tre cei doi șefi de stat s-au axat 
asupra relațiilor bilaterale, situației 
din Orientul Mijlociu și altor pro
bleme privind țările arabe și islami
ce.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Ager
pres) — Libanul a prezentat Na
țiunilor Unite o plingere in legătu
ră cu un recent raid aerian israelian 
asupra localității Einayat. într-o 
scrisoare adresată secretarului ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, de reprezentantul perma
nent al Libanului la Națiunile Unite 
sînt condamnate raidul israelian și 
continuarea de cătr<e Israel a politi
cii sale agresive, relevîndu-se că 
aceasta duce la deteriorarea situa
ției, și așa critice din Liban și, în 
general, din Orientul Mijlociu.

chide misiunea observatorului per
manent al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei pe lingă or
ganizația mondială.

I

ÎN CURSUL ZILEI DE VINERI, 
trei tancuri petroliere sub pavili
oane diferite — „Berg Lord" (nor
vegian). „Maria-2“ (panamez) șj 
„Neptun Sabaru" (singaporez) —au 
fost atacate de vedete rapide în 
zona strîmtorii Ormuz, de la in
trarea în Golf, anunță agențiile de 
presă. La bordul navelor s-au de
clanșat incendii.

I

LUÎND CUVÎNTUL LA UN MI
TING DESFĂȘURAT LA PARIS, 
SECRETARUL GENERAL AL P.C. 
FRANCEZ, Georges Marchais. s-a 
referii la sarcinile comuniștilor 
francezi în vederea alegerilor pre
zidențiale care vor avea loc în cu
tând în Franța. El a cerut tutu
ror organizațiilor de partid și tu
turor comuniștilor să participe ac
tiv la explicarea în rindul mase
lor a platformei electorale cu care 
se prezintă la acest scrutin can
didatul P.C.F..

I

I

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA EI ÎNFĂȚIȘARE
I t.

Cotidianul american „Washington Post* despre
Prăpastia tot mai mare a inegalității sociale

„Per Spiegel": „li cunoaștem pe cei din umbră“

Fărădelegea organizată: puterea ..sindicatelor crimei"
„Conform teoriei, toți america

nii sint părtași la prosperitate. 
Ideea promițătoare era că valul 
mareei va ridica toate bărcile. Atît 
teoria, cît și bărcile iau însă apă. 
Nu toți americanii sînt părtași în 
mod egal la prosperitate. în ul
timii ani. inegalitatea in domeniul 
veniturilor a crescut.

Biroul pentru buget al Congre
sului american și Institutul pen
tru urbanistică au publicat recent 
studii referitoare la această pro
blemă. Raportul Biroului pentru 
buget este ceva mai optimist. Ve
nitul mediu real, sau ajustat la in
flație. al unei familii, calculat o- 
ficial de Biroul de recensămînt. a 
scăzut din 1970. dar Biroul pen-' 
tru buget susține că aceste calcu
le sînt greșite. Pînă nu de mult, in
flația a fost supraevaluată, folosin- 
du-se un indice de calcul care e- 
xagera cheltuielile curente pentru- 
locuință. Concomitent, s-a omis in
cluderea în calcul a reducerii nu
mărului mediu al membrilor unei 
familii. Ținind cont de aceste mo
dificări. Biroul pentru buget de
clară că venitul mediu ar fi cres
cut de fapt cu 20 la sută în pe
rioada 1970—1986.

Studiul elaborat de Institutul 
pentru urbanistică nu contestă a- 
oest lucru, dar subliniază că rata 
de creștere a veniturilor a fost 
mult mai mare în anii ’50 și ’60. 
Familia americană tipică din zile
le noastre poate să-și îmbunătă
țească nivelul de trai numai dacă 
muncește mai mult și economiseș
te mai puțin.

în privința inegalității, studiul 
subliniază că decalajul dintre 
săraci si bogați a atins cota ma
ximă din întreaga perioadă post
belică. deoarece o cincime dintre 
cei mai bogați americani dețin 43,7 
Ia sută din venituri. în timp ce o 
cincime din sărăcimea Americii de 
Nord nu deține decit 4,6 la sută din

„DEZMOȘTENIȚII SOARTET Publicăm in continuare extrase din ancheta apărută in revista vest- 
germană „Der Spiegel" sub titlul „11 CUNOAȘTEM PE CEI DIN UM
BRA". FĂRĂDELEGEA ORGANIZATA : PUTEREA SINDICATELOR 
CRIMEI (prima parte a apărut in „Scinteia" din 17 martie a.c.). Ancheta 
dezvăluie flagelul criminalității organizate — care marchează in tot mai 
mare măsură viata socială din R.F.G., ca și din alte țări occidentala — 
reprezentind un grav atentat la liniștea cetățenilor, la drepturile lor 
fundamentale. In această parte a anchetei este pusă in evidență infil
trarea mafiei vest-germane in angrenajul politico-economic, toate con
secințele ce derivă din aceasta.

veniturile totale. Mutațiile produ
se în acest raport după 1970 duc 
la următoarea concluzie : o fami
lie care aparține grupului de „20 
la sută dintre cei mai săraci a- 
mericani" a pierdut 1 750 dolari, la 
cursul din 1970, în timp ce o fa
milie din prima cincime a celor mai 
bogați americani a cîștigat cu 
10 000 dolari mai mult, la cursul 
aceluiași an de referință. Biroul 
pentru buget declară că cea mai 
importantă rămînere în urmă s-a 
înregistrat în cazul familiilor cu 
un singur părinte, dar atît rapor
tul său. cît și cel elaborat de In
stitutul pentru urbanistică, ca și alte 
studii anterioare, atrag atenția a-

Imaginea alătura
tă surprinde o 
scenă semnificati
vă : nevoiți să 
recurgă la mila 
publică, dezmoște
niți ai soartei aș
teaptă la un cen
tru din Parcul La
fayette, din Wa
shington, unde se 
distribuie „supa 

populară"

supra faptului că sporirea numă
rului familiilor cu un singur pă
rinte nu explică în întregime acest 
fenomen.

Căutind să explice motivele care 
au dus la această situație, exper
ta au analizat salariile, care re
prezintă în continuare circa trei 
pătrimi din veniturile totale, și au 
constatat o scădere a puterii de 
cumpărare.

Cel mai important lucru nu este 
cît de puțin se știe despre aceste 
fluctuații ale veniturilor, ci cît de 
puțin au fost ele reflectate în ca
drul campaniei prezidențiale din 
S.U.A. Nici o problemă nu poate 
fi mai importantă decit aceasta".

Mafioți cu statut 
„onorabil"

Statul a intrat în alertă. în pre
zent. nu terorismul, ci „OK", crima 
organizată. constituie cuvîntul- 
cheie în numele căruia oamenii 
politici si reprezentanții politiei 
solicită tot mai multi . oameni de 
ordine, mai multă putere si legi 
mai aspre. într-un document al 
Biroului federal de criminalistică 
se avansează propuneri de măsuri 
din cele mai severe împotriva noii 
mafii vest-germane : un cuprinză
tor sistem de combatere a acesteia, 
prevăzînd inclusiv izolarea in în
chisoare a mafiotilor.

S-a preconizat ca slujbași ai for
țelor de ordine să fie puși să 
joace rol dublu: ei ar avea de în
tocmit „liste negre" cu presupușii 
„nași" și ar Urma să deschidă 
„firme., false", spre a-i putea prin
de în flagrant delict Pe criminalii 
din lumea afacerilor. S-a făcut 
pînă si propunerea ca împotriva 
industriei crimei să fie întemeiată 
o organizație „asemănătoare siste
mului de apărare constituțională".

Acum, cînd în tară se vorbește 
atît despre mafia, șeful siguranței 
din Bonn. Zimmermann, nu mai 
ezită să pledeze din nou pentru 
mai vechile sale idei vizînd pro
movarea unei mai riguroase ordini 
în stat. Proliferarea delictelor el o 
pune Pe seama „crimei organiza
te". dar si a unor „anarhiști vio- 
lenti. alcoolici si drogați". Si tot el 
avertizează că substratul acestui 
fenomen trebuie căutat în „zdrun
cinarea sistemului de valori".

în orice caz. nu cu teorii vor fi 
făcuți inofensivi mafioții. Și aceas

ta. deoarece indivizii care trag sfo
rile nu arată deloc altfel si nici nu 
lucrează altminteri decit „onora
bilii domni" de la etajele supe
rioare ale „lumii afacerilor".

în R.F.G. există „o criminalitate 
organizată de croială proprie, care 
este cu atît mai periculoasă, cu cît 
se aseamănă mult, ca polivalentă 
si flexibilitate, cu unitățile econo
mice ale tării noastre".

„Noua formă a criminalității or
ganizate", afirma Dieter Schenk, 
șeful politiei criminale din Berli
nul occidental, a atras dună sine 
și „un nou tip de făptaș" — cel 
de „om de afaceri serios". Pentru 
el. „criminalitatea nu este decit 
continuarea activității sale cu alte 
mijloace".

Noului tip de criminal îi cores
punde cea mai avansată tehnică de 
îucru. „El recurge la aparatură de 
radioreceptie-radioemisie de ulti
mul tio. la telefon-auto. telex, la 
toate celelalte mijloace imaginabi
le de comunicare, folosite sl de 
cercurile de afaceri normale" — se 
arată într-un raport întocmit de 
politia federală. Criminalii, conti
nuă raportul, dispun de o infra
structură „care nu numai că nu 
este cu nimic mai prejos sub as
pect tehnic decît cea a politiei, dar 
chiar o depășește în multe cazuri".

Oamenii ordinii se trezesc nepu
tincioși în fata unei rețele de ..în
treprinderi ale crimei" care reali
zează. potrivit estimărilor unui ex
pert, afaceri de 164 miliarde mărci 
pe an. ceea ce reprezintă circa o 
zecime din produsul social brut al 
tării ! Sporirea monopolului crimei 
este demonstrată prin faptul că un 
număr tot mai redus de făptași 
este răspunzător de tot mai mul
te delicte.

Comerțul cu droguri 
și,, comerțul cu oameni
Imensele cifre de afaceri se ob

țin din următoarele surse, care au 
cunoscut serioase „perfecționări":

0 Afacerile din domeniul pros
tituției sînt organizate de un nu
măr redus de cunoscuti proxeneti, 
„Marfa" necesară este procurată 
„din import" de „negustori de oa
meni" răspînditi în întreaga lume 
și se „repartizează" apoi în toată 
tara.
• Anual se fură circa 14 000 de 

limuzine de ne străzi si de ne 
locurile de parcare. Ele sînt apoi 
„machiate" corespunzător si îm
prăștiate în lumea largă de între
prinderile de transport ale mafiei.
• Restaurantele din cartierele 

de distracții ale marilor orașe se 
află, după modelul clasic al ma
fiei. în miinile unor santajiștl care 
storc bani cu nemiluita.

• Traficul de cocaină este orga
nizat „mai intens decît oricare alt 
negoț cu droguri". Diverse organi
zații. avînd la bază mari capita
luri. asigură anual transportul si 
distribuirea unei cantităti de 50 
tone de droguri tari.

Acestea sint delicte caracteris
tice lumii interlope. Si totuși, cîș- 
tigurile realizate sînt comparabile 
cu cele realizate în activitatea eco
nomiei vest-germane.

De mai multă vreme a început 
să prindă contur o „angrenare a 
formelor organizate ale criminali
tății cu sistemul nostru economic 
si social" — se arată în dosarul în
tocmit de Biroul federal de crimi
nalistică.

Din categoria mijlocitorilor a a- 
juns să facă parte o întreagă „so
cietate onorabilă" de politicieni 
locali, de oameni de afaceri, de 
potentati din domeniul construcții
lor. care abuzează de funcția, de 
mandatul primit, recurg la înșelă
torii. oferă sau acceptă mită. S-au 
înregistrat multe cazuri de subven
ții si comenzi de construcții obți
nute prin fraudă, incendieri, estor
cări de bani prin șantaj, contra
bandă in stil mare, cît si instigări 
la crimă.

Vînzătorii de iluzii 
ai lumii interlope

în Berlinul occidental „se lu
crează ca în cadrul mafiei sicilie
ne clasice", afirma un expert in 
problemele criminalității organiza
te. ziaristul de televiziune Dago- 
bert Lindlau. Comparația cu mafia 
italiană este Pe deplin justificată, 
întregi ramuri ale economiei încap 
în miinile bandiților, la fel ca în 
Italia. Organizațiile criminale au 
început să se instăpînească îndeo
sebi în sectorul construcțiilor. In 
orașele mari există de ne acum in
dicii asupra existentei unei larg 
răsnîndite corporații de construcții 
a mafiei. La Frankfurt, procuratu
ra a arestat peste 20 de adminis
tratori si antreprenori imobiliari, 
care, prin corupție, ar fi controlat 
în propriul folos distribuirea auto
rizațiilor de construcție în metro
pola de pe'Main.

La Hamburg, o comisie specială 
anchetează. în prezent, peste o 
sută de suspecti. care s-ar fi în
fruptat copios din „caimacul" unor 
comenzi de construcții — clădiri 
pentru armată, scoli si spitale. în 
„vizorul" anchetatorilor se află 
peste o sută de funcționari ai unor 
foruri publice.

Cum se prezintă situația in ce 
privește celelalte sectoare ale „pie
ței" lumii interlope ? Prin interme
diul unor întreprinderi care ope
rează în întreaga țară, se „închiria
ză" pentru munci degradante 
străini, „catapultați" în mod ilegal 
în R.F.G. Experții apreciază că, a- 
nual. pe această cale, patronii lu
mii interlope realizează cîstiguri 
nete de 5 pînă la 15 miliarde de 
mărci.

Cluburile criminalității organi
zate descoperă mereu „noi dome
nii pentru încheierea de afaceri 
rentabile", relevă studiul Biroului 
federal de criminalistică. Unul din
tre noile negoțuri foarte rentabile 
este cel cu acțiuni... aproape com
plet lipsite de valoare. în prezent. 
Procuratura din Kiiln anchetează 
peste o sută de acuzați. Oamenii 
de afaceri ai mafiei au vîndut, 
unui număr de circa 15 000 de vic
time. acțiuni americane prin meto
da „achizițiilor telefonice". Anche
tatorii consideră că este vorba de 
„acțiuni lipsite de valoare, pentru 
care nu există nici o piață de des
facere si ale căror cursuri sint 
manipulate în mod samavolnic", 
încasările mafiei de pe urma aces
tui negoț au fost estimate la șase 
milioane de mărci.
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