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Sub semnul celor mai bune auspicii pentru dezvoltarea raporturilor

de prietenie și colaborare româno - australiene

VIZITA OFICIALA A TOVAOASOLUI NICOLAE CEAUSESCU,
ÎMPREUNA CU TOVAUĂSA ELENA CEAUSESCU. IN AUSTRALIA

Sosirea Tuvarâsul Nicolae Ceausescu, impreună cu tovarășa Elena Ceausescu, 
la Perth a primit pe primul-ministru al statului Australia de Vest

In cadrul vizitei oficiale pe care 
o efectuează in Australia, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și to
varășa Elena Ceaușescu au sosit, joi 
la amiază, in statul Australia de 
Vest.

La sosire, pe aeroportul din Perth, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au fost intim- 
pinati cu multă căldură de guverna
torul Gordon Reid și doamna Ruth 
Reid, care le-au adresat cordiale 
urări de bun venit în statul Austra
lia de Vest.

înalții oaspeți români au fost sa
lutați, de asemenea, cu deosebită 
stimă și considerație, de Peter 
M’Callum Dowding, primul-ministru 
al statului Australia de Vest, și Da
vid Parker, viceprim-ministru si mi
nistru al dezvoltării economice si 
comerțului, impreună cu soțiile, de 
alte persoane oficiale australiene.

De la aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de gazde, 
au luat loc In mașini escortate de 
motocidiști, indreptîndu-se spre re
ședința ce le-a fost rezervată la 
Perth.

La reședință, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-âu întreținut cordial cu 
guvernatorul Gordon Reid și doamna 
Ruth Reid.

Președintele Republicii Socialis
te România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a primit, 
joi, la Perth, pe Peter M'Callum 
Dowding, primul-ministru al statu
lui Australia de Vest.

A luat parte David Parker, vice
prim-ministru și ministrul dezvol
tării economice si comerțului.

Primul-ministru Peter M’Callum 
Dowding a mulțumit pentru primi
rea acordată și a subliniat in
teresul cu care a fost aștepta
tă vizita oficială a președintelui

Nicolae Ceaușescu. impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in Austra
lia și — in acest cadru — in statul 
Australia de Vest. El a apreciat că 
vizita va marca un nou și impor
tant moment în extinderea pe mul
tiple planuri a conlucrării româno- 
australiene.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
relevat că vizita efectuată in Aus
tralia exprimă dorința celor două 
țâri de a dezvolta relațiile de prie
tenie și colaborare, care in ultimii 
ani au înregistrat o evoluție pozi
tivă.

In timpul convorbirii s-a eviden
țiat conlucrarea fructuoasă care s-a 
statornicit si se dezvoltă intre Româ
nia și statul Australia de Vest și s-a 
apreciat că sint Întrunite condiții 
pentru intensificarea și diversifica
rea pe mai departe a acesteia. în 
acest sens, au fost discutate o serie 
de căi și modalități concrete, meni
te să asigure extinderea, pe bază de 
acorduri de lungă durată, a colabo
rării economice și schimburilor co
merciale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

Plecarea din Brisbane
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu și-au 
incheiat, joi 14 aprilie, vizita la 
Brisbane, statul Queensland, plecînd 
spre Perth, capitala statului Austra
lia de Vest.

Vizita in statul Queensland s-a 
desfășurat, ca și la Canberra, capi
tala Australiei, sub semnul celor mai 
bune auspicii pentru evoluția viitoa
re a raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre popoarele celor 
două țări, al stimei și înțelegerii 
reciproce.

Cu această convingere, guvernatorul 
și premierul statului Queensland 
au ținut să sublinieze, înaintea 
plecării distinșilor oaspeți, satisfac

ția lor pentru înțelegerile la care s-a 
ajuns cu prilejul vizitei in ce pri
vește extinderea cooperării economi
ce dintre companii din Brisbane și 
întreprinderi românești.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au mul
țumit pentru primirea ce le-a fost 
rezervată, relevind că pleacă cu cele 
mai frumoase impresii despre con
vorbirile purtate la Brisbane cu gu
vernatorul și premierul statului 
Queensland, cu conducerile unor 
companii miniere.

Lțe ambele părți s-a subliniat că 
intîlnirile și convorbirile de la 
Brisbane se constituie într-o impor
tantă contribuție la ridicarea relații

lor dintre cele două țări la un nivel 
superior, la afirmarea acestora ca 
raporturi reciproc avantajoase ce 
se pot statornici și dezvolta, indife
rent de distanta geografică, de deo
sebirea de sisteme social-politice.

Conduși, la plecare, pe aeroportul 
din Brisbane, de guvernatorul Wal
ter Campbell și doamna Georgina 
Campbell, precum și de premierul 
M. J. Ahem, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au iuat un călduros 
rămas bun de la gazde, care i-au 
salutat cu sentimente de caldă 
prietenie și le-au urat o vizită cit 
mai plăcută, în continuare, în 
Australia.

„Știți care sint sentimen
tele cele mai puternice și 
cele mai caracteristice ale 
locuitorilor orașului Con
stanța ? — ne întreabă to
varășul Gheorghe Marini- 
că, președintele consiliului 
popular al municipiului de 
la mare. Dragostea pentru 
orașul lor, pentru locul de 
muncă, pentru strada lor. 
pentru casa în care locu
iesc. pentru parcul in care 
se plimbă cu copiii sau 
nepoții și. în același timp, 
mindria de a fi cetățeni ai 
unuia dintre cele mai mari 
și mai frumoase municipii 
ale țării. Aceste sentimen
te sint exprimate plastic 
prin epitete caracteristice, 
oare au devenit sinonime 
ale orașului : poarta sau 
fereastra spre lume a 
țării, capitala vacantelor 
estivale la mare, muni
cipiul celor mai mari 
șantiere navale, acestea 
toate nominalizînd atit 
poziția geografică, princi
palele ocupații ale oameni
lor. cit și ambianta senti
mentală în care trăiesc. 
Pentru a se justifica însă șl 
pentru a avea viabilitate, 
constănțenii consolidează în 
permanentă aceste figuri 
de stil cu fapte concrete, 
zi de zi. Iată, în portul

în prezent un volum supli
mentar de operații de 
aproape jumătate de mi
lion tone de mărfuri, ceea 
ce înseamnă. în timp, un 
avans de cinci zile. La

său, cele 12 stațiuni ale 
litoralului românesc se 
pregătesc în aceste zile 
pentru ca în noul sezon să 
fie mai frumoase și mai 
primitoare ca niciodată.

Oaspeții din acest an ai 
Litoralului vor găsi într-a- 
devăr un plus de frumu
sețe și confort în toate sta
țiunile. dar Constanta va 
părea multora de nerecu-

apartamente 
care -încheie

în blocurile
ansamblurile

Constanta, de pildă, care a 
ajuns cu capacitatea sa de 
100 000 tone trafic pe zi
unul din cele mai mart
din Europa, oamenii se în
trec pe sine, realizînd pînă

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

CARAȘ-SEVERIN :

Pentru asigurarea bazei 
energetice 

și de materii prime
Angajați exemplar în între

cerea dedicată zilei de 1 Mai, 
minerii din județul Caraș-Se- 
verin raportează noi și remar
cabile succese in sporirea pro
ducției, contribuind astfel la 
asigurarea bazei energetice și 
de materii prime. Răspunzînd 
prin fapte insuflețitoarelor sar
cini ce le-au fost încre
dințate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, colectivele 
muncitorești ale Combinatului 
minier „Banat" din Anina și 
ale întreprinderilor „Moldova 
Nouă" și Rușchița au reușit să 
pună, suplimentar, la dispoziția 
economiei naționale, în perioa
da care a trecut din acest an, 
peste 50 000 tone huilă netă, 110 
tone plumb. 80 tone zinc, pre
cum și importante cantități de 
alte minereuri. (I. D. Cucu).

LA COMBINATUL

METALURGIC TULCEA:

Ritmuri superioare 
de producție

Prin folosirea la maximum 
de capacitate a cuptoarelor, 
prin buna întreținere a utila
jelor și instalațiilor din dotare, 
colectivul de muncă de la Com
binatul metalurgic Tulcea a 
înregistrat ritmuri superioare 
de producție. Astfel, de la în
ceputul anului și pină în pre
zent s-au livrat suplimentar 
economiei naționale 170 tone si
liciu metalic, 500 tone feroman- 
gan afinat, 1 500 tone feroman- 
gan și 800 tone silico-mangan.

Aplicînd în practică măsu
rile cuprinse în programul de 
perfecționare a organizării și 
modernizare a proceselor teh
nologice a crescut randamentul 
cuptoarelor și a sporit indicele 
de utilizare a materiilor prime, 
ceea ce a permis ca producția 
suplimentară raportată să fie 
realizată în condițiile economi
sirii a 500 tone minereu de 
mangan și 200 tone cocs meta
lurgic. (Adrian Vasile).

II
realizarea exemplară 
a planului la export

Știrile se succed în această perioadă intr-un flux tot mai intens 
de la o zi la alta, ilustrind cum nu se poate mai convingător, prin ar
gumentul faptelor, ritmul tot mai susținut al muncii din toate ramurile 
economiei naționale, din toate județele țării. In spiritul unei frumoase 
tradiții, clasa noastră muncitoare, întregul popor iși amplifică efortu
rile pe frontul pașnic al muncii pentru a intimpina cu rezultate cit 
mai bune în producție ziua de 1 Mai — Ziua internațională a muncii.

Practic, nu există domeniu sau sector de activitate în care să nu 
se facă simțit un plus de efort, de mobilizare, de concentrare a forțe
lor pentru ca fiecare zi să fie mai rodnică, mai bogată în împliniri. 
Minerii Văii Jiului, ai Gorjului, cei din Comănești sau Voivozi extrag 
din adincuri cantități tot mai mari de cărbune. Oțelarii din Hune
doara, Reșița ori Galați raportează o creștere evidentă a producțiilor 
obținute. Constructorii de mașini din Capitală, Bacău, Arad, Tîrgoviște 
ori Alba lulia asimilează in fabricație noi utilaje, mai moderne și cu 
randamente superioare. Pretutindeni este evidentă preocuparea pentru 
calitate și eficientă. Atenția tuturor oamenilor muncii este însă în
dreptată, fără îndoială, spre prioritatea nr. 1 a economiei naționale î 
realizarea exemplară, la un înalt nivel calitativ, a producției de export.

Există numeroase argumente care pledează in favoarea promovării 
pe scară tot mai largă a exportului. Dotarea unităților economice cu 
utilaje și instalații dintre cele mai moderne, perfecționarea necontenită 
a tehnologiilor de lucru trebuie să aibă un corespondent pe măsură 
în sporirea producției de export tocmai pentru a valorifica la un ni
vel superior eforturile materiale și financiare făcute in mod constant 
în ultimii ani pentru progresul economiei naționale, la aceasta con
tribuie și recentele măsuFi stabilite de conducerea partidului, reglemen
tate de Marea Adunare Națională prin adoptarea Legii privind per
fecționarea sistemului de retribuire pentru stimularea producției de ex
port și a exportului. In fine, dar nu in ultimul rînd, ponderea expor
tului in activitatea fiecărei întreprinderi reprezintă un punct de refe
rință pentru nivelul tehnic și calitativ al producției realizate, pentru com
petenta profesională a fiecărui colectiv de oameni ai muncii, lată de 
ce îndeplinirea și depășirea planului la export constituie un motiv de 
reală și justificată mindrie patriotică pentru fiecare muncitor și spe
cialist.

Cum se acționează în aceste zile pentru înfăptuirea acestui obiec
tiv ? Să lăsăm faptele să vorbească.

Argumentele calității
In primul trimestru din acest an. 

colectivul de oameni ai muncii de 
la Combinatul de prelucrare a lem
nului din Rimnicu Vilcea a depă
șit planul la producția pentru ex
port cu 28,7 la sută pe relația cli- 
ring țări socialiste și cu 26 la sută 
pe devize convertibile, fiind livra
te partenerilor de peste hotare — 
în avans față de termenele con
tractuale 1— mobilier in valoare de 
4,1 milioane lei, 30 000 mp panel, 
340 mc placaj și alte sortimente 
destinate pieței externe.

— Acest avans va fi păstrat, 
dacă nu chiar și Îmbunătățit pe 
parcursul lunii aprilie — ne spu
ne ing. loan Florea. directorul com
binatului. Recentele măsuri subli
niate la plenara C.C. al P.C.R., 
precum și Legea privind perfecțio
narea sistemului de retribuire pen
tru stimularea producției de export 
și a exportului adoptată de Marea 
Adunare Națională sint de natură 
să impulsioneze preocupările tu
turor oamenilor muncii din combi
nat pentru perfecționarea activită
ții productive și impulsionarea rit
mului de lucru. Ca atare, conform 
preliminărilor noastre, în cinstea 
zilei de 1 Mai, sarcinile de export 
pe primele patru luni ale anului 
vor fi substanțial depășite pe am
bele relații.

De la început trebuie precizat că 
acest succes nu este intimplător ; 
el vine să confirme eficiența ac
țiunilor politico-organizatorice și 
măsurilor tehnice stabilite și apli
cate in combinat încă de anul tre

cut. De exemplu, printr-o atentă 
prospectare a pieței externe, prin 
participarea la expozițiile organi
zate de centrala industrială de 
profil, precum și la o serie de tîr- 
guri internaționale, prin întărirea 
compartimentelor de proiectare și 
creație s-a reușit să se realizeze 
numeroase modele noi, care, în co- 
virșitoarea lor majoritate, au satis
făcut exigențele unor parteneri de 
peste hotare.

Aceasta a permis perfectarea 
încă din trimestrul IV al anului 
trecut a unor comenzi ferme și 
contracte, care, practic, au acoperit 
integral sarcinile de export pe 
acest an ale combinatului. Cu alte 
cuvinte, problemele exportului au 
fost mult mai bine orientate și în
scrise sub semnul perspectivei.

— Cunoscind în detaliu șl din 
timp ce și cit avem de realizat — 
ne spune Ion Nicolaescu, secretarul 
comitetului de partid — ne-am 
concentrat preocupările în direcția 
modernizării liniilor tehnologica 
din secțiile mobilă I șl scaune, a 
asigurării întregii baze materiale 
pentru prevenirea oricăror dere
glări în ritmicitatea producției, pre
cum și a specializării unor noi for
mații de lucru pe produse desti
nate exportului. Din acest ultim 
punct de vedere precizez că am 
acumulat de acum o bună expe
riență. Reprezentanții unor firme 
străine, bunăoară, cu care întreți
nem relații comerciale de mal
(Continuare in pag. a IlI-a)

Condițiile climatice deosebite impun organizarea munții 

la semănat pe ore și pe portele pentru a lucra din plin 

acolo unde se poate și tind se poate!

PATRIA, PATRIOTISMUL
prinppndut de

muncă ațe&țunenifon

Marea și frumoasa poartă 
a litoralului românesc

începute anterior, pe bu
levardele Lăpușneanu, 
1 Mai și Aurel Vlaicu. în 
același timp au „țîșnit" 
în chip aproape miraculos 
noile ansambluri, fala și 
mindria constructorilor și a 
tuturor locuitorilor, pe Fa
leza de nord și pe bulevar
dul Lenin, artera de legătu
ră a orașului cu stațiunea 
Mamaia. Dragoste și mîn- 
drie, pentru că aceste an
sambluri au fost gindite și 
concepute după indicațiile 
exprese ale secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
cu prilejul vizitelor de 
lucru făcute în municipiul 
Constanta, ca acestea să 
permită întoarcerea orașu
lui cu fata spre mare și să 
devină reprezentative pen
tru tot ceea ce s-a con
struit pînă acum. Dragoste 
și mindrie, pentru că blocu
rile cu circa 2 J00 de apar
tamente , care s-au realizat 
pină în prezent pe Faleza 
de nord nu seamănă cu

întreprinderea de construc
ții navale abia s-a consu
mat o premieră — întoar
cerea din orobele de mare 
a primului feribot româ
nesc și se pregătește alta : 
construcția navei-amiral a 
flotei — primul mineralier 
de 165 000 tdw. La rîndul

Dragoste și mindrie... în 
cazul locuitorilor orașului 
Constanta, aceste sentimen
te’ fată de urbea lor sint 
probate zilnic prin fapte 
de muncă, de dăruire, cu
raj și efort pentru învin
gerea greutăților inerente, 
oricît de mari ar fi ele“.

noscut. Pentru că. lată, 
in ultimul an din cei 
20 care au trecut de la re
organizarea teritorial-ad- 
ministrativă a tării. în care 
s-a adunat o zestre edi
litară de 100 000 aparta
mente noi. orașul a mai 
crescut cu aproape 4 000 de

nici un alt ansamblu 
realizat pînă în prezent, 
nici pe Litoral și nicăieri 
în tară. întregind însă ar
monios vasta operă edili
tară a patriei.

..Turismul, dezvoltarea în 
sine a orașului, dar și po- . 
ziția Constantei. cereau • 
întoarcerea ei cu fața 
la mare — ne spune arhi-
(Continuare în pag. a V-a)
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STADIUL INSÂMINȚĂRII CULTURILOR DE PRIMĂVARĂ, în procente pe județe, în seara zilei de 13 aprilie. 
(Date furnizate de Ministerul Agriculturii).

Intrăm In a doua jumătate a lunii aprilie și acum 
fiecare oră. fiecare zi sint hotărîtoare pentru în
făptuirea uneia din oele mai importante sarcini din 
viața economică a țării : accelerarea la maximum a 
ritmului insămînțărilor.

Stadiul întîrziat a! lucrărilor — pînă în seara zilei 
de 13 aprilie au fost semănate cu diferite culturi 
peste 3 100 000 hectare, ceea ce reprezintă 57 la sută 
din suprafața planificată — impune ca pretutindeni, 
in fiecare unitate agricolă. în fiecare județ, să fie 
mobilizate puternic toate forțele umane și mijloacele 
mecanice, să se lucreze practic întreaga zi-lumină 
la semănat și in două schimburi la pregătirea tere
nului, pentru ca însămînțările să fie terminate ln- 
tr-un timp cît mai scurt.

Vremea e din nou ploioasă și s-a răcit In toată 
țara și, tocmai de aceea, cerința esențială in mo
mentul de față este ca în fiecare unitate agricolă

să se adopte un asemenea sistem de organizare a 
muncii incit in fiecare oră bună de lucru in cimp 
mijloacele mecanice să funcționeze cu intreaga lor 
capacitate. Nimic nu trebuie să sustragă în aceste 
zile pe oamenii ogoarelor de la obligația lor funda
mentală : executarea prin toate mijloaoele posibile 
șl la un înalt nivel calitativ a însămînțărilor. Pe
rioada care urmează este decisivă pentru încheierea 
grabnică a lucrărilor din actuala campanie, chiar dacă 
acestea vor trebui efectuate în condiții climatice mai 
dificile. De aceea, nu există acum sarcină mai im
portantă pentru organele județene de partid și 
agricole, organizațiile de partid de la sate și con
ducerile unităților agricole decît aceea de a acționa 
energic, hotărît pentru mobilizarea la activitatea din 
cîmp a tuturor mecanizatorilor și cooperatorilor, 
astfel ca fiecare zi să marcheze un avans substanțial 
la insămînțări.

E
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Din scrisorile oamenilor muncii
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI •

CIND SUB SCUTUL „ATITUDINII

• Vicepreședintele Consiliului 
popular al comunei Vitomirești, ju
dețul Olt. Nicolae Barbu, ne face 
cunoscută o inițiativă valoroasă 
Este vorba de obținerea de alumi
niu din... zgură. ..La cooperativa 
de producție, achiziții și desfacere 
a mărfurilor din comuna noastră 
s-a înființat o secție de prelucrare 
a aluminiului din zgură. Anual se 
vor recupera 40 tone de aluminiu 
obținute din circa 280 tone de 
zgură, care. înainte, erau aruncate 
la groapa cu resturi industriale.

Pentru viitor ne vom strădui să 
descoperim și alte surse de valori
ficare a materialelor refolosibile. 
dezvoltind și diversificind în acest 
fel activitatea industriei mici din 
comuna noastră".
• Din Rm. Vîlcea, coresponden

tul nostru voluntar Alexandru Be
zea ne informează : „La Combina
tul chimic din localitate, oamenii 
muncii desfășoară o activitate sus
ținută pentru realizarea sarcinilor 
de plan și pentru a da producție 
fizică peste prevederile planului, 
în lunile ianuarie și februarie din 
acest an. colectivul nostru a reali
zat și depășit planul ; în ultima 
lună a trimestrului s-a înregistrat 
un spor valoric ce se ridică la pes
te 2 milioane lei producție-marfă. 
Producția fizică a fost depășită la 
acid clorhidric cu peste 600 tone, 
clor lichid cu 550 tone, clorură de 
vinii 900 tone și alte produse.

Muncitorii combinatului sînt ho- 
tăriți să păstreze același ritm de 
muncă în tot timpul anului".

• „Pentru baza furajeră din 
acest an" — își intitulează scrisoa
rea trimisă redacției coresponden
tul nostru voluntar Alexandru Her- 
lău. „Avînd in vedere numărul 
mare de animale din comuna Gura- 
honț, afirmă el. s-a trecut, in fie
care sat. la repartizarea suprafe
țelor de pășuni pentru curățat, pe 
crescătorii de animale. !n raport 
cu numărul de animale pe care-1 
dețin. La curățatul pășunii sînt 
antrenați, de asemenea, și elevii 
din cadrul liceului agroindustrial 
din localitate, membri ai organi
zației de tineret din «ațele co
munei.

Pînă la ora actuală suprafața cu
rățată se ridică la peste 31 hec
tare. rezultate bune fiind obținute 
In satele Dulcele. Zimbru. Mustești, 
Bonțești și altele. Pentru realizarea 
integrală a planului la curățat pă
șune. consiliul popular comunal va 
depune și în viitor toate eforturile 
pentru mobilizarea unui număr cît 
mai mare de cetățeni. In concor
danță cu animalele înscrise la pă- 
șunat pentru anul 1988".
• „Două rodnice decenii pe ma

lurile Oltului de Jos" este titlul 
unei noi scrisori trimise redacției 
de către tovarășul Nicolae Bițu, 
inspector principal la Consiliul 
popular al județului Olt. „Privind 
chipul de azi al comunelor și sa
telor județului nostru, relatează el, 
pretutindeni vom intîlni dovezi ale 
înnoirilor edilitar-gospodărești. ale 
creării unor condiții de muncă, de 
viață și de trai tot mai bune.

Pentru specialiștii care muncesc 
tn mediul rural — medici, ingineri, 
cadre didactice etc. — numai în 
ultimii doi ani au fost date in folo
sință un număr de 250 apartamen
te. Ele sint amplasate în blocuri cu 
o arhitectură specifică zonelor în 
care se află localitățile respective 
— Scomicești. Ștefan cel Mare, 
Osica de Sus, Girlea. Grojdibodu, 
Tia Mare și altele. în acest an ur
mează să se mai construiască în 
localitățile rurale din județ — 
pentru această categorie de oameni

așijderea. Și ce bun ar fi un suc 
sau chiar un sifon, că tot nu curge 
apa în toată stația !

Că telefonul interurban nu mer
ge. mai treacă-meargă. Dar că prin 
sălile de așteptare, prin sala unde 
se vind bilete nu s-a mai dat cu

numai din răni natu
rale ale copacilor, și nu 
prin mutilarea arbori
lor, numai că. iată, se 
mai procedează si 
altfel.

In zona Muscelului, 
numeroși locuitori fac 
din lemn linguri, vase 
pentru mălai, scau
ne. coșuri, mături de 
mesteacăn. Anul tre
cut, am găsit in .păduri 
de foioase, pe valea 
Bratiei. foarte multi 
mesteceni doborîți. 
dar nu de Jos. ci de la 
aproape un metru 
înălțime. Pină nu de 
mult, pentru confec
ționarea măturilor de 
mesteacăn se tăia nu

mai din crengile co
pacilor. iar acestea, in 
doi-trei ani, creșteau 
la loc, oferind din nou 
materie primă pentru 
astfel de ustensile. 
Practica de a tăia co
pacul pentru obține
rea celor citorva crengi 
este un veritabil de
lict silvic, care ar tre
bui reprimat cu as
prime.

Organele de resort 
vor analiza — sint 
convins — aceste fap
te și vor lua fără în- 
tirziere măsurile co
respunzătoare.
Ion DOBRESCU 
orașul Cimpulung

titatea de fier vechi 
colectată, importantă 
nu ar fi, dacă stăm 
bine și ne gindim, nici 
chiar lipsa de solicitu
dine manifestată de 
un ins sau altul, ci, 
cu deosebire, se im
pune atenției atitudi
nea mult mai nocivă 
care-l face pe om să 
creadă că a fost în
demnat să facă o 
muncă inutilă, tăin- 
du-i-se brutal elanul 
mobilizat in slujba 
unei idei generoase. 
Este firească amără
ciunea lui cind se tre
zește, după ce a fost 
convins că a împlinit 
ceva folositor. în țepii 
birocrației. cind se 
izbește de indiferență 
acolo unde nici nu se 
așteaptă, cind este re
pezit de inși împovă
rați de plictiseală și 
dezinteres. Nimeni nu 
are voie să taie elanul 
nimănui cind e*ste vor
ba de îndeplinit lu
cruri care țin de inte
resul general al socie
tății. Birocrați și oa
meni lehamisiți de ei 
înșiși și de lume pot 
exista si există — ca
zul relatat ne-o do
vedește, dar atitudinea 
lor nu ne este deloc 
indiferentă cind ea se 
manifestă ofensiv toc
mai acolo unde clima
tul de ordine si exi
gență trebuie să fie 

. ireproșabil, la înălți
me.

D. MANOLE

mătura de luni de zile, iar instala
țiile sanitare ale gării n-au mai 
fost curățate — după aspect — de 
multă vreme, nu e frumos, acum, 
în plină primăvară, in gară la 
Ciulnița".

C „De. la o vreme. unitățile 
„Nufărul" ale întreprinderii jude
țene pentru industrie și prestări

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
• In vederea înlăturării și prevenirii unor 

nereguli din activitatea sectorului de mică in
dustrie din cadrul cooperativei agricole de pro
ducție Coțofănești. județul Bacău (constind în 
plata ilegală de retribuții, neincasarea contra
valorii unor produse livrate, lipsa ue preocu
pare pentru desfacerea unor produse existente 
in stoc etc.), colectivul, care a analizat ac
tivitatea cooperativei, alcătuit, la indicația co
mitetului județean de partid, din reprezen
tanți ai consiliului popular județean, direcției 
generale pentru agricultură și ai băncii pentru 
agricultură și industrie alimentară, a propus — 
și s-a adoptat — înlocuirea din funcție a pre
ședintelui cooperativei agricole, Gheorghe 
Fulga, a contabilului-șef. Nicolae Lazăr. pre
cum și a contabilului sectorului de mică indus
trie. Maria Radu. Au fost, de asemenea, adop
tate și alte măsuri privind perfecționarea acti
vității în toate sectoarele de producție ale coo
perativei și mai buna conducere a acestora.

• Neglijența prompt sancționată. Verificînd 
la fața locului o sesizare primită din partea 
redacției. Consiliul municipal a) sindicatelor

Turda a constatat o seamă de neglijențe în acti
vitatea administratorului căminului de nefami- 
liști al întreprinderii de sticlărie din localitate, 
E. Pop. Este vorba de lipsa de preocupare pen
tru buna gospodărire a imobilului și mobilieru
lui din dotarea acestuia, pentru asigurarea 
ordinii și curățeniei, tinerea unei evidențe clare 
a locatarilor etc. Avînd in vedere aceste mo
tive. conducerea întreprinderii a inlocuit din 
funcție pe administratorul neglijent.

• Respectarea legalității, întărirea ordinii și 
disciplinei au constituit obiectul principal al 
unei analize efectuate in cadrul adunării gene
rale a cooperativei de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor Livezi, județul Vilcea, 
pe baza concluziilor reieșite în urma soluțio
nării de către UJECOOP a unei sesizări adre
sate redacției. între alte măsuri adoptate, 
președintele cooperativei. Radu Pantaleru. a 
fost sancționat disciplinar. Iar contabilului-șef, 
Nicolae Albulescu, i s-a desfăcut contractul de 
muncă.
• Niculina Gh. Ilie din comuna Corbii Mari, 

județul Dîmbovița, absolventă a unui liceu in

dustrial cu profil mecanic mașini și utilaje, ne-a 
scris că. deși a încercat să se încadreze in mun
că intr-o unitate industrială din orașul Titu, 
din apropierea localității sale de domiciliu, n-a 
fost posibil pină în prezent. Din răspunsul 
direcției pentru probleme de muncă și ocrotiri 
sociale a județului rezultă însă că lucrurile nu 
stau așa. Celei în cauză i s-a oferit post de 
muncitoare la fabrica mixtă de industrie mică 
Titu, post pe care l-a refuzat. Așa că, dacă 
tînăra dorește să muncească — și în astfel de 
cazuri nu mai poate fi vorba doar de simplă 
dorință, ci și de o obligație — trebuie să dove
dească aceeași solicitudine care s-a manifestat 
față de ea și să se încadreze in fabrică în pos
tul ce i s-a oferit, potrivit calificării sale.

© Buna întreținere a drumului dintre locali
tățile Batoți—Cr.ivina—Burila Mare, județul 
Mehedinți, este în atenția direcției județene de 
drumuri și poduri. Din răspunsul primit la ziar 
reiese că pentru repararea acestuia a fost 
transportat materialul pietros necesar ce va fi 
împrăștiat în aceste zile cu autogrederul.
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Aspect din Piața Magnoliei, din cartierul Zona de Vest, a municipiului Oradea Foto : E. Dichiseanu

al muncii — alte 250 de aparta
mente. in special în comunele re
ședință de C.U.A.S.C., care în 
viitor vor deveni centre agroin
dustriale, așa cum sînt cele din 
Strejești, Verguleasa. Oboga. Iancu 
Jianu și Valea Mare",

Să apărăm pădurea
Am fost si sînt in

dignat de agresiunea 
fată de natură, pe care 
noi. oamenii, trebuie 
s-o ocrotim. O primă 
problemă pe care 
vreau s-o ridic este 
modul in care se recol
tează rășina. Am con
statat că la noi, in zona 
Cimpulung. unii cio
plesc cu toporul brazii 
si molizii — groși cit o 
covată — Iar apoi cu 
o sculă, cum sint cele 
ale potcovarilor, sco
besc in trunchi din ce 
in ce mai adine si pe
riclitează vigoarea ar
borilor. La nivel de 
minister se știe că re
coltarea rășinii se face

La inițiative frumoase, 
practici descurajatoare?

Birocrația si indife
renta sint in stare 
uneori de lucruri pe 
care cu greu fi le poți 
imagina. De pildă, 
este îndemnat omul să 
facă un lucru bun. 
este sfătuit să aibă 
inițiativă in acțiuni de 
interes obștesc și, 
după ce acesta își în
deplinește cu tragere 
de inimă misiunea de 
cetățean conștiincios, 
se găsește cite unul 
care, ignorindu-i efor
turile depuse, ii dă 
pină la urmă, credința 
că a făcut o treabă 
inutilă. Dar să exemplificăm.

Cetățenii din cir
cumscripția electorală 
nr. 21 a sectorului 3 
din Capitală, răspun- 
zind firesc la apeluri
le de a colecta mate
rialele refolosibile. au 
strîns o cantitate im
portantă de fier vechi. 
■Așa cum rezultă din 
scrisoarea adresată 
redacției de Ifimia 
loachim, președintele 
O.D.U.S. din circum
scripția amintită.' 'In 
anul 1987, de exemplu;, 
cetățenii au colectai și' 
predat peste 13 tone 
de fier vechi. Și-au 
continuat strădania, 
după aceea, colectind 
încă 5 tone. Normal, 
precizează semnatarul 
scrisorii, pentru pre
darea acestei cantități 
de materiale la cen
trele de colectare au 
solicitat lucrătorului 
care se ocună de aces
te treburi Ut consiliul

popular, ca si in anii 
anteriori, sprijin pen
tru obținerea unui 
mijloc de transport. 
Cu acest prilej insă, 
acești oameni de inimă 
au fost intîmpinati de 
respectivul funcționar 
nu numai cu indife
rență, ci și cu vorbe ce 
nu au ce căuta intre 
oameni care-și dato
rează. respect, vorbe 
exprimând aroganță și 
impolitețe cu totul 
nelalocul lor intr-o in
stituție prestigioasă 
cum este consiliul 
popular.

Am mers împreună 
să verificăm cele sem
nalate. Nu ne-am de
clinat, de la început, 
calitatea. Am fost pri
miți nu de cel in cau
ză, plecat intre timp 
in concediu, ci de alți 
funcționari, dar in a- 
ceeași manieră groso
lană ca și a acestuia. 
Pînă la urilnă, trebuie 
să spunem, secretarul 
cu probleme organiza
torice al Comitetului 
de partid al sectorului 

■ 3.* 1 II tOPărăsul' Gheorghe 
' Dăiări. care este si 
președinte al F.D.U.S. 
pe sector, a rezolvat 
prompt si principial, 
cu politețe desăvîrșită, 
cererea îndreptățită a 
cetățenilor, apreciin- 
du-le călduros munca.

loare a zecilor de propuneri făcute 
de ei, în cadrul adunărilor cetățe
nești. „Dacă oamenii văd că se tine 
seama de propunerile lor — ne spu
ne Marin Mitroi —, că se înfăptuiesc, 
crește pe măsură și participarea lor 
la muncă, la toate acțiunile inițiate 
de consiliul popular".

Da. bodeștenii sînt oameni har
nici. Hărnicie atestată de recoltele 
obținute anul trecut : la grîu — 6 513 
kg (a ha, de pe o suprafață de 300 
de hectare ; la porumb — 11 740 kg 
știuleți de pe o suprafață de 380 de 
ha (neirigate); la cartofi — 55 312 
kg — pe 160 ha și la sfeclă — 70 200 
kg — pe 100 de hectare. De la cele 225 
de vaci s-au obținut anul trecut 4 806 
litri de lapte in medie ne fiecare 
vacă. Dar sint țărani cooperatori, ca 
Elena Zaharia, Petru Gițu, Gheor
ghe Tudose. Gheorghe Stoleru. care 
au bătut recordul de 5 000 litri pe cap 
de vacă. în 1987 bodeștenii au livrat 
Ia fondul statului, peste plan. 3 000 
tone cartofi, peste 1 500 tone porumb,
1 000 tone grîu, orz, secară și peste
I 000 hl lapte. Valoarea premiilor 
ciștigate a fost de peste 5 milioane 
lei, iar totalul beneficiilor de
II 200 000 lei.

Secretul ? „Nici un secret — să 
cunoști oamenii, să știi să-i nretuiești 
și să știi ce să le ceri, dindu-le cit 
merită, după muncă. Dar. cum adău
ga președi'ntele cooperativei agricole 
de producție, Vasile Tomescu. depu
tat in Marea Adunare Națională, 
omul potrivit nu apare așa, din senin, 
la locul potrivit. El trebuie format, 
perfecționat tot timpul. Un șef de 
echipă din C.A.P. trebuie să fie și 
un bun pedagog, ba chiar psiholog.

Un fapt banal, s-ar 
putea spune, un fapt 
care, la prima vedere, 
n-ar merita atîta spa
țiu de ziar Cit i-am a- 
cordat. Aici insă, im
portantă nu este can

servicii pentru populație — Timi
șoara întîrzie onorarea comenzi
lor — ne scrie Emanuel Brăneanu, 
intrarea Sabinei nr. 2 din locali
tate. Dar ce înseamnă o întîrziere 
de citeva zile, pe lingă frecventele 
înlocuiri de obiecte (întotdeauna 
ale celor de valoare cu unele mai 
modeste ori vizibil deteriorate !) 
sau. pur și simplu, a dispariției lor 
fără urmă ? Astfel, cearșafuri de 
pat din damasc sau pinză de in au 
fost înlocuite cu altele de calitate 
inferioară : fețe de masă din da
masc de dimensiuni mari s-au 
preschimbat,' misterios, in fețe de 
masă pentru patru persoane, care, 
prezentau și un grad avansat de 
uzură. în urma numeroaselor re- 
clamații ale cetățenilor, conducerea 
întreprinderii, în loc să ia măsuri 
ferme pentru curmarea neintirzia- 
tă a acestor inadmisibile practici, 
a încercat o palidă disculpare a 
personalului din subordine, oferin- 
du-se, în cele din urmă, să acor
de despăgubiri păgubașilor. Dar 
numai... cu jumătate din valoarea 
lor .' Cine spală... petele negre de 
pe firma întreprinderii în cauză ?“, 
întreabă cititorul nostru.

• Cu un an în urmă am cum
părat pentru fiica mea o garso
nieră pe strada Tudor Vladimirescu 
nr. 13Q — Drobeta-Turnu Severin. 
Aproape imediat după ce s-a mutat 
acolo, a căzut tavanul de la bal
con. a crăpat zidul la ușă. s-au 
ivit crăpături în baie. Mai mult : 
la scara de la intrare lipsesc trep
te. iar balustrada scării e netermi
nată. Am trimis 8 (opt) scrisori în 
care sesizam această realitate fac
torilor responsabili, fără a primi 
vreun răspuns. Cît timp va . mai 
fi tolerată o asemenea situație ? 
(Nicolae Andreianu, Drobeta- 
Turnu Severin).

• Drumul județean ce leagă sa
tul Bulbuceni de comuna Căpeni, 
județul Gorj, s-a deteriorat din 
cauza autovehiculelor de mare to
naj care transportă diferite mate
riale la sondele de petrol. Aștep
tăm din partea secției de drumuri 
a consiliului popular județean spri
jinul de care avem nevoie pentru 
a se transporta pietriș și alte ma
teriale in vederea executării repa
rațiilor necesare. Noi. locuitorii 
comunei, vom contribui prin mun
că patriotică la efectuarea lucră
rilor. (Un grup de săteni din comu
na Căpeni. județul ’Gorj).

• Strungarul Gh. Blejescu. din 
sectorul 2 al Capitalei, care a tre
cut. de curînd. prin gara Ciulnița, 
ne comunică impresiile. „Aici, scrie 
el, vezi zeci de oameni cum dau 
tircoale pe lingă cele trei chioșcuri 
ale cooperativei de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor din 
localitate inchise mai tot timpul. 
La patiserie — închis, la dulciuri —

• în orașul Covasna nu se gă
sesc plicuri poștale de un timp în
delungat. Se știe că stațiunea Co
vasna găzduiește anual mii de oa
meni care vin aici să-și îngrijeas
că sănătatea. E posibil ca tocmai 
in acest oraș să nu se pună in 
vînzare asemenea efecte poștale ? 
(Eugen Pițigoi, Hotel Covasna, ca
mera 304).

• Ar fi bine dacă ar exista va
goane directe în compunerea tre
nurilor accelerate care trec pe 
trumpasa vale a Oltului de Ia și 
spre Mangalia în sezonul estival. 
Ar putea beneficia de ele si mun
citorii de la Govora, constructorii 
de mașini de la Rm. Vîlcea. mi
nerii de la bazinul Berbești etc. 
Socotind că M.T.Tc. va da curs ape
lului nostru, ii mulțumim. (Gh. 
Popa, operator chimist — Combi
natul chimic Rm. Vîlcea).
• De Ia o vreme, pasta rezerve

lor de pix pusă în vînzare în ora
șul nostru nu se poate folosi. Nu 
curge. Cei care o produc ori nu se 
pricep s-o fabrice, ori nu-și fac 
cum trebuie meseria. Propun ca 
organele de resort să ia măsurile 
corespunzătoare. (Girdan Ștefan, 
Oradea, strada Republicii nr. 10 A).

CIVILIZATE
...Cuțitul de otel tăia harnic In 

carnea metalului. încă un strat și 
urma, la rind. finisarea. Cind. iată, 
apare in cale obstacolul ; un por 
adine, din turnare.

— în astfel de împrejurări — din 
ce în ce mai rare, ce-i drept — che
măm la strung pe tovarășii de la 
sectoarele calde. Iar dialogul se 
duce, nu o dată, la temperatură 
in altă.

Subtextul conținut în remarca to
varășului Octavian Micu. secretar' 
adjunct al comitetului de partid de 
la Fabrica de utilaj industrial a 
întreprinderii de utilaj greu „Pro- 
gresul“-Brăila, pregătește terenul 
pentru întrebarea :

— Este vorba, cumva, de tempe
ratură... critică ?

— Ar putea fi și altfel. In fața 
piesei cu defectul acela ca o rană? 
Ar putea închide ochii tovarășii 
noștri, de la montaj, la o nepotri
vire de cițiva milimetri ori microni 
de care ne-am face vinovați noi, cei 
de la prelucrări ?

— în aceste circumstanțe, care este 
natura relațiilor de muncă, de co
laborare ?

Octavian Micu ne privește între
bător. Semn că a prins și el subtex
tul din întrebare :

— Relațiile noastre se întemeiază 
tocmai pe aceste... circumstanțe : de 
ofensivă deschisă, activă. De intole
rantă, de exigentă comunistă reci
procă. Dominate de dorința sinceră, 
constructivă de perfecționare, de a 
realiza mai mult și mai bine.

Secretarul adjunct apelează și la 
alte episoade. Sint secvențe din 
viața de uzină trăite ardent, in cli
matul combativității comuniste, re
voluționare. ..Dacă atmosfera din 
hale, in astfel de împrejurări. nu se 
încarcă cu prea multă... electricitate? 
Dacă adevărul rostit răspicat nu mai 
produce și supărare ?“ Sigur că se 
intimplă și una și alta. Critica nu-i 
totuși „chirurgie" plastică, de „în
frumusețare". Ea spune adevărului 
pe nume, dezvăluie neajunsul fără 
menajamente. Produce și tulburarea 
pe care vinovăția o merită. Altfel, 
cum să lupți împotriva lipsurilor ? 
Cum să pui la lucru această „loco
motivă" a dezvoltării ? Cum altfel 
să te folosești de această formă de 
manifestare a luptei dintre vechi și 
nou ? Principialitatea așa. „în gene
ral". nu are nimic a face cu atitu
dinea deschisă, activă, de care amin
tea Octavian Micu și care se pro
movează. aici, la fiecare loc de 
muncă. Tocmai pentru că un nea
juns sau altul nu se produc, așa. în 
general. Acestea au fost forme 
concrete de manifestare, precum po
rul adînc din piesa turnată. Au 
cauze concrete care le generează și 
consecințe la fel de exacte. Numesc 
oameni concreti care poartă răspun
derea apariției acestor lipsuri. Cri
tica în general este un „scut" sub 
care se trăiește netulburat, respirind 
Ia nesfirșit aerul impur, bun doar 
să nutrească orgoliile mărunte, de 
rutină, „conviețuirea" pașnică cu 
lipsurile care erodează potențialul 
de muncă, de inovare. Cine are 
nevoie de un asemenea „scut pro
tector"., opus . cursului viu. dinamic,, 
comunist al vieții din societatea.. 
noastră ? Opus practicii mature a 
organizațiilor de partid de a se 
pronunța deschis asupra realității, 
de a numi neîmplinirile. cauzele, 
vinovății, de a deschide astfel noi 
orizonturi de muncă și acțiune ?

Simple întrebări retorice ? Poate... 
dacă ele nu ar fi generate chiar de 
către realitatea înconjurătoare ! în 
carnetul de reporter am consemnat 
nu de puține ori. în ultima vreme, 
o rugăminte, care, cel puțin la în- 
tiia exprimare, a trezit nedumerire: 
„Vă rugăm ca despre cutare lucru 
să nu scrieți, că ne stricați relațiile.

GOSPODĂREȘTE, CU OAMENII 
PENTRU OAMENI

Secretarul biroului executiv, tova
rășul Nicolae Croitoru. se afla la se
diul consiliului popular. în „vi
zită", pentru că. de regulă, la 
fel ca toți ceilalți lucrători ai 
consiliului popular, ziua și-o pe
trece in comună, printre oameni. 
„De 31 de ani, de cind am lo
cul de muncă la consiliul popular, 
am învățat că locul de muncă al ac
tiviștilor consiliului trebuie să fie 
între oameni. Discuți despre proble
mele comunei, despre ce avem de 
făcut, le explici legile, le afli Pro
blemele personale, necazurile, bucu
riile. Asta, in afară de intilniri or
ganizate săptămirial cu fiecare din 
locuitorii celor patru sate ale comu
nei. Probleme de legislație, de agri
cultură, de zootehnie, silvicultură, da 
sistematizare, de înfrumusețare a lo
calității — toate teme de dezbatere 
in care se conturează hotâriri, de
cizii, acțiuni".

— De fapt — completează pre
ședinta consiliului popular, tovarășa 
Elena Nichita — întreaga noastră ac
tivitate. toate planurile de dezvolta
re a localității se bazează, asa cum 
ne cerea secretarul general al parti
dului și la Conferința pe tară a pre
ședinților consiliilor populare, pe 
conlucrarea, pe atragerea permanen
tă a cetățenilor la adoptarea hotări- 
rilor. a planurilor si programelor, la 
nemijlocita înfăptuire a acestora. A- 
ceasta explică și rezultatele muncii 
noastre.

Așa este. Colaborarea nemijlocită 
cu oamenii nu este un simplu dezi
derat, ci o stare permanentă a mun
cii de zi cu zi a acestui consiliu 
popular. Spre edificare ni se dă 
un exemplu : în fiecare zi, fără 
excepție. prin rotație, membrii 
biroului executiv se află alături de 
cei ce lucrează in sectorul zooteh
nic. încă de la ora 5 dimineața, cind 
încep munca cei ce îngrijesc vacile. 
Nu este vorba doar de controlul bu
nei desfășurări a activității in acest 
sector cu implicații atit de importan
te in asigurarea programelor de au- 
toaprovizionare. Este vorba si de 
exemplul personal al cadrelor de 
conducere. Cum să mai intirzii de la 
program a doua oară, cînd venind la 
lucru ai găsit pe președintele consi
liului popular dind de mincare ani
malelor în locul tău ? Vorbind de 
exemplul personal. Marin MitrOi, vi-> 
cepreședinte al biroului executiv al 
consiliului popular, venit aici de 
vreo 15 ani, povestește cu cită 
trudă și-a organizat un solariu 
și cît de numeroși sînt astăzi 
gospodarii care își produc singuri 
legume timpurii in comună. Ma
joritatea cadrelor didactice au si 
alte activități utile, începind cu ma
șina de cusut sau o altă îndeletnici
re in industria mică, dar si cu sapa. 
Ia' întreținerea culturilor la C.A.P. 
sau pe lotul în folosință.

Este o realitate : la tot ceea ce

SE ASCUNDE
Ce v-am spus să rămînă așa. între 
noi".

Să nu scriem că întreprinderea de 
exploatare a metroului nu are mai 
multe vagoane pentru că nu pri
mește toate motoarele electrice... Că 
o altă mare întreprindere bucureș- 
teană ori ploieșteană nu-și onorează 
la rîndul ei contractele pentru că 
îl lipsesc tabla, laminatele din ve
trele siderurgice ale țării:.. Că. une
ori. calitatea țevilor livrate produce 
mari greutăți în îndeplinirea pla
nului...

De ce să respectăm acest „tabu" ? 
Evident, ca să nu impietăm asupra... 
relațiilor cu unitățile furnizoare, 
ni s-a argumentat. Relații care se 
vor „curate", cit mai „civilizate". Le 
conferă însă tăcerea măcar o ast
fel de calitate ? Da de unde 1 
Atunci ? întrebarea imperativă 
conduce, obligatoriu, la esența- aces
tor relații, la resortul strict din in
timitatea acestui mecanism. Iar de-

Despre relațiile „civilizate" 
față în față cu... 

principialitatea relațiilor

fectul ține. înainte de orice, de 
felul cum se mai înțelege, uneori, 
clădirea legăturilor de muncă și co
laborare. In interiorul unui colectiv, 
între colective. în locul unei atitu
dini exigente — una de toleranță 
reciprocă. In locul intransigentei 
critice, normale în condițiile exis
tentei unor lipsuri — o îngăduință 
care cu greu poate fi explicată. Să 
închid ochii la Calitatea produselor 
care intră pe poarta întreprinderii? 
Să mă fac că nu văd nerespectarea 
contractului de livrare? Pentru sim
plul motiv că mă aflu „la mina" 
cutărui ori cutărui furnizor ? Care 
s-a angajat, sub semnătură, să-și 
onoreze o sumă de obligații, după 
lege ? „Da. așa e. dar dv. scrieți, iar 
noi tragem ponoasele"...

Această „grijă" de a nu supăra 
cu critica dezvăluie de fapt, pe ici, 
pe colo, abdicarea de la atitudinea 
pătrunsă de intransigență critică, 
comunistă. „Diplomație", „exerci
țiu", care nu au nimic comun cu 
poziția pătrunsă de fermitațe comu
nistă. Poziție menită să trezească la 
realitate, să pună in mișcare ener
giile. să statornicească cu adevărat 
relații corecte de muncă și colabora
re. Poziție justă, singura în măsură 
să acrediteze un climat de muncă 
propice punerii în valoare a poten
țialului creator, să determine atitu
dini pătrunse de răspunderile anga
jării. Optica cultivării relațiilor ar
monioase. pe fundalul unor neajun
suri care nu îndreptățesc cituși 
de puțin acest curs al lucrurilor, se 
află la polul opus al obligației sta
tutare a fiecărui comunist, obligație 
care numește cu limpezime îndato
rirea de a folosi și stimula „in 
întreaga sa activitate critica și au
tocritica — forja motrice a dezvol
tării societății noastre — să ma
nifeste spirit revoluționar, recepti
vitate fa(ă de tot ce este nou și 
înaintat, să ia poziție si să combată 
cu hotărîre lipsurile și greșelile, 
tendințele de acoperire a neajunsu
rilor și să contribuie la lichidarea 
lor ; să lupte împotriva mulțumirii 
de sine, a rutinei și conservatoris
mului, împotriva oricăror manifes
tări de înăbușire a criticii".

— Ar fi prea frumos ca atitudi
nea combativă să nu tulbure con
fortul unora, să nu supere — se 
înscrie în polemică cu pasivitatea 
Veronica Miron, secretara comite
tului de partid de la Combinatul de 
fire sintetice Vaslui. Iată, noi sîn- 

s-a înfăptuit și se înfăptuiește in co
mună o importantă contribuție isi 
aduc toți, absolut toți locuitorii. Asa 
s-au dezvoltat activitatea cooperativei 
agricole de producție și recoltele ob
ținute, așa s-au dezvoltat industria 
mică și prestările de servicii din co
mună. în acest sector, spre exemplu, 
activează astăzi peste 250 de persoa
ne. Ce se face ? Croitorie, lenjerie, 
broderie, cozi de unelte, dârăcire. 
împletituri, creșteri de animale (anul 
trecut consiliul popular a predat 3 
tâurași la export), galerii, sucitoare. 
artizanat etc. Industria mică are 
aproape 90 de secții. Pe to
tal. la nivelul comunei, industria 
mică si prestările de servicii 
au avut In 1987 un plan Insu- 
mînd 57 milioane lei. S-au realizat 
74 milioane ! Cum? Prin hărnicia oa
menilor. ca urmare a punerii în va-

Din experiența Consiliului 
popular comunal Codești, 

județul Neamț

TOLERANTA
tem vecini cu o unitate industrială 
de la care primim abur tehnologic. 
Vecini buni, dar cînd e vorba de 
onorarea obligațiilor nu mai în
cap... bunătatea, toleranța, conce
siile, acceptarea formulei „nu te 
critic, nu mă critici, totul e în re
gulă. în afară de faptul că... trebu
rile nu merg". Nu o dată, la anali
zele de la comitetul municipal ori 
județean de partid, i-am „interpe
lat" pe colegul meu — secretar de 
partid și el — pentru lipsa de pre
siune a aburului. Și n-aș spune că 
i-a fost ușor, că s-a bucurat. Dar 
realitatea trebuia numită și, mai 
ales, rezolvată.

Părtaș la o asemenea poziție co
munistă si directorul combinatului, 
tovarășul inginer Mircea Ciobanu. 
La o recentă defecțiune în livrarea 
de către unitatea vecină a aburului 
tehnologic a mers la omologul său de 
la uzina aflată gard în gard ; cum 
n-a obținut ceea ce scrie în con
tract. s-a adresat secretarului cu 
probleme economice al comitetului 
județean de partid, ministerului.

— Sigur că in astfel de condiții 
relațiile se mai aspresc, argumen
tează inginerul Mircea Ciobanu. Dar 
pentru ascuțimea lor există o vino
văție. Pe care noi o denunțăm 
deoarece este „singurul tratament" 
de care are nevoie. Și apoi, ale cui 
relații și pentru ce le tulburăm ori 
le apărăm ?

Iată-ne ajunși la miezul ideii pe 
care o putem extrage din faptele 
oferite de adevărul vieții și înfăți
șate în rîndurile de mai sus. Ce 
voiau să apere, cu atitudinea lor 
ofensivă, critică, secretara de partid 
ori directorul de la Combinatul de 
fire sintetice din Vaslui ? Dar cei 
de la prelucrări din puternica ci
tadelă a excavatorului românesc ? 
Ori alți nenumărat! comuniști, ori
unde ar trăi și munci, oameni cu 
spirit mereu treaz, bucuroși de o 
împlinire. neinduplecați in fața 
unui neajuns ? Pledează ei pentru 
o cauză personală ? Apără ei un 
punct de vedere îngust, numai așa, 
din orgoliu? Categoric, nu! In
transigența și neînduplecarea lor 
poartă sigiliul de marcă al înteme
ierii unor noi relații intre oameni, 
intre colective bazate pe principii 
comuniste : corecte. în spiritul răs
punderii reciproce. Promovate des
chis. fără tolerantă, pe temeliile a- 
devărului.

E aici o învățătură cu mai largi 
semnificații. Pentru că. nu în pu
ține locuri, numai ce auzi pe cite 
un interpelat care nu ia cuvintul 
în adunarea de partid, de sindicat 
ori de producție : „Am bune relații 
cu oamenii, de ce să mi le stric !...“ 
Aparent, în ochii multora, omul 
poate trece drept o fire „delicată", 
„civilizată". Dincolo însă de aceas
tă fațadă se ascunde atitudinea în
găduitoare. neprincipială. Sigur că, 
luînd de piept o neregulă. ..mai 
strici cite o relație sau alta". Dar 
este riscul asumat al omului anga
jat să clădească o lume nouă, din 
temelii, decis să nu facă pasul 
înapoi în fața greutăților, hotărît 
pentru conduită combativă, revolu
ționară. Dacă după un demers critic 
obiectiv, constructiv se mai strică o 
relație, probabil că aceea chiar tre
buia să aibă acest destin de vreme 
ce nu a rezistat la proba adevărului. 
Oglinda în care omul isl poate ne
contenit contempla statura morală 
este aceea a faptelor de fiecare zi. 
Și a atitudinii lui de fiecare zi : 
pătrunsă de omenie si principialita
te comunistă. Mereu în stare de 
alertă, mereu neobosită în a pro
mova experiența, valoarea, mereu 
pe poziție fermă, de acțiune com
bativă. împotriva a tot ceea ce ar 
putea constitui lest în edificarea noii 
orînduiri.

Ilie TANASACHE

In primul rind tnsă, el trebuie să în
vețe continuu meseria de agricultor. 
Tocmai de aceea, in iarnă, toti cei 
800 de oameni (permanent: la C.A.P.) 
au fost «elevi» la învățămintul a- 
grozoo tehnic".

Da. comuna Bodești este o locali
tate de frunte a județului Neamț. 
„Dar asta nu înseamnă că nu avem 
încă o mulțime de probleme de re
zolvat — spune președintele consi
liului popular. Problemele dezvoltă
rii comunei sint in primul rind pro
bleme ale creșterii oamenilor, ale 
educării lor. Iar comuna are o baza 
solidă pentru rezolvarea acestor pro
bleme. O organizație de partid pu
ternică. oameni cu experiență, frun
tași in muncă, exemple demne de 
urmat. Apoi, pentru creșterea și e- 
ducarea tinerilor, la dispoziția comu
nei stă o bază materială bogată : 3 
cămine culturale. 3 scoli, intre care 
una de zece clase, cooperativa agri
colă de producție, C.P.A.D.M.-ul si 
celelalte unități constituie fieca
re in parte si toate laolaltă a- 
devărate pepiniere in cane cresc și 
se formează cetățenii comunei : har
nici oameni ai pîinii. iubitori ai flo
rilor, ai frumosului. Pentru că tre
buie să spunem : comuna e o peluză 
de flori, casele, din care 40 s-au ridi
cat doar în ultimii doi ani, îmbină 
armonios utilul cu bunul-gust. Noi 
probleme ridică in fata oamenilor 
comunei actiurtea de sistematizare; 
viitorul aspect general al localității, 
recuperarea de noi terenuri pentru 
agricultură, noi obiective edilitare.

Bodeștenii au gînduri îndrăznețe, 
urmate de fapte pe măsură. După ce 
au redat și agriculturii circa 80 de 
hectare prin regularizarea pîrîului 
Birloaia întreprind cercetări si mă
suri de sporire a capacității produc
tive a pămintului pe care-1 au. Vor 
să construiască o fermă de păsări 
ouătoare, să realizeze un com
plex meșteșugăresc — tricotaje, con
fecții din lemn și răchită. în special 
pentru export, și Încă multe alte o- 
biective ce vor face ca tot mal multi 
tineri să rămînă în localitate. „Mai 
avem vreo 80—100 de localnici care 
nu au animale — ne-au spus gazde
le — dar cît de curind se vor Înca
dra toti in rîndurile majorității".

Cei din Bodești cunosc oe de rost, 
literă cu literă, articolul 7 din De
cretul Prezidențial care spune : ..Se 
conferă titlul de «Erou al Noii Revo
luții Agrare» cooperativei agricole de 
producție Bodești. județul Neamț, 
care a obținut la cartofi o producție 
medie de 55 312 kg la hectar pe în
treaga suprafață cultivată". Iar gîn- 
dul lor se îndreaptă spre noile ar
gumente faptice prin care sint hotă- 
riti și in acest an să întărească pre
stigiul localității lor. prestigiul de 
cooperatori fruntași, de cetățeni gos
podari ai comunei.

Constantin JALBA
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!a semănat pe ore si pe parcele pentru a lucra din plin 
acolo unde se poate si cind se poate!

în luptă cu timpul și ploaia!*
In județul Sălaj — măsuri pentru a fi 

folosită fiecare oră bună de lucru

1

Culturi la care semănatul

I cnnicnDT ,K a™«Tia ofimei publice, BUnlBUrtl A ORGANISMELOR DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE J

MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
între opțiuni de fond și practici anacronice (io

Pînă in seara zilei de 13 aprilie, 
in unitățile agricole din județul 
Sălaj culturile de primăvară erau 
însămânțate pe 15 600 hectare. Tre
buie arătat însă că întreaga supra
față însămînțată în județ s-a rea
lizat în ferestrele dintre ploi, fapt 
ce a îngreunat mult nu numai fo
losirea mijloacelor mecanice, ci și 
organizarea muncii. De luni, vre
mea s-a mai îmbunătățit, astfel in
cit marți a fost prima zi cind s-a 
putut lucra pe un front larg Ia în- 
sămînțări. Mai ales miercuri insă, 
profitind de faptul că suprafețele 
s-au mai zvîntat, s-a putut acționa 
din plin, sămința fiind așezată sub 
brazdă pe mai bine de 4 000 hec
tare. Dar se pare că zilele bune de 
lucru vor fi puține în această pri
măvară. de vreme ce ploile și-au 
făcut reapariția, obligînd din nou 
la .organizarea muncii pe ore șl pe 
parcele.

— Dat fiind faptul că lucrările 
din această campanie sint întîrzia- 
te, In principal datorită timpului 
nefavorabil — ne spunea tovară
șul Dumitru Pitic, director ad
junct al direcției agricole — co
mandamentul agricol județean a 
stabilit pentru perioada care ur
mează un ansamblu de măsuri teh- 
nico-organizatorice care să asigu
re executarea insămînțărilor chiar 
In aceste condiții climatice deose
bit de grele în care sîntem obli
gați să muncim. Dintre acestea as 
menționa doar cîteva : verificarea 
zilnică a fiecărei parcele spre a se 
trece la întocmirea programelor de 
lucru în funcție de starea fiecă
reia ; la pregătirea terenului sint 
folosite combinatoarele și numai 
în mod cu totul excepțional grape
le cu discuri In parcelele mai gre
le și Imburuienate. Dacă la înce
putul campaniei am mers pe ldeea 
concentrării de utilaje In zonele de 
șes, cu sole mai mari, spre a per
mite desfășurarea lor pe un front 
mai larg, acum ele sint repartiza
te să lucreze in formații mici, țl- 
nînd seama de faptul că slntem o-

bligațl să lucrăm doar pe porțiuni 
de parcelă. Dispunem de suficien
te forțe pentru a recupera grabnic 
restanțele mari care se înregistrea
ză la această dată. Totul este ca 
vremea să ne lase să lucrăm.

Că există asemenea forțe și că 
oamenii sint hotăriți să ducă la 
bun sfîrșit această carppanie agri
colă. infruntind condiții climatice 
dintre cele mai dificile, ne-am pu
tut convinge atît în unitățile agri
cole din consiliul agroindustrial 
Nușfalău. cit și in cele din con
siliul Pericei. Marți, în consiliul 
agroindustrial Nușfalău se lucra cu 
30 de utilaje la pregătirea terenu
lui și cu 22 semănători. Acolo unde 
situația impunea se ocoleau ochiu
rile de apă. urmînd să fie conti
nuate lucrările după ce terenul va 
fi zvîntat. Ca urmare. în ziua res
pectivă au fost pregătite pentru 
semănat 310 hectare și s-au însă- 
mințat 232 hectare. Miercuri urmau 
să fie însămlnțate 400 hectare cu 
culturile furajere, dar spre seară 
ploile au întrerupt din nou munca.

Atît aici, la Nușfalău. cit și tn 
unitățile din raza consiliului agro
industrial vecin, Pericei, atelierele 
mobile asigură asistența tehnică in 
cimp. motorina se transportă cu 
cisterne mici, fiind valorificată 
din plin fiecare oră bună de lucru. 
Desfășurarea lucrărilor este urmă
rită pas cu pas de specialiști. La 
cooperativa agricolă Pericei. sore 
exemplu, inginerul-șef. Domițian 
Bențe. supraveghea combinatoare
le și discurile care efectuau lucră
rile de pregătire. Imagini asemă
nătoare putînd fi surprinse peste 
tot In unitățile agricole din raza 
celor două consilii agroindustriale.

Tn general se poate aprecia că 
există o preocupare susținută din 
partea tuturor factorilor de. răs
pundere, o mobilizare bună a me
canizatorilor. cooperatorilor din 
județul Sălaj pentru grăbirea tn- 
sămințărilor din această campanie, 
pentru efectuarea unor lucrări de 
cea mat bună calitate. (Eugen Te- 
glaș, corespondentul „Scînteii").
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trebuie mult intensificat
Stadiul lucrărilor în seara zilei de 13 aprilie, 
pe baza datelor comunicate de Ministerul 

Agriculturii

Pînâ la această dată au fost însămînțate peste 
356 000 hectare, adică 78 la sută din suprafața pre
văzută.

INTRE JUDEȚE DIN ACEEAȘI ZONĂ - REZULTATE 
MULT DIFERITE.

Media zonei intîi : 92 LA SUTĂ.
Peste media zonei : Călărași, Ialomița, Giurgiu, 

Brăila, Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinți, Arad și Pra
hova, județe in care insămințările au fost încheiate.

Sub media zonei : Tulcea, Bihor, Satu Mare, Argeș, 
Dîmbovița, lași și Botoșani.

Media zonei a doua : 56 LA SUTA.
Peste media zonei : Vilcea, Gorj, Vaslui, Cluj, Caraș- 

Severin și Hunedoara.
Sub media zonei : Bistrița-Năsăud, Brașov, Covasna, 

Neamț, Sălaj și Suceava.

LEGUMELE«■BBS® v . " M M I Ml
Au fost semănate și plantate pe aproape 80 000 hec

tare - ceea ce reprezintă peste 36 LA SUTĂ din supra
fața planificată.

Mai avansate sint lucrările in fermele de legume 
din județele Buzău, Arad, Tulcea, Argeș, Bihor, lași, 
Vaslui, Alba, Mureș și sectorul agricol Ilfov.

Mult sub media pe țară se află semănatul și plan
tatul in fermele legumicole din județele Dolj, Călărași, 
Botoșani, Neamț, Bistrița-Năsăud și Gorj.
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Grădinile arată cum sint grădinarii

In ferme legumicole 
din Satu Mare, exemple 

foarte bune, dar și unele 
manifestări de delăsare
Condițiile climatice nefavorabile 

din această primăvară — ploi to
rențiale repetate, temperaturi scă
zute pînă la minus 3 grade — au 
stinjenit in bună măsură lucrările 
în legumicultura județului Satu 
Mare. Cu toate acestea, la ora ac
tuală sînt pe terminate însămin- 
țările și plantările din primele e- 
tape. Tovarășul Nicolae Babici, di
rectorul trustului județean al hor
ticulturii, spunea că în cursul aces
tei sâptămîni vor fi încheiate în- 
sămînțarea și plantatul legumelor 
în toate unitățile, rămînînd pentru 
plantat doar legumele termofile 
(tomate, ardei, vinete), acțiune care 
va începe pe măsura încălzirii 
vremii.

In aceste zile s-au luat și măsuri 
de protejare a răsadurilor în cimp, 
în solarii și sere neîncălzite împo
triva temperaturilor scăzute prog- 
nozate de meteorologi. Producerea 
de răsaduri se desfășoară conform 
programului stabilit. Dar trebuie 
arătat că. tn pofida realizărilor 
bune pe ansamblu, în ce privește 
pregătirea viitoarei producții de

More, verdețurile semănate in toa 
expediate pe piețele de desfacere

La Asociatio legumicolă din Satu

într-un prim articol pe tema mo
dernizării producției la fabrica de 
aparataj din cadrul întreprinderii 
„Electroputere" Craiova („Scinteia" 
din 14 aprilie a.c.) au fost relatate 
unele din concluziile investigațiilor 
efectuate, pornindu-se de la o scri
soare adresată redacției. în esență, 
au fost relevate unele practici biro
cratice în lansarea producției si pla
nificarea aprovizionării tehnico-ma- 
teriale. pe fondul utilizării necores
punzătoare a tehnicii de calcul in or
ganizarea producției și în urmări
rea 'asigurării materialelor si repe
relor in secții și in depozite.

în legătură cu posibilitățile de re
mediere a acestor neajunsuri, con
cluzia finală era aceea că un calcu
lator poate ajuta, poate fi eficient, 
numai acolo unde este ordine, unde 
activitatea este judicios organizată, 
pe principiile optimizării tehnologice 
a fluxurilor de fabricație. Or, des
pre fabrica de aparataj în nici un 
caz nu se poate face o apreciere po
zitivă în acest sens: fluxurile se în
crucișează. materialele și semifabri-' 
cățele circulă in toate părțile, masi- 
nile-unelte automate, procurate cu 
bune intenții, sînt aproape nefolo
site, croirea sau tăierea materiale
lor nu se face întotdeauna cu aten
ție. rezultind un indice de folosire 
necorespunzător. în magazii — con
cepția de mecanizare si automatiza
re a manipulării, depozitării si ges
tionării, în vogă cu un timp in urmă, 
a fost abandonată. Si situația se 
prezintă astăzi așa. deși intre timp 
a existat și chiar s-a aplicat, ni se 
explică, un program de modernizare.

Directorul tehnic al Întreprinderii 
„Electroputere", ing. Mircea Marciu, 
nu este dispus să accepte nici mă
car sugestia că programul de mo
dernizare a fabricii, întocmit cu mai 
mult timp în urmă, ar fi neoores- 
punzător, nu ar viza probleme de 
fond. Drept argumente ne sînt pre
zentate cifre peste cifre despre cît a 
crescut producția-marfă si producti
vitatea muncii prin aplicarea măsu
rilor stabilite.

Cel mai bun contraargument ? Re
centul program de modernizare, ela
borat din inițiativa noului director 
al fabricii de aparataj si cu care în
suși directorul tehnic al întreprin
derii a fost de acord. Este un pro
gram care realmente pune proble
mele așa cum trebuiau puse de la 
înoeput : reorganizarea de fond a 
fluxurilor de fabricație potrivit 
principiului unul sistem cibernetic, 
capabil de „feed-back", adică de 
optimizare permanentă.

Firesc însă, o dată cu noutățile 
tehnice, cu principiile de conducere 
și organizatorice modeme vor tre
bui să se producă prefaceri în stilul 
de muncă al oamenilor care alcă
tuiesc oolectivul fabricii, va trebui 
să se Introducă ordine, disciplină, 
răspundere, să se instituie un adevă
rat spiriț de colaborare. Pentru că. 
de fapt, acesta este, se pare, nodul 
gordian al problemelor, pe care da
rea de seamă a ultimei adunări ge
nerale a oamenilor muncii de la fa
brica de aparataj îl pune in plină 
lumină atunci cind afirmă că se 
manifestă deficiente in domeniul 
ordinii și disciplinei, in utilizarea 
integrală a timpului de lucru, iar 
conlucrarea „pe orizontală" intre 
factorii implicați la diferite niveluri 
în procesul de fabricație se realizea
ză in salturi și de multe ori prea 
tirziu pentru obținerea efectului 
scontat.

Dar să abordăm și un alt aspect 
ridicat in scrisoarea adresată redac
ției, și anume : „Cît de moderne 
sint procesele de producție la fabri
ca de aparataj ?“ Să consemnăm, în 
acest sens, cîteva opinii exprimate 
de specialiști :

• Dumitru Cirstea, director ad
junct științific al Institutului de 
cercetare științifică si inginerie teh
nologică pentru motoare. transfor
matoare și aparataj electric Craio
va : „Aparatajul de înaltă tensiune 
fabricat la Craiova are un nivel teh
nic corespunzător, acoperind necesi
tățile economiei naționale și în pri
mul rînd ale sistemului energetic 
național. Activitatea de cercetare 
in vederea înnoirii si perfecționării 
aparatajului este efectuată pe baza 
unor programe speciale elaborate pe 
întregul cincinal".

Desigur, afirmațiile se bazează pe 
o serie de fapte obiective. Totuși, in 
prezent, programul de asimilare este 
intirziat la unele produse. Care este 
cauza ?

..Din punctul nostru de vedere, ne 
spune interlocutorul, ar fi vorba de 
faptul că în tratativele cu principalul 
beneficiar — Ministerul Energiei E- 
lectrice — prin institutul de speciali
tate, condițiile tehnice ale noului pro
dus se definitivează cu greutate. Ast
fel, la un tip de transformatoare de 
măsură ni s-au solicitat probe spe
ciale, care nu apar în normele in
ternaționale.

La întreprinderea 
„Electroputere" 

Craiova

în oeea ce privește conlucrarea cu 
fabrica, aceasta merge în general 
bine, deși se consideră că uneori 
tehnologiile nu sînt bine puse la 
punct".

• Vasile Scarlat, directorul fa
bricii de aparataj : „Intr-adevăr, in 
modul in care este în prezent orga
nizată, activitatea tehnologilor nu 
poate fi condusă și controlată in 
mod corespunzător. Deși știm cum 
ar trebui să facem acest lucru mai 
bine, sîntem încorsetați de o regle
mentare mal veche, care ne obligă 
la o organigramă foarte strictă. Din 
anul 1973, cind a apărut reglemen
tarea respectivă. în economie s-au 
produs mutații profunde, ne aflăm 
acum în plin proces de modernizare, 
care, firesc, nu se poate realiza in 
cadrul unor structuri organizatorice 
perimate. Desigur, șl în sarcina spe
cialiștilor din institut trebuie reți
nute unele neajunsuri, legate Îndeo
sebi de eforturile pentru reducerea 
consumurilor materiale, mai ales al 
acelora deficitare, de promovarea 
unor materiale superioare, de extin
derea tipizării. De asemenea, în co
laborarea între specialiștii din in
stitut si tehnologi. între tehnologi si 
cei din execuție sînt unele impedi
mente. Dar in afară de aspectul pe 
care l-am ridicat, esențial este să 
ne unim eforturile. Intrucît fie că 
lucrăm în institut sau în fabrică 
eficienta muncii noastre nu va pu
tea fi apreciată decît prin prisma 
rezultatelor obținute în livrarea pro
duselor".

Cum se explică totuși faptul că 
unele produse nou asimilate, cu ca
racteristici îmbunătățite sau mal 
economicoase sub aspectul consumu
lui de materiale dificitare nu sînt 
incă solicitate de beneficiari ?

• Constantin Pistol, șef atelier 
proiectare aparataj : „Cred că tre
buie să ținem seama si de un anu
mit subiectivism din partea benefi
ciarilor. De pildă, deși am asimilat 
de mai multă vreme un tip de între
rupător ortojector, cu performante 
superioare, mai ușor de instalat si 
de întreținut, beneficiarii din indus
tria energiei electrice ne cer tot

tipul vechi, motivînd că acela 
a fost prevăzut in documentația de 
investiții. Știm, desigur, că prețul 
noului produs este mai ridicat. ,dar 
el a fost stabilit in conformitate cu 
prevederile legale. Pe de altă parte, 
eficienta în exploatare compensează 
din plin aspectul costului de achizi
ționare. De altfel, orice specialist 
sesizează de la prima privire avan
tajele noului tip de întrerupător. 
Pentru că discutăm despre benefi
ciari, se impune să ne referim și la 
faptul că uneori reprezentanții lor 
din cadrul ICEMENERG, prezenți 
in fabrică pentru a exercita controlul 
de calitate, nu adoptă stilul de co
laborare cel mai bun. Adesea își de
pășesc atribuțiile, solicitînd caracte
ristici neprevăzute în contract și in 
normele tehnice".

Cu siguranță, nu reporterii trebuie 
să arbitreze disputa. Cert este insă 
că s-a creat o stare de tensiune în
tre specialiștii din fabrică și contro
lorii ICEMENERG, care se reper
cutează asupra activității producti
ve. De aceea, problema trebuie să 
facă obiectul unei analize corespun
zătoare la nivelul organelor de 
partid și al factorilor de resort ai 
producătorului și beneficiarului, ur
mată de măsuri care să creeze cli
matul firesc de muncă, de colabo
rare, de răspundere.

Cerința asigurării unei mal bune 
colaborări, in care să se situeze în 
prim-planul atenției necesitățile ma
jore ale economiei, se pune și în le
gătură cu unitățile de producție sau 
de cercetare din industria orizonta
lă. Ne oprim, în acest sens, la două 
exemple.

Primul : In domeniul aparatajului 
de inaltă tensiune pe plan mondial 
se afirmă o nouă generație de între
rupătoare. Cu condiția asigurării 
unui anumit material, fabrica de 
aparataj a întreprinderii „Electropu
tere" poate trece rapid la realizarea 
unor asemenea produse. Iată însă că 
pentru materialul respectiv, din 
care, de altfel, nu sînt necesare can
tități foarte mari, cercetarea de pro
fil se angajează că va putea preda 
tema de proiectare pentru instalația- 
pilot abia... spre sfîrșitul anului 1992. 
Dacă mai adăugăm un an-doi pînă 
cind instalația-pilot va intra în func
țiune, ajungem la concluzia că abia 
la finele cincinalului următor se va 
putea beneficia de materialul res
pectiv. Or, cu siguranță, pînă atunci 
progresul tehnic nu va sta pe loc și 
nu există nici o garanție că produsul 
In cauză va mai fi apreciat ca mo
dern pe piața externă.

Al doilea : livrarea unor prime pro
duse de înaltă tehnicitate șl valoare 
economică se află încă în discuție de
oarece un producător din industria 
orizontală — Combinatul de articole 
tehnice din cauciuc Pitești — nu ac
ceptă să garanteze decît pentru 6 luni, 
In loc de 18 luni, funcționarea unei 
piese de cauciuc ce intră in compo
nența aparaturii fabricate la „Elec
troputere" Craiova. Poate pentru uni
tatea piteșteană problema are o În
semnătate minoră din punct de vede
re economic, dar efectele negative se 
amplifică dacă se au în vedere inte
resele economiei naționale. Ca tn 
proverbul cu „buturuga mică". Și 
așa cum aveam să oonstatăm din 
actele oficiale existente la întreprin
derea „Electroputere" nu este vorba 
de un caz singular. In general pro
ducătorii de articole tehnice din 

cauciuc ocupîndu-se insuficient de 
perfecționarea produselor.

într-un număr viitor al ziarului ne 
vom opri asupra unor probleme in
terne ale tehnologiilor practicate la 
fabrica de aparataj.

Corneliu CAREAN 
Constantin PRIESCU

ARGUMENTELE CALITĂȚII
legume Intre unități există deose
biri. uneori chiar izbitoare. Un e- 
xemplu foarte bun oferă fermele 
de legume din cooperativele agri
cole Cămin, Căpleni, Berveni, Pe- 
trești, Pir, unde se lucrează cu 
multă răspundere. în aceste uni
tăți, răsadurile sînt bine'dezvoltate 
și garantează o producție bună. în 
schimb, la fermele nr. 1 și 2 din 
cadrul Centrului de producere a 
răsadurilor de la Cărei, unitate a- 
parținătoare asociației legumicole 
Satu Mare, starea și calitatea ră
sadurilor nu sint cele dorite. Con
ducerile fermelor menționate tre
buie să se debaraseze de starea de 
delăsare in care s-au complăcut

pînă acum și să treacă la o grab
nică mobilizare a forțelor pentru 
înlăturarea buruienilor și aplicarea 
întregului complex de măsuri me
nit să asigure dezvoltarea viguroa
să a răsadurilor.

O problemă deosebită se ridică 
In legătură cu plantarea cartofilor 
de toamnă, unde, față de progra
mul acestei campanii, a fost reali
zată doar 26 la sută din suprafața 
prevăzută. Cauza acestei rămîneri 
in urmă o constituie lipsa cartofi
lor de sămînță. Cantitatea totală 
de sămînță sosită în județ pînă in 
prezent este de numai 200 tone, 
fapt de natură să producă de acum 
o mare îngrijorare în rîndul culti

vatorilor. Cum nu se poate admite 
ideea nerealizării sarcinii de plan
tări la această cultură, este de da
toria forurilor centrale de resort 
să intervină hotărit și operativ 
pentru rezolvarea acestei pro
bleme.

în aceste zile se află în plină 
desfășurare recoltarea primelor 
cantități de verdețuri, lucrare ce 
se va intensifica pe măsura ame
liorării vremii. Astfel se acționea
ză Ia recoltarea spanacului, cu pre
cădere pentru asigurarea necesa
rului pieței, surplusul fiind dirijat 
spre industrializare la fabrica de 
conserve din Cărei. (Octav Grume- 
za, corespondentul „Scînteii").

(Urmare din pag. I)

CONTRASTE tN SPIRITUL DE RĂSPUNDERE
ÎN DOUĂ SCHIMBURI LA PRE

GĂTIRE, ZI-LUMINĂ LA SEMĂNAT, 
în județul Bacău, însămînțările din această pri
măvară se desfășoară în condiții deosebite. A 
plouat mult in ultima vreme, iar în zona coli- 
nară a și nins. Ca urmare, pămîntul s-a bătut pu
ternic și se lucrează foarte greu. Specialiștii au 
recomandat ca pînă la ziua semănatului să se 
facă o lucrare superficială cu grapa pentru a 
sparge crusta și a păstra apa in sol — indicație 
care se respectă în mai toate unitățile. Urmă
rim cum se muncește in unități din consiliul 
agroindustrial Răcăciuni. Tovarășul Emilian 
Diaconu, inginerul-șef al consiliului, ne spune: 
„în toate cele 6 unități se lucrează in două 
schimburi la pregătirea terenului, iar ziua la 
semănat. Ca să grăbim ritmul lucrărilor, am or
ganizat peste 100 de agregate complexe care 
execută concomitent mai multe operații : dis- 
cuit-erbicidat-grăpat. semănat-fertilizat. evitin- 
du-se astfel trecerea de mai multe ori cu trac
torul pe aceleași suprafețe și risipa de com
bustibil. Membrii biroului de coordonare sint 
repartizați pe unități și localități pentru a ajuta 
și controla mersul lucrărilor. Seara ne întîlnim 
și ne informăm reciproc, iar unde apare o pro
blemă o rezolvăm împreună". La fața locului 
ne convingem că spusele inginerului au acope
rire in fapte. în majoritatea locurilor de 
muncă.

„NU MERITĂ DERANJUL I". DAR 
MERITĂ SĂ PIARDĂ TIMPUL? Iatâ 
și o altă situație to't din județul Bacău. Chiar 
a doua zi, după ce de la județ se criticase fap
tul că nu se realizează viteza planificată, la 
Dealu Morii, unitate din consiliul cu același 
nume. 3 din cele 8 semănători stăteau nefolosite. 
„Nu. avem teren pregătit" — motivează Ion Ciu- 
botaru, șeful secției de mecanizare. Dar cine 
să-l pregătească atîta vreme cît unii mecaniza
tori se plimbă fără rost cu tractoarele de la un 
punct de lucru la altul ? Alături, la Vultureni. 2 
tractoare cu combinatoare și o semănătoare de 
porumb stăteau părăsite în cimp pentru că trac
toriștii, în frunte cu șeful de fermă. Gheorghe 
Popa, plecaseră la masă, acasă, in sat. sau la 
cantina secției de mecanizare. „De oe nu asi

mulți ani, solicită ca produsele con
tractate să fie realizate de formația 
maistrului Ion Papoiu, din cadrul 
secției mobilă II.

Sigur, nu este puțin lucru să știi 
că un partener de peste hotare te 
preferă să-i execuți produsul solici
tat. Aceasta a stîrnit. după cum era 
și firesc, multe ambiții in rîndul 
celorlalte formații de lucru, care au 
căutat și ele să se afirme cu produse 
de cea mai bună calitate. Ambiții 
care au început să se convertească 
în fapte, formații precum cele con
duse de subinginerii Mihai Grigo- 
rescu și Nicolae Popescu reușind și 
ele să se impună în fața parteneri
lor de peste hotare prin calitateâ 
produselor realizate.

Important de reținut este, de ase
menea. faptul că terenul cîștigat in 
acest domeniu șt rezultatele obținute

nu au generat nici o clipă acea 
stare de automulțumire. cum se mai 
intimplă uneori, ci. printr-un com
plex de acțiuni conjugate ale comi
tetului de partid și consiliului oa
menilor muncii, se continuă ofensiva 
spre promovarea tot mai largă a 
produselor realizate pe piața exter
nă. Astfel, concomitent cu acțiunile 
întreprinse pentru onorarea obliga
țiilor contractuale la un nivel de 
calitate superior si la termenele 
programate ori. după cum s-a văzut, 
chiar în devans. în combinat s-a 
trecut la materializarea unor noi 
măsuri care vizează pregătirea pro
ducției de export în perspectiva 
anului viitor.

— Nu-i prea devreme 2 — ÎI în
trebăm pe directorul combinatului.

— Deloc. Așa am procedat si 
anul trecut, iar roadele, după cum 
se vede, le culegem acum.gurați masa mecanizatorilor în cimp. la locul 

de muncă ?“ — l-am întrebat pe Măricel Imbriș- 
că, inginerul-șef al cooperativei agricole. „Știți, 
lucrează in vatra satului și nu merită deranjul" 
— ne-a răspuns, inginerul. Bine că merită să 
piardă timpul. Așa stind lucrurile, nu-i de mi
rare de ce in unitățile din consiliul Dealu Morii 
nu se realizează viteza zilnică planificată la 
semănat. (Gh. Baltă, corespondentul „Scînteii").

CONCRET, CLAR Șl... BINE. La Insu’ 
la Mare a Brăilei — suprafața agricolă de 60 160 
ha — Ion Rotaru. secretarul comitetului de 
partid, argumentează : „Culturile de toamnă 
arată de notă maximă. Am reușit să menținem 
integral suprafețele însămințate (11 700 ha cu 
grîu. 10 000 ha cu orz) cu toate influentele ne
faste pe care ni le-a oferit Dunărea în această 
perioadă. Cotele apelor se mențin incă ridicate. 
Digul este păzit zi și noapte, s-au executat 
circa 22 km garduri de fascine în zonele des
chise. se acționează la completarea coronamen
tului la dig cu 22 utilaje terasiere... Și, ceea ce 
este mai important. în iarnă am școlarizat 400 
mecanizatori, acum nemaifiind obligați să ape
lăm, ca in alți ani, la mecanizatorii de pe 
platformă...".

în seara zilei de 12 aprilie, reținem cîteva 
date de la ing. Gheorghe Dermengiu. direc
torul tehnic al întreprinderii : „Peste 19 000 ha 
au fost discuite și nivelate, cu o viteză zilnică 
de 1 500 ha. Același ritm și la lucrările de in
corporare a erbicidelor. în schimburi prelungite 
Si in două schimburi se lucrează și la pregă
tirea terenului. Am terminat insămintatul cul
turilor de ovăz (1 000 ha), mazăre (800 ha), in 
(3 950 ha), furaje (1 860 ha). în următoarele 3—4 
zile încheiem insămintatul florii-soarelui pe 
cele 2 775 ha. O puternică mobilizare de forțe 
se află pe ogoarele unde se încorporează po
rumbul (19 110 ha) și soia (4 000 ha). Se acțio
nează cu viteze zilnice de 1 200 ha. si. respectiv. 
400 ha". (Candiano Priceputu, corespondentul 
„Scînteii").

REDISTRIBUIREA FORȚELOR 
DUPĂ CERINȚE. în seara zilei de 13 apri
lie. in județul Giurgiu însămînțările reprezen

tau 71 la sută din totalul suprafețelor planifi
cate. Principalele forte sint concentrate acum 
pentru a pune cît mai repede sub brazdă po
rumbul și soia Pe toate cele 76 000 ha planifi
cate. Ieri. în multe unități din consiliile unice 
agroindustriale — Ghimpați. Bucșani, Hotarele 
și Stănești — semănatul porumbului și soiei se 
realiza pe ultimele suprafețe. Rezultatele pe 
ansamblul agriculturii județului pun insă in 
evidentă o anumită răminere în urmă față de 
timpul înaintat în care ne aflăm.

Este adevărat că ploile abundente care. în 
majoritatea zonelor din județul Giurgiu, au to
talizat între 60—90 litri de apă pe metrul pă
trat au îngreunat desfășurarea lucrărilor în 
cimp. Dar. chiar si in aceste condiții, cind tre
buie să se acționeze rapid pentru recuperarea 
întîrzierilor. peste tot se manifestă grijă deo
sebită pentru calitatea semănatului, ca una din 
premisele principale care să asigure realizarea 
producțiilor planificate. „Suplimentarea forței 
mecanice, inițierea unor acțiuni de intrajuto- 
rare intre unități. aprovizionarea la timp cu 
sămînță și carburanți ne-au permis ca. în ulti
mele două zile, să dublăm vitezele de lucru la 
semănatul porumbului — ne spune Marian 
Donțiu. președintele consiliului unic agroindus
trial Ghimpați. De fapt, sîntem pregătiți să ac
ționăm pentru ca în maximum două zile să 
tragem ultimele brazde la semănatul porumbu
lui pe toate cele 3 250 hectare". Și pentru ca 
totul să se desfășoare normal, cadrele din con
ducerea consiliului agroindustrial au luat în 
primire cîte o formație de semănători. Fiecare 
se străduia să nu scape din vedere nici un 
amănunt privind aprovizionarea cu sămînță. 
pregătirea patului germinativ. realizarea nu 
numai a ritmului stabilit, dar mai ales a cali
tății lucrărilor.

în mod asemănător se procedează și în coope
rativele agricole Frățești. Slobozia. Băneasa. 
Giurgiu. Oinacu. Malu. Gostinu si în multe alte 
unități ale agriculturii județului, unde, oamenii 
se grăbesc să pună sub brazdă sămînta pe ulti
mele suprafețe. Peste tot am întîlnit dovezi 
grăitoare ale grijii acestor oameni pentru a 
asigura o calitate ireproșabilă la semănat. (Ion 
Manea, corespondentul „Scînteii").

• Din producția ce se realizează în acest an la 
întreprinderea de rulmenți din Alexandria aproape 70 
la sută este destinată partenerilor externi din peste 
50 de fări. Totodată, 22 la sută din producție o repre
zintă exportul indirect, rulmenții realizați aici fiind în
globați în numeroase produse ale economiei naționale, 
care ajung peste hotare. Este firesc deci ca in toate 
secțiile de fabricație ale unității să se acorde o atenție 
deosebită realizării producției de export. Și iată că, 
datorită eforturilor depuse de muncitorii și specialiștii 
intreprinderii, in primul trimestru al anului s-au livrat 
suplimentar la export produse in valoare de două 
milioane lei.

In continuare, acționindu-se sub imperativul „Prb- 
ducția pentru, export — realizată exemplar, la inalți 
parametri calitativi", se urmărește materializarea 
unor programe speciale, care vizează onorarea exem
plară a tuturor contractelor încheiate cu partenerii 
externi. De altfel, este de remarcat faptul că întreaga 
producție de export pentru trimestrul II a fost intro
dusă în fabricație conform graficelor stabilite. Mai 
mult, produsele prevăzute in două dintre contracte au 
fost deja onorate în avans.

— Zilnic — ne precizează, inginerul Liviu Coleșan, 
director tehnic al intreprinderii — se urmărește și se 
analizează stadiul realizării producției pe repere și 
elemente componente, pe faze de fabricație sau de 
montaj in care se găsește fiecare comandă. Și tot zil
nic se analizează problemele care se ivesc in legătură 
cu aprovizionarea cu materii prime și materiale, scule 
și dispozitive, asigurarea asistenței tehnice, probleme 
care sint rezolvate cu maximă operativitate. In acest 
sens, un rol important îl are comisia de export, care 
prin măsurile organizatorice luate a făcut, să dispară 
decalajele de producție dintre secțiile și atelierele de 
fabricație, să se asigure încărcarea uniformă a ma
șinilor și formațiilor de lucru. Întregul colectiv din 
întreprindere este hotărit să întîmpine ziua de 1 Mai 
cu depășiri cît mai importante ale planului la pro
ducția de export, asigurindu-se astfel premise sigure 
pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin 
pe întregul an. (Stan ȘTEFAN).

• Nu cu mult timp in urmă, întreprinderea de stofe

Din largul evantai al măsurilor 
și acțiunilor la care ne-am referit 
nu lipsesc, bunăoară, diversificarea 
sortimentelor de placaj și PAL, asi
milarea unor noi tipuri de mobilier 
de calitate superioară prin valorifi
carea furnirelor de mici dimensiuni, 
crearea de noi tehnologii de super- 
prelucrare și superfinisare a ele
mentelor masive etc.

Răspunderea și competența cu 
care se acționează, preocupările sta
tornice și intense orientate spre 
indeplinirea integrală și în condiții 
de înaltă calitate a producției pen
tru export — toate deopotrivă — 
sint de natură să certifice că șl In 
perioada următoare Combinatul de 
prelucrare a lemnului Rîmnicu Vîl- 
cea își va îndeplini exemplar sarci
nile ce îi revin în acest domeniu.

Ion STANC1U 
corespondentul „Scînteii”

„Dorobanțul" din Ploiești a primit de la Ministerul 
Industriei Ușoare un telex prin care se anunța că o 
comandă pentru Australia trebuie executată și livrată, 
la solicitarea partenerului de peste hotare, cu 20 de 
zile mai devreme

— Sigur, ne spune directorul întreprinderii, ing. 
Vasile Tudur. asemenea urgențe nu sint o noutate 
pentru noi. Ne numărăm printre cei mai cunoscuți 
și apreciați producători de stofe fine. De aceea, soli
citările partenerilor externi sint întotdeauna foarte 
„strinse". De la începutul acestui an, întreprinderea 
noastră și-a onorat insă exemplar sarcinile la export, 
in condiții de calitate ireproșabilă.

— Pentru a răspunde acestei noi solicitări ce mă
suri ați luat ?

— Am convocat imediat toți factorii de răspundere 
din unitate, am analizat fiecare comandă in parte, 
stadiul lor de execuție, modalitățile concrete de ac
țiune. Am inceput, desigur, ,cu /figurarea bazei ma
teriale. Aveam tot ce este necesar atît pentru această 
comandă, cit și pentru celelalte. Era nevoie insă de 
o mai bună organizare a aprovizionării locurilor de 
muncă. Iată de ce, împreună cu compartimentul apro
vizionare, șeful secției filatură, ing. Teodor Nemțoiu, 
a întocmit un program riguros de lucru. In conti
nuare, pentru derularea normală a proceselor de pro
ducție. am acționat pentru o mai bună colaborare 
între secțiile țesătorie și finisaj, eliminind unele ne- 
corelări intre diferite faze de fabricație. Grija cea 
mai mare am acordat-o însă calității producției. Știm 
că de aceasta depinde păstrarea prestigiului dobindit 
pe piețele externe. De aceea, am repartizat pe fie
care sector și secție, alături de cadrele din comparti
mentul control de calitate, un membru al consiliului 
oamenilor muncii, care a intervenit atunci cind a fost 
nevoie pentru rezolvarea unor probleme. Nu am uitat 
insă că, de fapt, toate comenzile au importanță egală. 
Acesta este motivul pentru care, o dată declanșată 
această acțiune, am urmărit ca și celelalte contracte 
să poată fi onorate la termenele prevăzute. Iată de ce 
am fost cu atit mai bucuroși atunci cind comanda 
pentru Australia a fost onorată la data solicitată de 
partenerul de peste hotare. (Ioan MARINESCU).
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CLIMATUL CREATIVITĂȚII
Există colective de muncă în care 

climatul general stimulează creativi
tatea tehnică, generind un dialog 
permanent și fructuos cu ceea ce 
este nou in domeniul respectiv, o 
căutare continuă de soluții efi:iente 
la problemele modernizării produc
ției. Experiența acestor colective im
pune cu evidența faptului de viață 
adevărul că ritmurile înalte de azi 
ale creativității tehnice nu pot fi 
susținute numai de competența unui 
om sau a unui grup de oameni In
ventivi, ci depind Intr-o măsură În
semnată de receptivitatea Ia nou a 
unor Întregi colective de muncă, 
depind, In general, de climatul fa
vorabil, creat șl susținut prin efor
turi consecvente.

A modela un asemenea climat de 
muncă deschis noului constituie un 
obiectiv permanent al muncii poli
tice, al organizațiilor de partid in 
întregul lor și al fiecărui comunist 
în parte, indiferent de rolul pe care 
acesta îl are în producție.

Am avut de curind prilejul să ra
portăm aceste adevăruri la datele 
concrete ale vieții unor colective 
muncitorești din municipiul Vaslui.

Noul In producție 
înseamnă șl forme 

adecvate de organizare
tn secțiile întreprinderii mecanice 

din Vaslui, maistrul Mihai Cărare, 
secretarul comitetului de partid, ne-a 
demonstrat cu argumentele expe
rienței acestui colectiv că înnoirea 
producției nu se reduce niciodată la 
efortul unei echipe izolate, angajate 
solitar în căutarea de soluții tehno
logice noi. Ea presupune In egală 
măsură capacitatea de a generaliza 
tehnologiile noi la nivelul unei în
tregi întreprinderi. La inceput. ideea 
tehnică poate să apară, intr-adevăr, 
lntr-o echipă restrinsă, dar ea este 
In ultimă instanță rezultatul unor 
preocupări comune întregului colec
tiv. Finalizarea ei la scară indus
trială depinde, de asemenea, de re
ceptivitatea la nou a tuturor celor 
implicați, depinde de capacitatea co
lectivului mare al Întreprinderii de 
a asimila aceste soluții. „Avem 
astăzi In dotare, ne-a spus secre
tarul comitetului de partid, mașini 
și instalații de înalt nivel tehnic, de 
mare sensibilitate. Ca să lucrezi efi
cient cu ele trebuie ca toți cei care 
vin In contact cu aceste mașini să 
aibă o instruire specială. Noi folo
sim. de pildă, de mal multă vreme, 
cu rezultate bune, o instalație spe
cială pentru debitat configurații 
complexe cu pantograf de urmărire 
a desenului și celulă fotoelectrică. 
La Început reglarea și supravegherea 
acestei instalații au pus probleme 
deosebite de pregătire a personalu
lui. Avem Insă specialiști bine pre
gătiți care l-au prins -rpulrul- șl i-au

instruit atent pe cei care lucrează 
la ea. Nu am renunțat la această in
stalație. așa cum s-a intimplat in 
alte părți, și azi obținem aici impor
tante sporuri de productivitate a 
muncii".

Asimilarea noului nu cere, desigur, 
doar bunăvoință, ci și 'eforturi stă
ruitoare de autoperfecționare, de 
adaptare a oamenilor la cerințele 
noi pe care le aduce cu sine o schim
bare tehnologică. Putem spune că 
„randamentul social" al inovărilor 
tehnice depinde in mod preponde
rent de condiția adaptării profesio
nale a unui intreg colectiv. Aici se 
manifestă și rolul activ al muncii 
politice. Rezultatele bune ale între
prinderii vasluiene nu ar fi fost de 
conceput fără organizarea unor mul
tiple forme de perfecționare profe
sională, fără un climat de muncă 
receptiv la nou. Ca orice luptăm și 
aceea care vizează infringerea iner

Nu întotdeauna sînt . găsite ușor 
soluțiile căutate și nu se pot rezolva 
de prima dată toate problemele care 
apar. De multe ori nici nu este vorba 
doar de probleme tehnice. La finali
zarea lor se adaugă întotdeauna și 
probleme de organizare a muncii, de 
pregătire profesională etc. Insă prin 
conjugarea eforturilor întregului co
lectiv, prin centrarea muncii de 
partid pe problemele concrete ale 
colectivelor de muncă, pe conștienti
zarea in întregul colectiv a motiva
țiilor creșterii eficienței se creează 
acel climat favorabil noului, fără de 
care nici o idee tehnică nu s-ar 
putea finaliza.

O experiență asemănătoare în or
ganizarea muncii politice pentru a 
forma un climat favorabil noului 
am întîlnit și la întreprinderea de 
materiale izolatoare. Programul de 
activitate al comitetului de partid 
prevede aici periodic analiza activi

STILUL MUNCII POLITICE 1
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țiilor profesionale, a comodității 
vechilor deprinderi presupune capa
citatea de a mobiliza în direcțiile 
prioritare un volum mare de ener
gie umană. Asta înseamnă, la între
prinderea mecanică din Vaslui, că 
întreg personalul unei secții poate 
fi implicat practic in finalizarea 

■«unei inovații sau în asimilarea unui 
produs nou.

— Atunci cind rezolvarea unei 
probleme depășește posibilitățile 
noastre tehnice, adaugă secretarul 
comitetului de partid, mobilizăm 
chiar și efortul unor colective din 
afara întreprinderii. Colaborăm as
tăzi, de pildă, cu specialiști de la 
Institutul politehnic din Iași la asi
milarea unor reductoare cu un nu
măr mai mic de dinți pe fiecare 
pinion, O asemenea realizare ar în
semna pentru noi Importante eco
nomii de manoperă. Vrem să cu
noaștem în permanență rezultatele 
noi ale cercetării, să ne documen
tăm „la zi" in domeniile care ne in
teresează la un moment dat și să 
folosim sprijinul competent al unor 
colective specializate de cercetare. 
Pentru a realiza aceste obiective 
avem azi un. microatelier de cerce
tare în cadrul Institutului de profil 
de la Iași. Ingineri și tehnologi din 
întreprinderea noastră lucrează aici 
alături de specialiștii institutului la 
finalizarea unor teme de cercetare 
care ne interesează in mod deosebit. 
Ei reprezintă avanposturile noastre 
pe frontul înnoirii tehnologice, ne-a 
spus cu mindrie maistrul Mihai 
Cărare. Ei rezolvă cu anticipație 
problemele tehnice noi pe care le 
generează azi continua modernizare 
si diversificare a producției noastre.

tății de creație tehnică. în adunările 
de partid se dezbat problemele per
fecționării pregătirii profesionale. In 
fiecare colectiv de atelier sau de 
secție, preocupările specialiștilor șjnt 
orientate Spre economia de mate
riale și energie, înlocuirea unor 
materii prime deficitare și realizarea 
prin autoutilare a unor utilaje cu 
productivitate superioară. In discu
ția pe care am avut-o aici cu ingi
nerul Marian Paicu, directorul ca
binetului județean de organizare 
economico-socială, s-a evidențiat — 
prin intermediul experienței proprii 
a organizațiilor de partid din între
prindere — că munca politică dis
pune de o gamă largă de mijloace 
care pot să favorizeze un climat ai 
creativității, ai promovării progre
sului tehnic.

Introducerea noului în producție, 
a subliniat interlocutorul nostru, nu 
poate fi considerată niciodată ca un 
proces autonom, care s-ar desfășura 
doar în virtutea unor determinări 
tehnologice. Ea .este înainte de toate 
produsul unor trebuințe concrete și 
al unei dinamici permanente in ni
velul de cunoaștere și de pregătire 
profesională a oamenilor. Ritmul 
înnoirilor tehnice depinde astfel în 
mod hotărîtor de formele de organi
zare a lor, ca și de conștientizarea 
prin munca politică a motivațiilor 
sociale ale înnoirii producției.

„Și oțelul, 
dar și oamenii"

Despre climatul receptiv la nou, 
stimulat și de continua înnoire și 
diversificare a producției, poate spu

ne multe lucruri simpla înșiruire a 
tipurilor de mașini-agregat realizate 
în ultimul timp prin autodotare la 
întreprinderea mecanică din Vaslui. 
In secția mecano-energetic am vă
zut. de pildă, noua mașină de cane- 
lat semiautomată, realizată aici de' 
un grup de tineri ingineri și tehno
logi. Proiectul a fost definitivat el 
însuși pe parcursul realizării, efec
tive a mașinii, adică în aproape șase 
luni de căutări, și face acum obiec
tul unui dosar de omologare pentru 
soluțiile constructive noi pe care le 
conține. Autorii ei se numesc Ma
rian Puiescu. inginer. Daniel Bran, 
inginer. Anton Chiosa. inginer pro
iectant. Emilian Alexandru, subin- 
giner. și Adrian Istrate. subinginer. 
De notat că acest tip de mașină, cu 
toleranțe de prelucrare de sutimi de 
milimetru, nu a mai fost produs 
pină acum în lume decît de două 
firme cu experiență în construcția 
de mașini.

Am găsit ilustrative pentru clima
tul receptiv din această întreprin
dere și rezultatele secției de modifi
catori. Se prepară aici, în cuptoare 
cu rezistență electrică, prealiaje care 
intră în compoziția fontelor cu gra
fit nodular. întreprinderea vasluiană 
livrează azi asemenea prealiaje unor 
importante întreprinderi construc
toare de mașini din țară. Intre care 
„Strungul" Arad, „Tractorul" Bra
șov. întreprinderea de autocamioane 
Brașov. „23 August" București. I.C.M. 
Reșița. „Oltcit" Craiova și întreprin
derea de autoturisme din Piteșți. 
Pentru nevoile proprii ale întreprin
derii. aici se prepară însă si oțel, și 
fontă antifricțiune care înlocuiește 
bronzul. Subinginerul Gheorghe Po- 
povici, tehnologul secției, ne-a spus 
că de doi ani produc după o rețetă 
proprie această fontă, rezistentă la 
frecare și la tratamente termice, din 
care se toarnă roți pentru reduc
toare. economisind astfel importante 
cantități de materii prime din 
import.

Tot el ne-a povestit apoi o Intîm- 
plare semnificativă prin ea însăși 
pentru schimbările pe care le cu
noaște azi geografia economică a tă
rii. într-o zi. fiul subinginerului Po- 
povici l-a întîmpinat acasă cu obrajii 
îmbujorați : „Tată, să vii mîine 
neapărat la școală ! Să-I spui profe
sorului de geografie cum se produce 
otelul la Vaslui. în manualul nostru 
nu scrie așa ceva și nimeni nu m-a 
crezut cînd le-am spus."

Nu numai oțelul de Vaslui, dar și 
alte proiecte ambițioase a realizat 
colectivul întreprinderii mecanice si 
de fiecare dată garanția reușitei le-au 
dat-o, în ultimă instanță, calitatea 
oamenilor pe. care i-a format, clima
tul de muncă pe care a reușit, să îl 
mențină la cotele înalte ale răspun
derii muncitorești.

I. STANESCU
P. NECULA

Casa de cultură - centru de educație patriotică, civică
Aproape fiecare localitate « țării 

dispune azi de modeme așezăminte 
de cultură, dotate cu tot ce este 
necesar pentru a desfășura o bogată, 
complexă activitate de formare mul
tilaterală a oamenilor muncii. In 
județul Maramureș funcționează 8 
case de cultură. în raidul nostru 
tun participat la acțiunile care s-au 
desfășurat In două din aceste insti
tuții : Casa de cultură a sindicatelor 
din Baia Mare si Casa de cultură 
din municipiul Sighetu Marmatiei.

Casa de cultură a sindicatelor din 
Baia Mare. Aici, funcționează 12 
cursuri, 22 colective artistice, un 
cenaclu literar, un cineclub, cercul 
de pictură, cluburi pe profesii (al 
inginerilor și tehnicienilor, econo
miștilor, club de șah, pentru tineret). 
Pentru a ne convinge de viabilitatea 
lor am participat pe parcursul a 
două zile la acțiunile casei de cul
tură. Am ales întimplător ziua de 
miercuri și nu întimplător ziua de 
duminică. Am consultat in prealabil 
programul zilei de miercuri. Con
statăm că e bine alcătuit, la prima 
vedere chiar Încărcat. Dar să vedem 
desfășurarea lui. Prima acțiune în
scrisă In program, și la care parti
cipăm, este dezbaterea cu tema 
„Continua perfecționare a cadrului 
organizat de participare a maselor 
la conducerea societății". La ora 14. 
în cabinetul de construcție sindi
cală. la o masă rotundă (și la pro
priu) au fost prezenți președin
ții consiliilor oamenilor muncii șl 
președinții de sindicat, alți oa
meni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile băimărene. O 
dezbatere vie. antrenantă, cu exem
plificări concrete de la locurile de 
muncă. La aceeași oră, in sala de 
conferințe, a început cursul „Medi
cina și viața", curs înființat în urmă 
cu 11 ani. cu tematică diversă, avînd 
un auditoriu constant și receptiv in 
fața căruia conferențiază medici 
specialiști din municipiu. La termi
narea cursului — lector : medicul 
pediatru Cosette Ceaunică — avînd 
ca temă „Copiii — temelia vieții, 
trăinicia familiei", din sală au ieșit 
peste 50 de oameni in mare majo
ritate femei.

...Revenim la casa de cultură 
băimăreână cu clteva minute înain
te de ora 17. Animație mare 
pe coridoare. In săli. La ora 
fixată începe cursul de pro
gramare a mașinilor de calcul, 
susținut de matematicianul Liviu 
Gavrilescu și inginerul Wolf Gustav. 
Ni se spune că este un curs cu o 
mare audientă, fapt care se vede, 
de altfel, și din. prezența numeroasă 
a cursanților. Cu același' interes se 
înscriu și cursurile de microproce
soare. circuite integrate, electronică. 
De remarcat că rodul muncii și gîn- 
dirii cursanților se concretizează, tn 
fiecare an, într-o expoziție.

Sus. la etaj. într-o sală, snecîal 
amenajată, este cineclubul. Aici îl

Casa de cultură din municipiul Baia Mare Foto : S. Cristian

Intîlnim pe Adrian și Simion Oțoiu, 
care, pasionați de etnografie, au 
bătut tot Maramureșul cu piciorul 
realizind filme premiate la muite 
festivaluri din țară. Aflăm și o nou
tate : pasiunea lor pentru filmul de 
animație. Cu ultimul film au fost 
premiați la festivalul filmului de 
la Costinești.

Tot în această seară de miercuri 
asistăm la repetițiile unor colective 
artistice. Există aici trei echipe de 
teatru, două în limba română și una 
în limba maghiară. Una din ele 
repeta piesa dramaturgului Dan 
Tărchilă. „Albastru deschis", unde 
l-am întilnit pe inginerul Gabriel 
Șchiopu. de la întreprinderea meca
nică de utilaj, accesorii și scule, in 
ipostaza de regizor. în continuare 
asistăm la repetițiile de dans mo
dern. dans de societate și a grupu
lui vocal cameral, condus de profe
soara Doina Bentu.

Gazda noastră, Claudia Zainea, 
directoarea casei de cultură, tine 
să precizeze că în fiecare săptămină 
aceste formații — și altele care iși 
desfășoară' activitatea in celelalte 
zile — susțin cel puțin, un spectacol 
pe scena casei de cultură ori pe 
platforma industrială a municipiului 
Baia Mare.

Intr-o zi de duminică. La ora 11. 
începe ședința de lucru a cenaclului 
„Arta". Sint prezenți în jur de 30 
de iubitori de literatură, oameni de 
diferite profesii — mineri, metalur- 
giști, geologi, constructori, profesori. 
Citesc din creațiile lor geologul 
Vasile Bologa. profesorii Mihai 
Cupcea, Dumitru Rusu și Iosif 
Hamza. Au citit poezie, proză și 
eseuri despre bogatul folclor mara
mureșean. în altă sală, grupul „Ori
zont" repeta melodii și pe versurile 
membrilor cenaclului.

Ce se mai poate vedea într-o du
minică la casa de cultură băimă- 
reană ? Acțiuni pentru copii, dimi

neți de basme, vizionări de filme 
etc. — toate găzduite de bibliotecă, 
(bibliotecară. Otilia Silaghi). Și. evi
dent. tradiționala discotecă.

O activitate vie. dinamică, un 
lăcaș deschis tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii. Cele 26 de premii 
din ediția precedentă a Festivalului 
național „Cintarea României", do- 
bîndite de formațiile casei de cul
tură. sint un argument că aici se 
face o muncă de calitate. După cum 
erau de acord și interlocutorii noș
tri. nu premiile sînt desigur scopul 
final, ci actul educativ. patriotic, 
climatul instructiv de petrecere a 
timpului liber. O confirmă și numă
rul mare de oameni — peste 600 — 
care-i trec zilnic pragul.

.Privind cu un ochi critic este loc 
și pentru mai bine. Chiar din spu
sele gazdei noastre aflăm că nu 
toate acțiunile politico-educative sint 
temeinic pregătite, că este încă mult 
de făcut pentru educația economică 
a oamenilor muncii. Că sînt posibi
lități pentru a crea un cor, că 
dansul tematic este dat uitării, iar 
brigada artistică s-a dizolvat.

Casa de cultură a municipiului 
Sighetu Marmației. Aici am ales 
ziua de joi din săptămină. Progra
mul zilei, afișat la vedere, planifică 
simpozionul „Misticismul — practici 
vechi, in haine noi", precum și o 
masă rotundă sub genericul „Me
moria pămîntului românesc". Acțiu
nile au loc sub îndrumarea meto- 
distei Felicia Ardelean. O altă acti
vitate la care participăm este cercul 
de electronică, care se desfășoară 
sub îndrumarea lui Petru Ivanciuc. 
Participă muncitori, profesori, elevi. 
Dar am văzut și un fapt mai puțin 
obișnuit : profesorul și elevul stă
teau în aceeași bancă invățind elec
tronică. Apoi un cerc de croitorie, 
condus de Eva Szabo, șefa atelie
rului de croitorie de la cooperativa

„Mara“ adună un mare număr de 
femei.

Spre seară asistăm Ia repetițiile 
cunoscutului ansamblu „Mara", care 
are in palmares importante pre
mii naționale și internaționale, cul- 
minind cu premiul „Europa" pen
tru artă populară acordat de funda
ția Herder. Alături, taraful fraților 
Fiorea cu Anuța și Nicolae Todo- 
rovici, cu Viorel Costin, Anuța 
Iusco și Anuța Tite reînvie noi me
lodii din lăzile de zestre ale folclo
rului maramureșean. Tot in această 
seară, mai participăm la repetiții 
ale grupului folk, condus de Nicolae 
Doboș, precum și ale recitatoa
relor Nicoleta Merza și Daniela 
Tordoi. Apoi, la repetițiile echipei 
de teatru „Liviu Rebreanu". unde 
economistul Gheorghe Codrea. pro
fesorul Ion Pop, medicul Vasile 
Bodnar se confruntă cu piesa „Con
curs de împrejurări" de A. Dohotaru.

Mai notăm repetiții la orchestra 
semisimfonică dirijată de profesorul 
Gheorghe Pop și la grupul vocal con
dus de Ileana Varadi. In aceeași sea
ră, ne-am deplasat în cartierul Iapa 
unde casa de cultură are o filială. 
Muncitori, si țărani.erau prezenți la 
cursul de istorie a patriei, la cercul 
de folclor, iar brigada științifică avea 
o întîlnire cu cetățenii.

Nici aici nu am găsit o brigadă 
artistică a casei de cultură, deși în 
municipiu se desfășoară festivalul 
brigăzilor artistice 1

în cele trei zile am participat în 
cele două case de cultură la pro
grame interesante. variate, cu care, 
în general, beneficiarii, oamenii 
muncii se declară mulțumiți. Desi
gur. un spor de exigență trebuie să 
se manifeste. Nimic de zis. zilnic 
trec pragul instituțiilor de cultură 
sute de oameni : tocmai de aceea, 
programele trebuie să cîștige in ca
litate și, de ce nu ?, in atractivitate.

Gheorqhe PARJA 
corespondentul „Scinteii"

teatre
• Teatrul National (14 71 71, Sala 
mare) : Marea — 18; (sala Amfitea
tru) : Contrabasul — 18: (sala Ate
lier) : între patru ochi „Aa — 18
• Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Cristian Mandeal. 
Solist : Jean-Francois Antonicii (El
veția) — 19; (sala Studio) : Recital 
de contrabas Liubima Kalinkova 
(R.P. Bulgaria), Daisuke Soga (Japo
nia). La pian : Viorica Rădoi — 17.30
• Opera Română (13 18 57) : Nabucco 
~ 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Lo
godnicul din lună — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Menajeria de sticlă 
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Lewis $î Alice — 19.30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Capcană pentru un bărbat singur 
— 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 18: (sala 
Studio) : Concurs de împrejurări — 
18.30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 
18: (sala Giulești, 18 04 85) : Jean, 
fiul lui Ion — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tâna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18: (sala Victoria, 50 58 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 19
• Ansamblul artistic ..Rapsodia

română" (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă14 (50 26 55) :
Pinocchio —- 18
• Teatrul „Țăndărică14 (11 12 04. sala 
Cosmonauților) : Motanul tncăltat — 
10,30
• Circul București (10 41 95): „Stelele 
Circului din Moscova44 — 19

cinema
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : LUMINA (14 74 16) — 9: 11 ; 
13; 15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11;
13. GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13
• 'Nu e ușor cu bărbații : LUMINA 
— 17; 19, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 
11; 13: 15: 17; 19

• lacob : STUDIO (59 53 15) — 10:
12,13: 14,30; 16,45; 19. GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,30: 14; 16,30; 19
• B.D. în alertă : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 17; 19
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11.15; 13,30: 15.45; 
18 ; 20
• Program special pentru copii și 
tineret : DOINA (16 33 38) — 9: 11 : 13; 
15: 17: 19
Ct Extemporal la dirigenție : DACIA 
(50 35 94) — 9: l.l: 13: 15: 17: 19
• Copilărie fără basme — 9. Moro- 
meții — 10,45; 13,30: 16,15: 19 : UNION 
(13 49 04)
• Puștiul: LIRA (31 71 71) — 9: 11; 
13: 15: 17: 19
• Zîmbet de soare : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11 ; 13: 15: 17: 19
• Incoruptibilul de Ia etajul XIX : 
POPULAR (35 15 17) — 15: 17: 19
• Misiune specială: MUNCA (21 50 97) 
— 15: 17: 19

„Limba noastră-i 
o comoară..."

Dacă în natură celelalte 
creaturi iși dobindesc prin 
gene cele necesare > intru 
perpetuare și viețuire, 
omul singurul este ceea ce 
este. încoronare a creatu
rilor. ca urmare a inter
venției Cuvintului și a Lo
gosului in viața ființei 
sale interioare. De aici 
marea importanță a limbii 
materne pe care pruncul 
începe să o deprindă de 
la sinul mamei, din lea
găn, ascultind cîntecul șop
tit pe întuneric de cea 
care l-a adus pe lume și 11 
priveghează cu iubirea cea 
jertfitoare de sine. Apoi 
copilul crește și lumea e- 
xistă pentru el pe măsură 
ce toate devin cuvint. iar 
unde nu apare cuvîntul, 
soun filozofii, incă splen
doarea realității lumii pen
tru inima ta nu există.

Cel care poate numi cit 
mai devreme și nuanțat in 
cuvinte lumea devine 
grabnic mai inteligent și 
incepe să cunoască, să stă- 
pînească tot ce-1 înconjoa
ră și mai iute decît ceilalți 
intră pe porțile artelor, ale 
științelor exacte, dțvine 
creator de valori, asimila
torul moștenirii. devine 
om viu adevărat ; viața 
devine ceea ce este, prilej 
de bucurie, izvor de înțe
lepciune fără margini.

Mi-1 amintesc pe profe
sorul meu de limba româ
nă dintr-un sat al Transil
vaniei. Butoi Ilie, arge- 
șean de origine, un îndră
gostit de limba română, de 
literatura noastră, de ma
rii noștri clasici, de latini
tatea poporului român. 
Căzusem pe mina dumisa- 
le din clasa a cincea. 
Eram copii de țărani ve- 
niți la școală superioară 
după clasele primare îm
plinite în satele noastre 
dintre păduri, de pe coli
nele noastre de neuitat. 
Școala a însemnat pentru 
noi toți atunci învățarea 
limbii române, zi cu zi. 
învățătorul nostru minunat 
avea o gramatică proprie, 
simplă, adîncă. aș putea 
spune de rang universitar, 
în deplinătatea ei. Fiecare 
elev trebuia să o aibă 
transcrisă cu mina lui in 
caietul său. să o știe pe de 
rost cu exemplificări cla
sice. Tn scurtă vreme am 
devenit învățăcei, ne făcea 
o mare plăcere să recităm 
șl să ne strunim graiul ță
rănesc după un canon atit 
de firesc și nobil, cel al 
limbii române în valorile 
ei.

Dar cită pasiune. - împle
tită cu o știință superioa
ră, la neuitatul profesor 
Butoi Ilie, sufletul, - scold 
noastre ! Dacă nu vorbiți 
corect, și, nu, scrieți asa cum 
trebuie, gindiți greșit, iar 
din greșeala minții se trag 
toate relele în viață ! Ade
văr universal acesta ! Gra
matica în universitățile 
medievale — și mai tîrziu 
— făcea parte dintre ști
ințele sacre. în sensul că 
fără stăpînirea limbii se

strică viața, iar omul ră- 
mine barbar.

Este dureros să asculți 
elevi din ultima clasă de 
liceu că vorbesc agramat, 
să citești lucrări scrise 
chiar de studenți de o să
răcie a 'limbii îngrijoră
toare. O limbă nu se as
cultă numai, ci. se spunea 
în vechile școli, se rumegă, 
rumegarea înseamnă a te 
hrăni in tihnă cu texte 
clasice, a trăi din cugetul, 
splendoarea, înțelepciunea 
Logosului universal întru
pat in ele.

Avem o moștenire spiri
tuală în limba română 
printre cele mai profunde, 
care însă pentru a deveni 
avere personală trebuie a- 
similată cu răbdare și riv- 
nă, pentru că numai în 
limba ta poți rîde și poți 
plînge, și poți tăcea tot 
numai în limba ta, cum 
spune un mare poet con
temporan, sau cum în
deamnă filozoful numai în 
limba părinților tăi „îți 
poți aduce aminte de lu
cruri pe care nu le-ai în
vățat niciodată". întrucît 
și in limba noastră. în lim
ba română este imnlicată 
cu toată frumusețea, în 
ultimele două milenii de 
zămislire și creștere a ei, 
ființa Logosului intrupat 
și in istoria poporului ro
mân.

Se împlinesc în această 
primăvară o sută de ani 
de la nașterea unui poet 
care a scris cea mai fru
moasă poezie despre limba 
română, Alecu Mateevici, 
intrată in manualele șco
lare. Dună luptele de la 
Mărăsești. unde poetul a 
fost in tranșee, a spus a- 
ceastă frază poetică nemu
ritoare : „Limba noastră-î 
limbă sfîntă".

Au trebuh veacuri de 
suferinți. de*lunte. de tra
duceri ne textele altor 
limbi pină ce într-o zf a 
devenit limnede. acolo la 
Mă»ă«°ști. că si i'mha 
noastră, ca s| alte limbi 
ale neamurilor, .este l'mbă 
sfîntă. adică universală si 
că nutem t-ăi. si muri, si 
scrie în această limbă ca 
intr-una dintre cele nemu
rite nrin veactui rțe duce
re. dar și do înălțare intru 
edificarea ființei interioa
re modelate de viața isto
rică a ponorului nostru.

Avem tot felul de zile tn 
calendare, ale copilului, 
ale mamei, ale minerilor, 
pădurarilor și este bine 
asa. Gn atît mai mult tre
buie să păstrăm. si mai 
algs zilnic. Ia mare cinsti
re ora de limba română în 
sonii, universități, ’n crese. 
in l,fP"ânp „r.^ainite de 
la s'nn.1 n^omril adine
în viață s.ă ascultăm clo
cotele de taină ale graiu
lui cronicarilor, ale foșne
tului d" aur curat din 
scripturile române, cum 
numea Emines-u acele 
sr-ieri-izvoare de f-umu- 
sete si har ale inimilor 
noastre.

loan ALEXANDRU

„CONCURSUL CÎNTECULUI^ POUȚIC 

PENTRU TINERET"

Ritmuri tinerești
pentru tinere inimi

Astăzi încep manifestări
le din cadrul celei de-a 
VII-a ediții a „Concursu
lui cîntecului politic pen
tru tineret". în două spec
tacole vor fi prezentate 
creațiile corale și de muzi
că ușoară selecționate in ve
derea decernării premiilor ce 
vor încununa piesele repre
zentative, inspirate din via
ta si munca tumultuoasă a 
tinerei generații din patria 
noastră. Organizată de Co
mitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist. Con
siliul Culturii si Educației. 
Socialiste. Uniunea compo
zitorilor si muzicologilor. 
Radioteleviziunea română, 
această tradițională manifes
tare este menită să stimule
ze creația corală valoroasă, 
profund angajată. capabilă 
să exprime intr-o largă va
rietate stilistică sentimente
le ce animă tinăra generație, 
dragostea ei fierbinte pentru 
patrie si partid, bucuria de 
a munci si invăta' intr-un 
climat de largă emulație 
creatoare. beneficiind de 
toate condițiile spre a-si va
lorifica deplin energia si ta
lentul. receptivitatea la nou. 
insusirile ce definesc in ge
neral virsta tinără — o 
virstă a marilor cutezanțe si 
impliniri. Cele 34 de cintece 
ce vor fi prezentate vi
neri. sîmbătă și duminică 
in fața publicului îmbră
țișează o largă paletă te
matică și gamă stilistică, 
dau expresie. în muzică si 
vers, mindriei de a munci 
pentru edificarea patriei so
cialiste sub flamura glorio
sului nostru partid comunist 

.condus de cel mai iubit fiu 
al națiunii, secretarul gene
ra! al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. hotăririi 
tinerei generații de a-si con
sacra toată energia inăltă- 
rii plaiurilor românești ne 
culmile socialismului si co
munismului. Actuala ediție 
a „Concursului cintecului 
politic pentru tineret", be
neficiază de contribuția 
multor compozitori cunos- 
cuti prin realizări de pres
tigiu. precum si de a- 
portul „celor ce vin", tineri 
creatori ce-și încearcă șan
sele în fata unui public 
tinăr. exigent, dornic dea-și 
regăsi în creația destinată

lui propriile simțăminte și 
moduri de afirmare. De ase
menea. versurile acestor cin
tece sint semnate de poeți 
aparținind tuturor generații
lor.

Creațiile corale se vor 
bucura de interpretări și 
acompaniamente datorate 
unor formații prestigioase, 
precum corul Radiotelevi- 
ziunii române (dirijor : Au
rel Grigoraș), corul Liceului 
de artă „George Enescu" 
(dirijor: Nicolae Niculescu), 
corul „Preludiu" al Ansam
blului artistic ăl Uniunii Ti
neretului Comunist (dirijor: 
Voicu Enăchescu), corul Fi
larmonicii de Stat din Cluj- 
Napoca (dirijor : Cornel 
Groza), orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii române 
(dirijor : Paul Popescu), or
chestra de estradă a Radio
televiziunii române (diri
jor: Cornel Popescu), grupui 
vocal „Choralis" al Ansam
blului artistic al Uniunii Ti
neretului Comunist (dirijor: 
Voicu Enăchescu). O sea
mă de tineri soliști cu- 
noscuți. precum si „tinere 
speranțe" vor prezenta pu
blicului piesele de muzică 
ușoară selecționate în cadrul 
concursului amintit.

Duminică (17 aprilie) va 
avea loc festivitatea de de
cernare a premiilor și con
certul laureatilor ediției a 
VII-a a „Concursului cinte
cului politic pentru tineret".' 
tradițională manifestare des
tinată să îmbogățească re
pertoriul cîntecului frumos, 
inspirat din frumusețile pa
triei. din sentimentele, aspi
rațiile celor ce o făuresc.

arheologice efectuate in punc-

realizat
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• O înfloritoare așeza- 
re din Dobrogea romană 
Cercetările
tul „La Amza" din vecinătatea satului Te- 

' lița (județul Tulcea) au localizat aici o în
tinsă așezare din epoca romană. (în ace
lași perimetru au mai fost semnalate ves
tigii ale unei așezări deschise din prima 
epocă a fierului — din secolele IX—VIII 
i.e.n. — și ale unei locuiri din perioada 
feudalismului timpuriu — din secolele 
X—XI). Locuirea romană incepe aici in 
ultimul pătrar al veacului I e.n. — ne co
munică dr. Victor Baumann, de la Muzeul 
Deltei Dunării din Tulcea. în secolul ur
mător. în vremea dinastiei Antoninilor, 
așezarea se extinde, construindu-se noi lo
cuințe spațioase, pe temelii de -piatră, pen
tru ca în veacul al. III-lea. sub dinastia 
Severilor. întinderea așezării să atingă su
prafața maximă, de aproximativ 40 hec
tare. Acestei perioade ii aparține și un 
mare edificiu, de sub dărîmăturile căruia 
au fost scoase la iveală elemente votive : 
o plăcută pe care este reprezentat cava
lerul trac si o statuetă r°prezentindu-l pe 
Hercule (un detaliu, in fotografia de mai 
jos),. Din secolul al IV-lea e.n. s-au păs
trat vestigiile unor locuințe, magazii pen

tru vase mari de provizii (chiupuri) și un 
cuptor de prelucrare a materialelor de 
construcție. Toate acestea, ca și inventarul 
arheologic datind din veacul al IV-lea e.n. 
(ceramică, monede etc.) atestă că in această 
vreme așezarea de la Amza a cunoscut un 
răstimp de stabilitate și de înflorire a vieții 
materiale și spirituale.
• Meșteșuguri și meș 

teșugari in nordul Mol 
dovei in veacurile VII-VIll 
Cercetările arheologice Întreprinse 1: 
Lozna-Străteni (județul Botoșani) au reușit 
să aducă la lumină valoroase vestigii ma
teriale și. prin aceasta, date și știri noi 
privind viața' oamenilor locului din a doua 
parte a mileniului intii al erei noastre. 
Pină acum, după cum aflăm' de la arheolo
gul Dan Gh. Teodor, de la . Institutul de 
istorie și arheologie „A. D. Xenopol" din 
Iași, au fost descoperite aici 27 de locuințe, 
11 ateliere meșteșugărești și 12 cuptoare de 
același fel, datind din veacurile VII—VIII; 
prin aceasta, așezarea se dovedește unul 
din. cele mai importante centre de prelu
crare a fierului de pe cuprinsul tării noas
tre. Tehnicile folosite aici pentru prelu
crarea fierului și obținerea uneltelor in 
atelierele specializate atestă stadiul înalt al 
dezvoltării forțelor de producție din socie
tatea veche româneasca, angajată incă în 
perioada respectivă pe calea feudalizării. 
■Tot aici au fost cercetate, de asemenea. 25 
de morminte din secolele VI—Vil, consta- 
tindu-se dăinuirea unor caracteristici de 
rit și ritual de mai veche obîrșie, eviden
țiind continuitatea neintreruptă a popu
lației autohtone.

• Civilizația rurală me
dievală românească. Săparea 
unui canal pentru o conductă de apă 
a atins, la izvoare — Piatra Neamț, un sit 
arheologic, medieval de o importanță deo
sebită, intervenția promptă a unor elevi și 
profesori de la școala generală din locali
tate asigurind recuperarea unor materiale 
arheologice din prima jumătate a secolului 
al XV-lea. Lucrările de salvare efectuate 
de un colectiv de la Muzeul de istorie din 
Piatra Neamț, format din muzeografii Ma
rius Alexianu, Elena Ciubotaru și Ștefan 
Scorțanu. sub indrumarea cercetătorului ști
ințific dr. Victor Spinei de la Institutul de 
istorie și arheologie „A. D. Xenopol" din 
Iași, au atestat existența unei locuințe-de- 
pozit ; aici au fost descoperite un mare 
număr — 35 — de vase din ceramică. 
Materialul arheologic recoltat este din 
punct de vedere calitativ la nivelul celui 
descoperit in centrele urbane de la Su
ceava, Baia, Iași ori Piatra Neamț de la 
sfîrșitul secolului al XIV-lea și începutul 
secolului al XV-lea. Locuința — aparținind 
unei așezări rurale din preajma centrului 
urban Piatra — demonstrează că lumea ru
rală era capabilă nu numai să obțină pro
duse de calitate superioară, asemănătoare 
celor din centrele urbano, ci și că în așe
zările din jurul tîrgului Piatra erau produ
se multe din obiectele folosite in oraș.

• 257 de documente din
anii 1571-1575. ^sem
nele Editurii Academiei, a fost tipărit 
un nou volum al colecției „Documenta 
Romaniae Historica". Este vorba despre vo
lumul VII al seriei B a colecției ce cu
prinde documente din Țara . Românească, 
volum îngrijit de Ștefan Ștefănescu și 
Olimpia Diacxmescu. Sînt publicate 257 de 
valoroase mărturii istorice din anii 1571— 
1575, cind pe scaunul Basarabilor se afla 
Alexandru al II-lea Mircea. Cele mai nu
meroase informații aparțin istoriei social- 
economice, aducind noi mărturii privitoare 
la întinderea domeniilor feudale (un docu
ment din 1575—1576 enumera pose
siunile logofătului Coresi). procesul de 
aservire a țăranilor, tehnicile agrare, pre
țurile vremii, circulația monetară, mește
șugurile și meșteșugarii epocii. Date inte
resante cuprind aceste documente privind 
vechiul drept românesc și procedurile ju
diciare ale timpului. Valoroase știri furni
zează noul volum cu privire la istoria poli
tică și militară : două documente se referă 
la lupta de la Jiliște din 1574. unde numai 
vitejia fraților Ivașcu și Albu Golescu a 
scăpat viața domnului Alexandru Mircea 
(„Atunci am văzut domnia mea — spune 
un document din 25 ianuarie 1575 — iubirea 
tuturor boierilor domniei mele și a viteji
lor. cum au fost la nevoia domniei mele ; 
astfel mai mare iubire de la cinstiții dre
gători ai domniei, mele, jupan Ivașco mare 
logofăt și fratele iui, jupan Albul mare clu
cer. nici unu n-au făcut, de și-au pus ca
petele lor pentru capul domniei mele"). 
Sint amintite calamități ale 
sări ale Oltului, foamete și 
zii străine pustiitoare).

Grupaj
Silviu

vremii (revăr- 
mai ales inva-
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Cronica zilei

ALBA IULIA :
Concursul național 

de limba și literatura 
română „Mihai Eminescu”

La Alba Iulia a avut loc deschi
derea festivă a celei de-a 31-a e- 
diții a Concursului național da 
limba și literatura română „Mihai 
Eminescu", concurs destinat elevi
lor din licee, selecționați în urma 
desfășurării fazelor județene. Au 
participat reprezentanți din partea 
organelor locale de partid și de 
stat. Ministerului Educației și în- 
vățămintului, Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
Uniunii scriitorilor, cadre didacti
ce și elevi din întreaga țară. Des
fășurarea concursului se află sub 
semnul aniversării, în acest an, a 
140 de ani de la Revoluția de la 
1848 și a 70 de ani de la unirea 
Transilvaniei cu România, act isto
ric fundamental împlinit la 1 De
cembrie 1918 la Alba Iulia.

în perioada 11—16 aprilie a.c., pe 
lingă desfășurarea probelor de con
curs vor fi organizate bogate și 
instructive acțiuni cultural-educa
tive: recitaluri de poezie patrioti
că, evocări literar-muzicale, vizite 
la monumentele istorice din Alba 
Iulia, Blaj, Zlatna. Abrud, Cîmpeni 
șl Avram Iancu. vernisarea expo
ziției tematice „Literatură și fila
telie", vizionarea unor filme docu
mentare. Festivitatea de premiere 
a laureaților concursului va avea 
loc în orașul Blaj, pe Cîmpia Li
bertății.

în aceeași perioadă se va desfă
șura și cea de-a XlX-a ediție a 
concursurilor interjudețene de lim
ba și literatura maternă maghiară 
și limba și literatura maternă ger
mană. (Ștefan Dinică).

TIRNĂVENI : Realizări 
social-edilitare

Tîrnăveni — una din vechile ce
tăți ale chimiei românești, denu
mit. cu ani in urmă, și „oraș al 
carbidarilor" — a cunoscut, în ul
timii ani, asemenea tuturor orașe
lor mureșene, ample prefaceri În
noitoare. între realizările de seamă 
ale constructorilor din acest vechi 
oraș transilvan, de pe Tîrnava 
Mică, se numără noile cartiere „1 
Decembrie 1918", „23 August" și 
„Enescu", insumînd peste 2100 a- 
partamente. Totodată, prin darea în 
folosință a circa .200 apartamente, 
in zona Întreprinderii de geamuri, 
■ prins contur un alt mare ansam
blu de locuințe, care. în final, va nu
măra peste 2 000 apartamente, spa
ții comerciale si de prestări servi
cii către populație. De precizat că

Marea și frumoasa poartă a litoralului românesc
(Urmare din pag. I)
tectul Gheorghe Dumitraș- 
cu, directorul institutului 
județean de proiectări. De 
ce nu s-a gîndit pină acum 
nimeni la acest amănunt 
esențial pentru un oraș 
sub ale cărui temelii noi 
descoperim mereu zidurile 
începuturilor lui de aproa
pe trei milenii, alo cetății 
Tomis ? Pentru că vecină
tatea mării nu constituie 
numai o superbă ambianță 
peisagistică, ci. în același 
timp, și una de agent dis
tructiv de temut. Alune
cările de teren de pe fa
leză, lipsa de gardă împo
triva vînturilor dinspre 
mare au făcut să dispară 
multe din clădirile con
struite în zona peninsu
lară. Astfel incit faleza 
dinspre nord a rămas din- 
totdeauna un teren viran 
pe care se evacuau o parte 
din gunoaiele orașului. 
Tehnologiile de construcție 
de care dispunem în pre
zent, materialele noi. du
rabile. pe care le avem la 
dispoziție, experiența căpă
tată în realizarea hotelu
rilor de pe Litoral, indus
trializarea operațiunilor 
care permit o înaltă pro
ductivitate au condus la 
abordarea cu curaj a aces
tor proiecte, care au de
venit o realitate".

Intrăm în noul ansamblu 
de locuințe de pe Faleza de 
nord pe o stradă care nu 
exista cu un an în urmă și 
care se fringe brusc în 
buza mării, într-un evantai 
de scări ce coboară pe 
plajă. într-o parte și alta, 
într-un armonios joc de li
nii geometrice frînte pe 
orizontală și verticală, noi
le blocuri de locuințe cu 5 
și 10 niveluri, de la temelia 
cărora încep plaja, nemăr
ginirea, vecinătatea apelor 
cu celelalte lumi. într-un 
timp extrem de scurt noul 
ansamblu și-a creat lumea 
lui, compusă din 6 000 de 
locuitori, o școală nouă, o 
grădiniță, o creșă. un com
plex comercial întins pe 
cîteva mii de metri pă- 
trați. Pentru realizarea a- 

numărul apartamentelor construite, 
în perioada de la Congresul al 
IX-lea și pină in prezent, se ridică 
la 4 200, cărora li se adaugă nu
meroase alte edificii, printre care 
o policlinică, autogara de călă
tori, oficiul P.T.T.R. cu centrală 
telefonică automată, o modernă 
uzină de apă ; a fost reamenajat 
clubul combinatului chimic, iar la 
Bobohalma — sat aparținător — 
a fost construit un cămin cultural 
multifuncțional. în ultimul timp, 
modernizarea străzilor și trotuare
lor pe o suprafață de 370 000 mp, 
introducerea rețelei de apă pota
bilă pe 50 kilometri liniari, cana
lizarea orașului, construirea stației 
de epurare a apelor reziduale, ex
tinderea termoficării marilor an
sambluri de locuințe cu agenți ter
mici secundari de la combinatul 
chimic din localitate ș.a. sint În
semne certe ale unui înalt grad de 
civilizație, de urbanitate la care 
acced cei peste 30 000 de locuitori 
ai orașului. Totodată, in împreju
rimile orâșului au fost inăltate com
plexul hotelier „Trei Brazi", caba
na „Stejarul", iar în zona centrală 
a orașului au fost date in folosință 
complexul alimentar „Fortuna" și 
unități comerciale de tip „Igiena", 
în prezent, constructorii de aici 
lucrează, in paralel cu realizarea 
celor 156 apartamente din planul 
pe acest an. la finalizarea unui 
laborator de cofetărie și patiserie, 
a unei secții de sucuri și răcori
toare, la extinderea rețelei de 
termoficare a orașului.

în toate aceste realizări sint în
corporate faptele de muncă ale 
locuitorilor, care se mîndresc cu 
orașul lor aflat în plină înflorire. 
(Gheorghe Giurgiu).

TIMIȘ : Materiale 
refolosibile în circuitul 

productiv
între preocupările prioritare ale 

colectivelor de oameni ai muncii 
din unitățile economice timișene, o 
atenție deosebită este acordată va
lorificării superioare a resurselor 
materiale, recuperării și introdu
cerii in circuitul productiv a unui 
volum sporit de materii prime și 
materiale refolosibile. Acțiunile 
inițiate de consiliile oamenilor 
muncii, organizațiile de sindicat și 
de tineret pentru, dezvoltarea spi
ritului gospodăresc în fiecare în
treprindere, la fiecare loc de mun
că, precum și pentru generalizarea 
unor inițiative muncitorești care 
vizează această activitate au con
tribuit ca. în perioada ce a trecut 
de la inceputul anului, in județul 
Timiș să fie recuperate și valori
ficate în procesele de producție 
20 000 tone oțel. 2 000 tone fontă. 

cestor construcții a tre
buit mai întîi ca for- 
tele distructive ale mă
rii să fie imblînzite. 
S-au construit diguri de 
piatră, perpendiculare cu 
malul, care stăvilesc cu- 
renții și valurile, au fost 
consolidate malurile de pă- 
mînt ; blocurile au deci 
fundații trainice. înfipte în 
roca-mumă. Pentru fiecare 
metru pătrat de pămint 
consolidat s-a întreprins 
un imens volum de calcu
le matematice și fiecare 
metru cub de beton a fost 
pus în operă cu sudoare. 
Mai multe calcule și mai 
multă sudoare decit la ori
care din construcțiile rea
lizate în celelalte zone ale 
orașului. Pentru ca orașul 
să se întoarcă cu fața la 
mare. Pentru ca faleza de 
la Cazinou a orașului, locul 
cel mai îndrăgit pentru 
promenade al localnicilor 
și al tuturor turiștilor, să 
se prelungească cu variabi
le și mereu inedite satis
facții de frumusețe pe tot 
țărmul dinspre nord al 
mării, pină în stațiunea 
Mamaia.

„Știți cum arată blocurile 
de pe Faleza de nord văzu
te de pe mare? — ne întrea
bă inginer Gheorghe Con- 
stantinescu, șeful antre
prizei de construcții care 
realizează noua salbă arhi
tecturală a orașului. Ca 
niște monumente înfipte 
pe țărm. Eu cred că ele au 
și devenit un reper-dis
tinct pentru marinarii de 
pe navele care trec în larg, 
ei recunoscînd Constanța și 
după noile construcții ale 
falezei. închipuiți-vă însă 
că acest ansamblu va nu
măra. la sfîrșitul actualu
lui cincinal. 6 500 de apar
tamente, incit aceeași ima
gine va fi într-adevăr im
presionantă. Concomitent, 
pe cealaltă parte a ansam
blului construim blocurile 
de pe bulevardul Lenin, pe 
traseul care duce la Ma
maia, la fel de frumoase, 
în arhitectura specifică Li
toralului, insumînd în to
tal 9 000 de apartamente.

Așa că orașul va fi la fel 
de frumos văzut de pe 
mare, că' și de pe bulevard, 
din m'așină"..

*
Orașul crește pe orizon

tală, dar mai ales pe ver
ticală. în perimetrul strict 
al șantierelor de construc
ții. Dar la Constanta se 
poate vorbi, in același 
timp, și de o permanență a 
șantierelor, cum o repre
zintă, de pildă, întreprin
derea materialelor de con
strucții. o veritabilă fa
brică de case. „Aici se 
realizează zilnic, ca pe 
bandă rulantă, 12 aparta
mente complet echipate, 
care urmează a fi doar 
montate pe verticală. în 
total, ne spune inginerul 
Nicolae Stoica, directorul 
întreprinderii, aici s-au 
realizat, în sistem Indus
trial, pină in prezent. 
60 000 de apartamente, 
într-o mare varietate ar
hitecturală". Și totuși — 
stăruim noi — prefabrica- 
rea înseamnă tipizare, re
petare. și de aici monotonie 
pe plan arhitectural. Cum 
se împacă acțiunea indus
trială cu ambițiile și pre
tențiile edililor, proiecian- 
ților și locuitorilor orașu
lui, ca noile ansambluri 
aflate acum în construcție 
să nu semene unul cu 
altul ? Interlocutorul nos
tru ne informează că, în 
preliminariile deschiderii 
noilor șantiere, din aceeași 
dragoste și mindrie pentru 
zestrea orașului, colectivul 
întreprinderii a cooperat cu 
arhitecți de la Institutul de 
proiectări, artiști plastici și 
specialiști de lâ muzeele 
de istorie națională și ar
heologie șl de la cel de 
artă. Pe parcursul multor 
zile de lucru, de căutări 
s-au găsit soluțiile pro
totipurilor prin realiza
rea manuală, la seară 
reală, a panourilor de fa-~ 
țade în numeroase tipodi- 
mensiuni, care să îmbine, 
prin materialele locale de 
care dispune județul, tra
dițiile, specificul și gustul 
contemporanilor cu cele

500 tone cupru, bronz și aluminiu, 
cantități importante de alte mate
riale de mare interes pentru eco
nomia națională. în fruntea aces
tei acțiuni patriotice se situează 
colectivele de oameni ai muncii de 
la întreprinderea mecanică, de 
aparate electrice de măsurat, „Elec- 
trobanat", „Electromotor", „Elec- 
trotimiș", de reparații auto, de scule 
și utilaje pentru construcții din 
Timișoara, întreprinderile de uti
late de ridicat și transportat și de 
utilaje și piese de schimb pentru 
industria ușoară din Lugoj. (Cezar 
Ioana).

TOPLIȚA : Se afirmă 
meșteșugarii

Valorificarea resurselor materia
le locale, a forței de muncă dispo
nibile, conjugate cu satisfacerea in 
măsură tot mai mare a solicitări
lor cetățenilor orașului se află în 
centrul atenției lucrătorilor de la 
cooperativa meșteșugărească „Mun
ca colectivă" din Toplița, care iși 
extinde continuu sfera unităților 
de mică industrie și prestări de 
servicii, dispunind în prezent de 
circa 40 de activități și secții. O a- 
tenție deosebită o acordă meșteșu
garii toplițeni calității produselor 
lor, fapt ce a contribuit la primi
rea de noi comenzi și încheierea 
de noi contracte cu parteneri de 
peste hotare. „Reușita noastră se 
datorează bunei pregătiri profesio
nale și organizării superioare a 
producției — ne spune Liviu Ili- 
șan, președintele cooperativei. Am 
organizat cursuri de policalificare, 
am alcătdit echipe și schimburi 
care să producă numai pentru ex
port". (Nicolae Șandru).

CRAIOVA : Ample lucrări 
gospodărești

„Parcul Poporului" din Craiova 
este supus in prezent unor ample 
lucrări edilitar-gospodărești, ast
fel incit să redevină cu adevărat o 
reprezentativă și unică, in felul 
său, zonă de agrement. Așa cum 
ne spunea Ion Voiculeseu, prima
rul municipiului Craiova, pe baza 
documentației tehnico-edilitare, a- 
sigurată de institutul județean de 
proiectări, s-a completat vegetația 
dispărută, se construiesc alei pie- 
tonale, chioșcuri rustice, refugii, 
terenuri de sport și de joacă pen
tru copii, se consolidează malurile 
lacului, se renovează podul sus
pendat, hipodromul, teatrul de 
vară ș.a.m.d. Aceste ample acțiuni 
edilitar-gospodărești se desfășoară 
cu sprijinul oamenilor muncii din 
numeroase unități economice și de 
construcții, al elevilor din școlile 
municipiului Craiova. (Nicolae Bă- 
bălău).

mai eficiente metode de 
industrializare.

★
Alături de rezultatele în 

producție, de noile podoa
be arhitecturale, locuitorii 
orașului iși manifestă dra
gostea și mîndria fată de 
urbea in care trăiesc și 
muncesc, prin ample ac
țiuni de masă, pentru gos
podărirea și înfrumusețarea 
urbei mai ales in acest 
anotimp premergător des
chiderii sezonului esti
val. în fiecare primă
vară, orașul se pregă
tește de oaspeți și fiecare 
locuitor al Iui se consideră 
o gazdă ospitalieră pentru 
că „nu poți primi musafir’ 
cu casa nemăturată" — 
spune un vechi proverb 
românesc. în fiecare simbă- 
tă și duminică, circa 10 000 
de oameni, cu greble, caz
male și lopeți, iau in pri
mire punctele de lucru sta
bilite de municipalitate 
pentru amenajarea spati
ilor verzi, a parcurilor, a 
incintelor de interes public, 
în felul acesta, in zilele și 
orele libere ale oamenilor, 
orașul devine un șantier al 
acțiunilor de înfrumusețare 
și gospodărire. într-un 
singur an, în 1987, locuito
rii lui au efectuat aproape 
1 milion de zile muncă 
pentru noua frumusețe a 
orașului. Pentru rezultate
le obținute în întrecerea 
socialistă pe țară în anul 
1986, municipiul a fost 
distins cu „Ordinul Muncii" 
clasa I, iar pentru cele 
din anii precedenți cu înal
tul titlu de „Erou al Mun
cii Socialiste", titlu pe care 
locuitorii lui țin cu tot 
sufletul să-l reediteze. Din 
dragoste și mindrie pentru 
țara pe care o reprezintă 
ca o carte de vizită oferită 
vizitatorilor români și 
străini, ai Litoralului, navi
gatorilor de pe toate me
ridianele lumii care sosesc 
aici, la poarta maritimă a 
tării.

Georqe MIHAESCU 
corespondentul „Scinteii"

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Arabe Siriene, joi după- 
amiază a avut loc în Capitală o ma
nifestare culturală organizată de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea și Asociația 
de prietenie româno-siriană.

Au fost prezentate impresii de că
lătorie din această țară și s-a vizio
nat un film documentar sirian.

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

A fost prezent Bahjat Doughman, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al
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vom fi despărțiți“. Producție a 
studiourilor din R.P.D. Coreeană. 
Premieră TV. Scenariul : Li Hui 
Chan. Regia : Păk Chang Song

21,55 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 15 aprilie, ora 20 — 18 apri
lie, ora 20. în țară : Vremea va fi rece, 
îndeosebi în prima parte a intervalu
lui, iar cerul variabil, mai mult noros, 
in prima zi, în estul și sud-estul tării, 
unde vor cădea precipitații sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare, care 
vor avea și caracter de aversă. în ce
lelalte regiuni, precipitații izolate. Vîn- 
tul va mai prezenta unele intensificări, 
la inceputul intervalului, in estul țării 
și în zona de munte din sectorul norch
estic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 4 și plus 6 grade, 
mai scăzute în primele nopți în nor
dul și centrul tării, iar maximele, în 
creștere treptată, între 8 și 13 grade. 
Se va produce frecvent brumă și în
gheț la sol. îndeosebi în nordul și cen
trul țării. Izolat, în regiunile vestice, 
ceață. în București : Vremea va fi 
răcoroasă, chiar rece, noaptea și dimi
neața. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai accentuate la începutul intervalu
lui, cînd vor cădea averse de ploaie 
și chiar lapoviță și ninsoare. Vîntul 
va sufla moderat, cu intensificări trecă
toare din nord-est. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între zero si 4 
grade, iar maximele între 14 și 18 gra
de. Condiții de brumă.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
CICLISM. Cea de-a 12-a ediție a 

competiției cicliste internaționale 
„Turul Niedersachsen" s-a încheiat 
cu victoria rutierului Dirk Meier 
(R.D.G.), urmat de Zenon Jaskula 
(Polonia) la 15” și Arvid Tammesalu 
(U.R.S.S.) la 1’36”. Pe echipe a cîști- 
gat Polonia, urmată de R.D. Ger
mană (la 1’07”). U.R.S.S. (la 1’56”). 
R. F. Germania (la 11’59”). Ceho
slovacia (la 12’58”). Suedia (la 
15’20”). Danemarca (la 20’19”), Olan
da (la 30’25”), România (la S2’36”), 
Franța (la lh 24’58”). Finlanda (la 
2h 50’18”). Bulgaria (la 3h 37’37”). 
Ultima etapă, a 10-a. a revenit Iul 
Carsten Wolf (R.D.G.). înregistrat pe 
150 km cu timpul de 3h 50’04”. în. 
același timp cu învingătorul au so
sit și cicliștii români Costică Pa- 
raschiv si Valentin Constantinescu.

ȘAH. După 10 runde. în turneul 
internațional de șah de la Bruxel
les. contînd pentru „Cupa Mondia
lă". conduce Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.) cu 7 puncte, urmat de 
Beliavski (U.R.S.S.) 6 puncte (1).
Salov (U.R.S.S.) 6 puncte ețc. Re
zultate tehnice : Karpov — Speel- 
man 1—0 : Sax — Nikolici remiză ; 
Seirawan — Winants 1—0 ; Anders
son — Liubojevici remiză ; Salov — 
Sokolov remiză.

FOTBAL. • La Aue (R.D. Ger
mană) s-a disputat meciul dintre e- 
chipele R.D. Germane și Portuga
liei. contind \pentru preliminariile 
turneului olimpic de fotbal. Gazde
le au obținut victoria cu scorul do 
3—0 (0—0), prin golurile inscrise de 
Lindner (min. 65). Marschall (min. 
71) și Richter (min. 84). © Dispu
tat la Burgas, meciul internațional 
amical de fotbal dintre selecționa
tele Bulgariei și R.D. Germane s-a 
încheiat la egalitate : 1—1 (0—1). 
Oaspeții au deschis scorul prin Stilb- 
ner (min. 30), golul egalizator fiind 
marcat de Ivanov (min. 81). • La 
Besanțon (Franța). în meci tur pen
tru semifinalele campionatului euro
pean de fotbal rezervat echipelor de 
tineret, selecționata Franței a în
vins cu scorul de 4—2 (1—1) echipa 
Angliei.

VOLEI. Meciurile disputate în pri
ma zi a turneului internațional fe
minin de volei de la Brno s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
Peru — Ungaria 3—0 (15—4. 15—5, 
15—2) ; U.R.S.S. — R.P.D. Coreeană 
3—0 (15—6. 15—9. 15—11); Bulgaria — 
Cehoslovacia 3—1 (15—12, 7—15,15—4, 
15—9).

TIR. Proba masculină de pistol cu 
aer comprimat din cadrul competi
ției internaționale de tir de la Ciu
dad de Mexico a fost cîștigată de 
sovieticul Viaceslav Tokarev (683,2 
puncte), urmat de compatriotul său 
Serghei Pitianov (681,5 puncte) și de 
cehoslovacul Miroslav Ruzicka (630 
puncte). La feminin, primul loc a 
revenit iugoslavei Jasla Sekarici 
(484 puncte).

Republicii Arabe Siriene la Bucu
rești.

★
Cu ocazia celei de-a 27-a aniver

sări a victoriei de la Playa Giron, 
la Ambasada Republicii Cuba a 
avut loc, joi. o conferință de presă. 
Au luat parte ziariști români, cores
pondenți ai presei străine și membri 
ai corpului diplomatic.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit atașatul militar, 
aero și naval al Cubei la Bucu
rești.

★
Cu prilejul aniversării creării Li

gii Arabe, ambasadorii țărilor arabe 
acreditați la București au oferit, joi 
seara, o reoepție.

Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai altor ministere și 
instituții centrale, oameni de cultură 
si artă.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră. alți membri ai corpului diplo
matic.

Așa cum anunță Asociația Gene
rală a Vînătorilor și Pescarilor Spor
tivi, în perioada 18 aprilie — 16 iu
nie a.c. Se interzice pescuitul in
dustrial si sportiv al oricăror specii 
de peste, crustacee, moluște și alte 
viețuitoare acvatice din apele coli- 
nare. de șes și in Delta Dunării. în 
apele Dunării și Prutului, ce con
stituie frontieră de stat, pescuitul 
este prohibit in perioada 2 mai — 
31 mai, inclusiv.

(Agerpres)

Orizonturi de lumină pe Muntele Libertății
Războiul, crincenul război, care 

timp de trei ani însingerase „țara 
dimineților liniștite", abia se ter
minase. Rezistind eroic agresiunii 
străine. Coreea populară dovedise, 
o dată mai mult, marele adevăr că 
nimeni și nimic nu poate infringe 
cauza unui popor care nu se dă in 
lături de la nici un sacrificiu pen
tru a-și apăra bunul cel mai de 
preț : independența și libertatea. 
Urgia lăsase peste tot urme grele 
și dureroase. în Phenian, capitala 
țării, mai rămăsese în picioare o 
singură clădire. Totul trebuia re
construit din temelii. Și erau atît 
de multe de făcut ! De unde să 
pornești, cu ce să începi ? Hotă- 
rirea care a fost atunci luată spu
ne multe despre o altă însușire a 
unui popor care a cunoscut tiparul 
cu trei secole înaintea lui Guten
berg — înțelepciunea. Pentru că 
s-a stabilit să se acorde prioritate 
absolută reconstruirii Universității, 
baza de formare a cadrelor națio
nale. în fond, o decizie firească, 
sarcinile atît de complexe pe care 
le ridicau lecuirea rănilor războiu
lui _ și edificarea unei noi so
cietăți necesitînd oameni com
petent!, bine pregătiți. Firească 
și în lumina ideilor „djuce", potri
vit cărora omul este făuritorul 

1 tuturor lucrurilor, lui îi revine 
rolul hotărîtor în evoluția lumii, 
ea și în modelarea propriului des
tin.

De atunci au trecut trei, decenii 
ș( jumătate. Universitatea „Kim Ir 
Sen“, ridicată pe una din colinele 
Phenianului, a devenit o adevărată 
cetate a științei. Față de cele șapte 
facultăți și cei 1 500 de studenți de 
care dispunea în momentul înfiin
țării (1946), la numai un an și ceva 
după înlăturarea ocupației colonia
le, universitatea are astăzi 40 de 
facultăți și nu mai puțin de 12 001) 
de studenți. în timp ce numărul 
cadrelor didactice și al cercetăto
rilor atinge 2 000. Alături de ea au 
apărut, în decursul anilor, alte fo
care de răspîndire a științei, o ade
vărată constelație de instituții — 
peste o sută — ale învățămintului 
superior. Iar în tot ce s-a con
struit și se construiește astăzi in 
R.P.D. Coreeană se află incorpora
tă, alături de munca întregului po
por. și munca și priceperea gene
rațiilor succesive ce și-au început 
pregătirea în primul edificiu al 
Phenianului renăscut din propria 
cenușă.

Stau mărturie izbinzilor obținute 
de poporul coreean in bătălia re
construcției complexele siderurgice 
ridicate in diferitele regiuni ale ță
rii : salba de hidrocentrale de pe 
numeroasele cursuri repezi de apă, 
însumind un impresionant potențial 
energetic ; uriașul baraj și ecluza de 
la Nampo, una din cele mai mari 
lucrări de acest fel pe plan mon
dial ; întreprinderile industriei 
ușoare, cele de textile bunăoară, 

. țesăturile din vinalon bucurindu-se 
de un binemeritat renume ; zestrea 
edilitară a Phenianului, noile sale 
cartiere rezidențiale, clădirile cu 
mai multe zeci de etaje, cu o linie 
modernă vădind bun gust și ima
ginație. metroul cu stațiile sale 
elegante... în prezent. eforturile 
sint concentrate în direcția reali
zării altor mari obiective, a unor 
proiecte de anvergură — înscrise 
ca principale repere ale actualului 
plan șeptenal (1987—1993).

Anul acesta, la 9 septembrie, se 
vor împlini 40 de ani de la procla
marea Republicii Populare Demo
crate Coreene. Coreenii denumesc 
întrecerea socialistă la scara între
gii țări in cinstea jubileului repu
blicii „bătălia celor două sute 
de zile". La capătul ei va fi dat 
în folosință complexul de vinalon 
de la Sunciăn, cu o capacitate de 
100 000 tone pe an. exemplu de in
geniozitate în valorificarea mate

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, in numele Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, al Guvernului Republicii So
cialiste România, al poporului român și al meu personal, vă adresez, dragă 
prietene Kim Ir Sen, cele mai călduroase felicitări.

Poporul român urmărește cu interes si simpatie si dă o înaltă apreciere 
succeselor obținute de poporul coreean prieten, sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea, in frunte cu dumneavoastră, in opera de edificare a so
cietății socialiste, in făurirea unei Coree libere și prospere. Folosesc acest 
prilej pentru a adresa poporului coreean succese depline în realizarea sar
cinilor actualului plan șeptenal de dezvoltare economico-socială a tării, in 
eforturile susținute pe care le desfășoară pentru realizarea aspirației sale 
naționale de reunificare pașnică a patriei, așa cum o dorește întregul popor 
coreean.

Partidul Comunist Român. România socialistă și-au exprimat si iși ex
primă cu consecventă solidaritatea si sprijinul fată de inițiativele si propu
nerile Partidului Muncii din Coreea, ale dumneavoastră personal, inclusiv 
față de noua propunere privind organizarea unei conferințe comune a 
Nordului si Sudului Coreei, pentru realizarea destinderii in Peninsula Co
reeană și reunificarea pașnică și independentă a tării.

Exprimindu-mi convingerea că relațiile de prietenie șl colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele noastre se vor dezvolta continuu. In spiritul 
convorbirilor și înțelegerilor la care am ajuns împreună, vă transmit cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi succese in activi
tatea Pe care o desfășurati. pentru prosperitatea poporului coreean, pentru 
asigurarea păcii, cooperării și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
♦

Joi, la Academia de studii social- 
politice de pe lingă C.C. al P.C.R. a 
avut loc o intllnire a ambasadoru
lui R.P.D. Coreene. Zo lăng Guk, cu 
cadre didactice și cursanți.

în expunerea prezentată cu acest 
prilej de ambasador au fost relevate 
succesele obținute de poporul țării 
sale. sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea, in frunte cu 
tovarășul Kim Ir Sen. secretar ge- 

riilor prime naționale. 100 000 tone 
vinalon înseamnă 600 milioane me
tri de țesături. Pentru obținerea 
acestora ar fl nevoie de cultivarea 
cu bumbac a 166 000 hectare, supra
față ce va putea fi acum utilizată în 
alte scopuri, ceea ce nu este deloc 
de neglijat într-o țară acoperită în 
proporție de aproape 8ff la sută de 
munți ; întinderile astfel „econo
misite" vor putea fi cultivate cu 
cereale.

La Sunciăn se vor produce și 
proteine sintetice pentru hrana pă
sărilor și animalelor, cu un dublu 
rezultat : economia de cereale, pe de 
o parte, iar pe de alta sporirea pro
ducției de carne, experiențele dove
dind că aceste proteine au calități 
nutritive superioare față de cele 
naturale. Importantă în egală mă
sură pentru industrie, ca și pentru 
agricultură, vasta platformă chimi
că ilustrează valențele creatoare 
ale unui popor înzestrat.

Valențe care se vădesc cu pri
sosință și în noile construcții, in 
curs de avansată realizare, ale 
Phenianului, ansamblul- urbanistic 
Guanbok, străbătut de un monu
mental bulevard în lățime de 100 
metri, satul sportiv Angol, stadi
oanele și sălile sale de sport —

însemnări de călătorie 
din R. P. D. Coreeană

menite să dea un relief deosebit 
celui de-al XIII-lea Festival mon
dial al tineretului și studenților ce 
va avea loc aici anul viitor.

întreaga această activitate de 
transformare revoluționară a socie
tății se desfășoară sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, a 
tovarășului Kim Ir Sen, secretarul 
general al C.C. al partidului, pre
ședintele R.P.D. Coreene. A deve
nit o tradiție ca în aceste zile de 
aprilie, cînd infloresc magnoliile, 
floarea națională a coreenilor, ca și 
azaleele, mandarinii și cireșii or
namentali, cu revărsarea lor de cu
lori și arome, aleile unei coline 
din apropierea Phenianului, trans
formate intr-un vast parc, să fie 
pline de oameni. Este colina Man- 
ghionde. unde. într-o căsuță joasă, 
cu acoperiș de stuf, s-a născut 
președintele Coreei populare. Un 
plug, o plivitoare. un război de țe
sut... Toate dovedesc viața modes
tă a unei fiemilii de revoluționari, 
în sînul căreia s-a format și a în
vățat să-și slujească poporul un 
conducător angajat pe calea luptei 
de eliberare a patriei cînd încă nu 
avea 20 de ani. în această țară a 
lanțurilor muntoase, tinărul revolu
ționar avea să stabilească, la mij
locul anilor ’30. o puternică bază a 
acțiunilor de partizani împotriva 
ocupației străine pe crestele munte
lui Baiktu. cel mai înalt din întrea
ga peninsulă. De aci au pornit flă
cările luptei care aveau să-i alunge 
definitiv, în august 1945. pe ocu- 
panți și tot aici s-au cristalizat 
structurile noului partid revoluțio
nar.

Astăzi, în partea de nord a țării, 
visurile celor ce au luptat și s-au 
jertfit pentru libertate au devenit 
realitate. Trecind peste incercarea 
aspră a războiului ce i-a fost im
pus la numai cîțiva ani după înlă
turarea dominației coloniale. Co
reea populară inaintează ferm pe 
drumul demnității naționale. Bucu
ria demnității regăsite nu este insă 
și nu poate fi deplină atît timp 
cit națiunea coreeană continuă să 
fie dezmembrată artificial in două 
părți. De aceea, pentru întregul 
popor coreean din Nord, ca și din 
Sud. nu poate exista aspirație mai 
înaltă decit reunificarea patriei, 
încă în 1948. cind conducerea reac

★
neral al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene. în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a R.P.D. Coreene, in 
edificarea orînduirii socialiste, pre
cum și eforturile desfășurate pen
tru realizarea destinderii în Peninsu
la Coreeană, pentru reunificarea 
pașnică și independentă a patriei.

(Agerpres)

ționară a Coreei de Sud pregătea 
instaurarea unui guvern separat la 
Seul, din inițiativa nreședintelui 
Kim Ir Sen era convocată o confe
rință comună a reprezentanților 
partidelor și organizațiilor politice 
din Nordul și din Sudul Coreei 
pentru a împiedica consacrarea, 
prin această măsură, a divizării 
țării. Războiul din 1950—1953, ca și 
evenimentele ce i-au urmat au 
adîncit sciziunea, starea de con
fruntare intre Nord și Sud, dar 
R.P.D. Coreeană nu s-a împăcat o 
singură clipă cu această situație, 
așa cum dovedesc numeroasele sale 
inițiative și demersuri care s-au 
succedat în toate aceste patru de
cenii. Cel mai recent dintre ele re
editează, în noile împrejurări, ideea 
unei conferințe comune a Nor
dului și a Sudului pentru a se 
discuta reducerea încordării, sis
tarea criticilor și a atacurilor 
reciproce, adoptarea unei declarații 
de neagresiune, încetarea manevre
lor militare, inițierea de tra
tative privind reducerea nivelului 
forțelor armate și al înarmărilor, 
inclusiv retragerea armelor nuclea
re tactice americane staționate în 
Coreea de Sud. Toate acestea ar 
deschide calea constituirii unui stat 
confederal, neutru și nealiniat. în 
care Nordul și Sudul s-ar recunoaș
te și și-ar respecta reciproc re
gimurile și ideologiile existente.

Sint propuneri care s-au bucurat 
și se bucură de sprijinul prieteni
lor Coreei populare, în rindurile 
cărora poporul român s-a numărat 
din primul moment. Acest sprijin 
al poporului nostru constituie o ex
presie grăitoare a sentimentelor de 
solidaritate și amiciție față de po
porul coreean, a legăturilor de 
strînsă conlucrare ce le unesc. 
Aceste sentimente și legături iși 
găsesc multiple întruchipări, de la 
buna colaborare desfășurată la 
obiective industriale importante, 
cum.ar fi combinatul chimic Ram 
Higol, Ia experiența reciprocă îm
părtășită in opera de edificare a 
socialismului și schimburile siste
matice între organizațiile politice 
și obștești din cele două țări.

Dezvoltarea mereu ascendentă pe 
care o cunosc relațiile româno- 
coreene are ca temelie hotărîrile 
adoptate cu prilejul frecventelor în- 
tiiniri dintre conducătorii partide
lor și țărilor noastre, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
care au evidențiat mereu noi posi
bilități de lărgire și intensificare a 
conlucrării multilaterale — pe pian 
politic, economic, tehnico-științific 
și cultural, in toate domeniile de 
interes reciproc. Beneficiind de 
cadrul optim al Tratatului de prie
tenie și colaborare, semnat la nivel 
înalt, extinderea și aprofundarea 
legăturilor trainice dintre cele două 
partide, țări și popoare servesc in
tereselor făuririi noii orînduiri in 
România și in R.P.D. Coreeană, 
adincirii continue a prieteniei din
tre țările și popoarele noastre, 
cauzei generale a socialismului și 
păcii.

...Desigur, multe și variate sint 
impresiile cu care vizitatorul din 
România se întoarce de pe melea
gurile Coreei populare. Cea mal 
puternică și mai emoționantă este 
însă dorința, nesecată de reunifi
care a patriei pe care o intilnește 
pretutindeni. Aprinsă cu peste cinci 
decenii în urmă pe muntele sacru 
al revoluției coreene. Baiktu, fla
căra libertății dăinuie puternic în 
inima tuturor coreenilor. Ea va 
străluci cu și mai multă vigoare 
cind această dorință iși va afla în
făptuirea, iar lumina sa binefăcă
toare se va întinde pe intreg cu
prinsul țării reîntregite, care-și va 
regăsi, in fine, liniștea și pacea 
sugerate de poeticul său nume.

Romulus CAPEESCU

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERI) • f

• CU CONCURSUL INTELI
GENȚEI ARTIFICIALE. -Este- p™- 
tic. inepuizabilă lista sectoarelor de acti
vitate în care se poate recurge la înalta 
competență a sistemelor-expert". notează 
revista franceză „La Recherche". înmaga- 
zinind experiența celor mai buni specia
liști dintr-un domeniu sau altul, sistemele- 
expert pot fi utilizate, bunăoară, in chi
mie (la identificarea moleculelor, la elabo
rarea tehnicilor de sinteză etc.). în geolo
gie (la identificarea straturilor geologice 
întîlnite in activitatea de foraj). Societa
tea „Elf Aquitaine" se folosește de un 
asemenea sistem-expert in prospecțiunile 
petroliere. Prognoza activității vulcanice a 
fost abordată de o echipă a Laboratorului 
d.e cercetări informatice din Orsay. Intere
sante aplicații ale sistemelor-expert se pot 
întilni și în domeniul telecomunicațiilor.

Informatica, ea insăși. se bizuie pe. 
sistemele-expert pentru acordarea de con
sultații la realizarea programelor informa
tice mari. în așteptarea unei ipotetice 
creații a viitorului, respectiv a „programa

torului automat", sistemele-expert iși do
vedesc din plin utilitatea. Printre siste
mele-expert consultante se numără și cele 
folosite de unii fabricanți de calculatoare 
pentru a determina configurația optimă a 
unei instalații informatice adaptate la ne
voile beneficiarului. Cel mai explorat sec
tor il constituie insă proiectarea circuite
lor integrate. „Sprijinul inteligentei artifi
ciale pare să devină o necesitate dacă 
vrem ca în viitorul apropiat să putem 
scurta substanțial durata de realizare a 
unor circuite integrate cu cîteva milioane 
de tranzistoare", notează revista. La' dez
voltarea unor asemenea sisteme-expert în 
proiectarea circuitelor integrate se lucrează 
intens în cadrul mai multor mari centre 
de cercetare din întreaga lume.

• STRATEGIE ENERGETICĂ 
OPTIMĂ. Economisirea este definită de 
revista franceză „Energie plus" ca o com
ponentă esențială a strategiei in domeniul 
energeticii. Evocind concluziile celei de-a 
XIII-a Conferințe mondiale a energiei, din 
octombrie 1986, de la Cannes^ revista arată 

că pentru toată lumea trebuie să fie clar 
că prioritatea se cuvine a fi acordată in 
prezent utilizării raționale a energiei, a 
tuturor formelor de energie. „Atît pentru 
țările industrializate, cit și pentru cele in 
curs de dezvoltare este vitală economisirea 
energiei". în continuare, sint înfățișate re
zultatele obținute pină acum în direcția 
economisirii energiei în diverse țări ale 
lumii. Astfel, bunăoară. în Franța, din 
1973 și pină acum, consumul final de ener
gie a crescut cu numai 4 la sută. în ceea 
ce privește viitorul. Consiliul Ministerial 
al C.E.E.. constatînd o economisire cu 20 
la sută a energiei, în cursul aceleiași peri
oade. a stabilit ca obiectiv pentru țările 
membre ale Pieței comune o economisire 
suplimentară de 20 la sută pină în 1995. 
„Există deci necesitatea economică de a 
continua o hotărită politică de menținere 
sub control a consumului de energie — cel 
mai bun mijloc de apărare împotriva 
riscurilor unei crize energetice", conchide 
revista citată.
• ÎN ‘FOLOSUL SĂNĂTĂȚII.

„Colesterolul nu iubește peștele". Pentru 

a demonstra această afirmație, o echipă de 
specialiști de la Universitatea din Oregon 
a studiat efectul pe care îl are adminis
trarea regulată de ulei de somon subiec
ților prezentînd o proporție ridicată de li
pide in singe. După cum precizează 
publicația franceză „La Recherche", la 
persoanele testate s-a constatat o scădere, 
în medie, cu 14 la sută a nivelului de co
lesterol din singe și cu 38 la sută a trigli- 
ceridelor.

Același tip de experiență a fost efectuat 
si asupra unor pacienți suferind de o creș
tere cronică a nivelului de trigliceride 
circulante. Efectul produs de uleiul de 
pește a fost spectaculos, nivelul colestero
lului scăzînd cu 27 la sută șl a trigliceri- 
delor cu 64 la sută, comparativ cu nivelul 
înregistrat atunci cînd bolnavii au fost 
supuși unui regim standard sărac în 
lipide.

Specialiștii sint de părere că uleiul de 
pește acționează determinînd reducerea 
sintezei hepatice a complexelor moleculare 
formate prin asocierea unor proteine și a 

unor lipide, complexe reprezentind un im
portant mijloc de transport sanguin al co
lesterolului și al trigliceridelor. Rezultatul 
acțiunii uleiului de pește este o dimipuare 
generală a concentrației lipidelor circu
lante. Iată deci un mod simplu de tratare 
a unor afecțiuni caracterizate printr-o pu
ternică creștere a concentrației lipidelor 
din singe.

• LARGĂ AFIRMARE A SEMI- 
CONDUCTORILOR. Rezistențele fie
rului de călcat obișnuit prezintă o serie de 
inconveniente : un considerabil consum de 
energie electrică, difuzarea neuniformă a 
căldurii pe suprafața fierului și o durată 
de funcționare relativ redusă. Specialiști 
din Polonia au proiectat insă un fier de 
călcat cu semiconductor!. Iată deci un nou 
domeniu de utilizare a apreciaților semi
conductor!. Noile elemente de încălzit, în 
număr de 14, sînt fabricate din sticlă de 
cuarț, cu un semiconductor acoperit cu o 
peliculă fină de stibiu și de bioxid de 
staniu. Puterea noului model de fier de

călcat este de 350 wați, de două ori mai 
redusă decit Ia sistemele tradiționale. în i 
plus, încălzirea fierului este uniformă, iar ' 
durata de funcționare a elementelor de în- ( 
călzire crește simțitor. S-a calculat că un 
asemenea fier de călcat va permite econo- ț 
misirea anuală a 5,4 kWh. I

• CRISTALIN PERFECȚIONAT.
Specialiști din Uniunea Sovietică au pus i 
la punct un nou material sintetic pentru I 
confecționarea cristalinului artificial. Spre 1 
deosebire de materialele plastice utilizate / 
pină în prezent in acest scop, noul mate- \ 
rial este de culoare gălbuie și servește, i 
totodată, ca un eficient filtru împotriva ra- ) 
zelor ultraviolete. Experiențele au demon- l 
strat că pacienții cărora li s-au implantat <’ 
cristalinuri colorate suportă mai ușor di- ț 
ficila perioadă postoperatorie, procesul de l 
adaptare a organismului la noul cristalin ' 
producîndu-se mai rapid. în plus, pacienții 1 
nu mai suferă de fotofobie. Pină in pre- i 
zent s-au efectuat circa o mie de tran,s- ’ 
planturi de cristalin confecționat din noul ) 
material. i

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



BERLIN

SCHIMB DE MESAJE LA NIVEL ÎNALT
BERLIN 14 (Agerpres). — Un. căl

duros schimb de mesaje intre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, a avut loc 
cu prilejul primirii de către tovarășul 
Willi Stoph, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., președinte
le Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane, a tovarășului Gheorghe 
Oprea, membru al Comițetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
care s-a aflat la Berlin pentru a

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică și tehnico-științifică 

între România și R.D.G.
BERLIN 14 (Agerpres). — La Ber

lin au avut loc. in perioada 12—14 
aprilie, lucrările celei de-a XIII-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare economică si 
tehnico-științifică între Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Germană.

în spiritul înțelegerilor și orientă
rilor stabilite cu prilejul întilnirilor 
și convorbirilor la cel mai înalt nivel 
a fost analizat stadiul actual al re
lațiilor economise bilaterale, relevîn- 
du-se cursul ascendent al acestora, 
și au fost examinate posibilitățile 
de adîncire în continuare a colaboră
rii și cooperării in domenii de inte
res comun, de lărgire și diversificare 
a schimburilor de mărfuri dintre 
România și R.D. Germană.

In consiliul de securitate

Secretarul general al O.N.U. a prezentat rezultatele 
consultărilor cu reprezentanții guvernelor Iranului și Irakului

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a prezentat 
Consiliului de Securitate un raport 
asupra recentelor sale consultări cu 
reprezentanții Iranului și Irakului, 
în eforturile de creare a condițiilor 
pentru aplicarea rezoluției 598 pri
vind reglementarea pașnică a con
flictului militar dintre cele două 
țări.

într-o declarație făcută presei, 
Perez de Cuellar a subliniat că în
trevederile sale au fost organizate 
cu scopul d.e a obține o poziție clară

„Războiul orașelor*4 continuă
BAGDAD 14 (Agerpres). — Trei 

rachete irakiene au lovit, miercuri, 
zone ale capitalei Iranului — a anun
țat un comunicat militar al coman
damentului de la Bagdad, citat de 
agenția I.N.A. Potrivit aceleiași 
surse, forțele militare irakiene au 
anihilat o ofensivă iraniană inițiată 
în sectorul de nord al frontului. De 
asemenea, elicoptere irakiene au în
treprins misiuni de luptă împotriva 
pozițiilor iraniene de-a lungul fron
tului.

Comunicatele militare Irakiene 
menționează că partea iraniană a su
ferit pierderi importante în oameni 
și tehnică de luptă. 

participa la lucrările celei de-a 
XIII-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale de colaborare econo
mică și tehnico-științifică dintre 
România si R.D. Germană.

în cadrul întrevederii a fost sub
liniată importanta înțelegerilor con
venite între conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări pentru 
adincirea in continuare a colaborării 
economice și tehnico-știintifice, a 
cooperării si specializării in produc
ție, pentru ridicarea pe o nouă 
treaptă a relațiilor economice bila
terale, peptru întărirea continuă a 
prieteniei' și conlucrării pe multiple 
planuri dintre cele două partide, 
țări si popoare.

Pornihdu-se de Ia rezultatele ob
ținute in colaborarea economică bila
terală și de la potențialul in continuă 
creștere al economiilor celor două 
țări, s-au convenit noi acțiuni de 
cooperare și specializare în domenii
le construcțiilor de mașini, electro
tehnicii și electronicii, industriei chi
mice și petrochimice, metalurgiei. 
Au fost adoptate, de asemenea, mă
suri concrete vizind lărgirea și diver
sificarea schimburilor reciproce de 
mărfuri.

La încheierea lucrărilor, președinții 
celor două părți în comisie, tovarășul 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
r.istru al guvernului, și Giinther 
Kleiber, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.D. Germane, au 
semnat protocolul sesiunii.

din partea celor două țări beligeran
te față de rezoluția 598 și de a exa
mina posibilitățile de promovare a 
aplicării acesteia. După cum trans
mite Departamentul pentru informa
ții ' publice al O.N.U., secretarul ge
neral al O.N.U. și-a reafirmat dis
ponibilitatea de a proceda la un 
schimb de opinii cu membrii Consi
liului de Securitate. apreciind că 
unanimitatea și hotărirea acestui or
gan , rămîn fundamentale pentru 
realizarea unei reglementări, cuprin
zătoare. juste, onorabile și durabile 
a conflictului dintre Iran și Irak,

TEHERAN 14 țAgerpres). — în 
urma atacului irakian cu rachete 
asupra Teheranului, întreprins 
miercuri după-amiază. mai mulți ci
vili au fost uciși, iar alții, răniți —a 
anunțat agenția IRNA. Se precizea
ză că au fost avariate locuințe și 
instituții publice.

în aceeași zi, două rachete Ira
niene au lovit obiective economice 
și militare din capitala Irakului.

Aviația iraniană a întreprins mi
siuni de luptă, efectuind bombarda
mente asupra unor concentrări de 
trupe irakiene în sectoarele sudic și 
estic ale Irakului.

IN INTERESUL STINGERII FOCARELOR DE ÎNCORDARE
SI CONFLICT PE CALE PAȘNICĂ, PRIN TRATATIVE
9 ’

geneva Ceremonia semnării
documentelor pentru reglementarea 

politică a situației privind Afganistanul
GENEVA 14 (Agerpres). — La 14 

aprilie, la Palatul Națiunilor din Ge
neva a avut loc ceremonia semnării 
documentelor privind reglementarea 
politică a situației din jurul Afga
nistanului. Au fost semnate : Acor
dul dintre Republica Afganistan și 
Republica Islamică Pakistan cu pri
vire la principiile relațiilor recipro
ce. în special la neamestec și re
nunțarea la intervenție ; Declarația 
privind garanțiile internaționale ; 
Acordul dintre Republica Afganistan 
și Republica Islamică Pakistan pri
vind reîntoarcerea voluntară a re- 
fugiaților și Acordul referitor la ra
porturile de reciprocitate pentru re
glementarea situației privind Afga
nistanul.

în prezența secretarului general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, și a 
reprezentantului său special, Diego 
Cordovez, ministrul de externe al 
Republicii Afganistan. Abdul Wakil, 
și ministrul de stăt pentru afacerile 
externe al Republicii Islamice Pakis

Declarații și luări de poziție
KABUL 14 (Agerpres). —. într-o 

declarație făcută după semnarea 
acordurilor de la Geneva, privind 
reglementarea pe cale politică a si
tuației din jurul Afganistanului, pre
ședintele Republicii Afganistan, Na- 
jibullah, a apreciat că aceste acor
duri vor pune capăt războiului nede
clarat împotriva Afganistanului, vor 
deschide calea refugiaților spre casă 
și vor crea posibilitatea retragerii 
contingentului limitat al trupelor so
vietice din țară.

ISLAMABAD 14 (Agerpres). — 
Semnarea la Geneva a acordurilor 
în problema Afganistanului consti
tuie cel mai bun exemplu de triumf 
al cauzei păcii și securității în lume 
și va aduce schimbări fundamentale 
și de lungă durată în situația din 
regiune — a declarat primul minis
tru al Pakistanului, Muhammad 
Khan Junejo.

GENEVA 14 (Agerpres). — Sem
narea acordurilor cu privire la re
glementarea pe cale politică a situa
ției din jurul Afganistanului nu ar fi 
fost Rosibilă dacă nu s-ar fi dat do
vadă de înțelepciune, bunăvoință și 
dorință de compromis. în interesul 
suprem al păcii și securității, asa 
cum au dovedit-o părțile — a decla
rat ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice. Eduard Șevard
nadze. Participarea la acest act a 
secretarului general al O.N.U.. Javier

ÎN TERITORIILE ARABE OCUPATE

Grevă generală de protest a populației palestiniene
Populația palestiniană din terito

riile arabe ocupate de pe malul vestic 
al Iordanului și Gaza a participat joi 
la o grevă generală de protest față 
de arestările declanșate de forțele 
israeliene de ocupație. Toate maga
zinele proprietarilor arabi din orașele 
Ramallah. Nablus. Bethlehem. He
bron. Ierusalim și Gaza au fost în
chise.

(Agerpres)
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 

— La cererea grupului țărilor arabe, 

tan, Zain Noorani, au semnat acor
dul dintre cele două țări privind re
lațiile reciproce, cel referitor la re
întoarcerea refugiaților și cel privind 
raporturile de reciprocitate pentru 
reglementarea situației Afganistanu
lui.

Ministrul afacerilor externe al - 
U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, și se
cretarul de stat al S.U.A., George 
Shultz, au semnat Declarația privind 
garanțiile internaționale și Acordul 
referitor la raporturile de reciproci
tate pentru reglementarea situației 
privind Afganistanul.

încheierea procesului diplomatic le
gat de reglementarea politică a si
tuației din jurul Afganistanului cre
ează premise favorabile pentru pro
gresul politicii de reconciliere națio
nală din această țară, pentru sta
tornicirea unui larg dialog interafgan 
în vederea incetării vărsărilor de 
singe și instaurării păcii pe pămin- 
tul afgan — apreciază agenția 
T.A.S.S.

Perez de Cuellar, și a reprezentan
tului său special. Diego Cordovez, 
reflectă nu numai rolul lor în atin
gerea unor teluri de mult așteptate, 
ci și posibilitățile uriașe ale Orga
nizației Națiunilor Unite în regle
mentarea conflictelor regionale și a 
altor situații conflictuale.

GENEVA 14 (Agerpres). — Secre
tarul de stat al S.U.A.. George 
Shultz, a declarat la o conferință de 
presă că documentele semnate la 
Geneva au o mare importantă in în
sănătoșirea atmosferei din relațiile 
sovieto-americane și în rezolvarea 
intr-o manieră constructivă a unor 
conflicte regionale. Ele reprezintă 
însă un prim pas, în continuare tre
buind să fie înfăptuite acțiunile pre
văzute.

GENEVA 14 (Agerpres). — Semna
rea acordului de reglementare politi
că a problemelor din jurul Afganis
tanului reprezintă un mare pas în 
direcția înfăptuirii păcii în această 
țară, a apreciat secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar. Vor
bitorul a subliniat rolul O.N.U. in 
procesul negocierilor de la Geneva, 
arătînd că semnarea acordurilor pri
vind Afganistanul dovedește capaci
tatea organizației mondiale de a ob
ține rezultate pozitive in cele mai 
complexe probleme internaționale 
dacă este sprijinită de voința politică 
a statelor membre.

Consiliul de Securitate s-a întrunit 
din nou intr-o ședință de urgență 
pentru a analiza agravarea situației 
din teritoriile arabe ocupate de 
Israel. Dezbaterile au fost deschise 
de observatorul Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei la O.N.U., 
Z Labib Terzi, care: a cerut Consi
liului de Securitate să-și exercite 
responsabilitățile ce-i revin și să ac
ționeze pentru a se pune capăt prac
ticilor și politicii Israelului în teri
toriile ocupate.

MOSCOVA

Convorbiri economice 
sovieto-americane

MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc o intilnire între 
Mihail Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., cu William Verity, 
ministrul comerțului al S.U.A.. si 
participanții la adunarea anuală a 
Consiliului economic și comercial 
sovieto-american.

Cu acest prilej, conducătorul so
vietic a relevat necesitatea și per
spectivele dezvoltării relațiilor din
tre U.R.S.S. și S.U.A. și a prezentat 
nunctul de vedere sovietic în legă
tură cu unele probleme internațio
nale actuale.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 
Moscova s-au încheiat lucrările se
siunii Comisiei sovieto-americane 
pentru problemele comerțului. Au 
fost discutate stadiul și perspectivele 
comerțului și ale relațiilor științifice 
și culturale bilaterale. Conducătorii 
celor două delegații au semnat un 
protocol-anexă la Acordul sovieto- 
american pe termen lung prin care 
părțile iși exprimă dorința de a con
tribui la dezvoltarea cooperării eco
nomice, industriale și tehnice — re
latează agenția T.A.S.S.

13000 persoane 
și-au pierdut viața 

în războiul civil din liban
BEIRUT 14 (Agerpres). — în a- 

ceastă lună se împlinesc 13 ani de 
la declanșarea războiului civil in 
Liban, perioadă în care viața eco- 
nomico-socială. activitatea în tară în 
general au fost puternic dezorgani
zate. Potrivit unor date publicate la 
Beirut, reluate de agenția Taniug, în 
tragica evoluție a conflictului in
tern. in condițiile prezenței trupelor 
israeliene in sudul tării. 13 000 de 
persoane și-au pierdut viata, aproa
pe 40 000 au fost rănite, iar aproxi
mativ un milion dislocate din locu
rile natale.

Apel la inițierea de 
negocieri pentru rezolvarea 

conflictului din Salvador
SAN SALVADOR 14 (Agerpres).— 

Secretarul general. al P.C. din Sal
vador. Jorge Shafik Handal. mem
bru al Direcțiunii Revoluționare 
Unificate a Frontului , 'Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.). s-a pronunțat pentru 
inițierea neîntîrziată de negocieri în 
vederea găsirii unei soluții politice 
conflictului intern. Obiectivul aces
tor negocieri — a apreciat el in
tr-un interviu acordat postului de 
radio ..Venceremos" — trebuie să fie 
formarea unui guvern de tranziție, 
cu participarea tuturor forțelor so
ciale. inclusiv a F.M.L.N. și a 
Frontului Democratic Revoluționar 
(F.D.R.). care să adopte reforme po
litice. economice și sociale, finind 
seama de interesele poporului. Sha
fik Handal a cerut regimului pre
ședintelui . Duarte să acționeze în 
direcția unei soluționări politice a 
situației interne, intrucit calea mi
litară este sortită eșecului, trans
mite agenția A.D.N.

Pentru dezvoltarea largă, neîngrădită ! 
a cooperării economice intereuropene |

Intervenția șefului delegației române
la sesiunea Comisiei economice O.N.U. pentru Europa

GENEVA 14 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva continuă 
lucrările celei de-a 43-a sesiuni a 
Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Europa (C.E.E./O.N.U.).

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor generale, șeful delegației româ
ne a relevat necesitatea dezvoltării 
largi și neîngrădite a cooperării eco
nomice. tehnico-știintifice și în alte 
domenii între țările continentului, a 
înlăturării obstacolelor din calea a- 
eestora. a creării unei Europe unite, 
in diversitatea sa. printr-o colabora
re fructuoasă între toate țările con
tinentului.

Reprezentantul român a apreciat 
că țările europene au un rol impor
tant în soluționarea problemelor eco
nomice și financiare grave care con
fruntă omenirea. în relansarea dialo

Asigurarea unei păci trainice reclamă înfăptuirea 
unui program complex de dezarmare

Intervenția reprezentantului român 
la Conferința Uniunii Interparlamentare

CIUDAD DE GUATEMALA 14 (A- 
gerpres). — La Ciudad de Guatema
la continuă lucrările celei de-a 79-a 
Conferințe a Uniunii Interparlamen
tare.

Intervenind în dezbaterile pe tema 
păcii și dezvoltării, reprezentantul 
țării noastre a relevat că soluționa
rea acestor probleme reclamă un 
nou mod de gindire, o nouă abor
dare care să pornească de la reali
tatea că un război mondial s-ar 
transforma inevitabil intr-lin război 
nuclear distrugător. România — a 
spus vorbitorul — consideră că o 
condiție prioritară a asigurării unei

Dezarmarea trebuie să fie opera 
tuturor statelor lumii

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— Necesitatea încetării cursei înar
mărilor și a stingerii conflictelor in
ternaționale exclusiv prin mijloace 
pașnice a fost subliniată de secreta
rul general al O.N.U., Javier Perez 
de Guellar, într-o cuvîntare rostită 
la New York. El a arătat, totodată, 
că timp de decenii cursa înarmărilor 
a sporit insecuritatea, a subminat 
încrederea și a adus omenirea intr-o 
situație deosebit de periculoasă. în 
care un incident combinat cu o gre
șeală de calcul poate provoca o ca
tastrofă pentru întreaga lume. Subli

„Campania unei secunde"
Sumele cheltuite pentru înarmâri — utilizate în scopul 

dezvoltârii
STOCKHOLM 14 (Agerpres). •— 

Pe șoselele Suediei circulă Auto
buzul viitorului", aparținind gru
pului de miiitanți pentru pace și 
dezarmare care desfășoară „Cam
pania unei secunde". Această 
campanie, inițiată de Comitetul 
național pentru pace, organizația 
„Femeile pentru pace“, de alte or
ganizații pacifiste suedeze, pre
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gului economic international pentru 
realizarea unei noi ordini economice 
mondiale. In același timp, a spus el. 
cadrul oferit de C.E.E./O.N.U. ar tre
bui folosit mai activ și mai eficient 
pentru punerea în aplicare a preve
derilor cu caracter economic conți
nute in documentele adoptate in 
cursul procesului C.S.C.E.. pentru 
realizarea obiectivelor actuale ale 
cooperării și facilitarea transferului ; 
și accesului la realizările științei și 
tehnologiei moderne, prin inițierea 
de acțiuni concrete de interes atît 
regional, cit și subregional.

In context, vorbitorul s-a pronun
țat pentru sprijinirea activă de că
tre C.E.E./O.N.U. a realizării unor , 
proiecte de cooperare economică in , 
Balcani.

păci trainice o reprezintă înfăptui
rea unui program complex de dezar
mare, în primul rînd nucleară. In 
același timp, ea concepe procesul 
dezarmării in strinsă legătură cu cel 
al dezvoltării, al edificării unei noi 
ordini economice internaționale.

Vorbitorul a arătat, de asemenea, 
că parlamentelor și parlamentarilor 
le revine o mare răspundere în mo
bilizarea opiniei publice Ia lupta 
pentru înlăturarea consecințelor 
profund negative pe care' înarmările, 
în primul rind cele nucleare, le au 
asupra mediului înconjurător.

niind importanta acordurilor dintre 
marile puteri, care trebuie să fie 
continuate de noi înțelegeri privind 
reducerea armamentelor, secretarul 
general al O.N.U. a apreciat că 
dezarmarea trebuie să fie opera tu
turor statelor, iar Națiunile Unite 
trebuie să constituie cel mai impor
tant instrument in acest sens. Dacă 
în prezent o serie de conflicte regio
nale nu au fost încă rezolvate, acest 
lucru se datorează faptului că po
tențialul organizației mondiale nu a 
fost utilizat plenar, a spus Perez de 
Cuellar.

vede organizarea de mitinguri și 
manifestații in orașele de pe tra
seu. Denumirea campaniei pornește 
de la dorința organizatorilor de a 
explica opiniei publice suedeze că 
in lume in fiecare secundă se chel
tuiesc pentru înarmări 250 000 de 
coroane, bani care ar putea fi uti
lizați cu mult mai mare folos in 
scopurile dezvoltării.

/
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La reluarea lucrărilor 
reuniunii general-europene
După o pauză de trei săptămîni, 

astăzi se reiau la Viena lucrările 
reuniunii general-europene. în vi
ziunea marii majorități a statelor 
participante, această nouă etapă — 
a șasea de la debutul lucrărilor, in 
noiembrie 1986 — se dorește a fi ho- 
tăritoare în vederea incheierii cu 
succes a reuniunii prin adoptarea 
unui document final substanțial si 
echilibrat, astfel incît ea să se înscrie 
ca o contribuție importantă la dez
voltarea colaborării și întărirea secu
rității pe continentul nostru.

Ca tară care situează edificarea 
securității in Europa printre obiec
tivele fundamentale ale politicii sale 
externe, aducind o contribuție bine 
cunoscută la inițierea si afirmarea 
acestui proces. România socialistă a- 
cordâ o atenție deosebită lucrărilor 
actualei reuniuni din capitala Aus
triei, chemată să convină noi mă
suri de natură să contribuie la 
consolidarea păcii, la dezarma
re, să stimuleze colaborarea din
tre toate statele continentului. 
„România — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — se pro
nunță pentru încheierea cu rezulta
te cit mai bune a reuniunii general- 
europene de la Viena, pentru îmbu
nătățirea relațiilor si colaborării eco
nomice, tehnico-științii'ice si in alte 
domenii dintre țările continentului. 
Interesele tuturor națiunilor europe
ne cer să se asigure realizarea unei 
Europe unite, a păcii, a dezvoltării 
democratice si independente, a pro
gresului economic si social al tuturor 
națiunilor". în acest spirit. tara 
noastră a prezentat, in cadrul nou
lui forum general-european. o serie 
de propuneri realiste și constructive 
pentru a se ajunge la o mai temei
nică securitate pe continent, la o mai 
strinsă conlucrare intre statele euro
pene in domenii de interes comun, 
a depus și depune eforturi susținute 
pentru apropierea pozițiilor, pentru 
realizarea de ințelegeri general 
acceptabile.

După un îndelungat proces de 
clarificare a pozițiilor, care s-a des
fășurat pe parcursul a mai bine de 
un an de zile, ultima perioadă a lu
crărilor reuniunii a fost marcată de 
o activitate mai susținută de nego
cieri, ceea ce se reflectă in unele 
progrese in redactarea de texte care 
ar urma să fie incluse in documen
tul final.

în problema principală aflată în 
atenția forumului general-european 

— convocarea conferinței pentru de
zarmare convențională in Europa — 
care formează obiectul consultărilor 
dintre țările participante. la, cele 
două alianțe militare, N.A.T.O. și 
Tratatul de la Varșovia, s-a înregis
trat o apropiere de poziții, reușin- 
du-se convenirea unor prevederi re
feritoare la preambulul mandatului 
viitoarelor negocieri, la obiectivele 
acestora, precum si la modalitățile 
de control ale viitoarelor măsuri. 
Există de altfel un consens ca o ase
menea conferință să fie convocată 
încă in cursul acestui an. după in- 
cheierea reuniunii de la Viena. Ră- 
mm insă de soluționat probleme im
portante — legate de categoriile de 
armamente care vor face obiectul ne
gocierilor. zona de aplicare a măsuri
lor de dezarmare convențională, le
gătura dintre aceste negocieri si tra
tativele pentru adoptarea de noi mă
suri de încredere și securitate. în 
acest cadru se cuvine amintit că 
deocamdată nu s-a reușit nici 
convenirea unor texte legate de 
continuarea procesului început prin 
Conferința de la Stockholm pentru 
adoptarea unor noi măsuri de încre
dere și securitate.

în domeniul economic și tehnico- 
științific, deși există un interes larg 
pentru dezvoltarea cooperării si a 
schimburilor, inclusiv pentru Con
vocarea unei conferințe speciale 
care să examineze in mod aprofun
dat aceste probleme, nu s-a ajuns la 
înțelegeri concrete. O serie de țări 
dezvoltate din punct de vedere in
dustrial continuă să considere ca 
neoportună adoptarea unor măsuri 
concrete, angajante, de eliminare a 
obstacolelor din calea schimburilor 
comerciale si a cooperării econo
mice, in condițiile în care progresele 
in aceste domenii au fost si continuă 
să fie limitate de practici comerciale 
discriminatorii, de dificultăți întîm- 
pinate în domeniul cooperării. Țara 
noastră a propus, între altele, con
vocarea unei oonferințe de pxperti 
chemată să elaboreze recomandări 
și directive pentru promovarea si 
intensificarea cooperării științifice 
și tehnologice dintre statele partici
pante. ca o contribuție efectivă la 
diversificarea colaborării general- 
europene, la susținerea eforturilor 
de dezvoltare ale tuturor țărilor 
continentului.

în ce privește colaborarea In do
meniile culturii, educației, umanitar 

și altele, cea de-a cincea rundă a 
negocierilor a permis convenirea 
unor prime texte de consens. Cu 
toate acestea, abordările principial 
diferite ale unor aspecte, insistența 
statelor occidentale asupra unor mă
suri urmărind scopuri cu caracter 
străin principiilor care stau la baza 
procesului inaugurat prin Conferin
ța pentru securitate și cooperare in 
Europa de la Helsinki, de natură să 
reprezinte ingerințe in treburile unor 
state suverane, creează serioase di
ficultăți în calea consensului, con
tribuind la tergiversarea negocierilor 
si a elaborării documentului final al 
reuniunii.

Noua rundă de negocieri care în
cepe astăzi se anunță a fi o etapă de 
lucru, concretă, care trebuie să se 
desfășoare într-u'n spirit constructiv 
și să permită încheierea cit mai cu- 
rînd posibil a reuniunii, cu rezultate

R. F. G.
Controverse in problemele 
social-economice

După o vacantă de patru săptă
mîni. Bundestagul vest-german iși 
reia activitatea cu o agendă destul 
de încărcată. Iar respectivul pro
gram de lucru nu va putea să nu 
fie influențat de desfășurarea, la 
începutul lunii mai. a campaniei 
electorale in landul Schleswig-Hol
stein. care va solicita din plin an
gajarea tuturor partidelor reprezen
tate în Bundestag.

Nota dominantă a climatului poli
tic în această perioadă este dată de 
reizbucnirea divergențelor dintre 
partidele coaliției guvernamentale: 
Uniunea creștin-democrată. Uniu
nea creștin-socială și Partidul libe
ral-democrat. Una dintr^ temele ge
neratoare de dispute o formează 
în continuare reforma fiscală. Con
cepută în trei etape (1986—1988— 
1990). reforma este menită să reducă 
cu 45 miliarde mărci impozitele 
percepute mai ales de la cei cu 
venituri mari, cu motivația că aceas
tă ..despovărare fiscală" va stimula 
activitatea de investiții a proprieta
rilor de întreprinderi. Proiectul de 
lege asupra ultimei etape a refor
mei fiscale urmează să fie dezbătut 
în Bundestag, dar întîmpină rezis
tență atît în rîndurile grupărilor 
guvernamentale, cit și din partea 
partidelor de opoziție — social-de
mocrat și ecologist.

într-un moment cînd proporțiile 

pozitive, polrivit așteptărilor po
poarelor europene, intereselor păcii, 
securității și cooperării pe continent, 
în acest scop se irrfoune să se ac
ționeze pentru completarea manda
tului viitoarei -conferințe pentru 
dezarmare convențională in Europa, 
pentru adoptarea unor prevederi cit 
mai angajante privind cooperarea 
economică și tehnico-științifică si e- 
liminarea restricțiilor și discrimină
rilor existente, pentru dezvoltarea 
cooperării în domeniile culturii, edu
cației și umanitar — ansamblul a- 
cestor măsuri fiind de natură să con
tribuie la întărirea securității, co
laborării și încrederii între toate sta
tele de pe continent. Este si spiritul 
iri care România socialistă înțelege 
să acționeze si în această nouă eta
pă a forumului general-european.

Radu BOGDAN

șomajului rămîn practic neschimba
te (2,5 milioane de oameni și-au 
pierdut slujbele) — afirmă publica
țiile Federației sindicatelor vest-ger- 
mane — creditele necesare guvernu
lui pentru finanțarea reformei fis
cale ar putea fi utilizate pentru 
crearea a 420 000 locuri de muncă. 
După opinia sindicatelor, reforma 
are un caracter discriminatoriu pe 
plan social, deoarece prin „des
povărarea financiară" a celor cu 
venituri mari se operează un trans
fer de miliarde de mărci în favoa
rea bogaților. concomitent cu anu
larea unor subvenții acordate de 
stat în 60 de sectoare publice. Se 
consideră că măsurile preconizate 
vor determina, ca un efect se
cundar. dar cu mari implicații so
ciale. sporirea chiriilor pentru 2,4 
milioane familii.

Din cu totul alte considerente, 
unele aspecte ale reformei fiscale 
sînt viu criticate și de U.C.S., evi
dent preocupat să menajeze acele 
cercuri ce formează o parte a clien
telei sale electorale. Revista „Der 
Spiegel" apreciază „atacurile vehe
mente" ale președintelui U.C.S., pre
mierul landului Bavaria, Franz Josef 
Strauss, la adresa ministrului federal 
de finanțe, Gerhard Stoltenberg, unul 
din liderii U.C.D., drept o încercare 
de a-1 sili pe acesta din urmă să-și 
dea demisia. „Atunci — scrie re

vista '— remanierea guvernamentală 
dorită de Strausș ar fi inevitabilă". 
Liberalii, la rindul lor, tatonează 
ideea devansării alegerilor parlamen
tare. care, in m'od normal, ar urma 
să aibă loc în 1990.

Sint de remarcat, totodată, dispu
tele interne din U.C.D. în jurul 
proiectului unui nou program al 
partidului (pregătit de secretarul 
general Geissler). Preocupat de re
ducerea accentuată a audienței 
U.C.D. în rîndul alegătorilor, Geis
sler este reprezentantul unui curent 
care preconizează profilarea partidu
lui ca o grupare politică de centru, 
un așa-zis „partid popular", în spe
ranța că acesta va atrage noi simpa
tizau ți.

De fapt, tocmai strădaniile de a 
se delimita de alte partide și de a-și 
contura un profil distinct constituie, 
după opinia presei vest-germane, 
sursa divergențelor apărute in alian
ța guvernamentală. O asemenea deli
mitare se dovedește o operațiune ex
trem de dificilă, intrucit diferențele 
ce ar putea rezulta din compararea 
programelor sau a principiilor poli
tice orientative ale partidelor tradi
ționale reprezentate în Bundestag 
sint greu de remarcat chiar pentru 
observatorii avizați. Pentru că. in 
realitate, ele... nici nu există. Pină 
acum nici unul din partidele repre
zentate în parlament nu a reușit 
să-și adapteze politica la modifică
rile survenite pe plan social in R.F.G. 
Cercuri largi ale opiniei publice sint 
preocupate de sporirea bogăției acu
mulate la un pol al societății și im
posibilitatea de a se găsi ani in șir 
o soluție viabilă pentru șomajul de 
masă. „Problema economică nr. 1, 
recunoaște ziarul -Die W’elt», 
se numește șomajul". Cunoscutul co
tidian vest-german se străduiește insă 
să convingă că de vină ar fi deopo
trivă „politicienii, patronii și sindi
catele. pentru că nesocotesc regulile 
jocului". Punindu-i pe toți „intr-o 
oală", ziarul uită că patronii și-au 
plasat dintotdeauna capitalurile acolo 
unde au realizat profituri mai mari 
și că ei au considerat șomajul drept 
o „garanție" că vor avea oricind la 
dispoziție forță de muncă. „Pe piața 
muncii — notează «Stuttgarter 
Nachrichten» — nu există nici o lică
rire de speranță. Doar 11 la sută din 
întreprinderi au intenția să creeze 
noi slujbe, 23 la sută se așteaptă Ia 
o reducere a efectivelor lor de sala- 
riați".

Dezbaterile angajate pe plan par
lamentar sau dincolo de sălile 
Bundestagului pun astfel în eviden
tă dificultatea grupărilor politice de 
a ajunge la un consens asupra com
plicatelor probleme sociale.

P. STANCESCU

ADUNARE. La Praga a avut loc 
o adunare a activului Școlii politi
ce superioare a C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia. în cuvîntarea rostită 
cu acest prilej, trănsmițe agenția 
C.T.K.. Milos Jakes, secretar' ge
neral al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. s-a referit la aspecte ac
tuale ale activității ideologica a 
partidului.

NOUL GUVERN ITALIAN con
dus de Ciriaco de Mita, care a de
pus miercuri jurămîntul, urmează 
să se prezinte în parlament, săp- 
tămina viitoare, pentru obținerea 
învestiturii din partea Camerei de- 
putaților și a Senatului. Votul de 
învestitură va urma dezbaterilor 
parlamentare asupra programului 
guvernamental. *

PRECIZARE. R.D.P. Laos este 
pregătită pentru cea de-a treia 
rundă de convorbiri cu Thailanda 
vizind soluționarea pașnică'a dispu
tei de frontieră dintre _ cele două 
țări — a declarat presei purtătorul 
de cuvînt al delegației guverna
mentale laoțiene participante la 
convorbiri. Aceasta corespunde in
tereselor celor două țări și po
poare. a subliniat purtătorul da 
cuvînt.

proble- 
din te- 
Is'rael. 

revolte 
agenția

ÎNTREVEDERE. Aflat la Sanaa, 
președintele Comitetului Executiv ■ 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, a confe
rit cu președintele R.A. Yemen. Aii 
Abdallah Saleh, principala 
mă abordată fiind situația 
ritoriile arabe ocupate de 
în contextul amplei 
palestiniene, menționează 
KUNA. care citează un comunicat 
oficial yemenit. De asemenea, s-a . 
efectuat un schimb de opinii cu 
privire la implicațiile conflictului 
dintre Iran și Irak, adaugă agen
ția.

■ ÎNTÎLNIRE. Miniștrii de finanțe 
și șefii băncilor centrale din prin-

I cipalele șapte țări industrializate 
occidentale s-au reunit la Washing- 

Iton pentru a discuta probleme pri
vind cursurile de schimb ale mo
nedelor lor. naționale și coopera-

I rea economică reciprocă. Intr-o de
clarație dată publicității este ex
primată temerea că perspectivele

I creșterii economice ar putea fi puse 
în pericol de oscilațiile cursurilor 
valutare sau de continuarea depre
cierii cursului dolarului.

SESIUNE. La Kingston. în Ja
maica, s-au încheiat lucrările se- 

. siunii Comisiei pregătitoare în ve
derea constituirii Autorității inter- 

I naționale pentru teritoriile subma
rine și Tribunalului dreptului mării.

| Participanții la dezbateri au re

amintit obligațiile ce revin în baza 
prevederilor Convenției O.N.U. asu
pra dreptului mării acelor state ce 
s-au înregistrat cu „pionieri" în 
explorarea si exploatarea resurselor 
teritoriilor submarine. Au fost, de 
asemenea, analizate chestiuni pro
cedurale, administrative și finan
ciare privind Autoritatea interna
țională, precum și norme de func
ționare a tribunalului.

.ȘEDINȚA. In ședința de miercuri 
a guvernului francez, președintele 
Franței, Franțois Mitterrand, s-a 
pronunțat pentru o declarație co
mună a Comunității Economice 
(vest-) Europene în favoarea celor 
12 patrioți sud-africani de culoare 
condamnați la moarte de autorită
țile rasiste, la Sharpeville. Șeful 
statului francez a cerut guvernului 
să acționeze de urgență pentru ca, 
împreună cu celelalte țări ale Pie
ței comune, să elaboreze declara
ția in sprijinul celor 12 sud-afri
cani astfel ca autoritățile de la 
Pretoria să nu pună în aplicare de
cizia de execuție (pedeapsa capi
tală este stabilită pentru 18 apri
lie).

POPULAȚIA INDIEI a depășit 
800 de milioane de locuitori, ceea 
ce reprezintă o dublare a număru
lui locuitorilor in ultimii 31 de ani.

REUNIUNE. La Lima au început 
lucrările celei de-a Vl-a reuniuni 
a Pactului ANDIN consacrate po
liticii agricole și măsurilor menite 
să contribuie la dezvoltarea aces
tui sector. Miniștrii agriculturii 
din Bolivia. Columbia, Ecuador, 
Peru și Venezuela vor dezbate 
probleme privind creșterea produc
tivității și diversificarea producției 
în această importantă ramură a 
economiei, căi de stimulare a cer
cetării în domeniul agricol.

I

MEMORANDUM. Australia șl 
S.U.A. au semnat un memorandum 
privind extinderea colaborării în 
domeniul cercetării și dezvoltării 
energiei. în baza acordului, cele 
două țări vor colabora pentru pu
nerea la punct a unor surse al
ternative de energie, vor efectua 
cercetări științifice comune și vor 
face schimb de informații și de 
specialiști în domeniul energetic.

I

PLOI TORENȚIALE. Asupra re
giunilor sudice ale Turciei s-au 
abătut ploi torențiale care au pro
dus mari pagube. Potrivit relată
rilor presei, torenții de noroi care 
s-au format după ploi au determi
nat întreruperea circulației pe dru
muri publice, au distrus case. Se 
anunță că zece persoane și-au pier
dut viața.
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