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In spiritul sarcinilor subliniate
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

* 1

ÎNSĂMÎNȚĂRILE

fnțr-o ambianță de caldă cordialitate, de știmă 
și prețuire reciprocă, ieri a continuat

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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VIZITA OEICIRLĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 
NICOIAE CEAUSESCU, ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA 

ELENA CEAUSESCU, IN REPUBLICA INODNEZIA

— intensificate
• Printr-o bună organizare a 

muncii și folosirea intensă a 
utilajelor, ritmul lucrărilor tre
buie mult sporit

• La pregătirea terenului să 
se lucreze în două schimburi, 
iar la semănat - în schimburi 
prelungite

• Efectuarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate - sarci
nă de mare răspundere a me
canizatorilor, specialiștilor, a tu
turor oamenilor muncii din agri
cultură

IN PAGINA A 3-A : Relatări

la maximum!

La C.A.P. Adincata, județul Ialomița, se lucrează in
tens la pregătirea terenului in vederea insămințării 

porumbului

din județele Dolj, Brăila, Cluj, Vaslui, Galați

EXPORTUL-realizat integral, 
la un nivel superior de eficiență

Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au primit pe vicepreședintele Sndharmono și doamna Sudharmono

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au pri
mit. simbătă, la palatul „Wisma Ne
gara". pe vicepreședintele Republicii 
Indonezia. Sudharmono. și doamna 
Sudharmono.

Vicepreședintele Republicii Indo
nezia a exprimat profunda gratitu
dine pentru această întrevedere, care 
reprezintă o deosebită onoare și o 
mare satisfacție de a avea un schimb 
de păreri cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu. a căror vizită in 
Indonezia constituie un nou și im
portant moment in dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și strinsă conlu
crare dintre cele două țări și po
poare.

în cursul convorbirii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordială, au 

fost relevate evoluția ascendentă a 
legăturilor de prietenie și colaborare 
statornicite intre România și Indo
nezia, hotârirea comună de a acționa 
pentru extinderea și întărirea in 
continuare a acestora. In context, 
s-a subliniat rolul hotăritor al dia
logului la nivel înalt pentru promo
varea continuă, tot mai susținută, a 
raporturilor româno-indoneziene. ri
dicarea lor pe un plan superior, ex- 
primindu-se convingerea că actuala 
vizită, care prilejuiește cea de-a 
treia întîlnire între șefii de stat ai 
celor două țări, se va încheia cu noi 
și importante înțelegeri menite să 
confere un conținut tot mai bogat 
ansamblului relațiilor dintre Româ
nia și Indonezia in domeniile politic, 
economic, tehnico-știintific. cultural, 
în alte sectoare, precum și între or
ganizațiile de masă și obștești, pe 

linia aspirațiilor de pace si progres 
ale popoarelor noastre.

Schimbul de vederi în unele pro
bleme importante ale vieții interna
ționale a evidențiat necesitatea de 
a se acționa în continuare cu hotă- 
rîre pentru oprirea cursei înarmări
lor și realizarea dezarmării, în pri
mul rind a dezarmării nucleare, pen
tru soluționarea conflictelor existen
te în diferite părți ale lumii, a 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state numai pe cale pașnică, prin 
tratative, pentru edificarea unei lumi 
fără arme și fără războaie pe pla
neta noastră. O atenție deosebită 
s-a acordat, de asemenea, situației 
economiei mondiale, subliniindu-se 
însemnătatea deosebită a lichidării 
subdezvoltării si realizării unei noi 
ordini economice internaționale.

A fost reliefat, totodată, rolul im

portant al statelor mici și mijlocii, 
al țărilor în curs de dezvoltare, al 
țărilor nealiniate in solutionarea 
problemelor complexe ale lumii con
temporane. necesitatea ca acestea să 
acționeze in strinsă unitate pentru 
înfăptuirea idealurilor de libertate 
și independentă, de progres, bună
stare și pace ale tuturor națiunilor.

Relevîndu-se conlucrarea pozitivă 
dintre România și Indonezia pe 
arena vieții internaționale, faptm că 
actualul dialog al celdr doi pre
ședinți a evidențiat poziții identice 
sau foarte apropiate în principalele 
probleme care confruntă contempo
raneitatea, a fost exprimată dorința 
ambelor țări de a acționa tot mai 
intens. împreună cu alte state, in 
folosul cauzei păcii, destinderii și 
înțelegerii în lume.

în contextul preocupărilor constan
te ale conducerii partidului pentru 
asigurarea tuturor condițiilor nece
sare dezvoltării intensive a econo
miei românești, recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. a analizat o serie de 
probleme de mare actualitate pentru 
perfecționarea activității productive, 
în cuvintarea rostită cu acest prilej, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras 
în mod deosebit atenția asupra pro
blemelor privind realizarea in cele 
mai bune condiții a exportului, spo
rirea eficienței, buna valorificare a 
produselor pe piața externă.

Intr-adevăr. înfăptuirea importan
telor obiective stabilite de Congresul 
al XIII-lea ai P.C.R. privind dez
voltarea economică a țării noastre in 
perioada 1986—1990 este de necon
ceput fără promovarea și extinderea 
relațiilor economice externe, sarcini 
deosebite în desfășurarea unei acti
vități de export eficiente revenind, și 
în perioada următoare, industriei. 
Trebuie subliniat că ponderea aces
tei ramuri in totalul exporturilor ro
mânești a cunoscut o creștere ac
centuată in ultimele două decenii, în 
special pe seama acțiunii factorilor de 
ordin structural-călitativ. Acesț fapt 
a fost posibil datorită creșterii ex
portului produselor cu un grad 
din ce in ce mai mare de prelucrare, 
care valorifică șuperior munca so
cială. resursele materiale si energeti
ce. Dar. dacă ținem seama de nivelul 
actual al dotării economiei naționale, 
industria va trebui in viitor să con
tribuie intr-o proporție substanțial 
mărită la creșterea Încasărilor valu
tare ale tării. în acest sens, secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că, in 
anul 1987, exportul a reprezentat 
numai circa 17—18 la sută din volu
mul întregii producții industriale, 
dar la aceasta se adaugă și producția 
agricolă. De fapt, în ce privește in
dustria. aceasta nu reprezintă mai 
mult de 15—16 la sută. Or. un ex
port de 15 la sută sau de 18 la 
sută din totalul economiei naționale 
nu poate fi considerat satisfăcător. ,

Dezvoltarea în ritm susținut și in 
condiții eficiente a activității de co
merț exterior, dezvoltare care să se 
integreze armonios în concepția in
tensivă de creștere economică, im
pune prin urmare luarea în consi
derare a unor căi și factori specifici 

etapei actuale, în care predomină 
aspectele calitative. Asfel. un prim 
factor care trebuie avut în vedere 
se referă la diversificarea permanen
tă a ofertei de export, in special de 
produse cu un inalt grad de prelu
crare. care valorifică superior resur
sele de materii prime de care dis
pune economia noastră națională.'In 
această privință, la plenara C.C. al 
P.C.R. secretarul general al parti
dului sublinia că este necesar să se 
întreprindă acțiuni hotărite pentru 
ca produsele românești să fie din 
punct de vedere calitativ, al nive
lului tehnic și al eficienței economi
ce comparative cu cele mai bnne 
produse pe plan mondial. în acest 
sens, tinind seama de eficienta eco
nomică redusă a exporturilor de pro
duse care incorporează cantități 
mari de materii prime, materiale, 
combustibili și energie și care au un 
grad- scăzut de prelucrare, va trebui 
să se acorde o atenție sporită reali
zării unor produse ale ramurilor de 
virf : electrotehnică, mecanică fină, 
tehnică de calcul etc.

Tot pe linia diversificării activită
ții de comerț exterior se înscrie și 
exportul lucrărilor de construcții- 
montaj. Țara noastră, după cum este 
cunoscut, a atins un anumit poten
țial in domeniul construcțiilor civile, 
industriale și speciale, domeniu în 
care s-a afirmat puternic pe piața 
mondială. în lume funcționează in 
prezent peste 120 de obiective — 
drumuri și poduri, porturi și aero
porturi. uzine și fabrici — construi
te de țara noastră „la cheie" sau în 
colaborare cu țările respective. Po
trivit sarcinilor stabilite de condu
cerea partidului, în continuare se 
impune intensificarea acestei activi
tăți care permite ca. prin includerea 
in operă a materiilor prime, mate
rialelor. pieselor, subansamblelor și 
utilajelor, eficiența la export a aces
tora să fie de cîteva ori mai mare 
fată de nivelul atins printr-un ex
port „clasic", permitted, totodată, 
valorificarea inteligenței românești 
in licențe, brevete, asistentă tehnică 
ș;a.

O deosebită atenție acordă condu
cerea partidului extinderii cooperă
rii economice/ internaționale, formă 
avantajoasă de valorificare a resur
selor românești pe piețele externe, 
te legătură cu formele moderne de 
cooperare internațională se cuvine 

subliniat că, în prezent, circa 30 la 
sută din exporturi și 29 la sută din 
importurile de materii prime se de
rulează prin intermediul societăților 
mixte de producție și comercializa
re. De mare actualitate in această 
privință este extinderea utilizării 
unor forme moderne de cooperare — 
cum ar fi producție Ia comandă, ac
țiuni de subcontractare și de copro
ducție — care pot îndeplini un rol 
important in procesul dezvoltării In
tensive a economiei.

Un alt factor de creștere a eficien
ței activității de comerț exterior îl 
constituie aplicarea consecventă a 
principiilor autogestiunii economi- 
co-financiare și valutare. în acest 
sens, trebuie avută în vedere desfă
șurarea unei asemenea activități, 
atit la nivelul organelor centrale, 
cit și la nivelul unităților operative, 
care să ducă la acoperirea cheltuie
lilor interne și în valută din înca
sările valutare și care, totodată, să 
permită obținerea unui aport valu
tar corespunzător.

Un pas important în acest dome
niu a fost făcut recent prin adop
tarea de către Marea Adunare Na
țională a unor noi reglementări me
nite să stimulez,e și mai puternic 
fefortUrlle întreprinderilor pentru 
sporirea exportului și a eficienței e- 
conomice. Astfel, în Legea privind 
perfecționarea mecanismului econo- 
mico-financiar prin imbunătățirea 
sistemului de formare a prețurilor, 
care în esență stabilește noi cote de 
rentabilitate pentru produsele desti
nate exportului. rentabilitatea se 
majorează cu 10 la sută pentru ex
portul pe relația devize convertibile 
și cu 6 la sută pentru cel pe relația 
cliring țări socialiste. Este o măsură 
menită să cointereseze in mod deo
sebit colectivele de oameni ai mun
cii pentru realizarea si depășirea 
sarcinilor de export, cu implicații fa
vorabile asupra rezultatelor econo- 
mico-financiare ale întreprinderii.

In aceeași direcție, un efect sti
mulativ important urmează a fi asi
gurat prin aplicarea prevederilor 
Legii privind perfecționarea sistemu
lui de retribuire pentru stimularea 
producției de export și a exportului. 
Pentru a putea beneficia de fondul 
de retribuire suplimentar constituit 
potrivit legii, intreprinderile care

(Continuare în pag. a IH-a)

SIGHETU MARMAȚIEI : 
Producție suplimentară
Colectivele de oameni ai muncii 

din municipiul Sighetu Marmației 
acționează cu perseverență pentru 
îndeplinirea ritmică și integrală a 
sarcinilor de plan la producția fi
zică. Măsurile aplicate pentru per
fecționarea organizării și moderni
zarea producției, extinderea acțiu
nilor și inițiativelor pentru creș
terea productivității muncii, precum 
și sporirea gradului de valorifi
care a materiilor prime au dus la 
realizarea și depășirea planului pe 
primul trimestru la mobilier din 
lemn, furnire estetice, tricotaje, 
piese de schimb auto și confecții 
textile, realizind peste plan o pro
ducție in valoare de peste 17 mi
lioane lei. Aceste sporuri s-au rea
lizat în cea mai mare parte pe 
seama creșterii productivității mun
cii. Printre unitățile fruntașe se 
află întreprinderea „Unitatea", 
Combinatul de prelucrare a lem
nului și Uzina de piese de schimb 
auto. (Gheorghe Pârja).

BIHOR : Realizări 
ale minerilor

Muncind cu abnegație și răspun
dere pentru a înfăptui exemplar 
sarcina trasată minerilor de secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a 
extrage și a asigura economiei ță
rii cantități cit mai mart de mine
reuri, colectivul întreprinderii mi
niere Dobrești a obținut, în primul 
trimestru, rezultate de prestigiu. 
Amănunte ne oferă inginerul Ga- 
vril Creț, directorul unității :

— Cu precădere, preocupările 
noastre au urmărit organizarea ju
dicioasă a activității la nivelul sec
toarelor și brigăzilor. întărirea or
dinii și disciplinei în fiecare for
mație, la fiecare loe de muncă. Pe 
această bază, am asigurat utiliza- 
~ea cu randamente superioare a 
zestrei tehnice de care dispunem, 
depășirea volumului planificat la 
lucrările de pregătire, creșterea 
productivității muncii. Efectul mă
surilor inițiate este convingător ex- 
nrimat de faotul că, in primele trei 
luni ale anului, minerii de la Do
brești au extras peste prevederi, 
în condiții de eficiență sporită, 
peste 600 tone bauxită. (loan Laza).

Imagine din Craiova

în ziarul de azi;

® Perfecționarea stilului și metodelor de conducere politică 
— imperativ al activității organelor și organizațiilor de partid 
• Oamenii sînt faptele lor • Spiritul creator, mereu viu 

al socialismului științific

Cu ARO, într-o cursă de probă, 
spre crestele munților

Ultimele cinci secunde 
piciorul pilotului le mar
chează din... motor. Prin 
geamurile (incă I) deschise 
ale portierelor ascultăm 
cum eșapamentele celor
lalți emit foneme demne 
de capodopere letriste. A- 
poi, peste toți și toate — 
un strigăt : GO ! Parcă 
n-am fi în probe, ci la ra
liul munților. Stîngul sare 
de pe ambreiaj, iar dreptul 
apasă brusc pe accelerație. 
Pînă-n podea. Mașina zvîc- 
nește înainte. Mă simt pro
iectat și presat în spătarul 
fotoliului din dreapta. Un 
licăr de gted rău : „Scau
nul mortului !“ Apoi...

Sînt la bordul unui ARO 
10.3 albastru pe care sim
bătă 25 martie l-am asistat 
la... naștere. Vreau să spun 
că eram acolo cînd oame
nii șefilor de echipă Iulian 
Cucu. Florin Jigoreanu și 
Nicolae Măndescu l-au 
coborit de pe banda de 
montai final. Mai erau de 
față și ingteerul VasTe 
Samson. dire"torul tehnic, 
și Nicolae Poterasu. se
cretarul comitetului de 
part;d. Motivul... concla
vului ? Sclipitorul, pu
ternicul si sensibilul 
ARO albastru nu era nu
mai o masteă în plus, ci 
un even’me-'t — cu ea se 
rotunjea la 23 000 numărul 
celor exportate în Ceho- 
slovac’a. (Aici fie z’s : te- 
tre 1957 și 1987 la ARO 
Cimnuteng au fost fabrica
te 248 547 autoturisme, din 
care au fost exportate, in
cepted cu 1965. un număr 
de 161 905 ! Permanenta — 
in ani — pe piața unor țări 
este și mai edificatoare :

China' — 22. Cehoslovacia
— 20, Polonia — 20, Unga
ria — 14. Cuba — 14, Italia
— 15. R.F.G. — 7. Belgia — 
19, Columbia — 19, Portu
galia — 13, Anglia — aten
ție ! este tara celebrului 
Layland cu renumitele sale 
Land Rover și Range Ro
ver !! — 10...). Emoția pri
cinuită de „lansarea in 
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lume" a lui 23 000 era vi
zibilă pe fetele tuturor. 
Singurul care se arăta poa
te mai puțin impresionat 
era maistrul Ilie Petrărea- 
nu. Specialist de bază ta a- 
telierul de prototipuri, a 
învățat să-șl reprime emo
țiile. în cei 27 de ani de 
cind lucrează la „incercări" 
a fost obligat să și le stă- 
pineascâ. Meseria iul ii 
cere să probeze veracitatea 
aparentelor. înainte de a 
ne fixa centurile de sigu
ranță avea ceva din aerul 
profesorului care împrăștie 
pe catedră biletele pentru 
examen.

— Să vedem, să vedem... 
Eu zic mai intii să priviți...

Si m-a lăsat să mă uit. 
împreună cu alte două 

echipaje, ne-am deplasat 
pe muntele Mateiaș. intr-o 
zonă in ,care pantele stat 
ca o... electrocardiogramă. 
El s-a instalat la volanul 
ARO-ului 10.3 albastru. 
Tehnicianul Chivu Bucur 
și subingtnerul Dan Oproiu 
au urcat intr-un ARO 10.1, 
iar alt tehnician. Dorel Fă- 
goianu, împreună cu ingi

nerul Sorin Olteanu ta- 
tr-un ARO 241. (Toți lu
crează la atelierul Service 
import-export). în conti
nuare am rămas... specta
tor. iar ei și-au năspustit 
mașinile te vale. N-au 
evitat nici o hirtoapă, nici 
o piatră. Le-au depășit cu 
viteze vecine cu... infarctul. 
Peste noapte plouase. Ro
tile mușcau pămintul. De
rapaje lungi. Apoi dezechi
librări voite și redresări 
magnifice. Pe cite două 
roti I Sărituri ca de la 
trambulină. Slalom pe pa
tru roti. Apoi urcuș. Pante 
peste 30 de grade. Motoare 
mugind. Totul ca intr-o fe
bră. în cîteva minute toa
te cele trei mașini erau 
sus, pe versantul opus. Și 

din nou coborirea. parcă 
fără frine. Legile fizicii 
sfidate, sfărîmate sub roți. 
Mi se spusese : „Să știți că 
ele. mașinile, nu sînt alt
ceva decit oamenii care 
le-au făcut. Iar oamenii 
sînt obișnuiți..."

Obișnuit! ? Nici gînd ! A- 
tunci ? Cred că filozofi, in 
primul rted. (Nu zicea Ca- 

mus că „a hotărî dacă via
ta- merită sau nu să fie 
trăită înseamnă a răspun
de la problema fundamen
tală a filozofiei 7“ Zicea !) 
Și pragmatici obstinați ai 
volanului și orfevrleri ai 
motoarelor de pe mașinile 
testate și atestate de ei în
șiși, in lungi săptămîni, 
luni și ani de pregătire... 
Și învingători (indiferent 
de locurile pe care le obțin 
prin diferite clasamente) 
pentru că înainte de a-i în
vinge pe ceilalți știu să se 
învingă pe ei înșiși. Dato
rită unora ca ei „tot-te- 
ren“-ul românesc a cucerit 
trofee la saloanele automo
bilistice de la Paris. Hano- 
vra. Lisabona. Birmingham, 
Viena, Geneva, Bruxelles, 

Bogota. Budapesta. Nico
sia. Khartum. Barcelona 
ori la tirgurile internațio
nale de la Brno, Plovdivj 
Zagreb..., ori la raliuri — 
rețineți-le denumirea: „Ra
liul Piscurilor", „Fiii plaje
lor", ,.Hobby", „Safari"... 
în expoziția întreprinderii 
am numărat nu mai puțin 
de 19 trofee obținute pen
tru primul loc la con
cursuri în care adversarii 
s-au numit și Toyota. Sta- 
ier-Pouch, Nisan Patrol, 
Volkswagen, Citroen Me- 
hari. Motor Iberica. Schwiz 
Bugi, Lada, Mercedes. 
Land Rover, Jeep Ameri
ca Motors...

— V-ati hotăfît ? Pe care 
dintre noi îl însoțiți 7

Urc în ARO-ul albastru.
„Ilie Petrăreanu este cel 

mai bun dintre incercători. 
Iubește mașina..."

Posibil. O iubește, dar o 
și năpustește ta viteză. O 
iubește, dar incearcă s-o a- 
mețească obligînd-o să în
ghită kilometri de versan
te. Pe Mateiaș și Leaota. 
O iubește, dar își aruncă 
piciorul în pedala frinei 
și-i retează avintul. Are 
încredere in mașină, dar o 
ascultă cu încordare doar- 
doar ii va depista vreo e- 
ventuală vibrație... Viteză. 
Frină. Viraj. Viteză. Frînă. 
Salt. Aterizare. Nea Ilie 
mă fură cu coada ochiului. 
Mi-e frică 7 în parbriz am 
doar cerul și creasta. Pot 
să număr vîrfurile : Pre- 
seaca, Făgețelul, Roșu, 
Leaota... Stop. înapoi cu 
spatele. Mi-e frică 7

(Continuare in pag. a ll-a) I '
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Datorie
împlinită

Zorii zilei de marți. 29 martie, 
abia mijeau. Peste Zemeș ploua cu 
găleata (130 de litri pe mp in 24 
de ore). Apele învolburate curgeau 
in puhoi, umplind Tazlăul văzind 
cu ochii. La sediul schelei de pro
ducție petrolieră, telefoanele sunau 
fără întrerupere. De la Geamăna, 
de la Toporu și din alte zone pe
troliere soseau vești proaste. In 
creierii Goșmanului apa se trans
formase în zăpadă și în citeva 
ceasuri a blocat toate căile de 
acces. In plus, zăpada moale a în
greunat brazii, care, in cădere, ru
peau liniile de înaltă tensiune ce 
alimentau cu energie electrică son
dele de producție. La un moment 
dat se aflau avariate peste 300 de 
sonde. Bineînțeles că fiecare minut 
de stagnare însemna pentru oame
nii de aici tone de țiței pierdut.

Aflat la datorie, inginerul Con
stantin Săftoiu, directorul schelei, a 
dat alarma. In scurtă vreme s-au 
adunat la sediul unității peste 400 
de mecanici, electricieni, muncitori 
din schimburile de zi. Organizați 
în echipe de intervenție, au pornit 
cu toții la lucru. Inginerul Gheor- 
ghe Buta a plecat cu oamenii lui 
înspre Toporu ; maistrul Vasile 
Aniței, secretarul comitetului de 
partid — înspre Chilii Vest, iar 
maistrul Ion Mihalcea — înspre 
Geamăna. Dar cum să ajungă în 
munte cind toate potecile erau in- 
troienite intocmai ca și in miezul 
iernii ? Zăpada măsura un metru, 
iar pe alocuri era și mai mare. In 
ajutorul petroliștilor au venit mun
citorii forestieri din zonă și peste 
120 de electricieni din cadrul An
treprizei electromontaj Moinești. 
Buldozeriștii degajau zăpada des- 
chizind drumul. Forestierii, cu 
drujbele lor, tăiau și îndepărtau 
copacii de pe cablurile electrice, iar 
electricienii refăceau liniile pentru 
a le repune sub tensiune.

— Poți să stai cu brațele încruci
șate și să nu dai o mină de ajutor 
intr-o asemenea situație ? — se în
treba maistrul forestier Constantin 
Popovici, om cu părul cărunt, care 
lucrează de o viață prin pădurile 
Goșmanului. Ce dacă nu sintem 
sondori ! Putem contribui și noi la 
producția de țiței. Sint sondele 
noastre, ale țării și patria are acum 
atita nevoie de petrol.

In urma electricienilor, muncito
rii din brigăzile de producție con
duse de inginerii Vasile Cristea și 
Petru Spătaru repuneați sondele 
în funcțiune. Dar le mergea întoc
mai ca în povestea cu meșterul 
Manole : repara, intr-o parte și 
cădea in cealaltă. Aproape tot ce 
au reparat in ziua de 29 martie a 

b).țfeljgiit refăcut g doua ,ți. Pentru-,
• I ca'brazii se rupeau iiitruna șl.dobo-^ 
. ^ăii^.liniile electrfi:^ ajoariind noi
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S-au cerut noi forțe. Dar traver

sează Tazlăul dacă mai poți ! 
Apele care aduceau de sus cioate 
si alte materiale amenințau in furia 
lor să rupă cele două poduri din 
direcția parcului de rezervoare nu
mărul 251. S-a apelat la construc- 

’ tori. Două formații puternice, con
duse de inginerul Gheorghe lor- 
dache, de la Antrepriza de con
strucții Moinești, au lucrat toată 
ziua la întărirea podurilor, lăsînd 
cale, liberă mașinilor și utilajelor 
care transportau oameni și mate
riale înspre Geamăna.

Două zile și două nopți a durat 
lupta petroliștilor și forestierilor 
din această zonă cu stihiile naturii. 
In zorii zilei de 31 martie, telefoa
nele Schelei de producție petrolieră 
Zemeș sunau din nou. De pe Gea
măna, de la Toporu și din cele
lalte zone petroliere soseau vești 
bune. Toate sondele funcționau 
normal. Aflați la datorie, oamenii 
au ieșit învingători și de această 
dată.

Gheorqhe BALTA

________________________
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Ingeniozitate
Situat în zona co- 

linară, cu mari supra
fețe supuse eroziunii 
și excesului de umidi
tate. Sălajul se numă
ră printre județele- in 
care se desfășoară am
ple acțiuni de creștere 
a potențialului pro
ductiv al pămintului. 
O bună parte din a- 
ceste lucrări — efec
tuate in principal de 
Întreprinderea de exe
cuție și exploatare a 
lucrărilor de îmbună
tățiri funciare — sint 
cele de drenaje reali
zate cu utilaje prove
nite. unele, din im
port. Nemulțumiți de 
randamentul relativ 
scăzut al unor astfel 
de utilaje aduse cu 
efort valutar, un co
lectiv de specialiști și 
muncitori al acestei 
unități s-a ambiționat 
să realizeze, prin au- 
todotare, un utilaj a- 
semănător. dar care să 
aibă un randament su
perior. In urma unor 
studii amănunțite, cău
tări și încercări, iată 
că au reușit să proiec
teze si să realizeze, in 
premieră națională, 
plugul drenor româ
nesc (P.D.R.) in trei 
variante. Fină in pre
zent au fost fabricate 
patru asemenea utila
je. care lucrează bine 
și cu înalt randament.

— Ce avantaje pre
zintă acest utilaj ? 
— l-am. întrebat pe 
Emil Tămas. directo
rul I.E.E.L.I.F.

— Realizat după o 
concepție proprie, noul

utilaj execută conco ■ 
mitent trei lucrări : 
despicarea tranșeii. in
troducerea tubului de 
scurgere a apei și in
troducerea materialu
lui filtrant. Înlocuieș
te, cu rezultate supe
rioare, utilajul din im
port, care realiza, 
practic, doar prima o- 
perație enunțată. Noul 
utilaj are un randa
ment de pină la 3 ki
lometri pe zi. în func
ție de textura solului 
și de materialul fil
trant. El poate fi folo
sit în terenurile a- 
gricole, în lucrări cu o 
adîncime cuprinsă în
tre 80 și 130 centi
metri.

Faptul cu totul deo
sebit. senzațional — 
ca să-l numim astfel 
— pentru care am'stă
ruit in această însem
nare este că utilajul 
realizat de sălăjeni 
costă de aproape 60 d.e 
ori mai puțin decit cel 
provenit din import și 
are o greutate mai 
mică de aproape 20 de 
ori !'

Practic, este vorba 
de o idee foarte sim
plă : ne dintele cen
tral al scarificatorului 
de la buldozerul 
S-l 506 se atașează un 
plun de o construcție 
specială. Despre mo
dul în care se reali
zează acest lucru s-au 
interesat si alte uni
tăți de profil din tară. 
Numeroși snecin,!sti 
d!- Maramureș. GBti. 
Sibiu. Brașov. Dîm
bovița. Olt. Galați si 
din alte județe au ve-

nit să-l vadă „la lu
cru".

Concluzia ? Foarte 
eficient, toarte bun si 
foarte ușor de execu
tat in oricare bază de 
producție a întreprin
derilor de profil. O 
soluție ingenioasă care, 
preluată, va fi in cu- 
rînd generalizată. Din
colo de eficiența în 
sine a acestei origina
le soluții se cuvine re
levat faptul că ea s-a 
născut dintr-o stare 
de spirit care caracte
rizează colectivul de 
la I.E.E.L.I.F.-Sălaj : 
creativitatea. „De ce, 
la urma urmei — 
ne-am spus — n-am 
fi și noi în stare 
să gindim creativ ? 
— ne explică ingi
nerul Emil Tămaș. 
Sint realități ale noas
tre, cu care ne con
fruntăm zi de zi și, in 
funcție de ele. noi sin
tem cei mai in măsu
ră să găsim soluții.
Este, dacă vreți, și o 
problemă de orgoliu
profesional, de com
petiție in planul gîn- 
dirii creative, aplicati
ve. Or. dacă ești în 
stare să faci ceva util, 
ieftin și foarte eficient 
este normal să acțio
nezi cu îndrăzneală. 
$i nu doar 
Ci imperios 
creativitatea 
dind — ca și
caz — prin rezultatele 
ei o reală dimensiune 
a implicării, a. respon
sabilității demonstrate 
prin fapte".

normal, 
necesar, 

dobin- 
în acest

Euqen TEGLAȘ

Lucrare de-o
Toți mecanizatorii 

de la C.A.P. Opri- 
șor, județul Mehedinți, 
sint de acord că Ale
xandru Zimță este un 
meseriaș de mina intii. 
Priceput intr-ale mo
toarelor. cu mină de 
aur. cu idei ingenioa
se atunci cind se ivesc 
probleme tehnice care 

' or părea multora, la 
prima vedere, insur
montabile. In astfel de 
situații își spune cu- 

-vinb greu bogata lui- ' 
-experiență de mecani- 

, zator ,r~ în 1948 , a 
,-uxțțgt-, pentru pripig,'^ 

oară la volanul trac
torului, in 1952, ca ur
mare a meritelor sale 
de bun organizator, a 
fost numit, șeful sec
ției mecanizare. Deci, 
de aproape 40 de ani, 
i-au trecut prin mină 
cele mai diverse ma
șini agricole, le cu
noaște in toate amă
nuntele, le știe per
formanțele.

Fiecare dintre cei 76 
de mecanizatori, de a 
căror bună activitate 
răspunde Alexandru 
Zimță, poate povesti 
un fapt, o întîmplare 
semnificativă, în care 
șeful secției a fost 
personajul principal. 
„Nu se intîmplă — 
mărturisea unul dintre 
aceștia — ca meșterul 
Zimță să nu desfacă 
orice nod tehnic, ca 
să numesc așa dificul
tățile de această na

viață
tură care se ivesc 
inerent în procesul 
muncii. Acestea sint 
faptele lui. Ele il fac 
cunoscut și apreciat în 
întregul S.M.A. Recea, 
de care ține și secția 
noastră".

L-am rugat pe meș
ter să-și amintească 
despre cea mai delica
tă, cea mai preteti- 
țioasă intervenție de 
acest gen. Zîmbind. cu 
un anumit înțeles, el 
ne-a mărturisit aă. dat 
are o astfel de proble
mă la a cărei bună 
rezolvare IțfCțpază de 
ani bunișori. „Se do
vedește a fi, această 
problemă. de mare 
răspundere — preci
zează el. Pînă acum 
soluțiile aflate de 
mine se dovfdesc 
bune. Dar încă mai 
muncesc la șlefuirea 
lor. Sint soluții de 
viață, in primul 
rind...".

Problema ? Aflăm 
astfel că Alexandru 
Zimță are trei fii. 

’ Gîndul lor, pe măsură 
ce ajungeau la virsta 
cind omul'își alege o 
meserie, era să plece 
la oraș, cum au pro
cedat și alți* tineri di n 
Oprișor, să-și dobin- 
dească o calificare, să 
lucreze intr-o uzină 
modernă. „O meserie 
cel puțin tot atît de 
frumoasă, dacă nu și 
mai frumoasă, este 
meseria noastră, a a-

cestora care muncim 
pămintul, cum se spu
ne, din tată în fiu“ — 
îi sfătuia meșterul.

Argumentele tatălui 
și-au croit treptat 
drum spre inima și 
conștiința tinerilor. 
Fiul cel mare — Ion — 
s-a hotărît cel mai re
pede și în scurt timp 
a urcat alături de tată 
la volanul tractorului. 
Acum muncește în ca
drul secției, e meca
nizator de frunte. Al 
doilea — Viorel e 
mecanic de întreține
re, tot în cadrul sec
ției. Și tot om de nă
dejde. Mezinul — Con
stantin — urmează 
cursurile liceului agro
industrial de la Și- 
mian. Mai are citeva 
luni pînă la absolvire 
și va reveni acasă, tot 
ca mecanizator. Toți 
patru, tatăl și fiii, vor 
recolta împreună. în 
toamnă, ceea ce sea
mănă in această pri
măvară pe ogoarele 
C.A.P.-ului. „Fiii a- 
ceștia ai mei — soco
tește, pe bună drepta
te, meșterul — sint 
cea mai reușită lucra
re a mea de-o viață 
de om. Cea mai sen
sibilă. dar și de du
rată. Satisfacția mea 
de căpetenie, ca om și 
ca muncitor al pă
mintului".

Virqiliu TĂTARU

Nota
maximă

S-a petrecut la Întreprinderea 
mecanică Timișoara cu doar citeva 
luni in urmă : O masivă comandă 
de utilaje pentru export, a cărei 
execuție intîrziase din motive ce 
nu aparțineau uzinei, se afla în 
pragul scadenței. Rezolvindu-se 
pozitiv toate problemele care pro- 
vocaseră intirzierile, constructorii 
mai aveau de învins timpul obiec
tiv necesar pentru fabricație.

Dacă ar fi să istorisim în amă
nunt ce s-a intim plat acolo, în 
întreprinderea timișoreană, pentru 
ca masivele, complicatele și mo
dernele utilaje miniere să poată 
pleca din uzină exact in ziua so
rocului, ar trebui să relatăm sute 
de episoade de mare densitate, să 
vorbim despre sute de oameni 
care au elaborat strategii speciale 
pentru— comprimarea timpului. 
Totul a trebuit să fie gindit și fă
cut in așa fel incit calitatea uzină- 
rii și a montării să nu sufere. Și 
să nu sufere, in același timp, pro
cesele de muncă pentru celelalte 
programe de fabricație ale între
prinderii. Au fost, desigur, și în
doieli cu privire la reușită. „Îndo
ielile, de regulă, apar ca o compli
cație in plus, ca un prag ce se cere 
trecut' neapărat — spune azi loan 
Filip, secretarul comitetului de 
partid. Dar cei mai mulți dintre 
muncitorii și specialiștii angrenați 
in această acțiune nu doar că și-au 
impus să creadă că totul se va 
rezolva în timp util, ci au acționat 
cu eficiență și calm, cu energie 
sporită. Totul a fost gata chiar în 
ziua precizată în contract. Recepția 
făcută aici de către beneficiarul 
extern, foarte pretențios, n-q găsit 
nici un cusur utilajelor noastre. Un 
grup de muncitori și specialiști de 
la noi le-au însoțit pînă in pojtul 
Constanța și au supravegheat corec
ta lor manevrare și îmbarcarea pe 
navă. Și le-au urat drum bun“.

In același interval, un alt greu 
examen tehnic y fost trecut cu 
succes : construirea primei maca
rale de 125 tone, avind în compo
nență peste 2 000 de repere și cin- 
tărind, in total, 110 tone. Efort 
Special, pricepere șl' maximă -con
știinciozitate prbf'esională le-au 
cerut, oanțenilor mai cu seamă 
două dintre elementele acestili 
uriaș agregat, reprezentind. pentru 
uzină, noutăți tehnologice : tron
soanele telescopice și instalația 
hidraulică. \

Nici primul, nici al doilea episod 
nu sint cu totul ieșite din comun 
pentru uzina timișoreană. Să ne 
amintim că aici s-au realizat și 
șe produc in continuare excava
toare gigant pentru extracția mi
nieră își cariere — fiecare în parte 
o adevărată uzină. Ca și marile 
și modernele complexe mecanizate 
de tăiere și susținere pentru ex
ploatarea cărbunelui in subteran. 
Și cite altele !

Efortul de concepție, de moder
nizare a producției, înalta tehnici
tate, comprimarea timpului sint, 
aici, la I.M.T., la ele acasă.

Mihai CARANFIL

CU ARO, ÎNTR-O CURSĂ DE PROBĂ
(Urmare din pag. I)

Știu eu ?! Realitatea e că 
lingă Llie Petrăreanu te 
simți altul. Lasă impresia 
Că știa să conducă un auto
mobil mai înainte de a fi 
învățat să vorbească. Are 
52 de ani. doi copii mari. 
A traversat „pe roți" Afri
ca — prin Sahara 1 — o 
bună, parte din Asia. Ame
rica de... Sus 4i de Jos.

— Tot cu ARO ? Tot cu 
ARO ?

Frlna m-a prins nepre
gătit. Noroc cu centura de 
siguranță. Ne opriserăm 
exact lingă un muntean 
vlnjos, care-și păzea ani
malele ceva mai la vale. 
„Eu sînt de aici, din Stoe- 
nești. Ăsta-i fratele meu". 
Dialog : Ce-i pe-acasă ? 
Ce fac ai noștri ? Bine, 
zice acela, tu tot cu ARO ? 
Tot ! Zi-le de bine de la 
mine ! Atît. Și iar... salt, 
viteză, frînă. în mașină 
doar zgomotul filtrat, fin 
și rotund al motorului. 
„L-ați văzut ? Am patru 
fra(i și două surori. Eu sînt 
cel mai alb dintre ei..."

Auzisem povestea păru
lui alb de pe capul lui llie 
Petrăreanu. I-a apărut așa, 
dintr-o dată. în ’69. Era tot 
in martie, tot pe ARO, dar 
nu urca în Carpați. ci toc
mai hăt, în Munții Santa 
Catalina. în provincia O- 
riente din Cuba. Plouase 
—^-pvăn. iar apa a rupt un 
baraj sus. pe platou. în 
jnaștnă mai avea trei oa
meni. Puhoiul s-a năpustit 
spre vale cărind pietre, 
bușteni, animale, ce intil- 
nea... Petrăreanu nu mai 
știe cum a reușit să în
toarcă și să fugă. Nu mai 
știe nici cum a izbutit să-și 
plaseze ARO-ul sub un

prag de stinci.'peste care 
viitura a făcut cascadă. 
Au stat cu moartea deasu
pra capului pînă cind s-a 
scurs potopul. Apoi a por
nit motorul și a coborit .pe 
făgașul lăsat de sinistru. 
Ca și cind nimic nu s-ar 
fi intimplat. Mașina s-a 
comportat exemplar. înso
țitorii . lui l-au felicitat 
pentru performanța ei. 
pentru curajul și sîngele 
lui rece. Și pentru noua... 
culoare a părului său : 
urcase brunet și cobora sur. 
Acum, peste ani, tot în ma
șină, comunistul llie Pe
trăreanu zice cu modestie: 
„N-am făcut mare lucru, 
m-am apărat pur și simplu. 
D-ale muncii".

...Din nou pe creste. Frî
nă. Viraj. Jos. in stingă, 
ca din avion se vede pan
glica șoselei spre Dragosla- 
vele. Rucăr. Bran... Oare 
nu prin locurile astea va fi 
umblat atunci, la 1521, tri
misul boierului Neacșu 
spre Hans Benkner. judele 
Brașovului, cu scrisoarea, 
în românește, prin care-1 a- 
nunța pe acela de iminen
ța atacului turcesc ? Și. 
mal Înainte. oare nu tot 
pentru apărare și-a fixat 
Basarab întemeietorul ca
pitala la Cimpulung ? Și 
nu tot aici, pe crestele Ma- 
teiașului. in 1918 au rezis
tat 45 de zile în fața ina
micului diviziile românești 
a 22-a și a 12-a infanterie ? 
Și-ar fi rezistat încă, dacă 
n-ar fi intervenit trădarea. 
Pentru că pe aceste locuri, 
înainte de Mărășești și 
Oituz, s-a strigat pentru 
prima dată : «Pe aici nu se 
trece !» Cum zicea Petră
reanu ? „D-ale muncii". 
Are dreptate. Ne-am năs
cut și am crescut neimpă-

cați cu frîul și așa am ră
mas. Niciodată arcul Car- 
paților n-a fost casoletă de 
ars nțir°denii. dar nu 
ne-am plins la nimeni. Și 
nici nu ne-am mîngiiat cu 
candori de heruvimi. Pen
tru că nimic, niciodată, nu 
ne-a căzut din cec. Noi, ca 
popor, nu ne-am părăsit 
locurilș strămoșești pentru 
că am muncit. Am muncit 
pentru ca să avem aceeași 
origine ; aceeași limbă ; a- 
celeași tendințe ; aceeași 
istorie ; aceleași păsuri ; 
aceleași moravuri ; ace
leași legi ; aceleași bucurii 
și speranțe. Am muncit cu 
gîndul, cu plugul, și cind 
a fost necesar — cu palo
șul. Dar, maî ales; am 
muncit cu inima română.

Exemple ? Mii și mii. 
Iată, numai la acest ARO 
știți cit s-a muncit ? înain
te de a-1 însoți in probe pe 
llie Petrăreanu am discu
tat cu inginerul Manole I. 
Manole. om de 67 de ani. 
Simbătă. 26 martie, era ul
tima lui zi de serviciu. Nu
mai el știe cît și pe unde 
a umblat ca să fie lăsat să 
lucreze pînă la vîrsta asta. 
A muncit nu de nevoie, ci 
de plăcere. S-a angajat in 
fabrică in martie 1945. ca 
ajustor. în ’46 a cerut să 
fie primit în partid și a 
fost primit. A fost trimis 
să invețe si a învățat. în 
’55 s-a întors ca inginer. 
Erau doar 7 ingineri. (Azi 
cifra e tot 7. dar... la_ sută, 
la care se mai adaugă 4 la 
sută tehnicieni. 2.5 la sută 
maiștri). A făcut parte din 
grupul entuziaștilor care, 
in ’57. sub conducerea 
muncitorului-director Vic
tor Nagy. pe un butuc — 
păstrat acum în expoziția 
întreprinderii — au cizelat 
cu ciocanul, sub nucul din

curtea unei foste fabrici de 
hirtie, primul „tot-teren" 
românesc. Au pus mină de 
la mină și au cumpărat 
trei sticle cu șampanie. Cît 
s-apuce fiecpre? „Mai bine 
Stropim mașina". Și-aU 
umplut-o de spumă și i-au 
urat : „Să crești și să te 
înmulțești". Prima cursă la 
volanul acelui IMS-57 a 
făcut-o șoferul Ion Eremia. 
Omul nu mai trăiește, dar 
numele și fapta lui au ră
mas. Atunci n-ar fi bănuit 
în ruptul capului că doar 
peste cîteva decehii fabri
ca va avea — permanent 
— numai pe cele 25 de pie
țe „de-afară" — peste 200 
de mecanici și piloți de in-< 
cercare ; nici că din acel 
„cap de serie" va... naște 
trei familii ARO. în zeci 
de modele de bază și in 
sute de specificații, după 
cum dorește onor clientela; 
și nici că. încopînd de prin 
’79—’80. nici un catalog de 
specialitate, nici o publica
ție de profil, indiferent de 
latitudinea ori longitudi
nea unde-s tipărite, nu-și 
vor mai permite să ignore 
un nume care s-a impus 
exclusiv prin forța și stră
dania proprii : Dacia-ARO, 
România !

în ultima simbătă a Iui 
martie ’88 fostul muncitor 
Manole I. Manole. ingine
rul de astăzi, a ieșit la 
pensie. Are două fete. 
Ambele lucrează la ARO. 
Are doi gineri. Ambii lu
crează la ARO. Media de 
vîrstă este acum in între
prindere de 23 de ani. în
tre 17 februarie 1965 și 15 
mai 1987 tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizitat 
ARO de șapte ori. Și după 
fiecare întîlnire cu munci
torii de aici au urmat noi 
creșteri, noi performanțe.

Acum, cind urmărești flu
xul tehnologic — aflat in 
plină campanie de moder
nizare — ai impresia că 
nimic nu-i mai ușor pe 
lume decîț să construiești 
autoturisme „tot-teren". 
Cutii de viteză și punți, 
rezervoare și caroserii, roți 
și motoare parcă „plutesc" 
pe căi de transport anume 
create pentru ca. la sfîrșit. 
toate să-și dea intîlnire pe 
șasiurile care înaintează 
disciplinate prin tactele 
conveioarelor de montai, 
către ieșire.

Că totul pare a se petre
ce ușor. simplu, ritmic 
este adevărat. Ce travaliu 
uriaș s-a consumat și se 
consumă încă pentru ca să 
fie așa și nu altfel. îi spun 
asta lui llie Petrăreanu. iar 
el zimbește, zice „firesc, 
d-ale muncii" și își vede 
mai departe de treabă. 
Schimbă vitezele. Virează. 
Frînează. Urcă. Nu-1 inte
resează nici denivelările — 
sau lc alege ?! — nici cul
mile Bucegilor. care apar 
sau dispar înzăpezite pe 
ecranul parbrizului nostru, 
în funcție de -poziția pe 
care o ocupăm pe pantele 
Mateiașului. Din cind în 
cind, ochii lui părăsesc 
hîrtoapele pentru a con
templa „peisajul" aparate
lor de măsură ale bordu
lui. Trebuie să comprime 
timpul. „Firesc". N-are 
chef de discuții. în ’86 
ARO a exportat 14 700 au
toturisme ; în ’87 încă 
15 600; în ’88 vor fi și mai 
multe, alături de toți „mo- 
gulii" și „corifeii" „tot-te- 
renului" mondial.

„Firesc". Cuvintul l-am 
auzit de mai multe ori și 
în răspunsurile lui Nicolae 
Poterașu. secretarul comi
tetului de partid, și ale in
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Concret, la fața locului
în mai multe locuri din Județul 

Brăila — cum ar fi șantierul naval, 
întreprinderea de utilaj greu „Pro
gresul". consiliul unic agroindus
trial „1 Mai" și multe altele incâ 
— in discuțiile cu muncitorii, cu ță
ranii și specialiștii, cu activiștii de 
partid ni s-a spus de multe ori : 
„La noi a avut loc o analiză apro
fundată, urmată de o ședință la fa
ța locului a biroului comitetului ju
dețean de partid, care ne-a ajutat 
mult în bună desfășurare a muncii". 
Și. intr-adevăr, in fiecare din aceste 
unități am putut constata că acțiu
nile întreprinse de comitetul jude
țean de partid s-au soldat cu rezul
tate pozitive, au stat la baza unor 
cotituri radicale in activitatea orga
nizațiilor de partid, a consiliilor oa
menilor muncii, a birourilor de co
ordonare. Și asta deoarece în fie
care caz in parte analiza a fost pă
trunzătoare, multilaterală, la obiect, 
iar indeplinirea măsurilor stabilite 
n-a fost lăsată la voia întîmplării, 
ci urmărită cu perseverență, anga- 
jind in continuare eforturile acti
viștilor comitetului județean de 
partid, ale comisiilor pe probleme. _ 
ale tovarășilor din activ. De fiecare 
dată asemenea acțiuni au contribuit 
la activizarea unui important număr 
de cadre de partid si de stat, a co
muniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din colectivele respective, au 
determinat un spirit nou de muncă 
și de răspundere in îndeplinirea sar
cinilor.

Exemplele înfățișate ilustrează 
modul fertil in care rodește în 
viață si dobindește conturul fapte
lor indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, de a se muta 
centrul de greutate al intregii ac
tivități politico-organizatorice la 
locurile de muncă, acolo unde 
se decide realizarea tuturor ho- 
tărîrilor. a programelor si planu
rilor de dezvoltare. Cunoașterea di
rectă, aprofundată și exactă a rea
lităților, asigurarea unui contact ne
mijlocit, viu. permanent cu comu
niștii, cu toți oamenii muncii i-au 
permis Comitetului județean de 
-partid Brăila să adopte un stil de 
muncă dinamic și operativ, să se im
plice activ și efectiv în rezolvarea 
diferitelor situații, să^sprijine orga
nizațiile de partid, forurile de con
ducere colectivă ale unităților in 
soluționarea multiplelor probleme 
cu care se confruntă în activitatea 
practică.

Experiența dobîndită arată că o 
deosebită importanță are momentul 
optim al intervenției, determinat și 
el printr-o cunoaștere permanentă, 
de continuitate a evoluției fenome
nelor din teren, și ales astfel încît 
rezultatele să fie cele mai bune. De 
exemplu, după terminarea însămîn- 
țărilor din primăvara anului trecut 
și la începutul lucrărilor de întreți- 

■ mere ă'-’culturilor, ^secretariatul' co
mitetului .jtîdețean de partid a tin- , ' 

' tervenit. prompt, printr-o analiză: la % 
fată locMlîi,' în câ'tfrul consiliului ••• 
unic agroindustrial de stat și coo
peratist Stăncuța. Măsurile luate cu 
acel prilej au .stăvilit tendințele de 
indisciplină, de încălcare a reguli
lor agrozootehnice. într-o perioadă 
hotărîtoare pentru dezvoltarea cul
turilor și creșterea vitelor. Totoda
tă. prin activitatea desfășurată pe te
ren a fost determinată o schimbare 
în stilul de muncă al biroului de, 
coordonare si organizațiilor de partid, 
care s-au implicat mai mult în acti
vitatea unităților, au întărit exigen
ța față de calitatea lucrărilor agri
cole. climatul de răspundere, de or
dine și disciplină. Ședințele la sediu 
ale biroului de coordonare — care 
imobilizau în birouri factorii de răs
pundere — au fost înlocuite cu ope
rative evaluăTi în unități, pe cimp. 
in grădinile de legume, in perime
trele zootehnice, apropiind analiza și 
decizia de locul de muncă. Spriji
nul concret, de durată dat de acti
viștii comitetului județean de partid, 
implicarea acestora în soluționarea

La Comitetul județean 
Brăila al P.C.R.

problemelor, noul mod de a conce
pe. a conduce și a desfășura mun
ca, accentul pus pe activitatea prac
tică din cadrul unităților au 
fost hotărîtoare pentru redresarea 
C.U.A.S.C. Stăncuța. pentru situarea 
acestuia, la sfirșitul anului agricol, 
printre consiliile agroindustriale 
fruntașe din cadrul județului.

Repartizarea secretarilor comite
tului județean de partid, a altor 
membri ai biroului pentru a se ocu
pa concret de o anumită zonă agri
colă. dar. conform specificului mun
cii. și de alte unități cu caracter 
industrial, social-cultural etc., pre
zența permanentă a cadrelor de 
bază în locurile unde se fău
resc bunurile materiale și spiri
tuale constituie elemente decisive 
ale îmbunătățirii muncii. Cunoaște
rea „pulsului vieții", a realităților 
de pe teren a permis inițierea, con
ducerea și desfășurarea unor am
ple acțiuni organizatorice care pre
supun o puternică concentrare de 
forțe. De exemplu, in vederea exe
cutării la timp a unor importante 
comenzi pentru export, la începutul 
acestui an au fost mobilizați la Șan
tierul naval Brăila 500 de muncitori 
de specialitate din toate întreprinde
rile municipiului. în mod asemănă
tor. pentru a salva, vara trecută, de 
efectele secetei suprafețele necu
prinse încă în sistemele' de irigații, 
au fost concentrate importante mij
loace materiale. precum si zeci 
de mii de oameni, care, săptămini 
în șir. zi și noapte, au făcut ca 
apa să ajungă la rădăcina plan
telor.

în procesul de perfecționare a 
muncii, de asigurare a conducerii 
politice concrete, temeinic ancorate 
în realitățile producției și procesu
lui de formare a conștiinței înain
tate, o deosebită însemnătate are 
activitatea colectivelor de îndruma
re, sprijin și control ale comitetului 
județean de partid. După cum am 
putut constata în cadrul investigații
lor întreprinse in județ, pătrunderea 
in profunzimea realităților oină la 
cartier sau sat, secție sau fermă de 
producție, echipă și loc de muncă, 
stimularea inițiativelor, organizarea 
de acțiuni etc. au făcut ca activi
tatea colectivelor care au acționat la 
întreprinderea electrocentrale, ajun
să printre unitățile fruntașe pe tară, 
la Fabrica de materiale refractare, 
în orașul Făurei. in Consiliul unic 
agroindustrial „1 Mai" să fie încunu
nată de bune rezultate.

Este de menționat și faptul că, mai 
ales în ultimul timp, au crescut pre
ocupările biroului comitetului jude- 
țegp, de partid pentru analizarea mo
dului-in -Care se înfăptuiesc progra
mele de deplasare pe teren a acti
viștilor și eficiența muncii acestora, 
imprimîndu-se o răspundere. spotită 
in organizarea și controlul acestei 
activități. Sistemul raportării perio
dice asupra muncii desfășurate, exa
minarea contribuției efective aduse 
de membrii biroului, de aparatul co
mitetului județean de partid și ca
drele cu munci de răspundere — 
prin prisma rezultatelor concrete 
ale unităților repartizate — sînt de 
natură sâ supună această latură a 
activității de partid unui continuu 
proces de evaluare, de adaptare la 
cerințele specifice ale diferitelor sec
toare. de apreciere critică și auto
critică. Acest lucru este cu atît mai 
necesar cu cit, așa cum reiese din 
analizele întreprinse de biroul co
mitetului județean de partid, din 
discuțiile purtate cu unii membri ai 
acestuia, in activitatea de pe teren a 
unor cadre continuă să se manifeste 
serioase neajunsuri. De' pildă, este 
de neînțeles faptul că directorul di

recției agricole județene, care este 
membru al biroului comitetului ju
dețean de partid, „uită" in deplasă
rile salo pe teren calitatea de acti
vist al partidului, se mărginește la 
aspectele „tehnice" ale 'muncii, nu 
ia legătura și nu acționează prin or
ganele și organizațiile de partid. A- 
ceastă atitudine explică și atmosfe
ra birocratică, funcționărească In
staurată in cadrul direcției agricole 
județene și manifestată din plin, in 
nenumărate rinduri, și in munca de 
pe teren, caracterizată prin forma
lism. superficialitate și lipsă de răs
pundere in abordarea problemelor 
concrete. Nu este de admis ca pri
virile îngăduitoare ale celor de la 
organul județean de specialitate să 
„treacă cu vederea" abateri grave 
de la tehnologiile agricole, de la nor
mele de îngrijire a animalelor, de 
la calitatea lucrărilor, vădite chiar 
și in această campanie de primă
vară.

O slabă legătură și cunoaștere a 
realităților din teren se manifestă 
și in activitatea consiliului Județean 
al sindicatelor, al cărui președinte 
— care este, de asemenea, membru 
al biroului comitetului județean de 
partid — se află deseori în situația 
de a „pluti" în generalități, în apre
cieri „de principiu", in abordări for
male. O cotitură radicală in acest 
important domeniu trebuie să se în
temeieze pe pătrunderea, adincâ in 
viața și problemele colectivelor de 
muncă, prin mutarea centrului de 
greutate al activității în comitetele 
și grupele de sindicat,- in secțiile și 
sectoarele de producție, acolo unde 
există și greutăți. <Țar și hotărirea 
fermă de a le depăși, acolo unde se 
nasc inițiativele și se formează înalte 
trăsături morale. Fără îndoială, în 
această privință consiliul județean 
al sindicatelor — la fel ca și celelalte 
organizații de masă și obștești — 
trebuie să primească un sprijin mai 
susținut din partea comitetului ju
dețean de partid, inclusiv prin trans
miterea și adoptarea, conform spe
cificului fiecărei organizații, a unor 
metode eficiente ale, muncii de 
partid.

în mod firesc, procesul, revoluțio
nar de mutare a centrului de greu
tate al activității de partid în colec
tivele de muncă se află, și in jude
țul Brăila. într-o continuă dinamică, 
în acest s"ens, tovarășul Anton Lun- 
gu, prim-secretar al comitetului Ju
dețean de partid, a menționat spo
rirea preocupărilor pentru creșterea 
eficienței acestei acțiuni care trebuie 
să ducă la rezolvarea pină la ca
păt a problemelor care se ivesc în- 
tr-un loc sau altul, la depășirea 
greutăților prin eforturi susținute, 
prin implicarea activului de partid, 
la îmbunătățirea substanțială a / re
zultatelor în îndeplinirea planului 
economic și a programelor de dez
voltare. Legătura nemijlocită și per- 
manentă cu terenul constituie cel 
fnai bun mijloc de cunoaștere a rea
lității, de a adopta cele mai bune 
decizii, un prilej de verificare te
meinică a oamenilor în procesul 
muncii, de împrospătare a rezervei 
de cadre și. totodată, de îmbogățire 
a experienței, de îmbunătățire a sti
lului și' metodelor muncii de partid.

Mutarea fermă a centrului de 
greutate al îhtregii activități politico- 
organizatorice in unitățile economi- 
co-sociale. pe șantiere, în fermele 
agricole, în instituții, acolo unde 
trăiesc și muncesc oamenii și se de
cide soarta îndeplinirii planului în 
profil teritorial. Îmbunătățirea con
tinuă a legăturii cu terenul, creează 
Comitetului județean de partid Brăi
la premisele perfecționării neîn
trerupte a metodelor conducerii po
litice, conferă realism și vigoare 
acțiunilor întreprinse, contribuie la 
indeplinirea exemplară a tuturor 
sarcinilor economico-sociale.

Gh. ATANASIU 
Candiano PRICEPUTU 
corespondentul „Scînteii"

ginerului Vasile Samson, 
directorul tehnic. „Avem 
sarcini dificile, trebuie să 
sporim producția, să asigu
răm calitatea..." Cum ? — 
am întrebat. Au răspuns că 
vor întineri totul, că vor 
automatiza și robotiza, dar 
că vor menține și aplica și 
tactica veche. Adică? „Vom 
învăța în continuare, ne 
vom perfecționa. Școala 
profesională de pe lingă 
întreprindere ne-a dat pină 
acum 6 500 de absolvenți ; 
din liceu am primit incă 
2 500 : din școala de maiș
tri încă 800 ; din faculta
tea — patronată tot de fa
brică — 350 subingineri. La 
ARO, m-am convins, se în
vață cu furie. Ce ? Tot, de 
la tehnică la limbi străine, 
învață și tinerii ingineri 
Aurel Dordea, Dan Enescu. 
Horia Cristea. Constantin 
Smeu. și fizicianul Ștefan 
Șendroiu, și designerul

Laurențiu Sterian (toți de 
la „prototipuri") ; învață și 
tinerii angajați de curînd : 
Liliana Butoi. Florin Stăn- 
cuț, Cristi Predoiu... ; în
vață și inovatorii, și inven
tatorii consacrați : inginerii 
Aurel Costea, Emiilian Ro- 
lea. Ion Ștefan, maistrul 
Mihai Popescu, tehnicienii 
Alexandru Zich.il și Ion 
Pîrșan. Toți oamenii mun
cii de la ARO învață, se 
reciclează. Unii chiar cu 
un... interes aparte. Tehni
cianul Ion Chingaru, de 
exemplu. A fost muncitor, 
dar s-a înscris și a absolvit 
Facultatea de filologie din 
București. De ce ? „Aveam 
eu un gind. pe vremea cind 
eram doar electrician. Dacă 
tot munceam aici, am vrut 
să scriu o carte despre 
ARO. Cum să mă fi apucat 
de ea fără să fi învățat ?“ 
A învățat și a scris-o. „Fi

resc". Cartea se numește 
«O mașină străbate lumea- 
și a apărut la Editura 
Sport-Turism in decembrie 
’87. Este pasionantă, vă a- 
sigur...

Cind există astfel de oa
meni totul devine posibil, 
începi să crezi că ei pot 
converti totul in autoturis
me ARO. Au dovedit-o și 
o dovedesc. Cursurile se
rale și fără frecventă au 
devenit și devin... ARO. 
Duminicile petrecute nu 
pentru odihnă -- sau nu 
numai — au aceeași soar
tă. Nervii, zvicnetul inimi
lor — tot ARO. Pînă și 
umbrele de sub privirile 
vii, inteligente — un ARO 
și mai rapid, și mai rezis
tent. și mai ieftin !

...O frină bruscă iar m-a 
prins nepregătit — cît pe 
ce să testez cu propriul 
cap rezistenta la impact a 
parbrizului. Slavă inventa

torului centurii de sigu
ranță ! Ce a urmat nu prea 
mai știu. Din nou am zvic- 
nit spre spate. ARO-ul al
bastru a intrat printr-un 
culoar de stinci. parcă egal 
cu lățimea mașinii. Pantă 
de 30—35 de grade, pe 6—3 
metri, nu .mai mult, termi
nată la piciorul unui pere
te absolut vertical, cu un 
fel de cot în dreapta. Ma
șina l-a trecut smucit, pe 
două roți, mult înclinată. 
Apoi alt cot, alt perete și... 
chiar că nu mai știu. Cînd 
mi-am revenit eram din 
nou sus, pe cregsta Mate
iașului cu vedere spre Bu- 
cegi. Pe zăpada lor scli
peau... stele verzi ori al
bastre?! Am auzit însă 
clar o voce :

— Petrăreanule, și doar 
te rugasem să nu intri prin 
varniță cu tovarășul...

Mircea BUNEA

Zich.il
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ÎNSĂMÎNȚĂRILE
-INTENSIFICATE LA MAXIMUM!
La pregătirea terenului < |M

-

-două schimburi, [

la semănat, zi-lumină!
că frecventa și abunden-Cu toate ___ _______

ța precipitațiilor au frinat desfășu
rarea continuă și pe un front larg 
a lucrărilor agricole de sezon, pină 
vineri seara în județul Dolj fusese
ră însămințate 152 000 hectare, ceea 
ce reprezintă 50 la sută din supra
fața planificată pentru culturile de 
primăvară. Se lucrează cu forțe spo
rite la insămințarea porumbului, 
soiei. fasolei și ricinului — culturi 
cu pondere în județ. Rezultatele a- 
rată că atunci cind nu plouă o zi 
oamenii ogoarelor folosesc din plin 
această ..fereastră" de timp, ritmul 
de lucru crescînd simțitor atît la 
pregătirea terenului, cit și la însă- 
mințări. Un argument : miercuri, 6 
aprilie, s-a pus sub brazdă sămînța 
pe circa 9 000 hectare : în 8 aprilie 
s-au însămînțat peste 12 000 hectare. 
Cum s-a acționat ?

— Faptul că pregătim terenul nu
mai cu ajutorul agregatelor com
plexe (avem 4 000) conduce la creș
terea vitezelor de lucru, sporirea ca
lității patului germinativ și reduce
rea consumului de .............
precizează ingi
nerul Mihail Pa
duraru. directorul 
trustului județean 
pentru mecaniza
rea agriculturii. 
Pe baza indicați
ilor comandamentului județean, am 
generalizat lucrul în două schimburi 
la pregătirea terenului și se lucrează 
din zori în noapte la semănat, lucru 
posibil prin creșterea cu aproape 000 
a numărului mecanizatorilor, aduși 
din alte sectoare de activitate.

Rolul hotărîtor in sporirea viteze
lor de lucru îl au buna organizare. 
a muncii, folosirea cu simț gospo
dăresc a timpului favorabil — fie el 
cit de scurt. „Greu. dar bine. Nici 
o oră bună de lucru irosită, nici o 
palmă de pămînt nemuncită" — a- 
cesta este cuvîntul de ordine sub 
semnul căruia se acționează în a- 
ceste zile pe ogoarele doljene. pe a 
căror întindere se observă o mobili
zare generală, așa cum trebuie să 
fie în asemenea perioade de solici
tare maximă. Ca regulă generală, 
semănătorile nu intră în brazdă și nu 
lucrează decît in prezența specialiș
tilor, evitindu-se astfel șl cea mai 
mică abatere de la tehnologia cultu
rii respective. O dovadă :

...Deși bătea un vint rece, tăios — 
și nu peste tot se putea lucra pe un 
front larg. întrucit pe unele sole te
renul era incă umed — toate semă
nătorile de la C.A.P. Ișalnița erau 
in cimp și lucrau grupat la insămin- 
țarea ultimelor suprafețe cu floarea- 
soarelui. La fața locului — Floarea 
Gidea. primarul comunei. verifica 
respectarea programului de lucru 
stabilit de cu seară, cind se hotări- 
se și repartizarea pe tarlale a între
gului activ de partid și de stat al 
comunei : 21 de cadre Împărțite pe 
21 de tarlale de care să răspundă și 
pe care să meargă zilnic de-acum. 
de la semănat, pină după cules. Afi
șată la loc vizibil la primărie, a- 
ceastă repartizare poate fi ușor și in 
orice clipă văzută si... urmărită.

Aici, in întinderea cîmpiei, abia 
zărindu-se dintr-un hanorac cu ca
pișon. inginera Ecaterina Dascălu. 
șefa fermei nr. 1. discuta aprins cu 
un mecanizator ce oprise semănă
toarea. „Ce s-a intîmplat ?“ — ne 
interesăm. „Nimic deosebit. Ne-am 
propus să obținem in acest an 3 150 
kg floarea-soarelui la' hectar și pen
tru aceasta trebuie să asigurăm o
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PLĂNUI LA PRODUCȚIA FIZICA
- realizai ritmic, la mate sortimentele!
Sondajul Scinteil 
în actualitatea 

economică

La întreprinderea de geamuri din Buzău

Permanent efort de autodepășire
densitate de 57 140 plante la hectar, 
cu 70 cm între rinduri și 25 cm între 
plante. Or. din cauză că pe unele 
locuri solul e încă moale, se încar
că patinele și nu se mai asigură 
densitatea, iar tovarășul Stoian 
controlează așa cum am stabilit 
două-trei ori pe brazdă) reglajul 
mănătorii pentru încorporarea 
respunzătoare a semințelor".

„Deși lucrăm pe o vreme in bună 
măsură potrivnică, nu ne permitem 
să trecem peste nici o verigă tehno
logică la_ insămințarea culturilor de 
primăvară" — ne spune aici, pe tarla, 
și Victoria Nițescu, președintele con
siliului agroindustrial Șimnic. pre
zentă in cimp din zori pină-n noapte. 
Ne-am dat seama că singura femeie 
președinte de C.U.A.S.C. din județ 
este un permanent exemplu in ceea 
ce privește prezența pe cimp.

De-a lungul traseului, pe terenu
rile unităților agricole din consiliul 
Șimnic, printre care cele din Cerne- 
le. Livezi, Bariera Vîlcii. Podari și 
altele, am întilnit 
la Stațiunea de

• • •■ *

La insămințarea porumbului, pe terenurile cooperativei agricole Drăgănești, 
județul Prahova, mecanizatorii execută lucrări de bună calitate

Foto : I. Ilerțeg

CLUJ: Să fie urmat

DOLJ

mulți specialiști de 
cercetări agricole 
Șimnic. ce supra
veghează atent 
respectarea întoc
mai a tehnologii
lor de cultură 
(unele din ele 
stabilite chiar de 

ei) și punerea sub brazdă a se
mințelor din soiurile și hibrizii fur
nizați, in majoritate, de timpurile de . 
cercetare ale stațiunii. „începînd din 
această campanie, am repartizat toți 
cercetătorii, in funcție de 
fiecăruia, pe unități agricole 
ducție, in vederea aplicării 
a măsurilor de introducere a 
sului tehnic și de extindere _  .
ducție a rezultatelor propriilor noas
tre cercetări" — ne spune dr. ing. 
Mihai Nicolescu, directorul stațiunii. 
Așa este, pentru că văzusem și noi 
cum pe ogoarele cooperativei agri
cole din Șimnic se semăna soia (ulti
mele 100 hectare), sub supraveghe
rea cercetătorului Marcel Cîrlogă- 
nescu, cu un agregat multifuncțional, 
de înaltă productivitate, realizat la 
laboratorul de mecanizare al stațiu
nii Șimnic.

...în traseul nostru 
Dolj am mai întilnit 
pozitive, lăudabile : 
unice agroindustriale 
Dăbuleni. Plenița și 
putem spune insă că peste tot am 
găsit aceeași mobilizare de forțe și 
aceeași preocupare a specialiștilor. 
Așa se explică situația că în unită
țile din consiliile agroindustriale 
Zănoaga. Catane și Bîrca — ce dis
pun aproape de 
cele avansate — 
lor nu se ridică . ______ ____ ___
taților ; cauza principală a acestor 
rămîneri în urmă o constituie, așa 
cum s-a relevat la o recentă analiză, 
slaba organizare a muncii și folosi
rea necorespunzătoare a mijloacelor 
tehnice din dotare. Cum timpul pare 
să se fi stabilizat, se impune ca și 
în aceste unități să fie intensificate 
lucrările, astfel incit campania însău 
mințărilor de primăvară să se în
cheie la timp și în bune condiții pe 
întregul județ Dolj. Este, aceasta, o 
sarcină stringentă, de cea mai mare 
importanță, deopotrivă pentru lucră
torii ogoarelor, ca și pentru organi
zațiile de partid și activiștii de partid 
din domeniul agriculturii doljrne.

Gheorghe MITRO1 
Nicolae BABALĂU

profilul 
de pro- 
corecte 
progre
in pro-.

prin județul 
și alte aspecte 
in consiliile 
Poiana Mare, 
Moțăței. Nu

aceleași condiții ca 
ritmul insămințări- 
la nivelul posibili-

exemplul unităților 

fruntașe
Unitățile agricole din județul Cluj 

au insămințat. pină la 7 aprilie, mai 
mult de 28 700 hectare. S-a încheiat 
semănatul mazării pentru boabe pe 
întreaga suprafață planificată de 
4120 hectare și a ovăzului pe toa
te cele 2 390 hectare prevăzute in 
plan. Principalele forțe sint concen
trate la insămințarea sfeclei de za
hăr, culturilor furajere și plantarea 
cartofilor de toamnă. Sint condiții 
ca ritmul de lucru să fie accelerat. 
O dovedește experiența și rezulta
tele multor unități agricole. Conclu
dente sînt rezultatele cooperativei a- 
gricole Luna, din consiliul agroin
dustrial Cimpia Turzii, unde. așa 
cum ne spunea inginerul loan Giur
giu, președintele unității, au fost în- 
sămînțate sfecla de zahăr, sfecla fu
rajeră, cartofii. Lucrările sînt avan
sate și în cooperativa agricolă Cim
pia Turzii, unde, în prezent, se lu
crează la pregătirea terenului pen
tru porumb și soia.

Dar nu peste tot în județ s-a ac
ționat 
brazdă . f
timpul și terenul au permis. Așa se 
explică faptul că in unele consilii 
agroindustriale — Bonțlda. Iclod, 
Cluj, Mociu — realizările de pînă 
acum la semănat sint cu 10—15 la 
sută sub media pe județ și cu circa 
20 de procente sub nivelul atins de 
consiliile agroindustriale fruntașe. 
Aceasta impune folosirea fiecărei 
ore bune de lucru la pregătirea te
renului și semănat. — - -

Datorită mobilizării puternice a 
forțelor umane și a mijloacelor me
canice, organizării judicioase a mun
cii și prezenței în cimp a activiștilor 
de partid și de stat, ritmul semăna
tului s-a intensificat simțitor in tot 
județul. Drept rezultat, viteza de lu
cru a ajuns vineri aproape de aceea 
planificată, sămința fiind incorpo
rată in sol pe aproape 30 000 hec
tare. ceea ce reprezintă 17 la sută 
din suprafață. (Petru Necula).

Rezultatele obținute in producție in perioada care a trecut de la în
ceputul acestui an de o serie de unități economice aflate in fruntea între
cerii socialiste, care și-au îndeplinit și chiar depășit planul la producția 
fizică și export, demonstrează realismul sarcinilor de plan, experiența 
pozitivă dobindită in utilizarea integrală, eficientă a timpului de lucru, 
în folosirea judicioasă a capacităților de producție, in înnoirea șl mo
dernizarea producției. Totodată, există insă un număr însemnat de uni
tăți economice, mai ales in sectoare de bază ale economiei — minerit, pe
trol. metalurgie, chimie, construcții de mașini — care nu și-au îndeplinit 
pe primul trimestru sarcinile planificate la producția fizică. Or, tocmai 
aceste diferențe arată limpede că, în unitățile care înregistrează res
tanțe. consiliile oamenilor muncii, organizațiile de partid, cadrele de 
conducere nu au acordat suficientă atenție organizării și desfășurării 
normale a producției. Iată de ce — așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. — este necesar ca pină la sfirșitul semestrului I să se 
lichideze cu desăvirșire această situație.

Practic, in perioada imediat următoare, în fiecare întreprindere, cen
trală industrială și minister, dar mai ales în sectoarele de bază ale eco
nomiei — energetică, industria extractivă, construcții de mașini — tre
buie să se acționeze cu maximă eficiență, să se ia toate măsurile ce se 
impun pentru recuperarea restanțelor și îndeplinirea ritmică, integrală, 
la toate sortimentele a planului la producția fizică. Pentru aceasta este 
necesar ca in fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă, in atelie
rele și secțiile de fabricație să se acționeze cu perseverență pentru 
creșterea productivității muncii, lichidarea stocurilor supranormative și 
asigurarea unei aprovizionări ritmice cu materii prime si materiale.

în sondajul de azi al „Scînteii" efectuat în două puternice unități din 
județele Buzău și Arad vom prezenta acțiunile și măsurile inițiate de 
organizațiile de partid 
vederea îndeplinirii in 
ducția fizică.

și consiliile oamenilor muncii din aceste unități in 
cele mai bune condiții a sarcinilor de plan la pro-

mai bune

pentru introducerea sub 
a seminței, atunci cind

(Marin Oprea).

VASLUI: Măsuri

energice

recuperarea

pentru

grabnică

a intirzierilor

BRĂILA: Toate lucrările în ritm normal!

Pină in seara zilei de 8 aprilie, în 
județul Brăila au fost insămințale 
113 600 hectare, ceea ce reprezintă 45 
la sută din suprafața planificată. Se 
apropie de sfirșit semănatul florii- 
soarelui, iar mijloacele mecanice se 
află acum pe terenurile prevăzute să 
fie cultivate cu porumb și soia. Pe 
ansamblul județului, porumbul a fost 
însămirtțat pină acum pe 23 120 hec
tare, reprezentând 31 la sută din 
suprafața planificată, iar soia — pe 
3 993 hectare, adică pe 10 la sută din 
suprafața prevăzută. La pregătirea 
terenului se lucrează in schimburi 
prelungite și in două schim
buri. Semănatul se face, acolo unde 
e posibil, imediat după pregăti
rea patului germinativ sau, cel 
mai tîrziu, a doua zi. Se are in

vedere ca temperatura din sol să 
corespundă celei prevăzute in teh
nologie» astfel incit să se obțină o 
răsărire uniformă.

De altfel, in numeroase unități din 
consiliile agroindustriale însurăței, 
Ianca. Cireșu și Traian există con
diții ca, prin buna organizare și des
fășurare a lucrărilor, insămințarea 
porumbului să se încheie în urmă
toarele 5—6 zile. în consiliile agro
industriale Măxineni și Romanu. pre
cum și la C.A.P. Berbești, unde exis
tă exces de umiditate, sînt concen
trate forțe suficiente pentru elimi
narea apei, lucrările de însămînțare 
a porumbului înregistrind un deca
laj doar de 2—3 zile. (Candiano 
Priceputu).

Pentru recuperarea întîrzierilor la 
semănat, generate de ploi, in unită
țile agricole din județul Vaslui au 
fost luate măsuri pentru intensifica
rea semănatului pe cele 153 000 hec
tare care trebuie să primească să
mînța în această primăvară. Prin 
buna folosire a tractoarelor și mași
nilor agricole. în numeroase unități 
agricole din consiliile agroindustriale 
Zorleni, Bîrlad, Banca, Murgeni și 
Fălciu s-a reușit să se recupereze o 
parte din restanțele acumulate. O 
dată Cu ameliorarea vremii, această 
lucrare a fost reluată și extinsă in 
toate zonele județului. „După ce am 
identificat solele bune de lucru, am 
intrat din nou. cu toate forțele, la 
semănat — ne spune Ion Netedu, 
președintele consiliului agroindus
trial Huși. Se muncește intens la 
semănat în cooperativele 
Lunca Banului.
Huși, 
I.A.S 
nizați 
peste 
ci și
calitate".

GALAȚI: Se lucrează 

in schimburi prelungite 

și de noapte
în județul Galați, la 7 aprilie s-a 

încheiat semănatul mazării, inului, 
ovăzului, plantelor medicinale și 
furajelor, iar in cursul zilei de 8 
aprilie — și al sfeclei și cartofului. 
Pe ansamblul județului, din cele 
184 948 hectare destinate culturilor de 
primăvară au fost însămințate peste 
47 800 hectare. Comandamentul ju
dețean pentru agricultură a sta
bilit măsuri ferme, de natură să 
asigure terminarea insămînțărilor în 
8—9 zile bune de lucru. Pe baza a- 
cestor măsuri s-a prevăzut ca viteza 
zilnică la semănat să atingă peste 
15 000 hectare, aceasta fiind superi
oară celei planificate inițial. Prac
tic, utilajele destinate pregătirii te
renului lucrează in două schimburi, 
iar cele pentru semănat — în schim
buri prelungite, de la 6 dimineața 
la 9 seara. în timpul pauzelor de 
masă și de odihnă, mecanizatorii sînt 
înlocuiți de lucrători de

Este edificator modul 
fost organizată munca și 
în unitățile din consiliul 
trial Schela. „Am început semănatul 
florii-soarelui și pregătim terenul 
pentru porumb — precizează Florica 
Beldiman. președintele consiliului a- 
groindustrial. Cele mai mari supra
fețe aji fost însămințate în coopera
tivele agricole Schela si ‘ Șendreni, 
precum și in întreprinderile agricole 
de stat Smirdan și Șendreni. în pe
rioada următoare viteza zilnică va 
spori nTult",

Merită evidențiat că semănatul 
este avansat în unitățile agricole din 
consiliile, agroindustriale Ivești, Cu
dalbi. Munteni, Pechea. Schela, Tu- 
lucești și altele. Există însă și uni
tăți — cum sînt cele din consiliile 
agricole Berești. Suceveni. Nicorești, 
Ghidigeni și altele — unde, din cau
za condițiilor mai puțin favorabile, 
rezultatele la însămințări sînt sub 
cele obținute, in medie, la nivelul 
întregului județ. (Dan Plăeșu).

schimb.
in care a 

se lucrează 
agroindus-

„1988 — anul cu cele 
rezultate din actualul cincinal". Ac- 
ționind sub această deviză, colecti
vul de la întreprinderea de geamuri 
din Buzău înregistrează zi de zi în
semnate succese în întrecerea socia
listă. Bilanțul primului trimes
tru consemnează importante de
pășiri de plan la producția fizică și 
la export. Cheia succesului-? încă 
din ultimul trimestru al anului tre
cut aici s-a asigurat o pregătire te
meinică a activității productive din 
acest an. Pe agenda de lucru a co
mitetului de partid și a consiliului 
oamenilor muncii se situează în per
manență problemele privind aprovi
zionarea ritmică cu materii prime și 
materiale, modernizarea fluxurilor 
tehnologice, asimilarea de noi produ
se competitive pe piața externă, 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii.

— Măsurile stabilite în adunarea 
generală din noiembrie 1987 — ne 
spune inginerul loan Nuț, directorul 
întreprinderii — își dovedesc: acum 
eficiența. Deși am întîmpinat serioa
se greutăți în ce privește aprovizio
narea cu nisip, sulfat de cupru și fo
lie, in primul trimestru am reușit 
să livrăm suplimentar economiei na
ționale peste 200 000 mp de geam la- 
minat-ornament, 2 000 mp oglinzi, 
circa 100 000 butelii din sticlă, iar la 
export am depășit planul cu 1,5 mi
lioane lei. Faptul că planul la pro-

ducția fizică și la export a fost în
deplinit ritmic, fiecare decadă in- 
cheindu-se cu depășiri la aproape 
toate sortimentele, se datoreste. între 
altele, și mai bunei aplicări a acor
dului global, cointeresării materiale 
a muncitorilor, a conducătorilor locu
rilor de muncă, creșterii răspunderii 
acestora față de îndeplinirea sarci
nilor profesionale. Prin măsurile 
tehnico-organizatorice luate, insti
tuind un control riguros asupra sta
diului îndeplinirii planului, fiecare 
muncitor cunoaște acum cu precizie 
ce are de realizat zi de zi, lună de 
lună, precum și cheltuielile aferente 
producției planificate. Am reușit să 
asigurăm un spor de eficiență și în 
activitatea compartimentelor funcțio
nale. în afara sarcinilor ce le revin 
— conform fișelor posturilor — pen
tru fiecare om de la aprovizionare, 
desfacere, tehnic, export-import, ad
ministrativ s-au întocmit file de plan 
detaliate, iar retribuirea se face în 
raport direct cu realizarea prevede
rilor respective. Nu este vorba de 
birocrație, ci tocmai de eliminarea 
muncii birocratice, de deplasarea 
centrului de greutate al întregii ac
tivități în secții și ateliere. Ia fur
nizorii de materii prime, la benefi
ciari. pentru rezolvarea operativă a 
problemelor curente si de perspec
tivă ale producției. Realizările din 
primul trimestru dovedesc că aceste 
măsuri pot avea o eficiență mult, mai

mare. Cu alte cuvinte, este loc de 
mai bine in activitatea noastră.

Dună cum aveam să constatăm, 
realizările din primele trei luni ale 
anului demonstrează eficiența măsu
rilor aplicate. Comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, producti
vitatea muncii a crescut cu 12 600 Iei 
pe persoană, indicele de utilizare a 
capacităților de producție a fost su
perior cu peste 20 la sută, pierderile 
tehnologice se situează sub normele 
admise, iar cheltuielile materiale pe 
unitatea de produs au fost reduse 
substanțial. Demn de remarcat este 
și faptul că ridicarea continuă a ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor constituie o problemă priori
tară a întregului colectiv. Ca ur
mare a măsurilor aplicate in prima 
etapă a programului de organizare și 
modernizare a producției, in prezent 
s-a ajuns ca 60—65 la sută din pro
dusele intreprinderii să fie de nivel 
tehnic mondial, printre acestea nu- 
mărindu-se geamul securizat pentru 
construcțiile de mașini, echipamen
tele pentru programul naval și al
tele. De asemenea, aproape 5 la sută 
din produsele fabricate în primul 
trimestru din acest an — geamurile 
securizate de 3 mm și geamurile 
securizate acvatex de 4 mm. în di
mensiuni cu model — se situează 
peste nivelul tehnic mondial.

— Conștienți de importanța sarci
nilor ce ne revin în acest an — ne 
spune inginera Mihaela Deutsch, 
șefa biroului plan — trebuie să ac
ționăm în continuare cu forte spori
te pentru realizarea ritmică a pro
ducției fizice, în gama sortimentală 
prevăzută, pentru depășirea planului 
la export. Rezultatele din primul tri
mestru demonstrează că acest lucru 
este posibil prin mai buna organiza
re a muncii, prin creșterea produc
tivității și a calității produselor. 
Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea 
rostită la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., se impune să realizăm o 
concordanță deplină între programul 
de modernizare a producției — inclu
siv de normare economico-financiară 
— cu activitatea practică, să asigu
răm o mai bună valorificare a pro
duselor noastre pe piața externă.

Analizele și studiile efectuate de 
specialiștii din unitate relevă im
portante resurse disponibile pe care, 
în perioada imediat următoare, co
lectivul de aici le va valorifica la un 
nivel superior, astfel ca 1988 să 
devină anul cu cele mai bune rezul
tate din actualul cincinal.

Stelian CH1PER
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

Laîntreprinderea de vagoane

Diferente prea
J

La întreprinderea de 
Arad, deși s-au obținut 
siderâbtle față de aceeași perioadă 
a anului trecut, în primul trimestru 
dih acest an planul la producția- 
marfă și export nu a fost realizat 
integral. Una din explicațiile nerea- 
lizărilor se referă la greutățile in- 
tîmpinate în desfășurarea unei acti
vități productive ritmice. Deși, apa
rent, la nivelul fiecărei luni a exis
tat o oarecare ritmicitate, în cadrul 
fiecărei luni există mari diferențe 
intre producțiile obținute de la o 
decadă la alta. Media realizărilor din 
prima decadă a lunilor ianuarie, fe
bruarie și martie este de 27.9 la 
sută, din a doua decadă — de 32,9 la 
sută, iar din a treia decadă — de

mari de la o
vagoane din 
creșteri con-

LA ÎNTREPRINDEREA ..ELECTROMOTOR"

DIN TIMISOARA
Contractele la export-onorate exemplar!

din Arad

decadă la alta

EXPORTU
execută producție de export au obli
gația să ia toate măsurile pentru 
realizarea integrală a planului și 
contractelor încheiate la export, să 
execute produse de un înalt nivel 
calitativ, cu parametri tehnici și 
funcționali ridicați, cu consumuri 
materiale și energetice reduse, com
petitive sub toate aspectele cu cele 
mai bune produse realizate pe plan 
mondial.

Analiza activității desfășurate in 
mai multe unități economice in do
meniul realizării sarcinilor la export 
pune în evidență și alte îmbunătă
țiri posibile ale mecanismului eco- 
nomico-financiar, ale sistemului de 
indicatori utilizați, pornindu-se de la 
principiul economisirii muncii so
ciale și avind in vedere o serie de 
elemente care permit cuantificarea 
influenței schimburilor economice 
internaționale asupra economiei na
ționale. Astfel, s-ar impune a fi re- 
analizată ierarhia criteriilor și a in
dicatorilor amintiți, incit pe prim 
plan să fie puși indicatorii direcți de 
rentabilitate, in mod deosebit a be
neficiului în valută. Luarea în con
siderare numai a încasărilor valutare

sau a aportului valutar poate de
forma uneori imaginea reală a con
dițiilor concrete in care se va derula 
contractul respectiv, cu consecințe 
nedorite asupra rezultatelor finale.

Un rol de seamă pentru creșterea 
eficienței activității de comerț exte
rior revine perfecționării sistemelor 
informaționale, de marketing și opti
mizării raportului plan-piață. Viața 
a demonstrat că este nevoie de o co
laborare mai strinsă și organizată în 
mod sistematic intre centralele eco
nomice, unitățile productive și cele 
de comerț exterior. Această colabo
rare trebuie să se manifeste pe tot 
fluxul activității, incepînd de la 
prospectarea pieței externe, conti- 
nuind cu planificarea producției pen
tru export, acoperirea planului cu 
contracte externe, derularea contrac
telor externe, pină la obținerea re
zultatelor financiare finale care, su
puse unei amănunțite analize econo
mice, să furnizeze noi date în vede
rea orientărilor de perspectivă pri
vind volumul și structura exportului, 
a importului, a activității de coope
rare economică internațională.

Orice decizie privind o anumită 
variantă de export, import sau co
operare economică este, trebuie să

agricole 
Stănilești, Corni, 

Drinceni, Duda-Epureni și la 
Huși. Sintem în așa fel orga- 
îneît lucrările să fie executate 
tot nu numâi in ritm susținut, 
in condiții corespunzătoare de

analize comparative 
mai multe variante, 
baza criteriilor și a 
eficiență economică,

fie. rodul unei 
intre două sau 
astfel incit, pe 
indicatorilor de 
pe baza unor calcule comparative, să 
se poată alege varianta optimă. 
Pentru aceasta este necesar ca ac
tivitatea de comerț exterior să fie 
realizată numai de specialiști dintre 
cei mai bine pregătiți din punct de 
vedere profesional, moral și politic, 
cadre care să stăpînească in egală 
măsură domeniile economic, juridic 
și tehnic, să negocieze și să încheie 
in condiții avantajoase contractele de 
comerț exterior, să valorifice în mod 
corespunzător, în condiții de înaltă 
eficiență, munca poporului român, 
în ultimă instanță, obiectivul care 
trebuie permanent avut in vedere 
îl constituie valorificarea avantajelor 
participării României la schimburile 
economice internaționale, accelerarea 
ritmurilor de creștere economică ale 
țării noastre, accentuarea influenței 
factorilor intensiv-calitativi, cu im
plicații favorabile nemijlocite asupra 
creșterii avuției naționale, a nivelu
lui de trai al poporului.

Lector univ. dr. 
Mihai BOEEZATU

în acest an. între
prinderea „Electromo
tor" Timișoara și-a 
extins aria geografică 
a exportului, conco
mitent cu creșterea 
producției de motoare 
solicitate in numeroa
se țări ale 
vederea 
condițiilor 
productive 
lizarea la 
inalți parametri cali
tativi a tuturor pro
duselor destinate ex
portului, in urma ac
țiunilor poiitico-orga- 
nizatorice 
comitetul 
consiliul 
muncii.
măsuri din programul

lumii. în 
asigurării 

tehnico- 
pentru rea- 
timo si la

initiate de 
de partid si 

oamenilor 
numeroase

modernizare 
aplicate ii 

vans. Este vorba, în
tre altele, de realiza
rea prin autoutilare a 
unor noi linii de bo- 
binare mecanizată, op
timizarea fluxului teh
nologic de fabricație 
și montai ale motoa
relor din 
80—109 și 
trecerea la 
reperelor 
pentru motoarele 
puteri sub 0,25 kW. în 
același timp, a conti
nuat in ritm și mai 
susținut activitatea de 
creație tehnico-stiinti- 
fică. gama Droduselor 
contractate la export 
îmbogățindu-se cu noi

gabaritele 
160—250, 

ștan tarea 
din tablă 

cu

familii de motoare a- 
sincrone monofazate, 
motoare asincrone trir 
fazate. motoare asin
crone cu rotor bobi
nat in carcase de otel, 
toate cu caracteristici 
tehnico-economice la 
nivelul cel mai ridicat 
pe plan mondial. 
Drept urmare, pe pri
mul trimestru al anu
lui. planul de export 
pe relația cllring țări 
socialiste a fost -iu 
numai îndeplinit, ci și 
depășit, fiind onorare 
integral și contractele 
încheiate pe relat’a- 
devize converVbile.

Cezar IOANA
Foto : Sandu Cristian

39,2 la sută. Este evidentă ponderea 
ultimelor decade în realizarea sarci
nilor de producție, ceea ce dovedeș
te că in întreprindere există forțele 
umane si resursele materiale nece
sare pentru a se realiza și chiar de
păși sarcinile de plan. De ce nu se 
întimplă totuși așa 1

Primele explicații le primim de la 
directorul fabricii de vagoane-marfă, 
Cristian Gavra : „Privind lucrurile 
cu obiectivitate trebuie să spunem 
că la baza restanțelor din primul 
trimestru stau și o serie de neajun
suri din activitatea noastră. Nu am 
reușit să ne organizăm întotdeauna 

'“'activitatea la nivelul sarcinilor de 
producție ; turnătoria nu asigură 
ritmic piesele turnate (deși planul la 
oțel lichid și piese turnate se reali
zează), sint încă multe abateri de la 
disciplina tehnologică și de muncă, 
în ultima vreme am luat însă o serie 
de măsuri menite să îmbunătățească 
activitatea productivă, să-i asigure o 
bună ritmicitate. Astfel, am introdus 
in lucru subansamble de la vagoa
nele ce urmează a fi fabricate în 
trimestrele II și III și la care avem 
asigurată baza materială ; am res- 
trîns aria cooperărilor și am asigurat 
asimilarea unor subansamble (10 
numai în luna martie) ; am reorga
nizat fluxurile de fabricație la secția 
finisaj, unde lucrăm pe 6 linii in loc 
de 4. cite erau înainte ; inirucit la 
vagoanele de călători nu există con
tracte la nivelul capacității fabricii, 
am transferat acolo fabricația unui 
tip de vagon pentru transportul 
cerealelor etc. Cele mai.mari greutăți 
în realizarea ritmică a sarcinilor ni 
le prilejuiesc însă livrările cu intîr- 
ziere a subansamblelor de la diferiți 
furnizori. Chiar și în prezent ne 
aflăm în situația ca peste două zile 
să nu avem de lucru in schimbul III 
in secția montaj-sudură"-.

Ultima afirmație ne-a îndemnat să 
mergem la fața locului. De la secre
tarul comitetului de partid din secția 
respectivă, tovarășul Vasile Borteș, 
care este șt șef de secție pe schimb, 
aflăm că în trimestrul I colectivul de 
aici s-a confruntat cu două mari 
probleme : aprovizionarea neritmică 
cu materiale și, legat de aceasta, eli
berarea cu intirziere a secției de cu
tiile de vagon executate. Din această 
cauză secția a lucrat la capacitate 
numai 16 zile din ianuarie și 2—3 
zile din februarie. „Sint probleme 
pe care le-am ridicat în adunarea 
generală a oamenilor muncii, in fata 
unor tovarăși din centrală și minis
ter; dar ele continuă să nu-și găseas
că rezolvarea, ne spune interlocuto
rul. La această oră nu putem lucra 
de două zile la vagoanele basculante 
de 105 tone pentru că ne lipsește 
tabla de 14 mm".

Pentru a întregi această afirmație 
se cuvine să adăugăm că. din cauza 
nelivrării boghiurilor Y-25, pe care 
le fabrică întreprinderea mecanică 
„Nicolina" Iași și întreprinderea 
de osii și boghiuri din Balș, 56 de 
vagoane P.K.P. se află intr-un stadiu 
avansat de execuție, dar nu pot. fi 
finalizate și stau undeva in afara

întreprinderii, pe boghiuri false, 
așteptînd să fie reintroduse contra 
flux. însă numărul vagoanelor aflate 
în această situație este mult mai 
mare, iar diferența de ritmuri dintre 
decade devine și ea explicabilă (chiar 
dacă e greu de aoeeptat). Din cauza 
lipsei boghiurilor pe care trebuia să 
le expedieze întreprinderea de utilaj 
greu „Progresul" Brăila, in prima 
decadă din luna martie nu s-a putut 
finaliza nici un vagon de călători. 
Primul lot de boghiuri din cota lunii 
martie a fost expediat din Brăila 
la... 23 martie. „Mari probleme, ne 
spune Ambrosie Bisorca, directorul 
comercial al întreprinderii, avem și 
cu asigurarea la timp a‘ pieselor 
turnate pentru tracțiunea unor va
goane destinate exportului, unde 
față de sarcinile stabilite prin pro
gram de centrală și minister s.’nt 
mari rămîneri in urmă. Astfel, in 
luna ianuarie n-am primit nici o 
bucată din cele 100 de corpuri-cuple 
ce trebuia să le furnizeze Combina
tul de utilaj greu Iași ; de la între
prinderea de utilaj greu Brăila, din 
cele 200 carcase amortizor progra
mate în februarie am primit 86 
bucăți, iar in martie n-am primit 
nici una din cele 250 carcase progra
mate. Iată numai citeva exemple care, 
adunate, dau explicația nerealizări- 
lor din primul trimestru".

La secția confecționat repere, în 
momentul documentării noastre, nu 
se putea lucra la trei tipuri de va
goane. Motivul ? Lipsa tablei. De 
patru zile secția a lucrat cu trei 
sferturi din capacitate. „Cu utilajele 
și forța de muncă de care dispunem, 
ne spune Horia Bota, șeful secției, 
putem asigura realizarea zilnică a 
sarcinilor de plan. Din păcate insă 
n-am prea reușit acest lucru în tri
mestrul I din cauza slabei aprovizio
nări tehnico-materiale, care a gene
rat multe stagnări la utilajele de 
bază. în permanență am avut pro
bleme deosebite cu tabla de 4, 5, 6, 
8 și 10 mm". De ce lipsește tabla ? 
Pentru că nivelurile și repartițiile 
din primul trimestru, asigurate de 
centrală, reprezintă abia cu puțin 
peste jumătate din necesarul de 
tablă. Este adevărat. Combinatul si
derurgic Galați a livrat suplimentar 
2 715 tone tablă, dar din cota trimes
trului II și oricum aceasta nu acope
ră necesarul, fiindcă numai produ
sele pentru export înglobează cu 
aproape 7 000 tone tablă mai mult 
decît cota acordată pe trimestrul I.

Problemele cu care se confruntă 
colectivul din Arad sint deosebit de 
acute și ele trebuie rezolvate in 
timpul cel mai scurt posibil, avînd 
în vedere că majoritatea produselor 
sint destinate exportului. Iar pentru 
aceasta trebuie să se implice mai 
mult în problemele producției In 
primul rind centrala de resort, care 
are obligația — ca titulară de plan 
— să asigure toate condițiile necesa
re pentru realizarea integrală a sar
cinilor de producție stabilite.

Tristan MIHUTA
corespondentul „Scînteii"
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SPIRITUL CREATOR, MEREU VIU
AL SOCIALISMULUI ȘTIINȚIFIC

——

de la țară la țară, cind mișcarea 
muncitorească revoluționară a cu
noscut o amplă creștere și diversi
tate, se impune ca activitatea fiecă
rui partid să se bazeze pe studie
rea aprofundată, in spiritul teoriei 
științifice a lui Marx, Engels și Le
nin, a realităților concrete din fie
care țară, a particularităților speci
fice ale fiecărui popor și etape is
torice. Numai astfel un partid poa
te deveni cu adevărat exponentul 
clasei ’muncitoare din rindul căreia 
s-a ridicat, al poporului în mijlocul 
căruia acționează. Numai astfel el 
poate asigura înfăptuirea cu succes 
a sarcinilor revoluției și construc
ției socialiste".

Ideile „Manifestului", ca de altfel 
ale celorlalte lucrări ale socialismu
lui științific, au exercitat, o puterni
că inriurire asupra dezvoltării miș
cării muncitorești din România, au 
grăbit procesul de clarificare ideolo
gică a militanților socialiști, de or
ganizare politică a clasei muncitoare. 
Este deosebit de semnificativ in

Se împlinesc. în primăvara aceas
ta, 140 de ani de la apariția unei 
lucrări fundamentale a socialismului 
științific, care a jucat un rol de 
primă importanță în dezvoltarea și 
maturizarea mișcării muncitorești, 
inaugurind o eră nouă in istoria 
luptei clasei muncitoare de pretutin
deni pentru transformarea revolu
ționară a societății — Manifestul 
Partidului Comunist. Primul docu
ment-program al mișcării comuniste, 
această operă monumentală a mar
xismului a înarmat clasa muncitoare 
cu ințelegerea misiunii sale istorice, 
a dezvăluit o serie de legități ale 
luptei revoluționare, precum cuceri
rea puterii politice de către proleta
riat, trecerea mijloacelor de produc
ție in proprietatea socialistă, făurirea 
partidului politic al clasei munci
toare și asigurarea rolului său de 
forță conducătoare in societate — pe 
care experiența luptei revoluționare 
pe plan internațional, victoria socia
lismului în mai multe țări le-au 
confirmat și verificat in mod stră
lucit

Impresionează profund și astăzi 
preocuparea autorilor „Manifestului" 
— Marx și Engels — de a împleti 
organic rigoarea analizei cu patosul 
luptei revoluționare, efortul titanic 
de a înțelege și desluși legitățile 
evoluției sociale pentru a orienta po
tențialul de luptă al clasei muncitoa
re pe făgașul generos al progresului 
istoric, al făuririi orînduirii socia
liste.

Semnificația profundă în plan teo
retic a apariției „Manifestului" con
stă în faptul că trasează liniamente- 
le politice și ideologice ale socialis
mului științific — chiar 
operele ulterioare acestea 
siderabil imbogățite — că 
formulează pentru prima 
tr-o viziune unitară, in lumina unor 
opțiuni valorice revoluționare, răs
punsuri principial și radical noi 
problematicii caracteristice filozofiei 
și științelor despre om și societate 
ale timpului. Primul program știin
țific al clasei muncitoare, cum a fost 
denumit chiar în epocă, „Manifestul" 
sintetizează o “vastă activitate de 
cercetare și de elaborare teoretică, 
propune înțelegerea și interpretarea 
societății în unitatea structurii și di
namicii sale, a corelațiilor multiple 
dintre diferitele sale laturi, dintre 
componentele materiale și cele spiri
tuale, dintre politic și economic, 
spulberind mulțimea de himere și 
iluzii pe care socialismul utopic Le 
întreținuse în acest domeniu.

„Manifestul" este o strălucită con
firmare a vocației funciar-practice a 
socialismului științific, demersurile 
filozofice, abordările metodologice 
fiind strîns corelate cu obiectivul 
primordial al luptei revoluționare : 
eliberarea clasei muncitoare, edifi
carea unei societăți noi, a dreptății 
și libertății. în felul acesta, orientă
rile acțiunii politice, strategia și tac
tica luptei revoluționare sint înteme
iate pe o analiză științifică a istoriei 
în genere, a epocii moderne cu deo
sebire. ele fiind deduse din cerce
tarea riguroasă a faptelor și procese
lor sociale, din mișcarea reală a 
vieții. De altfel. Marx și Engels au 
subliniat în repetate rînduri că tgOr,. . țor dfșpt definitive ; ca 
ria elaborată de ei reprezintă nti o ■
dogmă, o profeție, ci o călăuză în 
acțiuJMTb metodă 'desanaliză a fe
nomenelor sociale, de înțelegere a 
schimbărilor ce se produc in lume 
și de stabilire pe această bază a tac
ticii și strategiei activității revolu
ționare.

O asemenea metodă de analiză, o 
asemenea cerință fundamentală pen
tru succesul luptei revoluționare de
vine cu atit mai actuală în condițiile 
contemporane. „Cu atit mai mult în 
zilele noastre — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — cind dezvolta
rea omenirii a creat o mare diver
sitate de condiții social-economice

măsurile revoluționare ce urmau a fi 
adoptate de proletariat după cuce
rirea puterii „este pe alocuri în
vechit, așa incit, pe ici, pe colo, ar 
fi cite ceva de indreptat".

Răstimpul care a trecut de la apa
riția „Manifestului" a impus, deopo
trivă. și redefinirea unor noțiuni e- 
sențiale ale socialismului, in funcție 
de prefacerile care au avut loc in 
viața socială, în dezvoltarea societă
ții. Printre asemenea noțiuni care se 
cer mai larg privite, imbogățite cu 
tot ceea ce a propus între timp o în
treagă evoluție istorică, se află însăși 
noțiunea centrală a Manifestului 
Partidului Comunist, cea de clasă 
muncitoare. Ca urmare a impactului 
revoluției tehnico-științifice, au avut 
și au loc prefaceri de fond în con
dițiile producției contemporane, care 
au influențat considerabil profilul 
clasei muncitoare, nivelul ei de ca
lificare etc.

Demersul privind redefinirea con
ținutului acestei noțiuni fundamen
tale a socialismului științific este cu

140 DE ANI DE LA APARIȚIA
„MANIFESTULUI PARTIDULUI COMUNIST"

dacă în 
sînt con- 
acum se 

oară. în-

acest sens că tipărirea primei ediții 
românești a „Manifestului" — in tăl
măcirea lui Panait Mușoiu — a 
avut loc cu puțin timp inainte de 
constituirea, în 1893, a partidului re
voluționar al proletariatului din 
România, unul din cele mai vechi 
din lume.

O trăsătură caraFteristică a miș
cării muncitorești din România o 
constituie faptul că de la primii pași 
și-a insușit ideile marxismului, asi- 
milînd spiritul creator propriu con
cepției despre lume și viață a clasei 
muncitoare. Traducerea și editarea în 
limba română a numeroase lucrări 
ale fondatorilor teoriei revoluționare 
au contribuit substanțial la maturi-1 
zarea și creșterea combativității 
clasei muncitoare, la dezvoltarea le
găturilor sale cu mișcarea muncito
rească internațională.

Apreciind in mod deosebit orien
tarea activității socialiștilor din 
România, în lumina marxismului, 
Engels scria după publicarea pro
gramului „Ce vor socialiștii români": 
„Cu mare plăcere am văzut că so
cialiștii din România primesc în 
programul lor principiile de căpe
tenie ale teoriei care a izbutit a adu
na intr-un mănunchi de luptători pe 
mai toți socialiștii clin Europa și 
America — e vorba de teoria priete
nului meu Karl Marx“.

De la apariția „Manifestului" au 
trecut 140 de ani. o perioadă istori
că îndelungată, in care ‘iiu avut loc 
profunde prefaceri sociale și poli
tice, lumea căpătind o nouă confi
gurație. De bună seamă, unele 
concluzii ale „Manifestului", rezul- 
tînd din analiza condițiilor spe
cifice anului 1848. și-au pierdut va
labilitatea. De altfel Marx și Engels 
nu au considerat nici una din tezele 
‘ , .j și Lenin
ulterior, ei iiu au șovăit să înlăture 
sau să modifice unele aprecieri și 
chiar orientări, în urma schim
bării condițiilor sociale sau a con
fruntării cu practica, înlocuindu-le 
cu alte teze ce rezultau din noile 
cerințe ale vieții. Cum se știe, 
în însăși prefața la ediția din 
1872 a „Manifestului". Marx și 
Engels nu s-au sfiit să arate că, 
față de ritmul dezvoltării indus
triale în sfertul de veac ce tre
cuse de la publicarea primei ediții, 
față de experiența dobindită de pro
letariat în cursul revoluției de la 
1848 și. îndeosebi, al Comunei din Pa
ris. pasajul din „Manifest" privind

atit mai imperios cu cit, in ultimul 
timp, pornind de la aceste schimbări 
reale, dar interpretindu-!e in 
deformat, și — de ce să nu 
noaștem — chiar de la unele 
cieri ale autorilor marxiști 
continuau să-și reprezinte 
muncitoare după criterii ’ . .
au apărut teorii ce susțin în diferite 
modalități teza „dispariției" clasei 
muncitoare, a „diminuării" rolului 
său revoluționar în lumea d.e azi.

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu „este necesar să 
privim clasa muncitoare intr-o con
cepție mai largă, in rindul căreia să 
se cuprindă și intelectualitatea. în
deosebi cea tehnică, care reprezintă 
o parte însemnată, mai avansată din 
punct de vedere științific și tehnic, 
a clasei muncitoare". Astăzi clasa 
muncitoare nu poate fi concepută 
în afara păturilor de specialiști care 
răspund diferitelor cerințe ale pro
cesului modern de producție — de 
la prospectarea pieței la înnoirea 
intr-un anume ritm a produselor — 
nu poate fi despărțită artificial de 
sectoarele cele mai avansate — pro
iectare. cercetare, prospectare, ex
perimentare —, de cele care au de
venit deja hotăritoare pentru pro
gresul general al societății. Aici nu 
este vorba despre o distincție „de 
catedră", de o dezbatere abstractă, ci 
de o problemă cu o imensă semnifi
cație teoretică și practică, de a cărei 
justă soluționare depinde însăși în
făptuirea rolului istoric al clasei 
muncitoare, așa cum a fost el dezbă
tut de Marx și Engels în Manifestul 
Partidului Comunist.

îh actualele împrejurări interna
ționale, deosebit de complexe, sint 
mai actuale ca oricind chemările cu 
privire la unitatea de acțiune a cla
sei muncitoare din toate țările. După 
cum aprecia secretarul general al 
partidului nostru. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. formularea cele
bră a „Manifestului” „Proletari din 
toate țările. uniți-vă!“ iși păstrează 
deplina valabilitate, ideea unității 
de luptă și acțiune revoluționara, 
progresistă pentru salvgardarea 
idealurilor fundamentale ale uma
nității iși afirmă puternic actualita
tea. In noile condiții și împreju
rări istorice, cind s-a diversificat 
considerabil paleta forțelor care pot 
imprima un nou curs dezvoltării con
temporane. ea poate și trebuie ex
tinsă adresînd chemarea la unitate 
popoarelor din țările socialiste, pro-

mod 
recu- 
apre- 

care 
clasa 

depășite.

letarilor și forțelor democratice din 
țările capitaliste, popoarelor elibera
te și asuprite, angajarea lor in lupta 
comună împotriva imperialismului, 
pentru pace, independență 
progres social, democrație 
lism.

întreaga experiență a 
nostru, 
cialiste confirmă însemnătatea vi
tală a însușirii spiritului creator 
propriu socialismului științific. Cea 
mai prețioasă concluzie desprinsă 
de partidul nostru din asimilarea 
esenței teoriei revoluționare constă 
in obligația primordială de a porni 
Întotdeauna de la realități, intrucit 
așa cum sublinia „Manifestul" „apli
carea practică a acestor principii de
pinde pretutindeni și întotdeauna 
de împrejurările istorice date".

Această cerință a fost strălucit 
ilustrată și confirmată de uriașa 
operă constructivă inițiată și con
dusă de partid pentru a da viață 
strategiei generale pe care a elabo
rat-o în 
cialiste . 
sambluî 
treaga 
creator 
al IX-lea pentru accelerarea ritmu
lui dezvoltării economico-sociale a 
României, perfecționarea organizării 
și conducerii societății, a democra
ției socialiste, promovarea principii
lor eticii și echității, 
multilaterală a omului 
carea nivelului de trai si înflorirea 
vieții spirituale a poporului, magis
tral sintetizate in ampla și profunda 
operă teoretică a secretarului gene
rai al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. strălucit ginditor 
revoluționar al contemporaneității, 
ilustrează capacitatea partidului de a 
elabora soluții judicioase pentru 
problemele cu care e confruntată so
cietatea noastră, de a 
greșul ei neîntrerupt.

Același spirit creator 
ternic politica externă 
și statului nostru, caracterizată prin 
analiza lucidă a noilor fenomene ale 
vieții internaționale, 
realistă a complexelor probleme ce 
confruntă umanitatea, 
cu care acționează pentru 
narea unor adevărate imperative ale 
etapei actuale, cum ar fi înfăptuirea 
dezarmării, in primul rind a dezar
mării nucleare, făurirea noii ordini 
economice internaționale s.a.m.d. In • 
felul acesta, pe baza sintetizării ex
perienței construcției socialiste in 
România, a tendințelor dezvoltării 
sociale in lumea de azi. ca si ale 
celor mai recente cuceriri ale cu
noașterii contemporane. partidul 
nostru aduce, prin întreaga sa operă 
teoretică și practică, o contribuție 
prețioasă la îmbogățirea gindirii 
materialist-dialectice.

Pornind de la imperativul formu
lat cu atîta forță în paginile „Ma
nifestului" privind îmbinarea orga
nică a sarcinilor naționale si inter
naționale ale proletariatului, in în
treaga sa activitate partidul împle
tește preocuparea pentru succesul 
construcției socialiste m propria 
țară — qa dimensiune fundamentală 
a internaționalismului — cu efortu
rile neobosite pentru intărirca uni
tății țărilor socialiste, a mișcării co
muniste internaționale, pe baza nor
melor socialismului științific, pen
tru dezvoltarea colaborării și întă
rirea unității de acțiune a tuturor 
forțelor progresului social, ale fron
tului anțiimperialist.

împlinirea a 140 de ani de la apa
riția Manifestului Partidului Comu
nist este pentru comuniștii români, 
pentru intregul nostru popor un pri
lej de reafirmare a voinței ferme de 
a-și consacra toate forțele înfăptui
rii politicii interne și externe a 
partidului, întruchipare strălucită a 
acelui spirit- creator care constituie 
izvorul vitalității și forței transfor
matoare a socialismului științific.

națională, 
și socja-

partidului 
rezultatele construcției so- 

insemnătatea 
spiritului

scopul făuririi societății so- 
multilateral dezvoltate. An- 
măsurilor adoptate în in- 
perioadă de puternic avint 
inaugurată de Congresul

dezvoltarea 
nou. ridi-.

asigura Dro-

străbate pu- 
a partidului

abordarea

consecvența
soluțio-

cinema £

Imagine de la Liceul „Simian Bâmuțiu’ din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj
E. Dichiseanu

EDUCAȚIA PATRIOTICA - obiectiv central 
al tuturor disciplinelor de invățămint

Un sprijin important in pregătirea 
pentru muncă și viață a elevilor din 
unitățile de invățămint argeșene îl 

- acordă colectivelor de cadre didac
tice organele și organizațiile de 
partid, care s-au implicat puternic 
în procesul instructiv-educativ, ini
țiind acțiuni consistente, capabile să 
confere școlii forță sporită de in
riurire. de convingere și mobiliza
re. O idee principală promovată de 
organizațiile de partid din școli in 
procesul de invățămint o constituie 
integrarea in lecții a documentelor 
de partid, a tezelor de mare va
loare teoretică și practică cuprinse 
in opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu., secretarul gene
ral al partidului. „Conținutul orelor 
de economie politică, cunoștințe so- 
cial-politice si filozofie — arată pro
fesorul Constantin Stroie. de la Li
ceul de matematică-fizică -Nicolae 
Bălcescu» din Pitești — este orien
tat in spiritul ideilor și aprecieri
lor cuprinse in Programul P.C.R.. in 
documentele Congresului al XlII-lea. 
in hotăririle Conferinței Naționale a 
P.C.R. din decembrie 1987. Astfel, la 
lecțiile de economie politică. -Fău
rirea economiei socialiste unitare» și 
-Economia României in etapa con
strucției societății socialiste multila
teral dezvoltate», ținute la clasa a 
Xl-a. s-a pornit de la capitolul II 
din Raportul la Conferința Naționa
lă a P.C.R. în acest fel. s-au pu
tut explica in mod științific etape
le și procesele revoluționare ale 
construirii socialismului in tara 
noastră, profundele transformări re
voluționare din anii construcției so
cialiste. succesele istorice obținute 
de poporul român in edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. La lecțiile de cunoștințe so- 
cial-politice : «Statul nostru socia
list — stat al democrației muncito- 
rești-revoluționare» si «Democrația 
socialistă și formele sale» (clasa a 
X-a) s-a pornit, de asemenea, de 
la documentele Conferinței Naționa
le a P.C..R (capitolul V din Raport). 
Structurarea, lecțiilor pe această 
bază a fost relevantă pentru explic 
carea evoluției funcțiilor statului 
socialist român. La fel, lecția des
pre conștiință este expusă folosin- 
du-se sublinieri din cuvintările to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
Plenara din 1—2 iunie 1982. la Con
gresul al III-lea al educației politi
ce și culturii socialiste si din Rapor
tul la Conferința Națională, cu pri
vire la rămînerea în urmă a nive
lului ideologic, politic și educativ 
fată de cel al dezvoltării forțelor de 
producție. în acest sens, am făcut 
apel și la contribuția activităților 
politico-educative pe care le .iniția
ză continuu organizațiile de partid

și de tineret din liceu pentru for
marea profilului moral și politic al 
elevului, viitor constructor al socia
lismului și comunismului".

Organizațiile de partid din alte 
școli militează pentru ca profesorii 
să pună un accent mai mare pe le
garea cunoștințelor teoretice de via
tă. de producție, atit la lecțiile de 
științe sociale, cit și la alte ma
terii.

La Liceul industrial nr. 7 din 
Pitești aflăm de la profesorii Victor 
Popa, secretarul organizației de 
partid, si Gheorghe Chiretu. director 
educativ, că în perioada practicii in 
producție — în ateliere ori direct pe 
șantiere — elevii au participat la 
lecții referitoare la eficienta mun
cii desfășurate, privită prin costuri, 
consumuri de materii prime și ma
teriale. de combustibil și energie, 
prin calcule economice. Aceluiași

în școli din județul
* Argeș

scop — dezvoltarea gîndirii econo
mice a viitorilor muncitori — i-au 
fost consacrate temele despre com
ponentele procesului de producție, 
rolul introducerii progresului tehnic 
în sporirea productivității si creș
terea calității produselor. însemnăta
tea organizării științifice a produc
ției. Cu multe din aceste idei ei se 
familiarizează și la învățămîntul po- 

propagandei • 
ale muncii

litic. prin intermediul 
vizuale, al altor forme 
politice de masă.

în scopul formării și 
noțiunilor economice și 
concep și organizează lecțiile și alte 
cadre didactice. „Cind vorbesc, spre 
exemplu, despre petrol și gaze, ne 
spunea profesoara Alina Popescu de 
•la Școala generală din satul Ne
grești, «punctez» lecția cu date și 
informații utile despre marile reali
zări „Înfăptuite.,in .Ură Ș.i in jude- 
jțul Argeș!.’ pffivSnd* valorificarea su- 
perioa.r_ă . a .acestor bogății în com
binate dintre cele mai moderne". „La 
Îndemnul organizației de partid, 
menționa prof. Irina Cîrstea. secre
tar cu probleme de propagandă in 
ibiroul organizației de partid de la 
Școala nr. 14 din Pitești, cadrele di
dactice folosesc forme si modalități 
variate, in funcție de obiectul de 
invățămint și particularitățile de 
virstă ale elevilor. Se asigură ast
fel reflectarea in lecții si in activi
tățile extrașcolare a cuceririlor ști
inței șj tehnicii românești contem
porane. relevindu-se contribuția po
porului român la îmbogățirea patri-

consolidării 
politice iși

De la munca pe ogoare
0 Egreta de fildeș : DOINA (16 35 3<l)
— 9; 15, J’uUrfaASCA <53 2D 71» — D; 
11; 13
w riogram special pentru copii si ti
neret : doina — 11; 13; 17; ia
ij tacob : COSMOS <27 34 Do) — 9; 
11,53; 14; 16,30; 19
W Zimbet de soare ; VOLGA (73 71 26)
— 9; 11: 13; 15; 17; 19
U itxtetupurai la dir.gentie : FEREN- 
1AK1 (30 49 8a) — 15; 17; 19, VUW- 
KUd (10 67 4a) — 15: 17: 19
W misterele Bucureștilor : POPULAR 
135 15 17) — 15; 17; 19
W Secretul lui Bachus : MUNCA 
ul 50 90 — 15; 17; 19
• Luptătorul cu sabia — 9; 11: 13.
Puștiul — 15; 17: 19 : VICTORIA
<16 28 79)
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11.30: 14; 16.30; 19 
0 Nu e ușor cu bărbații : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11: 13; 15; 17: 19, GRI- 
VITA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15: 17: 19
• Incoruptibilul de la etajul XIX :
DACIA (50 33 94) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
9 Faraonul : BUZEȘTI (50 43 58) —
15; 18• Jandarmul și jandarmeritele :
DRUMUL SĂRII (3128 13) — 13;
17; 19
0 Salamandra : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,45: 10,45: 13; 15.15:
17,30: 19.45

T 7 ">7
W

Mi*;

%7«

teatre <•

la cultivarea valorilor culturale

• Teatrul Național (14 71 71. Sala ma
re) : Ploșnița — 11; Hagl Tudose — 
18; (sala Amfiteatru): Poveste din 
Hollywood — 10; Drumul singurătății
— 18 ; (sala Atelier) : Cartea lui Io- 
viță — 10: Fata din Andros — 15
• Filarmonica ..George Enescu” 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de 
harpă Marla Băldea — 17,30: (Ateneul 
Român): Recital de violoncel Ioana 
Ostafi-Dancu. La plan : Mihai Ungu- 
reanu — 19
• Opera Română (13 18 57) : Petrlcă 
și Lupul ; Crăiasa zăpezii — 11: Tra- 
viata — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : My 
Fair Lady — 10,30 : Secretul lui Mar
co Polo — 18
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gin-Rummy — 10,30 : Secretul fami
liei Posket — 18 : (sala Grădina Icoa
nei. 11 95 44) : CIntec despre mine În
sumi — 10,30 ; Dimineață pierdută
— 1'8
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po- 
nescu — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc 
ciudat dună scăpătat — 1’1 ; Anoni
mul Venetian — 19.30

Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 10 : Slugă la doi 
r*ă»ini — 1-8
et Teatrul „Notta.ra" (59 31 03, sala 
Matheru) : Livada de vișini — 18 : 
(ca’a Studio) : Concurs de Împreju
rări — 18.30
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic. 
14 72 34) : Discuție fără martori — 19; 
(sala Gtuleștl, 18 04 85) : Regina ba
lului — 18
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Zi însorită de primăvară autentică in 
parcurile bucureștene 

Foto : D. Eugen

,,Limba română este pa
tria mea" : versurile de 
flacără ale poetului răsu
na piin, convingător. In 
consonanță cu ele, cu ine
galabila forță a cunoscutu
lui poem cie Nichita Stă- 
nescu vibrează sute de as
cultători, țărani coopera
tori din comuna Odoreu. 
Aici, în spațioasa si mo
derna sală a căminului 
cultural, devenită ne.ncă- 
pătoare, se 
unul din 
spectacole ale 
literar-artistic 
Rind pe rind. 
grupaje de poezie 
tică semnate de 
poeți contemporani, 
și versuri ale unor 
locali, 
inspirate 
puțin 1 
consăteni. prelucrări de 
folclor aparținând forma- 
ț.ei de muzică ușoară, toa
te interpretate de mem
brii foarte tineri (media 
de' vîrstă este 21 de ani) ai 
acestui cenaclu înființat 
cu un deceniu in’urmă.

„Limba română este pa
tria mea" se intitulează a- 
cest 
cărui priză la public, 
constatat-o. 
de mare, 
suita unei 
de bogate 
Spectacole 
susținute de membrii aces
tui „cenaclu al romantis
mului revoluționar", cum 
se subintitulează „Prelu
dii", au avut loc de-a lun
gul anilor in numeroase 
comune din jurul Odoreu- 
lui. * _ . .. -
zuri. 
Aurit 
deni, _ 
nerăbdare, cu săli pline si 
aplauze prelungite.

în această zonă de nord 
a țârii, cu pămint mănos, 
cu o istorie bogată, cu cer 
înalt. si senin, in această 
zonă in care s-a păstrat a- 
cceasi străveche mișcare 
pastorală, dar în care rit
murile si apropierea ora- 

■ șului isi fac. de asemenea, 
simțită prezenta, rolul ce
naclului sc dovedește a fi 
în primul rind educativ, 
mobilizator.

desfășoară 
numeroasele 

cenaclului 
„Preludii", 

ascultăm 
patrio- 

cunoscuți 
dar 

poetv 
scenete satirice 

de obiceiuri mai 
lăudabile ale unor 

prelucrări

incitant spectacol a 
am 

este deosebit 
El se inscrie în 
activități extrem 
și de diverse, 

asemănătoare

La Porumbești. La- 
Halmeu. Medieșu 

sau Potău. pretutin- 
a fost intimpinat cu

„Cenaclul nostru nu este 
o discotecă. El are scopuri 
mult mai înalte. Este un 
mijloc de comunicare cul
turală, dar și un mijloc de 
eradicare a unor compor
tamente cu riscul chiar 
a-i supăra pe unii sau 
alții. Sintem țărani prin 
riginile și rolul nostru 
organizarea producției 
gricole si tocmai de aceea 
încercăm să îmbinăm via
ta rurală cu aceea 
tuală. Arta este 
noi o completare, o com
pletare necesară 
nea Felician Pop, înteme
ietorul si inima acestui ce
naclu. Am reușit să reali
zăm prin manifestările

de 
pe 
o- 
în 
a-

spiri- 
pentru

ne spu-

numeros. L-au atras atit la 
spectacole, cit si la festivi
tățile lansării unor volu
me. la cercul de pregătire 
politică și ateism științific, 
în cadrul căruia se discută 
cărți apărute recent, la 
serile de literatură univer
sală în care poemele unor 
mari poeți sint prezente 
incitante. Mîndri de faptul 
că in vecinătate. în comu
na Apa, s-a născut Vasile 
Lucaciu. marele luptător 
memorandist pentru unita
te națională, membrii cer
cului de istorie și arheolo
gie .care funcționează in 
cadrul cenaclului se stră
duiesc să cunoască istoria 
acestei părți a țării și chiar

deți-
mai multor dis- 

întreoeril

tatea propriului cenaclu, 
dar si in munca producti
vă curentă. Sâ nu uităm 
că Odoreu este o comună 
fruntașă în muncă, 
nătoarea
fineții în cadrul 
socialiste intre comune, că 
a obținut de 2 ori „Ordinul 
Muncii" 
„Ordinul 
Il-a. iar 
distincția 
clasa a III-a.

„Cei cu judecată 
toasă îi stimează pe 
cliști că sint oameni 
nici, harnici" — ne 
nea tovarășul Bartha Ca
rol. secretarul adjunct al 
comitetului comunal de

clasa I. o da,ă 
Muncii" clasa a 
C.A.P.-ul deține 
„Ordinul Muncii"

sănă- 
cena- 
vred- 
spu-

Însemnări despre activitatea cenaclurilor sătești
noastre, prin atenția cu 
care urmărim si punem in 
scenă aspecte din viața co
munei. prin calitatea poe
ziei pe «are ne străduim 
să o aducem în scenă un 
fel de nouă tradiție, adap
tată noilor condit.i pentru 
că si satul de azi este su
perior celui de acum pa
tru decenii".

începutul nu a fost, de
sigur, ușor. Apropierea 
de oraș avea drept conse
cință faptul că majoritatea 
cadrelor didactice făceau 
naveta. Lucrind „între 
două trenuri", cum ni se 
spunea, ele erau refrac
tare la ideea de a-Si pre
lungi orele de activitate și 
in domeniul cultural-ar
tistic. Cei virstnici. la rin
dul lor. il priveau cu neîn
credere. ..Ce vrei și tu. co
pile !“ — erau vorbe 
care le auzeau adesea. Do
rința de a-și petrece 
tr-u-n mod cit mai folositor 
timpul liber si de a-i an
trena și pe alții să o facă 
și-a spus insă cuvintul. 
Evocînd începuturile, mem
brii cenaclului ne mărturi
seau că seriozitatea si con
tinuitatea muncii lor cul
turale au atras încetul cu 
încetul un public tot mai

pe

în-

co-

in
și

să scrie o monografie a 
munei lor.

Rezultatele activității 
tregului cenaclu sint 
ele. firește, pe măsură,
intrucit in faza republica
nă a ultimei ediții a Fes
tivalului național „Cân
tarea României" cenaclul 
a obținut 5 premii. Pre
miile intîi dobindite de 
Felician Pop pentru regia 
unei piese proprii și Ana 
Maria Stan pentru inter
pretarea aceleiași piese 
atrag atenția asupra unei 
reușite culturale și, mai 
mult, asupra unei realități. 
Căci piesa despre care a- 
minteam — „Transferul" 
— este în întregul ei o 
pledoarie in favoarea fap
tului că naveta are serioa
se implicații psihologice, 
că o familie nu se 
poate împlini uman si 
social decit acasă, in satul 
la a cărui dezvoltare poate 
contribui pe deplin. Ca un 
reflex direct al acestei 
idei, preocupările de ordin 
artistic si-au aflat un co
respondent firesc in mun
ca pe care, zi de zi. fie
care membru al cenaclului 
o desfășoară, in atitudinea 
de participare sinceră, de
plină. nu numai la activi-

partid. Și adăuga faptul 
că rezultatele favorabil a- 
preciate ale celor 15 for
mații artistice oare acti
vează în cadrul căminu
lui cultural sint consecința 
„bucuriei de a fi pe scena 
după o zi de muncă" și o 
mărturie a dorinței lor de 
a infirma
— aceea a provincialismu
lui. Este 
care-l ilustrează 
mul variat al activităților 
căminului cultural, pro
gram ce cuprinde infor
mări politice. expuneri, 
dezbateri și mese rotunde, 
cum au fost : „Politica. de 
pace și dezarmare a Româ
niei socialiste". „Activita
tea ideologică și cultural- 
educativă. mijloc de for
mare a omului nou", sim
pozioane ca ..Semnifica
țiile Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist 
Român", „Activitatea ideo
logică. puternică forță a 
dezvoltării conștiinței so
cialiste".

Despre nivelul vieții 
spirituale care se desfășoa
ră in această comună afla
tă la marginea de nord a 
țării ne vorbește si bogata 
activitate a bibliotecii, care 
iși are sediul tot in mo-

o prejudecată

un adevăr pe 
progra-

derna clădire a căminului 
cultural. Prezentindu-ne 
bogatul fond de carte. Li- 
via Sarea — învățătoare la 
școala din comună și bi
bliotecară — menționa 
faptul că, în afara activi
tății < 
au loc 
ploare, 
țări de 
zie si 
tru copii.
legate de cartea 
tehnică. Locul trei obținut 
de activitatea 
ultima ediție 
lui național 
României" ni 
cununarea activității 
fășurate aici.

Iar dacă poetul țăran 
Petru Nichita. președinte
le C.A.P., iși află timpul 
necesar să scrie o is
torie a comunei, nume
roși sint. de asemenea, 
aceia care, la Odoreu. 
vorbesc graiul talentului 
românesc. Cusăturile Eii- 
sabetei Sarea, împletituri
le din pănuși de porumb 
ale Măriei Santa sau îm
pletiturile din nuiele rea
lizate de Alexandru Neam- 
țu au fost de altfel remar
cate și premiate in aceas
tă amplă valorificare a 
creației de masă pe care o 
reprezintă Festivalul na
țional .Cîntarea Româ
niei". Picturile si desenele 
Iuliei Rus, maastră in
structoare la liceul econo
mic. sculpturile timplaru- 
lui Petru lies bat. de ase
menea, la porțile 
mării.

Paralel cu marile 
formări înregistrate ... __ 
meniul vieții social-econo- 
mice a satului, exemplele 
la care ne-am referit aduc 
grăitoare 
nei bogate vieți spirituale: 
societatea 
astăzi oferă un teren neli
mitat de afirmare unor 
forțe creatoare capabile 
să contribuie la formarea 
unor conștiințe pe măsura 
vremurilor pe care le 
trăim.

curente, săptâminal 
trei acțiuni da am- 
lansări si prezen- 

: carte, seri de poa- 
seri de basme pen- 

acțiuni speciale 
agrozoo-

biblioteaii la 
a Festivalu- 

„Cintaraa 
se pare in- 

des-

afir-

trans- 
în do-

mărturii ale u-

românească de

Marina PREUTU
Octav GRUMEZA

corespondentul „Scînteii

moniului universal. Prin lecțiile de 
istoria patriei, dar și de biologie, 
geografie și de literatură română, 
prin orele de dirigenție. de infor
mare politică, in cadrul acțiunilor 
organizației U.T.C., elevii ințeleg că 
tot ce s-a creat in domeniul pro
ducției materiale și spirituale este 
rezultatul muncii întregului popor, a 
celor care au slujit si slujesc pa
tria cu devotament".

Despre acțiuni ce au loc in școli, 
ca și la nivel de județ in vederea 
perfecționării activității educative a 
cadrelor didactice, ne-a vorbit prof. 
Florea Stan, șeful sectorului invă- 
țăuiînt de stat la comitetul județean 
de partid : „In cursul lunii ianua
rie a.c„ de exemplu, s-a organizat 
acțiunea de perfecționare a cadre
lor didactice din invățămintul pri
mar, gimnazial și liceal pe proble
me ale muncii educative. Dezbate
rile. desfășurate in spirit critic și 
autocritic, au fost fructuoase, elevi- 
zind cu prioritate necesitatea inte
grării permanente a documentelor de 
partid in predarea tuturor discipli
nelor. cunoașterii temeinice a tre
cutului glorios de luptă al poporu
lui. educării la elevi a sentimentu
lui de mindrie față de realizările din 
anii construcției socialismului, cul
tivării prin toate disciplinele a res
pectului și dragostei față de limba 
română. Au fost reținute si unele 
propuneri de un interes mai larg, 
cum ar fi editarea de lucrări cu 
caracter metodic aplicat, publicarea 
în presa de specialitate a unor ar
ticole referitoare la modalitățile de 
integrare 
in lecții 
realizarea 
l'ilme cu 
cenților".

Din discuțiile purtate cu prof. 
Constantin Bujdoiu. inspector șco
lar general adjunct, cu alti factori 
de răspundere, a rezultat că sint și 
colective didactice in care nu se ac
ționează unitar in realizarea sarci
nilor instructiv-educative. nu se de
pune un efort susținut, perseverent 
pentru a forma la elevi deprinde
rile necesare de muncă și bună gos
podărire. E cazul școlilor din 
Priboeni, Gddeni. al liceelor din Ve
dea și Costești”. unde se mai întil- 
nesc lipsuri pe plan formativ, deși, 
se constată, există un insemnat vo
lum de activități și acțiuni. Ele nu 
antrenează însă toți elevii, iar in 
munca politică se observă în une
le locuri formalism. Există și o 
insuficientă cunoaștere din partea 
cadrelor didactice a mediului fami
lial al elevilor, a particularităților 
de virstă ; se mai tolerează unele 
abateri de la disciplina școlară. în 
popularizarea hotărîrilor de partid și , 
a legilor țârii se impune un carac
ter sistematic și nu munca in „asalt".

Pe baza recentelor analize și dez
bateri ce au avut loc in toate uni
tățile școlare, biroul județean de 
partid a stabilit măsuri si acțiuni 
ferme care să mențină în permanen
tă treaz interesul organizațiilor de 
partid, factorilor de răspundere, ca
drelor didactice față de îmbogățirea 
cunoștințelor și de mai buna pregă
tire politică a elevilor. Dintre aces
tea, am reținut : cunoașterea și însu
șirea temeinică de către elevi a te
zelor cuprinse in opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ; popularizarea 
experiențelor pozitive dobindite do 
unele colective in educarea elevilor 
in spiritul eticii și echității socia
liste. al combaterii oricăror tendințe 
de superficialitate : analiza exigentă 
a rezultatelor și sporirea contribu
ției disciplinelor de invățămint la 
cunoașterea și însușirea de către 
elevi a limbii române Și a istoriei 
patriei, la formarea sentimentului de 
demnitate națională și mindrie pa
triotică ; stabilirea unor forme și 
metode eficiente privind îndrumarea 
și controlul de către organizațiile de 
partid și factorii de răspundere din 
școli a acțiunilor de educare morai- 
cetățenească a elevilor, stimularea și 
consolidarea atitudinii înaintate față 
de muncă, de cunoaștere temeinică 
și aplicare fermă a normelor de via
tă și activitate socială.

a documentelor de partid 
pentru toate disciplinele, 
unui număr mai mare de 
tematică adecvată adoles-

Gheorghe CIRSTEA
corespondentul „Scînteii"

t
11,30
11,35

12,40
13,00
15,00
19,00
19,25

20,25
21,50

Telex
Lumea copiilor. Emisiune realiza
tă in colaborare cu Consiliul ju
dețean Buzău al Organizației Pio
nierilor o Telefilmoteca de ghioz
dan : „Risul iese pe cărare" (co
lor). Producție a studiourilor so
vietice. Premieră TV. Regia : A- 
gasi Babaian. Episodul 3
Din cununa cântecului românesc 
(color). Muzică populară
Album duminical (partial color) 
închiderea programului
Telejurnal. Zilei muncii, faptele 
de muncă ale tării !
Cîntarea României (color) • Tara 
mea azi 0 Omagiul tării condu
cătorului iubit. Emisiune realizată 
în colaborare cu Uniunea Centra
lă a Cooperativelor Meșteșugă
rești
Film artistic (color).’ Taiismanul 
toreadorului
Telejurnal

11 APRILIE
Zilei muncii, faptele 

ale târli

LUNI,
20,00 Telejurnal.

de muncă __ ___
Știința pentru toti (color). Răs
pundem întrebărilor dumneavoas
tră ! Astăzi despre : Materialele 
sfârșitului de mileniu
Tezaur folcloric (color) e Clnte- 
ce despre... cintec
Occident ’88. Documentar

20,25

20,55
21,1'5
21,30 Tribuna experienței înaintate. Va

lorificarea resurselor locale — 
Importantă sursă a autofinanțării 
localităților

21,50 Telejurnal
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Tovarășului YANG SHANGKUN
Președintele Republicii Populare Chineze

Alegerea dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii Popu
lare Chineze imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa călduroase felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate si succes deplin in activi
tatea de inaltă răspundere ce v-a fost încredințată.

îmi exprim deplina convingere că relațiile tradiționale de strinsă priete
nie, solidaritate si colaborare dintre partidele, țările si popoarele noastre 
se vor dezvolta continuu, în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt, 
spre binele popoarelor român si chinez, in interesul cauzei socialismului, 
păcii și înțelegerii internaționale,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Responsabilitățile unui început de drum Meseriile viitorului

Tovarășului DENG XIAOPING
Președintele Comisiei Militare Centrale a Republicii Populare Chineze

Cu prilejul realegerii dumneavoastră ca președinte al Comisiei Militare 
Centrale a Republicii Populare Chineze, doresc să vă adresez calde feli
citări și cele mai bune urări de sănătate si fericire.

îmi exprim convingerea că relațiile de strânsă prietenie și colaborare 
multilaterală româno-chineze. la care dumneavoastră v-ați adus o prețioasă 
contribuție, se vor dezvolta continuu, in interesul partidelor, țărilor Si po
poarelor noastre.

Vă doresc, stimate tovarășe Deng Xiaoping, multă sănătate, putere de 
muncă, noi si importante succese in activitatea dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Sîmbătă, conducătorul delegației 

parlamentare indoneziene, R. Soe- 
kardi, vicepreședinte al Camerei Re
prezentanților, s-a întîlnit cu re
prezentanți ai presei române. Cu a- 
cest prilej, exprimîndu-și satisfacția 
de a fi primit de președintele 
Nicolae Ceaușescu, oaspetele a de
clarat că a fost profund impresionat 
de personalitatea șefului statului ro
mân, de clarviziunea ,și consecvența 
cu care promovează politica internă 
și internațională a României.

Am fost puternic impresionat, a 
spus șeful delegației parlamentare 
indoneziene, de fermitatea si con
secvența cu care președintele 
Nicolae Ceaușescu militează pentru 
reglementarea principalelor proble
me internaționale, pentru întărirea 
luptei comune a țărilor in curs de 
dezvoltare in vederea instaurării 
unei noi ordini economice interna
ționale, a unui climat de pace in 
lume.

Oasnetele si-a exprimat convinge
rea că actuala vizită a șefului sta
tului român în Indonezia va contri
bui la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie statornicite între România și 
Indonezia, între conducătorii celor 
două state, la adîncirea în continua

re a colaborării și cooperării econo
mice româno-indonezlene in domenii 
de interes comun, la întărirea prie
teniei dintre cele două țări și po
poare.

în cadrul vizitei noastre in Româ
nia, a continuat oaspetele, am putut 
constata marile realizări obținute de 
poporul român pe calea progresului 
economic și social, puternica dezvol
tare pe care a cunoscut-o capitala 
țării in ultimii ani.

Conducătorul delegației parlamen
tare indoneziene a subliniat impor
tanța conlucrării dintre parlamentele 
celor două țări, contribuția pe care 
acestea o pot aduce la dezvoltarea 
relațiilor bilaterale pe multiple pla
nuri, la rezolvarea problemelor ma
jore ale vieții politice internaționale.

★
în timpul șederii în țara noastră, 

delegația parlamentară indoneziana 
a avut întrevederi la Consiliul popu
lar al județului Argeș și a vizitat 
Combinatul de industrializare a 
lemnului și Combinatul petrochi
mic din Pitești. întreprinderea „Por
țelanul" din Curtea de Argeș, obiec
tive edilitare și social-culturale din 
Capitală și din județul Argeș.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 10 aprilie, ora 20 — 13 apri
lie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul temporar no- 
ros în nordul, estul si sud-estul tării 
și în general frumoasă, cu cerul va
riabil, în regiunile vestice, centrale și 
sud-vestice. Se vor semnala ploi loca
le care vor avea si ca-ra'eter de aver

să în nordul, estul $i sud-estul țării, 
în celelalte regiuni se vor semnala plot 
slabe, Jzolate, îndeosebi după-amiaza. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări trecătoare din sector 
nordic, în nord-estul țării. Temperatu
ra aerului va marca o scădere ușoară 
îndeosebi la valorile minime, care vor 
fi cuprinse între minus 2 și plus 8 
grade, izolat mai coborîte în depre
siuni, iar maximele se vor situa între 
10 și 20 de grade, local mai ridicate 
în sud-vest. Pe alocuri, în centrul ță
rii și în depresiunile intramontane, se 
va produce brumă. iar izolat se Va 
semnala ceață slabă.

ACTUALITATEA SPORTIVA

Nu cp multă vreme in urmă 
ne-am oprit prin mai multe 
comune ale județului Călărași, spre 
a constata in ce măsură consi
liile populare se preocupă de pro
blema stabilirii specialiștilor, respec
tiv medicilor in localitățile in care 
profesează. O primă constatare: față 
de anii trecuți s-a produs o schim
bare vizibilă in bine a atitudinii 
medicilor față de activitatea lor. o 
permanentizare a asistenței medica
le, concomitent cu o anume redu
cere a fenomenului de navetism. 
Dar e suficientă această schimbare 
in bine față de sarcinile exprese pe 
care Conferința pe țară a președin
ților consiliilor populare le-a hotărit 
privind stabilirea specialiștilor in co
mune, acolo unde își desfășoară ac
tivitatea ? Iată unele constatări in 
această privință.

ACOLO UfJDE EXISTĂ INIȚIA
TIVA... Comuna Borcea este poate 
cea mai „expusă" navetismului. (Se 
află la numai opt kilometri de ora
șul Fetești prin gara căruia trenurile 
spre București trec, vara, din oră în 
oră). Așa a și fost pină in urmă cu 
cițiva ani. cind nimeni nu gindea că 
s-ar putea stabili vreun medic si aici. 
Și iată că acum sînt stabiliți patru. 
Cum s-a întimplat ? Ne explică pre
ședintele consiliului popular, tovară
șul Constantin Nedelcu. „Am consi
derat că familiile de medici care vin 
șă lucreze la țară trebuie să aibă și 
ele cel puțin avantajele pe care le 
avem toți ceilalți locuitori ai comu
nei spre a le suplini pe cele de la 
Oraș. Le-am oferit case cu curte, cu 
o mică grădiniță. Ei au mai mul
tă nevoie de asa ceva după ore
le de program. De unde avem 
casele ? Este știut că in mai 
toate comunele mai rămin și unele 
case stinghere, mulți locuitori fiind 
plecați la orașe. Decit să le demolăm 
sau să le ținem pustii, am preferat 
să oprim citeva asemfenea case, să le 
administrăm, să le îngrijim și să le 
ținem la dispoziția medicilor sau 
altor specialiști. Fără a face inves
tiții speciale, fără multe cheltuieli, 
dar cu mult folos reciproc".

într-o astfel de casă locuiește 
acum doctorița Ioana Negoescu. îm
preună cu familia sa, bucuroasă, 
ș-a stabilit la țară, in adevăratul 
sens al cuvîntului. în condiții simi
lare. confortabile locuiesc la Borcea 
și tinerii medici Mia și Mihai Ta- 
nlslav — hotăriți să nu mai plece, 
să rămlnă aici unde este nevoie de 
ei, unde sint la rindu-le înconjurați 
cu toată dragostea de oamenii co
munei $1 sprijiniți cu grijă de cei 
din fruntea localității. Așa că nu 
ne-am mirat că și dispensarul co
munal dispune de cabinete luminoa
se. curate, spațioase, încălzite, bine 
mobilate și utilate.

CINE SUPLINEȘTE PRIMĂRIA ? 
Modelu este o comună suburbană 
din imediata apropiere a municipiu
lui Călărași. Poate tocmai de aceea, 
consiliul popular nici nu și-a pus 
problema construirii sau închirierii 
unei locuințe pentru cei cinci medici 
care profesează în dispensarul co
munei. Și totuși medicii au nevoie 
de locuință. Pină una, 'alta, acest 
lucru l-a înțeles mai bine familia 
Nica Ion, care, de mai mulți ani, a 
pus la dispoziția medicilor comunei 
cîteva camere. Și, așa cum a ținut 
să ne încredințeze tinăra doctoriță 
Ligia Afremie, medicul coordonator, 
aici ei găsesc nu doar camerele în

călzite (in anotimpul rece), ci și o 
masă caldă, o atmosferă primitoare, 
amabilă.

La rindu-le, tinerii medici se stră
duiesc să ofere oamenilor comunei 
n.u numai priceperea lor, acumulată 
în îndelungi ani de pregătire profe
sională. Atit cit au putut, prin pro
pria contribuție, au înviorat încăpe
rile dispensarului punind afișe, 
pliante, tablouri, au dat o mină de 
ajutor la zugrăvit (dispensarului 
mai rămînind să-i fie reparate cana
pelele și alte piese de mobilier). 
Dar cel mai important este că me
dicii de aici muncesc cu pasiune Și 
competență, dovadă stind, pe lingă 
aprecierile cetățenilor. indicatorii 
morbidității și mortalității, care s-au 
ameliorat îmbucurător in ultimii doi 
ani. de cind s-a constituit aici acest 
tinăr colectiv.

La Roseți, comună vecină. întilnim 
multe lucruri similare. Și aici o 
familie de medici tineri, soții Mano-

RezuHase și ps-eocupcgri 
în iudațu! Călărași 
privind asigurarea 
condițiilor penfcu 
permanentizarea 

specialiștilor medici 
în convine

lovici. se străduiesc împreună cu o 
altă colegă, doctorița Tania Langu, 
să obțină rezultate cit mai bune in 
asigurarea stării de sănătate a popu
lației. Familia ManoloVici locuiește 
în comună într-o cameră cu chirie. 
Spre deosebire de alți colegi de-ai 
lor care au venit și au plecat (patru 
medici in cinci ani), ei sint aici de 
patru ani și iși leagă multe speranțe 
de un viitor bloc pentru specialiști, 
ne care „anul acesta, sperăm să-l 
vedem cu ochii". Vicepreședinta con
siliului popular susține însă că deo
camdată construcția blocului pentru 
specialiști, necesar in primul, rind 
medicilor, va mai dura.' Cit ? „Nu 
știm !“ Și pină atunci ? Ridică din 
umeri. Sigur, soluții se pot găsi. 
Totul depinde insă de implicarea și 
perseverența consiliului popular.

NUMAI „BUNĂVOINȚA" NU 
AJUTA. Medicii dispensarului din 
Dichiseni au la dispoziție pe timpul 
săptăminii o cămăruță neprimitoare, 
sumar mobilată, inconfortabiiâ.

Dispensarul se află in aceeași 
curte cu clădirea consiliului popular, 
în vorbe, primărița Georgeta Enescu 
s-a arătat plină de bunăvoință. In 
fapt, însă... Instituțiile comunei 
(școală, consiliul popular, dispensar) 
au primit repartiție pentru 80 de 
tone de lemne. Dar s-au luat — pînă 
în acel moment — numai 14 tone. 
Explicația : din lipsa de fonduri a 
consiliului popular. Ne-am interesat 
ce activități proprii are consiliul 
popular pentru autofinanțare. Nimic! 
Am mai întrebat unde mănîncă me
dicii comunei. Transcriem : „Pe 
timpul verii, toti medicii care au 
trecut pe aici au servit masa la gră
dinița de copii".. Un răspuns care, 
alături de celelalte, denotă că orga
nele locale de la Dichiseni s-au 
obișnuit ele însele șă-j, .privească, pe 
medicii dispensarului ca ne. niște pa
sageri poposiți pentru scurtă vreme 
intr-o... haltă.

Este adevărat insă că sînt și me
dici care, spre lauda lor. știu să 
surmonteze și asemenea dificultăți. 
In comuna alăturată, Unirea, docto
rița Edith Mihailcluc ne spune : 
„Ânul trecut am primit lemnele in 
februarie. Din această cauză am fost 
nevoită să fac vaccinările copiilor 
la... sediul consiliului popular, unde 
bineînțeles camerele erau bine încăl
zite."

O EXPERIENȚĂ BUNĂ. DAR 
UITATA. La Jegălia, comună alătu
rată. doctorul Dumitru Merlă. și el 
bucureștean. a împlinit douăzeci si 
cinci de ani de cind s-a stabilit aici, 
tn comună, împreună cu familia, de
venind astfel un adevărat localnic. 
„Nu aș fi rămas poate nici eu, ne 
spune interlocutorul — dacă un om 
cu dragoste de comună, directorul 
S.M.A.-ului de aici, nu s-ar fi 
făcut luntre și punte atunci să-mi 
pună la dispoziție o casă confortabilă, 
în care locuiesc și acum cu întreaga 
familie. Este adevărat insă că mai 
întîi trebuie să cîștigi tu însuti în
crederea oamenilor, să te vadă că 
vrei să rămîi, să faci ceva pentru 
locuitorii comunei".

în urmă cu 25 de ani, o comună 
ca aceasta nu putea să aibă mai 
mult de un medic. Acum insă, aici 
sint repartizați incă trei : un alt 
generalist, un pediatru, un stoma
tolog. Dar nici unul dintre ei nu se 
hotărise încă să rămină, să se stabi
lească definitiv în comună, după 
cum nu au rămas nici alti șase me
dici perindați pe la Jegălia in ulti
mii cinci ani. însă tot atit de ade
vărat este că în ultimii ani nitți con
siliul popular nu și-a mai propus și 
nici n-a mai făcut nimic ca să re
editeze „experiența" stabilirii docto
rului Merlă. Așa că...

RĂSPUNDEREA OPȚIUNII. Rai
dul nostru intreprins in unele comu
ne călărășene demonstrează cel pu
țin două lucrurk In primul rind 
că rezultatele muncii medicilor 
care profesează în mediul rural 
depind înainte de toate de se
riozitatea exercitării profesiei, de 
responsabilitatea cu care este ea 
înțeleasă. Iată ce ne spune. în aceas
tă privință, doctorița Lucia Nedelcu 
din comuna Borcea — care anul 
viitor urmează să iasă la pensie — 
cu experiența pe care țt-n poate da o 
viață de om pusă in slujba oameni
lor. o viață în care au încăput, și 
bune și mai puțin bune : „Am pro
fesat numai în mediul rural, treizeci 
de ani. Si pot SDune acum, cu seni
nătate, că am făcut ceea ce trebuia, 
că mi-am făcut datoria pe care 
ml-am asumat-o incă din clipa cind 
m-am înscris la facultate. Este pro
blema la care trebuie să reflecteze 
de la bun început fiecare tinăr ce 
optează pentru această profesiune."

In altă ordine de idei, cele con
statate în dispensarele din aceste 
comune conduc la concluzia că este 
necesară o mai marc imnlicare. că 
se impune mai multă grijă din car
tea consiliilor populare comunale, a 
celorlalte foruri cu atribuții în asi
gurarea cond’t.'ilo’- de mun^ă si viată 
.Hnerilor medici aflâți la încenvt de 
drum, spre a se putea stabili în loca
litățile în care au fost repart’zati 
să muncească și a-și exercita nrofesia 
aleasă în condiții corespunzătoare.

Cu peste două decenii în urmă, in 
laboratoare din cercetare si din in- 
vătămîntul superior erau realizate 
primele calculatoare românești. In
tr-un tlmn record, datorită unei stra
tegii originale, științific fundamen
tată de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in tara noastră a fost creat cadrul 
necesar dezvoltării informaticii și 
tehnicii de calcul, ca ramură de virf 
purtătoare si generatoare de progres 
tehnic în întreaga economie națio
nală. Au fost construite întreprin
deri specializate, a luat amploare 
activitatea de cercetare sl proiectare 
de profil. în tot. acest timp, invătă- 
mintul superior și liceal si-au făcut 
pe deplin datoria, pregătind cadrele 
necesare celei mai tinere ramuri a 
industriei românești. Școala poli
tehnică din tara noastră, universită
țile. academiile de stiint" economi
ce. diferitele licee de profil s-au în
scris. Drin restructurarea si adapta
rea nrogramei de invătămint intr-o 
flexibilă, anticipativă. eficientă și 
stimulatoare competiție — aceea a 
Investiție’ în om. Și dincolo de orele 
obligatorii de curs si de seminar, de 
proiect și de documentare in teren, 
pentru stimularea creativității viito
rilor informaticienl au fost organi
zate numeroase concursuri, olimpia
de. tabere de pregătire pentru stu- 
denti si elevi, iar în ultimii ani — 
pentru pionieri. Pe această linie 
s-au înscris pină în prezent olimpia
dele de informatică.

După cum este cunoscut. Comite
tul National pentru Știintă si Teh
nologie. beneficiind de coordonarea 
de înaltă competentă a tovarășei 
acad. dy. ing. Elena Ceausescu, ur
mărește transpunerea în fapt a unul 
program de mare însemnătate pen
tru economia noastră națională, și 
anume. Programul privind cerce
tarea si proiectarea asistate de 
calculator. Desigur. înfăptuirea o- 
biectivelor cuprinse in acest pro
gram are in vedere potențialul crea
tiv al Informaticionilor s! utilizato
rilor tehnicii de calcul de astăzi. 
Dar al celor de miine, al celor care 
vor continua procesul de moderni
zare a economici naționale? în mod 
firesc, de stimularea creativității lor 
— inepuizabilă resursă de creștere 
a avuției naționale — se îngrijesc 
astăzi C.C. al U.Ț.C.. Ministerul 
Educației si Invățămintului.

Pe aceste coordonate se va desfă
șura in zilele următoare (11—15 apri- 

' lie a.c.) faza națională a olimniadei 
de informatică, organizată la Liceul 
de materna ti că-fizică nr. 1 Bucu
rești. cu sprijinul C.C. al U.T.C.. co
mitetului municipal de partid. Mi
nisterului Industriei Electrotehnice, 
Institutului de tehnică de calcul și 
informatică. Institutului politehnic 
și Universității bucureștene. Citeva 
detalii despre actuala ediție a olim
piadei ne sînt furnizate de Nicolae 
Badea, director științific al Institu
tului de tehnică de calcul și infor
matică.

— în primul rind. am dori să 
aflăm citi concurent! vor intra în 
această competiție ?

— Fată de edițiile anterioare ale 
olimpiadelor de informatică, la care

participau doar elevi din liceele de 
orofil. anul acesta a fost organizată 
și o secțiune a utilizatorilor. Vor lua 
parte, așadar. 48 de elevi din liceele 
de informatică si 52 din alte licee 
bucureștene si din tară.

— La casele pionierilor din majo
ritatea județelor, precum si in Ca
pitală au fost înființate de citiva 
ani cercuri de informatică. Membrii 
acestora sint de-acum familiarizați 
cu limbajul informatic. Unii dintre 
ei au adus tării noastre premii In
ternationale la concursuri de pro
gramare. cum a fost, de pildă, cel 
de anul trecut din R. P. Bulgaria. 
Cum vor putea Înregistra aceștia 
„temperatura" olimpiadei naționale 
de informatică ?<

— Intr-o „mică olimpiadă", unde 
vor fi prezenți pionierii si chiar 
citfva reprezentanți ai cercului 
MINICOMP, adică... tineri de virsta 
grupei mari de grădiniță 1

— în ce „limbaj" se va desfășura 
olimpiada ?

— în limbajele de programare 
BASIC — pentru clasele a IX-a, 
FORTRAN ’77 — clasele a X-a. 
ASSIRIS — clasele a XI-a si CO
BOL sau. la alegere. PROLOG, 
PASCAL, C. LISP, pentru clasele a 
XII-a.

— Care vor fi probele .de concurs?
— Mat întîi, proba practică, eli

minatorie ; deci prezentarea unui 
program, rularea acestuia si corec
tarea. de către concurent!, după pri
ma rulare.

— Este o probă „dură" ?
— Nu si în cazul in care concu- 

rentii demonstrează, pe lingă o pre
gătire teoretică temeinică, deprin
deri practice, gindire algoritmică, 
prezentă de spirit, creativitate.

— Dar proba teoretică 7
— Va urmări să surprindă aspec

te de mare finețe, elemente de sub
tilitate in ceea ce privește cunoaș
terea echipamentelor de calcul, pro
gramarea si exploatarea calculatoa
relor.

— Dacă de-acasă se vine cu „soft- 
ware“-ul (programul), cine va asi
gura „hard-ware“-ul (echipamentul) 
ncoesar rulării ?

— G.rație Centralei industriale de 
electronică si tehnică de calcul, pre
cum si întreprinderii de calculatoare 
București. concurentii vor avea Ia 
dispoziție peste 70 de echipamente 
— calculatoare personale si profe
sionale. minicalculatoare („Coral" 
sau ..Independent") și un calculator 

Felix".
— La ce s-au gîndit organizatorii 

cind au hotărit ca elementul inedit 
al ediției ’88 să fie secțiunea utili
zatorilor ?

— Nutrim speranța că schimbul 
■ de miine al cercetării științifice si 
proiectării tehnologice isi alege 
încă de astăzi, din rindul olimpici- 

•lor, cadre competente si entuziaste, 
în același timp, avem convingerea 
că „neinformaticienii" — utilizatorii 
de miine ai calculatoarelor — indi
ferent de meseria aleasă vor avea 
un cuvint greu de spus în promo
varea pe scară largă a tehnologiilor 
informatice.

Azi, la Baia Mare

H.C. Minaur, în fața
Handbaliștii de la Minaur Baia 

Mare, de multă vreme cu un fru
mos palmares internațional, se află, 
iată, in fata realizării unei noi per
formante de prestigiu : calificarea in 
finala competiției europene interclu- 
buri „Cupa I.H.F.". Astăzi, cu în
cepere de la ora 11. în sala „Da
cia" din Baia Mare. Minaur întil- 
nește în manșa a doua a întrecerii 
amintite binecunoscuta formație 
spaniolă F.C. Barcelona.

Datorită rezultatului înregistrat in 
primul meci (cu o săptămină în urmă, 
la Barcelona. 22—21 pentru spanioli), 
partida de acum a căpătat un ca
racter decisiv' pentru ambele forma
ții. Fiecare tabără va aborda jo
cul cu gindul doar la victorie ! Un 
plus de șanse pentru atingerea a- 
cestei ținte ii are. fără îndoială, e- 
chipa băimăreană ; posibilitățile ei 
de a remonta „acasă" un teren 
pierdut în deplasare sînt binecunos
cute. Este adevărat — si subscriem

unei noi performanțe
la afirmația antrenorului principal 
Lascăr Pană — acest singur gol va 
fi mult mai greu de recuperat de- 
cît cele 10 (cu Halmstadt) sau cele 
5 (cu Hellerup). pe care H.C. Minaur 
le-a remontat în fazele anterioare ale 
actualei ediții a „Cupei I.H.F.". In 
pregătirea meciului de azi. sporti
vii băimăreni au avut în .vedete, de
sigur. si faptul că handbaliștii. bar- 
celonezi nu au pierdu't nici un joc 
în deplasare...

Chiar si in aceste circumstanțe, 
nutrim speranța că apreciata echi
pă băimăreană isi va înzeci efortu
rile. se va concentra la maximum 
si. a°a cum a dovedit-o si cu alte 
prilejuri asemănătoare, va _ obține 
victoria necesară pentru calificarea 
în finală. Tentativă foarte grea — 
dar reușita ar fi cu atît mai me
rituoasă ! Handbaliștilor băimăreni 
le urăm mult succes 1

I. DUM1TR1U

Din nou o etapă viu 
în campionatul de

disputată 
fotbal

Ion MĂRIM
MSha! DUMITP^^'C1!
•corespondentul „Scînteii"

Nu ne rămîne decit să le urăm succes in aceste tile și in viitor, 
sperind. la rindul nostru, să ne împrospătăm cunoștințele, să susținem 
eforturile informaticienilor mari ți mici, să devenim și noi utilizatori 
neinformaticieni. să învățăm limbajul informatic, cel puțin din dorința 
de a nu fi mai prejos deci} tinăra generație.

■. => c.-uiKm.Valeria ICHIMi

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
 ■ •

„îi cunoaștem pe cei din umbră"
Scriam, după etapa precedentă (a 

21-a). că meciurile din divizia „A" 
de fotbal au devenit mai animate, 
mai viu disputate, echipele (îndeo
sebi cele aflate in deplasare) jucin- 
du-și cu ardoare șansa și străduin- 
du-se, fiecare, să nu cedeze puncte. 
Din asemenea confruntări apar _ și 
rezultatele surpriză. La fel s-a în- 
timnlat și in etapa programată ieri 
(a 22-a), care marchează scurgerea 
a două treimi din ediția 1987—1988 a 
campionatului.

Rezultatele au fost următoarele :
F.C. Argeș — Dinamo 0—3 (0—D- 

Invingind și la Pitești, dinamoviștii 
au egalat in clasament pe Steaua 
(40 de puncte) care însă are un 
meci mai puțin jucat. Tn schimb, pi- 
teștenii și-au agravat situația, avînd 
acum minus 6 in „clasamentul ade
vărului" și un meci greu la Cluj- 
Napoca, în 17 aprilie.

Sportul studențesc — Rapid Bucu
rești 1—1 (0—1). Jucătorii „oaspeți" 
(deplasați în același cartier, peste 
drum, in Regie) au avut o primă re
priză mai bună cind, bine conduși și 
invățați de pe margine de antreno
rul Dumitru, au reușit să deschidă 
scorul. Sportul studențesc, rămas în 
10 oameni incă din prima renriză și 
in 9 din repriza a doua, a luptat din 
răsputeri să egaleze — ceea ce a 
reușit Drin Cristea, care ulterior a 
și părăsit terenul accidentat. Egali
tatea prinde bine Rapidului (care 
trece la —5), dar îngreunează și mai 
mylt situația Sportului (acum cu 
-8).

Flacăra ' Moreni — Universitatea 
Cluj-Napoca 2—2 (1—0). Gazdele au 
deschis scorul, dar studenții au ega
lat,; luînd chiar și avantaj la uri mo
ment dat.

Victoria București — C.S.M. Su
ceava 3—0 (2—0) ; F.C. Olt — Oțe
lul Galați 3—0 (0—0) ; S.C. Bacău — 
Politehnica Timișoara 3—1 (1—0) ; 
A.S.A. Tîrgu Mureș -r Universitatea 
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TENIS DE MASA. In sala Sportu

rilor din Constanța au început sim- 
bătă întrecerile competiției interna
ționale de tenis de masă „Europa 
Top 12“ pentru juniori, la care par
ticipă cei mai buni 12 jucători și ju
cătoare ai continentului.

După șase tururi, la masculin con
duc neînvinși Călin Creangă (Româ
nia) și Dmitri Mazunov (U.R.S.S.),

Craiova 2—1 (1—1). Toate acestea 
sînt victorii socotite dinainte norma
le. Ca și victoria cu 2—0 obținută 
<jg Steaua la Brașov în avans (la 30 
martie) in contul acestei etape.

Pe deasupra rezultatelor de pe ta
belele de marcaj, etapa de ieri a 
ridicat iarăși problema unor arbitra
je. Spre exemplu, multe și impor
tante erori au fost văzute in partida 
foarte disputată dintre Sportul Stu
dențesc si Rapid, condusă total ne
mulțumitor de Cristian Teodorescu 
din Buzău. Acesta a reușit să facă 
dintr-un joc liniștit (chiar Si după 
ce eliminase, motivat, pe Bucico de 
la Sportul) un joc care să-i ridice 
probleme, de o dificultate evident 
peste competenta sa. Lanțul greșe
lilor sale (încă o eliminare — de 
data aceasta pripită — a lui Coras; 
un cartonaș galben acordat gratuit 
și altele neacordate, deși s-ar fi cu
venit) a stricat pur si simplu spec
tacolul sportiv din repriza a doua. 
Primul vicepreședinte al Federației 
de fotbal, cît și președintele colegiu
lui de arbitri — prezenți la acest 
meci — aveau aceleași opinii defa
vorabile, exprimînd. Ia adresa arbi
trajului in cauză, critici cit se poate 
de severe. înseamnă, prin urmare, 
că prestația respectivă va fi anali
zată cu exigentă de forul federal.

Arbitrajul din Regie, ca și alte ar
bitraje din provincie, despre greșeli
le cărora se refereau crainicii radio, 
subliniază necesitatea ca în această 
ultimă parte a campionatului, cind 
lupta sportivă se întețește, să fie 
delegați să conducă arbitrii noștri 
cei mai valoroși, cu autoritate indis
cutabilă. Este inexplicabil de ce ieri 
mai mulți dintre aceștia — I. Igna, 
I. Crăciunescu. D. Petrescu. Gh. 
Constantin. R. Petrescu. Fl. Popes
cu, M. Salomir. A. Porumboiu — nu 
au fost programați. lipsind etapa de 
aportul lor competent.

G. MITROI 
★

urmați de Daniel Cioca (România) și 
Samuel. Vardanian (U.R.S.S.) — cite 
5 victorii.

In competiția feminină, primul loc 
este ocupat de Iaroslava Michoskova 
(Cehoslovacia) — 6 yictorii, urmată 
de Otilia Bădescu (România) și Ga
briela Wirth (Ungaria) — 5 victorii 
fiecare.

Fărădelegea organizată: puterea „sindicatelor crimei"
Sub titlul „Ii cunoaștem pe cei din umbră". Fărădelegea organizată : 

puterea „sindicatelor crimei", revista „DER SPIEGEL" a publicat o am
plă anchetă despre extinderea criminalității în R.F.G. — fenomen a cărui 
amploare și gravitate provoacă îngrijorare atît în rindul opiniei publice, 
cit și al autorităților. în continuarea dezvăluirilor publicației vest-ger- 
mane, prezentate^ în „Scinteia" din 17 și 19 martie a.c., reproducem, in 
formă prescurtată, partea a treia, și ultima, a acestei investigații.

Cum sînt „igienizați" 
banii cîștigați prin crimă

Imensele sume acumulate prin 
crimă suferă o operațiune temeini
că de aseptizare, după care nimeni 
nu-și mai poate da seama cit de 
„murdari" au fost initial acești 
bani. (N. red. : nu este vorba, de
sigur, de o operație de curățire 
propriu-zisă, fizică, a bancnotelor ; 
termeni ca spălare, igienizare, cu
rățire sint folosiți in Occident ca 
denumiri pentru activitățile ce 
urmăresc să dea o justificare 
„legală" sau o aparență „ono
rabilă" provenienței, sursei bani
lor procurați pe căi criminale), 
în primul rind, ei sint depuși 
în bănci elvețiene sau investiți în 
firme-tantomă din adevăratele 
„oaze" caraibiene ale finanțelor, 
insulele Cayman. Ce-i drept, marile 
averi acumulate de mafie sint so
cotite drept „călciiul lui Abile" al 
Criminalității organizate, deoarece 
atit bănet este greu de manipulat. 
Mai marii organizației criminale au 
insă grijă să depășească acest in
convenient. Cu „Igienizarea" bani
lor sînt însărcinați să se ocupe 
adevărati profesioniști în materie.

în urma cercetărilor întreprinse 
de Biroul de criminalistică din 
Stuttgart, a reieșit că în landul 
Baden-Wiirtemberg sint aduși la 
„curățătorie" pînă și bani a’ gang
sterilor din mafia americană. Cosa 
Nostra. în 1984 a fost arestat un 
om de afaceri vest-german care, 
cu ajutorul unei bănci din Zfirich. 
intr-atît a „pl’mbat" nentru clien- 
t’l săi americani cei 190 de milioa
ne de dolari încredințați incit a- 
cestla au căpătat un chin nou. cu
rat. ant să se Întoarcă fără teamă 
in Lumea Nouă. Acest prestidigita

tor al finanțelor întreținea un ade
vărat imperiu de firme comerciale, 
cît și un comerț cu diamante, nu
mai și numai pentru a putea „igie- 
niza" conturi cu sume avind multe 
zerouri la coadă.

De la începutul acestui deceniu 
au devenit tot mai vizibile și ur
mele lăsate în R.F.G. de „sindica
tele crimei" din Italia și S.U.A. 
„Atunci cind. în răstimp de numai 
d jumătate de an. ard. la Miinchen, 
opt restaurante italienești nu se 
mai poate vorbi de o simplă coinci
dență", remarca un reprezentant al 
Biroului de criminalistică din acest 
oraș. Prezenta și-o fac simțită deo
potrivă Mafia. Camorra. Cosa Nos
tra și ’Ndrangheta, toate aceste or
ganizații avînd filiale in întreaga 
tară. Iar gratie înaltului lor „pro
fesionalism". criminalitatea vest- 
germană locală a „importat" cu 
ușurință forme mai dure „de lu
cru".'

Structura „sindicatelor crimei" 
s-a consolidat de-a lungul timpu
lui. La bază există o mulțime de 
„pălmași", cărora le revine munca 
„de jos". Sînt așa-numitii „soldați". 
Urmează apoi „tehnicienii", adică 
specialiștii. Printre ei se numără și 
cei care poartă pe sub trenci arme 
și pun dinamită acolo unde „este 
nevoie". în fruntea organizației se 
află așa-numitii „losotenenți" care, 
în majoritatea cazurilor, duc apa
rent o viată perfect legală. Ei sînt 
..nașii". „Cu egală strictete si pro- 
fesionalitate se organizează toate 
filialele crimei, inclusiv cele care 
acționează din ordinul «nașilor» din 
Palermo și Napoli", subliniază 
orocuroarea Adelheid Werner, și, la 
fel ea odinioară emigrants italieni, 
mafiotii de azi trimit cu conștiin
ciozitate banii „agonisiți" printre'

străini rudelor rămase acasă. în su
dul Italiei.

Teroarea și frica — 
„regulile de aur" 

ale mafiei
Cooperarea dintre grupele inter

naționale de gangsteri și cele vest- 
germane este cit se poate de bună. 
Nu-i de mirare, de vreme ce și 
unele, și celelalte lucrează călăuzin- 
du-se după aceleași reguli. Crimi- 
naliștii le numesc „regulile de aur" 
ale crimei organizate.

Grupele seamănă teroare, răs- 
pindesc teamă atit în interior, cit 
și in exterior. Ele lucrează conspi
rativ și aproape întotdeauna recurg 
la corupție. Frica este un „însoți
tor indispensabil, care face ja tran
zacțiile să se desfășoare impecabil 
și să devină inutilă încheierea de 
contracte in scris". Astfel descri3 
ziaristul de televiziune Lindlau, in 
best-sellerul său. „Der Mob". prin
cipiul de căpătîî al onorabilei so
cietăți Mafia. El citează în conti
nuare pe generalul Dalia Chiesa. 
care apoi avea să fie ucis de mafia 
Siciliană : „Dacă ar putea să se de
cidă toți oamenii să nu le mai fie 
.frică, aceasta ar însemna sfîrșitul 
mafiei".

O asemenea hotărîre este insă 
greu de luat atunci cind lucrurile 
se petrec ca la Hamburg. în nici 
un alt oraș vest-german nu s-au 
înregistrat pînă in prezent atitea 
victime căzute pradă criminalității 
organizate ca aici. Un singur uci
gaș plătit a răpus la Hamburg cinci 
oameni de afaceri, care ajunseseră 
să se certe cu superiorii lor in
tr-ale traficului de cocaină. O ast
fel de „sentință" este plină de în
vățăminte pentru întreaga rețea a 
traficanților. Docilitate absolută, 
tăcere de mormint și disciplină de 
fier — iată regulile de bază după 
care trebuie să se comporte, sub 
amenințarea morții, și mafiotii 
vest-germani.

„Lupara bianca" se numește in 
Sicilia o deosebit.de eficientă me
todă a criminalității organizate. In 
ce constă ea ? Pur si simplu victi
ma dispare fără urmă ori moare 
în împrejurări imposibil de eluci
dat. Nimeni nu poate stabili nici in 
R.F.G. cum au sfîrșit victimele 
unor acte inspirate de o ..Lupara 
bianca" locală. Atunci cind însă un 
martor care a făcut depoziții în le
gătură cu o crimă se împușcă s.n- 
gur in împrejurări misterioase. Iar 
apoi se mai și așază pe o grăma
dă de gunoi, anchetatorii devin bă
nuitori. Este cazul unuia dintre 
martorii din procesul intentat celui 
bănuit de uciderea, la Hamburg, 
chiar în incinta sediului poliției, a 
procurorului Bistry.

Si chiar atunci cind se tntlmplă 
ca vreun făptaș să poată fi con
damnat. este vorba numai de „peș
tișori", și nu de „rechinii" mafiei.

„Caracatița"
cu zeci de tentacule

„O asemenea organizație este ca 
o caracatiță căreia nu-i poți tăia 
decit cel mult un tentacul și nici
odată capul" — precizează Heinz 
Walch, expert al Biroului de cri
minalistică • din Stuttgart. „Și a- 
ceasta deoarece nici măcar făptașii 
pe care îi prindem nu știu cine se 
află in virful ierarhiei fărădelegii 
organizate".

In schimb, în multe cazuri, an-’ 
chetatorii știu prea bine cine sint 
„nașii". Bunăoară, le este cunos
cut numele „nașului" care se află 
in spatele crimei împotriva procu
rorului Bistry. „Vrăbii" care să „ci
ripească" asemenea nume se găsesc 
ușor. De dovedit insă nu se poate 
dovedi nimic.

„ti cunoaștem pe toți oamenii 
din umbră" — declară procurorul 
W. Scherner, din Miinchen, dar 
nu-i putem înhăța. deși la Biroul 
de criminalistică al landului nostru 
s-au adunat despre ei și faptele 
lor dosare care egalează ca mări
me o carte de telefon". într-ade- 
văr, pasibile de pedeapsă, pe bază 
de probe certe, se dovedesc a fi 
numai unele delicte minore. Exact 
ca tn cazul lui Al Capone, marele 
gangster din Chicago, care a ucis 
peste 100 de oameni. Nici el n-a 
putut fi condamnat decit pentru... 
evaziune fiscală. In seara de 27 
aprilie 1926, la Chicago a fost ucis 
în plină stradă procurorul 
Mc.Swiggin. Din ordinul lui Al Ca
pone. Iar temeiul acestei „sentințe" 
a fost același ca în cazul procuro
rului Bistry. Și anume că respec
tivul știa prea multe despre mafia. 

•Nici pînă in ziua de azi nu s-a 
putut insă dovedi că adevăratul 
criminal a fost AI Capone.

Trebuie să recunoaștem, totuși, că, 
in ultimul an. în Statele Unite s-au 
înregistrat reale succese în comba
terea mafiei. Numai la New York 
au fost condamnați 17 capi mafloti. 
In ultima vreme, tot mai mulți 
reprezentanți vest-germani ai for

țelor care acționează contra crimi
nalității organizate fac deplasări, 
„in interes de serviciu". în S.U.A. 
Nu este de mirare, deoarece erimi- 
nalistii din R.F.G. se simt neajuto- 
rati in fața mafiei din propria lor 
țară. în prezent, politia intenționea
ză să lupte contra criminalității or
ganizate. lăsindu-se călăuzită de un 
principiu complet nou, Cuvîntul de 
ordine va fi : „Ținta noastră — a- 
devăratul vinovat !“. Altfel spus, 
oamenii de ordine își propun să 
dovedească vinovăția „oamenilor 
din umbră".

Juriștii insistă asupra necesității 
întăririi prevederilor referitoare la 
„protejarea martorilor" care fac 
depoziții împotriva răufăcătorilor. 
Astfel, mafia nu s-ar mai putea 
baza in aceeași măsură ca pină a- 
cum pe „principiul fricii".

„Banii murdari" de jos — 
investiți la „etajele 

superioare" ale societății
Multor experți tn domeniul cri

minalității organizate le-a devenit 
limpede că nici măcar cu martori 
și cu denunțători bine blindați nu 
vor putea fringe puterea întreprin
derilor crimei ; „Ce folos că-i prin
dem pe vinovați dacă rut le putem 
lua Si averile agonisite ?“ — se în
treabă o personalitate a lumii po
litice.

Hotărit lucru, banii nu pot fl re
cuperați. Ce-i drept, juriștii poli
tiei preconizează adoptarea unor 
reglementări prin care, o dată cu 
făptașii, să fie capturată si averea 
lor. în realitate, nu există nici un 
fel de șanse de reușită. Și aceasta 
deoarece respectivii bani „murdari" 
au fost deia investiți în afaceri 
perfect legale, dună o prealabilă 
punere la adăpost și temeinică 
„spălare".

Erich Rebscher, anchetator al 
Biroului federal de criminalistică 
$1 expert in probleme de criminali
tate organizată, susține că a deve
nit o certitudine faptul că „afaceri 
legale sint împletite intr-un mod 
extrem de eficient cu altele ilega
le". Iar ciștigurile ilicite se inves
tesc. In principal, in bunuri imo
bile, tn tară si în străinătate, sau 
se plasează în diverse afaceri le
gale (comerț, prestări de servicii).

Hoți de talcioc fură de la talcioc 
lucruri pe care le vind apoi negus
torilor de talcioc. Iată un princi
piu de acțiune pe baza căruia 
„prea onorabila" societate mafia a 
ajuns să realizeze, in continuare, 
afaceri de miliarde de mărci. Alt
fel spus, lumea „de jos" fură sume 
de miliarde de la diferitele etaje 
ale economiei, dună care banii sint 
reintroduși, an de an. in același 
edificiu a! lumii „de sus" prin in
termediul unor bănci abile.

în fața unei asemenea situații, 
un specialist al Biroului federal de 
criminalistică comentează : „Tot 
așa si lumea de sus va ajunge să 
aparțină lumii interlope".
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NICOLAE CEAUSESCU ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU

O strălucită acțiune politică, in numele ideilor 
colaborării, progresului si înțelegerii internaționale

RELATĂRI Șl COMENTARII IN PRESA DIN DIFERITE ȚĂRI

Noua și strălucita misiune politică de pace, prietenie și colatțorare 
internațională întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu; în țări de pe continentul asiatic și in 
Australia, convorbirile prietenești la nivel înalt româno-pakistaneze, 
desfășurate la Karachi, și convorbirile prilejuite de- vizita la București 
a președintelui Republicii Zair, pozițiile ferme, constructive față de 
principalele probleme ce frămîntă omenirea, exprimate în cursul 
acestor convorbiri de șeful statului român, sînt reflectate pe larg de 
mijloacele de informare în masă din diferite țări ale lumii.

Sînt oglindite, totodată, realizările poporului nostru pe calea ridicării 
țării pe noi culmi de progres' și civilizație.

„Președintele României—un mare erou al păcii11
Convorbirile prietenești desfășu

rate la Karachi intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășa Elena Ceaușescu și pre
ședintele Republicii Islamice Pa
kistan, Mohammad Zia-ul Haq, s-au 
aflat in centrul atenției mijloacelor 
de comunicare în masă pakista
neze, care au rezervat spații largi 
acestui important eveniment.

Ziarul pakistanez de limbă en
gleză ..MORNING NEWS" a pu
blicat un supliment special dedicat 
României și convorbirilor la nivel 
înalt româno-pakistaneze. Supli
mentul cuprinde articole, comenta
rii. precum și date biografice ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
fotografii înfățișind pe șeful sta
tului român și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

„într-o perioadă scurtă de timp 
istoricește — subliniază ziarul in 
articolul intitulat „România de azi 
— țară in plin avînt" — România 
s-a transformat dintr-o țară slab 
dezvoltată intr-un stat cu o indus
trie modernă și o agricultură în 
plină dezvoltare, iar la sfîrșitul 
planului cincinal in curs ea va 
deveni o țară mediu dezvoltată".

După ce prezintă numeroase ci
fre și date despre progresul înre
gistrat de țara noastră în toate 
domeniile, ziarul precizează că pro
gramele de dezvoltare ale Româ
niei. ca și cele ale altor state ale 
lumii, pot fi realizate numai în 
condițiile colaborării internaționale, 
încrederii, securității și păcii. De
finind acest postulat, președintele 
Nicolae Ceaușescu a imprimat prin
cipialitate și -dinamism politicii 
externe a României, a impulsionat 
extinderea și consolidarea relațiilor 
internaționale ale țării, inițiind 
demersuri susținute pentru soluțio
narea constructivă și durabilă a 
marilor probleme care confruntă 
omenirea. în relațiile sale externe 
..România promovează cu cea mai 
mare fermitate principiile dreptului 
internațional ■— respectarea inde
pendenței și a suveranității națio
nale. egalitatea deplină în drepturi, 
neamestecul în afacerile inte-ne 
ale altora, nerecurgereâ la forță și 
la amenințarea cu forța. Transfor
mate într-un program politic de 
inițiativă și acțiune, aceste norme 
au asigurat și garantat poporului 
român condiții de muncă pașnică, 
de securitate totală", arată cotidia
nul pakistanez.

în articolul „Președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu — mare 
erou al păcii" se arată : De peste 
22 de ani. România este condusă 
cu strălucire de președintele

„Afirmare plenară a științei românești11
Despre realizările României se 

vorbește în articolul intitulat „Un 
popor care are încredere in el în
suși": „în alegerea drumului Româ
niei spre progres, se mențio
nează în articol, președintele 
Nicolae Ceaușescu și-a afirmat ca
pacitatea excepțională de a-și înțe
lege vremea, de a defini teze, con
cluzii de importanță vitală pentru 
construcția economico-socială. în 
viața țârii, în viața întregului popor 
s-a produs o cotitură radicală. Mă
rețele înfăptuiri din acești ani și-au 
aflat ca viu izvor concepția 
revoluționară a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. a cărui gindire 
originală, profund științifică repre
zintă filonul de aur al continuității 
marilor valori ce au fost făurite, 
de-a lungul unei istorii tumultuoase, 
in vatra milenară in care s-a for
mat și și-a continuat fără întreru
pere dezvoltarea poporul român. 
Temerarele sale fapte sint temelia 
trainică a marilor cuceriri din 
epoca deschisă de Congresul al IX- 
lea al Partidului Comunist Român. 
Ele au fundamentat o veritabi
lă doctrină nouă — Doctrina 
Ceaușescu.

Caracterul unitar al acestei doc
trine social-politice. prin care sînt 
abordate cu forță de pătrundere 
fenomene și probleme ale vieții in
terne 'a țării și ale lumii contem-

—-----------------------------

Nicolae Ceaușescu. Poporul român 
și-a încredințat destinele acestui 
mare om politic, in a cărui perso
nalitate. inflăcârata iubire de patrie 
se împletește cu răspunderea pentru 
soarta iiVregii omeniri. Perioada 
inaugurata cu peste 22 de ani in 
urmă in istoria României este pe 
bună dreptate definită ..Epoca 
Nicolae Ceaușescu". pentru că 
într-adevăr în viața acestei țări 
prietene s-a deschis, atunci, in 
anul 1965. o epocă nouă, fără pre
cedent. prin rodnice și mărețe în
făptuiri. in existenta milenară a 
poporului ce muncește și trăiește 
in vatra sa strămoșească.

Nicolae Ceaușescu este un luptă
tor activ pentru pace, în condiți
ile în care în întreaga lume se 
agravează tensiunile, se acumu
lează noi arme ucigătoare, este 
amenințat direct dreptul funda
mental al oamenilor, al popoare
lor la viață. Inițiativele sale de 
pace sint menite să deschidă căi 
noi, realiste, in vederea restabili
rii climatului de destindere, a fău
ririi unei lumi fără arme și fără 
războaie. Și este un adevăr al 
vremii noastre că progresele ob
ținute de România în toate dome
niile vieții economico-sociale, po
litica sa internațională realistă și 
constructivă fac să se vorbească 
în întreaga lume cu respect și cu 
inaltă considerație despre persona
litatea proeminentă a președin
telui Nicolae Ceaușescu.

Pe primul plan al întregii sale 
politici internaționale, se subli
niază în articol. România situează 
lupta pentru pace. In concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
această luptă poate fi victorioasă 
numai prin unirea eforturilor tu
turor popoarelor, ale forțelor pro
gresiste, realiste, de pretutindeni.

România a trecut în mod uni
lateral la reducerea cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare, de la București 
a pornit chemarea către toate ță
rile lumii de a trece, fiecare, la o 
reducere civ cel puțin 5 la sută a 
înarmărilor, chiar înaintea reali
zării unui acord corespunzător în 
această privință. Președintele 
Nicolae Ceaușescu subliniază ferm 
că vremea vorbelor despre pace a 
trecut. Acum este vremea fapte
lor !

De fapt, după referendum, au 
fost întreprinse acțiuni prin care 
reducerea cheltuielilor militare in 
România se apropie de 10 la sută. 
Inițiativa României s-a bucurat de 
un puternic ecou internațional, atit 
datorită caracterului ei unic pină în 
prezent, cit și mesajului umanist pe 
care îl conține, subliniază ziarul.

porane, ilustrează concepția supe
rioară despre societate și oameni a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
priceperea de a raporta în per
manență tezele generale la realită
țile concrete, de a defini, printr-o 
armonioasă îmbinare a teoriei cu 
practica, un program cuprinzător 
de acțiune creatoare, în deplină 
concordanță cu tot ce a adus nou 
știința modernă, cu toate progresele 
cunoașterii, cu dinamica realității 
înseși. Doctrina Ceaușescu se înte
meiază pe o filozofie politică activă, 
novatoare — care are ca idee cen
trală asigurarea progresului multi
lateral al țării prin eforul propriu 
al poporului român".

Trecînd în revistă dezvoltarea in
dustriei, a agriculturii, științei și 
învățămintului, concluzia artico
lului este că ..în anii de cind 
Nicolae Ceaușescu. acest mare om 
politic, conduce țara, poporul a în
țeles. a muncit și ă învățat pentru 
st înfăptui mai mult, mereu mai 
mult, mai bine, mereu mai bine, 
pentru a arăta lumii ce poate să 
realizeze un popor liber, stăpîn pe 
destinele sale".

„Afirmarea plenară a științei 
românești" este titlul articolului în 
care se arată că „știința româneas
că a devenit, în ultimii 20 de ani, 
forța motrice majoră a progresului 
social-economic, un factor al nou

lui, al perfecționării și moderniză
rii. capabil să asigure dezvoltarea 
armonioasă și echilibrată a tuturor 
ramurilor in funcție de necesitățile 
economiei naționale, de cele mai 
moderne tendințe ale științei și 
tehnologiei mondiale.

Prin Consiliul Național al Știin
ței și învățămintului, condus de un 
savant de prestigiu mondial, aca
demician doctor inginer Elena1 
Ceaușescu, știința românească se 
concentrează asupra problemelor 
majore rezultate din planurile de 
dezvoltare a României, promovînd, 
în principal, sectoarele legate de 
progresul tehnico-științific și a- 
sigurînd dezvoltarea la parametri 
superiori a tuturor ramurilor. Aces
te premise dau siguranța că în ac
tualul cincinal și pînă la finele mi
leniului, știința românească își va 
spori contribuția la dezvoltarea 
economică a României, bazindu-se

Dialog rodnic, înțelegeri constructive
Un alt ziar de limbă urdu — 

„NAWA IWAQT" — s-a referit Ia 
convorbirile prietenești la nivel 
înalt româno-pakistaneze, estimînd 
că această nouă întilnire dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Zia-ul Haq a consti
tuit un prilej pentru cei doi șefi 
de stat de a aborda, pe lingă pro
bleme de interes bilateral, și pro
bleme regionale și internaționale.

Relevînd probleme abordate de 
președintele Nicolae Ceaușescu în 
toastul rostit la dineul oferit în 
onoarea sa de către președintele 
Pakistanului, ziarul ..MORNING 
NEWS" pune în evidență dorința 
exprimată ca relațiile, economice 
dintre cele două țări să se ridice 
la nivelul relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-pakisțaneze.

La rîndul său, ziarul „PAKIS
TAN TIMES" sublinia că întîlnirea 
de la Karachi dintre cei doi șefi 
de stat a fost un prilej pentru o 
analiză a stadiului relațiilor ro
mâno-pakistaneze, influențate fa
vorabil de convorbirile la cel mai 
înalt nivel de pînă acum.

Relatări și ample comentarii re
feritoare la convorbirile priete
nești la nivel înalt, româno- 
pakistaneze au publicat, de aseme
nea. ziarele pakistaneze „DAWN", 
„BUSINESS RECORDER" și „THE 
MUSLIM".

La rîndul lor, POSTURILE DE 
RADIO și TELEVIZIUNE PAKIS
TANEZE au transmis, în cadrul 
emisiunilor de știri in limbile en
gleză și urdu. relatări și comen
tarii privind întîlnirea prieteneas
că dintre președintele României și 
președintele Pakistanului, subli
niind că aceasta contribuie la strîn- 
gerea în continuare a relațiilor de 
prietenie și conlucrare fructuoasă 
dintre cele două țări. în folosul 
popoarelor român și pakistanez, al 
destinderii și păcii.

Agențiile de presă „ASSOCIA
TE!) PRESS OF PAKISTAN" 
(A.A.P.) și ..PAKISTAN PRESS 
INTERNATIONAL" (P.P.I.) au evi
dențiat, în relatările lor. că escala 
la Karachi este prima etapă a vi
zitelor pe care le efectuează pre
ședintele României in țări din 
Asia și zona Pacificului.
Președintele României, 

Nicolae Ceaușescu, a avut convor
biri oficiale cu președintele Pakis
tanului, Zia-ul Haq, prilej cu care 
s-a evidențiat că în ultimii ani co
laborarea dintre cele două țări s-a 
desfășurat in condiții favorabile și 
a fost exprimată dorința ca rapor
turile româno-pakistaneze să fie 
extinse, relatează agenția iugoslavă 
TANIUG.

S-a constatat — scrie agenția — 
că cele două țări au poziții identi
ce sau foarte apropiate in special 
în privința dezarmării, in primul 
rînd a celei nucleare, lichidării 
subdezvoltării si instaurării noii 
ordini economice internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu. 
vizitează, de asemenea, Indonezia, 
Australia, Vietnamul și Mongolia. 
Se aoreciază că vizitele președinte
lui României vor fi consacrate ex
tinderii cooperării dintre România 
și aceste țări, îndeosebi în dome
niul economic, notează Taniug.

în cadrul convorbirilor de la 
Karachi dintre președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu. și pre
ședintele Pakistanului, Zia-ul Haq, 
relevă agenția egipteană M.E.N.A., 
s-a subliniat necesitatea organiză
rii unei conferințe internaționale 
de pace asupra Orientului Mijlociu, 
sub egida O.N.U., la care să parti
cipe cu drepturi egale toate părțile 
interesate, inclusiv O.E.P. și Israe
lul, precum și membrii permanenți 
ai Consiliului de Securitate. 

pe propriile cercetări, pe promo
varea celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii mondiale în toate 
compartimentele de activitate".

Ziarul pakistanez de limbă en
gleză ..DAILY NEWS" a consacrat 
un articol personalității președin
telui Nicolae Ceanșescu, politicii și 
inițiativelor sale de pace, tezelor 
șefului statului român potrivit că
rora pacea este bunul cel mai de 
preț al omenirii. Ziarul insoțeș- 
te articolul cu fotografiile pre
ședintelui României și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Cel mai mare cotidian de limbă 
urdu din Pakistan — „JANG" — a 
publicat articolul „Președintele 
României, Nicolae Ceaușescu — 
Apel către toate popoarele pentru 
a-și uni forțele împotriva subdez
voltării și a inegalităților economice 
existente între țările lumii".

Relatind despre întîlnirea de la 
Karachi, agenția austriacă de pre
să A.P.A. a relevat, dintre mul
tiplele probleme aflate pe agenda 
convorbirilor, faptul că președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mohammad Zia-ul Haq s-au pro
nunțat pentru rezolvarea politică a 
situației din Afganistan și Kampu- 
chia.

Convorbirile la nivel înalt româ- 
no-zaireze, prilejuite de vizita pre
ședintelui Republicii Zair in țara 
noastră, fac obiectul unor ample 
relatări ale mijloacelor de infor
mare in masă de peste hotare.

Cu prilejul acestor convorbiri — 
scrie agenția T.A.S.S. — a fost 9- 
vidențiată necesitatea imperioasă 
a intensificării eforturilor pentru 
realizarea de noi acorduri in direc
ția eliminării armelor nucleare 
strategice, pentru oprirea militari
zării Cosmosului. pentru înfăp
tuirea în practică a unui program 
cuprinzător de dezarmare.

Este relevată, de asemenea, a- 
precierea comună că soluționarea 
problemelor economice mondiale, 
lichidarea subdezvoltării și edifica
rea unei noi ordini economice in
ternaționale constituie cerințe im
perative pentru pacea și secu
ritatea popoarelor.

în comunicatul comun rom.ino- 
zairez — subliniază agenția A.D.N. 
din R.D. Germană — sînt salutate 
eforturile ce se întreprind pe plan 
regional pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă fără arme nu
cleare si chimice si este exprimat 
sprijinul față de crearea unor ast
fel de zone în centrul și nordul 
Europei, precum și în alte regiuni 
ale lumii. Președintele Republicii 
Socialiste România și președintele 
Republicii Zair apreciază necesară 
organizarea unei conferințe inter
naționale în problema O-ientului 
Mijlociu, sub egida O.N.U., cu 
participarea tuturor părților inte
resate. Cei doi șefi de stat s-au 
pronunțat, totodată, pentru înceta
rea imediată a ostilităților dintre 
Iran si Irak și soluționarea dife
rendelor dintre ele pe cale pașnică.

Agenția menționează, de aseme
nea. că s-a convenit asupra dez
voltării. în continuare, a relațiilor 
dintre România si Zair, în special 
pe plan economic.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mobutu Șese Seko au avut un 
schimb de păreri în legătură cu 
aspectele actuale ale vieții politice 
internaționale, subliniază CHINA 
NOUA. în acest cadru, o atenție 
specială a fost acordată probleme
lor privind încetarea cursei înar
mărilor și trecerea la măsuri con
crete de dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară, rezolvării 
tuturor diferendelor dintre state 
numai pe cale pașnică, prin trata
tive, soluționării globale a proble
melor subdezvoltării — inclusiv a 
datoriilor externe.

Agenția spaniolă EFE 4une în 
evidență poziția președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a președinte
lui Zairului de condamnațe în mo
dul cel mai ferm a politicii de a- 
partheid și cerința exprimată de a 
se pune capăt acțiunilor agresive 
și rasiste ale Africii de Sud împo
triva statelor africane Independente 
vecine.

Cei doi președinți, scrie agenția, 
au apreciat necesară organizarea 
unei conferințe internaționale in 
problema Orientului Mijlociu, sub 
egida O.N.U., cu participarea tu
turor părților interesate.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mobutu au exami
nat, totodată, relațiile bilaterale, 
modalitățile de extindere și adîn- 
cire a lor, relatează EFE.

(Agerpres)

IN SPRIJINUL 
DEZVOLTĂRII

COOPERĂRII BALCANICE
ATENA 9 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută corespondentului 
la Atena al agenției Taniug. minis
trul grec al transportului și comuni
cațiilor, Kostas Bantouvas, a subli
niat că a sosit timpul ca popoarele 
din Balcani să folosească poziția 
geografică favorabilă a țărilor lor nu 
numai pentru dezvoltarea transpor
turilor și a cooperării reciproce, dar 
și pentru schimburile comerciale 
dintre Europa și Orientul Mijlociu 
și Africa de nord.

El a apreciat că viitoarea reuniune 
de la Belgrad a miniștrilor transpor
turilor din țările baleanice poate 
contribui la promovarea cooperării 
in acest domeniu, accelerind de ase
menea colaborarea economică, ști
ințifică, tehnică și culturală și dez- 

, voltind prietenia între popoarele 
balcanice.

Tratativele 
sovieto-americane cu privire 
la armele nucleare și cosmice 

Continuă preqătirea 
proiectului de acord 

vizînd reducerea cu 50 la sută 
a armelor strateqice

GENEVA 9 (Agerpres). — în ca
drul tratativelor sovieto-americane 
cu privire la armele nucleare și cos
mice au continuat activitățile legate 
de pregătirea , proiectului de acord 
și a documentelor adiacente cu pri
vire la reducerea cu 50 la sută a 
rachetelor strategice. După cum in
formează agenția T.A.S.S., delegația 
sovietică a făcut o serie de propu
neri suplimentare in vederea con
venirii viitoarelor înțelegeri. La rin- 
dul său, precizează agenția citată, 
delegația americană a făcut propu
neri cu caracter redacțional, in ve
derea eliminării unor deosebiri din 
cadrul textelor.

„Un prim pas pe calea 
soluționării

3

problemei afgane"
Declarația secretarului 

general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U.. 
Javier Perez de Cuellar, și-a ma
nifestat satisfacția față de înche
ierea cu succes a negocierilor indi
recte afgano-pakistaneze de la Ge
neva, desfășurate sub auspiciile 
Națiunilor Unite — transmit agen
țiile de presă. Totodată, secretarul 
general al O.N.U, consideră că acor? 
durile convenite la Geneva vor con
stitui un: prim pas pe calea regle
mentării problemei afgane și solicită 
din partea celor interesați aplicarea 
cu bună credință a prevederilor 
acestora.

Negocierile privind 
statutul bazelor 

militare ale S.U.A. 
din Filipine

MANILA 9 (Agerpres). — în ca
drul negocierilor de la Manila re
feritoare la statutul bazelor mili
tare ale S.U.A. din Filipine. minis
trul de externe filipinez. Râul Man- 
glapus. a cerut Statelor Unite să so
licite guvernului filipinez „aproba
rea prealabilă" și nu doar să-l 
consulte in ceea ce privește insta
larea rachetelor cu rază lungă de 
acțiune la bazele militare americane 
Subic Bay și Clark. Totodată, el a 
cerut părții americane să ceară a- 
sentimentul Filipinelor in cazul folo
sirii instalațiilor militare pentru 
misiuni de luptă în alte condiții de- 
cit cele prevăzute de tratatul de 
apărare dintre cele două țări, infor
mează agenția China Nouă.

Dacă propunerea lui Manglapus va 
fi acceptată, opinează observatorii. 
Statele Unite nu vor putea folosi 
forțele și instalațiile din Filipine 
pentru lansarea unor operațiuni mi
litare în străinătate.

încheierea sesiunii
Comisiei O.N.U. 

pentru așezările umane
NEW DELHI 9 (Agerpres). — La 

New Delhi s-au incheiat lucrările 
celei de-a Xl-a sesiuni a Comisiei 
O.N.U. pentru așezările umane prin 
adoptarea unui plan de acțiune care 
prevede ca in următorii 20 de ani 
să dispară problema lipsei adăpos
turilor sau a locuințelor necorespun
zătoare. problemă care va afecta, 
conform calculelor actuale, aproxi
mativ un miliard de persoane pînă 
în anul 2000. S-a constatat cu acest 
prilej că doar 66 de țări în curs de 
dezvoltare au realizat în cursul 
anului trecut schimbări substanțiale 
în programele lor naționale privind 
locuințele, dar a fost exprimată con
vingerea că se pot găsi soluții pen
tru rezolvarea acestei probleme în 
toate țările lumii, informează agen
ția I.P.S.

Convorbiri româno - sovietice privind 
extinderea colaborării tehnico-științifice

MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 
Moscova au avut loc întîlniri între 
tovarășul Ion Ursu. prim-vicepre- 
ședlnte al Comitetului Național pen
tru Știință și Tehnologie, și condu
cerile Academiei de Științe a 
U.R.S.S. și Comitetului de Stat pen
tru Știință și Tehnică.

Cu acest prilej, din partea tovară
șei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Consiliu
lui Național al Științei și învățămin- 
tului. s-au transmis tovarășului Gurii 
Marciuk. președintele Academiei de 
Științe a U.R.S.S.. conducerii Comi
tetului de Stat pentru Știință și Teh
nică, oamenilor de știință sovietici, 
salutări cordiale. însoțite de urări de 
noi succese in activitatea ce o des
fășoară pentru dezvoltarea științei și 
tehnologiei în Uniunea Sovietică.

Tovarășul Gurii Marciuk și repre
zentanții conducerii Comitetului de 
Stat pentru Știință și Tehnică, ex- 
primînd mulțumiri în numele insti
tuțiilor pe care le reprezintă, al oa
menilor de știință sovietici, au ru
gat să se transmită tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu cele mai alese urări de 
sănătate, de noi și importante suc

La Biblioteca centrală a municipiului Wuhan 
din R.P. Chineză 

Deschiderea unei expoziții 
de carte românească

BEIJING 9 (Agerpres). — La Bi
blioteca centrală a municipiului 
Wuhan, capitala provinciei chineze 
Hubei, oraș înfrățit cu municipiul 
Galați, a fost deschisă o expoziție 
de carte românească.

La loc de frunte sint pre
zentate operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in limba română 
și limba chineză, precum și in 
limbi de circulație internațională. 
De asemenea, sint expuse lucrări 
științifice ale tovarășei, academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

Expoziția mai cuprinde volume 
consacrate realizărilor obținute de 
poporul nostru in construirea so
cialismului.

Sesiunea Adunării Naționale a Poporului Chinez
Aprobarea numirii tovarășului Li Peng în funcția de premier 

al Consiliului de Stat
BEIJING 9 (Agerpres). — La Bei

jing au continuat simbătă lucrările 
sesiunii Adunării Naționale a Po
porului Chinez (parlamentul) — re
latează agenția China Nouă.

Deputății au aprobat numirea de 
către președintele R.P. Chineze, 
Yang Shangkun, a lui Li Peng, 
membru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, in funcția de premier al 
Consiliului de Stat (guvernul) al 
R.P. Chineze. «

în cadrul aceleiași ședințe, a fost 
aprobată numirea de către Deng 
Xiaoping, președintele Comisiei Mi
litare Centrale a R.P. Chineze, a lui 
Zhao Ziyang. secretar general al 
C.C. al P.C. Chinez, și Yang Shang

Plenara C. C. al P. C. din Cehoslovacia
PRAGA 9 (Agerpres). — La Pra- 

ga s-au desfășurat lucrările plena
rei C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
care a dezbătut pe baza Raportului 
prezentat de Milos Jakes, secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. probleme ale activității 
partidului de perfecționare a meca
nismului economic și de dezvoltare 
a democrației socialiste. In legătu
ră cu problemele discutate plenara 
a adoptat o hoțărîre.

Parlamentul latino-american condamnă amestecul
S.U.A. în treburile interne ale Republicii Panama

SANTO DOMINGO 9 (Agerpres). — 
Parlamentul Latino-American. reu
nit in capitala Republicii Dominica
ne. a adoptat o rezoluție în care 
condamnă amestecul S.U.A. în tre
burile interne ale Republicii Pana
ma și măsurile cu caracter coercitiv 
luate la adresa acestei țări, transmite 
agenția Prensa Latina. Documentul 
subliniază necesitatea de a se res
pecta ferm principiile neamestecu
lui in treburile interne, autodetermi
nării popoarelor, suveranității și in
dependentei naționale. exprimind 
dorința de a se realiza, cit mai cu-

Stare de urgență în Honduras
TEGUCIGALPA 9 (Agerpres). — 

Guvernul hondurian a declarat 
starea de urgență națională, duoă 
incidentele din fața Ambasadei 
S.U.A. din Tegucigalpa, unde mili
tari nord-americani au deschis focul 
asupra demonstranților, cinci per
soane pierzîndu-și viața și altele 

cese în activitatea de înaltă răspun
dere consacrată dezvoltării științei, 
tehnologiei și învățămintului în 
România.

în spiritul hotărîrilor stabilite cu 
prilejul întilnirilor româno-sovietice 
la nivel inalt au fost examinate sta
diul și rezultatele colaborării tehni- 
co-stiințifioe româno-sovietice și au 
fost convenite măsuri comune pen
tru intensificarea in continuare a 
acestei activități, pentru creșterea 
eficientei sale, a dezvoltării specia
lizării și cooperării in producție.

S-a exprimat dorința comună pen
tru adincirea cooperării româno-so
vietice în domenii prioritare ale eco
nomiei, cum sint chimia, tehnica de 
calcul, automatizarea complexă a 
proceselor de producție, crearea de 
noi materiale, biotehnologia. fizica și 
tehnica nucleară, construcția de apa
ratură.

★
Acad. Ion Ursu a avut întîlniri la 

institute de cercetare sovietice, cu 
acad. A. M. Prohorov, președintele 
secției de fizică a Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S.. laureat al premiului 
Nobel, directorul Institutului de fi
zică generală, cu alți oameni de 
știință și specialiști sovietici.

Au participat Zhen Yunfei, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
de partid Wuhan, Dong Shaoqian, 
viceprimar al municipiului, repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, instituțiilor de 
cultură, artă și învățămint, un nu
meros public. A luat parte Angelo 
Miculescu, ambasadorul țării noas
tre in R.P. Chineză.

In alocuțiunea rostită, Wei Bing- 
yong, directorul bibliotecii centra
le, a subliniat valoarea deosebită 
a. lucrărilor expuse, importanta lor 
pentru cunoașterea politicii interne 
și externe a țării noastre, a reali
zărilor României socialiste.

kun in funcțiile de vicepreședinți ai 
Comisiei Militare Centrale a R.P. 
Chineze, ei fiind, de asemenea, 
prim-vicepreședinte și, respectiv, 
vicepreședinte permanent ai Comi
siei Militare a Comitetului Central 
al P.C. Chinez — menționează agen
ția citată.

Adunarea Națională a ales, de 
asemenea, președintele Curții Popu
lare Supreme și pe procurorul gene
ral al Procuraturii Populare Su
preme.

Participanții la sesiune au aprobat 
o propunere cu privire la restructu
rarea Consiliului de Stat, redueîndu- 
se de la 45 la 41 numărul ministere
lor și comisiilor din cadrul acestuia.

Lucrările sesiunii contihuă.

Plenara i-a ales pe Jan Fojtik și 
Ignac Janak membri ai Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, iar 
pe Jozef Lenart și Frantisek Hanus 
— secretari și membri ai Secretaria
tului C.C. al P.C. din Cehoslovacia. 
Miroslav Zavadil a fost ales membru 
supleant al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia și a fost eliberat 
din funcția de membru al Secreta
riatului C.C. al partidului.

rînd posibil, revenirea la o situație 
normală în Panama.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A.. Ronald Reagan, 
a hotărit noi sancțiuni economice 
împotriva Republicii Panama. într-o 
scrisoare adresată forurilor de con
ducere ale Congresului S.U.A.. citată 
de agențiile D.P.A, șl EFE. președin
tele american a decis blocarea tu
turor proprietăților și valorilor de
ținute de' guvernul panamez in 
S.U.A. si interzicerea tuturor plăților 
din partea întreprinderilor, institu
țiilor și persoanelor particulare ame
ricane către guvernul panamez.

fiind rănite — relatează agenția 
Prensa Latina, citind surse locale. 
Garanțiile constituționale au fost 
suspendate pe o perioadă de 15 zile. 
Demonstranții protestau împotriva 
imixtiunii S.U.A. în treburile inter
ne honduriene — notează Prensa 
Latina.

Agențiile de presa 
e scurt

CONSULTĂRI. Secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a incheiat noua rundă de 
consultări cu ministrul adjunct de 
externe al Iranului, Mohammed 
Larijani. în centrul discuțiilor 
s-au aflat probleme privind înce
tarea ostilităților în Golf. Săptă- 
mina viitoare. secretarul general 
al O.N.U. va avea consultări pe 

aceeași temă cu un trimis special 
al Irakului.

CONGRES. La Harare au început 
lucrările Congresului extraordinar 
al partidului Uniunea Națională 
Africană din Zimbabwe — Frontul 
Patriotic (Z.A.N.U.—F.P.). la care 
iau parte peste 3 000 de delegați. 
Principalul punct al ordinii de zi 

îl constituie ratificarea acordului 
semnat la 22 decembrie anul trecut 
privind unificarea cu partidul 
Frontul Patriotic — fosta Uniune 
a Poporului African din Zimbabwe 
(F.P.—Z.A.P.U.). Raportul la con
gres a fost prezentat de Robert 
Mugabe, președintele Z.A.N.U.— 
F.P.. președintele Republicii Zim
babwe.

PRIMIRE. în ultima zi a vizitei 
sale oficiale în Turcia, primul- 
ministru al Marii Britanii. Mar
garet Thatcher, a fost primită de 
șeful statului turc. Kenan Evren, 
cu care a analizat o serie de pro
bleme internaționale și unele aspec
te ale raporturilor bilaterale.

REUNIUNE. La Tokio au început 
lucrările celei de-a XlX-a reuniuni 
a Comisiei trilaterale — organism 
creat : 1973 — la care participă
reprezentanți din țările Americii 
de Nord. Europei occidentale și Ja
ponia. Participanții examinează as
pecte ale coordonării politicii ex
terne și activităților economice ale 
principalelor state occidentale, in
clusiv chestiunea atenuării diver
gențelor in domeniul economic și 
comercial.

ÎNTREVEDERE TURCO-ALBA- 
NEZA. Primul-ministru al Turciei, 
TiirgUt Ozal. a primit, la Ankara, 
o delegație guvernamentală comer
cială a R.P.S. Albania, transmite 
agenția A.T.A, Delegația este con

dusă de Vito Kapo. ministru] alba
nez al industriei ușoare. în cadrul 
întrevederii au fost abordate as
pecte ale colaborării bilaterale, 
precum și alte probleme.

NEGOCIERILE de la Sapoa din
tre comisiile tehnice ale guvernu
lui sandinist și forțelor „contras", 
consacrate stabilirii modalităților 
de repliere in perimetrele dinain
te stabilite a efectivelor mercenare 
contrarevoluționare antisandiniste 
au fost suspendate, datorită inca
pacității delegației „contras" de a 
se decide asupra cazului in speță 
— relatează agenția Prensa Latina. 
Se precizează că delegația guvernu
lui sandinist ■a avansat un docu- 
ment-cadru. asupra căruia forțele 

„contras" urmează să se pronunțe 
pină la 15 aprilie, cind va avea loc, 
la Managua, o nouă rundă de ne
gocieri intre comisiile respective.

CONVORBIRI. Președintele Ve- 
nezuelei. Jaime Lusinchi. si-a in
cheiat vizita oficială întreprinsă in 
Japonia. în cursul căreia a avut 
întrevederi cu împăratul Hirohito, 
cu primul-ministru. Noboru Takes- 
hita, și membri ai guvernului. Au 
fost analizate probleme privind re
lațiile bilaterale, căile de promo
vare a cooperării tehnologice.

ALEGERE. Parlamentul din 
Samoa de Vest l-a ales in funcția 
de prim-ministru pe Tofilau Eti, 
lider al fostului partid de opoziție. 

care a fost declarat ciștigător la 
alegerile generale din februarie 
1988. El a întrunit majoritatea ne
cesară de 24 de voturi, din totalul 
de 47. Tofilau Eti a mai deținut 
funcția de prim-ministru. între 
1983 și 1985.

NINSORI IN MAREA BRITA- 
NIE. In mai multe regiuni ale Ma
rii Britanii a nins. Potrivit agen
ției D.P.A.. în zona centrală a An
gliei și in Țara Galilor stratul de 
zăpadă a atins opt centimetri. Ofi
ciul meteorologic britanic a expli
cat această neașteptată cădere de 
zăpadă prin influența unui front de 
aer rece venit din nord.
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