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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
o avut loc vineri, 31 martie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care a dezbă
tut materiale ce urmează a fl prezentate Plenarei 
Comitetului Central ol partidului din 12 apri
lie a.c.

In cadrul ședinței, Comitetul Politie Executiv a 
analizat și aprobat PROPUNERILE PRIVIND NI- 
VELURILE ORIENTATIVE ALE DEZVOLTĂRII ECO- 
NOMICO-SOCIALE ALE REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA IN ANUL 1990 Șl ÎN CINCINALUL 
1991-1995.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apre
ciere contribuției determinante a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Ia elaborarea, pe baze profund 
științifice, a acestor propuneri, subliniind câ, sub 
îndrumarea nemijlocită a secretarului general al 
partidului, s-a desfășurat intreaga activitate de 
fundamentare a nivelurilor de dezvoltare a țării 
in cincinalul viitor, fiind examinate în mai mul
te etape, pe ansamblul economiei, pe ramuri, mi
nistere și in profil teritorial, in raport direct cu 
cerințele fundamentale ale creșterii tot mai pu
ternice o forțelor de producție, sporirii neînce
tate a avuției naționale, progresului general al 
societății noastre socialiste.

S-a subliniat că îndeplinirea, in bune condiții, 
a prevederilor planului pe 1990 asigură înfăptuirea 
integrală a hotăririlor Congresului al Xlll-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, marcind în
cheierea cu succes a celui de-al optulea cincinal, 
a unei etape importante in dezvoltarea țării și 
trecerea României intr-un stadiu superior de dez
voltare economico-socială, pe calea făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării 
spre comunism.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că. orientă
rile generale ale dezvoltării in viitorul cincinal - 
stabilite in deplină concordanță cu posibilitățile 
reale ale țării și care urmează să stea Ia baza 
Programului-directivă ce va fi dezbătut de întregul 
partid și popor și supus aprobării celui de-al 
XlV-lea Congres al P.C.R. - pun un accent de
osebit pe dezvoltarea intensivă a întregii econo
mii naționale, pe infăptuirea programelor de or
ganizare științifică și modernizare o producției, pe 
baza celor moi noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
pe realizarea unei noi calități a muncii in toate 
domeniile.

Cincinalul viitor - a subliniat secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu -

trebuie să fie cincinalul realizării programelor de 
modernizare, al creșterii eficienței, a nivelului teh
nic și calitativ al intregii producții. Să facem 
astfel ca România să devină o țară a produselor 
de inaltă calitate, competitive, comparabile cu 
cele mai bune produse similare realizate pe 
plan mondial.

Propunerile privind nivelurile orientative prevăd, 
de csemenea, sporirea substanțială o producției 
agricole, vegetale și animaliere, prin folosirea mai 
bună a tuturor condițiilor pe care le oferâ agri
cultura noastră socialistă, asigurindu-se înfăptui
rea obiectivelor noii revoluții agrare.

In lumina orientărilor și obiectivelor de an
samblu ale viitorului cincinal, urmează să se sta
bilească și programul de dezvoltare economico- 
socială a tuturor localităților - orașelor și comu
nelor - pe baza principiilor autoconducerii, ou- 
togestiunii și autofinanțării.

In același timp, se prevăd creșterea producției 
de export, sporirea schimburilor economice ex
terne și a cooperării economice internaționale, in
tensificarea participării României la diviziunea 
internațională a muncii, la schimbul mondial de 
valori.

Propunerile privind nivelurile dezvoltării eco- 
nomico-sociale in cincinalul 1991-1995 prevăd, 
ca orientare fermă, creșterea venitului național 
și ridicarea, pe această bază, a gradului 1 de 
bunăstare și civilizație al întregului nostru popor, 
țelul suprem al politicii partidului, esența orin- 
duirii noastre socialiste.

Comitetul Politic Executiv a examinat, apoi, 
RAPORTUL PRIVIND EVOLUȚIA PREȚURILOR Șl 
TARIFELOR IN ANUL 1988. A fost evidențiat 
faptul câ, in cursul anului trecut, prețurile și ta
rifele s-au menținut la nivelul anului 1987, si- 
tuindu-se sub limitele planificate. Aceasta evi
dențiază, incâ o dată, stabilitatea prețurilor in 
țara noastră, viabilitatea, caracterul sânâtos al 
economiei naționale, confirmind pe deplin te
meinicia politicii economice a partidului și sta
tului. S-a subliniat că, in actualele \condiții eco
nomice internaționale,' cind aproape toate țările 
lumii sint afectate de inflație, de creșterea con
tinuă a prețurilor, România se numără printre 
puținele state In care prețurile - de producție, 
de livrare și cu amănuntul - s-au menținut la 
același nivel și chiar au scăzut.

Măsurile adoptate in anul 1988, la indicația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in vederea per
fecționării mecanismului economico-financiar

prin îmbunătățirea sistemului de formare a 
prețurilor, asigură creșterea rolului acestora in 
buna utilizare o fondurilor materiale și bănești, 
reducerea tuturor categoriilor de cheltuieli, des
fășurarea eficientă o activității economice.

Pe piața țărănească, indicele prețurilor a cu
noscut de asemenea, o evoluție pozitivă, acesta 
fiind mai mic decit in anul 1987, in timp ce au 
crescut cantitățile de produse agroalimentare vin- 
dute de producători.

Comitetul Politic Executiv a cerut întreprinde
rilor, centralelor industriale, ministerelor, organe
lor de sinteză, financiar-bancare să ia măsuri fer
me pentru respectarea strictă o disciplinei în do
meniul prețurilor, pentru prevenirea oricăror ten
dințe de majorare a acestora, pentru asigurarea 
stabilității tuturor categoriilor de prețuri, aplicarea 
neabătută a prevederilor legale din acest do
meniu hotăritor pentru buna funcționare a me
canismului economico-financiar, pentru dezvol
tarea multilaterală a patriei.

in continuarea ședinței, Comitetul Politie Exe
cutiv a examinat RAPORTUL PRIVIND PUNEREA 
IN FUNCȚIUNE A MAGISTRALEI A 3-A SI PRO
PUNERI DE DEZVOLTARE IN CONTINUARE A ME
TROULUI BUCUREȘTEAN.

Realizat la indicația secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, metroul 
bucureștean - obiectiv de o deosebită însemnă
tate economică și socială, demn de Capitala pa
triei noastre socialiste - funcționează, in prezent, 
cu două magistrale, ce insumeazâ 50 km de li
nie dublă, care străbat Bucureștiul. Totodată, in 
curs de finalizare se află lucrările la magistrala 
a treia : Gara de Nord - Dristor 2, in lungime 
de 10 km, urmind a fi dată in exploatare în luna 
august anul acesta. Astfel, lungimea totală a 
rețelei de metrou va atinge, in anul 1989, 60 km 
de cale dublă, cu 38 de stații, indeplinindu-se, 
cu un an mai devreme, sarcinile stabilite.

Pornind de la aceste realizări. Comitetul Politic 
Executiv a aprobat propunerile privind dezvoltarea 
în continuare a metroului și începerea, in acest 
an,, a lucrărilor de execuție pe noile tronsoane : 
Leontin Sălăjan - Poiicolor, in lungime de 4,1 km, 
și Basarab - Grivița Roșie - 1 Mai - Pajura, in 
lungime de 4,5 km.

Aceste două tronsoane se prevăd a fi puse 
in funcțiune cel mai tîrziu pînă la 23 August 1991.

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

în ansamblul mecanismului pro
ductiv, tot mai complex și cu multi
ple legături intre ramuri, discipli
na de pian si contractuală se afir
mă in mod pregnant ca una din con
dițiile esențiale pentru înfăptuirea 
programelor stabilite de conducerea 
partidului, pentru dezvoltarea in 
ritm rapid și Ia un nivel calitativ 
superior a economiei — suportul 
solid si sigur al prosperității în
tregului' popor, al înaintării pa
triei pe calea progresului si civi
lizației. Așa cum a subliniat to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, 
la Consfătuirea de lucru pe pro
bleme economice de la C.C. al 
P.C.R., trebuie să se înțeleagă bine, 
de toate întreprinderile, de consi
liile oamenilor muncii, de toate cen
tralele și de toate ministerele că 
respectarea in întregime a prevede
rilor planurilor materializate in con
tracte este obligatorie. în fond, su
perioritatea societății socialiste con
stă. printre altele, tocmai în aceas
tă posibilitate de a-si coordona e- 
forturile — pe termen lung, mediti 
și scurt — prin planuri științific 
fundamentate, la nivel micro si 
macroeconomic, pentru cit mai buna 
gospodărire a resurselor umane, ma
teriale și financiare disponibile.

începînd astăzi cel de-al II-lea 
trimestru al anului, este necesar 
prin urmare ca, sub directa îndru
mare a organelor și organizațiilor de 
partid, să se asigure în fiecare uni
tate economică, în fiecare județ și 
ramură de activitate o amplă si 
puternică mobilizare a tuturor for
țelor pentru îndeplinirea ritmică, 
integrală a sarcinilor de plan la 
toți indicatorii cantitativi și calita
tivi. Evident, ineepind cu luna a- 
prilie. prevederile' de plan cunosc o 
anumită creștere fată de primul 
trimestru al anului. Explicația este 
cit se poate de firească : în această 
perioadă au fost puse in funcțiune 
noi obiective de investiții, s-au a- 
plicat o serie de noi măsuri pentru 
perfecționarea organizării și moder
nizarea producției, pentru creșterea 
productivității muncii. Totodată, 
este necesar însă să se asigure 
folosirea intensivă. Ia întreaga capa
citate a utilajelor și instalațiilor

din dotare, să se adapteze progra
mele de fabricație la nivelul actual 
al prevederilor de plan. în această 
ordine de idei este absolut necesar 
să existe o deplină concordanță 
intre graficele de lucru stabilite pe 
fiecare formație de lucru, atelier sau 
secție de producție și sarcinile de 
ansamblu ce revin întreprinderilor 
in această perioadă.

Desigur, cadrele de conducere si 
specialiștii din unitățile economice 
cunosc toate aceste cerințe — le-am 
spune elementare — ale organizării 
muncii si . producției. Insistăm to
tuși asupra lor deoarece activitatea 
desfășurată în primul trimestru do
vedește că tocmai in privința orga
nizării activității productive se ma
nifestă unele ^ămîneri in urmă, 
ceea ce a influențat negativ și re
zultatele obținute. Ne vom referi 
la un singur exemplu, semnificativ 
insă prin învățămintele pe care le 
generează.

După cum se știe, conduoerea 
partidului, a . subliniat în. repetate 
rinduri că exportul reprezintă o sar
cină prioritară, care trebuie să stea 
iii centrul atenției fiecărui colectiv 
de oameni ai muncii din întreprin
deri, centrale, ministere și pentru 
care trebuie să se asigure cu prio
ritate baza de materii prime si ma
teriale. Iată însă că, asa cum a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de lucru pe pro
bleme economice de la C.C. al 
P.C.R.. deși pe primele două luni 
ale anului s-a înregistrat, pe

• samblu. o anumiită depășire a va
lorii producției-marfă, nu S-a rea
lizat in Întregime producția de ex
port și exportul. Această situație 
dovedește că. asa cum a precizat 
secretarul general al partidului, s-au 
încălcat prevederile planului, ale 
legii de plan cu privire la folosirea 
materiilor prime si materialelor nu
mai în raport cu contractele existen
te. Or. trebuie să. se Înțeleagă cu 
toată claritatea că respectarea dis
ciplinei de plan si contractuale re
prezintă una din cerințele esențiale, 
fundamentale ale autoconducerii si 
autogestiunii. ale funcționării în 
cele mai bune condiții a intregii 
activități, pe baza legilor, a princi
piilor socialiste de conducere.

an-

Așadar, analiza exigentă, critică șl 
autocritică a activității desfășurate, 
a Rezultatelor cu care s-a încheiat 
primul trimestru .al anului poate 
pune în evidentă, ca într-o adevă
rată oglindă, eficienta stilului si 
metodelor de muncă ale organelor 
și organizațiilor de partid, ale con
siliilor oamenilor muncii, modul in 
care si-au făcut datoria fiecare 
muncitor și specialist. Fie că este 
vorba de producția fizică si export, 
de productivitatea muncii sau costu
rile de fabricație, de calitate, numai 
avind in vedere nivelul de îndepli
nire a sarcinilor de plan se poate 
sipune dacă într-un colectiv mun
citoresc. intr-un județ sau pe an
samblul unei ramuri s-au manifestat 
răspunderea si exigenta necesare 
pentru desfășurarea unei activități 
productive, eficiente, de inalt ran
dament.

în același timp, din aceste ana
lize trebuie să se tragă toate învă
țămintele necesare pentru perfec
ționarea in continuare a activității 
productive, pentru folosirea deplină 
a tuturor capacităților de producție, 
pentru încadrarea strictă in norme
le de consum aprobate, pentru res
pectarea normativelor 
financiare si ridicarea, 
bază, a rentabilității si 
conomice. Sint sarcini 
importantă, subliniate cu toată cla
ritatea de conducerea partidului, 
pentru infăptuirea cărora se impune 
creșterea răspunderii în muncă a 
organelor șl organizațiilor de partid, 
a organelor de conducere ooleotivă 
din întreprinderi, centrale și mi
nistere, a tuturor muncitorilor si 
specialiștilor. Rezultatele obținute in 
fiecare întreprindere nu pot ti 
decit rodul răspunderii cu care 1st 
îndeplinește sarcinile ce ii revin fie
care om al muncii, iar rezultatele 
pe ansamblul economiei sint asa cum 
se muncește in fiecare întreprinde
re. în fiecare județ si sector de ac
tivitate. Iată de ce. încă din prima 
zi a celui de-al II-lea trimestru al 
anului, se impune să se acționeze cu 
toată fermitatea, la fiecare loo de 
muncă, pentru Îndeplinirea ritmică, 
integrală a tuturor indicatorilor de 
plan.
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In continuarea aplicării etapei a 
III-a de majorare a retribuțiilor, 
începută la 1 martie cu industria 
minieră, de azi, 1 aprilie, se trece 
la creșterea retribuțiilor mai mari 
de 2 250 lei in unitățile industriale 
aparținind Ministerului Petrolului, 
Ministerului Energiei Electrice, 
Centralei — departament a Geolo
giei, in activitatea de foraj și lu
crări geologice, asigurindu-se ast
fel generalizarea majorărilor de 
retribuții în aceste ramuri și sec
toare ale economiei naționale. Nu
mărul celor ce vor primi de la 1 
aprilie retribuții mărite se ridică 
la peste 130 000 de oameni ai 
muncii.

Cum se știe, anul trecut, la 1 
august, din inițiativa secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ă început ac
țiunea de majorare a retribuțiilor 
în întreaga economie națională, 
pină acum mărindu-se veniturile 
la peste 4,5 milioane de oameni ai 
muncii, ceea ce reprezintă circa 
60 la sută din întregul personal 
muncitor. Recent, la propunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Co
mitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a hotărit încheierea cu 
o lună mai devreme a acțiunii de 
majorare a tuturor retribuțiilor, 
astfel ca de la 1 august a.c. toți 
oamenii muncii să beneficieze de 
retribuții mărite. Sint toate a- 
cestea dovezi ale politicii profund 
umaniste a partidului nostru, care 
pornește consecvent de la prin
cipiul că desfășurarea în bune 
condiții a construcției socialiste nu 
poate avea loc decit acordind o 
grijă permanentă condițiilor de 
muncă și viață ale oamenilor, 
îmbunătățirea continuă a nivelu
lui de trai constituind însăși esen
ța societății socialiste pe care o 
edificăm pe pămintul patriei. De
sigur, aplicarea tuturor acestor 
măsuri nu ar fi fost posibilă decit 
pe temelia dezvoltării sănătoase 
a economiei naționale, a progrese
lor înregistrate in toate domeniile 
de activitate, unica sursă a bună
stării constituind-o munca, creș
terea susținută a venitului na
țional. a avuției sociale, Întărirea 
continuă a proprietății socialiste.

Majorările de la 1 aprilie se vor 
acorda diferențiat, pe niveluri

de retribuții, categorii si trep
te de încadrare, atît pentru mun
citori. maiștri, cit și pentru 
personalul T.E.S.A. Astfel, mun
citorii calificați retribuiri pe 
rețeaua tarifară „PetroL nivelul 
A", ale căror retribuții sint cuprin
se între 2 268—3197 lei. corespun
zător categoriei 4, treapta I — 
specialist, treapta II. vor primi In- 
cepind de azi retribuții majorate 
cuprinse intre 2 669—3 607 lei lu
nar. Muncitorilor calificați retri
buiri pe rețeaua tarifară „Petrol, 
nivelul B", cu retribuții cuprinse 
intre 2 297—3 099 lei. corespunzător 
categoriei 5. bază — specialist, 
treapta II, li se majorează retri
buțiile la 2 708—3 499 lei lunar.

Pentru muncitorii calificați, re
tribuiri Pe rețeaua tarifară „Ener
gie electrică, nivelul A". retribu
țiile tarifare se majorează de la
2 297—3 460 lei la 2 698—3 881 lei 
lunar, corespunzător categoriei 4, 
treapta I — specialist, treapta II. 
Muncitorii calificați retribuiri pe 
rețeaua tarifară „Energie electri
că, nivelul B“, ale căror retribuții 
sint cuprinse între 2 268—3 333 lei, 
corespunzător categoriei 4, treapta 
I —- specialist, treapta II. vor primi 
începînd de azi retribuții majorate 
cuprinse între 2 669—3 744 lei lunar.

Muncitorilor calificați, retribuiri 
pe rețeaua tarifară „Foraj sonde 
pentru țiței, gaze și cercetare geo
logică. punere in producție, inter
venții, reparații sonde", cu retri
buții cuprinse intre 2 258—4 242 
lei. corespunzător categoriei 2, 
bază — specialist, treapta II. li se 
majorează retribuțiile la 2 678— 
4 712 lei lunar. Pentru muncitorii 
calificați retribuiri pe rețeaua ta
rifară „Foraj cu sondeze pentru 
cercetare geologică", retribuțiile 
tarifare se majorează de la 2 258—
3 578 lei la 2 678—4 018 lei lunar, 
corespunzător categoriei 3, treapta
1 — specialist, treapta II.

Maiștrii, maiștrii principali șl 
maiștrii principali specialiști re
tribuiri Pe rețelele tarifare „Pe
trol". nivelurile A șl B, vor bene
ficia de azi de majorarea retribu
țiilor de la 2 425—3 680 lei la
2 825—4 095 let lunar, in funcție de 
clasa de retribuire. Retribuțiile ta
rifare ale maiștrilor retribuiri pe

rețelele tarifare „Energie electrică 
și termică", nivelurile A șl B, cresc 
de la 2 500—3 850 lei la 2 900—4 265 
lei lunar. Pentru maiștrii retribuiri 
pe rețeaua tarifară „Foraj sonde 
pentru țiței, gaze și cercetare geo
logică, punere in producție, in
tervenții, reparații sonde", retri
buțiile tarifare se majorează de la 
2 920—4 230 lei la 3 325—4 620 lei 
lunar. Maiștrii retribuiri Pe re
țeaua tarifară „Foraj cu sondeze 
pentru cercetare geologică" benefi
ciază de majorarea retribuțiilor 
tarifare, in funcție de clasa de re
tribuire. de la actualul nivel cu
prins intre 2 690—4 030 lei la noul 
nivel cuprins intre 3 095—i 435 lei 
lunar.

, Creșterile de retribuții pentru 
personalul tehnic, economic, de 
altă specialitate și administrativ 
sint diferențiate pe funcții, clase 
de retribuire și grupe de ramură. 

Se cuvine făcută precizarea că 
muncitorii, maiștrii și personalul 
T.E.S.A. din unitățile care primesc 
ineepind de azi retribuții tarifare 
majorate vor beneficia de venituri 
sporite și prin majorarea părții va
riabile a retribuției, anume prin 
creșterea adaosului de acord, a 
sporului de vechime și a celorlalte 
adaosuri la retribuție, care se cal
culează în funcție de noile retribu
ții majorate, prin mărirea cotelor 
de participare a oamenilor muncii 
la realizarea producției, a benefi
ciilor și la împărțirea beneficiilor, 
precum și prin creșterea fondurilor 
de premiere. De asemenea, este de 
menționat câ noile retribuții majo
rate, care cuprind și compensațiile 
pentru produse alimentare, energie 
termică, gaze naturale și alți com
bustibili. ce se acordau pină acum 
în afara retribuției tarifare, in 
baza decretelor Consiliului de Stat 
nr. 46 și. 240 din 1982, măresc baza 
de calcul pentru toate drepturile 
ce se acordă in funcție de retribu
țiile tarifare, inclusiv drepturile 
de pensie. Ca și majorările din 
etapele precedente, nici cele de 
acum nu afectează drepturile de 
alocație de stat pentru copii, nive
lul chiriilor. iar pină la 31 au
gust a.c. nici contribuția lunară a 
părinților pentru copiii din creșe 
și grădinițe.

— Ce se Intimplă, mai 
important, la Biharia 7

Primarul, Szilagyi Ște
fan, avea parcă răspunsul 
pregătit, pesemne că între
barea și-a pus-o și el.

— Mai important și mai 
important in comuna Bi
haria este ceea ce se in- 
timplă la C.A.P. Tămășeu, 
In care lucrează oamenii 
din patru sate ale comu
nei. Și comuna are șase 
sate. Acolo se intimplă 
acum că oamenii incep 
să redescopere, cum tre
buie să se munceas
că in cooperativa agri
colă de producție și ce 
rezultate pot să se obțină 
cind treaba e făcută ca 
lumea.

— Important, intr-ade
văr. Și cum s-a ajuns la 
asta ?

pe loc, ba au mal dat și 
înapoi...

— De ce ?
— Dezorganizare, delă

sare din partea conducerii, 
nepricepere uneori... N-a 
fost așa întotdeauna. Eu

rul-șef de aici, aproape că 
nu se dezlipea de combine 
nici noaptea... Asta e doar 
un exemplu. Sint multe al
tele...
- Și?
— Și, tntr-o zi, noi, co-

mecanizare de aici, din Bi
haria. El era, de fapt, de 
acolo, din Parhida. Oa
menii 11 cunoșteau. Ca să 
vă faceți o idee cum e 
acest om, vă spun doar că, 
șef al secției de mecani-

Drumul cel bun era cel
al unei activități responsabile...

me ce aici producțiile au 
tot crescut, acolo au stat

— A fost așa: în comună 
sint două cooperative, cea 
de aici, din Biharia, și cea 
de la Tămășeu. Cu timpul 
și din mai multe motive, 
cooperativa din Biharia a 
tot luat-o înaintea celei de 
la Tămășeu, deși pămintul 
este absolut la fel. în vre

sint, de loc, dintr-un sat 
care ține de cooperativa 
aceea, de la Parhida. Cind- 
va am lucrat acolo mai in
tri ca economist, apoi con
tabil... Mergea bine. Erau 
rezultate chiar mai bune 
decit aici. Pe urmă lucru
rile au început să alunece, 
să coboare. Pină cind, in 
campanii, s-a ajuns că in- 
ginerul-șef, in loc să se o- 
cupe de organizarea mun
cii. se ducea să joace ping- 
pong... în timp ce ingine-

mitetul comunal de partid, 
am zis că nu șe mai poate 
și, cum se spune, am pus 
piciorul in prag. Am discu
tat mai intri in organizația 
de partid; pe urmă in adu
narea generală a coopera
torilor și a fost schimbată 
conducerea. Schimbată nu 
doar, așa, fizic. Schimbată 
și concepția despre munca 
de conducere in cooperati
vă. L-am propus coopera
torilor de acolo, ca pre
ședinte, pe șeful secției de

zare fiind, dimineața ajun
gea la secție primul... La 
ora la care se stabilise că 
trebuie să vină toți, el era 
în poartă și nu-i mai pri
mea la lucru pe întfrziați. 
Chiar și pentru un singur 

/ minut. S-a ajuns că se lu
cra in secție ca Ia cea mai 
disciplinată uzină...

— Și ce face acum ca 
președinte de C.A.P. ?

— Nu vreți să stat! de 
vorbă cu el?

— Neapărat.

— Atunci, să mergem 1
E tinăr noul președinte 

de la C.A.P. Tămășeu, mult 
mai tinăr decit ne aștep
tam. 11 cheamă Nagy Carol 
și e maistru mecanic agri
col, dar știe mai mult decit 
i-ar cere-o meseria lui.

— Povestiți-ne totuL..
— O, îmi cereți prea 

mult. Intrebați-mă...
— Ce ați găsit, aici ?
— Cred că o să înțelegeți 

mai bine dacă am să vă 
spun că sint... al 17-lea 
președinte. Nu știu să vă 
spun cum s-a intimplat, 
dar cooperativa ajunsese la 
lîncezeaia. Să vă spun 
cum arăta sediul ăsta, a- 
cum un an, cind am venit 
să-mi ittu in primire mun
ca. Clădirea, cum vedeți, 
nu e rea, suficient de în
căpătoare și sănătoasă. Dar 
arăta de parcă ar fi stat 
nefolosită 50 de ani. Se în
grămădiseră toți într-un 
singur birou, președinte, 
inginer-șef, contabili, șefii 
de fermă, toți, claie peste 
grămadă. Că dacă la mun
că nu se prea înghesuiau, 
le convenea pesemne să se 
adune la povești. Neorin-
(Contînuare in pag. a ll-a)

Noi construcții de locuințe In municipiul Rimnicu Vîlcea Foto : E. Dichiseanu
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„{'aptul că de la constituire, în 1984, 
efectivul organizației noastre s-a du
blat — ne spune Corneliu Ailincăl, 
secretarul biroului organizației de 
bază căzi-radiatoare „C“ — dovedeș
te că organizația de partid ți-a mărit 
atît prestigiul în cadrul colectivului, 
cit ți forța de influențare a oameni- 
"or muncii. Aceasta pentru că biroul 
organizației de bază a acționat prin 
toate mijloacele muncii de partid, și 
in primul rînd prin intermediul adu
nărilor generale, pentru creșterea ni
velului de conștiință și de pregătire 
politică al fiecărui comunist, pentru 
antrenarea acestora la aplicarea în 
practică a hotărîrilor de partid, pen
tru sporirea in
fluenței lor în 
rîndul celorlalți 
oameni ai mun
cii. Comuniștii au 
devenit astfel e- 
xemple demne 
de urmat și fac
tori dinamizatori 
ai întregului co
lectiv în activi
tatea. desfășurată 
pentru realizarea 
sarcinilor de pro
ducție, pentru 
oreșterea eficien
ței economice. A- 
ceaata a condus 
la eliminarea 
unor deficiențe 
înregistrate an
terior și la sporirea substanțială a 
producției fizice obținute in ace
leași spații și cu aceleași utilaje, 
prin folosirea mai bună a timpului 
de lucru, întreținerea și exploatarea 
corespunzătoare a mașinilor, crește
rea considerabilă a calității produse
lor. ceea ce ne-a ajutat să pătrundem 
cu rezultate bune pe multe piețe ex
terne. Ca urmare a influenței și pres
tigiului organizației de partid, ale 
fiecărui comunist, în prezent nu ne 
mai întîlnim nici întîmplător cu acte 
de indisciplină. Argumente 7 In ulti
mii 3 ani n-a fost nevoie să fie sanc
ționat nici un membru de partid, iar 
administrativ nici un alt om al 
muncii".

Cele relatate de secretarul biroului 
organizației de bază căzi-radiatoare 
„C“ de la întreprinderea de Utilaje 
și Piese de Schimb din SUCEAVA 
arată că această organizație de partid 
își face simțită prezența în viața co
lectivului prin implicarea activă, cu 
întreaga răspundere. în desfășurarea 
in cele mai bune condiții a activită
ții politico-organizatorice, în exerci
tarea controlului asupra felului In 
care își fac datoria cadrele cu muncă 
de răspundere, toți comuniștii. Sigur, 
aceasta a fost și este posibil numai 
prin creșterea continuă a capacității 
organizației de bază de a soluționa 

împreună cu cetățenii, în folosul lor

problemele cu care se confruntă sec
ția, de a acționa dinamic, eficient, din 
interiorul colectivului în care lucrea
ză. în strînsă colaborare cu ceilalți 
oameni ai muncii.

Privită prin prisma rezultatelor de 
ansamblu din anul trecut, ca și a celor 
din primele două luni ale acestui an, 
cînd oamenii muncii de la întreprin
derea de Utilaje și Piese de Schimb 
din Suceava au realizat planul la toți 
indicatorii, se poate aprecia că or
ganizațiile de partid din unitate își 
fac simțită prezența în viața colecti
vului și își îndeplinesc în bune con
diții rolul de forță politică conducă
toare la locurile de muncă. O analiză 

CLIMATUL RĂSPUNDERII 
se consolidează prin analiza concretă 

a realităților din fiecare colectiv
mai atentă a rezultatelor obținute 
arată că in toate organizațiile de bază 
din unitate activează mulți membri 
de partid cu o temeinică pregătire 
politico-ideologică și profesională, 
care se implică responsabil în rezol
varea problemelor din secția sau ate
lierul în care își desfășoară activita
tea. Acest lucru se datorește în pri
mul rînd faptului că majoritatea bi
rourilor organizațiilor de bază se 
preocupă permanent de creșterea ca
lității vieții de partid, prin buna pre
gătire și desfășurare a adunărilor ge
nerale. Faptul că in 1988 în toate cele 
14 organizații de bază s-au analizat 
teme ca „Modul de pregătire și des
fășurare a adunărilor generale de 
partid în vederea creșterii rolului 
educativ și a eficienței lor“, „Preocu
parea biroului organizației de bază, 
a tuturor comuniștilor pentru respec
tarea și întărirea disciplinei de 
partid", „Forme și metode folosite în 
vederea creșterii nivelului politico- 
ideologic al comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii" — ca să ne refe
rim doar la cîteva exemple — a con*  
tribuit în mare măsură la activizarea 
comuniștilor și transformarea celor 
mai mulți dintre ei în promotori ai 
luptei pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan, a normelor de muncă și viată 
comuniste.

Alături de organizația de partid 
căzi-radiatoare „C“ își fac cu adevă
rat simțită prezența în viața colecti
vului. prin modul în care sș implică 
în rezolvarea unor probleme privind 
realizarea ritmică a planului la pro
ducția fizică și la export, creșterea 
calității produselor, reducerea consu
murilor specifice de materii prime, 
materiale și energie, și organizațiile 
de bază montaj, metal „A", metal 
„B“, întreținere. Ceea ce este carac
teristic activității acestora e faptul că 
în îndeplinirea sarcinilor ce le revin 
ele apelează în primul rînd la meto
dele muncii de partid, vizînd crește
rea răspunderii fiecărui comunist față 

de propriile îndatoriri, fără a-și asu
ma sarcinile și atribuțiile altor fac
tori, respectiv, ale maiștrilor, ingine
rilor și șefilor de ateliere. Acest mod 
de lucru materializează în practică 
cerința formulată de secretarul gene
ral al partidului la Consfătuirea de 
lucru pe probleme economice de la 
C.C. al P.C.R., prin care se cere ca 
activitatea organelor și organizațiilor 
de partid să fie orientată spre exer
citarea unei conduceri politice și nu 
spre preluarea activității organelor 
de conducere colectivă a cadrelor de 
conducere.

Dar nu în toate organizațiile s-au 
făcut pașii așteptați spre această în
țelegere profundă a rolului și atribu
țiilor organizațiilor de partid, spre 
implicare concretă și nu generală în 
rezolvarea sarcinilor ce le revin. Spre 
a nu vorbi în general, să apelăm la 
cîteva exemplificări. Organizațiile de 
partid din secțiile prelucrări metalice 
„A", prelucrări mecanice „B“, turnă
toria „A“, turnătoria ,,B“ și TESA 
conduc „în general" activitatea politi
că și nu se preocupă de cunoașterea 
cauzelor ce determină unele neîmpli- 
niri, de găsirea soluțiilor optime in 
vederea înlăturării acestora și îmbu
nătățirii muncii. Se trec cu vederea 
abateri săvîrșite de unii comuniști, de 
unele cadre cu muncă de răspundere. 

se așteaptă indicații de la comitetul 
de partid pentru a-i pune în discuția 
adunărilor generale sau ședințelor de 
birou pe acei comuniști, indiferent de 
funcția pe care o dețin, care nu-și 
îndeplinesc în mod corespunzător sar
cinile încredințate. Datorită lipsei de 
fermitate manifestate de unele bi
rouri ale organizațiilor de bază. în 
1988. din 29 comuniști sancționați pe 
linie administrativă pentru deficien
te în îndeplinirea sarcinilor profesio
nale. numai 13 au fost puși în discu
ția adunărilor generale de partid sau 
a ședințelor de birou. Abaterile celor
lalți 16 au fost practic „omise". Ce 
relevă această situație ? Pe de o parte 

faptul că uneori 
organizațiile de 
partid ori nu cu
nosc realitatea, 
ori rămîn în 
„urma vieții", în 
exercitarea răs
punderilor ce le 
revin. Pe de altă 
parte, faptul că 
prin lipsa lor de 
fermitate și ope
rativitate se fa
cilitează încălca
rea unor norme 
de partid, și a- 
nume ca nici un 
comunist să nu 
fie sancționat pe 
linie administra
tivă Înainte de a 

fi discutat în adunarea generală a 
organizației din care face parte.

O parte din aceste neajunsuri au 
punctul de pornire în stilul de muncă 
al birourilor organizațiilor de bază, 
în modul de planificare și organizare 
a muncii politico-organizatorice, de 
pregătire și. mai ales, de desfășurare 
a adunărilor generale. Nu întîmplă
tor. chiar la organizațiile evidențiate 
mai sus unele materiale dezbătute în 
adunările generale nu sînt analitice, 
iar o parte importantă din comuniști 
nu iau cuvîntul în adunări, manifestă 
reținere, desigur neîntemeiată, de a 
critica pe cei ce se fac răspunzători 
de unele abateri. Alții au tendința de 
a justifica mereu nerealizarea sarci
nilor primite.

Concluzia care se impune este una 
singură : modul în care organizațiile 
de partid din întreprindere își fac 
simțită prezența în viața colectivului 
depinde, în foarte mare măsură, de ni
velul de pregătire politico-ideologică 
și profesională al membrilor birouri
lor organizațiilor de bază, al tuturor 
comuniștilor, de cunoașterea în pro
funzime a problemelor cu care se 
confruntă colectivele de oameni ai 
muncii și de antrenarea, prin metode 
politice, a tuturor forțelor la soluțio
narea lor.

Sava BEJINARIU 
corespondentul „Scînteii"

Pe agenda de lucru a consiliilor populare

TERENUL INIȚIATIVELOR: 
ÎNTREGUL MUNICIPIU

înfăptuirea planului în profil te
ritorial se înscrie între sarcinile de 
importantă majoră ce revin consilii
lor populare. In spiritul exigențe
lor formulate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Consfătui
rea de lucru pe probleme econo
mice de la C.C» al P.C.R., oonsi- 
liilor populare le revine sarcina de 
a acționa cu perseverență și răspun
dere pentru valorificarea în cît mai 
bune condiții a resurselor materiale 
și umane în vederea îndeplinirii 
exemplare a planului atît în unită
țile economice de nivel republican, 
cît și în cele de interes local, pen
tru realizarea unei noi calități în 
toate domeniile vieții economico- 
sociale. Aceasta reprezintă, de alt
fel, una din cerințele esențiale, fun
damentale ale autoconducerii șl au- 
togestiunii.

In investigația noastră pe această 
temă ne-am oprit mai îndeaproape 
asupra modului în care acționează 
Consiliul Popular Municipal Tecuci, 
unde se urmărește sistematic ca fie
care program și fiecare indicator de 
plan să aibă acoperire în fapte. O 
primă constatare : anul trecut, toți 
indicatorii ce stau la baza aprecie
rii rezultatelor obținute în întrece
rea socialistă dintre consiliile popu
lare au fost realizați și depășiți. A- 
ceastă acoperire în fapte se referă 
la domenii variate, la indicatori de 
larg interes pe plan economic și edi- 
litar-gospodăresc : producția fizică 
industrială, producția netă indus
trială, investiții puse în funcțiune, 
reducerea consumurilor materiale și 
energetice normate, prestări de 
servicii către populație, venituri 
proprii din bugetul local, livrări de 
mărfuri la fondul pieței, recupera
rea materialelor refolosibile. repa
rații la fondul locativ de stat, lu
crări de interes obștesc ș.a. Acesta 
obiective, înscrise pe agenda de lu
cru permanentă a consiliului popu
lar municipal, sînt urmărite cu a- 
ceeași stăruință și In anul în curs, 
asigurindu-se din primele luni o 
bună bază pentru înfăptuirea pla
nului pe acest an și pe întregul cin
cinal. Diversitatea preocupărilor 
consiliului popular reflectă diversi
tatea problemelor generate de pu
ternica dezvoltare a municipiului, al 
cărui potențial industrial cuprinde 
unități economice cu frumoase tra
diții privind onorarea sarcinilor de 
plan și angajamentelor asumate. In 
primele două luni din acest an. de
pășirile la planul producției-marfă 
industriale însumează 4,6 milioane 
lei ; la desfaoerile de mărfuri prin 
comerțul de stat — trei milioane lei ț 
la investiții — peste șapte milioane ; 
la producția micii industrii — 5,4
milioane lei.

— Preocupările consiliului nostru 
popular pentru sprijinirea unităților 
economice în realizarea obiectivelor 
planului în profil teritorial pornesc 
de la premisa certă că putem reali
za mai mult, că’ este întru totul po
sibil să valorificăm noi resurse ma
teriale și umane pentru a realiza 
produse noi și diversificate, pentru 
a ridica întreaga activitate la un 
nivel superior de calitate și eficien
ță — subliniază primarul municipiu
lui, tovarășa Ortansa Grecu. Ca șă 
cuprindem și să soluționăm efectiv 
și operativ problemele, membrii co
mitetului municipal de partid, ai 
consiliului popular urmăresc ca par
tea cea mai mare a „bugetului" lor 
de timp să fie consacrată muncii cu 
oamenii direct implicați în bunul 
mers al activității atit în unitățile din 
industria republicană, cît șl în cele 
de interes local. Pentru a asigura 
cunoașterea temeinică și permanen
tă a situației, membrii comitetului 
executiv, celelalte cadre ale consi
liului popular au fost repartizați pe 
întreprinderi, instituții și cartiere 
pe o perioadă mai îndelungată. De 
altfel, locul de muncă al primarului 
— și nu numai al lui — sînt între
prinderea, șantierul sau cartierul re
partizat ; cum s-ar spune, primăria 
ține cît... întregul municipiu. Dialo

gul permanent cu cetățenii, partici
parea la analize ori la adunări ale 
oamenilor muncii asigură cunoaște
rea directă și nemijlocită a preocu
părilor lor, determină în bună mă
sură modul de a acționa al consiliu
lui popular. Propria experiență ara
tă că, sub nici un motiv, nu trebuie 
să ne transformăm în dispeceri, ci 
să stimulăm și să sprijinim cadrele 
de conducere, oamenii muncii în 
realizarea sarcinilor ce le revin din 
planul în profil teritorial — parte 
integrantă a planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
țării. Preocuparea de a rezolva pro
blemele împreună cu oamenii direct 
implicați în producție merge mînă 
în mînă cu grija pentru asigurarea 
condițiilor de muncă și viață. In 
cursul anului trecut și in acest an 
s-a rezolvat, cu sprijinul statului, 
dar și cu o largă participare cetă
țenească, problema alimentării cu 
apă a municipiului dintr-o nouă 
sursă, s-au asigurat condiții de 
muncă bazate pe studii ergonomice 
în principalele întreprinderi și uni
tăți economice, s-au înființat micro
can tine pentru schimbul II.

Potrivit principiilor autoconducerii 
$1 autogestiunii, activitatea consiliu-

Măsuri susținute 
pentru îndeplinirea 
planului in profil 

teritorial la Tecuci

lui popular este orientată spre direc
țiile hotăritoare care privesc înde
plinirea planului in profil teritorial : 
perfecționarea tehnologiilor și res
pectarea cu rigurozitate a normelor 
tehnice și de calitate ale produse
lor. realizarea exemplară a produc
ției destinate exportului, organiza
rea științifică și modernizarea pro
ducției, valorificarea superioară a 
materiilor prime și, în mod deose
bit, a materialelor recuperabile și 
refolosibile. Multe dintre aceste pro
bleme au constituit teme de studiu 
cu aplicabilitate practică, la care au 
fost antrenate comisiile inginerilor 
și tehnicienilor, cele mai experi
mentate cadre de conducere, spe
cialiști șl maiștri. Asemenea preo
cupări au determinat un veritabil 
reviriment în activitatea întreprin
derii pentru Producerea și Indus
trializarea Legumelor și Fructelor — 
I.P.I.L.F., unde procesul de perfec
ționare a organizării și moderniza
re a producției are un caracter con
tinuu. Eficiența acțiunilor întreprin
se de consiliul popular este mult 
mai mare atunci cînd nu se limi
tează la soluționarea unor probleme 
curente, de campanie. Este ceea ce 
rezultă pregnant din experiența 
I.P.I.L.F. unde, pe lingă asigurarea 
forței de muncă în campaniile de 
recoltare a legumelor și fructelor, 
în plin sezon de fabricație, s-au re
zolvat probleme de fond legate de 
asigurarea materiei prime din fer
mele proprii și eșalonarea produc
ției de legume și fructe pe tot tim
pul verii și toamnei, în raport cu 
cerințele. Directorul I.P.I.L.F., ing. 
Gheorghe Lazăr, preciza că. în pe
rioadele de vîrf, cu sprijinul consi
liului popular, se asigură zilnic pină 
Ia trei mii de oameni, pe lingă cei o 
mie de angajați permanenți. De cițiva 
ani, în fermele proprii se produc 
pină la 70 la sută din cantitatea to
tală de legume și fructe supusă in
dustrializării. Tocmai pe o aseme
nea bază s-a asigurat, în 1988, de
pășirea planului la producția-marfă 
cu 22 milioane lei.

Este de relevat că o serie de difi
cultăți care apar în activitatea unor 
întreprinderi sînt soluționate cu 
forțe proprii, un rol important în 
această privință avînd acțiunile ini

țiate și coordonate de comitetul mu
nicipal de partid și consiliul popu
lar. Bunăoară, la un moment dat, 
la întreprinderea de reparații auto 
nu se realizau integral indicatorii 
de plan din cauza insuficienței pie
selor de schimb. Sesizind această 
situație, comitetul municipal d« 
partid și consiliul popular, împreu
nă cu conducerea Întreprinderii au 
stabilit modalitățile pentru a se rea
liza cu mijloace proprii toate repe
rele deficitare. Pe baza unul pro
gram de măsuri riguros urmărit, 
piesele de schimb s-au produs la 
parametri superiori și, astfel, pro
blema și-a găsit rezolvarea cuve
nită.

Cum este urmărită realizarea rit
mică a indicatorilor planului în pro
fil teritorial, care sint modalitățile 
folosite pentru a cunoaște exact 
problemele ce se ivesc și a asigura 
soluționarea lor operativă 7 Din dis
cuțiile avute cu diferite cadre cu 
munci de răspundere rezultă că pro
blemele sînt urmărite sistematic și 
soluționate pe bază de măsuri con
crete, cu termene și responsabilități 
precise. Astfel, săptăminal, in a- 
ceeași zi, în cadrul analizelor între
prinse de consiliul popular, primul 
punct îl constituie raportarea 
realizării sarcinilor stabilite la a- 
naliza precedentă. Cu acest prilej 
raportează cu regularitate conducă
torii de unități economica și mem
brii comitetului executiv al consi
liului popular repartizați în unită
țile respective. Sint examinate apro
fundat problemele îndeplinirii pla
nului pe perioada analizată în uni
tățile din industria republicană și 
locală, cele care privesc desfacerile 
de mărfuri, prestările de servicii, 
recuperarea materialelor refolosibi
le, realizarea bugetului consiliului 
popular, a programului de auto- 
aprovizionare.

Există un larg interes fată de rea
lizarea programelor pe domenii de 
activitate, în multe cazuri acțiunile 
inițiate de consiliul popular fiind 
demne de relevat Ca în cazul inter
venției la forurile de resort de a 
se moderniza și a nu se desființa 
secția de zincare de la întreprinde
rea de construcții metalice ; sau in 
ce privește realizarea ofertei de 
export la mai noua fabrică de mo
bilă din Tecuci, unde se urmărește 
ca diversitatea și calitatea produ
selor să fie pe măsura dotării mo
deme, a exigențelor partenerilor ex
terni. „Nu ne putem limita la co
respondențe cu ministerele sau alte 
organe centrale, ci ne deplasăm ori 
invităm la noi cadre pentru analize 
concrete, la fața locului, întrucît 
esențială este finalitatea fiecărei 
acțiuni" — ne spune primarul muni
cipiului.

Se poate lucra mai bine, mal efi
cient 7 — am Întrebat. „Desigur, 
susține cu convingere secretarul 
consiliului popular, tovarășul Ion 
Pașcău. Prin creșterea mai pronun
țată a producției în cooperația meș
teșugărească și atragerea forței de 
muncă feminine In activități varia
te, inclusiv prin forme de muncă 
la dotniciliu, prin realizarea unui 
volum sporit de lucrări cu forțe și 
mijloace locale la noile obiective de 
investiții, la reparații și întrețineri, 
fără a mal aștepta sprijin din afara 
municipiului. însuși faptul că. anul 
trecut, cetățenii au realizat prin 
muncă patriotică lucrări în valoare 
de 69 milioane lei, revenind 1 540 lei 
pe locuitor, dovedește că și In a- 
ceastă direcție se poate face mal 
mult".

, Experiența de pină acum — care 
trebuie in continuare amplificată — 
demonstrează că îndeplinirea planu
lui în profil teritorial necesită im
plicarea efectivă și permanentă a 
consiliului popular municipal în re
zolvarea problemelor producției in 
întreprinderile și unitățile economi
ce, pe șantierele noilor obiective de 
investiții, în toate sectoarele de ac
tivitate.

C. BORDEIANU
Acum, în aceste frumoase zile de primăvară, In toate localitățile pa 

triei, în orașe și sate, cetățenii acestora au ieșit cu mic și mare la am
ple acțiuni de înfrumusețare și bună gospodărire. Mobilizați de consiliile 
populare, de organizațiile obștești. în temeiul cadrului legal existent, dar 
mai ales al sentimentului de buni gospodari, al mîndriei și dorinței ca 
localitatea lor să fie cit mai înfloritoare, cetățenii din fiecare localitate 
participă la adevărate „zile ale înfrumusețării și bunel gospodăriri", 
„duminici ale hărniciei" și alte asemenea inițiative de larg ecou și inte
res civic. Dar iată cum se desfășoară lucrurile în mod concret in muni
cipiile Bacău. Arad si în cîteva localități din județul Călărași.

PE TOATE STRĂZILE, ÎN TOA
TE CARTIERELE. Cine trece in a- 
ceste zile prin Bacău, municipiu 
distins cu înaltul titlu de Erou al 
Muncii Socialiste, se convinge „pe 
viu" cum reușește acest oraș să se 
mențină ani de-a rîndul pe podiu
mul fruntașilor în întrecerea socia
listă pentru cea mai frumoasă loca
litate. Atît in centru, cit și în ma
rile cartiere Șerbănești, Gherăești, 
1 Mai. în noile ansambluri de lo
cuințe Cornișa Bistriței, Mioriței, 
Ștefan cel Mare, sute și sute de oa
meni, tineri și virstnici, în frunte 
cu deputății lor. participă la lucrări
le de bună gospodărire și înfrumu
sețare a orașului în care trăiesc și 
muncesc.

— Ca să antrenăm în această ac
țiune patriotică pe toți locuitorii — 
ne spune tovarășul Vasile Săndula- 
che, primarul municipiului — am 
adoptat o nouă formulă organizato
rică. Fiecărei unități economice și 
instituții i-au fost repartizate anu
mite secțiuni ale orașului din ime
diata lor vecinătate. La fel am pro
cedat și în marile cartiere muncito
rești, sectoarele stabilite fiind re
partizate asociațiilor de locatari. 
Pentru ca acțiunile comune să fie 
cunoscute de toți cetățenii, am făcut 
o largă popularizare a acestora prin 
stațiile de radioficare, prin școli șl 
prin afișe mobilizatoare. S-a orga
nizat o întrecere permanentă între 
cartiere, între circumscripții electo
rale, ca și între asociațiile de loca
tari.

Chemările consiliului popular, ale 
deputaților au avut un larg ecou în 
rindurile cetățenilor. Chiar din pri
mele zile de la declanșarea acțiunii 
de gospodărire și înfrumusețare a 
orașului, oamenii muncii din între
prinderi și instituții — elevi, stu- 
denți, militari — au trecut la cură
țirea străzilor, la văruitul caselor, 
la plantatul arborilor, arbuștilor și 
florilor.

Activitate gospodărească intensă 
se desfășoară și în noul ansamblu 
de locuințe Ștefan cel Mare, unde 
se înalță, de fapt, un adevărat oraș. 
Cetățenii adună și transportă molo
zul rămas in urma constructorilor, 
amenajează alei pietonale, spații 
verzi, locuri de parcare, planta
ții de arbori și arbuști. Primă
vara hărniciei este la ea acasă și în 
cadrul pitoresc al zonelor de destin

dere a băcăuanilor. Pe insula de a- 
grement de pe Bistrița, la ștrandu
rile tineretului, ca și în parcurile 
Gherăești, Libertății și Trandafiri
lor. oamenii readuc la viață, prin 
flori și curățenie, fiecare colțișor al 
naturii. în acest scop. în serele ora
șului. oameni pricepuți au pregătit

cu var, ci vopsite în „zebră" — gal
ben si roșu : „Ca la oraș !“ — ne 
explică vicepreședintele consiliului 
popular comunal, Gheorghe Ion.

— Aceasta in consens cu stadiul de 
dezvoltare economico-socială si urba
nistică. Și iată de ce : produc
ția globală anuală a comunei se 
ridică la aproape 1 miliard lei, adi- 
că mal bine de 150 mii lei pentru 
fiecare locuitor al comunei, iar con
tribuția- cetățenilor la acțiunile de 
înfrumusețare însumează, în acest 
an, peste 127 mii ore muncă patrio
tică.

Ne oprim apoi în comuna Ileana. 
Primarul, Gheorghe Ștefan, care ne 
invită „in sera primăriei" să-i ad
mirăm prima recoltă de lalele, ne

CU SPIRIT DE GOSPODARI LA ÎNFRUMUSEȚAREA 
LOCALITĂȚILOR

peste 1,5 milioane fire de flori de 
sezon. Un prim bilanț al muncii da 
pină acum arată că in scurtă vre
me au fost amenajate spații verzi 
pe o suprafață de 20 hectare, au 
fost plantați circa 15 000 arbori și 
arbuști, aproape 30 000 de trandafiri 
și circa o jumătate milion de flori ; 
au fost transportate mai mult de 
5 000 tone pămint fertil pe noile 
spații verzi și in parcuri. Valoarea 
tuturor acestor lucrări efectuate 
prin munca patriotică a celor circa 
180 000 oameni care au participat 
pină acum se ridică la peste 30 mi
lioane lei. Și acțiunea continuă.

PE ȘOSEAUA PRINCIPALĂ — 
„FOARTE BINE". IN REST... „In 
ceea ce privește înfrumusețarea lo
calităților, buna lor gospodărire, 
mergeți pe șoseaua Călărași — 
București și București — Lehliu Gară
— Fetești și veți vedea «cartea de vi
zită» a județului nostru în orice ano
timp, nu numai primăvara !“. Răs
punzând invitației Consiliului Popu
lar Județean Călărași, pornim pe „iti
nerarul hărniciei", străbătînd acest 
traseu la sfirșit de săptămină 
într-o zi strălucitoare de martie. Și 
într-adevăr, de la prima localitate
— comuna Vișinii — și pină la hota
rul județului spre București, albul 
imaculat al varului ce „îmbracă" 
tulpinile copacilor de pe marginea 
șoselelor (in județul Călărași toate 
șoselele sînt străjuite de pomi fruc
tiferi sau sălcii), gardurile și pode
țele din comune, zidurile caselor și 
bornele kilometrica îți lasă cert im
presia de prospețime a spiritului 
gospodăresc. O notă oarecum aparte 
îți oferă comuna Lehliu Gară, unde 
bordurile trotuarelor nu mai sint date

spune : „Comuna are circa 4 700 de 
locuitori. După cum vedeți, aici, la 
centru, nu sint probleme, in satele 
mai îndepărtate insă... avem. Sint, 
de pildă, mulți cetățeni care locuiesc 
în București și au la noi case pri
mite moștenire, dar pe care le-au 
lăsat în paragină și ne fac multe 
greutăți".

La Vlad Țepeș, Plevna, Radu Vodă, 
Răzvani și în celelalte localități pe 
care le-am străbătut se fac intense 
pregătiri pentru organizarea și des
fășurarea unor ample acțiuni în 
„săptămină pomiculturii", in care se 
prevede — conform unui prograrrf 
dinainte stabilit — ca pe întregul ju
deț să se „toaleteze" și să se stro
pească peste 700 000 pomi.

Intr-adevăr, în această primăvară, 
în mod cert mai intens decît in anii 
precedenți, acțiunile de bună gos
podărire a localităților, de înfrumu
sețare a fiecărei străzi și cartier 
îmbracă „haina" bunei organizări, a 
participării masive a cetățenilor, a 
hărniciei și a spiritului gospodăresc. 
Pe acest fundal apar cu atît mai 
distonante situațiile din stațiile 
C.F.ft. din județul Călărași. Este su
ficient să poposești, fie și „între 
două trenuri", în gara Ciulnița, de 
pildă, pentru ca impresia lăsată de 
sălile de așteptare, peroane, grupuri 
sanitare să fie de-a dreptul deplo
rabilă. Oare Regionala Căi Ferate 
Constanța, de care aparțin toate a- 
ceste stații C.F.R., nu are nici , un 
cuvînt de spus atunci cînd este vor
ba de buna gospodărire și înfrumu
sețare a unităților din subordine 7

INIȚIATIVE DEMNE DE LAUDĂ. 
Pentru Consiliul Popular al Munici
piului Arad, preocupările, măsurile și

acțiunile din acest an privind gos
podărirea, înfrumusețarea, păstrarea 
ordinii și curățeniei în frumoasa 
urbe de pe Mureș au început să 
prindă contur încă de la sfirșitul 
anului trecut. „Atunci, ne spune to
varășul Octavian Pop, șeful sectoru
lui gospodărie comunală, pornind de 
la opiniile cetățenilor și de la consta
tările noastre, pe baza legislației in 
vigoare, am alcătuit un program de 
măsuri care să antreneze la buna 
gospodărire a municipiului toate în
treprinderile, unitățile de stat și coo
peratiste, toți cetățenii. Am populari
zat principalele obiective prin inter
mediul presei locale, am trimis în
treprinderilor și instituțiilor extra
se cu prevederile Legii nr. 10/1982, 
am dezbătut problemele cu toți fac
torii ce contribuie la salubrizarea 
municipiului. Așa se explică faptul 
că primăvara acestui an ne-a găsit 
pe mulți la lucru, cu unele obiective 
deja realizate".

Interesante și demne de atenție, 
spre o eventuală generalizare, ni se 
par și alte inițiative ale comitetului 
executiv al consiliului popular muni
cipal. De pildă, unitățile de con
strucții au fost obligate să fixeze un 
singur loc de intrare și ieșire la 
punctele de lucru, să întrețină per
manent acest loc. Apoi, întrucît pro
bleme deosebite au ridicat construc
torii ce execută lucrări in gospodă
rirea subterană a municipiului, s-a 
luat hotărirea de a nu mai autoriza 
nici un constructor să execute o nouă 
lucrare pină nu a finalizat-o pe cea 
precedentă — adică să refacă trotua
rele, partea carosabilă, zonele verzi 
așa cum au fost inițial <și să trans
porte molozul. Sînt măsuri care au 
schimbat în bine fața orașului, con- 
ferindu-i atributele bunei gospo
dăriri.

Cum primăvara a venit mai repe
de și la Arad, încă din prima dumi
nică a lunii februarie deputății, bi
rourile organizațiilor de bază din 
cartiere, asociațiile de locatari au mo
bilizat cetățenii la întreținerea cură
țeniei, la plantat de arbori și arbuști, 
la amenajarea zonelor verzi. Dumi
nică, de exemplu, pe străzile muni
cipiului, in fața blocurilor din noile 

. cartiere, s-au aflat la lucru peste 
12 000 de cetățeni și peste 1 500 de 
elevi, zeci de utilaje ale unităților 
de construcții și mijloace de trans
port. Zilnic pe sfrăzile municipiului 
cetățenii și edilii muncesc împreună 
pentru ca orașul lor să arate mai 
bine, să fie mai frumos. Bunii gos
podari au mereu cite ceva de făcut.

Gheorghe BALTA 
Mihail DUMITRESCU 
Tristan M1HUȚA 
corespondenții „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
duiala era în toate și, mai 
ales, în organizarea și con
trolul muncii. Și, bineîn
țeles, asta se vedea în re
zultate. Cînd le-am aflat 
mai in amăriunt, vă spun 
drept, mi-a pierit somnul 
săptămîni in șir. Făcuse 
cooperativa, in 1987, pro
ducții de 2 970 kg grîu la 
hectar, sub 3 000 la orz, 
cam tot atit la porumb.- 
Am cercetat și-am găsit că 
ani mulți la rind aici nu se 
făcuse rotația culturilor. 
Grîu după grîu, porumb 
după porumb, ani și ani in 
șir. De ce să-și bată capul 
inginerul-șef 7 Am găsit 
munți de gunoi de grajd... 
Firește că l-am dus pe tot 
în cîmp, 430 de hectare am 
fertilizat zdravăn dintr-un 
foc...

— Și ce ați mai făcut 7
— Am început cu disci

plina. Am pus la treabă 
consiliul de conducere șl 
pe șefii, de fermă. Am or
ganizat ‘ birourile și sediul. 
Și am stabilit foarte precis 
atribuțiile, programul de 
lucru... Am început o mun
că temeinică in cîmp. In
tr-un fel am avut noroc. 
Inginerul-șef fusese insta
lat' încă din toamnă, veni
se aici de la Biharia. Un 
băiat strașnic, Szentnjjklosi 
Zoltan ; el avusese grijă să 
se facă arături și însămin- 
țări de toamnă mai bune... 
Prea mult nu putuse nici 
el să facă, fusese prea tir- 
ziu pentru rotația culturi
lor. Am pornit apoi la or
ganizarea fermelor și a 
secției de mecanizare. Aici, 
la tractoriști, mă pricep,

sînt ,4a mine acasă"... 
Le-am spus : „Gata, de 
aici încolo intrăm și noi în 
rîndul lumii. Numai lu
crări de calitate ! Am să 
controlez zi de zi și fiecare 
hectar... Și să nu vă mire 
dacă am să resping lu
crări... Respectați ce vă 
spun inginerii șefi de fer
mă... Cui nu'-l convine să 
plece...". N-a plecat nici 
unul. Au făcut o treabă 
cum scrie la carte. Au vrut

pare că n-ar fi fost prea 
complicat...

— Ei, nu 7 I E adevărat, 
oamenii erau și ei dornici 
de o treabă ca lumea... Să 
vă dau exemplul unui fost 
brigadier de la Parhida... 
Acum e ajutor de șef de 
fermă. Om priceput și ini
mos. Cînd a văzut că se 
pune ordine în toate, par
că a întinerit. A fost tot 
timpul printre oameni, l-a 
însuflețit, i-a organizat, a

Drumul cel bun
șl ei să arate ce sint în 
stare... Și poate le-a plăcut 
și lor că, in sfirșit, se 
schimbă lucrurile... Că oa
menilor le place să fie 
bine ; delăsarea vine nu
mai cînd nu e coordonare... 
In vară, la recoltarea pă- 
ioaselor, s-a și văzut că 
ceva s-a schimbat. 5 207 kg 
de griu la hectar, 4 690 la 
orz... De mult nu s-a mai 
produs atit. Și la porumb a 
fost o creștere i mică, dar... 
creștere : 4 670 kg boabe la 
hectar. Anul ăsta va fi alt
fel, în mod sigur. Am fer
tilizat, în continuare, am 
făcut o bună rotație a cul
turilor, am arat la 35 de cm 
adîncime plus zece cu scor
monitorul, am semănat și 
vom semăna și acum, pri
măvara, la densitatea opti
mă și la timp... Trebuie să 
iasă producțiile, n-au în
cotro...

— Așa, cum povestiți,

mers totul perfect Așa a 
fost peste tot...

E doar un inceput, așa 
am înțeles că stau lucru
rile. O atitudine ires
ponsabilă sau doar incom
petența unora care au con
dus această cooperativă 
de-a lungul mai multor ani 
au adus-o la o situație a 
cărei redresare cere acum 
foarte multă pricepere, 
chibzuință și muncă, rein
troducerea ordinii și a gus
tului pentru lucrul bine 
făcut. Noua conducere a 
cooperativei și, mai ales, 
tînărul ei președinte nu
tresc însă ambiții mari. Se 
bizuie pe multe lucruri. Pe 
încrederea în hărnicia și 
capacitatea oamenilor, pe 
dorința lor de a se angaja 
intr-o activitate cu adevă
rat eficientă. Pe multitudi
nea resurselor încă nefo
losite. Pe sprijinul pe care

îl vor primi, neîndoios, din 
partea comuniștilor, a co
mitetului comunal de 
partid, a conducerii 
C.U.A.S.C.-ului, a organis
melor județene de resort.

— Ce ați mai reușit pină 
acum 7 — l-am mai între
bat.

— Să punem bazele unor 
sectoare anexe de mică in
dustrie. Deocamdată pen
tru construcții, zugrăvit... 
Urmează și altele. Reorga
nizăm ferma de vaci cu 
lapte, cu o mie de capete, 
de la Parhida. O repopu
lăm cu Bălțata Româneas
că... Și, neapărat, să 
concurăm la titlul pentru 
producția de cînepă unde 
avem și condiții, și tradi
ție, și pricepere. Vrem să 
facem peste 9 200 kg la 
ha... Asta pentru inceput și 
gindindu-ne numai la 
ceea ce este într-adevăr 
posibil acum. Mai tîrziu, 
om mai vedea...

Acest „om mai vedea" a 
fost rostit de tînărul pre
ședinte cu un zîmbet care 
ascundea secrete ginduri 
sau ambiții despre care, 
pesemne, credea că este 
prematur a fi dezvăluite.

Era un zîmbet care voia 
să însemne înseninarea 
de după o Înnegurată peri
oadă de regres, învinsă a- 
cum prin spiritul deschis 
al bunei organizări, al res
pectului pentru principiile 
bine statornicite ale mun
cii in comun.

Era un zimbet adresat 
viitorului.

Mthal CARANFIL 
Ioan LAZA

IAȘI :■ „Case pe roți" pentru forestieri
In locul vagoanelor-dormitor de. 

pînă acum, folosite pentru cazarea 
muncitorilor forestieri, conducerea 
întreprinderii Forestiere de Exploa
tare și Transport Iași a luat iniția
tiva ca acestea să se realizeze, cu 
forțe proprii, din autovehicule de 
mare capacitate scoase la casare.

Acestea sînt procurate prin schimb 
de fier vechi predat la întreprinde
rea de specialitate și recondiționate 
în cadrul atelierului propriu de re
parații, unde sînt modernizate și li 
se asigură un confort corespunză
tor. Costul tuturor acestor operații 
este de 10 ori mai mic față de cel 
al unui vagon-dormitor obișnuit.

Pentru a avea o mai bună funcțio
nalitate, modernizarea acestora se 
face în așa fel încît să fie folosite 
cite trei în grup — unul ca dormi
tor, altul ca bucătărie și sală de 
mese și al treilea ca magazie de 
alimente și de utilaje, toate avînd 
un șntreu comun. Aceste veri
tabile „case pe roți" pot fi mutate 
de la un parchet la altul pentru 
realizarea lucrărilor de exploatare 
forestieră. (Manole Corcaci).
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in ritm intens, de bună calitate!
INUlPfflM «BflMElOII Df MODERNIZARE
- Dhiectiv esențial al întregii aclwitati gntictiw

Operativitate in stabilirea 
măsurilor ce'e ma* muRe uni* 
lăți agricole din județul Sibiu, 
timpul favorabil, dublat de munca 
harnică a mecanizatorilor și coope
ratorilor. a asigurat intensificarea 
lucrărilor- agricole. La data docu
mentării noastre se încheiase semă
natul unor culturi : orzoaica de pri
măvară, mazăre boabe, trifoi și 
borceag, precum și plantarea carto
filor de vară, forțele fiind concentra
te la insămințarea sfeclei de zahăr, 
inului și la plantarea cartofilor de 
toamnă. Concomitent, in toate uni
tățile agricole se erbicidează și se 
pregătesc suprafețele care urmează 
să fie insămințate cu porumb.

„In condițiile determinate de lipsa 
precipitațiilor, preocuparea noastră 
este ca prin lucrări adecvate să 
menținem umiditatea din sol — ne 
spune loan Vraciu, director adjunct 
la direcția agricolă județeană, care 
ne-a însoțit în raidul nostru. Ast
fel. pentru a preintîmpina pierderea 
apei, nu pregătim in avans pentru 
semănat mai mult de 4 000 hectare, 
De asemenea, la executarea lucrări
lor de pregătire a terenului folosim 
combinatoarele sau grapele cu colți, 
în scopul asigurării unei calități 
ridicate a lucrărilor, semănatul în
cepe numai după ce inginerul-șef al 
unității face recepția pregătirii te
renului".

De toate acestea ne-am convins și 
in raidul nostru, efectuat prin uni
tățile agricole din Consiliul Agro
industrial Șeica Mare. Prezenta ca
drelor tehnice proprii ale unităților 
sau ale direcției județene agricole, 
ale activiștilor de partid la fiecare 
punct de lucru este de natură să 
asigure respectarea întocmai a teh
nologiilor de lucru. în general, fată 
de aceeași perioadă a anului trecut, 
avansul ciștigat la semănat este de 
peste 10 zile, efectuindu-se, totoda
tă, lucrări de bună calitate.

Aspectele de ordine și bună or
ganizare a muncii ce caracterizează 
activitatea celor mai multe unități 
din acest consiliu agroindustrial con
trastează cu unele aspecte și situații 

care afectează atît normele a- 
grotehnice, cit și ritmul de lu
cru. La Cooperativa Agricolă 
din Mihăileni, in momentul docu
mentării noastre, se executa planta
rea cartofilor pe o parcelă care era 
departe de ceea ce presupune un pat 
germinativ bine pregătit. Pe lingă 
aceasta, tuberculii nu erau bine 
sortați, o parte din ei . fiind chiar 
putreki. Mai in jos. pe Valea Buii. 
la Boarta. pe o, pajită. din cauza, 
vitezei prea mari a mașinii de plan
tat. jumătate din tuberculi rărni- 
neau descoperita Insuficienta exi
gență fată de pregătirea și recepția 
utilajelor in Cooperativa Agricolă 
Slimnic s-a soldat cu serioase rămî- 

neri in urmă la semănat.
Desigur, aspectele la care ne-am

Comuniștii in „miezuî Minte11 al campaniei de primăvară
Pornim dis-de-dimineață din Timi

șoara pe șoseaua care. învecinindu-se 
o bună bucată de drum cu Bega și 
cu Timișul, duce spre Lugoj. Pornim 
la drum împreună cu tovarășul Aurel 
Lăzureanu, secretar al comitetului ju
dețean de partid, bun cunoscător — 
aveam să ne convingem de îndată — 
al locurilor acestora unde și-a în
ceput cariera de agronom în ferme 
și cooperative agricole și și-a 
continuat-o in stațiuni de cer
cetare și producție. Pornim la 
un drum care avea să fie cu 
multe, foarte multe popasuri. Pri
mul dintre acestea l-am făcut chiar 
după ieșirea din marele municipiu 
bănățean, in comuna Ghiroda. intr-un 
loc unde o tarla proaspăt însămințată 
se invecinează cu o livadă. „Astă- 
noapte temperatura a coborit sub 
zero grade" și ne dăm seama că. cer- 
cetind ramurile înmugurite, secreta
rului comitetului județean de partid 
i se ia o piatră de pe inimă : bruma, 
căzută în zori și transformată, sub 
primele raze. în mii de picături cu 
culori spectrale, nu a afectat caișii.

Oamenii, în primul rind, 
Oamenii. Pe Vlorlca Sopran, se
cretar al Comitetului Comunal de 
Partid Ghiroda, o întîlnim pe o tarla 
a cooperativei agricole de producție, 
sfătuindu-se împreună cu conducerea 
unității, precum și cu cițiva specia
liști. în urmă cu vreo două zile că
zuse o ploaie ce înmuiase pămîntul 
și acum se stabilesc, la fața locului, 
în funcție de zvintarea terenului, so
lele pe care se poate însămința. Este 
evident că acum cimpul de acțiune 
al activității de partid se identifică, 
mai mult ca oricind. cu locurile in 
care oamenii iau decizii și acționează 
concret pentru indeplinirea sarcinilor 
celei mai timpurii campanii agricole.

— Lucrind cu oamenii, aflîndu-ne 
în permanență în mijlocul lor, con
tinuăm o activitate politico-organiza- 
torică intensă, desfășurată in tot 
cursul iernii și al pregătirii campa
niei. ne spune secretarul comitetului 
comunal de partid. Acest lucru ..se 
simte" acum. în toiul lucrărilor. Aș 
da un singur exemplu. Datorită apro
pierii de oraș, faptului că mulțl coo
peratori lucrează in întreprinderile 
timișorene, anii trecuți am avut se
rioase probleme cu asigurarea forței 
de muncă. Anul acesta situația e cu 
totul alta. Organizațiile de partid din 
Ghiroda au popularizat larg îmbună
tățirile aduse, din inițiativa tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, acordului 
global privind sporirea substanțială 
a contribuției in natură. Drept urma
re. acum, în primăvară, participarea 
la muncă a oamenilor este mult mai 
bună.

Cînd buna organizare în- 
tîmpină vremea bună. Toată 
lumea știe că Recașul are o podgorie 
renumită. Mai puțini sînt însă cei 
care știu că. încă din vremuri stră
vechi. beneficiind din plin de apele 
limpezi ale Timișului șl Begăi. locui
torii așezării au fost și legumicultori 
iscusiți. De fapt, pină de curînd, cei 
din Recaș au cam uitat el insiși a- 
ceastă tradiție. Dovada e că pină 
anul trecut cele cinci coopera

referit, și altele, au făcut obiectul 
unei serioase analize, seara, la con
siliul agroindustrial, la care au par
ticipat primarii comunelor, pre
ședinții și specialiștii din unitățile 
agricole. Tot cu acest prilej s-a dis
cutat- și organizarea muncii pentru 
ziua următoare, repartizindu-se si 
redistribuindu-se judicios forțele din 
fiecare unitate, in funcție de stadiul 

lucrărilor la zi.' (Ion Onuc Nemeș).
Viteze sporite la planta

rea cartofilor. Prin utilizarea fie
cărei ore bune de lucru și organiza
rea judicioasă a muncii în cimp. în 
unitățile agricole din județul Mureș 
a fost încheiat semănatul sfeclei de 
zahăr, inului, plantelor de nutreț din 
urgența I și a altor culturi cu o mare 
pondere în zonă. în aceste zile pre
mergătoare insămințării porumbului 
șe acționează intens în vederea fina
lizării. în cel mai scurt timp, a plan
tării cartofilor de toamnă, lucrare 
care, pînă în seara zilei de 29 martie, 
a fost realizată pe 2 350 hectare-din 
cele 4 600 ha prevăzute în sectorul 
socialist.

Dat fiind că în acest an județul 
'Mureș urmează a realiza, - potrivit 
planului, o producție medie de 35 840 
kilograme cartofi la hectar, cadrele 
de conducere și specialiștii din uni
tățile agricole cultivatoare manifestă 
o preocupare deosebită în vederea 
executării unor lucrări de cea mai 
bună calitate. „Fiind o cultură inten
sivă — ne preciza inginerul Kuti Eu
gen. din cadrul trustului horticol ju
dețean — o mare parte din suprafața 
destinată cartofului este amplasată 
în apropierea surselor de apă. astfel 

La semănatul porumbului, De terenurile Cooperativei Agricole Țigănești, 
județul Teleorman Foto : Aurel Papadiuc

tive agricole de producție din 
cuprinsul comunei se bizuiau mai 
mult pe alții să le producă răsaduri
le pe care, de altminteri, nu le pri
meau întotdeauna de cea mai bună 
oalitate. fiind afectate și producțiile. 
Tocmai de aceea, in comitetul comu
nal de partid, comuniștii Ioan Brisc, 
președintele C.A.P. Izvin, Ioan Solo
mon, brigadier legumicol la C.A.P. 
Bazoș, și alții au „declanșat" iniția
tiva producerii tuturor răsadurilor in 
amenajări proprii, iar Veronica Kal
mar. președinta comitetului comunal 
al femeilor, pe aceea a cultivării in
tense a legumelor și pe loturile per
sonale. Mai mult decit atît. trecînd 
prin satul Izvin. vedem că aproape 
peste tot întreaga fîșie de 20—30 m 
intre șosea și case a început să'fie 
intens cultivată.

Desigur, și aici, la Recaș. marea 
preocupare a momentului de față o 
constituie... cultura mare. Și aici, tră- 
gindu-se învățămintele cuvenite din 

1 PARTID
în unități agricole din județul Timiș

rezultatele slabe ale anului trecut. în 
primăvara aceasta ..se lucrează alt
fel", așa cum se exprimă Emil Herbei, 
secretarul comitetului comunal de 
partid. „Altfel" înseamnă de fapt o 
mai bună organizare a muncii. în 
toate unitățile. organizațiile de 
partid, acționind în perspectivă, cu 
simț de prevedere, au determinat ca 
din timp cadrele de conducere și spe
cialiștii să stabilească eșalonarea lu
crărilor pe bază de condiții concrete 
și de priorități, precum și soiurile, 
hibrizii și densitățile pentru fiecare 
cultură. In funcție de toate acestea, 
utilajele au fost grupate și scoase 
afară, in tabere de cimp. în acest fel. 
nu vremea bună de insămînțat aș
teaptă, ca odinioară, utilajele să so
sească ici-colo. ci acestea sînt în si
tuația de a folosi oricind și oriunde 
fiecare oră prielnică de muncă.

Fiecare lucru — la timpul 
său. Cooperativa agricolă de produc
ție Topolovățu Mare, distinsă in mai 
multe rinduri cu titlul de ..Erou al 
Noii Revoluții Agrare", la fel ca și 
președintele său. Ion Josu. căruia i 
s-a conferit acest inalt titlu pentru 
rezultatele deosebite dobindite, au 
acumulat o experiență bogată in rea
lizarea unor lucrări de bună calitate. 
De pe această ..platformă" a reali
zărilor ce ..atirnă greu" la cîntarul 
recoltelor, experiența împărtășită e 
cu atit mai valoroasă :

— De 30 de ani de cînd lucrez pă
mîntul — afirmă președintele — nu 
a existat prin părțile acestea un de
ficit atit de mare de apă in sol. Toc
mai de aceea, unul din obiectivele 
concrete ale activității celor 18 or
ganizații de partid din unitatea noas
tră este întărirea responsabilității, a 
ordinii și disciplinei, astfel încit. cu 
un minimum de lucrări — care să 

încit. la nevoie, să poată fi efectuate 
udări suplimentare. La aceasta se 
adaugă faptul că avem create condi
ții pentru a iriga circa 100 hectare 
cultivate cu cartofi timpurii". Aflăm, 
de asemenea, că pentru încheierea 
plantării cartofilor in cel mai scurt 
timp, cele 71 mașini de plantat asi
gură o viteză zilnică de 284 hectare. 
Acestora li se adaugă sute de coope
ratori. care fac ca, in sectorul socia
list. să se planteze alte 300 hectare 
pe zi. De altfel, într-o serie de uni
tăți agricole, cu suprafețe mari de 
cartofi, intre care se numără coope
rativele agricole Sîmpetru de Cîmpie. 
Iernut. Dîmbău. Cornești-Adămuș. 
Voivodeni, Sărmașu și altele, planta
rea cartofilor de toamnă a fost în
cheiată sau se desfășoară pe ultime
le suprafețe. Bunăoară, în Coopera
tiva Agricolă Luduș, unde cartoful 
ocupă o suprafață de 195 hectare, in 
ziua de 29 martie mai erau de plan
tat doar 25 hectare. Aici, prin utili
zarea judicioasă a utilajelor și mobi
lizarea ă sute de cooperatori, plan
tarea cartofilor în Ferma nr. 2 Luduș 
și nr. 3 din Roșiori s-a încheiat a 
doua zi. Așa. se acționează, de. altfel, 
în majoritatea unităților agricole din 
județ. (Gheorghe Giurgiu).

Lucrări în avans față de 
alți ani. Dacă’ piuă nu de mult, 
plantarea cartofilor era posibilă doar 
în unitățile agricole din zona Odor- 
heiuluî și Cristurului Secuiesc, acum 
lucrarea s-a extins în toate unitățile 
din județul Harghita care cultivă,, in 
principal, cartofi de sămînță.

— Este firesc ca în condițiile aces
tei primăveri timpurii, chiar și în 

evite evaporarea apei —, să obținem 
maximum de randament. în această 
privință, capacitatea profesională și 
inițiativa comuniștilor au un rol ho- 
tăritor. De pildă, deși inițial în pla
nul de activitate noi am stabilit să 
executăm lucrări cu combinatorul. la 
inițiativa comunistului Cornel Stă- 
nescu, mecanic agricol, care a propus 
să lucrăm cu discul, ne-am schimbat 
„din mers" planul de bătaie. De alt
fel, in fiecare seară analizăm opera
tiv, împreună cu toți factorii de răs
pundere. ritmul și calitatea desfășu
rării campaniei, stabilim repartizarea 
forțelor și toate celelalte măsuri ce. 
se impun.

Pe ■ lingă aceste „comandamen
te", zilnic,, președintele coopera
tivei agricole și specialiștii fac 
tot felul de măsurători privind 
umiditatea și temperatura solu
lui, bat cu pasul tarlalele, hotărăsc 
la fața locului ce și ’cUm trebuie fă
cut. Și aici, la Topolovățu Mare, ex

periența anilor trecuți a determinat 
schimbarea unui raport, și anume a 
aceluia dintre timpul de pregătire a 
terenului și timpul efectuării însă- 
mintârii.

Nici o îngăduință față de 
mentalitățile și practicile în
vechite. Pe unul din terenurile 
Consiliului Agroindustrial , Belint îl 
intilnim pe Coriolan Pop, împu
ternicit al Biroului Comitetului Ju
dețean de Partid Timiș, și pe Ra- 
koczi Francisc, organizatorul de 
partid, care evaluează impreună cu 
cițiva activiști de partid și de stat 
eficienta unei metode noi de muncă. 
Despre ce este vorba ? începînd din 
acest an, ..comandamentele" pe 
consilii agroindustriale, care imobi
lizau oamenii și nu pătrundeau su
ficient in profunzimea stărilor de 
lucruri, au fost înlocuite cu anali
zele pe unități, însoțite de adopta
rea operativă a măsurilor organiza
torice impuse de situații.

— în fiecare caz in parte, munca 
politică se bazează pe date și fapte 
reale, pe comparații, pe schimb de 
experiență — ne spune organizatorul 
de partid. Cum a procedat C.A.P. 
Belinț. care a obținut anul trecut 
cea mai mare recoltă de porumb din 
județ ? Care sînt neajunsurile ce 
au determinat ca pe terenurile 
învecinate, cu exact aceleași con
diții de sol și de precipitații, recolta 
de porumb din C.A.P. Coșteiu să 
cintărească abia pe jumătate ? Con
cluziile acestor evaluări exigente le 
folosim acum, in toiul campaniei, 
promovind experiența bună la exe
cutarea fiecărei lucrări, combătind 
fără nici o îngăduință mentalitățile 
și practicile învechite care au fost 
— și ar putea deveni din nou ! — 
atît de păgubitoare.

zona noastră mai rece, să devansăm 
lucrările comparativ cu ceilalți ani — 
ne spune tovarășul Ștefan Danciu, 
director adjunct al direcției agricole 
județene, penare l-am insoțitvin do
cumentarea noastră prin unități coo
peratiste din consiliile agroindustrial 
le Sintrăieni și Sinmartin. Cu toate 
capriciile iernii, datorită condițiilor 
foarte bune de conservare asigurate, 
sămința s-a păstrat bine; iar unită
țile au trecut din timp la sortarea 
și calibrarea, tuberculilor, astfel incit 
putem lucra in ritmul maxim per
mis de structura solului, pentru a ne 
încadra în epoca optimă de plantare. 
, în cadrul fluxului tehnologic, o 
atenție prioritară se acordă pregăti
rii . terenului. Ce se face concret în 
acest sens la Cooperativa Agricolă 
Sinmartin — unitate care an de an 
obține' cele mai mari producții de 
cartofi din județ — ne spune șeful 
fermei' vegetale, inginerul Miklos 
Zoltan; pe care îl întîlnim pe una 
din sole, verificînd calitatea lucră
rilor : ..în acest an cultivăm cartofi 
pe 270 hectare. Cunoscind foarte bine 
faptul că nivelul producției depinde 
în măsură hotărîtoare de gradul de 
fertilizare, am aplicat. începînd : din 
toamnă, o cantitate de circa 55 tone 
de îngrășăminte naturale la hectar, 
pe o suprafață de 173 hectare. De ase
menea. am administrat și îngrășă
minte chimice, orientîndu-ne după 
cartarea agrochimică a solului. Fron
tul de, lucru este asigurat plantării. 
Tuberculii sînt încorporați in biloane. 
lă densitate optimă, astfel incit să 
obținem producții ridicate".

— Deși avem, zicem noi. o bună 
experiență in producerea cartofului, 
considerăm că fiecare. campanie este 
un examen, la care trebuie să ou ți
nem nota maximă — ne spune pre
ședintele Cooperativei Agricole Tuș- 
nad. tovarășul Molnar Emeric, aflat, 
de asemenea, pe una din solele unde 
se lucra din plin. Avem alcătuite for
mații de lucru stabile, dotate cu ma
șini de plantat și mijloace de apro
vizionare, ele rămînind neschimbate 
pe parcursul întregii campanii. Răs
punderea față de calitatea execuției 
este subînțeleașă, ceea ce în nici un 
caz nu exclude supravegherea și con
trolul specialistului.

Pină in seara zilei de 31 martie, în 
județul Harghita s-au plantat cu car
tofi 2 717 hectare, ceea ce repre
zintă 30 la sută din suprafața pla
nificată. In zilele acestei săptă- 
mini ' foarte bune de lucru 
pe tot parcursul lor — ritmul 
a crescut la nivelul fiecărui consiliu 
agroindustrial. Ceea ce se cere acum 
din partea tuturor lucrătorilor ogoa
relor harghitene. dată fiind starea 
timpului, este folosirea cu maximă 
eficiență a fiecărei ore. pentru ca 
avansul oferit de această primăvară 
timpurie să nu fie anulat de amînări 
nejustificate, iar plantarea cartofilor 
să se încheie la termenul prevăzut. 
(Nicolae Șandru).

Pentru a preveni acum, cind se 
pun bazele recoltei viitoare, situații 
pe nedorit — precum cea înfățișată 
mai inainte — cei doi activiști de 
partid și-au asumat îndrumarea și 
răspunderea directă pentru munca 
din unele unități cu rezultate mai 
slabe, cum sînt cele din Țipari și 
Coșteiu, implicindu-se Concret, lu
crind cu organizațiile de partid și 
consiliile de conducere, fără a le 
prelua atribuțiile, dar așigurînd 
promovarea puternică a noului.

Ce „demonstrează**  ex
periența înaintată ? Rom;nus 
Vlaiconi, membru al comitetului 
comunal de partid și președinte al 
C.A.P. Belinț, este un om energic, 
neingăduitor față de neajunsuri. îl 
intilnim pe tarlaua Hațegana, unde, 
nemulțumit de faptul că un mecani
zator lucrează superficial, îl dă pur 
și simplu jos de pe tractor, cerin- 
du-i mecanicului de întreținere 
Vasile CădarU să-i arate cum tre
buie executată lucrarea. Puțin mai 
încolo procedează la fel cu un alt 
tractorist, urcindu-se el însuși la 
volan.

— Nu putem admite nici o abatere 
de la calitate, ne spune Romulus 
Vlaiconi. Aceasta este, de altminteri, 
hotărîrea organizației noastre de 
partid. Practic, la propunerea unor 
comuniști cum sint Zaharia Bor- 
chescu, Maria Jivcovici, Ioan Da
mian, Elvira Ștefănescu și Dimitrie 
Micu, la insămințatul porumbului 
organizăm astfel „controlul de ca
litate" : la capătul tarlalei se află 
un specialist, iar pe rinduri, din o 
sută in o sută de metri, cite un 
cooperator care verifică adîncimea 
și uniformitatea semănatului. E 
risipă de oameni ? Nu ! Risipă ar fi 
dacă ar trebui să reinsămînțăm sau 
să lă6ăm goluri.

Ce mai „demonstrează" acum, în 
toiul campaniei, experiența C.A.P. 
Belinț, care în 1986 a fost distinsă cu 
titlul de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare" pentru recolta de porumb, 
iar anul trecut a obținut, in con
diții de secetă și .de. neirigare, o pro
ducție medie de 25 700 kg știuleți la 
hectar ? în principal trei lucruri 
care interesează toate unitățile in 
momentul de față : porumbul să fie 
insămințat cit mai timpuriu („să-1 
prindă ploile din iunie, cind are mai 
multă nevoie de apă, iar obișnuita 
secetă din iulie-august, cit mai bine 
dezvoltat"), eficiența celor mai buni 
hibrizi, precum și. asigurarea unei 

' densități, de peste 70 000 boabe la se
mănat. E firesc ca acum, în miezul 
fierbinte al campaniei, toate acestea 
să fie și obiective ale muncii po
litice desfășurate de organizațiile de 
partid, ale unei activități continue 
și stăruitoare.

...La reîntoarcerea dinspre Lugoj 
spre Timișoara, de-a lungul drumu
lui ne insoțesc. in noapte, fișiile 
lungi de lumină ale farurilor de 
tractor. Rememorind cele intilnite 
in tot cursul zilei, se conturează- 
pregnant imaginea muncii de partid 
vii, angajate, care promovează mo
dalități noi. practice, eficiente.

Gh. ATANASIU 
Cezar IOANA

La întreprinderea de Țevi „Republica" din Capitală

Mai mult, mai bine, mai eficient
întreprinderea de Țevi „Republica" din Capitală este 

cea mai veche uzină de acest fel din tară si chiar din 
sud-estul Europei. Este firesc deci ca acest puternic 
colectiv de oameni ai muncii să aibă o bogată expe
riență de producție, materializată prin executarea unei 
mari diversități de țevi, de la cele de mărimea acelor 
de seringă, cu diametrul sub un milimetru, pînă la 
cele de 160 mm pentru energetică sau industria ex
tractivă. Se asigură astfel, prin largul nomenclator de 
fabricație (circa 30 000 tipodimensiuni de produse reali
zate din peste 90 de mărci de oțeluri) necesarul de 
material tubular pentru numeroase programe priori
tare ale economiei : nuclear, energetic, petrolier, chi
mic. aeronautic, al construcției de autoturisme si auto
camioane etc.-

Evidențiind aceste aspecte, se impune să arătăm că 
rezultatele obținute nu ar fi fost posibile fără o bază 
materială modernă. în continuă modernizare, capabilă 
să răspundă cerințelor economiei naționale si celor de 
export. Practic, se poate spune că procesul de moder
nizare al uzinei a început încă de la naționalizare, el 
accentuindu-se eu deosebire la începutul anilor ’80. în 
acest răstimp a fost pusă in funcțiune o nouă capaci
tate pentru fabricarea țevilor din oțeluri aliate, inoxi- 
dabile și refractare, s-a adoptat procedeul de deformare 
prin extruziune, cu o presă orizontală de 2 500 tf, 
precum si cel de prelucrare superioară a țevilor ne 
laminoare la rece. în flux cu instalații de tratament 
termic cu atmosferă de hidrogen. De asemenea, au 
fost, modernizate unele din utilajele de prelucrare la 
cald, cuptoarele de încălzire si tratamente etc.

Argumentele înnoirii
Începînd însă din anul 1986. o dată 

cu declanșarea in întreaga tară a 
acțiunii de perfecționare a organiză
rii și modernizare a proceselor de 
producție, din inițiativa si sub direc
ta îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al partidului, cea mai ..bătrină" fa
brică de țevi din tară a intrat într-un 
larg și cuprinzător proces de în
noire. „Momentul hotăritor pentru 
înfăptuirea unui adevărat salt calita
tiv în intreaga noastră activitate l-a 
constituit vizita de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in unitatea 
noastră, la începutul anului 1986, pre
cizează ing. Gheorghe Avram, direc
torul întreprinderii. Cu acest prilej a 
fost adoptat un cuprinzător program 
de profilare, dezvoltare si moderni
zare a fabricației, prin . materiali
zarea căruia urmează să se asigure 
toate condițiile necesare ca țevile fa
bricate aici să se ridice la nivel teh
nic si calitativ mondiat iar organi
zarea producției. productivitatea 
muncii, costurile de fabricație, ren
tabilitatea să fie comparabile cu 
cele realizate în țări dezvoltate din 
Europa. De atunci, secretarul general 
al partidului a revenit de citeva ori 
in întreprinderea noastră, urmărind 
cum se aplică programul de organi
zare si modernizare ne care ni l-am 
propus, dind o serie de indicații pen
tru dinamizarea întregii acțiuni".

. Au trecut, așadar, mai bine de trei 
ani de'cind la întreprinderea ..Repu
blica" au început să fie transpuse in 
practică cele 130 de măsuri repar
tizate pe șapte capitole, cu realizare 
eșalonată pînă în anul 1990 — cu
prinse in cel mai amplu si mai cu
prinzător program de modernizare 
din istoria acestei mari unități in
dustriale a țării. Pentru a analiza 
modul cum a fost înfăptuit acest pro
gram, se cuvine, cum este și firesc, 
să yedem mai intii care sint obiec
tivele ce urmează a fi atinse :

• Creșterea valorii produc- 
ției-marfă in anul 1990 cu 2,8 
miliarde lei, pe seama diversifi
cării sortimentului de produse 
tubulare și a sporului de pro
ducție fizică.

• Sporirea productivității 
muncii cu 77,6 la sută.

• Reducerea cheltuielilor ma
teriale cu 48 milioane lei pe an.

Iată, așadar, argumente care ple
dează convingător pentru înnoire si 
modernizare — teluri propuse si in 
mare parte deja finalizate de marea 
familie a laminoristilor de la ..Re
publica". Care au fost căile concre
te de acțiune, strategia modernizării 
pentru a se ajunge la rezultatele 
preconizate ?

O strategie limpede, 
riguros urmărită

..Datorită unor condiții obiective, 
generate de trecerea cu forțe proprii 
românești la actuala etapă de mo
dernizare a Întreprinderii — ne spu
ne ing. Gheorghe Marius — șeful 
serviciului organizare-modernizare — 
problemele modernizării instalațiilor 
si tehnologiilor ne-au preocupat de 
mai multă vreme. De aceea, in anul 
1986. cind s-a inițiat pe plan national 
acțiunea de modernizare, cunoșteam 
..punctele nevralgice" ■ ale activității 
din întreprindere, aveam deja o 
imagine destul de bine conturată asu
pra măsurilor care se impuneau. Ri- 
dicind ne un plan superior experien
ța acumulată anterior, pentru orga
nizarea unitară a acțiunii de moder
nizare. in întreprindere au fost con
stituite colective mixte, care au cu
prins specialiști din producție, pro
iectarea tehnologică și cercetarea 
științifică, din mai multe institute 
din Capitală, care au analizat riguros 
fiecare utilaj, fiecare tehnologie și 
au stabilit programe concrete de per
fecționare pentru fiecare caz in 
parte. Trebuie să remarc în mod 
deosebit sprijinul direct primit din 
partea specialiștilor. Centrului de 
cercetare științifică, inginerie tehno
logică si proiectări pentru țevi si tre
filate. care in tot acest timp au efec
tuat in uzina noastră numeroase stu
dii si analize de mare valoare prac
tică. De asemenea, de un real si va
loros sprijin am beneficiat din partea 
altor zeci de unităti de cercetare si 
producție din Capitală si din tară, ai 
căror specialiști au lucrat cot la cot 
cu noi pentru a moderniza cele două 
laminoare de 6 toii și pe cel de 3 toii. 
Dresele de extruziune. precum si pen
tru crearea de noi capacități de pro
ducție in secțiile de oteluri inoxi
dabile".

Prin urmare, strategia stabilită 
pentru efectuarea perfecționărilor 
tehnice si tehnologice a cuprins o 
colaborare strinsă cu cercetarea si 
proiectarea, asigurindu-se în același 
timp urmărirea si controlul ferm ai 
aplicării la termenele fixate a fie
cărei măsuri.

Unitatea de măsură 
a acțiunilor întreprinse

Care sint rezultatele concrete ale 
acestui efort depus timp de 
aproape trei ani ? în primul rind. se 
cuvine a fi menționat faptul că utila

jele de bază ale întreprinderii au su
ferit un profund proces de moderni
zare. Laminorul de 6 toii nr. 1, cel 
mai vechi agregat de acest fel din 
tară, a fost practic revitalizat : i s-a 
modernizat ajutajul, prin introdu
cerea unei mașini de retezat care lu
crează cu un randament de peste 30 
la sută mai mare fată de cel vechi : 
a fost dotat cu un nou reductor ; s-au 
introdus și aici amborarea la cald, 
dispozitive de centrare a tijei port- 
dop etc. Ei astfel, vechiul laminor de 
6 țoii este capabil astăzi să ofere un 
plus de, producție de 13 500 tone 
pe an.

Un proces similar de înnoire a cu
noscut si întreaga linie a laminorului 
de 3 toii, care cuprinde atit fluxul 
de producție al laminorului pro- 
priu-zis. cit si reductoarele si linia 
de ajutaj a țevilor realizate. Efecte
le urmărite — și la ora actuală deja 
realizate — constau în obținerea unui 
spor de producție de 3 500 tone de 
teavă pe an. creșterea calității pro
duselor tubulare realizate, diminua
rea cu 15 la sută a consumului de 
gaz metan si. nu mai puțin impor
tant. îmbunătățirea substanțială a 
condițiilor de muncă ale laminoristi
lor. scop urmărit de altfel în toate 
perfecționările tehnologice ale uti
lajelor. '

Dar ceea ce a însemnat aici tehni
că de vîrf, noutăți de ultimă oră în 
procesul de modelare a metalului 
este demonstrat cu prisosintă,de pro
cesul do modernizare din secția de 
țevi inox tir,,2. Să ne oprim, bună
oară. 1» procedeul de tragere la rece 
a țevilor din inox. Utilajul conceput 
în acest scop, creație a specialiștilor 
unității, realizează acum ceea ce fă
ceau înainte trei laminoare. Practic, 
oricare din cele 15 laminoare ale 
acestei secții — cei din uzină le spun 
microlaminoare — pot fi considerate 
adevărate bijuterii ale tehnicii in do
meniu. Ele oferă industriei noastre 
țevi de la 5 mm. diametru, cu pereți 
de numai 0.2 mm. pină la cele ceva 
mai mari, dar și mult "solicitate, de 
32 mm. cu pereți de 2—2,5 mm.

încercînd să prezinte un succint 
bilanț al activității de modernizare, 
ing. Cornel Benga, din cadrul servi
ciului tehnic al uzinei, ne spunea că 
din 1986 și pină in prezent au fost 
aplicate circa 75 de tehnologii noi și 
modernizate, au fost realizate un 
mare număr de produse noi. ceea ce 
a făcut ca. în anul trecut, compara
tiv cu anul de început al activității 
de organizare si modernizare, gradul 
de înnoire a produselor să ajungă la 
41 la sută, diminuindu-se in felul 
acesta și efortul valutar al tării cu 
zeci de milioane dolari.

Un procent care spune 
totul : 94 la sută 

din producție la nivel 
mondial ridicat

Despre performantele tehnice si 
calitatea deosebită ale produselor tu
bulare realizate la „Republica" — 
aspecte ce caracterizează profesiona- 
litatea înaltă si atitudinea cu adevă
rat revoluționară a celor ce au solu
ționat cu răspundere comunistă mul
te cerințe acute ale economiei națio
nale — ne vorbește tovarășul Spiru 
Lia. inginerul-șef al Întreprinderii : 
„Referindu-mă la calitate, cred că 
este suficient să amintesc că 94 la 
sută din produsele pe care le reali
zăm sint de nivel tehnic mondial ri
dicat. Pentru un neavizat, o teavă 
cu aripioare, din cele ce se folosesc 
la cazanele energetice, poate să nu 
însemne mare lucru. Dar aceste pro
duse. care pentru noi si o mulțime 
de cercetători si proiecta nti au în
semnat săptămîni si luni de zbucium, 
sint fabricate doar de citeva firme 
din Japonia si R-F. Germania. La fel 
și țevile pentru fideri (instalație prin 
care circulă apa grea la temperatură 
si presiune ridicate) sint produse tot 
doar de două țări : Japonia si Franța, 
în aceeași clasă de performante se 
înscriu prăjinile de forai de mare 
adincime și o gamă largă de țevi 
pentru industria aeronautică, chimi
că etic.".

Și totuși, 
de ce nu se realizează 

planul ?
în fine, trebuie precizat că pro

blemele realizării programului de 
modernizare au fost privite de către 
toți oamenii muncii din această mare 
uzină a țării in strinsă legătură cu 
cele ale îndeplinirii planului. Nimă
nui de aici nu i-a fost indiferent că 
produsele „Republicii" sînt așteptate 
in zeci si zeci de unităti pentru a fi 
incorporate in mașini si utilaje, care 
la rindul lor sînt așteptate cu aceeași 

Investigația noastră în această mare unitate Industrială bucuresteană 
aduce, credem, argumente suficient de clare ce reclamă o poziție mai 
constructivă, mai implicată si mai eficientă atît din partea furnizorilor de 
materii prime si materiale, cît si din partea forurilor tutelare, in ve
derea așezării lucrurilor pe făgașul normal. Este nefiresc ca. în urma 
acțiunii de modernizare, să se pună la punct o fabricație potrivit celor 
mai noi prescripții ale progresului tehnic și în concordantă cu necesită
țile economiei, fără însă să se poată beneficia de roadele scontate din 
cauza unor neajunsuri organizatorice de genul celor semnalate.

Vlaicu R ADU

nerăbdare de alte zeci si zeci de în
treprinderi din tară sau de parteneri 
de peste hotare.

în concluzie, se poate aprecia că, 
în linii mari, programul de organi
zare si modernizare la Întreprinderea 
de Țevi „Republica", prin modul cum 
a fost gindit Si înfăptuit, a răspuns 
sarcinilor și obiectivelor propuse. 
„Totuși, dacă pînă la urmă efec
tul măsurilor din programul de mo
dernizare nu s-a regăsit in întregime 
ih rezultatele concrete ale activității 
economice, ne spune directorul între
prinderii, aceasta se datorește unor 
factori cu efect opus, care nu au 
putut fi in întregime contracarați. 
Ne referim mai ales la aprovizio
narea neritmică și nu întotdeauna la 
un nivel calitativ corespunzător cu 
unele materiale, precum si la schim
bările survenite pe parcurs in struc
tura producției".

Aici se cuvine. Intr-adevăr, să fa
cem o precizare. De o bună bucată 
de vreme, si mai cu seamă anul tre
cut. dar si anul acesta. întreprin
derea „Republica" se confruntă cu o 
serie de probleme care au determinat 
însemnate rămineri in urmă in reali
zarea planului la producția fizică. Și 
toate acestea în pofida faptului că. 
prin programul de modernizări, ju
dicios gindit și mai cu seamă orga
nizat si realizat in așa fel incit să 
nu 'stlhienească cu nimic bunul mers 
al activității.

Unele din cauzele care au făcut ca 
Ia bilanțul anului trecut întreprin
derea ..Republica" să se prezinte cu 
Însemnate restante la producția fizi
că și productia-mariă au fost invo
cate. mai înainte, de directorul uni
tății. Am mai adăuga si faptul că 
unele din utilajele de bază ale în
treprinderii. cum ar fi presa de 2 509 
tane-forță și laminorul de 3 țoii, au 
fost modernizate mai tirziu decit ar 
fi trebuit. La ora actuală. aceste 
probleme sint rezolvate : de la 10 ia
nuarie a.c. presa funcționează la ca
pacitatea sa nominală, iar laminorul 
de 3 toii, complet modernizat, se află 
în probe de funcționare.

Nerezolvate w rămas insă proble
mele aprovizionării tehnico-materia- 
le. Este vorbă, firește, de o serie de 
furnizori , de. materii prime si mate
riale care, in condițiile in care și așa 
baza materială nu este asigurată la 
nivelul planului, nu-și onorează obli
gațiile ce le revin, îngreunind și 
mai mult situația. Iar cel mai impor
tant dintre ei este Combinatul Side
rurgic din Hunedoara. In plus, 
mai apar deseori probleme de ordin 
calitativ cu aceste materiale..

Sint. fără îndoială, neajunsuri se
rioase, care au fost și mal sint încă 
în măsură să diminueze eforturile ce 
s-au făcut aici pe linia modernizării 
tehnice si tehnologice a uzinei, pen-, 
tru a produce mai mult si în con
diții de eficientă superioară.

„în acest an, ne spune directorul 
întreprinderii, sarcinile noastre de 
producție sint si mai mari decit anul 
trecut. Ne-am angajat in fața 
secretarului general al partidului să 
creștem producția-marfă cu 33 la 
sută. Programul de măsuri pe care 
consiliul oamenilor muncii l-a stabilit 
în acest sens este în măsură să sus
țină angajamentul ne care ni l-am 
luat. în acest an va fi dezvoltată 
in continuare secția de oteluri inoxi
dabile. termenul pe care ni l-am pro
pus fiind 31 martie. Va fi pusă, de 
asemenea. în funcțiune o nouă presă 
de extruziune de 1 600 tone-forță. 
Pentru realizarea acestui obiectiv — 
urmărit săptăminal de către un co
mandament condus de comitetul mu
nicipal de partid — sînt concentrate 
însemnate forțe, atit de Ia noi, cit și 
din alte multe uzine bucureștene : 
„23 August". I.M.U.A.B.. I.M.G.B..
„Steaua Roșie". „Metalica" etc. Și 
aici termenul de punere in funcțiune 
este foarte aproape : 23 august a.c. 
As mai putea enumera încă multe 
alte obiective care fac obiectul a nu 
mai puțin de 64 de măsuri cuprinse 
în programul de care aminteam. Re
amintesc doar că el. este temeinic în
tocmit. valorificînd o mulțime de 
alte posibilități de creștere a produc
ției. Ne gindim, spre exemplu, la 
faptul că investițiile ce se derulează 
au fost astfel organizate incit să nu 
ducă la. întreruperea activității. Pe 
toate schimburile asistenta tehnică 
este astfel asigurată incit să rezol
ve operativ orice problemă tehnică și 
tehnologică. Am organizat în așa fel 
controlul tehnic de calitate încit 
specialiștii de aici să fie în măsură 
să facă o riguroasă verificare a ma
teriei prime si materialelor, defecte
le depistate din timp preintimpinind 
risipa de muncă prin păgubitoare 
remedieri, consumul suplimentar de 
metal, energie și combustibil. în fine, 
as dori să mai adaug că. în acest 
an. am făcut și vom face tot ce de
pinde de noi ca toate comenzile să 
fie îndeplinite exemplar".
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• ■ V 1 •Activități politico-ideologice
cu bogat mesaj educativ

în- 
al 
la 

ca*

• Teatrul National (14 7171, Sala 
mare) : Ioneștii — 18 ; (sala Amfitea
tru) : Campionul — 18 ; (sala Atelier): 
Jocul ielelor — II
• Filarmonica „George Enescu- 
(ÎS 68 75. sala Studio) : Seară de so
nate. Cristina Stanescu — vioară, 
Kritnhilda Cristescu — pian (Bacb, 
Grieg, Beethoven) — 17,30
• Opera Română (13 1 8 57) : Ca- 
valleria rusticana. Paiațe — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Mam’zelle Nitouehe — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureaâu, 14 75 48): 
Gln-Rummy — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Hamlet — 17
• Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie 
drăguță cu o floare șl terestre spre 
Nord — 16 ; Amurgul burghez — 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și femeile (amlnat din 194)3)
— 19
• Teatrul de comedie (18 64 60) : 
Sflntul Mitică Blajinu — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Livada de vișini — 18 ; 
(sala Studio) ; Complotul miliardari
lor — 18,30
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna cind au murit cangu
rii — 18 ; (sala Gluleștl, 18 04 85) : 
Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase” 
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy
— IS ; (sala Victoria, 50 58 65) : Varie
tăți pe portativ — 18 ; (la Palatul 
sporturilor șl culturii) : Concert 
extraordinar „IRIS >19" — 16; 19.30
• Teatrul „Țăndârică- (15 23 77, sala 
Victoria) : Bu-Ali — 10 ; (sala Cos- 
monauților, 11 12 04) : Puiul — 15

în Județul Brăila, ta unitățile 
economico-sociale din mediul urban 
și rural, funcționează 305 puncte de 
documentare politico-ideologică, 77 
dintre acestea avtad și caracter de 
informare tehnîco-agrară, iar ta școli 
143 cabinete de științe sociale. Un 
studiu efectuat, anul trecut, de sec
ția de propagandă a comitetului ju
dețean de partid a scos în evidență 
faptul că marea majoritate a orga
nelor și organizațiilor de partid au 
îmbogățit continuu zestrea acestor 
puncte, ca premisă a desfășurării 
unei bune și eficiente activități po
litico-ideologice. Mapele tematice cu 
materiale ajutătoare ta sprijinul 
vățămintului politico-ideologic, 
propagandei prin conferințe — 
care a contribuit substanțial și 
binetul județean pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă — 
colecțiile de ziare si reviste, fondul 
de carte social-politică, planșele, 
graficele, diagramele și alte mate
riale ilustrative sint ta măsură acum 
să asigure funcționalitatea punctelor 
de documentare. Hotăririle de partid 
și legile țării, problemele privind di
recțiile fundamentale «le făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate. noul mecanism econamico- 
financiar sau coordonatele noii revo
luții agrare, educația materiallst- 
știlnțifică și patriotică alcătuiesc te
matica principală a acestor mate
riale documentare.

In urma unui raid efectuat am 
constatat că există o preocupare per
manentă pentru realizarea unui nu
măr însemnat de materiale cu forțe 
proprii, foiosite cu bune rezultate ta 
cadrul dezbaterilor de la tavățămta
tul politico-ideologic, ta cadrul pro
pagandei prin conferințe, ta activi
tățile politico-educative organizate. 
Asemenea preocupări am tatîtait la 
comitetele de partid de la întreprin
derea de Utilaj Greu „Progresul". 
Combinatul de Fibre, Celuloză și 
Hîrtie, întreprinderea de Transpor
turi Auto. întreprinderea Antrepri
ză de Construcții și Montaj, 
NAVROM, din comunele Bordei 
Verde, Gemenele, Salcia, Tudor, Si
liștea, Bărăganul, Unirea, Gropeni, 
Movila Miresii. orașul Făurei. dtatr-o 
serie de școli și licee industriale 
etc. Mai puține preocupări am putut 
constata la unele comitete de partid 
și organizații de bază, precum cele 
de la întreprinderea d« Confecții, 
Combinatul de Prelucrare a Lemnu
lui, întreprinderea de Reparații, din 
comunele Bertești, UJmu, Mircea 
Vodă sau Surdila Greci, ale căror 
puncte de documentare politico- 
ideologică se limitează doar la utili
zarea materialelor expozitive pri
mite.

Prin funcțiile pe care le îndepli
nesc, prin ansamblul acțiunilor or
ganizate, punctele de documentare 
politico-ideologică se definesc, tot 
mai mult, ca adevărata „laboratoare" 
de pregătire politico-ideologică, de 
sensibilizare și mobilizare tot mai 
activă a oamenilor ta direcția trans
punerii în practică a programelor de 
dezvoltare ale etapei actuale.

Punctele de documentare, ta a- 
eeasta perioadă, au un rol Însemnat 
ta pregătirea dezbaterilor la tavăță- 
mintul politico-ideologic,'atît pen
tru propagandiști, cit și pentru 
cursanți. „Temele dezbătute au la 
bază strălucita Expunere a secre
tarului general al partidului, to~

cinema
• Martori dispăruți t SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 16; 17; 19, FAVORIT
(45 31 70) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13: 15;
17; 19
• Fata Morgana : DACIA (90 3S 94) — 
9‘ îl* * 13" 15*  17*  19
• Revanșa: ’ DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17; 19
• In fiecare zi ml-e dor de tine : CO- 
TROCENI (81 68 88) — 15; 17; 19
• De ce are vulpea coadă : PACEA 
(71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, MUN
CA (21 50 97) — 15; 17; 19
• Expediția t VIITORUL (10 67 40) —
15; 17; 19
• Vacanța cea mare : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Ultima noapte a Șeherezadei : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Sora 13 t BUZEȘTI (50 43 58)
11; 13; 15; 17; 19
• Cine ești, călărețule?: FERENTARI
(80 49 85) — 14,30 16,45 ; 19
• Iubire statornică < SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15 ; 19,30
• Unde este un „nofelet*  7
(31 71 71) — 9: 11; 13; 15; 17; 
REASCA (33 29 71) * ‘
17; 19
• Oricare fată iubește un băiat: CIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Antoniu și Cleopatra t STUDIO 
(59 53 15) — 10; 13; 16; 19
• Comedianta : VOLGA (79 71 36) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Destin tragic : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Karel Gott : ARTA (71 31 88) — 13; 
15; 17
• Mari regizori, mari actori t PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13;. 15,15; 17,30; 19,45
• Program pentru copii șl tineret : 
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 15; 17; 18 

i LIRA
19, FLO- 

9; 11; II; 15;

ta t r

varășul Nioolae Ceaușescu, la marele 
forum al democrației muncitorești- 
revoluționare din noiembrie anul 
trecut, cursanții fiind chemați să-și 
însușească temeinic excepționalul 
tezaur de idei al acestui document 
programatic, să militeze pentru În
deplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan ce le revin !n acest an și 
pe întregul cincinal" — ne spunea 
Cornel Berteșteanu, secretar-adjunct 
cu problemele de propagandă al co
mitetului de partid de la întreprin
derea de Utilaj Greu „Progresul". La 
această mare imitate economică 
brăileană — ca, de altfel, și la 
Combinatul de Fibre, Celuloză și 
Hîrtie, întreprinderea „Laminorul", 
NAVROM etc. — este evidentă preo
cuparea pentru pregătirea propagan
diștilor, pentru orientarea eforturilor 
lor în direcția conturării „la obiect" 
a sferei de probleme expuse teore
tic, dar și practic — prin interme
diul mijloacelor audiovizuale, al 
calculelor economice etc. — tn așa

Din experiența punctelor 
de documentare 

din județul Brăila

fei tocit cursanții să se implice activ 
In studierea documentelor de partid, 
ta perfecționarea propriei activități. 
„Pentru a asigura dezbaterea si în
sușirea hotăririlor de partid, a no
țiunilor de legislație economică — 
ne spunea în continuare interlocu
torul — la cele cinci puncte de do
cumentare de la I.U.G. „Progresul" 
am inițiat cicluri de studiere și 
aprofundare a cerințelor noului me
canism economico-financiar, iar cu 
toți economiștii din întreprindere 
am organizat, tocă de anul trecut, 
un curs pentru studierea și apro
fundarea actelor normative de legis
lație a muncii".

în numeroase localități rurale din 
județul Brăila am Întâlnit inițiative 
lăudabile din partea organelor și or
ganizațiilor de partid, a colectivelor 
de conducere a unor puncte de do
cumentare. „Punctul de documentare 
este, de fapt, locul ta care găsim do
cumentele de partid și de stat ne
cesare bunei desfășurări a activității 
politico-educative, alte materiale ne
cesare perfecționării propriei noastre 
activități — ne preciza Natalia Tur
bata, secretar-adjunct al Comitetului 
Comunal de Partid Bordei Verde. 
Noi acordăm o atenție mare propa
gandei vizuale. In acest scop, reîm
prospătăm ta permanență „mapa 
propagandei vizuale" cu texte pen
tru lozinci, citate, chemări, calcule 
economice, angajamente. De aid, 
din „laboratorul" punctului de docu
mentare s-a extins și inițiativa 
„Oglinda campaniei" — panouri ex
puse la locurile de muncă cu date 
concrete, ușor de reținut si cu mare 
putere de convingere, cu nominali
zări de fruntași aau ale celor care 
nu-si realizează sarcinile de plan 
ori execută lucrări de slabă calitate. 
Propaganda vizuală — al cărei con
ținut a fost pregătit cu sprijinul 
punctului de documentare — cuprin
de, la nivelul comunei noastre, mul
te panouri cu îndemnuri, chemări, 
texte din documentele de partid.

de toate gradele. în re- 
și comunicări s-au abordat, 
viziune interdlsctplinară, pro- 
de mare însemnătate și ac-

Creativitate și eficiența în învățâmint
Avind ca temă „Educația prin 

muncă și pentru muncă a tinerei 
generații, integrarea tavățămîntu- 
lui cu cercetarea, producția și prac
tica social-politică — proces revo
luționar de înnoire și modernizare 
a școlii românești", ta municipiul 
Vaslui s-a desfășurat etapa jude
țeană a celei de-a 6-a ediții a 
concursului „Creativitate și efi
ciență ta învățămînt". înscrisă în 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei" și organizată de Inspectoratul 
școlar județean, ampla manifesta
re metodico-științifică ce a cuprins 
în acest an noi secțiuni, între care 
„Cercetare și producție", „Condu
cerea științifică", „învățămînt ar-

Realitate a activității editoriale șl 
prezență remarcabilă a standurilor 
din librării, cartea de reportaj con
tinuă să atragă condeiele întreprin
zătoare ale unor autori, conferind 
noi dimensiuni unei experiențe va
loroase, acumulată de-a lungul de
ceniilor. Deși generația de scriitori 
afirmată cu un sfert de secol in 
urmă s-a orientat spre alte genuri 
literare, continuă să se facă simțită 
preocuparea pentru reportaj, datori
tă. mai ales, necesităților stimulate 
de presa cotidiană sau periodică. 
Din acest spațiu vin spre edituri cu 
lucrări remarcabile o serie de pu
bliciști care propun volume ce adu
nă. uneori și sintetizează, activitatea 
diurnă ziaristică ; se continuă astfel 
o veche experiență împămîntenită 
în presa noastră prin care jurnalis
mul înscrie în ansamblul literar pa
gini demne de reținut.

Să recunoaștem interesul reciproc 
care reglează intensitatea apa
riției cărților de reportaj. Edituri 
ca „Eminescu" și „Sport-Turism" au 
creat colecții pentru a face mai dis
tinctă, eficientă preocuparea în do
meniu și s-au străduit să atragă re
porteri noi, atestați valoric de pagi
nile publicate în presă. Din aceștia 
mulți și-au alcătuit in ultimii ani 
volume selective, unele din ele 
dovedindu-se apariții merituoase, 
dătătoare de speranță. Preocuparea 
de a se reflecta mai deplin comple
xitatea actualității a determinat sus
ținerea unor adevărate „echipe" de 
scriitori și reporteri care s-au con
centrat asupra unui fenomen sau e- 
veniment surprinse din perspectiva 
șl cu mijloacele specifice genului. 
Interesul față de cartea de reportaj 
izvorăște din faptul că aceasta se 
dovedește a fi deosebit de receptivă 
la valorile actualității, adevărată 
oglindă in mișcare a realității, măr
turie a unui timp dinamic, născător 
de mari transformări în peisajul 
geografic și mai cu seamă în cel 
uman. Cartea de reportaj ia pulsul 
dinții al realității, al muncii creatoa
re materializate tn nenumărate 
obiective, se face ecoul mutațiilor 
de conștiință și caracter produse de 
evoluția generală socială. Tot atîtea 
argumente pentru susținerea genu
lui și. deopotrivă, pentru sporirea 
exigențelor la apariție și în recep-

tovarășul 
comitetul 

un accent 
documen- 
ou privire

grafice de urmărire a realizării pla
nului la gospodăriile populației, a 
angajamentului asumat in întrecerea 
socialistă. De altfel, ne convingem 
că și ta comunele Ianca, Bărăganul, 
Roșiori. Ciorile. Gropeni. Movila Mi- 
resii, in orașul Făurei punctele de 
documentare iși dovedesc deplina 
funcționalitate, reprezenttad un in
strument important prin care orga
nele și organizațiile de partid asi
gură. pe baza Programului ideologic 
al partidului, perfecționarea activi
tății ideologice și politico-educative, 
îndrumarea privind conținutul și 
metodologia muncii de educație ta 
vederea cunoașterii, însușirii și 
transpunerii in viață a poUticii 
partidului și statului nostru, a sarci
nilor care revin colectivelor.

Nu puține puncte de documentare 
din comunele brăitlene iși dovedesc 
multifuncționalitatea, contribuția 1a 
diversificarea activităților politico- 
educative. De exemplu, în comuna 
Roșiori, majoritatea temelor dezbă
tute la tavățămtatul agrozootehnic 
au fost pregătite, teoretic, aici, pe 
baza documentelor de partid, a bi
bliografiei tematice, a calculelor 
economice întocmite de lectori ca 
Alexandru Bardă, inginerul-șef al 
cooperativei agricole de produc
ție, Ion Pâdeanu, contabil-șef, și 
alții — ne preciza secretarul comite
tului comunal de partid, 
Stelian Istrate. La Ianca, 
comunal de partid a pus 
deosebit pe popularizarea 
telor de partid șî de stat 
la modernizarea localităților patriei 
noastre, pe cunoașterea aprofundată 
de către toți cetățenii comunei a 
perspectivelor de sistematizare a lo
calităților. După cum ne spunea Vir
gil Drăghiri, secretar adjunct al co
mitetului comunal de partid, în acest 
interval pe linia muncii de propa
gandă a fost organizată o expoziție 
de fotografii sub genericul „Ianca — 
trecut, prezent și viitor", aflindu-se 
ta pregătire și o expoziție de arhi
tectură și sistematizare cu caracter 
permanent, care va cuprinde mache
ta viitorului centru agroindustrial 
Ianca, machete cu diferite tipuri de 
locuințe ce se pot construi.

Experiența acumulată de organele 
șl organizațiile de partid din unită
țile social-economice ale județului 
Brăila probează disponibilitățile 
punctelor de documentare politico- 
ideologică in îmbogățirea și diversi
ficarea activității de formare a con
vingerilor socialiste, tn momentul de 
față, la nivelul comitetului județean 
de partid a fost stabilit și se acțio
nează pe baza unui amplu program 
de măsuri, care va asigura îmbună
tățirea dotării, creșterea rolului și 
funcționalității punctelor de docu
mentare. Se cuvine subliniată aten
ția ce se acordă la nivelul organi
zării unor schimburi de experiență 
trimestriale privind modul cum stat 
folosite materialele de informare și 
documentare, eficiența acestora în 
domeniul pregătirii politico-ideo- 
’ogice, profesionale a tuturor oame
nilor muncii, ca și a unor dezbateri 

* intitulate „Punctele de documentare 
.— în sprijinul perfecționării activi
tății politico-educative și profesiona
le", Ia care Vor participa secretarii 
adjunct! cu problemele dft propagan
dă, alte cadre cu responsabilități ta 
acest domeniu.

Când Ian o PR1CEPUTU 
corespondentul „Scînteii

tiistic șl sportiv", „Orientare școla
ră și profesională", a reunit sute 
de cadre didactice din școlile vas- 
luiene 
ferate 
într-o 
bleme 
tualitate ale mobilizării colectivelor 
didactice la perfecționarea proce
sului de educație revoluționar-pa- 
triotică a tineretului școlar, la in
tegrarea învățămintului cu cerceta
rea și producția, la extindeAa și 
generalizarea experienței înaintate 
în promovarea unor tehnologii di
dactice moderne pentru creșterea 
eficienței învățămintului. (Petru 
Necula) 

prin cri- 
de reali- 
de reali-

tarea criticii, datoare a fl, 
tdci autorizați, mai aproape 
tățile actuale și de nivelul 
zare superior atins de arta literară.

In cărțile de reportaj tipărite în 
ultimul timp sînt sesizabile conflu- . 
ențe și apropieri de care nu se pot 
despărți nici oreatorii debutanți. 
Unitatea demersului reportericesc, 
mai ales în latura lui tematică, 
poate fi ușor detectată în cartea lui 
Mircea Ionescu, „Adevăr și metafo
ră" (editura „Cartea Românească"), 
prin subsumarea ansamblului unui 
spațiu geografic precis determinat. 
Municipiul Galați și zona județeană 

Universul uman în cartea de reportaj
adiacentă constituie nucleu! esen
țial al „privirii" reportericești, preo
cupată să surprindă evoluția in timp 
a unei părți de tară supusă unor 
transformări de amploare și profun
zime fără egal. Regăsim în pagini 
cumpănit gindite. hrănite subteran 
de patos tineresc și mîndrie cetățe
nească „radiografia" la zi a muta
țiilor umane și de peisaj economic, 
edilitar sau cultural a vechiului și 
puternicului centru de la Dunărea 
de Jos, căruia învățatul Melchisedec 
îi dedica acum aproape un veac și 
jumătate în urmă pagini înaripate 
și adevărate. Alta este realitatea 
observată de reporterul de azi, dar 
privirea sa în trecut întregește cu 
mărturii uri parcurs Istoric relevant, 
într-o schiță sumară, „Două milenii 
de istorie", agrementată de o poves
tire de epocă dacică, se propune de 
fapt sublinierea existenței continue 
de înfăptuiri și lupte. în acest con
text, pagini inedite, provenind de 
la participant! și martori, sînt de
dicate evenimentelor de la 23 Au
gust 1944, cind, alături de trupele 
noastre, muncitorii gălățenl au luat 
arma în mină pentru a salva de la 
distrugere orașul martirizat de ina
mic. De la aceste pagini de eroism 
cu arma în mină se pornește la sur-

„A ști să desenezi e me
serie. A ști să exprimi, 
prm linie, o undă emotivă 
e artă". Cuvintele acestea, 
notate cu cîteva decenii ta 
urmă de unul din marii 
mînuitori ai desenului — 
l-am numit pe Nicolae To- 
nitza — iși păstrează și as
tăzi, pe deplin, adevărul. 
In succesiunea unei pres
tigioase tradiții, numeroși 
artiști contemporan! și-au 
mărturisit, prin intermediul 
lucrărilor, preferința pen
tru limbajul concis, dar atit 
de expresiv al desenului. 
Saloanele republicane de 
grafică, alături de foarte 
numeroasele expoziții per
sonale. au atras, mai ales 
ta ultimii ani, atenția asu
pra unor rezultate deosebi
te înregistrate ta grafica 
românească. Activitatea 
meritorie a institutelor de 
artă din București, Cluj- 
Napoca și Iași a contribuit 
fără îndoială la o bună 
pregătire a graficienilor, 
care reprezintă astăzi, cu 
cinste, acest domeniu. 
Transpunerea desenului in 
migăloasele tehnicii ale 
gravurii, transpunere înte
meiată de asemenea pe 
acumulări calitative, este 
capabilă să ofere graficii 
românești de astăzi noi 
perspective. Activitatea a- 
telierelor de gravură ale 
Uniunii artiștilor plastici, 
flotate cu utilajul adecvat 
acestor tehnici, a contribuit 
de asemenea la dezvoltarea 
contemporană a gravurii ca 
gen autonom.

Largile posibilități de 
multiplicare pe care gravu
ra le oferă i-au conferit 
întotdeauna un accentuat 
caracter progresist, mili
tant. Să ne amintim faptul 
că ta primii ani ai con
strucției socialismului ta 
țara noastră gravura se 
manifestase ca un gen cu 
largi implicații sociale, cu 
ample rezonanțe ta con
științe. Arta unor creatori 
ca Vasile Dobrian, Marcel 
Oliinescu, Iulian Olariu, Gy 
Szabo Bela, Victor Rusu 
Ciobanu și mulți alții se 
dovedea capabilă să influ
ențeze mecanismul subtil 
al gîndiiril printr-un efort 
de sinteză, prin selectarea 
elementelor esențiale ale 
noilor transformări pe care 
le cunoștea țara, prin sub
linierea unor idei de mare 
importanță economică și ci
vică exprimate ta forme 
noi, atractive, originale. An 
de an noi artiști și-au do
vedit măiestria ta tenacele, 
dar spectaculosul meșteșug 
al gravurii, contribuind la 
dezvoltarea unui gen care 
a dobtodit o mare audien
ță la public, gen care co
respunda într-o mare mă
sură însuși sensului dezvol-

prinderea eroismului tn muncă, la 
efortul constructiv neegalat împlinit 
în ultimele patru decenii. Nu întim- 
plător, adevărat laitmotiv devenit 
tradiție, marile obiective industriale 
și oamenii ce le-au înălțat se insta
lează în centrul preocupărilor repor
tericești, se constituie ca substanța 
și motiv de reflecție. Faptul că șan
tierul naval, combinatul siderurgic, 
marile edificii edilitare, sociale și 
culturale, noile realități ale localită
ților județului, efortul de dezvoltare 
din agricultură primesc drept de re
flectare publicistică, dar. totodată, 
aspecte cetățenești, de etică și con

știință, intră în spațiul meditativ nu 
ca simple panașe colorate, ci ca mij
loc esențial de a scruta traiectoria 
mutațiilor umane, înscrierea lor ta 
fluxul viguros al timpului. Mircea 
Ionescu, cel din „Adevăr și meta
foră". asociază frecvent observația 
pătrunzătoare cu documentația dia
cronică largă pe care le transcrie 
intr-un registru cu remarcabile vir
tuți literare. dovedind, alături de 
fireasca preocupare • pentru substan
ță și adevăr, interes pentru expre
sivitatea elaborată.

De la năzuințe apropiate — lucru 
firesc dacă amintim că multe din 
aceste cărți s-au alcătuit din agluti
narea unor materiale destinate pre
sei cotidiene — pornește si Dragomir 
Magdin in „Clipe la țărmul veacu
lui" (editura „Albatros"). Calitatea 
sa de reporter la un cotidian central 
i-a ușurat accesul la un peisaj larg, 
divers ; de aceea, varietatea fiind 
alta, a hotărit alcătuirea sumarului 
din succinte micromonografii cu o 
tematică dată. împlinirea a patru 
decenii de la naționalizare îi oferă 
posibilitatea să urmărească destinul 
unor localități, Întreprinderi și oa
meni împlinit în anii construcției 
socialiste. Remarcabil apare repor
tajul despre evoluția uzinelor „Gri

tării artei contemporane. 
Octav Grigorescu, Ileana 
Micodin, Fred Micoș, Ma
riana Petrașcu, Vasile Pin- 
tea, Marcel Chimoagă, 
Mircea Dumitrescu, Ion 
Stendl, Ion State, Done 
Stan, Ladislau Feszt, Cori
na Beau Angheluță, Adrian 
Dumitrache — pentru a 
aminti doar citeva nume — 
și-au adus contribuția la 
dezvoltarea acestui dome
niu atît prin gravura tra
dițională implicind gravura 
pe metal, litografia, gravu
ra pe lemn în fibră, cit și 
prin metode ale graficii 
mai moderne obținute cu 
mijloace tipografice. Este 
un domeniu care atestă atit 
continuarea unor tradiții 
spirituale constructive, cit

le să se impună cu autori
tate in spațiul sensibilității 
contemporane. Constatăm 
astfel, de-a lungul ultime
lor decenii, o evidentă ten
dință de a încorpora. în 
limbaj specific, o vibrantă 
tensiune provocată de am
plificarea registrului tema
tic. Marile manifestări co
lective de artă româ
nească, expozițiile orga
nizate pe criterii tema
tice sau obișnuitele ma
nifestări republicane ale 
graficii românești au pus 
in valoare lucrări in care 
încărcătura spirituală a 
vremii și-a aflat o riguroa
să motivare din punctul de 
vedere al mijloacelor plas
tice de exprimare. Fără în
doială -că și manifestările

deschisă de curind tn săllla 
Muzeului de artă al Repu
blicii a constituit, în sensul 
cel mai deplin al cuvîntu- 
lui, o adevărată demonstra
ție de măiestrie a artei 
gravurii. O demonstrație a 
faptului că acest artist 
prematur dispărut, artist 
a cărui activitate însumea
ză doar două decenii, a 
știut să reconcilieze valori
le clasice ou acelea ale 
modernității, impunînd un 
punct de vedere care îl 
singularizează în contextul 
gravurii contemporane ro
mânești. „Este un adevăr 
incontestabil că realitatea 
rămîne sursa inepuizabilă 
a oricărui act de creație, 
dar, prin folosirea unor 
mijloace de expresie adec-

GRAFICA - O ARTĂ 
A PREZENTULUI

și o continuă autodepășire. 
Aflați în fața unor variate 
posibilități de expresie, 
graficienii au ales de fie
care dată modalitatea care 
răspundea cel mai bine 
sensului pe care doreau 
să-1 imprime lucrărilor, au 
explorat cu îndrăzneală și 
sensibilitate aspecte ale 
vieții contemporane cu im
portantele ei mutații socia
le și tehnice.

în procesul atît de unic 
și de complicat de investi
gare și de transfigurare a 
realităților înconjurătoare 
în imagini de artă, mulți 
dintre creatorii contempo
rani s-au oprit la mijloa
cele expresive ale gravurii, 
întemeindu-se pe o tradiție 
oe ține pe de o parte de o 
acută participare ,a grafi
cienilor la viața socială a 
țării, în privința motive
lor de inspirație, iar pe de 
altă parte de o bună stăpi- 
nire a tehnicilor pe care 
genurile variate ale acestei 
arte le implică, an de an 
repertoriul stampei româ
nești a înregistrat. remar
cabile creșteri calitative.

Confruntarea cu eveni
mentele cele mai de seamă 
ale trecutului sau cu ade
vărate puncte de relief ale 
prezentului, pasiunea pen
tru mișcarea complexă a 
faptelor acestui prezent, 
marile realizări create de 
mintea și mina omului au 
constituit surse de inspira
ție pentru lucrări care adu
ceau adevărate mărturii a- 
supra unui timp istoricește 
determinat, lucrări capabi-

personale de grafică se 
singularizează ta măsura ta 
care ele pun ta evidență 
ginduri și observații iscate 
de prezența graficienilor 
în mijlocul realităților con
temporane. Cîteva aseme
nea expoziții deschise in 
răstimpul ultimelor luni 
ne-au atras atenția dta nou 
asupra pasiunii unor ar
tiști de a pune ta valoare 
modernitatea, complexita
tea structurală a domeniu
lui. Fără îndoială că gra
vura. asemenea altor dome
nii artistice, a fost și este 
marcată de transformările 
progresive petrecute pe 
un plan mai general ta 
arta contemporană. Dacă 
pictura, de exemplu, a a- 
juns, prin decantări secu
lare, să fie considerata o 
tehnică a sensibilității poe
tice, este la fel de adevărat 
că gravura, ta urma unor 
șlefuiri la fel de îndelun
gate, a ajuns să fie consi
derată o arta a ideii, o artă 
ta care prinde contur viața 
superioară a spiritului. 
Mijloacele tehnice de im
primare rămta tasă în 
mare măsură aceleași. Gra
vura — sau stampa, numita 
astfel cu un termen mai 
general — ia naștere în ur
ma presării pe hîrtie a unei 
plăci de metal, piatră, li
noleum. lemn pe care a 
fost dispusă cerneala. Pe 
placa de imprimat a fost 
trasat ta prealabil desenul 
(ta relief, în adincime sau 
în suprafață).

Expoziția cu caracter re
trospectiv George Leolea,

vate propriei tale ființa 
creatoare, realitatea poala 
căpăta sensuri noi, poate 
deveni mesaj, simbol" — 
mărturisea George Leo- 
lea. Cuvintele sale reluate 
în prefața catalogului â- 
cestei expoziții aduc o tul
burătoare profesiune de 
credință. Lucrările axate 
mai ales pe tehnici ale 
gravurii ta metal, dar și 
exemplarele privind Ilus
trația de carie, pornind de 
la realitate, aduc ta sintaxa 
variate elemente ale peisa
jului, scene cu personaje, 
portrete ori compoziții cu 
sens simbolic întrunite 
laolaltă.

Ciclurile de lucrări, ca și 
gravurile de sine stătă
toare intitulate „Seri do
brogene", „Oamenii și 
locurile lor", „Din istoria 
clasei țărănești. Primăvara, 
Hotărirea, Lupta, Prefa- 
oeri", „Peisaj industrial I, 
II", „Modificări ta peisaj", 
„Schiță de portret ta pei
saj", ilustrațiile la „înge
rul a strigat" de Fănuș 
Neagu. ne-au dovedit că 
arta lui George Leolea este 
o artă de sensibilitate, dar 
și de acuitate a notației 
grafice, a arabescului de 
linii ce constituie compo
ziția imaginii. Retrospec
tiva din sălile Muzeului de 
artă s-a impus atenției și 
interesului unanim prin 
forța și ineditul expresiei. 
Ea a oferit privitorului căi 
de descifrare a raportului 
intre actual și peren. între 
specific și valoare, dincolo 
de care însă importante

vița Roșie" sau ineditul „Schimbări 
de macaz în vechi noduri de cale 
ferată", care surprinde mișcarea 
spectaculoasă spre nou a unor vechi 
centre feroviare ca Adjud, Beclean, 
Roșiori de Vede, Pașcani, tot atîtea 
prilejuri de cuprindere a dimensiu
nilor actuale ale vieții unor localități 
unde se întîmplau prea puține eve
nimente. Lumea satului, mai ales a 
Banatului natal, primește drept de 
viețuire prin cîteva „preumblări" 
în memoria copilăriei și a tine
reții, de unde extrage savuroase 
pagini de notație și izbutite portrete 
umane. Apropiate ca factură sînt și 

eșantioane umane

acele „Efigii sentimentale", îmbinare 
de memorialistică pitorească și con
semnare atentă a dialogurilor pur
tate cu diverși interlocutori repre
zentativi pentru 
și profesionale. Ciclul dedicat ma
relui fiuviu, mai ales ctitoriilor lu
minii fără egal de la Porțile de 
Fier, se întemeiază pe investigarea 
laborioasă a surselor direct vizibile 
sau cu concursul unor participanți 
la realizarea lor. Modalitățile de 
asimilare a realității imediate rămin 
in continuare nu numai temeiul 
informativ al reportajului, sursa 
primordială ce se cere „transcrisă" 
în forme personale, individualizate, 
ci și „amprenta" inconfundabilă a 
fiecărui autor. Dragomir Magdin 
preferă ochirea repede, aparent de 
suprafață, dar care ascunde, dincolo 
de presupusa facilitate, capacitatea 
de a vedea esențialul, interrelațiile 
faptelor, alcătuirea lor umană com
plexă.

Arealul publicistic in care se în
scrie și reportajul, preocupat tot mai 
rar să fie „literar" — cel puțin 
la nivel declarativ, pentru că virtu
țile reale tot in acest spațiu trebuie 
găsite — iși asociază tot mai frec
vent mijloacele interviului adaptate 
ad-hoc încercărilor de Surprindere a 

universului cotidian. Inovația se cere 
consemnată ca atare, acceptată sau 
nu numai după analiza modurilor 
particulare de cuprindere în cărți.

O situație concretă se • întîlnește 
în volumul lui Ovidiu Ioanițoaia, 

' „Intîmplări din realitatea imediată" 
(editura „Eminescu"), atașat formal 
genului publicistic al interviului, în 
substanță reportaj deghizat, saturat 
de dialog și context dramaturgie. 
Publicistul are întotdeauna un in
terlocutor, în general oameni deose
biți, cu suprafață intelectuală dove
dită, cu ajutorul cărora investighea
ză minuțios deopotrivă biografii re

levante, exemplare, am spune, dar 
și obiectivează prin bogate narațiuni 
o realitate dinamică, plină de inedit 
și farmec. Reporterul se metamor
fozează într-un complicat, aparent 
spontan chestionar cu care iși ase
diază cu aplomb interlocutorul încît 
de multe ori limitele dintre interlo
cutori se șterg pentru a se revărsa 
în matca comună a materiei narate. 
De aici rezultă un text fluid, antre
nant, o vioiciune de spirit sprințară, 
ușor căutată sau livrescă, cu un 
important coeficient de spectaculos 
sesizabil de la alcătuirea frazelor 
interogative pînă la rezistențe de 
circumstanță a intervievaților. Dar 
cine sint aceștia ? Academicieni, 
cercetători, medici, profesori, inven
tatori, remarcabili prin opera lor. 
Fiecare se oprește asupra domeniu
lui specific din care extrage expe
riența personală, faptul inedit, inimi
tabil colorat de afectivitatea speci
fică. Un geograf povestește despre o 
călătorie în Antarctida, un chirurg 
dezvăluie secretele operației pe cord 
deschis, un specialist în tribologie 
dă detalii interesante despre feno
menele de frecare, ungere șl uzare 
a agregatelor mecanice, alții despre 
modalitatea obținerii marilor recolte, 
pentru ca, în final, un ilustru repre- 

rămin probitate*  profe
sională, tonul grav care 
particularizează lucrările. 
Există in aceste lucrări o 
subiectivitate complex in
tegrată, o raportare plină 
de sensibilitate la ceea ca 
am putea numi elementul 
specific, caracteristica mo
tivului abordat ; există o 
experiență proprie struc
turată intr-o relație com
plementară cu creația unor 
contemporani de prestigiu 
cum ar fi Vasile Kazar — 
profesorul său de la Insti
tut. sau Marcel Chirnoagă. 
In acest an al sărbătoririi 
centenarului eminescian, 
expoziția unul alt cunoscut 
și apreciat gravor — Ion 
Panaitescu, aducea, la gale
riile Siimeza. ca un omagiu. 
20 de ilustrații la poezii da 
Mihai Eminescu. Arta a- 
cestui adevărat maestru 
ai gravurii contemporana 
era. de asemenea, pusă în 
valoare de ilustrații la 
poezia de Ion Barbu, la 
basme populare și poves
tiri de Petre Ispirescu, de 
ciclul „30 de zile ale unei 
luni oarecare". Gravurile 
In metal, dar și xilogravu
rile, desenele dezvăluiau în 
Ion Panaitescu un analist 
subtil al imaginii, capabil 
să reconstituie, pe urmele 
textului literar, o întreagă 
atmosferă de spiritualitate. 
Erau lucrări capabile să 
dezvăluie un talent sigur 
pe mijloacele sale, echili
brat și sobru. Alte expo
ziții de grafică ale unor 
creatori aflați tn pragul 
unor decisive clarificări
— ne referim de exemplu 
la expoziția Iul Nicolae 
Fierea (galeriile Orizont) 
•au Ion Timar (galeriile 
„Căminul artei" . — etaj), 
ca și desenele de reală 
sensibilitate cromatică ale 
Deliei Sechel (Galeriile 
„Căminul artei" — parter)
— ne-au atras, de aseme
nea. atenția asupra faptului 
că grafica rămîne un mar
tor sensibil Ia expresivita
tea umanului, un martor 
obiectiv fată de marile iz- 
binzi ale efortului ome
nesc. indiferent de dome
niul ta care se va fi desfă
șurat, dar deopotrivă sen
sibil la meșteșugul da artă 
superior. închizind ta spa
țiul lor experiențe trăite, 
aceste lucrări și ta general 
lucrările de grafică ale ul
timilor ani fac obiectiv 
posibile noi experiențe, noi 
acumulări. Mesajul social 
pe care grafica îl conține 
(implicit sau explicit), fa
vorizat și de largile posibi
lități de multiplicare șl 
răsptadtae, li conferă ta 
continuare avantajul de a 
fa un gen cu adinei ecouri 
ta conștiință.

Marina PKEUTU

o experiență 
a fi luată in

zentant al medicinii să rememoreze 
felul cum l-a vindecat pe Tudor 
Arghezi și să consemneze un mo
ment inedit din viața acestuia. Cum 
lesne se poate observa, excursul în 
realitatea imediată pune în operă 
experiențe deosebite, demne a fi cu
noscute pentru înalta lor Încărcătură 
omenească și felul de a răspunde 
întrebărilor puse de viață. Eroicul, 
excepționalul transformat în cotidian 
se derulează sub semnul firescului 
tocmai pentru că acești oameni de 
excepție știu că fapta lor trebuie să 
fie una obișnuită pentru a fi deplin 
omenească, modestia caracterizîn- 
du-i intru totul. In esență, cartea râ- 
mîne o alcătuire de fișe portretistice 
ale unor „personaje" reale ce se 
definesc în acțiune. Desigur, repor
terul deghizat se lasă acaparat de 
memoria interlocutorilor, prodigioa
să și originală, dar tot atît de ade
vărat este și faptul că pe cit de 
incisiv se arată In conducerea discu
țiilor, pe atît de liniare se dovedesc 
finalurile, uneori simple poante fără 
susținere. Ovidiu Ioanițoaia aduce 
prin volumul de față 
publicistică demnă de 
considerare.

Reportajul apare ca _ 
la tot mai puține concesii literaturii 
de ficțiune ; unii din autori fac din 
aceasta chiar un program expus tn 
cuvinte introductive sau finale pen
tru a se distanta de acele lucrări 
sentimentale, caduce, desprinse din- 
tr-o experiență de mult abandonată. 
Dar reportajul nu poate abandona 
expresia literară, valoarea cuvântului 
ca suport al ideii, plurivalenta me
sajului. pentru că. in definitiv, de 
aceea se și numește „reportaj lite
rar", adică folosește mijloacele lite
raturii aplicate la un fapt de viață 
concret, ce se oere surprins ca atare. 
Chiar autorii amintiți în aceste note 
sînt conștient! că metafora, imagi
nea convingătoare, portretul sugestiv 
sînt cuprinse în însăși calitatea spe
ciei. care nu poate rămîne la sim
pla consemnare h faptelor. O mini
mă transfigurare emoțională, speci
fică creației artistice, e necesară șl 
aici, realitate cuprinsă In cele mai 
bune pagini ale autorilor amintiți.

genul dispus

Emil VASILESCU
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La împăduriri, prevederi realizate 
în devans, dar și prevederi amînate

Devansînd considerabil calendarul 
și folosind din plin condițiile favo
rabile din această primăvară, lucră
torii ocoalelor silvice din județul 
Satu Mare au reușit ca să înscrie 
in bilanțul activității lor realizări 

«deosebite. Astfel, au fost împăduri
te 330 hectare în fond forestier de 
stat, alte 30 hectare pe terenuri de
gradate în cooperativele agricole, 
precum și 40 km de aliniamente cu 
puieți de dud și nuc. De asemenea, 
au fost realizate completări pe o su
prafață de 95 hectare, cît prevede 
planul, pe unele plantații executa
te acum doi ani, în care au rămas 
unele goluri.

Planul de Împăduriri pe ansamblul 
ocoalelor silvice din județ cuprinde 
775 hectare. După ritmul alert în 
care se desfășoară lucrările de Împă
duriri, se poate aprecia că, în cea 
mai mare parte, prevederile stabilite 
vor fi realizate în timp foarte scurt. 
Iată ce ne-a declarat, în această pri
vință, tovarășul Ionel Pop, șeful 
inspectoratului silvic județean : 
„Sarcinile ce revin silvicultorilor 
noștri pe Întregul an — regenerări 
prin împăduriri pe cale artificială, 
precum și în aliniamente — au fost 
realizate practic încă în cursul aces
tei primăveri. De asemenea, o supra
față de 140 hectare urmează să fie 
regenerată pe cale naturală. In 
schimb, se ridică semne de întreba
re în privința realizării planului de 
împăduriri pe 200 hectare terenuri 
excesiv degradate, aflate la coope
rativele agricole. Pină acum doar 
două unități — cooperativele agrico
le Livada și Pir — au trecut la 
plantat, celelalte invocînd lipsa fon
durilor necesare".

Acesta fiind tabloul acțiunilor des
fășurate în primăvara acestui an de 
silvicultorii din județul Satu Mare, 
să vedem ce se face practic pentru 
îndeplinirea obiectivelor stabilite. 
Să ne referim, în primul rînd, la 
asigurarea puieților necesari. Pentru 
a se putea executa împăduririle-pe 
suprafețele planificate, inspectoratul 
silvic a apreciat că este nevoie de 
peste 3 milioane de puieți care au 
fost asigurați în întregime. Ei sint 
alcătuiți in proporție de 50 la sută 
din specia stejar, iar restul din sal- 
cim, fag, rășinoase, la care se mal 
adaugă în proporții mai mici alte 
specii valoroase pentru lemnul lor : 
paltin, frasin, cireș, tel. Inspectora
tul silvic a realizat in aceas
tă primăvară și 11 hectare de 
răchitării pentru înființarea cărora 
s-au produs in pepiniera centrală 
silvică, cit și la cea de la Cărei două 
milioane de butași de salcie selec
ționată. Concomitent, silvicultorii

acționează pentru plantarea taluzu- 
rilor unor drumuri forestiere și pen
tru redarea în circuitul productiv a 
unor terenuri degradate din zona ni
sipurilor din Consiliul Agroindustrial 
Sanislău, replantarea de puieți de 
anin și frasin, între dune, unde nu 
crește nici un fel de vegetație.

într-o serie de ocoale silvice lu
crările de împăduriri sint avansate. 
La loc de frunte se situează distric
tele silvice Sanislău și Turț, brigă
zile silvice Pișcolt, Tarna Mare, Oțe- 
loaia, care au chiar un devans la 
împăduriri față de prevederile pla
nului. Rezultatele lor se datorează 
bunei organizări a muncii, defalcă-

ln județul Satu Mare 
este necesară o cooperare 
mai strinsă Intre silvicultori 

și agricultori

rii și urmăririi sarcinilor prin grafi
ce concrete pe șantierele de împădu
riri, asigurării din vreme a mate
rialului săditor și a forței’ de muncă 
necesare. De un real sprijin in rea
lizarea programului de impăduriri 
sint Organizațiile de tineret, care, in 
„Luna pădurii", au realizat planta
ții pe 200 hectare.

în contrast cu rezultatele bune 
obținute în districtele și brigăzile 
menționate, stadiul împăduririi in 
Districtul Silvic Livada nu este 
mulțumitor, în raport și cu po
sibilitățile existente. Avindu-se in 
vedere că acest district se află în 
zonă de clmpie, unde vegetația por
nește mult mal devreme și unde nu 
sint condiții grele cum sint acum 
bunăoară in zona colinar-montană a 
Negreștiului, este necesar ca lucră
rile de pregătire a terenului și de 
împădurire propriu-zisă să se in
tensifice considerabil. în acest sens, 
se impune un sprijin mai susținut și 
din partea consiliilor populare din 
comunele Livada, Orașu Nou, Turu- 
lung, care, în baza reglementărilor 
în vigoare au sarcina să mobilizeze 
cetățenii la acțiunile de împăduriri. 
Or, in aceste zile, se constată o slabă 
prezență pe șantierul de impăduriri. 
La inspectoratul silvic se recunoaște

VA INFORMAM DESPRE:

Instrumentele de economisire 
la C.E.C.

Pentru a satisface preferințele 
cela mai diferite ale cetățenilor. 
Casa de Economii și Consemna
țiuni pune la dispoziția depunăto
rilor o gamă largă de instrumente 
de economisire, care se deosebesc 
unele de altele printr-o serie de 
caracteristici și avantaje specifice.

Astfel, cetățenii care doresc ca 
economiile lor să sporească prin 
dobinzi au la dispoziție :
• libretul de economii eu do- 

bindă „Ia vedere" s
• libretul de economii cu depu

neri „pe termen" de cel puțin un 
an ;
• contul curent personal.
Depunătorii care doresc să bene

ficieze atit de dobinzi, cît si de 
ciștiguri in bani pot opta pentru :
• libretul de economii cu do- 

bîndă și ciștiguri.
Persoanele interesate In a-și spori 

economiile prin ciștiguri în bani 
.sau excursii beneficiază de :

• libretul de economii cu ciști
guri ;
• libretul de economii pentru 

turism ;
® obligațiuni C.E.C.
Varietatea instrumentelor de 

economisire oferă depunătorilor po
sibilitatea de a-1 alege pe cel pre
ferat. în ultimul timp, cunosc o 
mare extindere formele moderne de 
depunere și economisire, cum sint 
contul curent personal și depune
rile prin virament pe bază de con- 
simțămint scris.

Pentru a răspunde cererii depu
nătorilor de a-și economisi timpul 
liber. Casa de Economii și Con- 
semnațiuni a pus la dispoziția lor 
contul curent personal.

Contul curent personal se des
chide, la cererea persoanelor majo
re, la oricare suoursală sau filială 
C.E.C. din țară, pe baza unei depu
neri inițiale de minimum 100 
de lei.

Pentru deschiderea unul cont, 
solicitatorul depune la unitatea 
C.E.C. o cerere-tip și un formular 
cu specimenele de semnături ale 
titularului și persoanelor împuter
nicite a dispune de soldul contului.

Depunerile sint nominale. Ia ve
dere, cu sau fără clauză de împu
ternicire.

Din conturile curente personale 
se pot efectua plăți periodice prin 
virament pentru plata abonamente
lor telefonice, de radio și de tele
vizor, consumului de energie elec
trică șl de gaze naturale, impozite
lor, chiriei, primelor de asigurare.

preoum și pentru alte plăți care 
privesc pe titularii de conturi.

Titularii de conturi pot solicita 
unităților unde iși desfășoară acti
vitatea să li se depună pe bază de 
consimțămînt scris, parțial sau in
tegral, retribuția lunară In contul 
curent personal.

Prin efectuarea de restituiri în 
numerar, titularul poate indica și 
alte unități C.E.C. in afara celei la 
care este deschis contul.

La deschiderea contului, fiecărui 
titular i se pune la dispoziție un 
carnet de cecuri obișnuit sau, dacă 
dorește.- și un carnet de cecuri cu 
sumă limitată, care pot fi folosite 
pentru efectuarea de plăți în nu
merar sau prin virament din cont.

Venind în sprijinul- oamenilor 
muncii care doresc să devină depu
nători consecvenți. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni a introdus 
o modalitate simplă și avantajoasă 
de economisire : depunerile cu re
gularitate prin virament pe bază de 
consimțămînt scris.

Depunerile cu regularitate prin 
virament pe bază de consimțămînt 
scris sint deosebit de avantajoase 
pentru oamenii muncii, deoarece se 
pot economisi treptat sume însem
nate. evitîndu-se deplasările la 
unitatea C.E.C., ele efectuindu-se, 
în baza prevederilor H.C.M. nr. 
2 037/1969, direct de întreprinderea 
sau de instituția unde iși are locul 
de muncă depunătorul.

Depunerile se pot face pe unul 
dintre instrumentele de economisire 
puse la dispoziție de C.E.C.. la 
alegere.

Consimțămîntul poate fi modifi
cat, suma consimțită puțind fi ma
jorată sau micșorată. De asemenea, 
el poate fi revocat oricînd. la ce
rerea persoanei care l-a încheiat.

Formularul sau cererea de con- 
■imțămînt se depun la ghișeul 
C.E.C. (în lipsa acestuia la serviciul 
financiar) din unitatea unde lu
crează depunătorul, care se va 
ocupa de virarea sumei la C.E.C. 
înscrierea în libret a sumei virate 
se face de ghișeul C.E.C. sau de 
unitatea C.E.C. la care s-a virat de
punerea.

Restituirea sumelor economisite 
se poate face oricînd. total sau par
țial, la ghișeul C.E.C. de la locul 
de muncă al depunătorului sau la 
oricare altă unitate C.E.C.

Sumele economisite sint purtă
toare de dobînzi in funcție de in
strumentul de economisire pe care 
au fost depuse.

că în comuna Livada și-a făcut loc 
mentalitatea potrivit căreia acțiuni
le de impăduriri ar constitui o pre
ocupare care poate fi lăsată pe sea
ma altora. Șeful Inspectoratului 
silvic aprecia că din moment ce lo
cuitorii comunei Livada au nevoie 
de mari cantități de lemn, așa cum 
atestă numeroasele lor cereri, ei tre
buie să participe la acțiunile de îm- 
duriri pe șantierul care se află doar 
la 2 km de comună.

O atenție aparte trebuie acordată 
împăduririi terenurilor excesiv de
gradate deținute de mai multe coo
perative agricole. Așa cum se apre
ciază la inspectoratul silvic proble
ma poate fi rezolvată. Și aceasta pe 
considerentul că fiecărei unități în 
parte îi revin să planteze suprafețe 
mici, de ordinul a 2—5 hectare, cos
tul materialului săditor pentru un 
hectar nedepășind 2 500—3 000 lei. 
Consiliile populare au datoria să 
combată tergiversările și amînările 
de la un an la altul în realizarea 
acestei sarcini. împădurirea grabni
că a acestor terenuri ar contribui 
atit la asigurarea unor cantități mari 
de lemn, cît și la creșterea produc
țiilor vegetale în unitățile respecti
ve. Nu trebuie să se uite că perde
lele forestiere constituie redutabile 
obstacole in calea combaterii erozi
unii solului. Asemenea perdțje re
prezintă și un baraj în calea vîntu- 
lul, impiedlcînd spulberarea zăpezii 
de pe terenurile agrioole, facilitînd 
astfel inmagazinarea in sol a unei 
importante rezerve de apă atît de 
necesară plantelor.

Am ridicat această problemă con
troversată și la direcția agricolă ju
dețeană, unde inginerul Ioan Pop, 
director adjunct cu producția vege
tală s-a referit la aspectul finan
ciar. Propunerea care a fost 
formulată aici, deși susceptibi
lă de a fi îmbogățită, merită a 
fi luată în seamă pentru că ar 
putea să marcheze un Început de 
cooperare între părțile în cauză. S-a 
propus ca inspectoratul silvic să-și 
asume un rol mai important în ce 
privește împădurirea acestor tere
nuri, avindu-se în vedere că aces
tea vor intra în patrimoniul silvic. 
Indiferent pe ce cale se va ajunge 
la o soluție practică, important este 
ca aceasta să se materializeze în cît 
mai scurt timp. Chiar dacă In aceas
tă primăvară nu s-ar mai putea face 
prea multe în această privință, se 
poate cîștiga „terenul pierdut" în 
campania de impăduriri de ia 
toamnă .

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

—

PAROȘENI : Cărbune 
peste prevederi

Colectivul de muncă al între
prinderii Miniere Paroșeni, distins 
anul trecut cu Înaltul titlu de 
„Erou al Muncii Socialiste" pentru 
rezultatele deosebite obținute in 
întrecerea pentru a da patriei cit 
mai mult cărbune, acționează cu 
multă dăruire și abnegație in ve
derea înfăptuirii prevederilor de 
plan pe acest an și pe întregul cin
cinal. Aici, întregul proces de ex
tragere și transport al cărbunelui 
la suprafață este complet mecani
zat. Minerii de la Paroșeni rapor
tează realizarea peste prevederile 
de plan la zi a peste 10 000 tone 
cărbune destinat energiei și cocsi
ficării. Acest, frumos succes se da
torează folosirii la capacitate a 
mașinilor și instalațiilor, a timpu
lui de lucru, instaurării la fiecare 
loc de muncă a unui climat de or
dine și disciplină. De subliniat 
că, de la începutul actualului cin
cinal, minerii din Paroșeni au ex
tras, peste prevederile de plan, mal 
mult de 250 000 tone cărbune. 
(Sabin Cerbn).

CONSTANȚA : 
„Creativitate — calitate — 

productivitate”
Organizat la Constanta din ini

țiativa comitetului județean de 
partid, primul salon județean cu 
tema : „Creatlvitate-calitate-pro-
ductivitate" se constituie intr-o fru
moasă încununare a rezultatelor 
obținute De tărimul creației tehni- 
co-șt.iintifice de către oamenii mun
cii din această parte a tării. Sint 
prezentate peste 200 de panouri sin
tetice. numeroase invenții, inovații, 
soluții tehnico-economice. diverse 
alte exponate. Cu acest prilej au 
avut loc dezbateri, schimburi de 
experiență, mese rotunde și coloc
vii. care au scos, si pe această 
cale. în evidentă potențialul crea
ției tehnlco-stiintifice constăntene. 
Anul trecut prin aplicarea unul 
număr mare de invenții si inovații 
s-a obtinut o eficientă economici 
de peste 215 milioane lei. au fost 
soluționate peste 3 200 teme, cu o 
eficientă de peste 444 milioane lei. 
s-a realizat un număr de 1 122 mă
suri cuprinse în programele de or
ganizare si modernizare a produc
ției finalizate cu un spor anual de 
8,6 miliarde lei producție-marfă in
dustrială. Numeroase unități eco
nomice au fost premiate pentru re
zultatele deosebite obținute in 
acest domeniu. (Lucian Cristea).

CRONICĂ
Prin decret prezidențial:
— Tovarășul Decebal Urdea se 

numește in funcția de guvernator al 
Băncii Naționale a Republicii So
cialiste România și se eliberează din

funcția de președinte al Comitetu
lui de Stat pentru Prețuri ;

— Tovarășul Gheorghe Antonescu 
se numește in funcția de președinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Prețuri.

PARTIDUL COMUNIST DIN ARGENTINA

DOLJ: Realizări
Ferm hotărîți să transpună 

neabătut în viață aaralnile și 
orientările date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta con
sfătuire de lucru de la Comitetul 
Central al partidului, sondorii 
Schelei de Foraj Melinești, județul 
Dolj, obțin noi și importante suc
cese în întrecerea socialistă. Așa 
cum ne spunea inginerul Gheorghe 
Fiorea, șeful serviciului planificare 
al schelei, oamenii muncii de aici 
au îndeplinit, cu două săptămîni 
mai devreme, indicatorii de plan

ale sondorilor
prevăzuți pentru primul trimestru 
al anului. Avansul cîștigat va per
mite sondorilor de la Melinești să 
foreze, peste prevederile perioadei, 
aproape 3 000 metri liniari și să în
ceapă în avans lucrările de foraj 
la două sonde. Succesul obținut 
are la bază mai buna organizare a 
muncii, scurtarea timpului de de- 
montaj — transport — montaj, fo
losirea metodelor înaintate de fo
raj și a fluidelor tratate cu aditivi 
din producție indigenă, care au 
permis creșterea randamentului in
stalațiilor. (Nicolae Băbălău).

BACĂU : Producție suplimentară cu consumuri reduse
în industria județului Bacău, 

preocuparea permanentă pentru 
funcționarea cu înalt randament a 
utilajelor și instalațiilor și crește
rea pe această bază a productivi
tății muncii s-a concretizat în ob
ținerea unor însemnate sporuri 
de producție. Astfel, de la începu
tul anului au fost realizate în plus 
față de sarcinile de plan circa 
2 000 armături industriale din fon
tă și oțel, 
utilizabile, 
electrică, 
2 500 mc 
însemnate 
mobilier din lemn, confecții textile 
și alte produse necesare economiei

1,5 milioane mc gaze
66 000 kWh energie 

3 000 tone clor lichid, 
cherestea, precum și 

cantități de cărbune.

naționale. De remarcat că aeeste 
sporuri de producție au fost obți
nute în condițiile în care, prin a- 
plicarea măsurilor de perfecțio
nare și modernizare a proceselor 
de producție prevăzute in progra
me, au fost economisite importan
te cantități de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie elec
trică. Cele mai bune rezultate au 
fost înregistrate de colectivele de 
muncă de la întreprinderea Meta
lurgică și întreprinderea Mecanică 
Bacău, întreprinderea de Utilaj 
Chimic Borzești, întreprinderea 
Minieră Comănești ți întreprinde
rea de Postav Buhuși. (Gheorghe 
Baltă).

VRANCEA: Generalizarea experienței înaintate
Realizările din domeniul creației 

tehnico-științifice, parte integrantă 
a programului de organizare și 
modernizare a producției, modul 
cum se acționează și rezultatele 
practice ale preocupărilor privind 
înnoirea produselor, pentru dezvol
tarea activității de recondiționare 
a pieselor și subansamblelor, de

valorificare a materialelor recu
perabile și-au aflat o prezentare 
sintetică în cadrul unei expoziții 
organizate la Focșani. Ea se con
stituie într-un larg schimb de ex
periență între unitățile industriale 
din județul Vrancea. (Dan Drăgn- 
lescu).

Activizarea tineretului
în lupta socială și politică

tn politica Partidului Comunist din Argentina, un loc de teamă II 
ocupă activizarea tinerei generații in lupta tocială ți politică. Aspecte 
ale acestei activități sint prezentate Intr-un articol semnat de Angel 
Negri, membru al C.C. al partidului, tn articol se arată :

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite etști- 
gătoare la tragerea la sorți lunară 

din 31 martie 1989
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1 94826 30 50 000
1 38575 59 50 000
1 57538 45 50 000
1 51225 72 50 000
1 95063 124 40 000
1 17951 76 40 000
1 58649 104 40 000
1 32438 166 40 000
1 64569 174 40 000
1 85760 111 30 000
1 04667 104 30 000
1 00919 115 30 000
1 09602 216 30 000
1 52795 04 30 000
1 62945 89 30 000
1 26659 09 20 000
1 05807 154 20 000
1 67763 08 20 000
1 90409 144 20 000
1 81289 32 20 000
1 93202 128 20 000
1 46048 78 20 000
1 66469 42 10 000
1 91945 194 10 000
1 92647 183 10 000
1 53829 96 10 000
1 31931 21 10 000
1 52615 184 10 000
1 82213 146 10 000
1 81004 217 10 000
1 16514 71 5 000
1 56231 100 5 000
1 43528 52 5 000
1 65953 81 5 000
1 0163? 148 5 000
1 29790 196 5 000
1 01495 195 5 000
1 41956 14 5 000
1 80450 185 5 000
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3 000
100 019 78 2 000
100 786 224 2 000

1 000 27 52 1 000
1 000 95 10 800
1 000 13 146 800
1 000 07 125 800
1 000 20 90 800
1 000 69 209 800
1 000 92 190 800
7 339 TOTAL 7 345 000

Cîștigurile întregi revin obliga
țiunilor de 200 de lei. în valoarea 
cîștigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor 
tigătoare.

Plata cîștigurilor se 
prin sucursalele, filialele 
le C.E.C.

La obligațiunile C.E.C.
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—225, la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia in consi
derare.

teșite cîȘ'

efectuează 
și agenții-

din seriile

tv
13,00 Telex
13,03 La sflrșit de sâptâmtnă (color)
14,43 Săptămîna politică
15,00 închiderea programului
18,00 Telejurnal • 1 Mal — raport mun

citoresc
19.20 Sub tricolor, sub roșu steag. 

Versuri patriotice, revoluționare 
(color)

19,35 Teleenciclopedia (color)
20,05 Șlagfire ’89 (color)
20,40 Film artistic. ,«Aventurile iui Mark 

Twain"
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter

valul 1 aprilie (ora 20) — t aprilie (ora 
20). In țară t vremea va ti în general 
instabilă, cu cerul mal mult acoperit, 
în jumătatea de nord a țării șl tem
porar noros în celelalte regiuni. Se vor 
semnala ploi, care vor avea șl caracter 
de aversă. In jumătatea de nord a țării 
șl pe arii mal restrânse în celelalte re
giuni. La munte și în regiunile nordice, 
trecător, precipitațiile pot fi și sub for
mă de lapovlță și ninsoare. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat, cu unele 
intensificări de scurtă durată în estul 
țării și la munte. Temperaturile mini
me, în general, vor fi cuprinse între 
zero și 10 grade, Iar maximele vor 
marca o scădere șl se vor situa Intre 
8 și 16 grade, în jumătatea de nord a 
țării, și între 16 și 23 grade, în celelalte 
regiuni, izolat mai ridicate, tn Bucu
rești : vremea va fi In general instabilă, 
cu cerul temporar noros. Trecător, va 
ploua. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat. Temperaturile minime se vor 
situa între 4 și 7 grade, Iar maximele 
Intre 18 șl 22 grade.

De calea pe care merge tineretul 
depinde viitorul fiecărei țări. în Ar
gentina, tinerii și tinerele intre 15 șl 
24 de ani prezintă o importantă for
ță productivă și intelectuală : la o 
populație de 30 milioane de locuitori, 
4,5 milioane sint tineri, din care 1,180 
milioane lucrează ca salariat!, iar 
peste 2,8 milioane învață în școli me
dii și superioare. Partidul nostru tre
buie să folosească potențialul acestui 
tineret, antrenîndu-1 in lupta socială 
și politică. Măsura în care comuniștii 
vor rezolva această problemă depin
de îndeosebi de imaginea partidului 
nostru, de justețea liniei pe care a 
ales-o, de atractivitatea ideilor și lo
zincilor sale în rindul tinerilor argen
tinieni.

în prezent, P.C. din Argentina ana
lizează trecutul în spirit critic și au
tocritic. Partidul a elaborat căile de 
acțiune pentru întărirea indepen
denței naționale și construirea socia
lismului, a pus din nou problema pu
terii, legînd-o de ideea eficienței a- 
vangardei. Nu este un secret că în 
trecut comuniștii argentinieni nu s-au 
situat pe o poziție suficient de fermă 
tn ceea ce privește coeziunea mase
lor. Chemînd la o unitate largă, noi 
am acordat prioritate, in esență, 
alianțelor cu grupările politice bur
gheze, nerecunoscînd rolul altor or
ganizații de stingă. Aceasta a dus la 
o anumită scădere a încrederii față 
de comuniști, inclusiv în rindul unei 
bune părți - a tinerei generații. Iar 
acum nimic nu este mai important 
pentru noi decât redobîndirea încre
derii tineretului și a întregului po
por argentinian față de comuniști și 
alte forțe de stingă.

înfăptuirea obiectivelor partidului 
nostru depinde de clasa muncitoare, 
de ceilalți oameni ai muncii, de în
tărirea forțelor de stingă, a tendin
țelor revoluționare în rindul peroniș- 
tilor, radicalilor și altor organizații 
politice. Apar acum condiții pentru 
crearea unui front politic social cu 
participarea forțelor largi populare, 
antiimperialiste, democratice. Se in
tensifică lupta pentru revendicări e- 
conomice. Oamenii muncii recurg la 
asemenea forme ale ei ca grevele, 
marșurile și demonstrațiile, ocuparea 
întreprinderilor. Pe baza propriei ex
periențe politice, masele simt nece
sitatea unor acțiuni comune. în rin
dul poporului, îndeosebi al tineretu
lui, se întărește încrederea în efi
ciența căii propuse de forțele de 
stingă. în lupta socială, în primul 
rînd în mișcarea muncitorească, tine
retul ocupă un loc tot mal proemi
nent. Din rîndurile sale se afirmă noi 
mllitanți.

Tocmai de aceea, noi acordăm o 
atenție deosebită tineretului munci
toresc. El este chemat să joace un 
rol crescând in lupta pentru unitatea 
de clasă', pentru intensificarea activi
tății de partid în rindul proletariatu
lui industrial, al oamenilor muncii 
din sfera comerțului și serviciilor. 
Crește rolul tinerilor și tinerelor în 
mișcările sociale și organizațiile de 
masă, in cadrul diverselor asociații, 
în numeroase dintre acestea se creea
ză comisii ale tineretului.

Nu ne Îndoim că politica partidu
lui nostru va cîștiga de partea sa in 
măsură crescîndă mișcarea tineretu
lui, in primul rind a tineretului mun
citoresc. în felul acesta vom reuși să 
depășim experiența negativă din tre
cut, neîncrederea față de partid. Con
siderăm că putem să înfăptuim efec
tiv această sarcină numai ințelegind 
interesele și cerințele tineretului, 
desfășurind lupta pentru țelurile sale

concrete In corelație cu mișcarea pen
tru eliberare socială.

Ce-i frămintă în prezent pe tinerii 
muncitori 7 în sfera economică este 
practicată desnaționalizarea între
prinderilor de stat, acordarea de 
privilegii marelui capital autohton șt 
străin. Continuă să se plătească do- 
binzile la datoria externă imorală. 
Toate acestea duc la creșterea șoma
jului. Numărul șomerilor se apropie 
de 1,5 milioane, iar această problemă 
afectează in modul cel mai acut ti
neretul, care nu poate găsi un prim 
loc de muncă. Scăderea nivelului de 
trai al oamenilor muncii lovește In 
generația aflată în formare. în mod 
acut se resimte problema insuficien
tei locuințelor. Tineri și tinere par
ticipă activ la ocuparea terenurilor 
în zone din apropierea orașului Bue
nos Aires pentru a-și construi locu
ințe temporare.

Un detașament al mișcări! demo
cratice a tineretului In Argentina 11 
constituie studențimea, intelectuali
tatea. Centrele studențești, federații
le regionale, Însăși federația studen
țească centrală participă activ la lup
ta politică. Tineretul studios luptă 
pentru apropierea procesului de invă- 
țămînt de cerințele dezvoltării țării, 
pentru participarea activă la autocon- 
ducerea universităților și școlilor pro
fesionale cu scopul de a le pune în 
serviciul promovării intereselor națio
nale și a eliberării sociale. Tendințele 
unitare sint destul de puternice in 
aceste medii. Un exemplu îl consti
tuie Frontul larg studențesc, tn ca
drul căruia comuniștii și alte cercuri 
democratice acționează împreună.

în agricultură, contopirea unei 
părți a latifundiarilor cu marea bur
ghezie, cu monopolurile autohtone și 
străine duce la stratificarea în conti
nuare a țărănimii, la creșterea pătu
rii țărănești cu pămînt puțin, care a 
pierdut, practic, posibilitatea de a-și 
asigura minimul necesar de bunuri 
pentru viață. Tinerii țărani nu mai 
au nici o speranță de a rămîne pe 
pămintul natal. Iar in oraș îi așteap
tă marginalizarea. în condițiile crea
te, noi subliniem cu amărăciune că 
munca la sate este veriga cea .mai 
slabă a activității Federației tinere
tului comunist și a partidului însuși. 
Comuniștii trebuie să se pătrundă de 
preocupările oamenilor muncii de la 
sate, să stabilească sarcini concrete 
de luptă. în acest spirit, P.C. din 
Argentina consideră că pămintul tre
buie împărțit in primul rînd țăranilor 
lipsiți de pămînt, inclusiv celor ti
neri. Acesta este unul din punctele 
reformei agrare propuse de partidul 
nostru și aii cărui conținut principal 

‘ constă in cooperativizarea agricul- 
■ turii.;

Tineretul In ansamblul său reacțio
nează furtunos la inechitățile sociale. 
Totodată, sentimentul mîndriei națio
nale și al conștiinței naționale este 
adine înrădăcinat în rindul tinerilor. 
Ei resimt puternic nedreapta situație 
cind Argentina, țară bogată, populată 
de oameni harnici, devine pe zi ce 
trece tot mai dependentă de băncile 
Internaționale. Iată de ce tineretul 
sprijină activ cererea comuniștilor de 
a se renunța la plata dobinzilor, la 
datoria externă și a datoriei înseși, 
înțelegînd că aceasta ar da posibili
tatea de a se rezolva multe proble
me economice și sociale.

Toate acestea ne dau încrederea că 
tînăra generație a Argentinei va lup
ta cu și mai mult succes pentru adin- 
cirea procesului de înnoiri, pentru 
eliberare socială, obiective funda
mentale ala politicii partiduluimentale 
nostru.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL. • Pe stadionul din 

Scomicești se va disputa astăzi me
ciul dintre echipele F.C. Olt si 
Steaua, contind pentru etapa a 21-a 
a campionatului diviziei A Ia fotbal. 
Partida va începe la ora 17. Celelalte 
jocuri ale etapei se vor desfășura 
mîine. după următorul program : 
Flacăra — F.C. Inter. Universitatea 
Cluj-Napoca — Oțelul. Universitatea 
Craiova — F.C. Farul, Sportul Stu
dențesc — S.C. Bacău. Rapid — Vic
toria. F.C. Argeș — F.C. Bihor. Di
namo — F.C.M. Brașov. Corvinul — 
A.S.A. Tg. Mureș. • Orașul sirian 
Latakia a găzduit meciul dintre se
lecționatele Siriei si Arabiei Saudite. 
contind pentru preliminariile campio
natului mondial de fotbal. Partida 8-a 
încheiat la egalitate : 0—0.

BOX. Cea de-a 18-a ediție * tra
diționalei competiții internaționale 
de box „Centura de Aur" se va des
fășura anul acesta la Sala „Rapid" 
din Capitală în perioada 4—9 
aprilie. La turneu și-au anuntat 
participarea puglliști din Bulgaria, 
R. P. Chineză. R.P.D. Coreeană. 
Cuba. R. D. Germană. Japonia, 
Turcia. U.R.S.S. și România.

Marți si joi vor avea loc cîte 
două gale preliminare, de la orele 
15,30 și 18,30, miercuri o singură 
reuniune de la ora 14. vineri sint 
programate, de la orele 16 si 19

cele două reuniuni semifinale, iar 
duminică — finalele, de la ora 10.

PATINAJ. Sezonul intern de pa
tinaj artistic se Încheie o dată cu 
desfășurarea finalelor Campionatu
lui republican si ale „Daciaded" pen
tru seniori, competiție ce va fi 
găzduită sîmbătă și duminică de 
patinoarul din Galați, cu participa
rea celor mai buni sportivi din țară.

Simbătă dimineața sint prevăzute 
exercițiile impuse, iar după-amiază, 
de la oca 16 — programul original. 
Duminică dimineața, de la ora 9, 
campionatele Vor lua sflrșit. după 
programul liber. La sfîrșitul fiecărei 
reuniuni vor fi organizate demon
strații ale campionilor la diferite 
categorii de vîrstă.

TENIS DE MASĂ. Campionatul 
mondial de tenis de masă a continuat 
la Dortmund cu ultimele meciuri din 
grupele preliminare ale probelor ne 
echipe. în proba feminină, selecțio
nata României a întrecut cu 3—1 for
mația Franței. în urma acestei vic
torii. echipa României s-a calificat 
pentru faza următoare a competiției, 
urmînd să evolueze în grupa A. 
alături de formațiile R.P. Chineze, 
Iugoslaviei și Cehoslovaciei. Rezulta
te înregistrate tn proba masculină : 
R.F. Germania — Brazilia 5—0 ; Ja
ponia — Canada 5—1 ; Nigeria — In-

dia 3—1 ; Iugoslavia — Indonezia
5—0 ; Anglia — Finlanda 5—0 ; R.P. 
Chineză — Norvegia 5—0.

GIMNASTICA. Proba feminină din 
cadrul concursului internațional de 
gimnastică de la Leningrad a fost 
ciștigată de sovietica Irina Viatinina, 
clasată pe primul loc la individual 
compus cu 39,05 puncte, urmată in 
clasamentul final de Olga Straseva 
(U.R.S.S.) — 38.95 puncte. Gabriela 
Gheorghe (România) — 38.75 puncte, 
Ludmila * Stovceataia (U.R.S.S.) — 
38,60 puncte etc. în concursul special 
Pe aparate. Gabriela Gheorghe s-a 
clasat pe locul al doilea la bimă și 
pe locul trei la soi. sărituri și pa
ralele.

HOCHEI • în orașele norvegiene 
Oslo si Lillehammer au început în
trecerile Campionatului mondial_
hochei pe gheață (grupa B). Iată re
zultatele înregistrate în prima zi : 
Italia — Austria 4—3 (1—0. 0—1,
3—2) ; R.D. Germană — Franța 5—3 
(2-1................. -
marca
gia — . _ __  „ . _ .
• La Copenhaga s-a disputat 
de-al doilea ____ ___ _____
amical de hochei pe gheată dintre 
echipele Danemarcei și Japoniei. 
Hocheiștii niponi au terminat din 
nou Învingători, de data aceasta cu 
scorul de 7—5 (2—1, 2—1. 3—3)j.

de

1—1. 2—1) ; Elveția — Dane-
6—3 (5—0. 1—1, 0—2) ; Norve- 
Japonia 7—4 (2—2, 3—2. 2—0).

cel 
meci internațional
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• PERFORMANȚELE FIBRE

LOR CERAMICE. Un «rup de specia- 
' liști din Chicago a publicat concluziile unui 
i studiu referitor la calitățile izolatoare ale 

fibrelor ceramice montate pe pereții in- 
) teriori ai cuptoarelor industriale. Studiul 
i s-a desfășurat pe parcursul a opt ani și 
' a avut in vedere mai multe tipuri de fi- 
l bre ceramice. în total, au fost efectuate 
< 49 de seri: de încercări, în două cuptoare 
1 siderurgice, economia de energie fiind mă- i «urată comparativ cu izolarea tradiționa- 
’ lă a cuptorului cu un strat de cărămidă 
ț refractară de 47 cm. în principal, a reie- 
i șit că, prin dotarea cuptorului cu mal
* multe straturi de fibre ceramice, se reali- 
l zează o economie de energie de 57 la su-

tă.’ Dacă peste izolarea convențională se 
j aplică un strat special de fibre ceramice, 
i gros de 10 cm, se poate obține o economie
* de energie de 34 la sută. Iar prin utiliza- 
ț rea unui sistem automat de control al 
1 presiunii într-un cuptor echipat cu o izo-

lație de fibre ceramice se poate înregistra,

i

in total, o economie de energie de 77 la 
sută.

• DE LA 5 MILIARDE DE ANI- 
LUMINĂ. După ce a studiat, anul tre
cut, „Supernova 1987 A", prima stea de 
acest ti p care a putut fl observată de la 
primele faze ale exploziei sale, astrono
mul danez Norgaard-Nielsen a identificat 
o altă supernovă foarte îndepărtată.

Nu este vorba de o descoperire lntîm- 
plătoare, ci de un rezultat obținut in ca
drul unui program sistematic ce vizează 
descoperirea de supernove în galaxii în
depărtate, pentru aflarea de elemente sta
tistice referitoare la frecvența apariții! a- 
cestor spectaculoase fenomene. Metoda 
este simplă : ea constă în fotografierea 
galaxiilor îndepărtate și în repetarea ope
rațiunii după o anumită perioadă. Prin 
compararea clișeelor se poate pune în e- 
vidență intensificarea unei străluciri. O 
asemenea confruntare a clișeelor — reali
zate in august 1986 și un an mai tirziu — 

a scos la iveală o supernovă printre „o- 
biecte" cu luminozitate atit de slabă îneît, 
chiar mărite de 4 milioane de ori, sînt 
greu vizibile.

Studiul spectral a arătat că este vorba 
de o explozie de „tip I“, cel mai frecvent 
tip de explozie cosmică, a cărei strălucire 
este suficient de constantă spre a servi ca 
etalon de luminozitate și a permite, astfel 
estimarea distanțelor. Interesul major al 
punerii in evidență a acestei supernove 
constă în faptul că este cea mai îndepăr
tată stea de la care s-a primit vreodată 
un „mesaj individual". Ea se află intr-ade
văr la o distanță de cinci miliarde de ani- 
lurnlnă. Or, aceasta înseamnă că explozia 
a avut loc înainte de formarea Soarelui și 
a planetelor.

• SCUT PENTRU VENEȚIA. 
După ani de controverse asupra modalită
ților de prevenire a pericolului reprezentat 
pentru Veneția de inundații se pare că, 
în prezent, prind contur speranțe de salv
gardare a celebrului oraș-lagună din nor

dul Italiei. Nu de mult a și început testa
rea unei uriașe construcții numite „modul 
experimental electromecanic". Este vorba 
de o poartă de oțel cu lățimea de 17 me
tri, înălțimea de 20 de metri și grosimea 
de 4 metri, instalată pe fundul lagunei. 
Poarta reprezintă unul dintre segmenții 
care vor alcătui trei deschideri, a 400 de 
metri fiecare, în bariera artificială de pro
tecție. La nevoie, aceste deschideri vor fi 
barate, spre a proteja monumentele ne
prețuite ale Veneției de inundațiile provo
cate dg flux. :

Pentru ca bariera de protecție să nu 
apară ca un factor distonant în peisajul 
lagunei constructorii au adoptat soluția 
unor porți orizontale, așezate pe fundul 
mării, ușor de ridicat la 45 de grade și 
apoi de coborit, o dată cu retragerea ape
lor. Pentru păstrarea echilibrului ecologic 
al lagunei se are în vedere ca barierele să 
o închidă temporar doar pentru citeva 
zile.

• AVION-EXTINCTOR. Specia- 

liștil Întreprinderii de avioane din Harbin 
au realizat, în oolaborare cu alte unități 
industriale din R.P. Chineză, un hidroavi- 
on-cisternă de mare capacitate, destinat 
stingerii incendiilor de pădure. Aparatul 
poate decola și ateriza pe suprafața unor 
lacuri mari și mijlocii. în timp ce alu
necă pe apă, el iși poate reîncărca rezer
vorul în numai 15 secunde. împrăștierea 
apei se efectuează, de obicei, de la o înăl
țime de 30—50 metri. Noul avion are o au
tonomie de zbor de opt ore.

• CARBURANT NEPOLUANT.
Un grup de cercetători din cadrul Între
prinderii irlandeze „International Fuel 
Technology and Environmental Control" 
au pus la punct un nou tip de carburant 
denumit „Clearburn", care asigură redu
cerea cu 80 la sută a poluării mediului în
conjurător. Potrivit rezultatelor obținute 
de cercetători, costul noului tip de carbu
rant va fi cu 20 la sută mal redus decît al 
carburanților uzuali cu aceeași putere ca
lorifică. „Clearburn" suscită un interes de
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osebit, în primul rlnd deoarece specialiștii i 
consideră că, prin fabricarea sa pe scară 
largă, s-ar putea reduce simțitor poluarea » 
atmosferică pe întreaga planetă. Pînă in i 
prezent, mai multe Întreprinderi petroliere > 
britanice au anunțat că au în vedere să l 
producă noul tip de combustibil.

• TABAGISM - FRAGILITATE 
OSOASA. Potrivit unui document J 
O.N.U. recent prezentat în cadrul unui 
simpozion internațional găzduit la ■ Llsabo- i 
na, peste 300 de milioane de persoane vor 
suferi de osteoporoză în anul 2000. Prin
tre cauzele care determină creșterea nu
mărului persoanelor afectate de această 
maladie se citează, în afară de modul de 
alimentație, sedentarismul și tabagismul. 
Osteoporoza, respectiv atrofia masei osoa
se, cu mărirea cavităților medulare, con
tribuie la creșterea incidenței fracturilor, 
chiar și la eforturi reduse. în cadrul sim
pozionului de la Lisabona au fost dezbă
tute și o serie de modalități de prevenire 
a acestei afecțiuni.



Pentru dezvoltarea cooperării tehnice 
și științifice româno-sovietice

• MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
N. Chilie transmite : La Moscova 
au avut loc intilniri intre tovarășul 
Ion Ursu, prim-vicepreședinte al Co
mitetului Național pentru Știință și 
Tehnologie, și conducerile Comitetu
lui de Stat pentru Știință si Tehnică 
și Academiei de Științe ale U.R.S.S.

Cu acest prilej, din partea tova
rășei academician doctor ■ inginer 
Elena Ceaușescu, prim viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Consiliului Național al Științei și în- 
vătămintuiui. s-au transmis tovară
șului Boris Tolstih. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de, Stat pentru Știință și 
Tehnică, și tovarășului Gurii Mar- 
ciuk. președintele Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., oambnilor de știință 
sovietici salutări cordiale, însoțite 
de urări de noi succese în activitatea 
pe care o desfășoară pentru dezvol
tarea științei și tehnicii in Uniunea 
Sovietică.

Tovarășii Boris Tolstîh, și Gurii 
Marciuk, exprimînd mulțumiri, în 
numele instituțiilor pe care le re
prezintă. al oamenilor de știință so
vietici. au rugat să se transmită to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu cele mai alese urări

de noi și importante succese în acti
vitatea de inaltă răspundere consa
crată dezvoltării științei, tehnologiei 
și invățămîntului în Republica So
cialistă România.

In spiritul hotărîrilor stabilite cu 
prilejul întîlnirii româno-sovietice 
la nivel înalt din octombrie 1988, au 
fost examinate stadiul și rezultatele 
cooperării tehnico-științifice dintre 
cele două țări și au fost convenite 
•măsuri comune pentru intensificarea, 
în continuare, a acestei activități, 
pentru creșterea eficientei si dez
voltarea specializării si cooperării în 
producție, pe baza utilizării rezulta
telor tehnico-științifice obținute în 
comun.

La întîlniri a participat Ion Bucur, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Moscova.

Academicianul Ion Ursu a avut, 
de asemenea. întîlniri la institute de 
cercetare sovietice din Moscova, cu 
acad. A. M. Prohorov, membru al 
Prezidiului Academiei de Științe a 
U.R.S.S., laureat al Premiului Nobel, 
directorul Institutului de fizică ge
nerală al acestei academii, cu alți 
oameni de știință și specialiști so
vietici.

împotriva planurilor N.A.T.O, de modernizare 
a rachetelor cu rază scurtă de acțiune

LONDRA 31 (Agerpres). — Orga
nizația britanică „Campania pentru 
dezarmare nucleară" (C.D.N.) a 
lansat un apel în vederea organi
zării unei demonstrații de protest 
împotriva planurilor de înarmare ale 
N.A.T.O., în primul rînd împotriva 
modernizării rachetelor cu rază 
scurtă de acțiune. La 4 aprilie, ziua 
aniversării înființării pactului nord- 
atlantic, mii de oameni vor forma

un lanț viu, în centrul capitalei bri
tanice, în fața principalelor minis
tere. Președintele C.D.N., Bruce 
Kent, a declarat : „Anual cele 16 
țări membre ale N.A.T.O. cheltuiesc 
peste 100 miliarde lire sterline pen
tru scopuri militare, în timp ce în 
Marea Britanie au fost reduse dras
tic mijloacele pentru obiective so
ciale".

declararea teritoriului 

țării zonă liberă de arme nucleare

IRLANDA: Cereri pentru

DUBLIN 31 (Agerpres). — Organi
zația „Campania pentru dezarmare 
nucleară" din Irlanda a cerut intro
ducerea unei legi care să declare 
teritoriul țării zonă liberă de arme 
nucleare. O petiție în acest sens a 
fost transmisă deputaților din Parla
mentul irlandez. Pe de altă parte, 
într-o scrisoare adresată Ministerului 
de Externe irlandez, conducătorii

Uniunii adversarilor armelor atomice 
au protestat împotriva vizitelor în 
porturile irlandeze a unor nave de 
război americane cu combustibil nu
clear. Raymond Crotty, candidat în 
alegerile pentru Parlamentul (vest) 
european, a declarat. că instituirea 
unei zone libere de arme nucleare în 
Irlanda decurge direct din statutul 
de neutralitate al țării.

ÎN POFIDA OPOZIȚIEI OPINIEI PUBLICE JAPONEZE

Continuă activitatea pentru realizarea avionului
de luptă nipono-american FSX

TOKIO 31 (Agerpres). — în pofida 
opoziției crescînde a opiniei publice 
nipone, în Japonia se continuă acti
vitatea în vederea realizării, îm
preună cu S.U.A., a avionului de 
luptă FSX. Deși nu a fost obținut 
încă acceptul părții americane, Agen
ția niponă pentru apărare a semnat 
cu societatea Mitsubishi un contract 
de proiectare in valoare de 10,5 mi

liarde yeni. Activitatea de proiecta
re va începe după ce Senatul S.U.A. 
va aproba vinzarea către Japonia a 
tehnologiei necesare construirii avio
nului de luptă. Numeroși senatori 
americani și-au manifestat dezacor
dul față de acest proiect, temîn- 
du-se de concurența japoneză în do
meniul construirii de avioane mili
tare.

CENTENARUL EMINESCU
Amplă manifestare literar-artistică la Beijing 

dedicată memoriei marelui poet român
BEIJING 31 (Agerpres). — Sub 

egida Asociației Scriitorilor din R.P. 
Chineză, la Beijing a avut loc o 
manifestare literar-artistică închi
nată memoriei marelui poet român 
Mihai Eminescu.

In deschiderea manifestării, Deng 
Youmei. membru al Prezidiului 
Asociației Scriitorilor, a evidențiat 
rolul lui Eminescu in literatura na
țională și locul său în tezaurul civi
lizației universale. Vorbitorul a sub
liniat că. prin gindirea sa filozofică. 
Eminescu se bucură de o mare apre
ciere si înțelegere in rîndul poporu
lui chinez. ..Pentru aceasta. China 
aduce un prinos de recunoștință ma
relui poet si poporului român, care 
i-a dat naștere".

In numele Asociației Scriitorilor 
Si al cercurilor literare și culturale 
chineze, a luat apoi cuvintul poetul 
Zhu Ziqi. membru al Prezidiului 
Asociației Scriitorilor, care, intr-o 
amplă alocuțiune, intitulată „Lucea
făr nepieritor", a evocat viața poe

tului, izvoarele inspirației sale poe
tice și filozofice, etapele semnifi
cative ce jalonează drumul creației 
sale. Referindu-se la ecoul operei 
poetice a lui Mihai Eminescu in 
China, vorbitorul a amintit pe prin
cipalii poeți si oameni de cultură 
chinezi care s-au aplecat asupra 
versurilor marelui poet român, tăl
măcind din creația eminesciană.

Creația eminesciană a fost, de 
asemenea, evidențiată de ambasa
dorul României la Beijing. Angelo 
Miculescu.

In cadrul unul spectacol literar- 
artlstic au fost recitate in limbile 
chineză și română poezii ale mare
lui poet, precum si versuri ale unor 
poeți chinezi dedicate geniului poe
tic âl lui Mihai Eminescu si poporu
lui român.

La manifestare au participat re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe. Ministerului Culturii, 
ai Asociației de Prietenie' Chind- 
Romănia, oameni de cultură $i artă, 
ziariști.

NAȚIUNILE UNITE

Consultări în vederea întîlnirii la nivel ministerial

irakiano
NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). 

— Jan Eliasson, reprezentant perso
nal al secretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a început 
o rundă de consultări cu o delega
ție irakiană privitoare la pregătirea 
întîlnirii la nivel ministerial Irak — 
Iran. Aceste demersuri au drept scop

iraniană
reluarea eforturilor pentru aplicarea 
sub toate aspectele a Rezoluției 598 
a Consiliului de Securitate privind 
reglementarea pe cale pașnică a con
flictului iraniano-irakian.

Jan Eliasson urmează să se întil- 
nească săptămina viitoare și cu de
legația iraniană.

0 acțiune contrară intereselor păcii în America Centrală
Declarația președintelui Republicii Nicaragua

MANAGUA 31 (Agerpres). — în- 
tr-o declarație făcută în capitala 
țării, președintele Republicii Nica
ragua. Daniel Ortega Saavedra, a 
apreciat că hotărîrea Administrației 
S.U.A. de a acorda un nou ajutor 
forțelor „contras" este contrară spi
ritului înțelegerilor convenite la cel 
mai înalt nivel în America Cen
trală, înțelegeri care prevăd, între 
altele, demobilizarea forțelor anți- 
sandiniste. repatrierea lor sau re
așezarea în terțe state. în termen 
de 90 de zile.

MANAGUA 31 (Agerpres). — La 
Managua vor avea loc la 5 mai lu
crările Adunării guvernatorilor Băn
cii centroamericane de integrare 
economică (B.C.I.E.) — informează 
agenția I.P.S. Participanții — mi
niștrii economiei și președinții băn
cilor centrale din țările regiunii — 
urmează să dezbată aspecte legate 
de reorganizarea acestei instituții 
financiare în vederea sporirii rolu
lui său în procesul de intensificare a 
cooperării in zonă.

ORIENTUL MIJLOCIU
Preocupări 

pentru soluționarea 
crizei libaneze

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres).
— La sediul O.N.U. din New York au 
avut loc consultări intre membrii 
Consiliului de Securitate în legătură 
cu evoluția situației din Liban. De
partamentul pentru Informații Pu
blice al O.N.U. reamintește că secre
tarul general al organizației mondiale. 
Javier Perez de Cuellar, a făcut la 
începutul săptămînli o declarație în 
care și-a exprimat îngrijorarea în le
gătură cu escaladarea violenței la 
Beirut și în împrejurimile capitalei 
libaneze și a deplîns pierderile de 
vieți omenești în rîndul populației. 
Totodată, ef și-a exprimat speranța 
in legătură cu succesul eforturilor de 
conciliere ale Ligii Arabe.

TUNIS 31 (Agerpres). — într-un 
comunicat citat de agenția M.A.P., 
Consiliul Ligii Arabe, reunit la Tu
nis. la nivelul miniștrilor afacerilor 
externe, a cerut Comitetului „celor 
șase" al Ligii să sprijine eforturile 
de soluționare a crizei libaneze, 
să-și continue misiunea șl să pre
zinte în cel mai scurt timp posi
bil ^un raport asupra rezultatelor 
activității sale. Totodată, au fost sa
lutate eforturile întreprinse de 
secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, pentru rea
lizarea păcii între Iran și Irak.

Prima întîlnîre oficială dintre 
reprezentanți ai Guvernului 

Canadei și ai O.E.P.
NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres).

— La sediul Națiunilor Unite de la 
New York a avut loc prima intîlnire 
oficială dintre reprezentanți ai Gu
vernului Canadei șl ai Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, infor
mează agenția A.D.N. Anterior, mi
nistrul de externe al Canadei, Joe 
Clark, a anunțat ridicarea tuturor 
restricțiilor în stabilirea de contacte 
cu O.E.P. Totodată, șeful diploma
ției canadiene a arătat că țara sa se 
pronunță în favoarea participării 
O.E.P. Ia procesul edificării păcii în 
Orientul Mijlociu.

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL V-LEA AL UNIUNII SOCIALISTE
A FORȚELOR POPULARE DIN MAROC

Cuvintul de salut 
al reprezentantului P. C. R.

RABAT 31 (Agerpres). — La Ra
bat s-au deschis lucrările Congresu
lui al V-lea al Uniunii Socialiste a 
Forțelor Populare din Maroc, la care 
participă peste 1 200 de delegați, 
precum și reprezentanți ai unor 
partide și organizații politice din 
străinătate.

Abderrahim Bouabid, prim-secre- 
tar al partidului, a prezentat ra
portul Biroului Politic, in care se 
face bilanțul activității de la con
gresul precedent și se trasează o- 
rientarea politică pentru perioada 
următoare.

în _ numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, parti- 
cipanților le-a fost transmis un 
cordial salut, împreună cu expresia 
sentimentelor de prietenie și solida
ritate militantă, de către reprezen
tantul P.C.R. la congres, tovarășul 
Ion Stoian, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

între Partidul Comunist Român și 
Uniunea Socialistă a Forțelor Popu
lare din Maroc. între poporul român 
și poporul marocan, între cele două 
state s-au stabilit și se dezvoltă 
bune relații de prietenie și oolabo- 
rare, de stimă și prețuire reciprocă 
— a arătat vorbitorul, exprimind 
convingerea că, prin eforturi comu
ne. aceste raporturi se vor dezvol
ta și întări în continuare pe multiple 
planuri.

După ce a relevat activitatea parti
dului nostru pentru continua dezvol
tare a industriei, agriculturii și a ce
lorlalte ramuri ale economiei, pentru 
perfecționarea sistemului democra
ției muncitorești-revoluționare, vor
bitorul a arătat că P.C.R., România 
participă activ la promovarea șl

afirmarea unei politici noi, de pace, 
dezarmare și colaborare intre națiuni.

Partidul nostru — s-a subliniat — 
apreciază că, deși s-au făcut unii pași 
pozitivi în direcția destinderii și 
dezarmării, situația internațională 
continuă să fie complexă și contra
dictorie. De aceea, considerăm că se 
impune cu necesitate unirea efortu
rilor tuturor forțelor progresiste, 
realiste, a tuturor popoarelor în 
direcția realizării unei schimbări ra
dicale în viața politică mondială, 
pentru adoptarea unui program com
plex de dezarmare.

Partidul nostru — a continuat vor
bitorul — a acționat pentru soluțio
narea pe cale politică a situației din 
Orientul Mijlociu, pentru o pace 
trainică, justă și durabilă, care să 
asigufe dreptul la autodeterminare 
al poporului palestinian, Inclusiv la 
crearea unui stat palestinian inde
pendent, securitatea și integritatea 
tuturor statelor din zonă.

Țara noastră a manifestat in mod 
constant solidaritatea cu lupta po
poarelor pentru lichidarea oricăror 
forme de colonialism și neocolonia
lism, pentru dobândirea independen
ței naționale.

Conștient de Importanța unității 
de acțiune a tuturor forțelor progre
siste, revoluționare și democratice — 
s-a arătat in încheiere — Partidul 
Comunist Român militează pentru 
întărirea colaborării cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, so
cialiste și social-demoarate, cu miș
cările de eliberare națională și alta 
organizații democratice in lupta co
mună pentru pace și progres social, 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă pe planeta noastră.

Datoria externă — principalul obstacol în calea 
dezvoltării țărilor africane

Drama copiilor salvadorieni
VIENA 31 (Agerpres). — Noi do

vezi in legătură cu faptul că răz
boaiele afectează in mod dramatic 
Si cea mai tinără generație a plane
tei au fost prezentate de copiii 
Erick si Rene din Salvador, in virstă 
de 11 si. respectiv. 14 ani. care, la 
o conferință de presă la Viena. au 
vorbit, in numele organizației „Miș
carea copiilor", din țara lor, refe- 
rindu-se la „mizeria și suferințele 
la care sînt supuși tinerii salvado
rieni ca urmare a celor opt ani de

război civil". Invitați de organizații 
europene de solidaritate cu po
poarele centroamericane. ei au re
levat că copiii sint adesea utilizați 
drept „carne de tun", fiind înrolați 
cu forța in armată. Totodată, cei doi 
au prezentat date dramatice privind 
situația copiilor salvadorieni. ară- 
tind, printre altele, că peste 25 000 
de copii au rămas orfani, numai in 
anul 1936. iar circa două milioane 
de copii sint subnutriți.

ANKARA: Formarea 
unui nou guvern turc

ANKARA 31 (Agerpres). — Ca 
reacție la rezultatele alegerilor co
munale din Turcia. în care partidul 
de guvernămînt. Partidul Patriei, a 
pierdut majoritatea, primul-ministru 
al Turciei, Tiirgiit Ozal, a procedat 
la formarea unui nou guvern, nu
mind 15 noi miniștri din cei 22 de 
membri ai cabinetului. Trei foști 
miniștri au primit noi portofolii. Au 
fost schimbați titularii ministerelor 
apărării, de interne, finanțelor, jus
tiției. Ministrul de externe. Mesut 
Yilmaz, și-a menținut portofoliul.

în cadrul unei conferințe de presă, 
Ozal a enumerat noi măsuri luate 
pentru contracararea ratei inflației, 
care se situează la 72 la sută.

YAOUNDE 31 (Agerpres). — .Prin
cipalul obstacol în calea dezvoltării 
țărilor africane îl constituie în pre
zent datoria externă extrem de grea, 
pentru plata căreia ele alocă anual 
40 la sută din totalul veniturilor pro
venite din export — relevă ultimele 
statistici ale organismelor financiare 
internaționale, citate de agenția Chi
na Nouă. Relevîndu-se că cțatoria 
scadentă si dobinzile pe care le-au 
avut de plătit aceste țări in cursul 
anului trecut s-au ridicat la 30 mili
arde de dolari șl. apreciindu-se că 
anul acesta nivelul lor ar putea 
atinge 37 miliarde de dolari, iii do
cumentele respective se menționează 
că multe state din Africa au ajuns in 
situația de a nu le mai rămîne abso

lut nici o sumă cit de mică pentru 
investiții.

Pe de altă parte, se înregistrează o 
scurgere masivă de capital, numai in 
anul 1988 — subliniază aceleași sta
tistici — din țările continentului 
ieșind circa 60 miliarde de dolari.

în asemenea condiții, nu este de 
mirare că anul trecut, de pildă. în 
cele mal multe țări africane crește
rea economică a fost zero sau chiar 
negativă. Potrivit unui raport al 
Băncii Mondiale, venitul mediu pe 
continent a fost cu 25 la sută mai 
mic decît in urmă cu un deceniu. 
Majoritatea . statelor din Africa se 
confruntă cu o reducere drastică a 
tezaurului public, cu inflație in con
tinuă creștere, sporirea șomajului și 
alte serioase nea junsuri.

Un nou cutremur de pămînt la Spitak 
(R.S.S. Armenia)

NAMIBIA:

Primul pas spre independentă
De la 1 aprilie-trecerea la aplicarea planului O.N.U.cu privire la Africa de sud-vest

Prezența, in aceste zile, a drapelului albastru al O.N.U. in peisajul 
tradițional al capitalei namibiene, Windhoek, are o semnificație istorică 
pentru poporul din acest ultim bastion al colonialismului de pe con
tinentul african. Potrivit acordurilor tripartite semnate în urmă cu trei 
luni de reprezentanții Angolei, Cubei și R.S.A., astăzi începe procesul 
de traducere în viață a Rezoluției 435 din 1978 a Consiliului de Secu
ritate cu privire la proclamarea independenței Namibiei. Acest proces, 
care se va desfășura timp de aproximativ opt luni, sub supravegherea 
O.N.U., va avea ca momente culminante alegerile generale de la 1 
■noiembrie pentru desemnarea Adunării Constituante și proclamarea — 
la o dată nestabilită încă — a independenței teritoriului.

Ziua de 1 aprilie 1989 are o valoa
re simbolică nu numai pentru po
porul namibian, care pășește într-o 
etapă decisivă a luptei sale de eli
berare. ci și pentru întregul conti
nent african. Istoria Namibiei con
centrează în sine însăși istoria Afri
cii. Acaparată de imperiul german 
lâ scurtă vreme după Conferința de 
la Berlin din 1885, care a marcat 
începutul ofensivei generalizate pen- 
tril împărțirea Africii, această boga
tă țară a căzut pradă unei cumpli
te exploatări coloniale. Resursele 
sale naturale — uraniul, diamante
le, cuprul, zincul — au încăput pe 
mina companiilor străine, iar cea 
mai' mare parte a terenurilor a- 
gricole au devenit proprietatea co- 
lonilor albi, care, laolaltă, au jefuit 
tot ce au putut. O mostră elocventă 
a acestei spolieri nemiloase o oferă 
activitatea companiei sud-africane 
„De Beers", care de șapte decenii 
are monopolul absolut asupra zăcă
mintelor de- diamante, cea mai im
portantă bogăție a’ țării. Pe măsură 
ce s-au conturat perspectivele unei 
schimbări in Namibia, compania și-a 
intensificat operațiunile. „Să scoa
tem cit mai mult posibil din subsol 
înaintea unei schimbări de guvern" 
— este cuvintul de ordine al compa
niei. Iar această chemare se traduce 
prin accentuarea exploatării diaman
telor namibiene. Se lucrează 24 din 
24 de ore. în prezent se extrag de 
peste 11 ori. mai multe diamante 
decît în 1972, aducind proprietarilor 
venituri fabuloase, de ordinul a zeci 
de miliarde de dolpri. Cu tot atita 
febrilitate se acționează și la minele 
de uraniu Rdsing. cele mai mari 
mine de acest gen din lume. Dacă 
în 1978, cind exploatarea se afla 
încă la început, beneficiile se ridi
cau la 7 milioane dolari, trei ani 
mai tîrziu ele ajungeau la 110 mili
oane, pentru a atinge în prezent ni
veluri de-a dreptul astronomice. 
Exportul se face in secret. El este

îndreptat spre țările occidentale, 
ceea ce și explică de ce acestea sînt 
astfel direct interesate in men
ținerea stării de adevărată robie in 
care este ținut poporul namibian. 
Căci autoritățile de la Pretoria nu 
numai că au transplantat aici rân
duielile rasiste și au recurs la fel 
de fel de manevre pentru a împie
dica accesul la independență al Na
mibiei, dar au menținut teritoriul 
într-o adincă înapoiere și într-o to
tală dependentă economică față de 
Africa de Sud. Aproximativ 90 la 
sută din toate bunurile de consum 
— de la autoturisme și textile pînă 
la legume — sint importate din 
R.S.A.

în aceste condiții de cruntă opri
mare și exploatare, poporul nami
bian, sub conducerea Organiza
ției Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), s-a ridicat în 
1966 la luptă cu arma in mină, dînd 
grele lovituri ocupanților si sporin- 
du-și continuu prestigiul pe arena 
mondială. în 1973, S.W.A.P.O. a foșt 
recunoscută de către O.N.U. ca unic 
reprezentaht legitim al poporului 
namibian. Succesele obținute de 
forțele patriotice namibiene, ca și 
creșterea presiunilor exercitate de 
comunitatea internațională au obli
gat pînă la urmă Pretoria să re
nunțe la practicile sale obstruc
ționiste și să accepte reglementarea 
problemei Namibiei pe calea trata
tivelor. Semnarea acordurilor din 22 
decembrie 1988 a reprezentat în a- 
cest sens o importantă victorie a po
porului namibian.

Trecerea la aplicarea „Planului 
O.N.U. pentru Namibia" — denumire 
sub care este cunoscută Rezoluția 435 
a Consiliului de Securitate — a fost 
precedată de o intensă activitate atît 
în cadrul Națiunilor Unite, cît și în 
sud-vestul african. Astfel, după înce
tarea funcțiilor „guvernului interi
mar", alcătuit în 1985 de R.S.A. pen
tru a-și perpetua dominația asupra

teritoriului, principalul eveniment pe
trecut la Windhoek l-a constituit sosi
rea primului contingent al „căștilor 
albastre", ale O.N.U.. respectiv al 
Grupului de asistență al O.N.U. pen
tru perioada de tranziție (UNTAG), 
„Căștile albastre" numără 4 650 
persoane — trei batalioane de 
cîte 850 de oameni, 300 de obser
vatori militari, circa 1 700 militari ce 
se vor ocupa cu aprovizionarea teh- 
nico-materială. La care se adaugă 
personalul Statului Major, aproxima
tiv 100 persoane.

Sosirea reprezentanților O.N.U. este 
primită cu deosebită satisfacție de 
populație. „Mii de namibieni — trans
mite agenția Reuter — au salutat 
pe generalul indian Prern Chand, co
mandantul forțelor UNTAG. ca un 
semn că, in sfârșit, procesul care va 
duce la proclamarea independenței 
Africii de sud-vest a intrat in faza 
acțiunilor concrete". S-a intensificat, 
de asemenea, traficul aerian. Cunos
cut ca o poartă aeriană modestă a 
unui oraș cu circa 90 000 locui
tori, aeroportul Windhoek a devenit 
un fel de placă turnantă a Africii. 
Zilnic sosesc avioane cu efective 
UNTAG sau material necesar 
desfășurării acestei acțiuni. Numă
rul liniilor aeriene a crescut la peste 
50. „Pentru prima oară in istoria 
Namibiei — scrie ziarul „The Nami
bian" — o linie națională a unui stat 
african negru, Botswana, va include 
in zborurile sale, incepind din pri
mele zile ale lunii aprilie, și Wind
hoek".

O intensă activitate se desfășoară, 
totodată, și la „Casa Africii de sud- 
vest", reședința oficială a adminis
tratorului general al Namibiei, sud- 
africanul Louis Pinaar. întrucît aces
ta și reprezentantul O.N.U., Marii 
Ahtisaari, sosit vineri la Windhoek, 
au preluat atribuțiile fostului „gu
vern interimar", atenția observa
torilor politici este concentrată 
în aceste zile asupra acestui impo
zant edificiu, unde se iau cele mai 
importante hotăriri legate de apli
carea acordurilor tripartite. „Pregă
tirea legii electorale, inclusiv elabo
rarea procedurii de înregistrare a 
alegătorilor și a partidelor, stabilirea 
atribuțiilor viitoarei Adunări Consti-' 
tuante fac parte din prerogativele 
mele" — declara recent Louis Pinaâr, 
cu aroganta caracteristică reprezen
tantului metropolei. Măsurile luate 
de acesta în ultimul timp au stîrnit 
însă și stîrnesc o vie nemulțumire in

rindurile maselor largi 
ale populației. Astfel. 
S.W.A.P.O. a protestat 

cu fermitate împotriva 
deciziei luate de actua
la administrație de a 

spori limita de vîrstă a 
alegătorilor de la 18 la 
21 de ani, văzînd în 
aceasta o, încercare de 
a lipsi organizația de 
voturile unui mare 
număr de susținători 
din rindurile tineretu
lui. S.W.A.P.O. a de
mascat de asemenea ac
țiunile de intimidare, 
represiunile și teroarea 
împotriva membrilor 
săi. încercările autori
tăților de a prelungi 
existenta organelor de 
ordine care .au funcțio
nat în timpul ocupației 
sud-africane. într-o se
rie de luări de pozi
ție. S.W.A.P.O. a cerut 
respectarea Întocmai a 
prevederilor Planului 
O.N.U., care stipulează demobili
zarea așa-numitei Forțe terito
riale din Africa de sud-vest si 
retragerea trupelor sud-africane în 
decurs de 12 săptămini. crea
rea unui cadru adecvat pen
tru desfășurarea în condiții nor
male a campaniei electorale. Aceasta 
din urmă va începe la 1 iulie și se 
va incheia la 31 octombrie. Ea va 
antrena o diversitate rar întîl- 
nită de forțe politice, care fac ca 
Namibia să dețină un adevărat re
cord in materie : la o populație de 
1,5 milioane de locuitori, există pes
te 100 de partide și grupări politice. 
Această proliferare a partidelor po
litice este stimulată de R.S.A., care 
vede în pulverizarea corpului elec
toral un mijloc de a diviza poporul 
namibian și a împiedica obținerea de 
către S.W.A.P.O. a majorității ab
solute.

Conștientă de faptul că drumul 
spre independentă este presărat incă 
cu numeroase obstacole, că forțele 
ostile poporului namibian nu au re
nunțat la planurile lor de domina
ție, S.W.A.P.O. cheamă masele largi 
să-și stringă rindurile pentru a con
tracara orice manevre sud-africane. 
Ea susține necesitatea revenirii în 
țară a refugiaților namibieni (repa
trierea lor urmind să înceapă la mij
locul lunii mai) și a adoptat o se
rie de măsuri pentru întărirea con-' 
ducerii organizației din interiorul 
Namibiei și din afara acesfeia. „Co
mitetul Central — se spune în co
municatul unei recente reuniuni ex
traordinare — cheamă pe toți pa- 
trioții namibieni să se reunească 
in jurul S.W.A.P.O. pentru ob
ținerea unei adevărate indepen
dențe, pentru libertate, democrație și 
dreptate socială". Organizația are 
deplină încredere în justețea cauzei 
sale. „99 Ia sută din namibieni 
sprijină programul vizînd reali
zarea independenței, elaborat de 
S.W.A.P.O., și. ca urmare, avem cer
titudinea că vom învinge" — a de
clarat președintele Sam Nujoma.

Desfășurarea evenimentelor din 
Namibia dovedește cu putere că 
ideea libertății popoarelor, a dez
voltării lor de sine stătătoare a de
venit în zilele noastre irezistibilă. 
Acest adevăr este confirmat de în
treaga evoluție contemporană, in
clusiv de marile procese revoluțio
nare de pe continentul african.. sol
date cu apariția, in ultimele decenii, 
a zeci de noi state independente. în 
acest spirit, România — pentru care 
respectarea dreptului sacru al fie
cărui popor la dezvoltare liberă și 
independentă constituie o idee de 
frontispiciu a întregii sale politici 
externe — a fost întotdeauna alături 
de poporul namibian. acordîndu-i un 
permanent sprijin — politic, diplo
matic. moral și material. în lupta 
lui dreaptă pentru libertate și in
dependență.

...La Windhoek a început numă
rătoarea inversă — transmit din 
capitala namibiană agențiile de 
presă. De altfel, o ultimă ști
re transmisă relatează că înce
tarea focului între forțele regi
mului sud-african și luptătorii Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) va intra in 
vigoare în cursul zilei de 1 aprilie, 
cind forțele de observatori ai O.N.U. 
își vor incepe activitatea în acest 
teritoriu ocupat ilegal de regimul de 
la Pretoria. Secretarul general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, a 
anunțat că acordul, care va deveni 
efectiv la ora 4,00 G.M.T., a fost con
venit de guvernul sud-african și 
conducerea S.W.A.P.O. în aceeași zi, 
cum am mai spus mai sus — potrivit 
Rezoluției 435 din 1978 a Consiliului 
de Securitate — în Namibia va fi 
desfășurat Grupul de asistență al 
O.N.U pentru perioada de tranziție 
(U.N.T.A.G.). într-adevăr, cu toată 
complexitatea momentului, procla
marea independenței a devenit ine
vitabilă.

Nicolae N. LUPU

MOSCOVA 31 (Agerpres). — La 30 
martie, ora 20,36. în zona localității 
armene Spitak — distrusă complet 
in urma seismului catastrofal din de
cembrie anul trecut — s-a înregistrat 
un puternic cutremur de pămînt, 
avînd o intensitate de pînă la 7.5 
grade pe scara de 12 grade, relatează

agenția T.A.S.S. Epicentrul cutremu
rului s-a aflat între localitățile 
Leninakan și Gukasyan, la o adînci- 
me de cinci kilometri. în raionul 
Gukasyan au fost distruse clădirile 
avariate în decembrie anul trecut și 
au fost provocate daune sectorului 
zootehnic.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

1
I

I EXPOZIȚIE DOCUMENTARA 
ROMANEASCA la HELSINKI. In 
capitala Finlandei a fost deschisă 
o expoziție documentară de foto
grafii care prezintă frumusețile 
naturale ale țării noastre, monu
mente de interes istoric și artistic, 
obiective sociale, culturale și arhi
tectonice contemporane. Expoziția 
include și un stand dedicat cente
narului Mihai Eminescu, cuprin- 
zind volume din opera marelui 
poet român tradusă in limba fin
landeză ți in alte limbi.

Qichen, ministrul afacerilor exter
ne al R.P. Chineze, și Țerenpiliin 
Gombosuren, ministrul afacerilor 
externe al R.P. Mongole. Cei doi 
miniștri și-au exprimat optimismul 
in legătură cu posibilitățile de dez
voltare, în continuare, a relațiilor 
dintre cele două țări. Cu prilejul 
vizitei au fost semnate acorduri 
privind lărgirea cooperării dintre 
cele două țări in diverse domenii.

I

LA MOSCOVA. ___
Prezidiului Sovietului Suprem 
U.R.S.S., Mihail Gorbaciov, 
primit, vineri, la Kremlin,

• ministrul afacerilor externe 
Republicii Islamice Iran, __
Akbar Velayati. In cadrul convor
birii care a avut loc, M. Gorbaciov 
a prezentat poziția Uniunii Sovie
tice in problemele Afganistanului, 
Orientului Mijlociu, reglementării 
conflictului iraniano-irakian. pre
cum și față de alte aspecte actuale 
ale situației mondiale. Ministrul 
iranian a inmînat Iui M. Gorbaciov 
un mesaj al președintelui Republi
cii Islamice Iran, Șeyyed Aii Kha
menei.

Președintele
al 
a 

pe 
al 

Aii

CONVORBIRI CHINO-ALBA- 
NEZE. Ministrul afacerilor externe 
al R. P. Chineze. Qian Qichen, a 
primit la Beijing delegația alba
neză condusă de ministrul de ex
terne adjunct. Muhamet Kapllani. 
S-a procedat la un schimb de ve
deri asupra relațiilor bilaterale si 
a situației internaționale. Cele două 
părți și-au exprimat speranța că 
relațiile chino-albaneze se vor dez
volta.

I

I PRIMIRE LA VARȘOVIA. Pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone, Wojciech Jaruzelski, 
l-a primit pe primul-ministru al 
Belgiei, Wilfried Martens, aflat 
într-o vizită oficială la Varșovia, 
în cadrul întrevederii a avut loc un 
schimb de păreri asupra probleme
lor internaționale actuale și a fost 
exprimată năzuința celor două 
părți de a dezvolta în continuare 
contactele reciproce și colaborarea 
bilaterală.

ACȚIUNE TERORISTA. După 
cum transmite agenția T.A.S.S.. la 
30 martie un pasager aflat la bor
dul aeronavei „TU-134" ce zbura 
pe ruta Voronej-Astrahan-Baku a 
declanșat o acțiune teroristă, luind 
ostatici pe cei 85 <je pasageri și pe 
membrii echipajului. In urma unor 
acțiuni energice desfășurate de or
ganele de securitate, teroristul a 
fost făcut inofensiv la bordul a- 
vionului, pasagerii și membrii e- 
chipajului neavînd de suferit Au
torul tentativei este un cunoscut 
delincvent. Organele de resort au 
deschis o anchetă.

I
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SPRE EXTINDEREA COOPERĂ
RII CIIINO-MONGOLE. La Beijing 
au avut loc convorbiri între Qian

LA ATENA s-a deschis o confe
rință internațională de 3 zile con
sacrată problemei opririi deterioră
rii Acropolei — marele monument 
al culturii mondiale — provocate 
de cauze naturale și de efectele 
nocive ale poluării. Participă peste 
300 de arhitecți, istorici, arheologi, 
ingineri, chimisti și seismologi.

Cercetări științifice și tehnice în Cosmos
| Cosmonauții sovietici 

Aleksandr Volkov, 
ISerghei Krikalev și 

Valeri Poliakov conti
nuă, la bordul corn- 
plexului spațial „Mir", 
efectuarea de cercetări

I științifice si tehnice 
prevăzute în program.

L
Pentru obținerea de 
date suplimentare cu

privire la starea func
țională a organismului 
in condiții de impon
derabilitate, medicul 
Valeri Poliakov a efec
tuat analiza singelui la 
întregul echipaj cu 
ajutorul aparatului 
„Mikrovzor", adus in 
spațiu de nava de

transport. Pe lingă lu
crările prevăzute tn 
program, vineri cos
monauta au executat 
și lucrări de întreți
nere a sistemelor de 
bord ale complexului. 
Zborul se desfășoară 
normal, iar cosmonau
ta se simt bine.
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