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LA SEMĂN AT

in timpul „dintre ploi" ritmuri maxime!
Bătălia pentru energia atît de necesară desfășurării 

în condiții normale a activității productive se des
fășoară pe un front larg in unitățile industriale, dar 
și pe șantierele noilor capacități din acest sector. La 
ora actuală se află în construcție, în diferite stadii de 
realizare, numeroase obiective programate să intre în 
funcțiune in acest an și pe care economia națională 
contează ferm, pentru a asigura echilibrul dinamic, 
necesar și scontat al balanței sale energetice.

Analizind stadiul și ritmul lucrărilor de investiții din 
acest domeniu se poate constata că, la multe dintre 
ele, se înregistrează rămineri in urmă serioase față 
de graficele de execuție stabilite, că mai trebuie so
luționate de urgență probleme esențiale pentru fina
lizarea rapidă a lucrărilor de construcții și montaj. 
Iar cele mai serioase dintre aceste probleme se referă 
la lichidarea neîntârziată a restanțelor in livrarea echi
pamentelor energetice contractate și introducerea or
dinii și disciplinei in livrări. Este vorba în special de 
șantierele centralelor termoelectrice din București. 
Suceava, Oradea II. Drobeta-Turnu Severin și Cra
iova II. unde volume mari de utilaje tehnologice nu

au fost încă livrate, cu toate că acum montajul lor tre
buia să se desfășoare din plin.

Depășirea acestei situații necorespunzătoare, a nu
meroaselor dificultăți generate de ea reclamă adop
tarea de către toți factorii ; angajați în procesul de 
realizare a acestor investiții, dar în mod deosebit de 
către furnizori, a unor programe speciale de măsuri, 
cu termene realiste și mobilizatoare, dar și cu răs
punderi precis definite.

Pe de altă parte, in condițiile sosirii instalațiilor și 
utilajelor pe șantiere, se pune problema recuperării 
întirzierilor acumulate in execuția unor lucrări, prin 
intensificarea vitezei de montaj. Cerință strîns legată 
de organizarea rațională a acestui gen de lucrări, dar 
și de promovarea unor metode și tehnologii de exe
cuție de mare randament, cu eficiență certă.

Cum sint respectate aceste exigențe majore ? Ce 
probleme mai trebuie soluționate pentru ca lucrările 
să intre in cadența susținută și absolut necesară ? — 
iată întrebări al căror răspuns l-am căutat pe șan
tierul Centralei termoelectrice pe lignit din Arad.

PE ȘANTIERUL CENTRALEI TERMOELECTRICE DIN ARAD

• Suprafața însămînțată pînă în seara zilei de 
24 martie era de peste 820 000 hectare, ceea ce 
reprezintă 15 la sută din suprafața planificată

• Procentual, au fost semănate suprafețe mai 
mari decît media pe țară în județele Olt, Călărași, 
Ialomița, Dolj, Brăila, Giurgiu, Constanța, Buzău, 
Vîlcea, precum și în sectorul agricol Ilfov, dar și în 
unitățile agricole de aici lucrările sînt rămase în 
urmă față de perioada în care ne aflăm, față de po
sibilitățile de care dispun acestea

• Chiar dacă în unele zone mai cad tempo
rar ploi, în toată țara există condiții să se lucreze pe 
un front larg la pregătirea terenului și semănat

• Permanent, specialiștii să identifice terenu
rile zvîntate, în vederea concentrării mijloacelor 
mecanice acolo unde se poate lucra
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Constructorii, dar mai ales furnizorii
de utilaje să-și facă datoria

Centrala electrică de 
pe lignit din Arad este 
de mare importanță, menit să spo
rească potențialul energetic al țării 
și să contribuie la buna desfășurare 
a activității din unitățile industriale, 
dar și din alte sectoare economice, 
în mod firesc, stadiul și ritmul lu
crărilor ar fi trebuit să se încadre
ze,, de la inceput. in exigențele im
puse de finalizarea rapidă a acestei 
investiții și racordarea ei, la terme
nul stabilit, la 'sistemur'errergetic na
țional.

Nu s-a întimplat insă așa. dovadă 
că cele două cazane de 100 tone abur 
pe oră, care trebuiau puse in func
țiune la sfîrșitul anului trecut — 
după destule alte reprogramări — 
nu au fost terminate nici pină 
astăzi. Iar aceasta pentru că execu
tarea conductei de gaz metan pentru 
suportul de flacără continuă să fie 
aminată sine die. Depășirea acestui 
impas depinde de livrarea ultimilor 
6 km de conductă de cătEe între
prinderea de țevi Colentina — Bucu
rești. Cind își va încheia furnizorul 
livrările ? „Nu știm nimic precis, ne 
răspunde inginerul Mircea Mocrjiț- 
chi, director-adjunct la întreprinde
rea electrocentrale Arad, beneficiara 
investiției. Este o problemă care se 
ridică, aproape săptămînal, la dife
rite niveluri, dar fără nici un rezul
tat. Avem un reprezentant perma
nent in întreprinderea furnizoare, 
dar prezența lui acolo nu ne este de 
mare folos, deoarece in momentul 
de față, pur și simplu, nu se produc 
conducte de acest tip. Dacă problema 
nu se va rezolva la timp, atunci 
consecința, cu serioase implicații de 
natură economică, nu va fi alta de
cit o nouă reprogramare a termenu
lui de punere in funcțiune a cazane- 
lor".

în condițiile totalei lipse de recep
tivitate a conducerii întreprinderii de 
țevi Colentina — București față de 
solicitările șantierului energetic din 
Arad comentariile ar părea de pri
sos. O analiză serioasă este insă ab
solut necesară, deoarece furnizorul 
iși programează producția in total 
dezacord cu obligațiile asumate și 
interesele majore ale economiei na
ționale, probabil in funcție de inte
rese proprii, înguste și greu de în
țeles, considerind, in mod cu totul 
eronat, că respectarea contractelor 
economice încheiate, participarea la 
realizarea programului de investiții 
sint, dacă nu facultative, in orice caz

termoficare 
un obiectiv

așezate pe principiile „efortului mi
nim". Nici o justificare nu absolvă 
conducerea unității furnizoare de 
sarcinile ce-i revin și este necesar 
ca at.it centrala coordonatoare, cit și 
Ministerul Industriei Metalurgice să 

‘ analizeze temeinic, cu exigență sta
rea de lucruri creată și, mai ales, 
să adopte măsurile impuse pentru în
lăturarea ei.

Și mai importantă este punerea 
in funcțiune, in cel-mai scurt timp 
posibil, a primului’grup de 50 MW. 
Analizind stadiul lucrărilor, se cuvi
ne precizat că, pmă la 31 martie 
a.c., sala turbogeneratorului va fi 
închisă, asigurîndu-se front de mon
taj pentru turbină. Simple la prima 
vedere, lucrurile sint de fapt mult 
mai complicate. Din subansam biele 
turbinei n-au fost livrate decit două 
preincălzitoare și un boiler, iar în 
drum spre Arad se află și conden
satorul. Cît despre turbina propriu- 
zisă, aceasta va veni 
fiindcă termenul de 
graficului întocmit 
dustrială de utilaj 
rești, a . fost stabilit .
30 mai 1988. In luna mai vor 
deci . majoritatea părților componen
te ale turbinei — gospodăria de ulei, 
electropompele, preincălzitorul de 
joasă presiune, circuitele din sala 
mașinilor, electropompele de alimen
tare, turbina propriu-zisă. Mai poate 
fi resnectat, in atare condiții, ter
menul de 30 aprilie prevăzut pentru 
finalizarea grupului 
Evident, nu.

Situația este însă 
Pentru că practic 
se limitează doar la o lună de zile, 
în realitate, pentru montarea turbi
nei sint necesare circa t) luni. Cu
noaște conducerea centralei amintite 
acest „amănunt" ? în mod normal, 
ar trebui să-l cunoască, pentru că 
face parte din specificul activităților 
sale. Faptul că nu ține seama de el, 
de mărimea ciclurilor de montaj, 
pune in lumină formalismul cu care 
sînt tratate la acest nivel proble
mele complexe ale investițiilor din 
sectorul energetic. Realizarea orică
rui nou obiectiv productiv, a planu
lui de investiții in ultimă, instanță, 
exclude, din capul locului, superficia
litatea și lipsa de răspundere. Soli- 
citind. dimpotrivă, maximă angajare, 
efortul stăruitor de a găsi și aplica 
soluții capabile să determine accele
rarea ritmurilor de lucru pe șan
tiere. Cerință care este perfect vala-

mai tirziu, 
livrare, conform 
de Centrala in- 
energetic Bucu- 
pentru data de 

sosi

nr. 1 de 50 MW?

mult mai gravă, 
intîrzierea nu

bilă și pentru 
industriale de 
București.

întârzieri în 
la cazanul

conducerea Centralei 
utilaj energetic din

Și
livrări 
de 420

se semnalează 
tone abur pe

Cristian ANTONESCU
Tristan M1HUȚA

(Continuare in pag. a IlI-a)

• în toate unitățile, in toate județele să se fo
losească la întreaga capacitate agregatele com
plexe, să se lucreze din zori și pînă seara la semă
nat și în două schimburi la pregătirea terenului, fo
losind din plin fiecare oră bună de lucru în cîmp

9 Cu mai multă răspundere trebuie să se lu
creze la plantarea cartofilor și legumelor, în pomi
cultură și viticultură

© Specialiștii, cadrele de conducere din uni
tăți, activiștii de partid să exercite un control per
manent pentru respectarea strictă a normelor agro
tehnice la pregătirea terenului și semănat

Acum, fiecare oră, 
fiecare zi contează 
mult in bătălia pen
tru urgentarea lu
crărilor agricole!

Acționați cu toa
te forțele cu toate 
mijloacele pentru 
a asigura pretu
tindeni grăbirea 
ritmului insa min- 
țărilor, pentru exe
cutarea lor în con
diții tie înaltă ca
litate !

DIALOG ÎNTR-UN COMBINAT AL ÎNDRĂZNELII ÎN CREAȚIA TEHNICĂ

De ce inventați?
Să fim cît mai folositori nouă și țârii!

Celăți
Cu numai 
urmă.
Iași pe drumul de miazăzi
ar fi intîlnit

paralele,
12—13 ani in 

călătorul venit spre

un peisaj 
neschimbat, in esența lui, 
timp de secole. O creastă 
ca un pinten pietros. Dea
lul Cetățuii, domina podi
șul argilos prin care șer
puia capricios, cu lungi si 
pustiitoare abateri. Nicoli
na. singurul riu din Mol
dova ale cărui ape caută 
nordul. Ea însăși o cetate 
naturală, culmea purta pe 
creste o fortificație cu un
ghiuri ascuțite, de unde 
oșteni cu ochi ageri scru
tau cîndva departe ceea ce 
se mișca pe ..calea răutăți
lor". Apoi, cum turcii nu 
mai veneau decit in poe
me, fortul a devenit un a- 
testat melancolic al trecu
tului eroic. Ziduri, turnuri 
și porți s-au aplecat încet 
a risipă, iar orașul a în
ceput să trimită în preajma 
lor tot ce nu-i mai trebuia. 
Lungi „fumuri cenușii" 
trădau, ca în pastelurile 
lui Alecsandri, focuri moc-

nite. mistuitoare. Brusc, 
multipla, năruire s-a oprit. 
O politică ce presupune 
egala grijă pentru valorile 
istorice, dar și pentru cele 
prezente, a făcut ca secu-

GREU. Vechea metaforă, 
cu muchii tocite de atâta 
folosire, despre voinicul 
care creștea intr-o i zi cit 
intr-un an. se cuvine „citi
tă" in acest caz in accep-

ce contrazicea hotărit pro
verbiala lentoare moldavă, 
oțelăria electrică, 
sculăria. secția de 
metalurgic și cea de 
nică grea, secția

forja, 
utilaj 

mcca- 
intre-

PATRIA, PATRIOTISMUL

muncci
lara citadelă să-și recape
te. prin atentă restaurare, 
semeția ; și tot datorită a- 
cestei politici, posibilă 
doar într-o patrie stăpină 
pe destinele și faptele ei, 
în imediata apropiere a 
fortificației de altădată a 
apărut o cetate infinit mai 
impunătoare. — COMBI
NATUL DE UTILAJ

directă. 
C.U.G.-ul înființa la
31 august 1976, dar in 1978 
mlaștina colindată de gîște 
cedase deja locul construc
țiilor urieșești.
își găsea un nou curs, mai 
drept, mai adine, mai 
propiat de Dealul Cetățuii, 
iar pe terenul recîstigat 
s-au înălțat, intr-un iureș

Nicolina'

a-

tinere reparații
nergetice și astfel 
conturat ..Uriașul de 
Nicolina" (cum i s-a 
cu o exclamație respectu
oasă în presa străină) 
„Pasărea albastră" 
îi zic. 
poetic.
du-ne 
lumea

e-
s-a 
pe 

spus

său 
(cum 

cu îndătinat simt 
ieșenii). întorcin- 

pentru o clipă Ia 
basmului, să ne re-

SOLICITUDINEA LUCRĂTORULUI COMERCIAL
- în atentia activifâtii politico-educative a organizației de partid

Este bine cunoscută însemnătatea, 
pentru buna desfășurare a activității 
din comerț, a unei atitudini amabile 
si corecte, a unui comportament ci
vilizat ale lucrătorilor din magazine 
fată de publicul la dispoziția căruia 
se află. Datorită măsurilor pe linia 
școlarizării, a împrospătării cunoș
tințelor profesionale, dar mai ales 
activității educative desfășurate de 
organizațiile de partid din acest im
portant domeniu, poate fi intîlnit 
tot mai des tipul nou de vinzător, 
caracterizat prin atitudine inaintată. 
solicitudine si corectitudine. De fapt, 
■se poate 'spune că gradul în care se 
manifestă o asemenea atitudine re
flectă nemijlocit eficienta activității 
politico-educative desfășurate de or
ganizațiile de partid din comerț.

Prin această prismă am urmărit 
unele aspecte ale activității organi
zației de partid din magazinul 
„Bucur-Obor". Este cel mai mare 
magazin din țară — are o suprafață 
de 44 000 m.p, împărțită in 113 
raioane si 1 700 de lucrători, comer
cializează circa 300 000 de articole, 
numărul mediu zilnic al cumpărăto
rilor este de circa 100 000 și tot zil
nic se vind aici "mărfuri in valoare 
de peste 4 milioane lei.

COMPORTAMENTUL FATA DE 
CUMPĂRĂTORI — OBIECTIV 
PRIORITAR AL ACTIVITĂȚII DE 
PARTID. Firește că intr-un aseme
nea „gigant" comercial problema 
atitudinii fată de cumpărător are o 
importanță pe măsură și se poate 
spune că cei peste 500 de comuniști 
acordă atentie acestei probleme.

— Scopul principal al acțiunilor 
noastre este formarea unui lucrător 
comercial conștient de importanta 
misiunii ce-i revine în înfăptuirea 
politicii partidului nostru, de ridi
care a calității vieții oamenilor — ne 
spune secretara comitetului de partid, 
tovarășa Liliana Abăluță. Conlu
crăm strîns. în această direcție, cu 
conducerea administrativă. Cei doi 
directori adjuncti sint si secretari cu 
problemele economice in organiza
țiile de bază, ceea ce duce la im
plicarea lor mai profundă in viata 
internă de partid. Tematica adunări
lor generale, a dezbaterilor în semi- 
nariile invătămintului politico-ideo
logic oglindește preocuparea de a de
termina. in rindul tuturor lucrători
lor din unitatea noastră, o atitudine 
plină de solicitudine, prevenitoare 
fată de cumpărători, de a combate, 
prin toate mijloacele, orice manifes

tare de indiferentă sau. mai rău, de 
insolentă în raporturile cu publicul. 
Nu ne zgircim cu laudele atunci cind 
sînt meritate, facem tot ce ne stă in 
putință pentru a populariza si răs- 
pindi experiența bună. In același 
timp însă, organizațiile noastre de 
partid se . străduiesc să dezvolte o 
opinie neîngăduitoare fată de orice 
abatere de la normele comerțului ci
vilizat. Perseverenta unei activități 
educative eficiente este cu atît mai 
necesară cu cit marea majoritate a 
lucrătorilor din magazinul nostru 
sînt tineri ; în fiecare an încadrăm 
numeroși absolvenți ai școlilor 
profesionale și liceelor de profil; 
organizația U.T.C. numără o mie de 
membri. Or, este foarte important 
ca de la bun început, din primele 
zile ale trecerii la practicarea meseriei 
să le sădim convingerea că, acolo, la 
raft sau în raionul cu autoservire, 
se află în slujba cumpărătorului, că 
nu sint simple ..verigi" intermedia
re intre cumpărător și marfă, ci ro
lul lor este mult mai complex, cere 
competentă. bunăvoință. răbdare. 
Acțiunilor organizațiilor de partid li 
se adaugă cele initiate de organiza
țiile sindicale si de tineret — si să 
nu uităm importanta intilnirilor pe

riodice cu reprezentanți ai justiției, 
ai miliției, in scopul explicării și 
respectării neabătute a legilor.

într-adevăr. efectul acestor activi
tăți convergente este pozitiv : în 
mai toate raioanele, majoritatea vîn- 
zătoarelor ii întîmpină Pe cumpără
tori cu amabilitate. Ținuta lor vesti
mentară este îngrijită, solicitările 
sînt ascultate cu atentie. iar marfa 
oferită este însoțită, uneori, si de un 
zimbet. de acel politicos „Mai poftiti 
pe la noi !“ Viorica Onasă. de la ra
ionul tricotaje pentru femei, Doina 
Marin, de la raionul cu articole pen
tru nou-născuti. Georgeta Codreanu, 
șefa raionului confecții pentru băr
bați — sînt doar cîteva din' zecile de 
nume ce ar merita a fi citate în 
acest sens.

Rezultatele realizării cifrelor de 
plan — în 1987, prevederile au fost 
depășite cu 50 de milioane lei — in
clud și contribuția zimbetului pro
fesional. a solicitudinii care se do
vedesc întotdeauna rentabile...

Rodica ȘERBAN
(Continuare în pag. a 11-a)

că voinicul pus 
fapte mari evada 
tărimul subpămintean. 

valorile dormeau 
și regăsea aerul 

pur al înălțimilor 
datorită „păsării 
(albastre sau 

sînt. așadar, 
și in decor

amintim 
pe 
din 
unde
neștiute, 
tare și 
tocmai 
uriașe" 
Miturile 
firmate 
temporan !

nui.
con-
con-

pu-
Lar-
teh-

O emblemă a 
terii Insinetui loan 
co, șeful cabinetului
nic, citește insă basmele 
dintr-un unghi mai realist. 
Mai intii e cu ochii la 
greutăți și, deși e mindru 
că Iașiul atitor energii spi
rituale a găsit, iute și der- 
mul spre oțel, nu uită sa 
ne recomande imperativ : 
„Scrieți că repeziciunea cu 
care le-am făcut pe toate 
n-a exclus dificultățile.

Ioan ADAM
Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a V-a)

La Combinatul chimic din Rimnicu Vîlcea, procesele tehnologice sint 
dirijate cu maximă atenție, pentru folosirea cu indici superiori a 

instalațiilor
Foto : E. Dichiseanu
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OAMENI, OȚEL ȘI VIȘINI 

ÎNFLORIȚI. Intre Tecuci și 
Galați sint vreo 70 de kilometri. 
După unii, o nimica toată 
tru ca dogoarea furnalelor 
Dunăre să bată pînă aici.

— Să bată ? Pirjolește I
Cel care o spune nu-i 

decit inginerul Iordache 
leanu. Lucrează la întreprin
derea de construcții metalice 
din Tecuci. Multe — adică toa
te unicatele sau alte piese care 
se făuresc in unitate — trec 
mai int.ii pe la biroul tehnic. în
tre acestea, și transportorul cu 
bandă, „care mi-a dat un motiv 
de neuitare". Adică, de satis
facție ? — întrebăm. „Mă rog. 
dacă o sancțiune poate fi numi
tă și așa...".

— De fapt, oe-a fost 
transportorul aducător 
neuitare ? Unul din 
circa 850 de produse

pen- 
dela

altul 
Răi-

cu 
de... 
cele 

care se 
lac anual in intreprinderea 
tecuceană. Imensa lor majori
tate — pentru Combinatul 
derurgic de la Galati. Și 
puține — fie unicate, fie. 
mult, serie mică, foarte mică. 
Necazul a pornit de la faptul 
că biroul tehnic n-a asigurat 
mai multe exemplare de 
cumentatie. termenele 
strînse. se lucra De mai 
fronturi, desenele erau 
ca ..iarba de leac", iar 
tehnic a trebuit să suporte con
secințele...

De față 
acestei felii 
președintele 
lor muncii, 
întoarce pc

— Eu mă așteptam să vorbești 
despre cum am plantat noi, în

si- 
nu 
cel

do- 
erau 

multe 
vi nate 
biroul

la rememorarea 
de viață de uzină, 
consiliului oameni- 
Adrian Racariu. o 
glumă :

20 DE GRADE DE
Este vorba, la 

despte niște arcuri, 
curind de care. Nu 
electronistul Iulian 

■ întrerupe dialo-

jurut-- uzinei. m zilele el de 
inceput, pjnii și vișinii care, 
uite, au crescut mari și ne înva
ță că timpul fuge.

— Cum să nu fugă timpul ? 
Cum să-mi mai ajungă vremea 
pentru pini ori pentru vișinii 
înfloriți ? Iată, nu mai tirziu 
decit simbătă: comandă urgentă 
pentru o instalație siderurgică. 
Atit de urgentă. îneît termenul 
nici nu mai era trecut. Adică 
asta venea cam așa: „e limpede 
că ați lansat in fabricație de 
îndată ce v-am anunțat". Sigur 
că am lansat. iar azi, marți, 
chiar în aceste clipe, treilerul e 
la poartă, incarcă 1 Dacă n-o 
fi și plecat...

Vom trece pe la poartă să 
vedem și noi... urgenta. Care, 
desigur, mai păstrează in struc
tura oțelului căldura miinilor de 
aici. Mîi.ni care au acționat con
tinuu. in lungul celor trei 
schimburi. Continuu, cu pri
cepere și dăruire. Poate că in
tr-adevăr dogoarea furnalelor 
de la Dunăre străbate uneori 
cei șaptezeci de kilometri și, 
prin urgențele cerute, ridica 
temperatura muncii, a abnega
ției muncitorești de aici. în 
acest loc, ștafeta este preluată 
cu vrednicie și forța spiritului 
revoluționar face cale întoarsă 
spre furnale, cu aceeași putere 
și emoționantă forță de împli
nire.

DOAR 
FERICIRE,
urma-unnei, 
Vom vedea i 
ne lasă însă 
Necula, care 
gul inceput :

— încă nu s-a dat de capăt.
— Să se dea ! replică ingine

rul Toader Chirvăsuță. Am ne
voie de cele 20 de grade ca de... 
fericire.

Ca să înțelegem replicile-șa- 
rade, ne întoarcem iar la arcu
rile cu pricina. Le văzusem și 
pe biroul directorului. Tronați 
acolo, ca niște vedete. Acum; 
Pentru că au stăruit destul 
timp .și pe post de... obsesii. 
Arcurile ? Mici, ușor de cuprins 
in palme. Mărunțișuri vineții, 
spiralate, abia scăpate din chin
ga focului. Un accesoriu oare
care la un ansamblu siderurgic.

Pentru mărunțișurile astea in
dispensabile s-a mers in dreap
ta. in stingă. Pe la marii meș
teri mari in ale arcurilor. „Si
gur. le facem, dar ne trebuie 
timp, pînă dibuim oțelul, pină 
îl împăcăm cu focul, pină..."

— ...Pină la urmă, ne-am 
hotărit să încercăm noi, con
tinuă Toader Chirvăsuță.

— Pe ce vă bazați ? — re
luăm intrebarea in stil moro- 
unețian.

— Pe „bibliotecile" din cape
tele noastre. Că. în ani, 
strins cîte ceva pe-acolo.

S-a strins. Și inginerul, și 
subinginerul Dumitru Borș, și 
electronistul Iulian Necula nu 
mai sînt ce erau ieri, miine vor 
fi alții, prin experiența trăită 
azi. poimîine vor ști mai multe 
decit miine ori azi. Evident, ..te 
bazezi" pe toate acestea, dar 
ajunge ?

— N-ajunge numai să vrei, 
polemizează inginerul. Singurul 
lucru care mulțumește este 
reușita.

Colacilor reci, de sirmă, pu-

s-a

Ilie TANĂSACHE
(Continuare in pag. a IV-a)
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CONFIRMAREA PRIMIRII ÎN PARTID Din scrisorile oamenilor muncii
— moment al maltei responsabilități și exigențe comuniste

Pentru cel care dorește cu ardoa
re să fie primit in rindurile partidu
lui. să se alăture uriașului front al 
luptei comuniștilor, pentru progres 
si bunăstare, pentru edificarea so
cialismului si comunismului pe pă- 
mintul patriei, emoțiile acestui mo
ment unic al vieții sale nu iau sfîr- 
sit o dată cu citirea si semnarea m 
adunarea generală a organizației de 
bază a „Angajamentului Solemn". 
Hotărirea adunării generale, așa cum 
prevăd normele statutare, dobîn- 
dește putere deplină în urma con
firmării acesteia de către organul 
de partid superior investit cu acest 
drept. De data aceasta însă, cel 
primit in rindurile partidului de 
adunarea generală a organizației de 
bază are un sprijin în secretarul 
sau unul dintre secretarii adiuncti 
al organizației de partid în rindu
rile căreia a solicitat primirea, care 
prezintă verbal concluziile si hotă
rirea adunării generale. Confirmarea 
primirii în partid este un moment 
al responsabilității superioare, un 
filtru exigent si activ, capabil să 
surprindă eventuale încălcări ale 
normelor statutare sau aprecieri 
pripite referitoare la calitățile poli- 
tico-profesionale si morale ale celui 
care solicită intrarea in rîndurile-- 
comunistilor si care au favorizat 
adoptarea unei hotăriri insuficient 
fundamentate. Discuțiile care au loc 
cu prilejul confirmării primirii in 
partid, întrebările care sondează sta
diul pregătirii politice, cele referi
toare la preocupările profesionale, la 
atitudinile fată de diferite situații 
ivite în viată, la activitatea obșteas
că. comportarea in familie si socie
tate și multe altele. îndemnurile si 
recomandările făcute constituie pen
tru cel în cauză, in perspectiva activi
tății viitoare, o nouă confruntare cu 
exigentele si normele vieții de 
partid, o recomandare privitoare la 
educația lui comunistă, o dovadă de 
grijă, de afecțiune tovărășească, o 
probă a recunoașterii capacității sale 
politico-profesionale. a calităților 
moral-cetătenesti.

înainte de a participa, zilele tre
cute. la o ședință a biroului comite
tului de partid de la întreprinderea 
de încălțăminte „Ardeleana" din 
Alba Iulia. care a avut înscrisă la 
ordinea de zi confirmarea a cinci 
primiri in partid, toate fiind femei, 
tovarășa Paraschiva Scheau. secre
tar âl comitetului de partid, ne-a 
prevenit că discuțiile vor fi ample, 
detaliate.

— Noi le’ cunoaștem bine pe- cele 
cinci tinere care au solicitat pri
mirea in partid. Nu putem scăpa 
prilejul de a reexamina încă o dată 
maturitatea lor politică, de a afla

cum gindesc. ce calități au. care le 
sint aspirațiile, să discutăm cu ele 
de la om la om si. mergind puțin 
mai departe, putem spune — de la 
comunist la comunist.

Tinăra muncitoare Viorica Bădilă, 
a cărei cerere de primire m partid 
a fost discutată in luna martie a.c.. 
în adunarea generală a organizației 
de bază numărul 5, a răspuns îmbu
jorată. dar sigură, la Întrebările puse 
de membrii biroului privind cunoaș
terea unor prevederi ale Statutului, 
a principiilor politicii partidului 
nostru in rindurile căruia dorește să 
activeze. In continuare, discuțiile au 
reliefat că Viorica Bădilă este o 
bună activistă U.T.C.. fiind secretar 
adjunct al biroului organizației U.T.C. 
care a recomandat primirea ei în

tr-un timp scurt, au stimulat discu
țiile. Biroul s-a arătat interesat de 
eforturile pe care Dana Monica 
Sțitz le desfășoară la locul de muncă 
pentru realizarea exportului.

— Angajamentul nostru, a spus ea. 
este să realizăm zilnic pe întreaga 
bandă de producție planul la export. 
De aceea acordăm atenție maximă 
calității, aplicind la toate operațiile 
inițiativa : „Toată producția reali
zată la nivelul mostrei omologate".

O dată cu felicitările care au ur
mat confirmării in unanimitate a 
hotăririi de primire in partid, tinerei 
comuniste i-au fost făcute citeva re
comandări : să manifeste un interes 
sporit pentru pregătirea politică, să 
dea dovadă de mai multă grijă fată 
de tinerii colegi de muncă. Si i-a

VIAȚA DE PARTID ÎN MUNICIPIUL 
ALBA IULIA

OPINII - PROPUNERI - SESIZĂRI

partid, că își depășește norma de 
lucru lună de lună, că Se preocupă 
cu ambiție de ridicarea pregătirii 
profesionale. Tovarășa Maria Savu. 
secretar al biroului organizației de 
partid nr. 5, după prezentarea con
cluziilor și hotăririi luate în unani
mitate de adunarea generală, a sub
liniat :

— O cunosc de la locul de muncă 
Pe tovarășa Viorica Bădilă. Sîntem 
colege de secție. Este o muncitoare 
harnică, disciplinată. Ii văd zilnic 
efortul si progresele Pe linie profe
sională. Primul ei loc de muncă a 
fost, la noi in întreprindere. Apoi, 
sîntem colege de bancă în ultima 
clasă serală a liceului industrial 
nr. 4, la secția de profil. O știu cum 
învață...

Colegă de clasă, la seral, cu Vio
rica Bădilă si Maria Savu este și 
muncitoarea Dana Monica Stitz. S-a 
angajat in întreprindere, aici fiind 
primul ei Ioc de muncă, la 21 fe
bruarie 1985. dată importantă in. 
viața ei, după cum le spune cu sin
ceritate membrilor biroului. Aici a 
devenit muncitoare de nădeide. aici 
a auzit cu emoție primele aprecieri 
și îndemnuri referitoare la străda
niile depuse, aici a intîlnit un t.inăr 
mecanic cu care s-a căsătorit. Acum, 
tot aici, o supremă împlinire : pri
mirea în rindurile partidului. Aceste 
succinte date autobiografice care 
conturează portretul unei muncitoa
re destoinice, cu un solid prestigiu 
dobindit prin eforturi susținute. în-

fost trasată prima sarcină de partid: 
trecerea cu brio a bacalaureatului.

Preocuparea pentru încadrarea ce
lor primiți în partid în viata de or
ganizație a fost însoțită pe loc si de 
unele soluții concrete recomandate, 
secretarilor birourilor organizațiilor 
de bază de partid prezenți. S-a re
comandat astfel biroului organizației 
de partid nr. 12 includerea inginerei 
Camelia Bosinceanu. cadru tehnic cu 
o temeinică pregătire politică și pro
fesională, în corpul de propagan
diști. în timp ce organizației nr. 9 
i s-a sugerat ca muncitoarei Paras
chiva Luca. evidențiată în cadrul 
unor acțiuni ale tinerilor, să-i fie în
credințată responsabilitatea îndru
mării activităților initiate pentru 
realizarea planului, economic pe 
acest an al organizației U.T.C.

Cu multă căldură a fost prezentată 
și susținută de către Rodica Talpoș. 
secretar al biroului organizației de 
bază nr. 8. hotărirea adunării gene
rale a organizației respective privind 
primirea în partid a tinerei Romela 
Cristea.

Ca muncitoare, a trecut ne la di
ferite locuri de muncă, invățind ast
fel mai multe operații. Pe această 
bază i s-a încredințat răspunderea 
lansării producției Pe o bandă de 
lucru. „O cunosc ca muncitoare de 
la angajare. Altfel o știu mai demult, 
locuim pe aceeași stradă. Provine 
dintr-o familie de oameni serioși, 
demni, respectați. Tovarășa Cristea 
nu este numai o tinără muncitoare

de bază, ea are frumoase perspecti
ve spre a deveni peste cîțiva ani 
maistru".

Preocuparea pentru cunoașterea 
viitorului membru de partid și din 
alte activități, din viata de dincolo 
de poarta întreprinderii, din date 
care să Întregească profilul său mo
ral. cetățenesc am intilnit si la bi
roul comitetului de partid de la în
treprinderea „Porțelanul" din Alba 
Iulia. Luîndu-Se in discuție hotărirea 
de primire în partid a muncitoarei 
Rodica Stincel. aceasta a fost între
bată de LuiZa Frățilă. membră a bi
roului. de ce lipsește uneori de la 
serile cultural distractive organizate 
pentru tinerii unității. „Urmez li
ceul la seral" — a răspuns muncitoa
rea. Maistrul Rodica Coman. mem
bră a biroului, a precizat: „Muncesc 
în același atelier cu tovarășa Rodica 
Stincel și am avut astfel posibili
tatea să o cunosc bine. Faptele 
sale sînt cele mai grăitoare do
vezi ale hărniciei și maturității cu 
care înțelege solicitările atunci cind 
este vorba de producția pentru ex
port. S-a format ca muncitoare sub 
ochii mei".

Prezent din partea organului de 
partid superior la ședința biroului 
comitetului de partid de la între
prinderea „Ardeleana". tovarășul 
Teodor Creț, secretar cu probleme 
organizatorice al Comitetului muni
cipal de partid Alba Iulia. ne spunea 
că datorită preocupărilor pentru te
meinica pregătire politică si profe
sională a viitorilor membri de 
partid, a exigentei manifestate la 
discutarea cererilor lor în adunările 
generale sint preintimpinate even
tualele amînări Sau infirmări ale 
hotăririlor organizațiilor de bază. 
„Toate hotăririle de primire în 
partid din primele două luni ale 
anului au fost confirmate. Discuțiile 
purtate la confirmare se constituie 
în dezbateri aprofundate cu interlo
cutori care au dovedit că gindesc ca 
adevărati comuniști si au un poten
tial revoluționar de acțiune ridicat. 
Pentru .că în acțiune te angajezi nu
mai cu oameni pe care-i cunoști 
bine".

Confirmarea fiecărei primiri în 
partid reprezintă si o apreciere a 
activității organizațiilor de partid 
care au hotărit în acest sens, a preo
cupărilor acestora pentru educarea 
revoluționară a comuniștilor, a ce
lorlalți oameni ai muncii. Asa cum 
pentru cel care doresc să fie orimiti 
în partid, acest moment reprezintă 
un examen al maturității politice 
care le inriurește întreaga viață.

Ștefan D1NICA
corespondentul „Scînteii"

TV-au cunoscut odihna 
pînă nu și-au făcut datoria

„Țării, cît mai mult cărbune 1“ —■ 
iată o cerință permanentă a econo
miei noastre naționale. Pentru 
a fi îndeplinită în cele mai bune 
condiții, minerii trebuie să aibă la 
dispoziție utilaje cît mai moderne 
și perfecționate. Cum este și 
firesc, această sarcină de mare im
portanță revine constructorilor de 
mașini, deci și colectivului de mun
că de la I.C.M. Bocșa, unde și eu 
am lucrat ca lăcătuș mai bine de 
30 de ani.

In zilele din urmă am fost din 
nou in întreprindere pentru că, tre
buie să vă mărturisesc, ea este 
viața mea și nu pot să trăiesc fără 
să-mi văd tovarășii alături de care 
am muncit atita vreme. Am avut o 
bucurie nespus de mare cînd am 
aflat că cei de la secția 230 utilaj 
minier au realizat o premieră na
țională in acest domeniu. Este 
vorba de „grinda inelară pentru 
mașina de haldat", cu braț de 170 
metri lungime, necesară exploatării 
cărbunelui la suprafață. Acest uti
laj gigant, care are o greutate de 
285 de tone, realizat in colaborare

cu firma „Takrat" din R.D. Ger
mană, intră in dotarea bazinului 
carbonifer al Olteniei, mai precis 
în zona Rovinarilor.

Și acum, cîteva cuvinte despre 
oameni, acei minunați meșteri de 
înaltă calificare, care n-au cunoscut 
odihna nici zi, nici noapte pină nu 
și-au făcut datoria. De la tovarășul 
subinginer loan Badea, șeful sec
ției utilaj minier, am aflat că 
această lucrare complexă, cu un 
grad ridicat de tehnicitate, a fost 
realizată sub îndrumarea tînărului 
inginer Victor Resten. a ingineru
lui Gheorghe, Ignat, cu participarea 
echipelor de lăcătuși și sudori con
duse de Gheorghe Atomei și. res
pectiv. Gheorghe Solga.

După cum se ved.e din fotografia 
pe care o trimit redacției, utilajul 
„grinda inelară pentru mașina de 
haldat" cu braț de 170 de metri 
lungime este îmbarcat în trailere 
speciale, cu destinația Rovinari,

Ioan ROTARESCU
corespondent voluntar - Bocșa

două luni ale anului, cînd planul 
desfacerilor de mărfuri este depășit 
cu 70 milioane lei și beneficiile cu 
2 milioane lei. confirmă, desigur, 
angajamentul oamenilor muncii, 
majoritatea din ei tineri, de a face 
ca anul 1988 să fie un an cu cele 
mai bune rezultate în activitatea 
comerțului hunedorean".

Ioan VLAD 
corespondent voluntar — 
Hunedoa ra

PE TEME DE ECOLOGIE SATU MARE : Dialoguri cetățenești

Apa trece... 
neglijentele rămîn
La recenta Conferință pe țară a 

președinților consiliilor populare s-a 
subliniat din noii cerința unei preo
cupări susținute din partM primă
riilor pentru protejarea mediului în
conjurător și. in acest cadru, pentru 
păstrarea purității apelor, a cursu
rilor riurilor. S-a evidențiat necesi
tatea desfășurării unor acțiuni com
plexe, de amploare, pentru o 
■cit mai bună gospodărire a a- 
pelor. Cum răspund acestor ce
rințe consiliile populare din ju
dețul Vrancea ? Am căutat răs
punsul la întrebare cu prilejul unui 
raid intreprins recent împreună cu 
specialiști ai Oficiului județean de 
gospodărire a apelor.

Județul Vrancea beneficiază de o 
rețea hidrografică bogată. Numai 
cursurile de apă cartografiate mă
soară aproape 2 000 kilometri, cu 
debite mai mult sau mai puțin con
stante. S-au făcut și sînt. prevăzute 
in continuare să se execute corecții 
pe „drumul apelor“ in scopul prote
jării lor. pentru consolidarea malu
rilor. pentru valorificarea superioa
ră a apei in scopuri economice, tu
ristice sau in alte 
privințe. Anul 
trecut, de exem
plu. prin contri
buția in muncă a 
cetățenilor s-au 
realizat lucrări de 
decolmatări. des- 
potmoliri și de în
treținere a cursu
rilor de apă /ce 
depășesc ca va
loare suma de 10 milioane lei. la 
care trebuie adăugat și volumul 
mare de lucrări executate de unita
tea de specialitate din județ.

Oricum, apele trec, albiile aces
tora... rămîn. incit pot. oferi oricînd, 
indiferent de anotimp, imagini ce 
pun in evidentă felul în care locui
torii așezărilor riverane se îngrijesc 
de această avuție naturală, avind și 
avantajul de a fi primii beneficiari 
ai acesteia.

Firul documentării pe teren a 
început pe albia Milcovului. La con
siliul popular al comunei Cîmpe- 
neanca am reținut o informație sur
prinzătoare : albia pîrîului pare să 
fi devenit o adevărată.......mină". In
Juna ianuarie a.c. au fost adunate 
si predate de pe malurile apei (ca 
materiale recuperabile) 3,3 tone fier 
vechi, adus aici o dată cu materia
lele provenite din demolările din 
Focșani. Tot in acest perimetru s-au 
mai adus, cu transporturile venite 
pentru luarea balastului, reziduuri 
menajere și alte asemenea materiale, 
aruncate la intîmplare.

In amonte, -la Broșteni, pirîul 
Valea Badei — afluent al Milcovu- 
1ui — ce trece la cițiva metri de 
sediul politico-administrativ al co
munei — a devenit locul de depo
zitare a cenușii și altor materiale 
inutilizabile provenite — de la cine 
credeți ? — chiar de la unitățile 
primăriei 1 Ceva mai sus, piriul 
Pitulușa, ce intersectează șoseaua 
asfaltată, este înnămolit de gunoaie, 
materiale din demolări. Primarul 
comunei. Silvia Nâstase, recunoscînd 
sesizările noastre, le-a notat (pină 
atunci nu remarcase aceste aspecte?), 
în schimb, noi nu am avut ce nota 
atunci cind am rugat să ni se pre
zinte măsurile ce se vor desfășura 
in comună anul acesta pe linia gos
podăririi apelor.

Ținind firul Milcovului am ajuns 
și la Reghin. Aici spiritul gospodă
resc parcă l-a luat... apa. Peste 
drum de primărie. Milcovul își tot 
lărgește albia, iar malul se surpă 
puțin cite puțin. Cooperația si pri
măria și-au făcut platformă de gu
noi la cițiva metri de sediu, pe 
malul apei.

Ancheta „Scînteii11:
Cum sînt întreținute 
cursurile unor rîuri 
din județul Vrancea

— Np se putea face protecția ma
lului printr-o taluzare ușoară., cu 
pietre și pămint, cu lopata și tirnâ- 
copul ? — o intrebăm pe primărița 
Călinoiu Domnica.

— Dacă cineva ne dădea dispozi
ție, o făceam — ni se răspunde.

în comuna Andreiașu, izvoarele 
Milcovului. albiile sint pline de 
gunoaie, neasigurindu-se nici zona 
de protecție necesară. Peste drum 
de primărie, malul sting al apei își 
face loc puțin cite puțin spre pra
gul școlii și unitățile cooperației. 
Și aici se așteaptă vreo dispoziție 
specială privind spiritul de iniția
tivă ?

Dar albia Milcovului nu este o 
excepție. Din rapoartele echipelor 
de control ale Oficiului județean 
pentru gospodărirea apelor am reți
nut că în alte 15 localități vrîncene 
s-au găsit depozite de gunoaie în 
albiile sau pe malurile cursurilor de 
apă. In unele așezări montane, care 
dețin gatere, rumeșugul ce rezultă 
din prelucrarea lemnului este „de- 
pozitat“ pe malul sau in albia ape
lor. Sînt afectate in acest fel apele 

și albiile Putnei, 
Nărujei, Șușiței 
și ale altor rîuri. 

Și totuși, deși 
am insistat- asu
pra acestor as
pecte critice, nu 
trebuie trasă con
cluzia că în județ 
grija pentru păs
trarea și prote
jarea rețelei hi

drografice ar fi absentă. Sint 
consilii populare comunale care au 
înțeles îndatoririle ce le revin în pro
tejarea apelor. în comuna Mera, de 
exemplu, deputății consiliului popu
lar au in răspundere tronsoane, 
afluenți ai Milcovului și, împreună 
cu cetățenii. întreprind periodic ac
țiuni de igienizare, de întreținere a 
albiilor și apelor. Locuitorii comu
nelor Măicăneșți. Ure.chești și ai 
altor așezări, atunci cînd sînt soli
citați la lucrările de protecție și 
gospodărire a apelor, răspuno in 
mare număr. Anumite perspective 
promițătoare se creează prin faptul 
că. in urma unor investigații pe 
teren — acțiune inițiată și coordo
nată de comitetul executiv al con
siliului popular județean — fiecare 
localitate se află in posesia unui 
program de lucrări pe durata în
tregului an, în programe fiind 
precizate obiectivele, felul lucrări
lor. termenele de realizare, asisten
ța tehnică necesară. De cîtva timp, 
săptăminal. sub controlul direct al 
comitetului .județean de partid, au 
loc analize asupra modului in care 
s-a trecut, practic, la activitate, cu 
participarea specialiștilor unor in
stituții de resort. S-au intensificat, 
totodată, și controalele pe teren, 
urmate de măsuri practice. Este un 
început bun. dar care se cere în 
primul rind extins și generalizat — 
amintim cazurile critice evocate mai 
sus — un început ce trebuie conti
nuat și permanentizat pe parcursul 
întregului an.

în încheiere, o precizare : pentru 
a se asigura înfăptuirea programului 
inițiat se impune ca necesară des
fășurarea — la nivelul fiecărei 
localități — a unor acțiuni pentru 
cunoașterea prevederilor legii în 
această problemă, pentru ridicarea 
continuă a nivelului de instruire si 
educare a tuturor cetățenilor, in 
vederea participării acestora în mod 
mai activ și pe o scară mai largă 
la buna gospodărire si întreținere a 
rețelei hidrografice.

Dan DRAGULESCU
corespondentul „Scînteii"

în orașele și comunele județului 
Satu Mare s-au desfășurat „Tri
bune ale democrației", cu partici
parea unui mare număr de locui
tori. Cu acest prilej, activiști de 
partid și de stat, juriști, specialiști 
din diferite domenii de activitate 
au purtat rodnice dialoguri cu ce
tățenii pe teme privind realizarea, 
exemplară a sarcinilor din indus
trie și agricultură, buna gospodări

re a localităților, onorarea con
tractelor pentru realizarea fondu
lui de stat prin contribuția gospo
dăriilor populației, ridicarea gradu
lui de civilizație al localităților. 
Rodnicul dialog a fost încununat 
de hotărirea unanimă a participan- 
ților de a lua parte cu însuflețire 
la întrecerea socialistă între loca
lități. (Octav Grumcza).

înnoiri in comerțul hunedorean
Astăzi, în cel de-ăl 20-lea an de 

existență a județului nostru. Hu
nedoara. noi. hunedorenii. ne min- 
drim, printre atitea alte realizări 
de seamă obținute in această pe
rioadă, și cu un comerț bine diver
sificat, răspunzind din plin cerin
țelor modeme ale activității res
pective. „O atenție deosebită s-a 
acordat. în acest timo. in Valea 
Jiului, de pildă, continuei dezvol
tări a bazei materiale a comerțu
lui — ne dă, în acest , sens, unele 
amănunte tovarășa Eugenia Bur- 
ducea, director adjunct la Direcția 
comercială județeană. Numai in 
ultimii 10 ani s-a reînnoit. în a- 
ceastă zonă. întreaga rețea comer
cială. Magazinul universal „Jiul", 
din Petroșani, este un exemplu con
cludent in această privință ; de ase
menea. magazinele generale din Pe- 
trila și Aninoasa. în tot acest răs
timp. mii de metri pătrați de spații 
comerciale au intrat în folosință la 
parterul blocurilor de locuințe din 
Lupeni, Uricani, Vulcan, Petrila și

Petroșani. Toate aceste noi unități, 
armonios amplasate și dimensiona
te, satisfac mult mai bine multi
plele solicitări ale populației.

Aceeași grijă deosebită a fost 
acordată construirii și punerii în 
circuit a unor noi magazine-în mu
nicipiile Hunedoara și Deva. în 
orașele Brad, Călan, Hațeg și Si- 
meria.

Paralel cu creșterea suprafețelor 
comerciale și introducerea forme
lor moderne de comerț, desfacerile 
de mărfuri au cunoscut un salt 
spectaculos. Astfel, dacă în anul 
1967 vinzările de mărfuri cu amă
nuntul se cifrau la 2,5 miliarde lei. 
în anul 1987 acestea depășeau cifra 
de 7,950 miliarde lei. Deci de peste 
trei ori mai mult 1

Nu pot să nu amintesc faptul că 
în acest an, 1988, in fața noastră 
stau sarcini deosebite, mobiliza
toare, hotărirea noastră, a tuturor, 
fiind de a munci mai mult și mai 
bine.

Rezultatele obținute in primele

Pe scurt, 
din scrisori

• Pentru ca noua recoltă de 
fructe să fie cît mai mare, la Sta
țiunea de cercetare și producție 
pomicolă Iași se muncește în aces
te zile intens. In cele două ferme 
pomicole, care dispun de o supra
față de 239 ha, conduse de ingine
rii Marcel Mihalcea și Neculai Chi- 
țimuș, sînt în toi tăierile de fruc
tificare ți rodire, transportul în
grășămintelor organice și comple
tarea golurilor din livezi cu circa 
3 000 de pomi. De asemenea, cu 
cele 8 atelaje și 6 tractoare, pe te
renurile fermelor s-au transportat 
peste 1 000 tone gunoi de grajd. 
(Dumitru Păpușoiu, corespondent 
voluntar, Tg. Frumos, județul Iași).
• Operativitatea melcului s-ar 

putea spune că există și la lucră
torii de la I.C.A.B. De aproape 
trei luni de zile semnalăm că la 
capătul Aleii Bujoreni, în dreptul 
blocului H din strada linii Bod- 
naraș nr. 27, există o conductă 
spartă. Din cauza canalului colec
tor înfundat, apa a inundat strada. 
Ce-1 drept, la sesizarea noastră au 
venit cițiva lucrători să vadă, au 
spart chiar și asfaltul, dar... au 
plecat fără să repare. Cît trebuie 
să mai așteptăm pînă se închide 
această sursă de risipă a apei ? 
(Comitetul asociației de locatari, 
blocul H, strada Emil Bodnaraș, 
București, sectorul 6).
• Bun venit in casă nouă. De 

pe acum, o nouă zonă a orașului 
Costești-Argeș a și început să se 
contureze, primul bloc — Z 1 cu 72 
de apartamente — adăugindu-se 
celor peste 1 500 de apartamente 
existente. Se vor muta în casă 
nouă sau locuiesc de pe acum în 
blocurile date în folosință pină în 
prezent oameni ai muncii de la 
întreprinderea de scule și dispozi
tive verificatoare auto (I.S.D.V.A.), 
întreprinderea de nutrețuri con
centrate și Stațiunea pentru me
canizarea agriculturii. (Florea 
Tistuleasa, Pitești).
• Apartament-piscină. De trei 

ani de zile am intervenit zadarnic, 
atît in scris, cît și personal, la 
conducerea unității de gospodărie 
locativă (E.G.C.L.) din Baia Mare — 
proprietarul blocului în care 
locuiesc — pentru a se înlătura 
infiltrația abundentă a apei de 
ploaie în apartamentul pe care îl 
ocup împreună cu familia mea. în 
momentul de față, camerele și 
holul au ajuns de nelocuit. Mă 
adresez redacției cu speranța că de 
data aceasta situația semnalată se 
va rezolva. (Nicolae Gaița, strada 
Gh. Coșbuc, bloc 24, ap. 43 — Baia 
Mare).

Arhitectură modernă la Drăgășani Foto : S. Cristian

Comisia strîngea hîrtii
iliciții strîngeau mașini

Solicitudinea lucrătorului comercial
(Urmare din pag. I)

DEZVOLTAREA BUNEI SERVIRI 
— PRIN INTOLERANȚA FAȚA 
DE LIPSURI. Este o realitate fap
tul că autoritatea de care se bucu
ră comuniștii, organizațiile de 
partid din această mare uni
tate comercială a crescut prin in
transigenta fată de unele manifestări 
de natură a știrbi prestigiul magazi
nului. Asemenea cazuri nu sint de 
regulă „trecute cu vederea", ci for
mează subiectul unor critici concre
te. precise. In referatele prezentate 
de birourile organizațiilor de bază 
abundă argumentele faptice, exem
plele. într-una din adunările gene
rale. din organizația de bază nr. 14, 
(care cuprinde Pe membrii de partid 
din 18 raioane, profilate pe textile- 
încălțăminte) tema „de greutate" de 
ne ordinea de zi părea anodină : 
preocupări pe linia realizării sarcini
lor de plan. Dezbaterea a fost insă 
vie, combativă — căci însuși refe
ratul biroului a fost incitam. Anali- 
zindu-se cauza unor nerealizări de 
plan s-a ajuns inevitabil și la pro
blema comportamentului față de pu
blic al unor vînzători. subliniindu-se 
că la neincadrarea in cifrele de olan 
au contribuit climatul de delăsare, 
dezinteresul pentru buna servire, 
expunerea neatrăgătoare a mărfuri
lor. Valeriu Voivozeanu si Mihaela 
Călin, gestionari, șefi de raion, au 
fost nu numai aspru criticați pentru 
„plictisul" afișat, pentru lipsa de 
grijă fată de ordinea si curățenia din 
raioanele respective, ci si retrogra
dați din funcție. S-a criticat sever 
faptul că Marcela Stancu. deși era 
secretara organizației U.T.C. nr. 4, 
nu oferea deloc un bun exemplu ce
lorlalte tinere. Nu au fost omise nici 
neajunsuri mai put'n grave .— ținută 
neglijentă, lucrători fără halat, fără 
ecuson.

în ipoteza că ar fi fost prezenți la 
adunare, multi cumpărător' s-ar fi 
declarat deosebit de satisfăcnti de 
fermitatea cu care referatul si luări
le la cuvînt au tratat abateri’e con
statate de ei la unele raioane (de 
articole mărunte, tacimuri si jucă
rii). unde se ignorau reguli ele

mentare ale activității în comerț, în- 
tîrzieri repetate la program : lucră
toarele de la raionul mercerie, 
bloc. 3. în loc să-i servească pe cum
părători. isi serveau... colegii. Iar 
critica a lost urmată de masuri pe 
linie administrativă.

Consemnăm si o remarcă a tovară
șei Nadia Șurlea, secretar cu pro
bleme de propagandă intr-una din 
organizațiile de bază care lucrează 
in biroul de organizare ă muncii — 
loc unde se centralizează sesizările 
cetățenilor consemnate in „Jurnalul 
cumpărătorului", registrul unic de 
control, condicile de sugestii si re- 
clamații. in scrisori sau audiențe : 
„Numărul acestora a scăzut simțitor; 
totuși nu ne putem socoti mulțumiți. 
Mai avem citeva „puncte fierbinți", 
generatoare de nemulțumiri pentru 
cumpărători, tocmai datorită com
portamentului vinzătorilor. Ele se 
află în atenția organizațiilor de bază 
respective, ca si a conducerii maga
zinului".

CONTROLUL EXIGENT — ANTI
DOTUL FORMALISMULUI. La pri
ma vedere s-ar părea că in toate or
ganizațiile de bază se acordă atenție 
acțiunilor politico-educative menite 
să sporească spiritul de răspundere 
al fiecărui comunist, să promoveze 
in rindul colectivului grija fată de 
valorile ce-i sint încredințate, atitu
dinea înaintată. Asemenea teme pot 
fi intr-adevăr întilnite frecvent pe 
ordinea de zi a adunărilor generale. 
Numai că, in unele cazuri, ănalizînd 
mai atent lucrurile... apare forma
lismul. Răsfoind referatele prezen
tate in adunările generale ale orga
nizației de bază nr. 9 (care cuprin
de pe comuniștii din ce'e 13 raioane 
din sectorul alimentar) se poate con
stata că multe sint cam „firave". Un 
exemplu : materialul privind im
portanța respectării legilor tării re
prezintă o simplă înșiruire a unor 
prevederi legale (lucru pe care Pu
tea să-l facă măi bine, cu explica
țiile de rigoare, consilierul juri
dic). fără nici o referire concretă la 
Specificul comerțului alimentar, fără 
nici un exemplu concret, cules din 
munca lucrătorilor din acest mare

sector al magazinului. La ce e bun 
un asemenea referat ?

O altă constatare : la indicația co
mitetului de partid, in fiecare adu
nare generală, in ordinea de zi este 
inclus si „raportul comunist". Unul 
sau doi membri de partid sint puși 
să raporteze organizației din care 
fac parte despre activitatea Pe care 
o desfășoară pe linie profesională, 
despre modul cum isi duc la înde
plinire sarcinile de partid încredin
țate. Este un moment de reflecție 
brofundă. de examen exigent, in spi
rit revoluționar, pentru fiecare co
munist. Din păcate, in organizația 
sus-amintită. raportul individual este 
mai mult decit sumar. Toți raporto
rii sint „fără pată si fără prihană". 
Oare 'așa să fie ? Sigur că in locul 
autolaudei trebuia să se afle auto
analiza. scrutarea severă a minusu
rilor personale, scopul raportului co
munist fiind îmbunătățirea muncii 
celui pus să raporteze, evidențierea 
dorinței lui de autodepăsire.

Sint fapte asupra cărora comite
tul de partid, a cărui competentă si 
putere de cuprindere sint demonstra
te de rezultatele pozitive obținute, 
trebuie să se aplice cu mai multă 
stăruință. Căci indrumările, oricit de 
judicioase ar fi. iși diminuea
ză eficienta dacă nu sint în
soțite de un control riguros. în 
plus, se cuvine arătat că exis
tă aspecte asupra cărora nu s-a 
stăruit suficient in cadrul activității 
educative de partid : studiul mai a- 
tent al psihologiei cumpărătorilor, 
atit de necesar intr-un magazin de 
asemenea proporții, testarea siste
matică a opiniei publicului, adapta
rea mijloacelor muncii de educație 
la specificul unui colectiv format 
mai mult din tineri si femei s.a. Am 
reținut, de asemenea, preocuparea de 
a întări răspunderea personală și 
colectivă, la toate nivelurile, de a 
imprima stilului de muncă un ca
racter cît mai aplicat. Toate acestea 
constituie, fără îndoială, puncte de 
reper pentru o activitate viitoare tot 
mai strins legată de specificul do
meniului in care comuniștii din a- 
ceastă mare unitate comercială bucu- 
reșteană iși desfășoară activitatea.
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Activitatea comisi
ilor pentru controlul 
provenienței unor bu
nuri dobindite in mod 
ilicit nu e deloc sim
plă. Cercetata — ori, 
cum li se spune in 
limbaj curent, „ilici- 
(ii“ — nu se lasă de
posedați cu aceeași 
ușurință cu care s-au 
îmbogățit, iar arsena
lul tertipurilor justi
ficative creste si de
vine mai subtil, incer- 
cînd să fină pasul cu 
sporirea experienței 
judiciare in aplicarea 
Legii 1811968. Acte- de 
moștenire. donații, 
lanțuri derutante de 
împrumuturi, adeve
rințe ale caselor de 
ajutor reciproc, bilete 
loto, mărturii 
cu tot felul 
demonstrații 
de austeritate 
etara cîtorva 
risme s-a zbătut 
convingă că ea 
frigider nu avea), tot 
felul de chițibușuri 
sint vinturate ca in
tr-un număr fabulos 
de jonglerie. Zbaterea 
procesuală e de cele 
mai multe ori deșartă, 
membrii comisiilor si 
ai completelor de ju
decată nu se lasă in
duși în eroare, iar ati
tudinea generală față 
de asemenea cazuri 
este maxima exigență.

Dacă nu se manifes
tă această fermitate 
fată de indivizii ra
pace. fără alt ideal de
cit pornirile lor hră
părețe. se infiltrează 
si năpădește, prin cea 
mai mică 
lingă cea 
slăbiciun e. 
lor poftă 
Așa cum s-a întâmplat 
Si in ciudatu’ caz din 
relatarea de fată.

Smaranda Anghel si 
Enăchescu Carmen-Ra- 
luca sînt împreună din 
1981. Raptul că nu se 
căsătoresc, legal, s-ar 
putea să nu fie inde
pendent de vocafia lor 
de subiecți ai Legii 18 
după cum se va. vedea 
in continuare, tn 1984, 
dună doi ani de acti
vitate in cimpul mun
cii, el și-a cumpărat 
cu bani peșin un apar
tament de trei came
re. După încă un an, 
la data de 26 iulie 
1985, iși adjudeca la 0 
licitație, cu 120 000 lei,

cusute 
de ațe, 
absurde 
(propri- 
autotu- 

să 
nici

fisură, pe 
mai mică 
nesăț'oasa 

de avere.

și un autoturism 
B.M.W.-525, alb ca un 
pescăruș. Apoi a fost 
Invitat să dea o decla
rație in fața procuro
rului despre misterioa- 
sa-i prosperitate, scri- 
indu-și personal a- 
dresa și numărul de 
telefon. In aceeași zi, 
14 octombrie 1985, a 
fost sesizată comisia 
instituită pe lingă Ju
decătoria sectorului 4. 
Ea s-a. reunit de 14 
ori in 6 luni, numai Și 
numai pentru a con
semna aceeași formu
lă stereotipă : „Nu s-a 
prezentat cercetatul ; 
s-ă făcut referatul 
cauzei, s-a invederat 
comisiei lipsa procesu
lui verbal de inven
tariere a bunurilor".

Acest proces verbal 
trebuia urgent înche
iat de executorul ju
decătoresc. Care și el, 
in loc de urgenta in- 
lisponibilizare a bu
nurilor cercetatului, 
făcea scurtă la mină 
completând formulare 
ineficiente. Incepind 
de la 11 decembrie 1985 
(după 41 de zile de la 
investirea sa!) pină la 
26 martie 1986, s-a de
plasat de 4 ori la adre
sa indicată ca să con
semneze, tot stereotip: 
„ne-am transportat in 
București la domici
liul lui (...) unde nu 
am găsit prezent pe 
(...). Urmează a se re- 
programa inventarie
rea". Abia după 
luni și jumătate, 
care nu s-a făcut 
mic altceva decit
programări, executo
rul, om de meserie, 
și-a scos degetele din 
ochi și a intrenrins 
un formidabil pas îna
inte : a aflat de la 
asociația locatarilor 
grozava informație că 
omul căutat ba 
ba nu vine pe i 
mtciliu !

Dar ce făcea 
căutat în acest, 
timp ? Exact la jumă
tatea intervalului ace
lor zbateri pe hirtie, 
mai exact la 6 ianua
rie 1986, el se zbătea, 
cu tăticul și cu concu
bina, să mai cumpere 
0 mașină străină, un 
„Mercedes-200 D“, pe 
numele acestora din 
urmă. Prețul de por
nire a licitației a fost 
155 800 lei. Concubina

trei 
in 

ni- 
re-

vine, 
la do-

omul 
răs-

lui a urcat strigările 
pină la suma inaccesi
bilă altora de 310 000 
lei.

A ajuns și ’mneaei 
in fața unei comisii. El 
cu dosarul lui, ea cu al 
ei. După două luni, au 
fost conexate. Cam tot 
atunci a izbutit si 
mult așteptata inven
tariere.

Mai 
continuat 
linii de 
comisia 
hirtiilor, 
adunarea 
Deocamdată aveau in 
vizor tot faimoasa li
muzină acontată. Că 
dacă intrase pe fir 
comisia, nu mai avu
seseră nici curaj s-o 
plătească, dar nici 
inimă să renunțe la 
ea. Interesant e că și 
LC.L. „Universal", la 
care se depusese doar 
o recipisâ de 16 000 
lei, nu s-a grăbit nici 
să limpezească situația 
autovehiculului, nici 
să furnizeze comisiei 
informațiile cerute.

In virtejul de hîrtii 
care s-au vinturat 
pină în toamnă se 
distinge prin ridiculul 
situațiilor data de 23 
iulie, in acea memo
rabilă zi, cercetatii 
s-au prezentat și la 
Comisie, și la I.C.L. 
„Universal". La I.C.L. 
au achitat aproximativ 
300 000 lei, ridicind 
„Mercedesul", iar la 
comisie au prezentat 
3 adeverințe de veni
turi (intre 366 și 2 091 
lei lunar). Cultivind 
parcă batjocura, au 
solicitat și o aminare 
ca să depună „în ori
ginal factura 
rismului" ; la 
nul fixat, au 
o factură 
dar a... B.M.W.-ului.

In final, justiția a 
Stabilit că Smaranda 
Anghel e bun de plată 
pentru suma de 250 049 
lei, iar Enăchescu 
Carmen-Raluca 
tru suma de 
lei. Am zice că 
e bine cînd se sfin-? 
te cu bine. Am zice, 
dacă respectivii nu 
și-ar fi cumpărat, In
tre timp, pe numele 
ei, o nouă mașină. Un 
al doilea B.M.W., de 
data aceasta argintiu 
metalizat.

departe s-a 
pe aceleași 
preocupări: 

cu adunarea 
cercetafii cu 

mașinilor.

autotu- 
terme- 
denus 

originală.

pen-
181 619 

totul

Serqiu ANDON
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Pentru o toamnă bogată, 
o primăvară harnică !

INVESTIȚIILE din sectorul energetic 
-CÎT MAI RAPID ÎN FUNCȚIUNE!
----------------------------------------- ------- -------------------- ---- -.......... jm-------------------------------------------------------------------- -------------------------- . .

Secvențe din ampla activitate pentru încheierea 
în timp optim a însămînțărilor

Angajamentele formale nu pot asigura 
recuperarea restanțelorBOTOȘANI

Măsuri ce garantează desfășurarea 
in bune condiții a lucrărilor

Printr-o organizare temeinică s-a 
reușit ca încă din prima zi de cam
panie să se lucreze cu forțe sporite 
ia insămînțarea ovăzului, mazării. 
orzoaicei de primăvară, inului pentru 
fibră și ulei, borceagurilor, lucernei, 
a plantelor medicinale. La cultura 
de ovăz, I.A.S.-urile din județ au 
insămințat de-acum întreaga supra
față planificată, in timp ce la cele
lalte culturi din prima urgență lu
crările se apropie de sfirșit. în coo
perativele agricole, suprafețele cele 
mai intinse au fost semănate cu ma
zăre, in pentru fibră și trifoliene 
pentru sămință. Procentaje mai 
mici s-au realizat in unitățile coo
peratiste la orzoaica de primăvară 
și la unele plante de nutreț, aceasta 
și datorită faptului că in consiliile 
agroindustriale Cindești, Dragalina 
și Sulița insămințările nu au putut 
fi încă declanșate.

— Experiența anilor precedenți și, 
in primul rind, deficiențele ale că
ror consecințe ne-au obligat să tra
gem invățămintele necesare pentru 
viitor — ne spunea tovarășul Eugen 
N!, iră, directorul direcției agricole 

țene — ne-au determinat să 
a dăm mai multă atenție proble
melor ce țin de buna organizare a 
muncii pentru a folosi din plin fie
care oră bună de lucru. în acest 
sens, am acționat cu fermitate pen
tru schimbarea mentalității unor 
cadre care mai aveau obiceiul de a se 
crampona de filele calendarului din 
perete in declanșarea insămințărilor, 
obligindu-le de a nu considera in 
mod rigid astfel de date ci de a fo
losi toate condițiile bune de lucru 
in cimp. Adică de a trece operativ 
la executarea însămînțărilor. chiar 
dacă in unele cazuri trebuie șă se 
acționeze doar pe perimetre res- 
tiinse.

■Pentru buna desfășurare a aces
tei campanii au fost adoptate cîteva 
masuri speciale : tinind seama de 
efectele secetei din anul trecut, 
principala preocupare a agricultori
lor estg de a menține rezerva de apă

Contraste într-un tablou
j| muncii bine organizate

Brăila. Deși ultimele ziI® 
vremea instabilă a îngreunat des
fășurarea muncii pe ogoare, în ju
dețul Brăila, printr-o organizare 
temeinică și o puternică mobilizare 
de forțe la efectuarea tuturor lu
crărilor. pînă in seara zilei de 23 
martie au fost efectuate însămi n- 
țări pe 56 503 hectare. S-a încheiat 
semănatul culturilor de ovăz, ma
zăre, in pentru ulei, furaje, car
tofi timpurii și al plantelor medici
nale din epoca intii. Simbătâ se 
prevede să se încheie și semănatul 
sfeclei de zahăr. De asemenea, a 
început insămînțarea florii-soare- 
lui, lucrare executată pe circa 24 
la sută din suprafața prevăzută. De 
azi va începe și insămînțarea po
rumbului pe cele 74 580 hectare. 
„Radiografia” ultimelor zile de lu
cru evidențiază numeroase exem
ple bune. Dintre acestea consem
năm : • O bună organizare a în
tregii activități și folosirea judi
cioasă a forței mecanice și manua
le la C.A.P. Cazasu, unde a fost 
încheiat semănatul borceagului și 
mazării pe întreaga suprafață încă 
la începutul acestei săptămini. 
• La C.A.P. Victoria, culturile fu- 
rajere au fost semănate pe Întrea
ga suprafață, lucrîndu-se intens la 
însămințarea sfeclei si a florii-soa- 
relui. • La l.A.S. „Dunărea", prin
tre altele, au fost înființate cul
turi legumicole pe 440 hectare și

Lucrările vor fi reluate
cu forțe sporite

Precipitațiile căzuteIalomița.
In noaptea de joi spre vineri au în
cetinit mult activitatea lucrătorilor

(Urmare din pag. I)
oră. unde, conform graficelor, toate 
componentele cazanului ar trebui să 
fie la Arad pînă la 31 martie a.c. 
..Am trecut insă de jumătatea lui 
martie, ne spune Marin Moraru, șe
ful biroului investiții, din cadrul uni
tății beneficiare, și n-am primit incă 
de la întreprinderea „Vulcan" Bucu
rești reductoarele de la morile de 
cărbune, diferite tipuri de țevi, di
verse ansamble generale, suprain- 
călzitoarele și. altele".

Recapitulind, se poate spune că 
greutățile cu care este confruntată 
construcția Centralei termoelectrice 
din Arad sint generate, în primul 
rind. de activitatea necorespunzătoa
re desfășurată de furnizorii de uti
laje și materiale, de evidenta lor 
lipsă de preocupare și efort pentru 
respectarea obligațiilor asumate și 
încadrarea riguroasă- in prevederile 
planului de investiții. Totodată, nu 
poate fi trecută cu vederea nici lipsa 
de interes cu care sînt tratate soli
citările și activitatea constructorilor

din agricultura județului Ialomița, 
care reușiseră să se apropie de rit
murile prevăzute în programele

Giurgiu. Pentru a asigura bu

la întreaga

din sol, evitînd folosirea utilajelor 
grele care pot tașa pămîntul, Proce
deul se justifică cu atît mai mult cu 
cit se insămînțează culturi ale căror 
semințe nu necesită o incorporare 
profundă.

După cum ne-am convins in teren, 
buna organizare începe cu dispune
rea tuturor mijloacelor mecanice la 
marginea solelor, intrarea în lucru 
pe terenurile cu textură ușoară, mai 
ridicate, mai bine drenate și cu ex-» 
poziție sudică. In consiliul unic 
agroindustrial Stăuceni, de pildă, 
toate utilajele sînt grupate in tabere 
de cimp și organizate in formații 
complexe, pe tehnologii specifice și 
pe categorii de culturi. Specialiștii 
din unități urmăresc la fața locului 
executarea de bună calitate a insă- 
mințărilor și mărirea ritmului la 
semănat. Inginerul-șef din C.A.P. 
Cristești, tovarășul Vasile Cărpușor, 
își alterna intervențiile între două 
sole vecine, cu expoziție sudică. Ca 
urmare a deciziilor lui, lucrările se 
desfășurau nu numai repede, ci și 
bine. La C.A.P. Orășeni, inginerui- 
șef al consiliului agroindustrial 
Stăuceni, tovarășul Gheorghe Luțuc, 
după un studiu rapid împreună cu 
cei din unitate, aprecia : „Condi
țiile sint suficient de bune, nu mai 
așteptăm nici un moment, așa că 
intrăm in teren chiar acum". Și în 
clipa următoare mecanizatorii au în
ceput semănatul mazării și al plan
telor de nutreț.

Ploaia de miercuri in zori anunța 
o dimineață posomorită, creind se
rioase impedimente pentru semăna
tul care abia incepuse. „Ploaia e 
bine venită chiar dacă ne incomo
dează — spunea însă mulțumit in
ginerul Gheorghe Luțuc. Cum se 
oprește, găsim terenuri apte ' pentru 
a continua insărpințările. Și, oricum, 
avem suficiente forțe mecanice și 
umane pentru ca, lucrînd zi-lumină 
la semănat și in două schimburi la 
pregătit terenul — deci in timp 
normal de lucru — să încheiem 
campania de insămințări in ziua de

s-au produs 45 milioane răsaduri 
de legume, din care peste 12 mi
lioane repicate in cuburi nutritive 
pentru culturile de varză, tomate, 
vinete și ardei.

Consemnăm și alte aspecte mai 
puțin dorite : • La C.A.P. Roma- 
nu, deși campania a început sub 
bune auspicii, nu se acționează co
respunzător la eliminarea apei de 
pe unele sole, iar gunoiul de grajd 
sau mranița ocupă încă unele su
prafețe cultivablle. • La C.A.P. 
Bertești s-a rămas în urmă față 
de grafic la semănatul sfeclei de 
zahăr și al celei furajere. • La 
data amintită, in cooperativele a- 
gricole Urleasca, Traian, „Grivița 
Roșie" din însurăței, Viziru și La
nurile, plantatul cartofilor de 
toamnă s-a făcut pe suprafețe 
mici, deși fiecare dintre aceste u- 
nități au in plan cite 100 hectare. 
• l.A.S. Măxineni nu dispune de 
sămință de luCernă pentru cele 153 
hectare destinate acestei culturi. 
Inginerul-șef al trustului l.A.S., 
Constantin Cimpoieșu, ne lămureș
te scurt : „Nu dispune pentru că
nii și-a produs, deși e o unitate cu 
100 hectare lot semincer. Au avut 
în plan 23 tone și au produs doar... 
două tone !" • La lucrările de tă
ieri în vii sînt rămineri în urmă 
in cooperativele agricole Movila 
Miresii, însurăței, Zăvoaia și Tă
tarii. (Candiano Priceputu. cores
pondentul „Scinteii").

șl montorllor. Ținuți in loc de fur
nizori, aceștia au datoria și pot efec
tiv să-și îmbunătățească, la rindul 
lor, activitatea. Se cer urgentate o 
serie de lucrări pentru crearea fron
tului de montaj al utilajelor aflate in 

CONSTRUCTORII, DAR MAI ALES FURNIZORII

stoc : benzi de cărbune din corpul 
buncărului, electropompe. preincălzi- 
torul de înaltă presiune și ventila
torul de gaze arse. Grăbirea ritmului 
de lucru este cu atit mai necesară, 
cu cit restanțele nu sînt mari și ele 
pot fi recuperate pină la sfirșitul 
acestei luni. „Cauza rămînerii in

Cu atît mai mult acum, cind vremea continuă să fie instabilă, activitatea 
în cimp trebuie astfel organizată, incit mijloacele mecanice să poată lucra 

capacitate

10 aprilie, așa cum s-a stabilit". 
Cu această hotărire, de a semăna, 

repede și bine, se acționează acum 
în toate unitățile agricole din jude
țul Botoșani. Și trebuie spus că e- 
xistă toate condițiile pentru ca 
printr-o organizare mai bună a

stabilite. Fapt este că pînă joi sea
ra erau de acum încheiate însâ- 
mînțările Ia mazăre, in, ovăz, plan
te medicinale, furaje și sfeclă de 
zahăr, iar din cele 31 -100 hectare 
prevăzute cu floarea-soarelui pri
miseră sămință 16 240 hectare. Pe 
ansamblul județului au fost semă
nate pină acum 60 000 hectare, 
fiind create toate condițiile pentru 
trecerea cu întreg parcul de ma
șini agricole la însămințarea po
rumbului și soiei.
• Un exemplu în ce privește 

schimbarea opticii față de întreaga 
activitate din cimp l-am intîlnit la 
C.A.P. Sălcioara. Primarul comu
nei, Gheorghe Vlad, împreună cu 
200 de cooperatori și elevii din 
practica agricolă strîngeau rădăci
nile de coceni de pe o tarla de 50 
de hectare. La semănat, inginera- 

Primele legume - 
spre piețele Capitalei

na aprovizionare a Capitalei cu legu
me timpurii, unitățile agricole din 
județul Giurgiu au insămințat în 
toamnă 250 hectare cu spanac. 
Cultura s-a dezvoltat foarte bine 
și se estimează obținerea unei pro
ducții totale de cel puțin 3 000 
tone. Potrivit graficelor întocmite 
cu I.L.F.-urile Berceni și Militari, 
au și fost recoltate și livrate pe 
piețele din Capitală primele 220 
tone de la asociațiile cu profil le
gumicol din Vedea. Izvoarele și 
Uzunu. Am ținut să facem aceste 
precizări mai ales pentru a con
semna un fapt îmbucurător, și anu
me că, spre deosebire de anii tre- 
cuți. cind s-au manifestat serioase 
neajunsuri in ce privește prelua
rea ia timp a producției, ceea ce a 
condus la deprecierea unor mari 
cantități de spanac, de data aceas
ta, incă din prima zi de recoltare, 
I.L.F.-urile din Capitală au trimis 

urmă a unor lucrări, ne spune ingi
nerul Gheorghe Cojocaru, țef de bri
gadă. trebuie căutată in unele de
ficiențe care s-au manifestat în mun
ca noastră, dar și în neconcordanțele 
din proiecte și rezolvarea lor cu în- 

tirziere. De exemplu, la corpul bun
cărului din blocul 2 a apărut pro
blema înlăturării unor asemenea ne- 
concordanțe intre proiectele de con
strucție și cele electrice. Pină la so
luționarea lor au trecut peste două 
săptămîni, deși totul s-ar fi putut 
rezolva pe loc, in cîteva ore". In

muncii să se atingă acum o viteză 
de 8 000—9 000 hectare pe zi, ceea 
cp garantează încheierea insămînță- 
rilor la termenul stabilit prin pro
gramul acestei campanii agricole. 
(Eugen Hrușcă, corespondentul 
„Sein teii").

șefă Paulina Năstase urmărea cu 
atenție, controlind buna funcționa
re a semănătorilor. Terenul era lu
crat grădinărește, iar în urma se
mănătorii sola părea brăzdată ca 
într-un manual de agricultură. 
Miercuri, 23 martie, la C.A.P. Săl
cioara se insămințaseră toate cul
turile din epoca I, iar Ia floarea- 
soarelui semănatul se realizase pe 
75 la sută din suprafață.

• In aceeași zonă. Ia C.A.P. Ho- 
ria însă, mecanizatorul Ion Butuc, 
împreună cu cooperatorul Dumi
tru Șt. Nicolae insămlnțau floa
rea-soarelui conform ordinului de 
lucru, dar fără să aibă nici măcar 
în apropiere asistența tehnică pe 
care trebuia s-o acorde șeful de 
fermă sau inginerul-șef, plecați 
„undeva". (Mihai Vișoiu, cores
pondentul „Scinteii").

în județul Giurgiu 14 mașini, care 
au preluat tot ce s-a cules în ziua 
respectivă, adică 50 de tone de 
spanac din cultură anticipată. La 
fel s-au petrecut lucrurile și în ce
lelalte două zile după începerea 
recoltării.

Este un început de bun augur, 
care trebuie menținut pe tot par
cursul recoltării legumelor, întrucît 
de săptămina viitoare, conform 
graficelor, trebuie să se livreze 
cite 120 tone pe zi, ceea ce presu
pune o și mai bună organizare a 
muncii, atit din partea producăto
rilor, cit și a I.L.F.-urilor. Spunem 
aceasta, deoarece întreaga supra
față de 250 de hectare care este 
ocupată in prezent cu spanac ur
mează să fie recoltată într-o pe
rioadă foarte scurtă, pentru a da 
posibilitate unităților agricole să 
planteze aici legumele din culturile 
de bază. (Ion Manea, corespon
dentul „Scinteii").

tr-adevăr, pe șantier apar multe 
probleme ce trebuie soluționate 
prompt. Numai că, pentru soluțio
narea lor operativă, ar fi de mare 
folos prezența pe șantier a proiec- 
tanților care insă nu sint întotdeau
na disponibili. De asemenea, bene
ficiarul lucrării solicită prezența pe 
șantier a proiectantului de cazane, 
care n-a mai- trecut pe aici de mai 
bine de un an.

Așadar, într-un moment în care 
activitatea de pe șantierul Centralei 
termoelectrice din Arad ar fi trebuit 
să atingă un maximum de intensita
te. ritmul de lucru este necorespun
zător datorită, în primul rind, fur
nizorilor de echipamente tehnologice 
și de materiale. Importanța noului 
obiectiv și gravitatea situației impun 
măsuri hotărîte pentru readucerea 
lucrurilor pe făgașul normal. In ce 
măsură vor înțelege furnizorii men
ționați răspunderea ce le revine și 
necesitatea de a-și concentra forțele 
pentru depășirea situației actuale 
este o chestiune asupra căreia vom 
reveni in curind.

Punerea în valoare a potențialului 
hidroenergetic al Oltului și al celor
lalte riuri interioare ocupă un loc 
important în cadrul programului 
elaborat de partid pentru asigura
rea bazei energetice a țării. Astfel, 
cele 27 de hidrocentrale prevăzute 
să fie construite pe Olt, la care se 
adaugă și cele trei hidrocentrale de 
pe rîul Lotru, însumează o putere 
instalată de peste 1 700 MW. Printra 
aceste noi și veritabile izvoare de 
lumină se numără și viitoarele 
hidrocentrale de la Voila și Viștea, 
primele atacate din salba de 9 hidro
centrale, cu un potențial hidroener
getic de aproape 300 MW, situate pe 
cursul superior al Oltului. Termenul 
lor de punere în funcțiune a fost 
stabilit pentru acest an, deci este 
cit se poate de firească întrebarea : 
în ce stadiu de execuție se găsesc 
cele două hidrocentrale ? Asigură 
ritmurile actuale de lucru condiții 
pentru respectarea termenelor de 
finalizare prevăzute ?

Răspunsul este, din păcate, cu totul 
nesatisfăcător : stadiile fizice ale lu
crărilor sint mult rămase in urmă, 
iar actualele ritmuri de lucru pun sub 
semnul întrebării termenele de pu
nere în funcțiune. Situație cu atit 
mai paradoxală cu cit pe șantierul 
hidrocentralei de la Voila lucrările, 
executate de către brigada nr. 1 a 
Trustului de construcții hidrotehnice 
Rimnicu Vilcea, au demarat promi
țător și, multă vreme, ete s-au des
fășurat la cota unor ritmuri înalte. 
Dovadă, că, anul trecut, brigada nr. 1 
și-a îndeplinit planul anual cu două 
luni mai devreme, încheind practic 
lucrările de construcții cu mari 
avansuri la centrală, baraj și la 
canalul de fugă. Sucoes care le-a dat 
constructorilor convingerea că hidro
centrala Voila va fi terminată în 
luna martie din acest an, așa cum 
prevede planul de stat. Iată insă că; 
de la o vreme încoace, specialiștii și 
muncitorii angajați in realizarea 
hidrocentralei nu mai sînt atit de 
optimiști. Reținerile lor sînt vizibile. 
In timpul documentării noastre 
arvSăfti să auzim păreri dintre Cele 
mai diferite cu privire la terminarea ' 
lucrărilor. Iar motivul acestor incer
titudini îl constituie restanțele mari 
înregistrate de furnizori în livrarea 
echipamentelor tehnologice. Chiar și 
ing. Maria Ivănuș, director adjunct 
al întreprinderii electrocentrale 
Rimnicu Vilcea. beneficiarul acestei 
investiții, este sceptică :

— Din lipsa utilajelor, la unele 
puncte de lucru se bate pasul pe loc, 
ne-a spus interlocutoarea. Și nu de 
o zi-două, ci de luni de zile. între
prinderea de construcții metalice

O INIȚIATIVĂ A PETROLIȘTILOR DIN TÎRGU OCNA

Fiecare sondă nouă
- finalizată inainte de termen

Hotăriți să răspundă prin fapte 
îndemnurilor adresate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a spori baza 
de materii prime și resurse energe
tice, petroliștii din cadrul Schelei de 
foraj Tîrgu Ocna — unitate fruntașă 
în cadrul Trustului de foraj-extrac
ție Moinești — s-au angajat, în acest 
an hotărîtor al actualului cincinal, să 
finalizeze înainte de termen toate 
sondele destinate producției. O ini
țiativă a cărei importanță este 
ilustrată de faptul că pe zăcămintele 
de la Dofteana, Ciunget, Conțești, 
Buciumeni, Adjud etc., unde lucrea
ză .oamenii acestei schele, vor trebui 
finalizate în acest an peste 40 de 
sonde de mică și medie adincime, cu 
11 sonde mai mult față de realiză
rile anului trecut. Totodată, colecti
vul schelei din Tirgu Ocna s-a an
gajat să realizeze două sonde peste 
plan.

Ca urmare a măsurilor tehnice și 
organizatorice luate de conducerea 
schelei, la ora actuală în toate brigă
zile sint asigurate condițiile necesa
re ca fiecare sondă să fie finalizată cu 
cel puțin 2—3 zile mai devreme față 
de plan. Toate instalațiile au fost re
vizuite, reparate și modernizate, iar 
amplasamentele unde vor fi montate 
sondele planificate pentru prima ju
mătate a anului 1988 s-au pregătit 
din vreme. De asemenea, s-au întoc
mit graficele de transport și au fost 
asigurate toate dispozitivele și ma
terialele necesare efectuării unui 
foraj intensiv. Un accent deosebit s-a 
pus pe pregătirea forței de muncă, 
fiecare loc de producție fiind asigu
rat cu oameni cu o înaltă calificare, 
cu maiștri și tehnicieni dintre cei 
mai bine pregătiți. în fine, s-a asi
gurat și întărit asistența tehnică in 
toate schimburile, pină la cele mai 
îndepărtate sonde, pentru a se putea 
realiza un ritm intens de lucru in 
toate lunile anului.

Măsurile tehnice și organizatorice 
luate de conducerea schelei sint în
soțite în aceste zile de o activitate 
politică intensă. Tovarășul Vasile 
Hîrjoabă, secretarul comitetului de 
partid, ne spunea că organizațiile de 
partid, de sindicat și de tineret 
popularizează prin toate mijloacele 
muncii politice de masă experiența 
sondorilor fruntași. La gazetele de 
perete ale brigăzilor de producție 
s-au afișat articole in care se arată 

Caransebeș ne-a promis ca ultim 
termen de livrare a primului reactor- 
turbină, unul dintre echipamentele 
tehnologice de bază, data de 15 fe
bruarie. Termenul a trecut și nici 
vorbă ca furnizorul să își respecte 
angajamentul luat.

Situația livrării utilajelor pentru 
hidrocentrala de la Voila a devenit 
deosebit de acută, deoarece de acum 
periclitează direct punerea ei în 
funcțiune in acest an. Mai sînt de 
primit peste 570 tone de utilaje, cele 
mai multe cu rol conducător in pro
cesul de producție. Iar pe lîngă uni
tatea din Caransebeș, pe lista fur
nizorilor restanțieri mai figurează 
întreprinderea de construcții de 
mașini din Reșița, care incă nu a

Pe șantierele 
hidrocentralelor 
Voila și Viștea

livrat cele două hidrogeneratoare, si 
întreprinderea de utilaj tehnologic 
din Bistrița, cu instalațiile de ac
ționare a stavilelor. Mari datorii 
neonorate mai au întreprinderea de 
construcții de mașini din Bocșa și 
întreprinderea de utilaje de ridicat 
și transport din Lugoj.

Nu-i mai puțin adevărat că unele 
rămineri în urmă se înregistrează pe 
șantierul hidrocentralei Voila și da
torită constructorilor. Dacă în cazul 
centralei lucrările de betonate sînt 
practic încheiate, la structura de re
zistență a prizei constructorii mai au 
de executat un volum mare de lu
crări la canalul de fugă. Lucrări 
care, totuși, după afirmația ing. 
Nicolae Matei, șeful punctului de 
lucru, se vor încheia la termenul 
stabilit — 25 iulțe — cind va avea 
loc și ultima deviere a Oltului prin 
nodul de presiune. Dar rămînerea în 
urmă cea mai mare aici, la Voila, se 
înregistrează la digul sting al lacu
lui, de acumulare. Din cei 11 700 
metri liniari cit măsoară lungimea 
digului srau executat pînă acum 
umpluturi doar pe 7 000 metri liniari, 
din care abia pe' 4 000 metri la cota 
definitivă. Cauzele acestei lipse de 
randament sint două : insuficiența 
forței de muncă și neeliberarea la 
timp a unor amplasamente pentru 
dig. In cazul forței de muncă, pro
blema și-a găsit recent rezolvarea 
prin detașarea aici, la Voila. a sub- 
antreprizei „Argeș" a trustului de 

cum trebuie acționat pentru ca ini- 
țiativa-angajament : „Fiecare son
dă — realizată înainte de ter
men" să fie materializată întoc
mai. Peste tot, la sonde, în 
ateliere, muncitorii. inginerii și 
tehnicienii din Tîrgu Ocna depun 
eforturi susținute pentru a grăbi 
ritmul de foraj, pentru a contribui 
din primele luni ale anului la spo
rirea producției de țiței. Care sint 
rezultatele obținute pină acum ?

Recunoscuți pentru experiența și 
hărnicia lor, oamenii de aici au forat 
pe zăcămintele de La Buciumeni, 
Burcioaia, Fierăstrău etc. nu mai pu
țin de 12 sonde de țiței și gaze. Un 
fapt reține atenția : aproape toate 
aceste sonde destinate producției au 
fost începute sau finalizate inainte 
de termen, ciștigindu-se in total mai 
mult de două luni de zile de func
ționare. Ce înseamnă aceasta pentru 
producție ? După cum ne-a precizat 
inginerul loan Cipcă, directorul sche
lei, prin predarea mai devreme a 
acestor sonde s-au creat condiții pen
tru extragerea din adîncuri. peste 
prevederi, a circa 500 tone țiței, pre
cum și a unor însemnate cantități de 
gaze. Un ciștig notabil de producție, 
datorat îndeosebi oamenilor din for
mațiile de lucru conduse de maiștrii 
Emil Filip, Ion Badiu, Dumitru 
Boieru, Toader Docan și alții. De 
altfel, în aceste zile activitatea son
dorilor, care de Ia poalele Nemirei 
pină in Munții Vrancei și pe dealu
rile Bujorului sfredelesc pămintul 
în căutarea țițeiului și gazelor natu
rale, se desfășoară cu maximă in
tensitate.

La Burcioaia. de exemplu, brigăzile 
conduse de inginerii Mihai Zelezneac 
și Nicolae Ringeanu au început re
cent, cu trei săptămîni mai devreme 
față de prevederile planului, forajul 
la trei sonde de mare productivitate. 
Cum reușesc aceste brigăzi să încheie 
lucrările înainte de termen la toate 
sondele pe care le forează ?

— Mai intîi de toate, ne spune di
rectorul schelei, printr-o mai bună 
organizare a producției și a muncii, 
astfel incit în toate cele trei schim
buri să se lucreze cu spor, cu ace
leași rezultate. Apoi, prin asigura
rea materialelor necesare, prin fo
losirea unui regim optim de foraj 
și mai ales prin executarea la vreme 
a lucrărilor de întreținere, menținind 

construcții hidrotehnice menționat, 
deci se așteaptă o accelerare a 
ritmului de lucru, dar cu condiția ca 
și cealaltă problemă să fie soluțio
nată corespunzător.

Rămase în urmă sint șl lucrările 
pe șantierul hidrocentralei de la 
Viștea. Este vorba de întîrzieri la 
montajul unor utilaje de bază, da
torate acelorași restanțe în livrări și 
acelorași furnizori, motiv pentru 
care nici nu mai insistăm. Sub pro
ductivitatea planificată muncesc insă 
și constructorii. Concluzia : pentru 
recuperarea rămînerilor în urmă e 
absolut necesar ca pe șantier să se 
aducă mai multe utilaje tehnologice 
și să se suplimenteze forța de muncă.

Ședința de comandament care a 
avut loc, recent, la Voila a eviden
țiat faptul că, deși multe dintre pro
blemele ridicate cu alte prilejuri 
și-au găsit rezolvarea, unele nu au 
fost soluționate corespunzător, la 
care s-au adăugat între timp altele 
noi. Demn de reținut este însă faptul 
că factorii care concură la realiza
rea acestor două obiective energetice 
— beneficiar, constructor, montor și 
proiectant — acționează într-o strînsă 
conlucrare, manifestând hotărirea de 
a găsi soluții rapide la problemele 
cu care sînt confruntați. Importantă 
s-a dovedit și se dovedește contribu
ția adusă in rezolvarea problemelor 
care se ridică pe cele două șantiere 
de către Consiliul județean de con
trol muncitoresc al activității econo
mice și sociale Brașov, implicat 
direct și permanent în soluționarea 
problemelor Ivite pe parcursul pro
cesului de execuție. Ne referim la 
sprijinul direct acordat pentru eli
berarea unor amplasamente, asigu
rarea forței de muncă etc. Totuși, 
nu toate problemele și-au găsit re
zolvarea pînă în prezent. Iar cea mai 
serioasă dintre toate rămine, fără 
îndoială, asigurarea echipamentelor 
tehnologice. Restanțele în livrări sînt 
mari și datează de multă vreme. 
Demersurile repetate inițiate pînă 
acum pe lingă întreprinderile pro
ducătoare de utilaje nu au dat re
zultatele așteptate. De cele mai multe 
ori promisiunile acestora nu s-au 
dovedit a fi decît angajamente for
male. fără acoperire. Timpul „pre
sează" și nu mai pot fi admise noi 
„runde de tratative", însoțite de pro
grame de măsuri neîndeplinite. Ceea 
ce se cere acum conducerilor aces
tor întreprinderi este să treacă cu 
hotărire la acțiuni concrete și cu 
maximă promptitudine să-și facă in
tegral datoria.

Nicolae MOCANU
corespondentul «Scinteii* 

instalațiile in permanentă și perfectă 
stare de funcționare.

— Cite opriri accidentale ați înre
gistrat la săparea sondelor în pe
rioada care a trecut de la începutul 
anului 1988 ?

— Foarte puține, aproape că se pot 
număra pe degetele de la o singură 
mină, deși au căzut ninsori abunden
te, iar temperaturile au scăzut cu 
multe grade sub zero. Ca urmare a 
măsurilor tehnice și organizatorice 
pe care le-am luat, numărul orelor 
inactive in funcționarea instalațiilor 
de foraj a scăzut simțitor față de 
aceeași perioadă a anului trecut.

Ordinea și disciplina, întreți
nerea exemplară a instalațiilor, 
folosirea întregii capacități de. lu
cru a acestora — iată principa
lii factori care au făcut ca timpul 
neproductiv să fie mai mic cu 13 la 
sută față de 1987. Și incă un amă
nunt : experiența brigăzilor fruntașe 
a fost preluată și de alte formații de 
foraj. La Buciumeni și Burcioaia, 
utilizîndu-se forajul cu jet și optimi
zat, s-a realizat cel mai înalt ritm 
de lucru din cadrul trustului 
Moinești, viteza de foraj fiind de 
două ori mai mare față de aceeași 
perioadă a anului trecut și cu 117 
metri pe instalație-lună față de plan. 
Ca urmare a acestor acțiuni, planul 
fizic la forajul de cercetare geologi
că a fost depășit în această perioadă 
cu aproape 6 000 metri, iar cel al 
sondelor de producție cu circa 2 000 
metri, ceea ce reprezintă echivalen
tul unei sonde de medie adincime.

Ritmurile tot mai mari de foraj pe 
care și le-au propus sondorii schelei 
din Tîrgu Ocna în acest an vor tre
bui desigur susținute mai bine și de 
furnizorii de sape, prăjini de foraj, 
echipament pentru pompe, burlane, 
substanțe pentru tratarea fluidelor 
de foraj — materiale a căror lipsă 
se simte acut și la care se în
registrează serioase restanțe li
vrări. Or. realizarea planului și a 
angajamentelor asumate depinde în 
mare măsură de buna aprovizionare 
cu materialele respective. Iată de ce 
petroliștii din Tîrgu Ocna fac un 
apel către toți furnizorii de mate
riale pentru a-și onora la termen 
contractele încheiate. Este nu numai 
în interesul lor, ci in primul rind al 
economiei naționale.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scinteii*
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CUNOAȘTERE ȘI ACȚIUNE
în educajia materialist-științifică• •

Practica productivă in sprijinul

educării prin muncă și pentru muncă
în practica 

marea unor ____,____
materialist-știiițțifice este înțeleasă 
astăzi tot mai mult ca un proces so
cial de amploare. El presupune nu , 
numai îmbogățirea orizontului de 
cunoștințe culturale si științifice, ci 
si îmbogățirea vieții si a raporturi
lor sociale ale fiecărui om. pârtiei-, 
narea activă la întreaga viată econo
mică si socială ■ a colectivității din 
care face parte.

In această perspectivă unitară sint 
chemați să acționeze astăzi în mod 
convergent factorii sociali si educa
tivi, adueîndu-și astfel contribuția 
specifică, la afirmarea plenară a va
lorilor umaniste ale societății noas
tre. Este, de pildă, un adevăr larg 
rectmoscut că rezultatele cunoașterii 
științifice au fost si sînt însușite tot 
mai mult în conștiința omului con
temporan. cu influente nu. doar asu
pra vieții sale spirituale, ci si asu
pra modului nou în care înțelege ra
porturile sale sociale, ca si asupra 
eficientei acțiunilor sale.

Această perspectivă integratoare 
Bsupra educației si vieții sociale a 
devenit astăzi o componentă comună a 
cercetării din științele sociale, ca si 
a practicii educative. Ea este pre
zentă în lucrări de specialitate, ca 
si. tot mai mult, in programele me
todice si în acțiunile educative des
fășurate cu consecventă si continui
tate in scoală sau în colectivele de 
muncă. Regăsim o asemenea per
spectivă unitară si în lucrarea „Teo
rie si metodă în educația materia
list-științifică". apărută recent Ia 
Editura politică, sub egida Labora
torului interdisciplinar de educație 
materialist-științifică de pe lingă 
Academia de studii social-politice 
(coordonatori Octavian Chețan. Gica 
Chiru si Ion Tudosescu).

în viziunea de largă deschidere 
asupra procesului. educativ, la care 
ne-am referit aici, lucrarea eviden
țiază că problema perfecționării

muncii educative, for- 
temeinice convingeri

omului, a creării unui om nou. nu 
constituie reflexul unei necesi
tăți abstracte, 'ci o problemă a prac
ticii concrete, revoluționare. în eta
pele superioare ale edificării noii 
orinduiri. se arată în cuvîntul intro
ductiv. semnat de Dumitru Ghișe. 
valorificarea deplină a potențialului 
de progres al noii societăți depinde 
tot mai mult de oameni, de valorile 
care-i călăuzesc, de orizontul lor 

- cultural - si științifică» de capacitatea 
lor de a înțelege acțiunea legilor 
sociale si de a orienta, pe această 
bază, propria lor activitate.

Cercetările sociologice întreprinse 
în ultimii ani în tara noastră pentru 
a cunoaște aria si formele de mani
festare ale fenomenului religios, ca și 
pentru a urmări eficienta activități
lor educative consacrate formării 
convingerilor materialist-știintifice 
au confirmat influenta mereu mai 
puternică pe care acțiunea educati
vă. întemeiată pe progresele mate
riale si spirituale ale societății, o are 
asupra eliminării credințelor de tip 
religios. întăririi. încrederii in pro
pria capacitate de transformare.

Un rol important în definirea pro
filului spiritual al omului contem
poran. îl are fără îndoială progresul 
cunoașterii științifice. l umea con
temporană, se arată în lucrare, este 
marcată de predominanta științelor 
si a tehnicii, a dinamismului vieții 
politice, procese care dezvoltă crea
tivitatea umană si sensibilizează in
divizii si societățile fată de capaci
tatea omului de a interveni eficient 
în propria sa istorie. Desigur • că 
transformarea profilului spiritual al 
omului, a convingerilor si opțiunilor 
sale nu este 
automată a 
sale sociale 
diului său 
deopotrivă, 
dusă cu tact si răbdare de către toți 
factorii educativi, o activitate care 
să tină seama in fiecare moment de

si nu poate fi consecința 
schimbării condițiilor 

si economice ori a m e- 
cultural. ci presupune, 
activitatea stăruitoare.

In ansamblul instituțiilor 
culturale din țara noastră, 
casele de cultură, ale ști
inței și tehnicii pentru ti
neret sint apariții de dată 
recentă. Ele beneficiază de 
o modernă bază materiala, 
de colective competente 
care s-au arătat capabile 
să răspundă sarcinilor ce 
le sînt încredințate în pre
gătirea tinerei 
pentru viață, în 
lor patriotică și

generații 
educarea 

cetățe
neasca. Experiența acestor 
instituții s-a dovedit bene
fică și cunoașterea ei de 
un real interes. în rînduri- 
le de față ne-am oprit la 
realitatea concretă oferită 
de activitatea Casei 
cultură, a științei și 
nicii pentru tineret 
Rimnicu Vîlcea.

Edificiul- 1 monumental 
• ’ înălțat du puțini ăiii in 

urmă a devenit intr-un 
„timp relallX-SClttLM».,.„M--. 
portant centru de atracție 
pentru tinerii 
lui. Activitățile 
cu precădere spre 
niile perfecționării profe
sionale, stimulării 
tării științifice aplicate, al 
petrecerii plăcute a timpu
lui au o evidentă si. ade
sea. superioară valoare for
mativă. Instituția dispune 
de o' complexă și modernă 
bază materială, cu ateliere 
bine dotate, săli de specta
cole, laboratoare diverse, 
o bază de agrement în aer 
liber, spații pentru desfă
șurarea activităților re
creative.

Interesul pentru cerceta
rea științifică și tehnică a- 
plicată se regăsește în cea 
mai mare parte a progra
melor. La un prim nivel se 
evidențiază activitatea 
cercurilor tehnico-aplicati- 
ve. Spectrul larg de preo
cupări, de la croitorie, dac
tilograme la depanări 
dio-tv și elemente de. 
lectronică, reflectă, 
mare, preocuparea pentru 
inițierea in diferite mese
rii a tinerilor dornici să 
învețe, să se perfecționeze, 
să-și lărgească orizontul 
cunoștințelor profesionale. 
Seriozitatea cu care se lu
crează in acest domeniu se 
poate regăsi în aprecierile 
favorabile de care absol
venții se bucură la locul 
de munca. Mai mult, se a- 
pelează tot mai frecvent la 
formule organizate de pre
gătire profesională, cu 
deosebire in însușirea 
limbilor străine, a utiliză
rii mijloacelor moderne de 
calcul.

de 
teh- 
din

municipiu- 
orientate 

dome-

cerce-

ra- 
e- 
în

specificul preocupărilor si cerințe
lor culturale ale celor cărora li se 
adresează.

In procesul complex, nu lipsit de 
contradicții, al transformării profi
lului spiritual al omului, educația 
materialist-științifică nu trebuie înțe
leasă numai ca o formă de negare, de 
respingere a valorilor religioase. Ea 
este si trebuie să fie în. primul rind 
un domeniu nou de construcție va- 

superioritătii 
propu- 

durabile

lorică, de afirmare a 
modelului uman pe care îl 
ne. întemeiat pe valorile 
ale stiintei si umanismului contem
poran. Ea este un., domeniu specific 
al devenirii conștiinței de sine a 
omului contemporan si în acest sens 
vizează nu doar un plan anume al 
vieții sociale — cel al cunoașterii 
sau al moralei de pildă — ci întreaga 
viată socială a omului, toate formele 
sale de creație materială si spiri
tuală. toate relațiile sale sociale. 
Formarea unor convingeri si valori 
noi. superioare., se arată în acest ca
dru în lucrare, nu poate fi doar re
zultatul unui demers educativ dp 
tip iluminist. Ea este Si trebuie sa 
fie opera societății în întregul ei. a 
înlăturării tuturor cauzelor sociale si 
economice . ale înstrăinării umane si 
ale refugiului religios. Edificarea 
noii societăți și a noilor valori uma
ne .reprezintă un proces dinamic, 
perfectibil, a cărui desfășurare par
curge etape cu un continui specific, 
determinat de particularitățile dez
voltării economice si culturale ale 
fiecărei țări. Pornind de la o ase
menea înțelegere a procesului am
plu de promovare la scara întregii : 
societăți a unor valori, noi. autorii 
relevă complexitatea si caracterul 
istoric ale acestui proces. Ar fi, desi
gur. simplist să se considere că pro
blema umanizării tuturor relațiilor 
sociale si a emancipării depline a 
omului de credința în supranatural 
îsi poate găsi rezolvarea dintr-o 
dată si în mod automat. Ea nu poate

fi doar reflexul mecanic al înlătură
rii vechilor raporturi de proprietate. 
Nu se poate spune în nici un mo
ment. că ceea ce mai rămine de fă
cut ar fi doar generalizarea unui set 
dat de valori noi prin intermediul 
educației. în viziunea integratoare a 
concepției marxiste, autorii sublinia
ză că emanciparea omului de cre
dința în supranatural nu poate fi 
decit opera societății, a vieții sociale 
in ansamblu.

Este semnificativ faptul că cerce
tările sociologice întreprinse în acest 
domeniu au evidențiat că eficienta 
formelor de educare materialist-ști
intifică este scăzută atunci cind 
acestea, se limitează la expuneri cu 
caracter general, atunci cind ele ră- 
min doar încercări de a convinge pe 
cale teoretică. „Se iustifică concluzia 
că realizarea cu succes a activității 
de educare materialist-știintifică — 
arată autorii — presupune să se de
pășească simpla culturalizare, im- 
plicîndu-se aspectele economice, so
ciale, afective ale existentei umane 
si întărindu-se astfel conștiința 
omului că stă în puterea lui să stă- 
pînească natura și relațiile sociale".

Una din concluziile cu caracter 
practic pe care l-au evidențiat cer
cetările întreprinse este aceea că 
activitățile cu o perspectivă mai 
largă, planificate în mod sistematic. 
Pe o perioadă mai lungă de timp, 
pot apela la o tematică sensibil îm
bogățită. care să le confere un ori
zont si o valoare culturală superi
oare și, în același timp, o eficiență 
educativă sporită. Aceste acțiuni 
propun si realizează in mod proce
sual nu doar un nou orizont cognitiv 
si valoric, dar si un nou .si mai bo
gat orizont cultural, raporturi so
ciale mai bogate. înalte trăiri emo
ționale și un cadru superior de 
realizare umană.

I. STANE S€U

Conferinta Na- 
t o y a r ă4ș u 1 

sublinia, drept

La nivelul imediat 
mător, instituția se impli
că în acțiuni vizînd educa
ția științifică și tehnică, 
prin cultivarea unor preo
cupări individuale și insti
tuirea unui climat de lu
cru benefic. „Clubul tină- 
rului cercetător" atrage 
permanent peste 130 de ti
neri la munca 
colectivă. Au loc 
pe marginea unor 
de specialitate, se 
zeazăl proiecte cu . .
directe in producție, se o- 
feră unele soluții noi de

științifică 
discuții 
lucrări 
anali- 

apli rații

și tehnica, la desfășurarea 
amplă a „Săptăminii ști
inței și tehnicii pentru ti
neret", în pregătirea căreia 
sînt angajate toate forțele 
casei de cultură. Complexi
tatea acestor manifestări 
rezultă din marea diversi
tate tematică și metodolo
gică, cum ar fi expuneri
le de larg interes privind 
politica partidului nostru 
în acest domeniu, simpo
zioanele pe teme specifice, 
vernisarea unor expoziții 
din creația tehnico-știin- 
țilică a tineretulili vîlcean.

de cercetare. în realitate, 
acesta se află în destul 
de mică măsură printre 
membrii „Clubului tînăru- 

în- 
și instituțiile 

zonă. Pentru a-și 
contractele, se ape
la specialiști din 

tara, reuniți ad-hoc

lui cercetător" sau în 
treprinderile 
din 
onora 
lează 
toată 
in jurul unui proiect soli
citat. Ar trebui pusă între
barea : de ce tocmai casa 
de cultură face acest lu
cru, cind există instituie 
specializate. universități, 
politehnici, la rîndul lor

Inițiativa tinerilor
mai activ promovată

în activitatea casei de cultură,• •

a științei și tehnicii
ÎNSEMNĂRI DIN RÎMNICU

perfecționare a tehnolo
giilor, se propun inovații, 
chiar invenții. Efervescen
ța dezbaterilor se regă
sește in preocuparea mai 
largă de a asigura progre
sul științific și tehnic, a- 
tragerea copiilor și a tine
rilor spre acele domenii 
de maximă importanță. în 
cadrul unei sesiuni de co
municări dedicate integră
rii socio-profesionale a ti
neretului, organizată cu 
sprijinul comitetului ju
dețean U.T.C., s-a discutat 
importanța angajării tine
rei generații în sectoa
re de maximă impor
tanță pentru economia na
țională, cu deosebire in in
dustria extractivă și 
structoare de mașini,
gerea profesiei fiind pusă 
permanent în legătură cu 
necesitățile majore ale so
cietății ; de aceea influen
ța ce o exercită „Clubul 
tinerilor cercetători" este 
adesea folosită pentru a 
direcționa opțiunile profe
sionale. Mai mult. acest 
spor de interes a dus, pe 
lingă organizarea unor dez
bateri de educație științifică

dezbateri aplicafe „de
caz" în diferite unități e- 
conomice, sesiuni de re
ferate și comunicări, in- 
tilniri cu oameni ai muncii 
pentru explicarea și pro
movarea unor tehnologii 
moderne, expoziții de 
te, intilniri cu autori, 
cursuri, vizite in școli 
dovedind strădaniile 
torilor de răspundere 
județ 
rea

con- 
ale-

car- 
con- 
etc.. 
fae- 
din

pentru perfectiona- 
tehnico-profesională a 

tuturor oamenilor muncii, 
cu deosebire a tineretului. 

Preocupările constante, 
cu bune rezultate, din a- 
ceșt domeniu au dus la 
inițierea unor activități de 
cercetare pe bază de con
tract vizind realizarea de 
proiecte necesare Onor în
treprinderi. Portofoliul de 
comenzi indică interesul 
beneficiarilor, care își re
zolvă pe această cale pro
iecte de dezvoltare și per
fecționare de mai mică 
anvergură. Instituția vil- 
ceană s-a dovedit un ofer
tant și un realizator 
prompt. S-ar putea pre
supune că aceasta își folo
sește potențialul propriu

VILCEA
cu sarcini precise în acest 
domeniu ; de ce fără o 
bază de cercetare proprie, 
cu puțini specialiști, se 
lanseaza in asemenea ope
rații Singurul răspuns 

. se află in rentabilitatea 
financiară a acestor opera
ții. in care casa de cultu
ră are rolul de interme
diar și coordonator.

Dincolo de interesele ce
lor două părți contractan
te, educația tehnică și ști
ințifică, dezvoltarea cer
cetării proprii mai pot 
li in centrul preocupări
lor acestei instituții cu rol 
deosebit de important in 
formarea generației tine
re ? în măsura în care la 
rezolvarea acestor solici
tări sint angajați și tine
rii din cercurile de profil 
ale casei de cultură sau 
din județ, răspunsul este 
afirmativ. Dar o asemenea 
orientare a dus mai ales 
la dezvoltarea unilaterală 
a unor activități si negli
jarea sau 
voltare a 
amenajat 
educație

(Urmare din pag. I)

tifică. el este sporadic uti
lizat in cadrul acțiunilor 
de această natură. Activi
tățile politico-educative 
au uneori un caracter 
neral, se opresc 
tuații concrete.
vârât, cabinetul 
cație juridică se

insuficienta dez- 
altora. Deși are 
un laborator de 
materialist-știin-

ge- 
rar la si- 
Este ade- 
de edu- 

dovedește 
activ, ca și cercul de lite
ratură de anticipație „O- 
rion". Formația- de teatru 
și cenaclul literar „Arca
de" s-au impus in viata 
culțpraiă a localității. Alte 
domenii ale activităților 
cultural-artistice sint insă 
adesea neglijate. Valoro
sul cor de cameră are pe
rioade mai slabe, ca si fo- 
tocineclubul „Cozja". Lip
sesc preocupările pentru 
cultivarea folclorului lo
cal. jar inexistenta unui 
grup satiric se face simțită 
in posibilitățile instituției 
de a interveni cu mijloa
cele specifice in criticarea 
unor neajunsuri, a unor 
abateri de la etică. Se pot 
organiza asemenea forme 
de activitate ? Evident că 
da, după cum se pot rea
liza și filme inspirate din 
realitatea imediată a în
treprinderilor și instituții
lor. Serile distractive or
ganizate ' in jurul discote
cii. jocurile electronice 
vara, baza 
bine utilată 
sporirea gradului de afec
tivitate. captează interesul 
tinerilor. Acestea trebuie 
completate cu desfășura
rea unor activități în care 
inițiativa 
pe deplin

Rezultă 
tea că in 
asemenea 
fii bine 
prestigiu dobindit prin ca
litatea multor acțiuni, este 
necesară — o dată cu diver
sificarea — si orientarea 
preponderentă spre zo
nele cu mare valoare edu
cativă, de pregătire a ti
nerei generații pentru via
ță și muncă, de folosire a 
potențialului creator local 
în toate domeniile, astfel 
incit, casa de cultură, a, 
științei și tehnicii pentru 
tineret să dea măsura de
plină a unui colectiv in
vestit cu misiunea de a 
călăuzi pașii celor ce vor 
duce mai departe ștafeta 
pasiunii creatoare, a mun
cii competente.

In Raportul la 
tională a P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu 
principală sarcină a invățămîntului 
românesc. îndatorirea de a forma 
cadre cu înalte cunoștințe profesio
nale si tehnice : „Tot ceea ce tre
buie să realizăm presupune oameni 
eu o inaltă calificare, capabili nu 
numai să minuiaseă tehnica, dar și 
să o perfecționeze continuu, să aibă 
rolul botăritor in ridicarea calității 
Si nivelului tehnic al producției, in 
dezvoltarea generală a patriei".

Acestui înalt, deziderat ii este sub
sumată și pregătirea viitoarelor con
tingente muncitorești prin unitățile 
de invătămînt ale județului Olt. cu 
atit mai mult cu cit acestea sînt im
plicate* in asigurarea cadrelor nece
sare unor noi capacități industriale, 
cum sînt întreprinderile de rulmenți 
si de țevi din Slatina, extinderile de 
la întreprinderile de prelucrare a a- 
luminiului. de produse cărbunoase si 
de piese turnate din aluminiu și pis
toane auto Slatina, de osii și bo
ghiuri Balș. ci*t si unor unităti eco
nomice din județele limitrofe si din 
tară.

Cum asigură liceele industriale și 
școlile profesionale de profil, in co
laborare cu unitățile industriale pa
tronatoare sau beneficiare, instrui
rea tehnologică si practică a elevi
lor. pregătirea acestora în muncă si 
pentru muncă ?

Pentru început, ne-am adresat to
varășului Gheorghe Popa, directo
rul Liceului Industrial nr. 3 Slatina, 
care ne-a relatat că 
rizează anual peste 
prin cursuri de zi, 
serale. Instruirea 
practică a elevilor din treptele I si 
a H-a liceale si de la școala profe
sională se efectuează in sase atelie
re si la întreprinderile de rulmenți, 
de piese turnate din aluminiu si pis
toane auto, de utilaj alimentar din 
Slatina, in meseriile : prelucrător 
prin așchiere. sculer-matriter. ope
rator-turnător. forjor-tratamentist.
lăcătuș mecanic, electromecanic .și 
electrician. Practica productivă a 
elevilor de la cursurile liceale se 
desfășoară numai comasat. în actua
lul trimestru pe o perioadă de pa
tru săptămîni.

Directorul liceului ne preciza că, 
de eurînd, au terminat cursurile sco
lii profesionale 177 de tineri, care, 
de-a lungul unui an si jumătate, cit 
durează cursul, au deprins diferite 
profesii. . specifice, in primul rînd, 
fabricației de rulmenți — unitate ce 
va fi dată în folosință nu peste mult 
timp. Instruirea tehnologică si prac
tică a elevilor s-a asigurat printr-o 
foarte bună colaborare cu întreprin
derea. direct in secțiile de producție 
ale acesteia, la mașinile si utilajele 
pe care vor lucra.

La întreprinderea de rulmenți, in
ginerul Mihai Cristea. directorul uni
tății. sublinia faptul că unitatea este 
unicat nu numai pentru iudetul Olt. 
ci pentru economia națională, intru- 
cit aici se vor aolica noi tehnologii

de producere a rulmenților. Teh
nologia. mașinile și utilajele din 
înzestrarea întreprinderii de rul
menți sint de cea mai înaltă tehni
citate. Cu toate greutățile inerente 
începutului, determinate de faptul 
că in perioada de școlarizare a ele
vilor unitatea s-a aflat in faza de 
constructii-montai. totuși s-a reușit 
ca aceștia să beneficieze, mai bine 
zis să valorifice si avantajele aces
tei etape. în sensul că elevii-prac- 
ticanti au participat efectiv, alături 
de constructori si montori. la mon
tarea utilajelor, la efectuarea pro
belor mecanice si a celor de mers în 
gol si. in ultima perioadă, chiar a 
probelor de calitate, de fiabilitate 
s.a. Acestea le-au permis să cunoas
că mai aprofundat caracteristicile 
tehnico-functionale ale utilajelor si 
instalațiilor, de mare complexitate, 
ale liniilor continue automate, exis-

Din experiența 
unor unități 

de învățămînt 
din județul Olt

■si
de agrement 

contribuie la

tinerilor să fie 
valorificată.

din toate aces- 
programele unei 
instituții cu pre
stabilit. cu un

Emil VASILESCU

unitatea scola- 
1 800 de elevi 

profesionale si 
tehnologică si

tente în dotare, familiarizarea cu 
modul de funcționare a acestora, cir 
tirea planurilor de operații, contro
lul parametrilor produselor realizate 

.— cerință de însemnătate deosebită 
în fabricația de rulmenți, unde mun
citorul trebuie să decidă Înaintea, 
controlului asupra calității.

Intr-una din zilele trecute. în ju
rul orei 15. deci aproape de termi
narea programului de lucru al 
schimbului 1. la secția sculărie din 
unitate am stat de vorbă cu Octa
vian Voica. Vasilică Răduț. Ion Bui- 
că si Greti Chelaru. elevi in clasa a 
Xll-a la Liceul industrial nr. 3. Ti
nerii și-au exprimat 
a pune in mișcare 
complexele mașini, 
a executa aceeași 
timp cit mai scurt și fără 
cel mai mic reproș din 
meșterului. Gheorghe Neăcșu. mais
tru instructor, aprecia că elevii îsi 
însușesc foarte repede sistemul •. de 
comandă — ce necesită cunoștințe 
de matematică, fizică, geometrie pla
nă si in spațiu —. iar in temeiul bu
nei stăpiniri a acestuia se întrec: in 
a realiza repere, chiar de comple
xitate medie, la cote perfecte.

De retinut si remarca inginerului 
electrotehnist Ștefan Zidaru. pe care 
l-am aflat cu c.itiva elevi la regla
rea unei mașini de struniit inele, 
aceștia sînt preocupați nu numai' 
minuirea mașinilor si utilajelor, 
si de alcătuirea 1 lor. de modul 
funcționare si întreținere. ceea 
relevă multiple disponibilități 
l'esionale.

într-o altă unitate de învățămînt 
stătlneană. la Liceul industrial „Tex
tila". insoectof-atul școlar iudcican . v?âlw‘ si^ValOTica

îneîntarea de 
și a stăpîni 

satisfacția de 
piesă intr-un 

nici 
partea

că 
de 
ci 

de 
ce 

pro*

timpuriu. In atelierul- 

al Liceului industrial nr. 

Slatina, maistrul Dumitru

Dragostea de muncă se deprin

de de

școală

3, din

Tudosie îi îndrumă pe elevii 

clasei a IX-a în primii lor pași 

în meserie

Olt a organizat un schimb de expe
riență pe tema instruirii tehnologi
ce si practice a elevilor, in vederea 
perfecționării pregătirii lor în me
serie si a bunei integrări a absolver 
tilor in producție. Au participat di
rectorii tuturor liceelor din județ, 
inginerii coordonatori ai instruirii, 
tehnologice si practice si directorii 
școlilor cu clasele 1—X. In legătura 
cu problematica urmărită, ne-am a* 
dresat, tovarășului ionel Nieolescu, 
directorul liceului, care ne-a spus : 
„Si la noi. instruirea tehnologică și 
practică a elevilor se desfășoară fără 
abatere de la programul stabilit, in 
acest sens, de inspectoratul școlar 
județean. Ne-am organizat in asa fel 
incit intre pregătirea teoretică da 
ansamblu, practică si. respectiv, cer
cetarea științifică să existe o legă
tură strînsă, pe care o urmărim în
deaproape-.

La unitatea patronatoare. între
prinderea „Textila" din localitate^ 
textilista Cristiana Lazăr. coordona
tor al instruirii tehnologice si prac
tice a elevilor, ne-a mărturisit : „Și 
eu sint absolventă a Liceului indus
trial -Textila», promoția 1980. Am 
fost repartizată in această unitate, 
unde am lucrat ca țesătoare. Tre
buie să recunosc că la început nu 
eram deloc ineîntată. De ce ? Vedeți, 
tainele meseriei le-am deprins pe 
parcurs, nu eram familiarizată nici 
cu utilajele, nici cu rigorile muncii 
și disciplinei tehnologice, ale ac
tivității intr-o mare unitate in
dustrială. Intram in producție oa
recum nepregătiți, ca intr-o alta 
lume, pentru deprinderea căreia tre
buia să o luăm de la capăt. Iar după 
ce. cu greu, cu efort, am învățat să 
devin o bună țesătoare, am îndră
git meseria. Am urmat. Ia curs seral. 
Facultatea de tehnologia și chimia 
textilelor, după care am revenit în 
unitate. Beneficiind de noul cadru 
de organizare a pregătirii practice 
a elevilor, de accentul pus pe aceas
tă latură a instruirii lor. mă ocup de 
coordonarea acestei activități, co* 
laborînd îndeaproape cu cadrele di
dactice din liceu, puțind deci con
tribui la însușirea. încă de pe băn
cile școlii, a tainelor 
meseriei de textilist, 
prin muncă și pentru 
rilor".

Eficienta pregătirii 
practice este, in noul 
tul alta. Ne-o relevă 
cepînd de doi-trei ani încoace. ,. a- 
tie. de bună seamă. împletirii teo
riei cu practica, cu instruirea tehno
logică si practică — efectuată co
masat în ateliere si in întreprinderea 
patronatoare — atit liceul in cauză, 
cit și școala profesională de aici 
au oferit industriei, societății con
tingente de muncitori tot mai 
bine pregătiți. Desigur, nu întîmplă- 
tor. un număr de 11 tinere, pregăti
te in meseriile de filatoare mecani* 
că-intretinere. țesătoare mecanică- 
întretinere si confectionere mecani- 
că-intrctinere. s-au situat pe primele 
locuri: pe tara la concursurile oe me
serii si ..miini măiestre". Dintre a- 
.cesțea,. Ecatering Tudoran. Anișoajra 

_ ... -l-a Stoian sint încă 
eleve in clasa a Xl-a. iar Liza 
Pirvu. Elena Văduva. Viorica Belu, 
Dumitra Braniște si Miuta Grigore 
au intrat in cimpul muncii 
toare si filatoare. O altă _____
Georgica Pomană, s-a situat pe Jocul 
I Ia concursul „Cel mai bun randa
ment", organizat m Republica De
mocrată Germană. Și. de asemene 
expresie a rigurozității pregăti1 
teoretice si tehnologice oferitr te
școala Oltului, nouă absolvent n
acest profil sint studente in a 1 
si II.

în genera), absolvenții scolii pro
fesionale îsi completează studiile 
liceale Prin cursuri serale, iar cei ai 
treptei a doua de liceu sint cuprinși 
in cursuri de policalificare, scoli de 
maiștri ori se orientează spre invă- 
tămintul superior. Un lucru e cert ; 
ei continuă să fie atasati profesiei 
de bază, deprinse pe băncile scolii, 
si să profeseze cu dragoste si pasiu
ne meseria insusită. la niveluri si 
cote superioare. Preocuparea fată de 
perfectionarea cunoștințelor profe
sionale nu cunoaște odihnă.

și frumuseții 
la formarea 

muncă a tine*

teoretice si 
cadru, cu *o- 
f ap tul că >

ca t.esă- 
tînără,

Mihai GRICOROȘCUTA
corespondentul „Scînteii"

Telejurnal
Teleenciclopedia (color)
Melodii ’87 (color). Selecțluni din 
Gala laureatilor concursului ue 
muzică ușoară
Film artistic (color), 
unui ghid" 
Telejurnal 
închiderea programului

tv
19,00
19,20
19,50

15,00 Telex 20,45
13,05 La sfîrșit de săptămînă (partial

color)
14,45 Săptămînă politică 22,20
15,00 închiderea programului 22,30

„Povestea

Foto : E. Dichiseanu teatre

tin le păsa de asta. Ei au 
sosit în uzină căliți, puși 
pe împotrivire. Bagă-i în 
cuptor : dar nu le modifici 
structura 1 Că in stare de 
arc firul trebuie să aibă o 
anume rezistență, elastici
tate. Pînă la urmă, din a- 
proape în ' aproape, se di
buie temperatura la care 
poate fi pregătită sirma 
pentru existența ei de arc : 
intre 810 și 830 grade Cel
sius. Nici un grad mai pu
țin. Nici un grad mai mult. 
Toleranta stabilită mate
matic : doar 20 de grade. 
Atit !...

— Ce vă sugerează 
ceastă rigoare ?

— Exactitatea fără 
care nu putem trăi în 
cest sfîrșit si început 
mileniu...

— Cum gustați clipa 
„respire" după reușita 
arcurile ?

— Bătîndu-ne capul cu o 
nouă urgență. pentru 
furnal...

Iată alt argument care 
pledează pentru adevărul 
că furnalele gălătene — 
vatra aceasta siderurgică, 
de care aparține si pentru 
care lucrează aproape in 
exclusivitate unitatea tecu- 
ceană — dogoresc pînă

a-

de
a- 
de

de 
cu

aici. Piesa despre care a- 
mintea inginerul se execu
ta pină acum prin recti
ficare. Unde si cum, nu 
mai are importantă. Im
portant e că a fost dată să 
se facă la Tecuci. Va in
tra ea în „panoplia" reu-

interlocutorul nostru. Plus 
o plăcută de otel special 
pe care mi-a fost milă și 
frică să o încerc. Dacă o 
stric 1 Pînă la urmă. . tot 
căutind și iar căutînd. am 
ajuns la o anume formu
lă tehnologică care dă sa-

cind în minus, 
destule nemul-

Ie-ati dat de

Viața la temperatura
performanței urgentă. Asta

cuminte (spectacol susținut ele Opera 
Română din Iași) — 10; 12,30
• Circul București (10 41 95) : ” 
cada circului — 15,30: 18,30
• Studioul de teatru 1______
(1'5 72 59) ; Visul unei nopți de vară 
— 18,30

Caval-

I.A.TjC.

Sitelor de aici ? Ca să ai 
răspunsul, trebuie să ac
ționezi. să pui întrebări. Să 
adresezi întrebări altora, 
tie. Se merge la ași in 
meserie, la București. Ce 
scule ar fi mai potrivite 
pentru a face fată mate
rialului dur, foarte dur din 
care obligatoriu este alcă
tuită piesa ?

— M-am întors cu des
tule răspunsuri, ne spune

tisfactie. Cind te gîndești, 
ai de unde alege.

— Chiar așa ?
— In afară, bineînțeles, 

de timp. în vălmășagul 
urgentelor este singurul 
sortiment de care, cel pu
țin eu. duc mare lipsă».

Despre timpul unui fost 
unicat — acum socotit aici 
produs de serie mică — a- 
flăm cite ceva de la lăcătu
șul Mihai Ciobanu. îl gă-

este viata . la 
unicatelor. Și 
a unicatelor, 

poarta de ex- 
prin- 
piesa

sim la mașina de roluit. Si 
reținem o coincidentă : 
dacă la nașterea arcurilor 
evocate se căutau cele 20 
de grade de... fericire, aici, 
la primul con pentru 
furnal. 20 de milimetri, cind 
în plus, 
produceau 
tumiri.

— Cum 
capăt ?

— Din aproape în aproa
pe. Și... în schimburi pre
lungite. Că mai tot ce vine 
pentru siderurgie înseam
nă comandă
e...

Da, asta 
temperatura 
nu numai 
Mergem la
pediție. poate mai 
dem trailerul cu 
destinată furnalului. Nu a- 
vem noroc. Plecase. La 
citiva pași, pinii si vișinii 
la fel de tineri ca si uzi
nă. Sau. aproape. Uzina în 
al unsprezecelea an de 
viată, pinii și vișinii a- 
flați în pragul anului zece. 
Dincolo de zidurile hale
lor — vuietul tinereții veș
nice a muncii.

• Teatrul National (14 71 71, Sala
mare) : Marea — 18 : (sala Amfi
teatru) : Contrabasul — 18 ; (sala
Atelier) : Farul si dl. Valentino — 
14 ; Clovnii — 18,30
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele 
afirmării artistice". Cătălin Opritoiu
— flaut, Geanina Opritoiu — vioară
— 17 : (Ateneul Român) : „Comori 
camerale". Georgeta Stoleriu — so
prană, Inna Oncescu — pian, Leontin 
Boantă — clarinet — 18
• Opera1 Română (13 18 57) : Ngbucco
— 18
• Teatrul de operetă (1.3 6‘3 48) : Lo
godnicul din lună — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 18 : (sala Grădina Icoa
nei, 1195 44) : Clntec despre mine 
insumi — 18
• Teatrul Mic (14.70 81) : 
pescu — 18
• Teatrul Foarte Mic 
Goethe nii-a spus — 18,30
• Teatrul de comedie
Măseaua de minte — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, 
Magheru) : Livada de vișini 
(sala Studio) : Concurs de 
rări — 18,30
• Teatrul Glulești (sala
14 72 34) : Cursa de Viena —
Giulești, 18 04 85j : Visul unei nopți 
de iarnă — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tu
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18 : (sala Victoria, 50 58 65): 
Bărbatul fatal — 39
• Teatrul „Ion Creangă" (30 26 55) : 
Toate pînzele sus — 9
• Teatrul ..Țăndărică" (sala Cosmo
nautelor, 11 12 04) : Fata moșului cea

cinema

Mitică Po-

(14 09 05) J

(16 64 6’0) :

sala
— -1« ; 

împreju-

Majestic, 
18 ; (sala

• Egreta de fildeș: STUDIO (59 53 15)
— 10: 11,30: 13,45; 15,30, GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13
• Vinătorul de șerpi : STUDIO — 
17,30: 19,30
• lacob : EXCELSIOR (65 49 43) —
9: 11,30; 14; 16.30; 19. MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,30; 14; 16.30; 19
• Extemporal la dirigenție : GRT-
VIȚA (17 08 58) — 9: 11; 13: 15,15;
17,15; 19,15, FLOREASCA (33 29 71) — 
9: 11: 13: 13; 17; 19, ARTA (2133 86)
— 9: 1): 13: 35; 17; 19
• Zîmbet de soare : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. GLO
RIA (47 46 75) — 9: 11; 13; 15: 17: 19
• Totul se plătește : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17; 19
• Nit e ușor cu bărbații : SCALA 
(11 03 72) — 9: 1.1 : 13: 15; 17,15; 19,30
• Mari regizori, mari actori: PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11.30:
• Străina : UNION
17: 19
• Cursa secolului :
— 9: 11; 13: 15: 17; 19
• Incoruptibilul de la etajul XIX : 
LUMINA (14 74 16) — 9: 11 ; 33: 15: 17; 
19, COSMOS (27 54 93) — 9; 11; 13; 15: 
17; 19
• Program special pentru con!! șt 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9: 11; 13; 
15; 17; 19
• Misiune specială : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
• Te sărut, mamă :
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Domn pentru o zi : 
(14 27 14) — 9; 11: 13; 13;

se

9:

14: 16,30: 19
(13 49 04) — ÎS:

DACIA (50 35 94)

VIITORUL

miorița 
17; 19
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7 aprilie, o zi fără fumat, ca un început
_ V VI ■ V f VI VI ■ • VI • |pentru o viața sanatoasa, tara țigări!

Apărarea sănătății populației lâ noi 
Jn tară constituie unul din obiecti
vele principale ale politicii de partid 
și de stat într-o concepție profund 
umanitară care vizează menținerea 
sănătății, prevenirea îmbolnăvirilor, 
prbmovind o medicină a omului să
nătos. Pe baza planurilor și a pro
gramelor stabilite de conducerea de 
partid și de stat, a legilor cu privi
re la politica noastră sanitară s-a 
creat un sistem de măsuri și regle
mentări pentru apărarea Sănătății și 
vigorii populației. Paralel cu efortu
rile făcute pentru dotarea unităților 
medicale și asigurarea cu cadrele 
competente necesare, paralel cu mă
surile de ordin sanitar și social lua
te de partidul și statul nostru, sănă
tatea reprezintă și o chestiune 
personală, fiecărui om revenindu-i 
mari răspunderi pentru apărarea 
propriei sale sănătăți. Fiecare cetă
țean are datoria și totodată interesul 
de a evita tot ceea ce poate dăuna 
vigorii organismului și capacității 
sale de muncă.

între practicile sau obiceiurile cele 
mai dăunătoare, fumatul se află pe 
primul loc, fiind considerat un ade- 

■ vărat flagel al omenirii. Este și mo
tivul pentru care specialiștii din în
treaga lume au pornit o ofensivă pe 
multiple planuri împotriva taba- 
gismului. O serie de asociații medi
cale din diferite țari sau intemațio- 
riale au făcut de-a lungul anilor 
propuneri de informare a populației 

, și de organizare a unor acțiuni îm
potriva fumatului. Creșterea pe
ricolului la care se expun fumătorii, 
răspindirea tot mal largă a acestui 
obicei nociv au dus și la decizia 
Organizației Mondiale a Sănătății de 
a propune ca ziua de 7 aprilie din 
acest an să fie declarată „Zi mondia
lă fără consum de tutun", o decizie 
cu valoare de simbol în lupta cu 
acest flagel deosebit de periculos, 
mai ales pentru generația tînără.

De ce s-a luat o asemenea deci
zie 1

Organismele de specialitate au 
stabilit că in fiecare an în Europa 
mor, din cauza fumatului, peste 
500 000 oameni.

Datele statistice demonstrează in 
mod obiectiv că in ultimele două 
decenii fumatul s-a irăspindit atit 
de mult în lume incit a devenit o 
adevărată epidemie tabagică. După 
cum susțin experții Organizației 
Mondiale a Sănătății, de la un pol

în centrul comunei Podu Turcu
lui, una din cele mai mari , locali
tăți rurale din județul Bacău, aflată 
în plin proces de urbanizare, au 
fost construite și date în folosință 
noi edificii sociale și edilitar- 
go.apodărești.

— La această dată — ne spune 
Nicolae Archip, primarul comunei 
— dispunem de blocuri de locuințe 
cu peste 300 de apartamente. Cu 
sprijinul statului și prin contribu
ția cetățenilor au fost construițe 9 
școli, un îiceu care pregătește cadre 

la altul, din cele mai îndepărtate 
deșerturi pînă in vîrful munților, în 
orice punct al globului unde locuiesc 
oameni, in mod sigur se vor găsi și 
țigări. Ca rezultat al unor studii, se 
apreciază că 48 la sută din populația 
globului cu virste între 30 și 70 
de ani consumă zilnic 10—20 țigări 
pe zi, iar 7,5 la sută peste 30 țigări 
pe zi. Datorită numărului mare de 
fumători, tabagismul este considerat, 
prin amploare și extindere, drept 
cea mai mare epidemie mondială din 
istoria omenirii, caracterizată prin 
creșterea rapidă a consumului de ți
gări pe locuitor, sporirea numărului 
de femei fumătoare, deprinderea 
acestui obicei de către adolescenți și 
copii, băieți și fete sub 15 ani.

Studii efectuate și la noi în țară 
demonstrează că proporția fumători
lor este de circa 40 la sută din popu
lația tării, din care două treimi 
bărbați și aproape o treime femei.

Paraleii cu răspindirea obiceiului 
de a fuma și mai ales cu creșterea 
consumului de țigări pe zi, specia
liștii au înregistrat o creștere îngri
jorătoare a numărului cazurilor de 
cancer cu diferite localizări, dar în 
special pulmonar. Concomitent se 
constată creșterea incidenței unor 
boli cronice — cardiovasculare, di
gestive, respiratorii etc. — care au la 
origine și fumatul. Ca să nu mai 
vorbim de influența pe care o are 
tutunul asupra rezistenței orga
nismului în general, făcîndu-1 mai 
sensibil față de factorii de mediu.

Pentru stăvilirea răspîndirii fu
matului și a consecințelor lui nefaste, 
în țara noastră au fost luate o serie 
de măsuri, educative și legislative, 
au fost stabilite reglementări de in
terzicere a fumatului în unități, în
treprinderi și instituții unde se im
pune acest lucru. Sub coordonarea 
.Ministerului Sănătății au fost elabo
rate programe educative și acțiuni 
de combatere a tabagismului încă 
din 1969. Planul unic de educație sa
nitară pe perioada 1976—1980. precum 
și cel pe perioada 1981—1985 și in 
continuare au prevăzut acțiuni de 
educație sanitară pentru combaterea 
tabagismului, acțiuni ce se cer am
plificate în continuare. în ultimii 10 
ani au fost editate, în tiraje de mi
lioane, numeroase lucrări de popu
larizare (broșuri, pliante, afișe etc.), 
destinate combaterii fumatului. Filme 

PODU TURCULUI : Construcții social-edilitare
pentru agricultură și 6 grădinițe. 
Pentru sănătatea oamenilor din sa
tele componente ale comunei, ca și 
din localitățile învecinate, a fost 
înălțat un spital modem cu 200 
paturi și policlinică. Au fost înfiin
țate, de asemenea, 17 noi unități 
de mică industrie și prestatoare de 
servicii pentru populație. S-au 
extins rețelele de apă pcțtabilă ,și 
canalizare, au . fost construite și 
date in folosință o stație de epura
re. a apelor menajere. Comunțj, a 
fost racordată lă rețeaua telefoni

educativ-sanitare de scurt-metraj, cu 
aceeași tematică, au fost larg difu
zate în cadrul acțiunilor desfășurate 
în toate localitățile țării. Concursu
rile organizate de Crucea Roșie în 
rindul tineretului au contribuit, la 
rindul lor, la cunoașterea mai exac
tă a riscurilor fumatului.

Legea nr. 3 din 1978 privind asi
gurarea sănătății populației prevede 
combaterea fumatului, prin decizii, 
măsuri și acțiuni tot mai cuprinză
toare. Specialiștii din diferite do
menii ale medicinei, în colaborare 
cu educatori din școli, institute, uni
tăți militare, și-au concentrat 
eforturile pentru a face cunoscute 
consecințele fumatului.

Acestor preocupări constante, 
acestei griji permanente pentru să
nătate trebuie să li se adauge efor
tul fiecărui cetățean pentru păstrarea 
propriei sănătăți, cu dorința unei 
longevități cît mai active, așa încît 
să nu fie povara familiei și a socie
tății, ci să se poată bucura de o via
ță demnă. Or, între dușmanii cei 
mai de temut ai omului sint deprin
derile nocive de a consuma în exces 
alcool și de a fuma. în acest sens 
se impune o angajare mai fermă a 
forțelor medicale, inițierea în conti
nuare a unor acțiuni largi care să 
vizeze promovarea medicinei omu
lui sănătos. Educatorii, părinții, pro
fesorii, medicii trebuie să își înțe
leagă misiunea de a feri tineretul, în 
special, de deprinderea nocivă a fu
matului, să atragă atenția asupra 
riscului la care încep să se expună 
încă din momentul in care au aprins 
prima țigară.

Ținind seama de valoarea de 
simbol a acestei acțiuni — „Zi 
mondială fără consum de tutun" 
— este firesc ca întreg corpul 
medical, tot personalul sanitar, 
profesorii, părinții, toți cei ce se 
ocupă de educația tineretului și 
întreaga populație să facă o 
probă de responsabilitate pentru 
sănătatea celor din jur, a tine
rilor, in mod deosebit, să iși 
propună ca act de voință renun
țarea in această zi la fumat cu 
speranța și dorința de a reînnoi 
in fiecare zi acest act de voință, 
dar și de responsabilitate civică.

Elena MANTU

că interurbană. Oamenii muncii 
de la unitățile de mobilă și trico
taje, de la unitatea de vinificație, 
fermele I.A.S., ca și de la unitățile 
agricole cooperatiste, au astăzi la 
dispoziție cămine culturale, cine
matografe, biblioteci. în actualul 
cincinal, se prevede înălțarea, prin 
contribuția cetățenilor și cu spriji
nul s.tațului, a unor. -noi edificii 
social-cuiturâle de mare interes 
pentru populația de pe Valea Zele- 
tinului. (Gheorghe Baltă).

Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Elene, ambasadorul acestei 
țări la București, Giorgios Linardos, 
a oferit vineri o recepție.

Au participat vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, miniștri, 
membri ai conducerii Ministerului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul prooabil pentru 
intervalul 26 martie, ora 20 — 29 mar
tie, ora 20. în tară : Vremea va fi 
schimbătoare, iar cerul variabil în re
giunile din vestul, nord-vestul si cen
trul țării și mai mult noros în irest. 
Precipitații locale, sub formă de ploaie, 
care vor avea și caracter de averse, 
vor cădea îndeosebi in prima parte a 
intervalului în toate regiunile. Izolat, 
cantitățile de apă pot atinge 15 litri

Stațiunile balneoclimaterice - 
bucuroase de oaspeți

Efectuarea unei cure balneare ca 
și petrecerea concediului într-una 
din stațiunile țării sint binevenite 
în orice anotimp al anului. Iată 
cîteva din stațiunile bucuroase de 
oaspeți :

Borșa : Stațiune balneoclima
terică mărginită de munții Rodnei 
și ai Maramureșului, situată la al
titudinea de' 850 m și la circa 157 
km depărtare de Baia Mare (82 
km de Vatra Dornei).

Bușteni : Așezată la poalele
munților Caraiman, Jepii Mari și 
Jepii Mici, stațiunea Bușteni se 
află la o altitudine de 800—900 m, 
la distanța de 135 km de București 
și 37 km de Brașov.

Cheia : Stațiune situată pe cursul 
superior al Teleajenului, la poalele 
munților Ciucaș și Zăganul. De
părtare față de Ploiești — 60 km, 
față de Brașov — 49 km și față 
de Vălenii de Munte — 3.6 km, al
titudine 870 m.

Durau : Situată iptr-o. zonă djr 
atrăgătoare frumuseți turistice, la 

Afacerilor Externe și ai altor minis
tere, reprezentanți ai unor instituții 
centrale, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

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

(Agerpres)

pe metrul pătrat în 24 de ore, îndeo
sebi în zonele deluroase. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu inten
sificări trecătoare, în ultima parte a 
intervalului în estul țării. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus 
1 și plus 9 grade, iar cele maxime în
tre 8 și 18 grade, Izolat mai ridicate. 
Izolat, condiții de brumă în ultima 
noapte, în regiunile din nord-vestul și 
centrul țării. Pe alocuri, ceață. în 
București : Vremea va fi schimbătoa
re, iar cerul variabil, mai mult noros. 
Temporar va ploua. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 4 și 7 grade, 
iar cele maxime intre 13 și 16 grade. 
Dimineața, ceață.

poalele legendarului Ceahlău, la 8 
km depărtare de lacul de acumu
lare Izvorul Muntelui și la 89 km 
de Piatra Neamț. Altitudine medie
— 800 m.

Izvoarele : Stațiunea se află la 
25 km depărtare de Baia Mare și 
la altitudinea de 910 m. în imediata 
apropiere, munții Gutin.

Păltiniș : Aflată în munții Cibi- 
nului, este stațiunea situată la cea 
mai mare altitudine din țară — 
1 400—1 450 m. Depărtare de Sibiu
— 32 km.

Semenic : Altitudine 1 400 m. 
Stațiunea este situată pe largul 
platou al masivului Semenic, la 
33 km de Reșița.

Biletele pentru cură balneară și 
odihnă în aceste stațiuni se pot 
obține de la toate agențiile ofici
ilor județene de turism ale I.T.H.R. 
București, precum și de Ia comite
tele sindicatelor din întreprinderi.

T Îjt ..fetpgrafje^ Vedere din. Buș
teni.

POPULARE BANGLADESH

Domnului HUSSAIN MUHAMMAD ERSHAD
Președintele Republicii Populare Bangladesh

DHAKA
Cu prilejul aniversării proclamării independenței Republicii Populare 

Bangladesh, am deosebita plăcere să vă transmit, în numele poporului ro
mân și al meu personal, călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală.

îmi exprim convingerea că raporturile de strînsă prietenie și conlucrare 
fructuoasă statornicite între Republica Socialistă România și Republica 
Populară Bangladesh vor cunoaște o dezvoltare continuă. în spiritul con
vorbirilor și al înțelegerilor realizate în timpul vizitei pe care am efectuat-o 
la începutul anului trecut in țara dumneavoastră.

Doresc poporului prieten din Bangladesh progres, pace și prosperitate;

♦
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Populare Bangladesh, vineri 
a avut loc in Capitală o manifesta
re culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, in cadrul căreia au fost 
prezentate aspecte ale dezvoltării e- 
conomice si sociale din această țară

Capitala Republicii Populare 
Bangladesh. Dhaka, est,e una dintre 
cele mai pitorești aglomerări urba
ne ale Asiei de sud. Fondată in 
urmă cu aproape 400 de ani, în 
inima imensei delte a Gangelui șl 
a Brahmaputrei, ea a beneficiat din 
plin de extraordinara sa poziție 
geografică, de noile condiții create 
prin proclamarea independenței 
țării (26 martie 1971), dezvoltîn- 
du-se intr-un ritm rapid. Astăzi, 
orașul numără aproximativ 2 mi
lioane de locuitori. Pe cuprinsul 
său este concentrată cea mai mare 
parte a industriei naționale, aici 
desfășurîndu-se o intensă activitate 
economico-comercială ; Ia Nara- 
yanganj, portul capitalei, func
ționează unul dintre cele mai mari 
combinate de prelucrare a iutei din 
lume. Au cunoscut, de asemenea, o 
dezvoltare intensă construcțiile e- 
dilitare. Aceste transformări petre
cute în înfățișarea principalului 
oraș al țării constituie cea mai 
elocventă dovadă a hotărîrii guver
nului d,e a lichida sechelele domi
nației coloniale și de a da un pu
ternic impuls acțiunii de valorifi
care a resurselor naturale în folo
sul propriului popor.

Așa cum se știe. Republica Popu
lară Bangladesh (suprafața — 
142 776 kmp ; populația — aproape 
100 milioane de locuitori) este o 
țară care dispune de terenuri agri
cole deosebit de fertile. Datorită 
muncii desfășurate de locuitorii de 
la sate, care reprezintă 80 la sută 
din populație, se obțin cite trei re
colte pe an. Se cultivă orez, griu, 
ceai, trestie de zahăr și mai ales 
iută, producția de iută situînd Ban
gladeshul în fruntea producătorilor 
mondiali ; ea furnizează, de altfel, 
circa trei sferturi din veniturile in 
valută. în cadrul combinatului de 
la Narayanganj și a altor 70 de 
întreprinderi de profil se realizează 
o producție anuală de circa 600 000 
tone. Au fost construite, totodată, 
întreprinderi metalurgice, combi
nate petrochimice, fabrici de produ
se alimentare ș.a.

Eforturile pentru propășirea țării 
nu se limitează insă la domeniul 
economic. Statul sprijină dezvolta-
-—‘ .............  11 ".'"Ț-----------

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
tr

și s-a vizionat un film documentar.
Au participat reprezentanți ai 

I.R.R.C.S. și ai Ministerului Aface
rilor Externe, un numeros public.

A fost prezent Anwar Hashim, 
ambasadorul Republicii Populare 
Bangladesh la București.

(Agerpres)

rea invățămintului, artei, literaturii, 
acordînd in același timp o atenție 
deosebită valorificării moștenirii 
culturale, căci pe teritoriul de azi 
al Bangladeshului au înflorit stră
lucite civilizații.

Pe plan extern, tînărul stat pro
movează o politică de pace și co
laborare internațională, pronunțîn- 
du-se pentru înfăptuirea dezarmă
rii, lichidarea subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini economi
ce mondiale.

în spiritul politicii sale de soli
daritate cu popoarele care au pășit 
pe calea dezvoltării de sine stătă
toare. poporul român urmărește cu 
interes și simpatie eforturile de
puse de poporul din Bangladesh 
pentru consolidarea independenței 
și făurirea unei vieți noi. între 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bangladesh 
s-au stabilit relații de prietenie și 
colaborare, întemeiate pe stimă și 
respect reciproc, care cunosc un 
curs mereu ascendent. Un moment 
de cea mai mare însemnătate în 
evoluția relațiilor dintre cele două 
țări l-a constituit vizita oficială de 
prietenie efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Bangla
desh, în martie 1987. Desfășurată 
sub semnul stimei si al înțelegerii 
reciproce, aceasta s-a încheiat cu 
rezultate deosebit de rodnice, re
flectate pe larg în Comunicatul co
mun dat publicității Ia încheierea 
convorbirilor oficiale, care subli
niază cu putere hotărârea președin
telui Republicii Socialiste România 
și a președintelui Republicii Popu
lare Bangladesh de a dezvolta con
tinuu conlucrarea dintre cele două 
țări pe plan politic, economic, teh- 
nico-știintific. cultural si în alte 
domenii de interes comun. Cu ace
lași prilej au fost convenite o serie 
de acorduri și înțelegeri care 
creează o bază trainică în vederea 
atingerii obiectivului propus.

Este convingerea ambelor țări că 
raporturile reciproc avantajoase 
dintre România și Bangladesh se 
vor extinde în continuare, în in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

(Urmare din pag. I)
Ne-am întâlnit si ne întil- 
riim încă cu ele mai în 
fiecare zi. Dar le depășim 
mereu, cu brio". E frumoa
să și demnă de un comu
nist această încredere în 
puterile muncii (bine făcu
te) de a învinge orice ob
stacol și ea explică de ce 
combinatul s-a impus atit 
de repede atit în constela
ția siderurgică a tării, cît 
și peste hotare. loan Lar- 
co. ale cărui preocupări de 
„dispecer al creativității" 
le-am urmărit de-a lungul 
unui schimb intreg. ne po
vestește și istoria unei em
bleme. Nu e suficient să 
produci mult și bine. Tbț 
atit de necesar este să știi 
să-ți aperi și să-ți impui 
pe plan internațional mar
ca. Marca Întreprinderii o. 
intr-un fel. un hrisov de 
noblețe. Uzurpatori sau 
oontestatari interesați se 
pot ivi pretutindeni. O li
teră greșită, un relief es
tompat, echivoc înseamnă 
in acest caz o piață străină 
închisă. Emblema fabri
cii nu e doar un nume. 
Ea are funcții multiple : 
de diferențiere, de concu
rentă. de organizare a pie
ței, de monopol, de recla
mă. de protectie a consu
matorului și, desigur, de 
garanție a calității. O lume 
și o luptă in cîteva iniția
le ! Pentru produsele 
C.U.G.-ului. marca stanța
tă. gravată, incizată e 
FORTUS. Adică : forjă 
— turnătorie utilaje su
date. Sau. citind invers, 
scule — utilaje — turnăto
rie ș.a.m.d., fiecare literă 
indicind și în această va
riantă produsele esențiale 
ale „Uriașului". Predesti
nare, joc al intimplări! sau 
perspicacitate. FORTUS ar 
putea însemna. intr-o 
latină mai îngăduitoare, 
puternic, viguros, eficient, 
cinstit, însemnat, mindru. 
Putea fi altfel un ..uriaș" 
durat de oameni pentru 
oameni ? Inginerul Larco 
nu rămîne insă prea mult 
pe tărimul gloselor filolo
gice. Scoate, cu mișcări 
calme, un teanc de recu
noașteri internaționale. 
Emblema „Fortus" e ac
ceptată, recunoscută si 
protejată in Canada, Tur
cia. Pakistan. U.R.S.S.. Da
nemarca. Mongolia. Aus
tralia, Franța. Japonia 
(meticuloșii manageri din 
Țara Soarelui Răsare nu 
uită să specifice că marca 
va trebui reconfirmata la 
Tokio in octombrie-decem- 
brie 1996 1). In alte si alte 
țări a căror semnalare 
completă ar lungi cu cite- 
va rinduri bune acest re
portaj. Dacă otelul este un 
simbol al iuțelii și al tă
riei. cine sint cei care au 
imprimat otelului ieșean, 
care — să nu uităm ! —

împlinește doar un dece
niu. această forță de circu
lație rapidă pe atîtea me
ridiane ale lumii ?
I

Ipostaze ale crea* 
tivității. Pentfu Ioan Lar- 
co și oaspeții săi statornici, 
inventatorii, lucrurile sînt
limpezi : succesul depinde 
nu doar de hărnicia, de
constanta si răspunderea 
muncitorească, ci și de 
coeficientul de creativita
te. Căci dacă, asa cum se 
știe, creația e o stare apar
te a muncii, atunci nu-i 
mai puțin adevărat că și 
munca trebuie să fie o 
Stare a dreației. La C.U.G. 
se tinde spre ilustrarea
generalizată a acestei con
cepții. dacă ne gmdim că 
aici sint peste 500 de in-

destăinuie simplu. cu 
umor subțire. conținut, 
care ar merita un spațiu
mai mare pentru a putea 
fi corect citit. Este, oricît 
ar afecta o distanțare iro
nică, Un pm al performan
ței, un om complet. A stu
diat electrotehnica la 
Universitatea din Iași, apoi 
a urmat cursurile A.S.E.-u-
lui și ale... 
Rugbist de 
rezolvă însă 
tehnice cu o 
matematician, 
dintr-un foc

I.C.F.-ului. 
performantă, 

chestiunile 
elegantă de
A redus 
cheltuielile

valutare ale unei... . firme 
străine care trimitea ex
porti numeroși pentru a- 
naliZa micro și macrografi- 
că a axului cu came. A 
propus turnarea centrifu
gală a piesei respective, 
urmată apoi de o analiză 
Roentgen. Răsplătit cu un

am fost preocupat de îm
bunătățiri și perfecționări. 
Piedicile in realizarea in
vențiilor mele mă ambițio
nează și mai mult. Merg 
pină-n pinzele albe. Nu 
renunț decit atunci cînd 
treaba e terminată. Și 
bine 1 La Combinatul si
derurgic Galați, unde am 
lucrat inainte, receptivita
tea cabinetului' tehnic era 
în suferință. Aici nu",

Om al faptei săvîrșite în 
tăcere, statuarul subinginer 
e preocupat de... miniatu
rizarea și reducerea la 
scară a utilajelor. Trans
formatorul de sudură pe 
care l-a inventat, (și care 
va intra curînd in produc
ția de serie) eîntărește 
doar 12 kg (in loc de 
90—120) și are un consum 
energetic în timpul opera
țiilor de sudare mai redus

-De ce inventați?-Să fim 
cit mai folositori nouă si tării! 

a •»

ventatorl și inovatori, că 
alți 160 de cursanți la „In- 
ventica" li se vor alătura 
chiar in acest an. ..Uria
șul" e la înălțime si în a- 
cest domeniu, iar faptul că 
el a cucerit locul II pe 
tară, pentru creația tehni- 
cO-știintlfică. in ediția 
precedentă a Festivalului 
național „Cintarea Româ
niei". scoate performanta 
de sub regimul intimplării. 
înfățișînd-o in datele, li
niile si sensurile sale exac
te. De competiție a valori
lor. De cadru de manifes
tare a gindirii creatoare, 
de confirmare prin faptă a 
patriotismului șt a spiri
tului revoluționar. De a- 
sumare decisă, și in pro
porții de masă, a unui des
tin industrial modern, 
prin, care un popor aflat 
în ..calea răutăților" de 
prea mult timp ..răzbună" 
inteligent vicisitudinile is
toriei.

Performanțele C.U.G.- 
Ului sînt prin urmare per
formantele oamenilor săi. 
Ingineri, subingineri. maiș
tri. muncitori. Tineri si 
mai puțin tineri, dar măr
eați cu toții de minunata 
obsesie a lucrului bine 
făcut.

...Gheorghe Herghelegiu, 
inginer în secția electrome
canică, om scund, spă
tos, trecut bine de a doua 
tinerețe (are 55 de ani), ne 
privește pe sub niște 
Sprincene negre si groase 
ca ale Alexandrescului și 
ne zimbește din colțul gu
rii. E obișnuit, se vede de 
Ia o poștă, cu gazetarii. Se

sejur la Paris, a văzut la 
uzinele „Renault" „sala gin- 
ditorilor". EI poate gindi 
însă si în spațiul muncii 
cotidiene. Legătura cu 
producția îi stimulează in
teligența și nu ne miră 
cînd spune : „Am fost in 
lume, dar tot intre «che- 
trele* astea (cind zice asta 
ridică fugitiv ochii spre 
Cetățuie) o să mor. Impor
tant pentru noi. românii, 
e să avem un cult al teh
nicii. Inventivitatea e o 
chestiune de educație. Fără 
tehnică, fără gindire știin
țifică. oamenii cad. Esen
țial e să dai societății ceva 
necesar. Inventatorul tre
buie să «vadă* și eficiența 
economică a căutărilor 
sale. Am făcut invenții și 
inovații toată viața. Fac și 
acum. Că mai am".

Lucrează actualmente la 
experimentarea unui „nou 
cuptor de încălzire și tra
tament termic al pieselor 
mari, prin care energia ra
diantă e distribuită uni
form prin intermediul unor 
deflectoare cu suprafețe 
hiperboloidale". Experi
mentul, cu mari implicații 
economice, e reușit, dar din 
păcate procedeul nu e încă 
generalizat. Gheorghe Her
ghelegiu așteaptă, luptă și 
speră.

...Subinginerul loan Gâ- 
dici, de loc din Zorlenii 
Birladului. numără cu 
două decenii mai puțin. 
„La examenul inventivită
ții — spune acest bărbat 
înalt, masiv, cu păr bogat, 
înspicat prematur — m-am 
înscris de mult. Totdeauna

cu 40 la sută. La mersul 
în gol consumul se micșo
rează de circa o sută de 
ori. Practic, cît cel al unul 
tranzistor !... Dacă numai 
zece transformatoare ac
tuale din C.U.G. sint în
locuite cu varianta Gâdici, 
beneficiul anual e de 
3 000 000 lei. Dar la C.U.G. 
sint 1 000 de transforma
toare !

...Corneliu Alexa, inginer 
la secția S.D.V., reușește 
să împace contrariile : la 
33 de ani e și cel mai 
vechi, dar și oel mai tinăr 
inventator din secție. In
ventează, perfecționează, 
inovează încă din anii fa
cultății, deci nu e de 
mirare că acum are deja 7 
invenții și 12 inovații. 
(Cifra exactă ne-o spune 
șeful cabinetului tehnic, 
căci inventatorul le-a uitat 
numărul). Toate invențiile 
sale se aplică, fiindcă toate 
au fost impuse de practică. 
Șef al grupului de cerceta
re între 1981—1987, tînărul 
și energicul inginer ascun
de proiecte mari într-o sta
tură mai degrabă firavă. E 
supărat că flexibilitatea, 
promptitudinea aplicării in 
practică a invențiilor nu 
sînt intotdealma la nivelul 
dorit. Iar nivelul la care se 
raportează Corneliu Aiexa 
nu este acel Mîine tehno
logic la care se visează în
deobște. ci Poimiine !

...Cu inginerii Mihai Pi- 
chiu și Neculai Fasolă, 
ștafeta creativității e 
purtată spre virste și mai 
tinere. Li se datorează, 
între altele, o „Metodă de 
strunjire asistată de încăl

zire locală cu plasmă" și o 
„Freză melc modul cu ri
giditate sporită". Anterior, 
utilaje de acest fel se 
aduceau din Japonia. 
Acum, importul e eliminat. 
In plus, in comparație cu 
cele din străinătate, o freză 
monobloc construită după 
acest sistem necesită 200 kg 
de oțel rapid mai puțin. 
Ionel Coman. maistru scu
ler, adaugă la palmaresul 
creativității ieșene o reali
zare aparte. O roată dința
tă conică cu un diametru 
de 11 metri trebuia polizată 
la cote de zecime. Meșterul 
a demonstrat că geometria 
danturii se poate face 
numai prin frezare. Rezul
tatul ? Economie de mano
peră și de timp, spre evi
denta bucurie a beneficia
rului : I.U.C. Buzău. Și am 
mai putea menționa pe 
inginerul Spiru Nițoi. pe 
profesorul inginer Mihai 
Diaconescu, pe mulți, mulți 
dintre cei pe care i-am în- 
tilnit apoi la simpozionul 
științific în cadrul căruia 
prof. dr. docent Dumitru 
loan Mangeron. reputat om 
de știință, le-a prezentat 
volumul, proaspăt apărut, 
care includea lucrările 
prezentate la sesiunea de 
comunicări „Fortus ’85". 
„Fortus ’87“ e sub tipar. 
Inventarului de personali
tăți i-am preferat insă un 
scurt sondaj.

Resorturile inven
tivității întrebarea era 
simplă, directă : de ce in
ventați ? Și iată răspun
surile :

• Fentru a da ceva bun 
societății și țării. Pentru a 
dovedi, cum zicea cronica
rul, că și în Moldova se 
nasc Oameni (Gheorghe 
Herghelegiu).
• Din nemulțumire. Din 

dorința de a înlătura ceva 
care mă deranjează. Și ne 
deranjează. Din voința de 
a arăta că Se poate și mai 
bine (loan Gâdici).
• Brevetul nu e un scop 

în sine. Folosul colectiv 
primează asupra palma
resului personal. Nu inven
tez de dragul de a inventa, 
ci pentru a mă implica în 
problematica de toate 
zilele a întreprinderii 
(Corneliu Alexa).
• Pentru a-mi dovedi 

aptitudinile, pentru a-mi 
confirma diploma de ingi
ner. Invențiile arată că 
n-ai făcut facultatea de 
prisos. Acolo unde toată 
lumea inventează, creativi
tatea e firească (Neculai 
Fasolă).

• îmi pun întotdeauna 
întrebarea : de ce așa, și 
nu mai bine ? (Spiru Nițoi).

...Răspunsuri care, defi
nind un om. definesc o 
colectivitate. Și. de ce nu ?. 
o țară. O patrie la ora 
faptei 1

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL: Meciurile din optimile 

de finală ale „Cupei 
României"

Ieri s-a efectuat tragerea la sorți 
a meciurilor din cadrul optimilor de 
finală ale „Cupei României" la fotbal, 
competiție ce se desfășoară sub ge
nericul „Daciadei".

Iată programul jocurilor, care se 
vor desfășura pe terenuri neutre : 
Rapid București — F.C. Argeș Pi
tești ; Dinamo București — F.C.M. 
Progresul Brăila ; F.C. Olt — C.F.R. 
Pașcani; Victoria București — C.S.M. 
Reșița ; Corvinul Hunedoara — Pe
trolul Ploiești ; Olimpia Sat.u Mare
— Sportul studențesc București ; 
Universitatea Craiova — S.C. Bacău; 
F.C. Maramureș Baia Mare — Steaua 
București.

Partida F.C. Maramureș Baia Mare
— Steaua București este programată 
la 10 aprilie, celelalte întîlniri ur- 
mind să aibă loc la 4 mai.

® Azi, pe stadionul Giulești din 
Capitală, se va disputa meciul amical 
dintre echipele bucureștene Rapid și 
Victoria. Partida incepe la ora 15,30.

O La Le Havre (Franța). în meci 
contînd pentru preliminariile tur
neului olimpic de fotbal, echipele 
Franței și Spaniei au terminat la 
egalitate : 1—1 (0—1).

★
ȘAH. După opt runde, în turneul 

internațional feminin de șah de la 
Bled (Iugoslavia), în clasament se 
menține lideră maestra olandeză 
Harmsen cu 7 puncte, urmată de 
Gertrude Baumstark (România) — 6 
puncte. Margareta Mureșan (Româ
nia) — 5.5 puncte, Pihailici. Sa- 
mardzici. Posek (toate Iugoslavia) cu 
cite 5 puncte etc. Rezultate din 
runda a opta : Samardzici — Harm
sen 0—1 : Marusici — Baumstark re
miză : Kosek — Mureșan 0—1 : Ko- 
sanovici — Pihailici 0—1 ; Lazici — 
Razinger remiză.

BOX. în cadrul turneului interna
țional de box de la Usti Na Lebe 
(Cehoslovacia), in limitele categorie! 
mijlocie mică, ougilistul român Rude! 
Obreja l-a învins prin K.O. în prima 
repriză pe cehoslovacul Konecny. La 
categoria semimijlocie. campionul 
mondial de juniori Francisc Vaștag 
(România) a cîștigat prin K.O. tehnic 
in repriza a dona meciul cu Sin Jon 
Kun (R.P.D. Coreeană). La categoria 
ușoară, Giani Gogol (România) și-a 
adjudecat victoria prin K.O. în re
priza a doua in intilnirea cu Stipak 
(Cehoslovacia).

PATINAJ ARTISTIC. Proba de 
dansuri din cadrul campionatelor 
mondiale de patinaj artistic, ce se 
desfășoară la Budapesta, a fost cîș- 
tigată de cuplul sovietic Natalia 
BestemianOva — Andrei Bukin, pe 
locurile următoare clasindu-se pere
chile Marina Klimova — Serghei 
Ponomarenko (U.R.S.S.) și Tracy 
Wilson — Robert McCall (Canada), 
în proba individuală masculină, 
după executarea „programului scurt", 
pe primul loc al clasamentului a 
trecut americanul Brian Boitano, 
urmat de polonezul Grzegorz Fili- 
powski și canadianul Brian Orser.

DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Cînd fluxul miliardelor de dolari curge 
dinspre Sudul sărac către Nordul bogat 

Agenția I.P.S. despre problemele de pe agenda 
Conferinței mondiale a Asociației pentru dezvoltare 

internațională
într-un comentariu consacrat 

Conferinței mondiale a Asociației 
pentru dezvoltare internațională, 
agenția de presă a lumii a treia. 
International Press Service (I.P.S.), 
scrie :

Donatorii occidentali oferă cu o 
mină ajutor țărilor în curs de 
dezvoltare, și cu cealaltă se gră
besc să-1 ia înapoi. Acest punct de 
vedere este împărtășit de un 
număr din ce în ce mai mare de 
experți la deschiderea Conferinței 
mondiale a Asociației pentru dez
voltare internațională, care vg 
avea loc la New Delhi, între 
25—28 martie. Se arată că in ulti
mul deceniu țările cele mai sărace 
au avut de suferit cel mai mult 
din cauza reducerii ajutorului și a 
„recomandărilor politice" prescrise 
de donatorii occidentali. „în anii 
’80 politica lor a fost o politică a 
eșecului", remarcă Halle Hanssen, 
consultant norvegian pentru pro
bleme de cooperare în domeniul 
dezvoltării. „în relațiile noastre cu 
Africa am înregistrat un eșec total, 
cu America Latină și cu Asia si
tuația a fost ceva mai bună, dar 
aceasta se datorează independen
ței lor crescînde față de noi", pre
cizează el.

în timp ce în problema serviciu
lui datoriei se manifestă o pu
ternică polarizare a donatorilor și 
a celor ce primesc ajutoare, țările 
dezvoltate își condiționează ajuto
rul din ce în ce mai mult de re
comandări economice. Faptul că 
aceste recomandări nu dau rezul
tate este reflectat, de ultimul ra
port al Băncii Mondiale cu pri
vire la datoria globală. în care se 
arată că nici o țară din Sud care, 
în ultimii șase ani. și-a reeșalonat 
datoriile nu și-a redus cu mult 
rata datoriei. In anul 1987 s-a 
înregistrat un flux net de 
29 miliarde dolari din țările în 
curs de dezvoltare din Sud spre 
băncile din Nord. Raportul pre
vede pentru 1989 o creștere de 
pînă Ia 1 240 miliarde dolari a dato
riei totale a Sudului, dublu față 
de anul 1980.

în raportul Băncîî Mondiale se 
arată, de asemenea, că „noile cre
dite acordate de surse particulare

țărilor în curs de dezvoltare au 
înregistrat un declin de la cifra 
record de 64,2 miliarde dolari 
în 1981, la 36,3 miliarde dolari 
pînă în 1984“. Povara pricinuită de 
reducerea fluxului de capitaluri a 
fost cel mai mult resimțită de țările 
în curs de dezvoltare cu cele mai 
mari datorii. Raportul recomandă 
un pachet de măsuri menite să 
reducă cheltuielile guvernamentale, 
să sporească taxele, recomandă 
realinierea ratelor de schimb și 
restricții asupra creditelor.

După părerea lui H. Hanssen, 
pachetul privind serviciul datorii
lor. elaborat de diverse organizații 
internaționale, ca. de exemplu. 
Fondul Monetar Internațional 
(F.M.I.), a avut un efect politic 
extrem de vizibil — săracii din 
țările lumii a treia au fost aban
donați în numele... dezvoltării. Ei 
sint aceia care suportă consecin
țele pauperizării țărilor lor. Inega
litatea nu face decit să sporească 
în condițiile în care mulți dintre 
ei își pierd locul de muncă, iar 
salariile sint înghețate în actualul 
val al privatizării încurajate de 
Occident. Specialiști din țările 
scandinave în problemele asisten
tei consideră că schimbarea de 
atitudine a Occidentului a coincis 
cu o semnificativă cotitură spre 
dreapta în principalele țări dona
toare. cum sint Statele Unite, 
Marea Britanie. R.F. Germania.

Pe măsură ce volumul ajutorului 
se diminuează. Occidentul pune 
accentul pe asistența bilaterală în 
condiții comerciale. Hanssen apre
ciază că această tendință a avut 
consecințe dramatice în țări afri
cane. ca Zambia, unde s-a expor
tat tehnologie de virf neadecvată. 
Experții consideră că declinul eco
nomic al țărilor lumii a treia 
atrase în cursa datoriilor externe 
este determinat de dezechilibrul 
balanței comerciale globale. Pre
turile. în scădere, ale produselor 
de bază provenite din țările lumii 
a treia — și povara crescîndă da
torată achiziționării mijloacelor de 
producție din Occident — dezvăluie 
mai mult decit clar forțele în 
acțiune.

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
Dind curs dorințelor exprimate 

de marea masă a participanților, 
periodic se reprogramează acele ac
țiuni care prezintă un larg interes 
și o deosebită atractivitate, atit in 
ceea ce privește ciștigurile, cit și 
formula tehnică. într-o astfel de 
ocazie se constituie și TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO, ce ur
mează a avea loc duminică, 27 
martie 1988. Se extrag nu mai pu
țin de 66 de numere, în cadrul a

7 extrageri „legate" cite două sau 
cite trei, cu perspectiva obținerii 
de ciștiguri și pentru 3 numere 
din 18 sau, respectiv, 24 extrase. 
Pe lingă însemnatele sume de bani, 

-de valori fixe și variabile, se atri
buie autoturisme și excursii peste 
hotare. Biletele în valoare de 25 lei 
participă la toate extragerile, iar 
ultima zi pentru exprimarea opțiu
nilor în ceea ce privește numerele 
favorite este simbătă, 26 martie.



Schimb de mesaje 
intre președintele Nicnlae Ceausescu 

si președintele Robert Mugabe
HARARE 25 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.' președintele Re
publicii Socialiste România, si a to
varășei Elena Ceaușescu au fost 
adresate tovarășului Robert Mugabe, 
președintele Republicii Zimbabwe, și 
tovarășei Sally Mugabe un salul 
călduros și cele mai bune urări.

Exprimind vii mulțumiri, tovarășul 
Robert Mugabe a rugat să se trans
mită -tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu un cald 
salut, urări de sănătate, de progres 
și bunăstare poporului român prie
ten.

Schimbul de mesaje a fost pri
lejuit de primirea de către președin
tele Republicii Zimbabwe a tovară
șului Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, care a participat 
la reuniunea Consiliului de Interac
țiune ce a avut loc la Harare.

în timpul întrevederii au fost e-

vocate bunele relații de prietenie și 
colaborare dintre România și Zim
babwe. Președintele Robert Mugabe 
a exprimat satisfacția pentru spri
jinul și participarea României la 
realizarea, in Zimbabwe, in cadrul 
cooperării economice, a unor obiec
tive importante pentru dezvoltarea 
economico-socială a țării, precum și 
dorința de a acționa pentru lărgirea 
acestei colaborări în domeniul pro
ducției industriale, agriculturii și mi
nelor.

în cadrul -convorbirilor, președin
tele Robert Mugabe a dat o inaltă 
apreciere activității pe plan interna
țional a președintelui României, po
ziției ferme și inițiativelor sale con
structive pentru soluționarea proble
melor majore ale vieții mondiale și 
a relevat importanța deosebită a vi
zitelor recente ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. in țări din 
Africa.

Țările africane din „prima linie" 
denunță actele de agresiune ale R.S.A.

încheierea reuniunii la nivel înalt de la Lusaka
LUSAKA 25 (Agerpres). — La Lu

saka s-au încheiat lucrările reuniunii 
la nivel inalt a țârilor africane din 
„prima lini,e“ — Angola, Botswana, 
Mozambic, Tanzania, Zambia și Zim
babwe — la care au luat parte, de 
asemenea. Oliver Tambo, președin
tele Congresului Național African, și 
Sam Nujoma, președintele S.W.A.P.O. 
Șefii de stat din țările participante 
au efectuat o analiză profundă a 'si
tuației existente in sudul Africii, a- 
gravată de perpetuarea actelor de 
agresiune directă și indirectă ale re
gimului rasist de la Pretoria îndrep
tate împotriva statelor africane inde
pendente, mai ales împotriva Ango- 
lei și Mozambicului, au abordat pro
bleme legate de consolidarea cola
borării in lupta pentru eradicarea 
definitivă a practicilor rasiste și spo

rirea ajutorului acordat luptei de 
eliberare națională din Africa de 
Sud și Namibia.

■Participanții la întîlnire au denun
țat — in comunicatul adoptat — ac
tele continue de agresiune ale Pre
toriei împotriva Angolei, politica de 
destabilizare a situației din statele 
africane din ..prima linie**. au cerut 
sistarea ajutorului acordat elemen
telor contrarevoluționare care acțio
nează in Angola și Mozambic, înce
tarea ocupării ilegale a teritoriului 
namibian de către regimul rasist din 
R.S.A.

Conducătorii statelor africane din 
..prima linie** au chemat opinia pu
blică progresistă din Întreaga lume 
să se pronunțe in favoarea instituirii 
de sancțiuni economice atotcuprinză
toare împotriva R.S.A.

În favoarea unor noi pași 
pe calea dezarmării

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Președintele S.V.A., Ronald Reagan, 
l-a primit, la Washington, pe Hans- 
Jochen Vogel, președintele Parti
dului Social-Democrat (P.S.D.), 
din R.F. Germania, președintele 
fracțiunii parlamentare a P.S.D., 
aflat in vizită in Statele Unite. 
După cum' informează agenția 
D.P.A., au fost examinate, în spe
cial, probleme ale dezarmării și 
privind N.A.T.O. Liderul P.S.D. 
și-a exprimat speranța că acordul 
privind reducerea cu 50 la sută a 
rachetelor cu rază lungă de acțiune 
va fi semnat cit mai curind. De 
asemenea, el s-a pronunțat pentru 
realizarea unei a treia „opțiuni 
zero" in Europa prin lichidarea ra
chetelor nucleare cu rază scurtă de 
acțiune (sub 500 de kilometri). In 
cursul unei întrevederi, cu repre
zentanți ai Congresului S.U.A., 
Vogel a apreciat că procesul de 
dezarmare nucleară nu trebuie 
legat de rezultatele viitoarelor ne
gocieri privind reducerea forțelor 
armate convenționale in Europa. El 
a subliniat că prin eliminarea ar
melor nucleare cu rază medie de 
acțiune s-a întrerupt spirala înar
mărilor infr-tm punct decisiv. Pre
ședintele P.S.D. a declaraț că, po
trivit opiniei partidului său. mo

dernizarea rachetelor nucleare cu 
rază scurtă de acțiune nu este ne
cesară.

VIENA 25 (Agerpres). — Secre
tarul general al Comitetului inter
național pentru securitate și coo
perare in Europa, Robert de Gendt 
(Belgia), aflat în vizită la Viena, a. 
evidențiat că în prezent sînt nece
sare noi acțiuni in direcția dezar
mării, pe lingă reducerea la jumă
tate a armelor strategice, impunîn- 
du-se și înregistrarea de progrese 
în domeniul armelor nucleare tac
tice. El a apreciat că retragerea 
anticipată a rachetelor sovietice cu 
rază medie de acțiune din R.D. 
Germană și R.S. Cehoslovacă mar
chează practic începutul dezarmării 
nucleare,

TOKIO 25 (Agerpres). — O gru
pare parlamentară formată din re
prezentanții mai multor partide 
din Japonia a chemat U.R.S.S. și 
S.U.A. să semneze un acord prin 
care să fie reduse drastic arsenale
le lor nucleare. Intr-un apel lansat 
conducerilor celor două țări se sub
liniază necesitatea reducerii cu 50 
la sută a armelor nucleare strate
gice. Gruparea numără 157 membri 
ai Dietei', reprezentînd patru parti
de politice.

Demersuri în vederea soluționării pe cale 
pașnică a problemelor din America Centrală

ClUDAD DE GUATEMALA 25 
(Agerpres). — în capitala Guatema- 
lei au luat sfî'rșit lucrările reuniunii 
miniștrilor de externe centroameri- 
cani. consacrată analizei situației po
litice regionale și continuării efortu
rilor de realizare a păcii în America 
Centrală. Participanții s-au pronun
țat pentru intensificarea acțiunilor 
in favoarea păcii în regiune, conve
nind să aibă o nouă intilnire. ia 7 
aprilie, la Ciudad de Guatemala.

MONTEVIDEO 25 (Agerpres). — 
Reunit intr-o ședință extraordinară. 
Senatul Uruguayan a adoptat în una
nimitate o declarație împotriva a- 
mestecului străin în America Cen
trală — transmite agenția I.P.S. Do

cumentul subliniază necesitatea de a 
se respecta ferm principiul autode
terminării, aspirațiile de-pace și dez
voltare ale popoarelor centroameri- 
căne, fără presiuni din afară.

MADRID 25 (Agerpres). — Din ini
țiativa unor partide politice și cen
trale sindicale de stingă' din Spania, 
la Madrid s-a desfășurat o demon
strație de protest împotriva interven
ției S.U.A. în America Centrală. 
După cum relevă agenția EFE, la de
monstrație au luat parte peste 2 001) 
de persoane, purtînd pancarte pe care 
se putea citi : „Pentru pace în Ame
rica Centrală, nu intervenției nord- 
americane !“.

Satisfacție față de acordul realizat în Nicaragua
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, și-a manifes
tat satisfacția față de acordul înche
iat de guvernul sandinist cu repre
zentanții grupărilor contrarevoluțio
nare, transmit agențiile de presă. 
Totodată, secretarul general conside
ră că acest acord poate deschide ca
lea spre o încetare, generală a focu
lui și că va facilita eforturile diplo
matice ce se depun pentru solutio
narea pe cale pașnică a situației din 
America Centrală.

SAN JOSE 25 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la San Jose, pre
ședintele Costa Ricăi. Oscar Arias, a 
apreciat pozitiv acordul realizat la 
Sapoa între guvernul sandinist și 
forțele „contras**, apreciind că el tre
zește noi speranțe de realizare a pă
cii in America Centrală — transmite 
agenția Prensa Latina.

Președintele Costa Ricăi a afirmat, 
totodată, că nu există nici o justi
ficare privind prezența de trupe ale 
S.U.A. în Honduras. „Din punctul 
meu de vedere — a spus el — nici
odată. nu au existat motive pentru 
trimiterea de trupe străine în această 
tară centroamericană**.

Pretest al Hondurasului 
adresat Statelor Unite

TEGUCIGALPA 25 (Agerpres). — 
Hondurasul a adresat un protest 
oficial S.U.A. împotriva declarațiilor 
făcute de ministrul apărării, Frank 
Carlucci, potrivit cărora obiectivul 
trupelor nord-americane trimise in 
Honduras nu a fost acela de a apăra 
teritoriul țării, ci de a sprijini for
țele „contras" antisandiniste — rela
tează agenția Prensa Latina.

Avertisment asupra pericolului unei intervenții armate 
a S. II. A. împotriva Republicii Panama

Reunirea, Ia 28 martie, a unui consiliu extraordinar al S.E.L.A.
CARACAS 25 (Agerpres). — Re

prezentanți la nivel ministerial ai 
celor 25 de țări membre ale Siste
mului Economic Latino-American 
(S.E.L.A.) se vor reuni luni, 23 mar
tie, la Caracas.

Reuniunea unui consiliu extraordi
nar al S.E.L.A. a fost solicitată d° 
Panama, la 18 martie, avertizînd că 
este victima unei agresiuni econo
mice sistematice din partea Admi
nistrației S.U.A. care încalcă prin
cipiile de bază ale relațiilor juridice 
internaționale. Totodată, se averti
zează asupra pericolului unei inter
venții armate împotriva Republicii 
Panama, in vreme ce S.U.A. continuă 
manevrele militare in apropiere de 
orașele Ciudad de Panama și Colon, 
ceea ce constituie o violare deschisă 
a tratatelor Torrijos-Carter. din 1977.

Pe de altă parte, autoritățile pa
nameze au dat publicității un docu
ment oficial, intitulat „Mesajul unei 
națiuni care a suferit o agresiune 
adresat guvernelor frățești din Ame
rica Latină si forțelor lor armate**, 
in care se denunță „războiul psiho- 
logic“ declanșat de S.U.A. la adresa

Republicii Panama, practicile de 
distorsionare a realității panameze 
și de incitare a populației la acțiuni 
ostile autorităților guvernamentale 
de la Ciudad de Panama. în legă
tură cu acest din urmă aspect, gu
vernul panamez a dat publicității un 
comunicat in care califică drept „o 
nouă dovadă de agresiune** a S.U.A. 
la adresa Republicii Panama orga
nizarea. in contradicție cu prevede
rile Tratatului panameze—nord- 
american privind Canalul Panama, 
a unei reuniuni cu caracter politic 
antipanamez la sediul din Ciudad de 
Panama al Comandamentului Sud 
al forțelor armate ale S.U.A. — 
-transmite agenția EFE. „Guvernul 
panamez — se spune in document — 
reafirmind caracterul ilegal al pre
zenței pe teritoriul Republicii Pana
ma a Comandamentului Sud al for
țelor armate ale S.U.A. și utilizarea 
lui fățișă în scopul destabilizării si
tuației din Panama — protestează și 
condamnă ferm atitudinea forțelor 
armate ale S.U.A. care subminează 
și compromit securitatea națională a 
Republicii Panama**.

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
TEHERAN 25 (Agerpres). — Po

trivit agenției IRNA, avioane de 
luptă iraniene au efectuat 20 de mi
siuni de luptă Împotriva pozițiilor si 
concentrărilor de trupe irakiene din 
sectorul de operațiuni Sulaimaniya, 
in nord-estul Irakului. Un comuni
cat militar citat de agenție arată că 
toate apăratele s-au întors la baze. 
Artileria antiaeriană a doborit un 
aparat militar irakian.

BAGDAD 25 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția I.N.A., ci
tind un comunicat militar irakian, 
elicoptere de luptă irakiene au în
treprins 137 de misiuni de luptă îm
potriva pozițiilor forțelor iraniene.

Totodată, se precizează că avioane 
ale forțelor aeriene irakiene, au 
doborit două elicoptere iraniene de 
luptă. într-o zonă nordică a regiunii 
de operațiuni a corpurilor Arma
tei I.

Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul activității de planificare
SOFIA 25 (Agerpres). — La Sofia 

a avut loc ședința a 41-a a Comite
tului C.A.E.R. pentru colaborare in 
domeniul activității de planificare. 
Delegația română a fost condusă de 
tovarășul Ștefan Birlea. președintele 
C.S.P.. reprezentantul țării noastre 
in comitet.

Comitetul a examinat propuneri 
privind perfecționarea în continuare 
a diviziunii muncii între țările mem
bre ale C.A.E.R., proiectele progra
melor de perspectivă ale specializării 
și cooperării multilaterale in produc
ție pe perioada pină în anul 2000 in 
construcțiile de mașini, industria ră- 
diotehnică și electronică și în indus
tria chimică și proiectul precizat al 
programului coordonării planurilor 
economice ale țărilor membre ale

C.A.E.R. pe cincinalul 1991—1995. 
' La ședința comitetului a fost exa
minat stadiul încheierii convențiilor 
pentru infăptuirea acțiunilor de co
operare îndreptate spre asigurarea 
necesarului țărilor membre ale 
C.A.E.R. de combustibili, energie și 
materii prime, precum și alte pro
bleme ale colaborării lor economice.

★
Cu prilejul prezenței la Sofia, to

varășul Ștefan Birlea a avut intil- 
niri bilaterale cu președinți ai orga
nelor centrale do planificare din țări 
membre ale C.A.E.R., în cursul că
rora au fost examinate probleme ale 
extinderii cooperării și schimburilor 
economice pe cincinalul în curs și 
ale coordonării planurilor economice 
naționale pe anii 1991—1995.

Sesiunea Adunării Naționale a Reprezentanților
Populari a R. P. Chineze

BEIJING 25 (Agerpres). — La 
Beijing au început, vineri, lucrările 
primei sesiuni a noii legislaturi a 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R. P. Chineze — 
transmite agenția China Nouă.

Li Peng. premierul interimar al 
Consiliului de Stat, a prezentat ra
portul de activitate al guvernului, in

care au fost expuse realizările obți
nute de poporul chinez în construc
ția socialistă în ultimii cinci ani. 
obiectivele și sarcinile pentru peri
oada următorilor cinci ani. precum 
și poziția R. P. Chineze față de 
problemele internaționale actuale, 
direcțiile politicii sale externe.

ÎNCHEIEREA CONGRESULUI 
COLHOZNICILOR 

DIN UNIUNEA SOVIETICĂ
MOSCOVA 25 (Agerpres). — S. 

Morcovescu transmite : La Palatul 
Congreselor de la Kremlin s-au in
cheiat lucrările celui de-al IV-Iea 
Congres al colhoznicilor din Uniunea 
Sovietică. Delegații au dezbătut cele 
mai actuale probleme ce se află în 
fața agriculturii sovietice și au 
examinat proiectul Legii cu privire 
la cooperație și Statutul model al 
colhozurilor, care urmează să fie su
puse aprobării Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

PHENIAN
Demonstrație de protest 

față de manevrele 
militare din Coreea de Sud

PHENIAN 25 (Agerpres). — Peste 
100 000 de persoane au participat în 
capitala R.P.D. Coreene la un miting 
și o demonstrație, in semn de protest 
față de manevrele militare comune 
sud-coreene—americane „Team Spirit 
’88", informează agenția A.C.T.C. S-a 
evidențiat, cu acest prilej, caracterul 
extrem de periculos al acestei acțiuni 
provocatoare, care amenință secu
ritatea R.P.D. Coreene, pacea și sta
bilitatea in Întreaga regiune.

Dezvoltarea susținută a industriei chineze
BEIJING 25 (Agerpres). — Pro

ducția industrială a R.P. Chineze a 
înregistrat, în ultimii cinci ani, o 
creștere medie anuală de 15,3 la sută. 
Potrivit datelor cuprinse într-un co
municat al Biroului de stat chinez 
pentru statistică, citat de agenția 
China Nouă, ritmurile de creștere in 
industriile grea și ușoară au fost 
similare. Se menționează că. in 1987, 
China a dat un impuls mai puter
nic unor sectoare mai slabe, cum

sînt extracția de cărbune, industria 
petrolului, producția de energie 
electrică și siderurgică. în document 
se arată, de asemenea, că producția 
de ciment aproape s-a dublat. în 
comparație cu cea din 1982. Ultimii 
cinci ani au marcat realizări majore 
în industria minieră, producția de 
energie electrică în termocentrale și 
centrale atomoelectrice, în produc
ția de echipamente pentru industria 
metalurgică etc.

ORIENTUL MIJLOCIU
o Comunicatul reuniunii ministeriale a țărilor islamice 
® Pentru convocarea unei conferințe internaționale de pace 

în reqiune
AMMAN 25 (Agerpres). — La 

Amman s-au incheiat lucrările Con
ferinței miniștrilor afacerilor exter
ne ai țărilor islamice. transmite 
agenția KUNA. In comunicatul fi
nal al reuniunii, participanții ex
primă sprijinul ferm al țărilor is
lamice față de lupta poporului pa
lestinian împotriva ocupației israe- 
liene, pentru apărarea dreptului său 
legitim la o patrie. Comunicatul 
condamnă ocuparea de către Israel 
a sudului Libanului și consideră 
anexarea înălțimilor Golan și impu
nerea legilor și administrației israe- 
liene in acest teritoriu sirian drept 
ilegală și nulă.

ISLAMABAD 25 (Agerpres). — 
Regele Hussein al Iordaniei, aflat in 
vizită la Islamabad, a conferit cu 
președintele Pakistanului. Mohammad 
Zia-ul Haq. Convorbirile la nivel 
inalt iordaniano-pakistaneze au fost 
consacrate in primul rind conflictu
lui dintre Iran și Irak și situației 
din Orientul Mijlociu. Cei doi șefi 
de stat s-au pronunțat pentru con
vocarea unei conferințe internațio
nale de pace in Orientul Mijlociu, 
cu participarea Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei și a celor cinci 
membri permanenți ai Consiliului 
de Securitate.

DAMASC 25 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad. l-a 
primit pe Abdul Karim Al-Iriani, 
vicepremier și ministru de externe

al R.A. Yemen, aflat in vizită ofi
cială la Damasc. Au fost discutate 
probleme referitoare la relațiile 
dintre statele arabe, situația din 
Orientul Mijlociu și raporturile bi
laterale.

ALGER 25 (Agerpres). — Ministrul 
vest-german de externe, Hans- 
Dietrich Genscher, președintele in 
exercițiu al Consiliului Ministerial al 
C.E.E.. a efectuat o vizită la Alger, 
în timpul căreia a fost primit de 
președintele algerian, Chadli Bendje- 
did, și a avut convorbiri cu omologul 
său algerian, -Taleb Ibrahimi, și cu 
secretarul general al Ligii Arabe, 
Chedli Klibi. In cadrul discuțiilor a 
fost abordată situația din teritoriile 
de pe malul de vest al Iordanului și 
Gaza. ocupate de Israel. Hans- 
Dietrich Genscher a subliniat că 
C.E.E. acționează pentru' acordarea 
dreptului la autodeterminare poporu
lui palestinian și sprijină ideea 
convocării unei conferințe interna
ționale de pace in Orientul Mijlociu.

★

în ultimele 24 de ore au continuat 
acțiunile de masă palestiniene împo
triva ocupației israeliene in terito
riile de pe malul de vest al Iorda
nului și Gaza. Forțele de ocupație, 
sprijinite de elicoptere, au deschis 
din nou focul asupra manifestanți- 
lor și au utilizat grenade cu gaze 
lacrimogene, provocînd noi victime in 
rindul palestinienilor.

(Agerpres)

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE

NEGRI Șl ALBI
Cit de integrată este America ? (iu

Reproducem, în continuare, o nouă parte a anchetei publicate de re
vista americană „NEWSWEEK" asupra relațiilor interrasiale din Statele 
Unite la 20 de ani de ta asasinarea cunoscutului luptător pentru drep
turile civile ale negrilor. Martin Luther King. Așa cum s-a arătat în 
prima parte a anchetei, publicată in „Scînteia" din 23 martie, situația 
populației de culoare din America a cunoscut, in ansamblu, o anumită 
ameliorare, dar orice analiză atentă dezvăluie noi discrepanțe și nu
meroase inegalități. Revista arată că, in prezent, situația negrilor con
tinuă să fie din toate punctele de vedere inferioară celei a albilor, ca 
și a cetățenilor americani originari din Asia și America Latină. Negrii 
sînt in mai mare măsură victimele șomajului, primesc salarii mai scă
zute, iar tot mai mulți dintre ei trăiesc in sărăcie, sub pragul unei exis
tențe decente. Desegregării in școli i s-a opus, treptat, o tendință spre 
părăsirea acestora de către copiii albi, pe care părinții lor i-au îndreptat 
spre colegii particulare. O migrare s-a produs și in orașe. Locuind înainte 
la periferiile sordide, negrii au căutat să se apropie de centrele locali
tăților, pe care, treptat, albii înstăriți le-au părăsit.

In calea emancipării populației de culoare, a soluționării problemelor 
economice și sociale cu care se confruntă cei 27 milioane de negri ame
ricani. se mai ridică incă numeroase bariere. Este tema tratată de revista 
americană „Newsweek".

Inegali la „ușa șanselor"
Referindu-se la situația din do

meniul angajărilor și salarizării. 
„Newsweek** arată că „lucrurile 
n-au mers bine peste tot“. Ca 
exemplu pozitiv este 'citată una 
din întreprinderile cunoscutei fir
me „I.B.M.**, situată la Kingston, 
hi statul New York. unde, după 
cum se subliniază, sint „rezultate 
bune". De peste două decenii 
„I.B.M.** recrutează absolvenți

negri de la colegii, astfel incit în 
1987 negrii reprezentau 9.1 la sută 
din totalul salariaților și 7.2 la 
sută din cadrele administrative. 
Compania ii sprijină pe angajații 
săi față de lumea din afară. Cind 
salariați negri nu pot obține îm
prumut de la bănci, firma amenin
ță să-și retragă capitalurile de la 
băncile respective și atunci ele 
acordă imediat împrumuturile so
licitate. Și toate acestea se petrec 
intr-un loc cum este Kingston,

care a fost înainte „un oraș alb'*, 
iar in localitatea respectivă „nu
mai un singur frizer știa cum să-i 
tundă pe negri**. „Dacă trebuia să 
mă tund eram nevoit să merg la 
Philadelphia" — spune unul din 
negrii angajați la „I.B.M.". Acum, 
numărul angajaților de culoare a 
ciescut la Kingston, ca și in restul 
Statelor Unite. Manifestările rasis
te deschise nu mai sint acceptate 
in multe locuri de muncă. Nu mai 
este un lucru neobișnuit să vezi 
cantina integrată a unei firme, ori 
o echipă integrată de softball. Dar 
sînt încă situații încordate. Cel mai 
grav este atunci cind se pune pro
blema promovării. Mulți negri 
spun că ei trebuie să fie de două 
ori mai capabili la locul de muncă 
și să lucreze de două ori mai bine 
pentru a fi considerați egali cu 
albii. în ceea ce privește diferența 
de salarizare, la „I.I3.M.“. aceasta 
este in creștere. în 1987. media sa
lariilor negrilor reprezenta 78,6 la 
sută din cea a albilor. în 1979 era 
de 80,2 la sută. Negrii sînt slab 
reprezentați in anumite profesiuni. 
Ei reprezintă doar 3 la sută din 
avocați și 2.3 la sută din interme
diarii de proprietăți imobiliare. Și, 
in condiții de nesiguranță econo
mică, „ușa șanselor" s-ar putea în
chide din nou.

După „integrare" - 
resegregare

în ceea ce privește posibilitățile 
de educație. „Newsweek" prezintă 
cazul localității Charlotte, din co
mitatul Mecklenburg. Aici există 
școli publice unde, în urmă cu 
17 ani. s-a realizat integrarea trans
portului copiilor la școală, ca si 
integrarea școlilor. Astfel, nu mai 
există autobuze speciale pentru 
copii de albi și autobuze speciale 
pentru cei negri. Și ’aceasta „in 
ciuda protestelor disperate ale al
bilor" — care au fost atit de furtu
noase. incit școlile au stat închise 
pentru un timp. în cele din urmă, 
albii au acceptat sistemul. A ur
mat, ce-i drept, părăsirea de către 
albi a școlilor publice, ei optind 
pentru școli particulare. Astfel s-a 
ajuns ca acum in școlile publice 
negrii să reprezinte 39 la sută. Dar 
părinții copiilor albi își manifestă 
resentimentele, deoarece in școlile 
integrate a scăzut nivelul educa
ției.

Lucrul cel mai îngrijorător, 
continuă revista, este faptul Că 
pină și părinții copiilor negri sint 
deziluzionați de aceste școli. Mulți 
părinți se întreabă ce calități are 
un asemenea sistem școlar in care 
atit de multi copii negri rămin. 
practic. sub nivelul celorlalți. 
„Oare ne folosește acest sistem 
cind o bună parte din elevi (40 la 
sută) rămin la un nivel foarte scă
zut de educație, sau el este bun

numai pentru a fi dat ca exemplu 
de model de integrare ?“ — se În
treabă Clara Jones, profesoară 
pensionară.

La inceput lucrurile au mers 
bine, dar acum are loc o resegre- 
gare in interiorul școlilor. In orice 
caz. clasele bune au devenit pre
dominant albe, iar cele slabe sint 
predominant negre.

0 problemă 
a cărei soluționare 

nu mai poale aștepta
In ceea ce privește viitorul re

lațiilor dintre albi și negri in Sta
tele Unite, revista „Newsweek" se 
arată sceptică. Și aceasta cu atit 
mai mult cu cit. incă de la înce
putul luptei . lui Martin Luther 
King, „deși subiectul a fost segre
garea, King a înțeles că problema 
era mai amplă, anume realizarea 
de schimbări sociale si economice. 
Soluția pentru aceasta, a înțeles 
King, a fost mult mai complicată 
decit integrarea la bufet" — scrie 
„No\ysweek“.

La 20 de ani după moartea Iui 
King, milioane de americani, negri 
și albi, au renunțat să mai aștep
te unele schimbări. Din „agenda 
pentru drepturi civile", războiul 
împotriva sărăciei a fost pierdut. 
Mai rău decit atit : energia morală 
necesară pentru a schimba cursul 
bătăliei a fost subminată prin 
complacere cu situația de fapt. An 
după ah, agonia celor din „sub

clasă" (așa cum s-a arătat in ar
ticolul precedent, noțiunea ..under
class". in care se încadrează, po
trivit graficului de mai jos, peste 
2.5 milioane persoane, este defini
tă de dicționarul „Webster’s New 
W’orld Dictionary of the American 
Language", drept „o clasă socioe- 
conomică cu venituri inferioare ni
velului de subzistență" — N.R.) 
a fost considerată ca o pro
blemă a negrilor, o problemă a gu
vernului — o problemă a tuturor și 
'a nimănui. La nivel federal, op
țiunile sint extrem de limitate. Ac
tuala administrație, care a obținut 
două victorii electorale exclusiv 
prin votul albilor, a pecetluit pro
blema. A venit la putere cu hotă- 
rîrea de a lăsa totul in suspensie 
și se va retrage cu un uriaș deficit 
bugetar, care inseamnă că eforturi 
pe scară mare pentru îmbunătăți
rea condițiilor „subclasei" vor fi 
greu de Întreprins de cei ce vor 
urma. în continuare, „Newsweek" 
redă „argumente privind cele mai 
bune căi pentru a face fată dispe
rării celor nevoiași". Referindu-se 
la ceea ce s-a făcut pină acum, 
profesorul David Ellwood. de la 
Universitatea Harvard, arată că 
„s-a tratat simptomul în loc să se 
trateze cauza sărăciei".

în final, revista consideră că 
„problemele subclasei" nu vor pu
tea fi atenuate pină cind la aceas
ta nu își va aduce contribuția în
treaga societate și „pină cind În
treaga națiune nu va ințelege câ 
nu se mai poate aștepta".

Why We Can’t Wait Any Longer
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Titluri de capitole și grafice publicate de revista „Newsweek", care
ale discriminării rasiale față de populația de culoare

înfâțișeazâ aspecte și consecințe
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1 TlRG INTERNAȚIONAL. La
Giiteborg s-a deschis cea de-a V-a I 

I ediție a Tirgului internațional de | 
I turism „Tur ’88". La ediția din acest 

an participă 1 540 firme și organi- t 
I zații din aproape 80 de țări. Romă- I 
| nia este prezentă cu un stand ce 1 

infățișează multiplele posibilități 
. oferite turiștilor străini pentru a-și I 

petrece vacanța și care se bucură | 
de interes in rindul vizitatorilor.

VIZITA. Todor Jivkov, președin- 
| tele Consiliului de Stat al R.P. 

Bulgaria, J-a primit pe ministrul 
I de externe al Maltei. Vincenzo
Tabone, care întreprinde o vizită I 
oficială in R.P. Bulgaria. Au fost 
discutate probleme ale relațiilor [ 

I bilaterale și ale actualității inter- | 
I naționale.

I PRIMIRE. Janos Kadar, secretar 
general al P.M.S.U.. l-a primit pe I

• ministrul afacerilor externe al 
Franței, Jean-Bernard Raimond, I

I care întreprinde o vizită oficială | 
I în R.P. Ungară. Au fost discutate 

probleme ale dezvoltării relațiilor.
I dintre cele două țări, precum și 
i aspecte ale actualității internațio- 1 

nale.
PLENARA. La Budapesta s-au |

* încheiat lucrările plenarei C.C. al 
P.M.S.U. Au fost dezbătute proble- >

I me privind necesitatea sporirii in 
| continuare a rolului conducător al 

partidului in dezvoltarea construe- 
I ției socialiste in Ungaria. Comuni
catul, transmis de agenția M.T.I.. I 

1 informează că plenara a hotărît 
convocarea Conferinței Naționale a I 

| P.M.S.U. pentru 20 mai anul acesta. |

EVOCARE. Mișcarea pentru pace . 
I din Munch,en a marcat, printr-un [ 
miting și depuneri de coroane. îm- 
plinirea a 55 de ani de la crearea . 
lagărului de concentrare fascist de I 

1 la Dachau. Hugo Jakush, singurul 1 
I supraviețuitor al primului transport 

de deținuți sosit la acest lagăr, in I 
| martie 1933. a evocat atrocitățile | 

naziste. Vorbitorii au relevat nece
sitatea de a se face totul pentru . 

. combaterea neonazismului, a peri- | 
colului de război.

ÎNTREVEDERI. Diego Cordovez. I 
I reprezentantul personal al secreta- | 
rului general ai O.N.U.. a avut vi
neri, la Geneva, noi întrevederi cu i 

. conducătorii delegațiilor afgană și 
pakistaneză, transmite agenția 

1 T.A.S.S. După convorbiri, el a in
format presa că negocierile indirec- 

I te afgano-pakistaneze vor continua I 
I săptămina viitoare.

ACȚIUNE ÎN JUSTIȚIE. Un | 
grup de 65 de personalități ame- 

*' ricane au angajat o acțiune in jus- . 
tiție la Tribunalul din New York 

I pentru a contesta constituționali- I 
1 tatea hotărîrii Congresului prin 

care se cere închiderea Birottlui i 
I O.E.P. la Națiunile Unite. Tribu- | 
I naiul va examina această problemă 

la 11 aprilie, informează agenția
■ A.P.S. |

1 CONVORBIRI. Aflat în vizită
oficială la Belgrad, vicepremierul |

I thailandez, Bhichai Rattakula, a | 
I fost primit de președintele Prezi

diului R.S.F. Iugoslavia. Lazar
I Moisov, și de Branko Mikulici, pre

ședintele Consiliului Executiv F.e- | 
deral. Au fost abordate probleme

. referitoare la extinderea relațiilor . 
,1 economice bilaterale, inclusiv parti- I
• ciparea unor firme iugoslave; la 

realizarea unor proiecte în Thailan- I
I da, precum și aspecte legate de si- | 
I tuația politică din Asia de sud-est.
I REALEGERE. Comitetul Central I 

al Partidului Muncii din Israel l-a I 
reales, în unanimitate, pe Shimon 
Peres in funcția de președinte al I 

| partidului. |

BUGET. Camera Reprezentanților . 
1 a Congresului american a adoptat, 

cu 319 voturi pentru și 102 contra, I 
proiectul de buget federal pe anul 
financiar 1989, care inc.epe la 1 oc- I 
tombrie a.c. La capitolul cheltuieli |

■ sint prevăzute 1 090 miliarde do
lari. din care 299.5 miliarde repre- .

I zintă bugetul pentru înarmare. I 
| Observatorii de la Washington re

marcă menținerea la un nivel 
. extrem de ridicat a alocațiilor mi

litare ale S.U.A.. în pofida efortu- I
* rilor care se fac pe plan interna

țional in direcția dezarmării și a I
I amputării de către administrația | 
I republicană, an d.e an. a cheltuie

lilor pentru programele sociale. .

ACCIDENT FEROVIAR. Ciocni
rea a două trenuri in apropiere de 
Shanghai s-a soldat cu 12 morți și I 

I numeroși răniți — transmite agen-1 
I ția China Nouă. A fost formată o 

comisie de anchetă pentru clarifi- [ 
I carea cauzei accidentului.
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