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1 MAI-AMPLĂ ANGAJARE
in Întrecerea socialistă, simbol

AL EROISMULUI MUNCITORESC
In preajma aniversării a 50 de ani de Ia marea demonstrație patriotică, 
antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939 și a 100 de ani 
de la declararea zilei de 1 Mai ca zi a solidarității internaționale 

a celor ce muncesc

După cum se știe, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a apro
bat Planul de măsuri privind sărbătorirea zilei de 1 Mai. aniversarea a 50 
de ani de la marea demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică 
de la I Mai 1939 și a 100 de ani de la declararea zilei de 1 Mai ca zi 
a solidarității internaționale a celor ce muncesc. S-a stabilit ca aceste 
importante evenimente șă fie marcate in întreaga țară prin ample mani
festări politico-ideologice și educative, cultural-artistice. in cadrul cărora 
să fie evocate bogatele tradiții revoluționare ale poporului nostru, lupta 
eroică desfășurată de Partidul Comunist Român împotriva exploatării și 
asupririi, a războiului și fascismului, pentru libertatea, independența și 
suveranitatea patriei, pentru transformarea revoluționară a societății ro
mânești, pentru edificarea socialismului și comunismului in România.

Aniversările ce aureolează in aceas
tă primăvară sărbătoarea muncii și 
a solidarității internaționale a celor 
ce muncesc dau expresie înaltei cin
stiri pe care partidul o acordă bo
gatei si eroicei istorii a clasei mun
citoare. abnegației și devotamentului 
dovedite în îndelungata luptă pentru 
înlăturarea orinduirii întemeiate pe 
inegalitate și asuprire socială, contri
buției sale hotărîtoare la edificarea 
unei societăți noi, mai bune și mai 
drepte, pe pămîntul scump al pa
triei.

Evocînd împlinirea a cinci dece
nii de la marea demonstrație patrio
tică. antifascistă și antirăzboinică de 
la 1 Mai 1939 și a unui secol de la 
declararea zilei de 1 Mai ca zi a 
solidarității internaționale a celor 
ce muncesc, oamenii muncii din tara 
noastră. întreaga națiune adua 
cu îndreptățită mindrie patriotică 
un înalt omagiu tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, inflăcăratul 
revoluționar patriot care de aproa
pe șase decenii și-a contopit munca 
și viața cu eroica luptă a gloriosu
lui nostru partid comunist, dedicin- 
du-și întreaga energie și putere in- 
făptuirii idealurilor supreme ale 
poporului, triumfului cauzei socia-

lismului și comunismului, colaboră
rii și păcii in lume. Poporul nos
tru aduce, deopotrivă, vibrant oma
giu tovarășei ELENA CEAUȘESCU. 
militant de frunte , al partidului 
și. statului nostru, pentru înde
lungata activitate revoluționară 
desfășurată sub flamurile partidului 
nostru comunist pentru binele și 
fericirea poporului, pentru propă
șirea și demnitatea patriei șocia- 
liște.

Poporul român Intîmplnă ziua de 1 
Mai într-o atmosferă de puternică 
angajare patriotică, revoluționară a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii pentru a transpune in 
viață tezele, ideile și orientări
le de excepțională însemnătate 
principială și practică din ' ma
gistrala Expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la marele forum 
democratic din noiembrie 1988. 
Cinstind bogatele tradiții ’ ale e- 
roismtllui muncitoresc, ale spiri
tului său de abnegație și dăruire 
revoluționară, clasa muncitoare din 
țara noastră iși dedică marile sale 
energii și puteri creatoare înfăp
tuirii mărețelor obiective ale acestui 
an hotăritor al celui de-al VIII-lea 
plan cincinal ; sub semnul unei inal-

te responsabilități patriotice, ea ac
ționează pentru reducerea consumu
rilor. ridicarea calității și nivelului 
tehnic al producției, creșterea pro
ductivității muncii, pentru a da viață 
programelor privind organizarea ști
ințifică și modernizarea producției 
pe baza celor mai noi cuceriri 
științei și tehnicii — problema 
mai importantă pentru economia 
mânească în momentul de față, 
cum arăta secretarul general 
partidului în cuvintarea rostită la 
recenta Consfătuire de lucru pe pro
bleme economice de la C.C. al 
P.C.R. în agricultură, lucrătorii o- 
goarelor sint angajați, cu toate pu
terile pentru realizarea la un înalt 
ni.vel calitativ a lucrărilor agricole, 
pentru ca îh această primăvară să se 
așeze trainice temelii pentru Obți
nerea celei mai mari producții agri
cole din istoria țării, demonstrindu-se 
și pe' această cale superioritatea a- 
gricultutii socialiste, justețea politicii 
agrare a partidului și statului! Rezul
tate deosebite Sînt consemnate . și în 
celelalte domenii ale economiei na
ționale. în știință. învățămînt și cul
tură. în marea lucrare de formare și 
dezvoltare a conștiinței noi. socia
liste.

Națiunea noastră întimpină aces
te evenimente intr.-o strinsă uni
tate in jurul partidului. al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. adine convinsă 
de adevărul că unitatea sa de gin- 
dlre și acțiune a reprezentat și re
prezintă un uriaș izvor de tărie, că 
in coeziunea strinsă a tuturor fiilor 
pămintului românesc stă garanția 
înfăptuirii programelor cutezătoare 
pe care țara și le propune acum, 
ca și in anii ce vin.
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Tradiția sărbătoririi zilei de 1 Mal 
în România ca zi de luptă revolu
ționară evidențiază pregnant rădăci
nile istorice adinei ale clasei mun
citoare in solul realităților naționa
le. consecventa cu care și-a mani
festat incă de la începuturile sale 
atașamentul față de idealul socialist, 
hotărîrea cu care a acționat pentru 
transformarea revoluționară a socie
tății românești. Ea atestă faptul că 
existența îndelungată a clasei noas
tre muncitoare a foșt caracterizată 
prin implicarea sa adincă in viața 
sooietății românești, prin angajarea 
plenară a marilor sale energii revo
luționare în lupta necurmată pen
tru inîplinirea. idealurilor și năzuin
țelor vitale ale poporului român și. 
deopotrivă, printr-o activă solidari
tate cu muncitorimea, cu forțele re
voluționare. progresiste 
tice de pretutindeni.

In decursul acestor 
ziua de 1 Mai a . fost ...____ ____
de clasa muncitoare intr-un moment 
de puternică afirmare a spiritului 
său revoluționar, a marilor sale re
surse de abnegație si dăruire, a for
ței unității muncitorești, a rolului 
său decisiv nu nuntai in asigurarea 
progresului economico-social. ci si 
in prefacerea structurală a societă
ții. în Împlinirea dezideratelor celor 
mai scumpe ale națiunii.

Cea mai elocventă ilustrare a 
acestor adevăruri a reprezentat-o 
marea demonstrație patriotică, 
antifascistă si .anjirăzboipică de.la- 
1 Mai 1939. in organizarea și
desfășurarea căreia tovarășul 
Nicolae Ceausescu, tovarășa Elena
Ceaușescu au avut un rol determi-

și democra-
100 de ani. 
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Înnoiri
Capitala a cunoscut în 

anii i 
deosebi 
sul al 
dului, 
formări 
venind 
dernă, 
floritoare. Astfel, ca ur
mare a grijii statornice a 
conducerii partidului, per
sonal a secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
în Capitală au fost înăl
țate mari și moderne 
platforme industriale, noi 
cartiere de locuințe, școli, 
spitale, creșe. grădinițe, 
piețe și complexe agro
industriale. a fost pus în 
funcțiune metroul bucu- 
reștean, s-a schimbat din 
temelii înfățișarea rîului 
Dîmbovița, toate acestea 
avînd drept scop continua 
îmbunătățire a condițiilor 
de muncă și viață ale 
populației, ridicarea ni
velului de trai al aces
teia. înfrumusețarea mu
nicipiului București. O 
semnificație deosebită a 
puternicei dezvoltări a 
municipiului București, 
alături de numeroase
le construcții de lo
cuințe, de instituții so- 
cial-economice și cultura
le, o are construcția me
troului bucureștean. con-

socialismului, 3n- 
după Congre- 

IX-lea al parti - 
profunde tranș- 

înnoitoare, de- 
o metropolă mo- 
funcțională, in-

(Continuare în pac. a III-a)

cu stăruință 
sub directa 

a comitetului 
de partid,

■pe fiecare 
parte.

stăruitoare 
constructorii

strucție memorabilă a „E- 
pocii Nicolae Ceaușescu". 
Capitala României se min- 
drește astăzi cu cei 50 de 
km de linie dublă a 
metroului. Angajamentul 
constructorilor bucureș
teni vizează finalizarea 
magistralei a treia în 
cinstea aniversării a 45 de 
ani de la revoluția de 
eliberare socială și națio
nală. antifascistă și an- 
tiimperialistă. Totodată, 
constructorii de la me
trou sînt ferm hotărîți să 
depună eforturi stărui
toare pentru realizarea 
celorlalte lucrări de dez
voltare a liniilor de trans
port ale metroului bucu
reștean. In acest an. răs- 
punzind indicațiilor se
cretarului general al 
partidului, constructo
rii bucureșteni au de 
înfăptuit un amplu și 
mobilizator program, 
care vizează In mod deo
sebit construcția unor noi 
ansambluri de locuințe 
cu un grad ridicat de con
fort, care vor conferi o 
nouă Înfățișare unor prin
cipale artere de circulație, 
importante edificii social- 
culturale. alte însemnate 
lucrări de investiții. Ac- 
tionînd neîntrerupt pentru 
îndeplinirea acestor o- 
biective, constructorii

bucureșteni acordă 
atenție sporită introdu
cerii unor tehnologii noi 
de1 construcții, mecaniză
rii unor operații speci
fice, întăririi ordinii și 
disciplinei 
șantier in

Eforturi 
desfășoară ___  __
pe șantierele de locuințe, 
dat fiind faptul că în 
acest an urmează să se 
realizeze un însemnat 
număr de apartamente, 
care se vor adăuga la 
zestrea celor peste 500 000 
de apartamente înălțate 
in Capitală de la Con
gresul al IX-Iea al parti- . 
dului și în care s-au 
mutat peste 1,5 milioane 
oameni ai muncii. Se 
cuvine subliniat că, pen
tru îndeplinirea acestor 
obiective, constructorii 
din antreprizele și brigă
zile bucureștene acordă 
o atenție sporită folosirii 
mai eficiente a mijloace
lor din dotare, îndeosebi 
a mijloacelor de trans
port, macaralelor, uti
lajelor de construcție. O 
atenție deosebită se 
acordă calității execuției, 
esteticii noilor ansam
bluri, prin promovarea 
unor noi linii arhitecto
nice moderne.

Totodată, constructorii 
din Capitală lucrează in 
ritmuri înalte pentru fi
nalizarea intr-un termen 
cit mai scurt a unor lu
crări deosebit de impor
tante, cum sint com
plexul de panificație Bă- 
neasa, noul abator, piețe
le Dudești, Lujerului, 
Timpuri poi, Rahova, 
magistrala a treia a me
troului, magazinul pentru 
tineret, lacul Văcărești, 
portul și stația de epu
rare din zona Glina, noile 
ansambluri de locuințe 
din Știrbei Vodă, zona 
Gării de Nord și Piața 
Victoriei.

Muncind 
și pasiune, 
îndrumare 
municipal 
comuniștii, toți oamenii 
muncii de pe marile șan
tiere bucureștene sint 
hotărîți să înregistreze in 
acest an un adevărat salt 
calitativ, angajindu-se 
să dea în folosință la 
termenele planificate 
toate obiectivele econo
mice, social-culturale, de 
educație și învățămînt, 
construcții ce vor conferi 
Capitalei României so
cialiste o nouă înfățișare, 
demnă de această epocă 
de mari împliniri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
luni, pe Marian Orojen, președintele 
Consiliului Uniunii Sindicatelor din 
R.S.F. Iugoslavia, aflat in vizită în 
țara noastră.

Cu acest prilej, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost transmis 
un salut cordial din partea tovară
șilor Raif Dizdarevici, președintele 
Prezidiului Republicțl Socialiste Fe
derative Iugoslavia, și Stipe Șuvar, 
președintele Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat tovarășilor 
Răii Dizdarevici și Stipe Șuvar Un 
salut călduros și cele mai bune 
urări.

în cursul întrevederii au fost re
levate bunele relații de prietenie și

evidențiate posibilită- 
pentru extinderea în 
conlucrării româno- 

interesul reciproc, al 
socialismului și

colaborare statornicite intre parti
dele, țările și popoarele noastre — 
inclusiv intre organizațiile sindicale 
—, raporturi ce se dezvoltă continuu, 
în spiritul înțelegerilor convenite la 
nivelul cel mai înalt. în acest ca
dru, au fost 
file existente 
continuare a 
iugoslave in
cauzei generale a 
păcii, al întăririi încrederii și coo
perării internațional?.

A fost reliefat rolul important ce 
revine sindicatelor in mobilizarea 
mai puternică a capacităților crea
toare aîe oamenilor muncii in înfăp
tuirea planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială, în 
transpunerea în viață a obiectivelor 
construcției socialiste in cele două 
țâri. în perfecționarea continuă a 
democrației muncitorești-revoluțio- 
nare.

Abordindu-se unele probleme ale

vieții internaționale, s-a subliniat 
necesitatea intensificării eforturilor 
in vederea înfăptuirii dezarmării, în 
primul rind a. dezarmării nucleare, 
instaurării unui climat de destindere, 
securitate, înțelegere ’și largă co
laborare intre națiuni. în acest sens, 
s-a apreciat că sindicatele pot și 
trebuie să-și aducă o contribuție 
sporită la întărirea solidarității și 
unității de acțiune a popoarelor in 
lupta pentru soluționarea probleme
lor complexe ale lumii de azi, pen
tru apărarea dreptului suprem al 
oamenilor, al națiunilor la viață, la 
pace, la existentă liberă și demnă.

La primire a participat tovarășul 
Miu Dobrescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România.

A fost prezent Boro Denkov, .am
basadorul Iugoslaviei la București.

ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Productivitate înaltă prin bună organizare,
perfecționare tehnologică și calificare superioară

a Comitetului Politie Executiv al .C.C. 
al P.C.R.. cihd au fost analizate si 
aprobate propunerile privind ni
velurile orientative ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale ale Republicii' Socia
liste România în anul 1990 și in cin
cinalul 1991—1995.

Indiscutabil, dispunem in prezent 
de o puternică bază tehnico-mate- 
rială. în multe privințe la nivelul 
celor mai bune realizări pe plan 
mondial, cit și de un cadru social 
avansat, ce asigură afirmarea 
nestingherită a intereselor vitale ale 
tuturor oamenilor muncii. In aceste 
condiții, terenul care se cere temei
nic consolidat il reprezintă dezvol
tarea gindirii economice a oameni
lor muncii pînă la nivelul superior 
de înțelegere că sporirea rapidă a 
productivității muncii sociale a de
venit un imperativ vital al vieții 
noastre, cu consecințe nemijlocite 
pe planul bunăstării generale. O a- 
semenea stare superioară de spirit 
trebuie să cuprindă pe absolut toți 
Cei ce muncesc, oricare le-ar fi lo
cul in angrenajul vieții economico- 
sociale.

Unei gindiri economice avansate 
nu-i poate . scăpa nici înțelegerea 
profundă a corelației care există in
tre ritmul rapid de creștere a pro
ductivității muncii și nivelul aces
teia. a faptului că unui ritm mediu 
anual de creștere mai ridicat îi co
respunde un spor absolut al pro
ductivității muncii mai mare, spor 
absolut care se arată a fi de la un 
an la altul tot mai consistent în 
substanță economică. Astfel, dacă in 
anul 1950 un procent de creștere a 
productivității muncii se materializa 
într-un spor de circa 53 lei pe per
soană ocupată, anul trecut valoarea

Sporirea continuă,.ip. ritmuri înal
te, a productivității muncii s-a aflat’• 
in toți anii construcției socialiste, 
cu deosebire in rodnica perioadă ce a 
urmat Congresului al IX-Iea, în cen
trul preocupărilor partidului nostru. 
Este lesne de ințeles interesul ma
nifestat in această direcție : trebuia 
și trebuie, in continuare, să desfă
șurăm un mare efort de inventivi
tate și de creație, de spirit organi
zatoric. materializat in descoperirea 
de noi mijloace de muncă, tot mai 
productive, in perfecționarea celor 
existente, în aplicarea de noi sis
teme de organizare a activității pro
ducătorilor de bunuri materiale, 
care să le potențeze capacitatea de 
muncă, pentru a reduce 
moștenite și care ne mai 
azi pe această linie de 
vansate ale lumii. Viața 
că atit timp cit se mențin decalaje 
în sfera productivității muncii so
ciale este imposibil să nu persiste 
decalajele și in ce privește nivelul 
dezvoltării generale a economiei, 
implicit in nivelul de trai.

Tocmai acest profund adevăr îl 
exprimă cu deosebită forță tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU in magis
trală Expunere prezentată la mare
le forum al democrației muncito- 
rești-revoluționare din noiembrie 
anul trecut, atunci cind atrăgea a- 
tenția că „în mod deosebit este ne
cesar să acționăm cu toată hotărîrea 
in direcția creșterii productivității 
muncii, pe baza bunei organizări a 
întregii activități. , a mecanizării, 
automatizării și robotizării procese
lor de producție", problemă asupra 
căreia a revenit la .Consfătuirea pe 
probleme economice de la C.C. al 
P.C.R. și ulterior la recenta ședință

decalajele 
despart șt 

țările a- 
dovedește

sa se ridicase pină in jur de 1 000 
lei. Pe ansamblul economiei națio
nale aceasta Înseamnă potențarea 
tot mai puternică a unui procent de 
creștere a productivității muncii ; 
de la un spor de venit național de 
circa 417 milioane Iei. cit reprezen
ta creșterea cu un procent a pro
ductivității muncii in anul 1950, s-a 
ajuns la un spor de aproximativ 9 
miliarde lei anul trecut. Deci un 
singur procent de creștere a pro
ductivității muncii în cel de-al trei
lea an al actualului cincinal a echi
valat cu 18 procente realizate in 
anul 1950.

Iată de ce este extrem de opor
tună lupta pentru fiecare procent de 
creștere a productivității muncii, 
iată de • ce partidul nostru, personal 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pun un accent 
deosebit pe necesitatea crește
rii in ritmuri superioare a pro
ductivității muncii. Tocmai acesta 
a fost scopul pentru care, la înce
putul acestui cincinal, s-a declanșat, 
din inițiativa și sub directa îndruma
re a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
programul privind perfecționarea 
organizării și modernizarea procese
lor de producție — acțiune econo
mică de o amploare fără precedent, 
desfășurată la scara întregii eco
nomii, a cărei importantă este, pe 
drept cuvînt, excepțională.

Faptul că programele de perfec
ționare a organizării și modernizare 
a producției nu au fost îndeplinite 
Integral — situație relevată de co
municatul cu privire la îndeplinirea 
planului național unic de dezvoltare 
economico-socială pe anul 1988 — a
(Continuare in pag. a III-a)

Însâmînțările și irigarea culturilor
preocupări esențiale în toate unitățile agricole

Pină la IO aprilie semănatul va fi încheiat 
pe toate suprafețele planificate

Cu deosebire în ultima săptămlnă, în unitățile agri
cole din județul Dolj insămințarea culturilor de pri
măvară a crescut mult în intensitate. Dovadă, pină în 
seara zilei de 2 aprilie au fost semănate cu diferite 
culturi 180 000 de hectare, ceea ce reprezintă 58 la sută 
din totalul suprafețelor planificate, „Semănatul in sine 
nu mai constituie o problemă — ne spunea tovarășul 
Radu Zezeanu. secretar al comitetului județean de 
partid. Prin măsurile luate de comitetul județean de 
partid, a căror aplicare fermă este urmărită cu insis
tență. s-a evitat reținerea care exista, lucrindu-se in 
momentul de față, practic, cu toate tractoarele dispo
nibile. Este semnificativ in acest sens cum a crescut 
ritmul de lucru de la circa 8 000 de hectare pe zi la 
15 000—17 000 și chiar la 20 000 de 
zilele săptăminii trecute. Stadiul

hectare în una din 
actual al însămin-

Ritm și calitate 
la semănat

Acestea sint cuvintele de ordine 
sub care se desfășoară campania de 
primăvară pe întreg întinsul jude
țului Dolj. Am reținut de la început 
o sumară sinteză a modului în care 
se lucrează, așa cum este el apreciat 
de direcția agricolă județeană. „Prin 
măsurile luate — ne spune tovarășul 
Florea Pirlogea. directorul general 
al direcției agricole județene, am 
urmărit să punem fiecare unitate în

țărilor permite să apreciem că vom încheia semănatul 
tuturor culturilor înainte de 10 aprilie. Acum problema 
numărul' unu o constituie trecerea pe un front larg la 
irigarea culturilor. Sîntem nevoiți să începem activita
tea in acest domeniu cu o lună mai devreme față de 
anul trecut, tocmai datorită lipsei 
a determinat un serios deficit de 
în zonele cu terenuri nisipoase".

Raidul întreprins în mai multe 
zone ale județului ne-a prilejuit 
meroase fapte de muncă ale lucrătorilor ogoarelor dol- 
jene angajați cu toate forțele in bătălia pentru recolte 
cit mai mari in acest an.

precipitațiilor, care 
umiditate, mai ales
unități din diferite 
să consemnăm nu-

REPORTERI Al „SCINTEll" TRANSMIT 
DIN JUDEȚUL DOU

d eseu rea cu forțelesituația 
proprii, 
organizarea unor 
întrajutorare cu forțe mecanice de la 
unitățile fruntașe la cele codașe. Trei 
inconveniente principale erau : con
sumul mare și inutil de combustibil; 
se ajungea la o lipsă de răspundere 
în executarea lucrărilor pentru că se 
făceau în „ograda" altcuiva și. lucru 
mai grav, se încurajau comoditatea, 
lipsa de preocupare pentru folosirea 
la maximum a forțelor în așteptarea 
ajutorului de la vecini. Anul acesta 
s-a reușit o echilibrare a dotării cu

de a se
Se obișnuia în anii trecuți 

mari acțiuni de
mijloace mecanice a fiecărei stațiuni 
de mecanizare a agriculturii, a fie
cărei unități agricole, in funcție de 
suprafețele ce urmau să fie însămîn- 
țate și planul de culturi. în felul 
acesta, toți pot termina semănatul în 
același timp. Evident, diferențele 
care, din păcate, se mal semnalează 
Se datoresc de data aceasta numai 
modului diferit de organizare a ac
tivității. Totuși, ritmul de lucru în 
cea mai mare parte a unităților este 
foarte aproape de nivelul real al 
posibilităților. în același timp, aș 
remarca condițiile de calitate deo-

sebită în care se lucrează, de la bine 
la foarte bine, practic in toate uni
tățile agricole din județ".

într-adevăr, investigațiile între
prinse dovedesc că această apreciere 
are multe puncte de sprijin în acti
vitatea concretă. Unele consilii agro
industriale. cum sint Calafat. Plenița. 
Vîrtop. Robănești. Dăbuleni. se si
tuează la însămințări cu mult peste 
media pe județ. în timp ce altele nu 
reușesc să țină pasul cu fruntașii. 
Vom exemplifica cu situații concrete.

Cooperativa agricolă de producție 
Amărăștii de Sus. Se lucra în două 
puncte cu toate forțele grupate la 
semănatul soiei și al porumbului. 
De fapt, insămințarea acestor culturi 
se află acum în plină actualitate 
pretutindeni. „Nu atît ritmul, ridicat 
pe care îl înregistrăm la semănat ne 
mulțumește, cit nivelul agrotehnic 
foarte bun al lucrărilor executate" 
—- ne spune inginerul Marcel Nițu. 
președintele acestei unități. Ne con
vingem la fața locului că indicii de 
calitate prevăzut! în tehnologia celor 
două culturi sint respectați cu rigu
rozitate. în mod deosebit se acordă 
atenție culturii porumbului în con
diții de irigare. Și nu numai aici se 
procedează așa. ci în toate sistemele 
de irigații. Aflăm că din inițiativa 
comitetului ludețean de partid a fost 
întocmit un program pentru cultura 
porumbului, detaliat pe fiecare uni
tate în parte, pentru obținerea in 
condiții de irigare a unei producții 
de 20 de tone de știuleți la hectar. 
Principala lui caracteristică este că
(Continuare în pag. a Il-a)
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ÎNSĂMÎUȚĂRILE Șl IRIGAREA CULTURILOR
„în abordarea sarcinilor de pro

ducție — s-a subliniat din nou cu 
toată claritatea la recenta Consfă
tuire de lucru pe probleme econo
mice de la C.C. al P.C.R. — acti
vitatea organelor și organizațiilor 
de partid nu trebuie să se supra
pună cu cea a conducerilor de uni
tăți, să preia răspunderile distincte 
ale acestora. Am înțeles și înțele
gem rațiunile unei asemenea ce
rințe. Întrebarea ce mă frămintă 
— ca secretar de partid care înde
plinește pentru prima oară o ase
menea funcție — este aceasta : 
cum poate participa mai eficient 
organizația de partid la realizarea 
sarcinilor de export, prin ce forme 
și metode, fără a se suprapune 
atribuțiilor conducerii întreprin
derii ?“
Nu cunoaștem motivul pentru care 

autorul rindurilor de mai sus nu 
și-a declinat numele. Acest llucru nu 
schimbă insă cu nimic datele pro
blemei aflate în discuție. întrebarea 
pe care și-o pune — și mai ales 
răspunsul la ea — interesează, 
credem, pe mulți secretari de partid. 
Dar cum abordarea acestei proble
me atît de importante nu poate 
avea un „răspuns-rețetă", am apelat 
la rîndul nostru, pentru 
acestui comentariu, la 
mai bogată în această 
altor secretari de partid, 
proprii muncii de partid, 
zarea activității de export, au fost 
și sînt validate cu bune rezultate, 
în acest domeniu, de viață ?

Necesitatea existenței unui 
informațional bine pus Ia 
care să permită cunoașterea 
tivă, dacă e posibil zilnică, a 
ției activității de export, atît de 
către comitetul de partid, cît și de 
către organul de conducere colec
tivă al întreprinderii este de cea 
mai mare importanță. Anumite pro
grese in această privință — apreciau 
interlocutorii noștri — s-au făcut. 
Dar un sistem informațional complet 
și complex, care să furnizeze ope
rativ date strict necesare despre 
stadiul realizării producției de ex
port, există în prea puține locuri. 
Or, practica arătă că avantajele lui 
pentru comitetele de partid din în
treprinderi sint de cea mai mare 
însemnătate.

în primul rînd, pe baza datelor 
furnizate de el, organele de partid 
pot iniția Ia timp analize despre 
modul in care consiliile oamenilor 
muncii în ansamblul ' lor, cadrele 
învestite cu cele mai importante 
răspunderi în acest domeniu, comu
niștii din secțiile cu pondere in 
activitatea de export acționează pen
tru îndeplinirea sarcinilor de aceas
tă natură. Pot, de asemenea, angaja 
dezbateri cu toți factorii impli- 

pentru găsirea rapidă a ■ și din secțiile

elaborarea 
experiența 
direcție a 

Ce metode 
în dinami-

sistem 
punct, 
opera- 
evolu-

celor mai bune soluții 
namizarea activității 
atunci cînd o situație sau alta o cer. 
Existența unui sistem informațional 
bine pus la punct oferă în același 
timp birourilor organizațiilor de 
bază și, prin intermediul lor, tuturor 
comuniștilor posibilitatea de a cu
noaște permanent „pulsul" produc
ției destinate pieței externe, de a 
orienta la timp, prin argumente 
certe, cu fundamentare economică 
activitatea politico-organizatorică 
spre realizarea acestui obiectiv 
major. „Solicitarea organizațiilor de 
partid pentru a mobiliza capacita
tea de gîndire și efort a comuniști
lor la creșterea competitivității pro
duselor nu se mai poate realiza cu 
bune rezultate — explica unul din 
secretarii de partid cu experiență 
în acest domeniu — numai prin in
struiri și transmiteri de sarcini ope
rative. Sînt necesare și acestea. E 
nevoie insă ca organizațiile de partid 
să se implice în abordarea exportu
lui prin determinarea unei inalte 
responsabilități la toți comuniștii, la 
toți oamenii muncii, față de îndepli
nirea sarcinilor de export pe în
tregul flux al realizării ei — proiec
tare. asigurarea condițiilor tehnico- 
materiale necesare, execuție. O ase
menea implicare este posibilă prin 
reunirea a cel puțin două condiții : 
a) cunoașterea permanentă a evolu
ției exportului și b) dezvoltarea si 
stimularea unei înalte conștiințe și 
competențe, de la muncitor pină la 
director, pentru realizarea exportu
lui".

în al doilea rînd, a fost subliniată 
cerința ca metodele muncii de partid 
să fie adaptate mai creator și mai 
aplicat la problematica activității de 
export. Adunările generale de partid, 
de pildă, pot să reprezinte — prin 
conținutul lor — locul în care pro
blemele exportului să fie abordate 
prin prisma răspunderii fiecărui 
comunist și al tuturor la un loc față 
de realizarea acestui obiectiv vital 
pentru economia noastră. Dar nu 
numai prin îndemnuri generale, prin 
sarcini imperative, ci prin argumen
te educative. Cine dacă nu comu
niștii trebuie să fie promotorii, prin 
faptele lor, prin gindirea lor crea
toare. ai competitivității produselor 
noastre pe piața externă ? Aseme
nea dezbateri întemeiate pe reali
tățile concrete din fiecare întreprin
dere, pe atitudini situate la ambii 
pali ai situației activității de export 
— cu rezultate bune și cu rezultate 
mai puțin bune — inu pot rămîne 
fără ecou. Dar mai ales nu pot să nu 
declanșeze idei și propuneri pentru 
implicarea mai eficientă, directă a 
comuniștilor în soluționarea unor 
astfel de probleme. Așa abordate, 
temele adunărilor de partid din ate
lierele de proiectare, aprovizionare 

în care se execută

pentru di- 
de export,

produsele pentru export, ele nu vor 
mai fi doar simple „semnalizări" ale 
problemelor importante, ci, efectiv, 
cadrul și locul in care se angajează 
efortul și responsabilitatea pentru 
rezolvarea lor.

în al treilea rînd, ălte două moda
lități specifice muncii de partid — 
.discuțiile individuale și rapoartele 
personale de activitate ale comuniș
tilor — pot deveni, îndreptate spre 
probleme de fond, spre afirmarea 
responsabilității și competenței co
muniștilor, momente de racordare 
permanentă a efortului individual și 
colectiv al comuniștilor la cerințele 
și exigențele muncii de cea mai 
înaltă calitate. Aceste modalități 
oferă anual posibilitatea organelor 
și organizațiilor de partid de a afla 
— în măsura în care se îngrijesc 
să determine asemenea stări de 
spirit — ce gîndesc și cum gîndesc 
comuniștii, începînd cu directorul 
întreprinderii și pină la fiecare mun
citor, pentru a asigura o prezență 
tot mai activă, de înaltă calitate, a 
produselor economiei noastre pe 
piața externă. Ambele modalități 
oferă posibilitatea de a se apela, în 
cadrul dialogului pe care-1 prileju
iesc. și la teste si chestionare, re
levante prin rezultatele lor. Un 
secretar de partid ne-a mărturisit că 
a pus, in cadrul discuțiilor indivi
duale, o întrebare tuturor comuniș
tilor cu muncă de răspundere în do
meniile realizării exportului : „Ce 
credeți că trebuie să facă întreprin
derea noastră pentru ca. în următorii 
cinci ani. produsele ei să se numere 
printre cele mai competitive pe piața 
externă ?“. Rezultatul a fost extrem 
de semnificativ. Pe de o parte, prin 
multele idei avansate. Pe de altă 
parte, prin surprinzătorul răspuns 
dat de unii comuniști : „Nu ne-am 
gindit la asemenea problemă. N-am 
nici o idee“. Nu reprezintă acest 
exemplu cea mai bună dovadă că 
modalitățile muncii de partid în 
acest domeniu pot configura — a- 
tunci cînd se apelează în mod inge
nios la ele — o adevărată „sociolo
gie a succesului" 1

Nu ne-am propus, evident, In 
comentariul de fată, să abordăm în
treaga metodologie prin care munca 
de partid poate influența în mod 
eficient activitatea de export. Ne-am 
propus să relevăm — pornind de la 
solicitarea unui secretar de partid 
mai tînăr în această funcție — cîteva 
cerințe și modalități care, înțelese 
și aplicate în adevăratul lor sens, 
pot conferi activității organizațiilor 
de partid un orizont larg și eficient 
în promovarea unei înalte răspun
deri față de producția de export, 
pot contribui la permanenta 
dinamizare.

Semănatul porumbului in plină desfășurare la Cooperativa Agricolă de 
Producție Amărăștij de Sus

preocupări esențiale in toate unitățile agricole

Se lucrează la extinderea amenajărilor de irigații în sistemul Terasa 
Caracalului Foto ; A. Fspadiuc

(Urmare din pag. I)
in acest an se urmărește asigurarea 
unor elemente din tehnologie — apa. 
densitatea și îngrășămintele — la 
nivelul optim cerut de realizarea a- 
cestei producții. Cooperativa agricolă 
de producție Castranova este situa
tă pe terenurile nisipoase din consi
liul agroindustrial Zănoaga. Aici gă
sim confirmarea aprecierii potrivit 
căreia diferențele la semănat sînt 
urmarea modului defectuos de orga
nizare a activității. Deși semănatul 
soiei începuse cu o săptămînă în 
urmă. însămînțarea porumbului a fost 
declanșată abia în ziua documentării 
noastre, cu mare întîrziere față de 
consiliile agroindustriale vecine.

Apa din canale 
curge, pe alocuri, 

inutil la vale
Activitatea de irigații în județul 

Dolj se desfășoară pe două pla
nuri distincte, la fel de importante 
fiecare. Primul vizează trecerea ne- 
întirziată la 
cele 270 000 
existente în 
al doilea — 
funcțiune a
sumează 39 400 hectare.

irigarea culturilor pe 
de hectare amenajări 
momentul de față, iar 
punerea de urgență în 
noilor sisteme care în-

Constantin PRIESCU
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BOTOȘANI

Produse noi, 
cu performanțe

superioare

electronic

Pe platforma industrială a 
municipiului Botoșani, grăitoare 
expresie a preocupării constan
te a partidului, a secretarului 
său general; pentru dezvoltarea 
armonioasă, echilibrată a tutu
ror zonelor tării, se distinge în
treprinderea ..E’ectrocontact". 
una din cele mai importante 
unități industriale din județ. 
De-a lungul a peste un de
ceniu de existentă, colectivul 
muncitoresc al întreprinderii a 
progresat continuu în măies
trie profesională, astfel incit 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii de aici au acum mîndria 
de a produce aparataj antigri- 
zutos, aparataj de comandă, 
semnalizare și derivație, apara
taj optoelectronic, tablouri și e- 
chipamente electrice pentru ma- 
șini-unelte. tablouri si pupitre 
de comandă, distribuție si auto
matizări. aparataj
pentru îmbunătățirea microcli
matului etc. Printr-o 
organizare a activității, utiliza
rea la indici superiori a utila
jelor din dotare, printr-un am
plu proces de modernizare a 
tehnologiilor și a produselor, 
colectivul întreprinderii reali
zează produse noi. cu perfor
mante superioare si cu consu
muri specifice reduse de mate
rii prime, materiale si energie, 
în secția montaj II a întreprin
derii — de unde prezentăm 
imaginea de față — se lucrează 
la subansamblele de cofrete 
antigrizuioase destinate exploa
tărilor' în subteran. Tot aici, 
muncitorii din formația condu
să de maistrul Mihai Caba fi
nisează asamblarea unui nou 
lot de statii electrice compacte 
pentru combine miniere. Statia 
compactă pentru combina mi
nieră se caracterizează prin 
înalti parametri calitativi si un 
grad sporit de competitivitate 
la beneficiarii interni si pe pia
ța externă. (Eugen Hrușcă).

eficientă

Foto : Sandu Cristian

Practici păgubitoare
S-a subliniat frecvent 

intensificării acțiunii de 
și introducere în circuitul 
materialelor refolosibile. 
parte in activitatea de 
resurselor materiale îl

necesitatea 
recuperare 
economic a 
Un loc a- 
reciclare a 

ocupă în 
primul rînd metalele. Aceasta se 
datorează faptului că metalele 
se extrag din resurse minera
le neregenerabile, ale căror costuri 
de procurare din producția in
ternă sau din import mani
festă, pe termen lung, o tendință 
continuă de creștere. Pe de altă 
parte, în 
precum și 
nurilor în 
corporate, 
esențial proprie
tățile fizico-chi- 
mice, iar tehno
logiile de fabri
cație 
fecționat în așa 
măsură incit pot 
asigura utiliza
rea lor cu bune 
rezultate în mai 
multe cicluri 
productive.

Ca atare, este foarte important ca 
nici un gram de material să nu fie 
irosit, iar fiecare bucată de metal 
să fie recuperată corespunzător 
valorificată superior. Pentru a 
atinge acest obiectiv este necesar 
în întreprinderi, fierul vechi să 
sortat și pregătit potrivit 
reguli bine precizate. Cum se în
deplinesc aceste obligații ? Cea mai 
elocventă imagine o oferă unitățile 
specializate pentru colectarea fieru- 

♦ lui vechi. Una dintre acestea este și 
secția de prelucrări deșeuri metali
ce Apahida. subordonată Combinatu
lui Metalurgic Cîmpia Turzii. Aici 
am văzut ca într-o oglindă cum 
este gospodărit și livrat fierul vechi 
intr-o serie de întreprinderi. Iată 
de ce. anticipînd puțin concluziile 
sondajului nostru, adresăm de la 
bun început tuturor furnizorilor in
vitația să vină la Apahida și să-și 
spună opinia cu privire la felul cum 
se livrează fierul vechi, dacă el co
respunde cerințelor unităților me
talurgice, de la care neîndoios se 
așteaptă metal de cea mai bună ca
litate.

Deci cum stau lucrurile la Apahi
da ? Aici sosesc zilnic vagoane cu 
fier vechi de la peste 50 de furni
zori din 15 județe ale tării. Pe'trei 
mări tronsoane se află depozitat fier 
greu și ușor, span si fontă. De alt
fel. acestea sint cele patru calități 
de metale care ar trebui să șosească 
sortate la această secție. Cum se 
conformează acestor cerințe, stipu-

procesele de prelucrare, 
în cele de utilizare a bu- 
care acestea au fost în- 
metalele nu-și modifică

late în normativele în vigoare, uni
tățile economice ?

— Lună de lună primim importan
te cantități de fier vechi, mențio
nează ing. loan Florea, șeful secției 
de la Apahida. Așa cum rezultă și 
din procesele-verbale de recepție a 
mărfii, adeseori șe încalcă condițiile 
de livrare, care sint prevăzute în 
STAS 6058 din 1878. Primim de foar
te multe ori vagoane cu fier vechi 
amestecat cu metale neferoase, cu 
pămînt și gunoaie;

— Ce faceți în asemenea cazuri ?
— Selectăm, pe cit posibil, meta

lele neferoase. De pildă, numai anul 
‘trecut am livrat la întreprinderea 
județeană de valorificare a materia
lelor refolosibile peste 13 tone de

s-au per- RECONDIȚIONAREA
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NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ?!
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE J

primul rînd ne-a surprins faptul că 
această secție a Combinatului Meta
lurgic Cîmpia Turzii, care este ab
solut interesată ca metalul să ajun
gă la oțelărie numai pregătit și sor
tat, este obligată de situațiile create 
să primească fier vechi nesortat, li
vrat de către diferite unități. O ase
menea abdicare forțată de la fermi
tatea la care obligă legea să fie im
pusă de cerința imperioasă a aprovi
zionării cu fier vechi a combinatului 
din Cîmpia Turzii? Desigur, există în 
stoc destul fier vechi pentru aprovi
zionarea pe o perioadă de cîteva luni 
a combinatului. Lipsa unor interven
ții hotărite împotriva celor care nu 
respectă legea duce însă la perpe
tuarea unei situații anormale. Mai 

exact spus, unii 
furnizori s-au în
vățat — pentru 
că au văzut că se 
acceptă — să 
pună în vagoane 
tot ce nu le mai 
trebuie. Sub de
numirea de fier 
vechi, expediază 
la secțiile de pre
lucrare a deșeuri- 
de fel de mate-

Cît privește irigarea propriu-zisă 
a culturilor, este de remarcat faptul 
că datorită sprijinului primit prin 
asigurarea cotei de energie, s-a 
trecut și s-a realizat în totalitate la 
această dată umplerea cu apă a 
canalelor și crearea debitelor de ex
ploatare a sistemelor. Cît de mare 
este nevoia de apă a plantelor o 
dovedește programul de irigare a 
culturilor stabilit pe perioada de 
pînă la 10 aprilie» Pină la acest 
termen, pe baza buletinelor de aver
tizare a umidității din sol, a rezultat 
că plantele trebuie să fie irigate de 
îndată pe circa 41 000 de hectare. 
Ceea ce înseamnă realizarea unui 
ritm mediu zilnic de aproape 5 000 de 
hectare.

Deci, nevoia de apă este foarte 
mare. Principala concluzie a inves
tigațiilor întreprinse în zona cea 
mai „fierbinte" a județului, adică 
în zona de nisipuri, unde se află 
situat complexul hidroameliorativ 
Sadova—Corabia este că nu peste 
tot există starea de mobilizare ne
cesară pentru înfăptuirea programu
lui de udări din săptămînă respec
tivă. Din aceste cauze, în multe 
unități apa curge inutil la vale fără 
să ajungă la rădăcina plantelor. în 
sistemul de irigații Amărești, to
varășul Constantin Ghiorei, șeful 
sistemului, ne spunea : întreaga re
țea de canale este plină cu apă. De 
duminică (2 aprilie —n.n.) trebuie 
să începem udările. La noi, pe ni
sipuri, este absolut obligatoriu să 
udăm toate culturile. Nu văd insă 
cum vom ajunge aici dacă unitățile 
nu vor scoate de urgență echipa
mentele de udare pe cîmp. Cheia 
succesului in această acțiune se află 
Ia fermă. Apă putem asigura din 
plin. Depinde de cum acționează 
fiecare pentru distribuirea ei pe cul
turi". îngrijorarea șefului de sistem, 
este îndreptățită. La 1 aprilie, din 
cele 1 146 aripi de ploaie, programa
te pentru realizarea suprafeței sta
bilite a se iriga in acest sistem, au 
fost scoase în cîmp și montate doar 
613. Deci, jumătate din capacitate 
(și din apă !) s-a pierdut în săp- 
tămina trecută. Situația nu e unică. 
Spre deosebire de consiliile agro
industriale Dăbuleni. Bechet, Poiana 
Mare, Băilești și Măceșu, unde s-a 
înțeles această necesitate, in prin
cipal in unitățile agricole din consi
liile agroindustriale Segarcea. Ple- 
nița și Perișor se constată serioase 
rămineri in urmă în ce privește 
scoaterea pe poziție a echipamente
lor de udare. Este în nceastă pri
vință evidentă cerința unei interven
ții prompte din partea organelor 
județene de partid și agricole pentru 
a determina scoaterea din inerție, 
astfel ca, in cel mult 2—3 zile, să 
se poată iriga cu toaje forțele sta
bilite.

De la tovarășul Ion Georgescu, 
directorul întreprinderii de Execuția 
și Exploatarea Lucrărilor de îmbu
nătățiri Funciare Dolj, am notat sta
diul lucrărilor și cerința ca noile 
amenajări cu termen de dare în 
funcțiune la sfîrșitul lunii aprilie 
să poată primi apă. Din cele 39 400 
hectare prevăzute, pe 20 000 de hec
tare există certitudinea irigării cul
turilor la termenul stabilit. Pentru 
amenajarea restului de suprafață, ni

s-a spus că punerea In funcțiune 
este condiționată de asigurarea bazei 
materiale : conducte din azbociment, 
PVC și PREMO, ciment, agregate 
de pompare și combustibil. Factorii 
de răspundere din Ministerul Agri
culturii trebuie să analizeze oportu
nitatea asigurării punerii în func
țiune a acestui obiectiv, ținînd seama 
că întreprinderea de profil din ju
dețul Dolj dispune de capacități de 
execuție pentru finalizarea lucrări
lor la termenul stabilit.

tori pe cit posibil pe lingă stațiile 
de pompare ale sistemelor de iriga
ții, unde există energie și, ca urma
re, unele reparații, cum este sudura 
electrică, se pot face la timp fără să 
mai fie nevoie de deplasarea utilaje
lor pe distanțe mari, uneori de 15— 
20 kilometri pină la secție.

cenuși de zinc, două tone de cupru, 
12 tone de oțel inox și aproape patru 
tone de aluminiu. Aceste materiale, 
sub nici o formă nu trebuiau să a- 
jungă la noi. La Combinatul Meta
lurgic Cîmpia Turzii se elaborează 
oțeluri aliate și profile pentru tră
gătorii. Or, prezența cuprului în șar
jă, de pildă, alterează 
teia, care în cele din 
rebutată..

— Și totuși, de ce 
mirea fierului vechi 
condiții ?

— Acum doi Sau trei ani am refu
zat niște vagoane cu deșeuri meta
lice. Au urmat lungi discuții, anali
ze, comisii. Unul dintre 
rămas Încărcat cu fierul 
tul de mult timp, 
multe greutăți ni le 
IJRVMR Gorj. Chiar acum au sosit 
zece vagoane cu fier vechi expedia
te din stația Rogojelu, de la între
prinderea Electrocentrale Rovinari. 
Vă propun să le vedem împreună...

Le-am văzut. în vagoane se afla o 
diversitate de materiale — deșeuri 
metalice alături de. cabluri electrice, 
.piese de oțel la un loc cu altele de 
fontă, panouri de țevi cu multă zgu
ră ș.a.

De ce, 
gale, se 
Apahida 
sortat, amestecat cu alte metale, de 
către unitățile din activitatea cărora 
rezultă materiale refolosibile? în

calitatea aces- 
urmă poate fi
acceptați pri- 
în asemenea

vagoane a 
vechi des- 
Cele mai 

provoacă

în pofida reglementărilor Ie
rnai trimit la secția din 
vagoane cu fier vechi ne-

lor metalice fel
riale, inclusiv, uneori, gunoaie. Ajung 
aici și utilaje care parcă și-au greșit 
destinația. Un tractor complet echi
pat pe pneuri era așezat peste o gră
madă de fier vechi. Fără a fi dez
membrat a fost trimis ca deșeu. De 
la întreprinderea de Utilaj Chimic 
Făgăraș au sosit părți componente 
ale unor instalații realizate din oțel 
inoxidabil. Șirul 
exemple poate continua.
cheie procese-verbale de constata
re, se trimit telexuri ce conțin dife
rite reclamații. Dar ce folos, dacă a- 
ceste acțiuni nu au aici o finalitate. 
Sesizate asupra calității fierului 
vechi expediat, întreprinderile ju
dețene de recuperare și valori
ficare a materialelor refolosibi
le trimit delegați pentru a „stin
ge" conflictul, care în parte influen
țează și prețul de achiziție. Dar nu
mai atît. Nu se acționează sau se 
face prea puțin pentru eliminarea 
cauzelor ce determină aceste practici 
păgubitoare.

Un lucru este, așadar, clar : în re
cuperarea flerului vechi trebuie să se 
introducă — și încă neîntirziat — 

-ordine și disciplină, să se organizeze 
activitatea în conformitate cu regle
mentările în vigoare, pentru a răs
punde exigențelor puse în acest do
meniu.

unor astfel de
Se ln-

Ion LAZAR

Condiții bune 
de muncă în cîmp 

pentru 
mecanizatori

în orice campanie, activitatea me
canizatorilor, a lucrătorilor din 
sistemele de irigații, a specia
liștilor se mută cu totul la cîmp. Și 
cum zilele de campanie, uneori și 
nopțile, puse cap la cap, reprezintă 
cam jumătate de an, este pe deplin 
justificată grija ce se acordă asigu
rării unor condiții bune de lucru in 
cîmp. La ora 10 dimineața, la tabăra 
de tractoare și mașini agricole de 
la Grindu Mare a Cooperativei Agri
cole de Producție Băilești era pre
zent doar paznicul. Toți mecaniza
torii cu .toate utilajele și asistența 
tehnică» cu maistrul de sector ple
caseră din zori, după obișnuita în
treținere a utilajelor de dimineață, 
la punctele de lucru. Pină să 
ajungem acolo, am vrut să vedem 
ce înseamnă și cum este organizată 
o tabără de cîmp. Ne relatase despre 
aceste tabere directorul trustului 
S.M.A. Dolj, Mihai Pădureanu. O 
prezentăm, cu mențiunea că mai 
sînt multe asemenea. Este, de fapt, 
o casă cimpenească amenajată ca 
sediu de fermă, avînd un dormitor, 
o sală de mese, o încăpere pentru 
șeful de fermă, un mic atelier, fo
losit în comun de mecanizatori și 
lucrătorii de la irigații, și o magazie 
de materiale și piese de schimb pen
tru tractoare și mașini agricole și 
echipamentele de udare, cisterna de 
motorină și butoiul de Ulei pentru 
schimb. Un puț cu pompă de mină, 
o mică grădiniță 
ceapă și grajdul 
dau imaginea că mecanizatorii de la 
această secție s-au mutat cu totul 
la cîmp pentru întreaga perioadă a 
campaniei. „Zilnic — ne spune to
varășul Pătru Tocan, directorul 
S.M.A. Băilești, — cele cinci coopera
tive agricole din raza noastră de 
activitate transportă cu căruțele 
hrană caldă la cîmp la toate punc
tele de lucru. Pentru zilele de cam
panie, casele cîmpenești au devenit 
casele tractoriștilor, ale specialiști
lor. De aceea, căutăm să asigurăm 
condiții cît mai bune de muncă și 
viață. Anul trecut, la una din aceste 
case am instalat și baterii solare. 
Și vom acționa în această direcție în 
continuare". Da, așa este. La viteze 
sporite de lucru, la calitatea supe
rioară a lucrărilor, condiții bune de 
muncă și de viață pentru mecaniza
tori. Directorul S.M.A. Bîrca, Marin 
Firan, s-a gindit chiar mai departe : 
să organizeze taberele de mecaniza-

«
cu straturi de 
pentru vacă ne

Un exemplu 
cu putere 

de generalizare
Deși se află In inima orașului 

Băilești. 
producție 
suprafață _____ __ _ _____
de 7 400 hectare, a obținut, 
condițiile mai dificile ale 
trecut, producții foarte bune.____
die la hectar 9 569 kg porumb, 
6 002 kg grîu. 6 233 kg orz. 58 000 kg 
sfeclă de zahăr. Cum au fost posi
bile aceste rezultate bune, in con
dițiile in care unitatea se confruntă 
cu un serios deficit de forță de 
muncă ? Două sînt căile principale 
de acțiune : în primul rînd. respec
tarea cu strictețe a tehnologiilor 
prevăzute pentru fiecare cultură si. 
în al doilea rînd. sprijinirea coope
rativei cu forță de muncă din uni
tățile economice din oraș. Așa s-a 
procedat de trei ani încoace. Așa se 
procedează și In acest an. Sub coor
donarea nemijlocită a biroului exe
cutiv al consiliului popular orășă- 
nesc și cu sprijinul consiliilor oa
menilor muncii din unitățile econo
mice au fost stabiliți 265 udători. 
oameni ai muncii care au mai lucrat 
în agricultură Înainte de a se cali
fica in meserii industriale. De la 
Nicolae Vasile. secretar adjunct al 
comitetului orășenesc de partid, am 
reținut : „în acest an ne-am orga
nizat mai devreme ■ si mai bine. Au 
fost constituite echipe de udători 
formate din 60 de oameni ai muncii 
de la întreprinderea de Celule Elec
trice, 60 de la întreprinderea de 
Piese Turnate, 60 de la întreprinde
rea Mecanică, 50 de la Cooperativa 
Meșteșugărească „Victoria", 5 de la 
întreprinderea Comercială de Stat 
Mixtă, 5 de la Cooperativa de Pro
ducție, Achiziții și Desfacere a Măr
furilor ș.a. în total, 265 muncitori 
udători care au fost instruit!, iar din 
3 aprilie au început irigarea, cu 30 
de zile mai devreme ca anul trecut, 
a primelor suprafețe cultivate".

Această acțiune nu s-a limitat doar 
la selectarea si instruirea udătorilor. 
Fiecare echipă de udători a primit 
în acord global o anumită suprafață 
de teren cultivat si a fost dată în 
răspunderea unui cadru de bază din 
unitatea economică respectivă, ce are 
obligația să urmărească cu strictețe 
respectarea programului de udări 
stabilit șl schimbarea arinilor de 
ploaie la timp. Este de notat și fap
tul că oamenii muncii din industrie 
au dat o mină de ajutor lucrătorilor 
ogoarelor, inclusiv la scoaterea în 
cîmp a celor 584 aripi de ploaie, 
operație executată astfel in timp 
foarte scurt.

Aurel PAPAD1UC 
Lucian CIUBOTARU 
Nicolae BABALAU

cooperativa agricolă de 
din localitate, ce deține o 
amenajată pentru irigații 

și in * 
anului 

în me-

Exemple bune
în acțiunile de împăduriri

In ținutul Neamțului, sub fruntea 
ocrotitoare a Ceahlăului, sălășluiește 
semeață, falnică o pădure ce se în
tinde pe circa 45 la sută din supra
fața județului. Cu multiplele și va
riatele sale funcții de protecție și 
producție, cu marile foloase aduse 
locuitorilor, pădurea este protejată 
și îngrijită. Și în județul Neamț dra
gostea și grija față de ocrotirea a- 
cestei inestimabile avuții naționale 
s-au manifestat, cu deosebire in ul
timii ani, prin efectuarea unor im
portante lucrări ce vizează dezvol
tarea fondului forestier. Referitor la 
acțiunile desfășurate acum, tovară
șul Costache Rusu, inspector-șef ad
junct al inspectoratului silvic jude
țean, ne spune : „Forțele noastre sînt 
concentrate îndeosebi la împădurirea 
unei suprafețe de peste 1 200 hecta
re. Pe baza unor programe speciale, 
acționăm pentru folosirea integrală 
și cu eficiență a tuturor terenurilor 
din fondul forestier, realizînd planta
ții în toate golurile neregenerate și 
pe taluzele drumurilor forestiere. Aș 
menționa faptul că utilizăm in acest 
scon specii autohtone valoroase : 
molid, brad, larlce, gorun, paltin, 
fag, frasin, material săditor obținut 
integral din propriile pepiniere. De 
asemenea, preluind unele suprafețe 
degradate puternic din zona comunei 
Bozieni și a municipiului Roman, 
am trecut la plantarea acestora cu 
specii adecvate. în vederea stăvilirii 
fenomenelor de degradare. Pe sute
le de șantiere deschise pe întreg 
cuprinsul județului, silvicultorilor li 
s-au alăturat 
lor. nionieri 
contribuie și 
bogății"

S’răbătînd
P’ese. șeful comnartimentului de îm- 
n"d”r:ri d'n insnectomt, cîteva puncte 
de lucru, ne-am convins că se mun
cește cu resnonsabilltate. Pentru în- 
cenut ne-am onrit în oepiniere. Cea 
de la Horaita. din districtul Almaș, 
este considerată o pepinieră-model, 
detașmdu-se prin productivitatea

mulți locuitori ai sate- 
și uteciști, veniți să 
ei la sporirea acestei
împreună cu Gheorghe

înaltă și prin 
lului sădi tor

materia-
,Asigurăm

diversitatea 
produs : „.

puieți din specii autohtone valoroa
se ce asigură împădurirea anuală a 
peste 200 de hectare — ne mărturi
sește pădurarul Gheorghe Asimione- 
sei. în această perioadă acordăm cea 
mai mare atenție lucrărilor de între
ținere, fertilizări, operații care au 
influențat în bună măsură rezulta
tele înregistrate". în apropiere de 
Tirgu Neamț, între munți, se află 
pepiniera Dumbrava. Pe o suprafață 
de 7 hectare, riguros organizate, cu 
un sistem de irigații bine pus la

NEAMȚ
punct, se produc puieți de stejar, la- 
rioe, molid, dud, cireș, gorun și 
altele. „Pină acum am scos 250 000 
de puieți — ne spune Alexandru Gîr- 
bea, șeful districtului Braniște. De 
pe suprafața cultivată cu răchită a 
fost obținută cea mai mare produc
ție — peste 16 tone la hectar — din 
unitățile inspectoratului.

Itinerarul nostfu cuprinde și cîteva 
ocoale silvice unde, In funcție de 
starea vremii și a solului, se desfă
șoară lucrările de împăduriri. La 
Tirgu Neamț, de exemplu, campania 
din acest an s-a încheiat. „Acest lu- 

" cru a fost posibil — ține să adauge 
Traian Humuleseu, șeful ocolului — 
pentru că, practic, plantările le-am 
început de pe la sfîrșitul lui februa
rie. Ca atare, am reușit să împădu
rim integral 61 hectare și să facem 
completări pe alte 11 hectare". în 
zona Văratecului se efectuau plan
tații pe 70 hectare, cu specii de go
run, paltin, cireș și frasin.

în cadrul ocolului silvic Bicaz s-au 
efectuat lucrări pe 
mătate din cele 90 
ficate pentru a fi 
nerul Ion Macovei, 
spune : „Lucrăm îndeosebi în locuri-

mai bine de ju
de hectare plani- 
împădurite. Ingi- 
șeful unității, ne

le însorite, pe solurile dezghețate. 
Cea mai mare bătălie o dăm insă in 
zona numită -La Stănile», aflată la 
o altitudine de 1 500 metri, unde 
avem de împădurit circa 17 hectare. 
Spun bătălie, pentru că aici trebuie 
sa acoperim stincăria cu vegetație, 
iar pentru asta am recurs la confec
ționarea citorva sute de lădițe în 
vederea fixării puieților de molid".

Ceahlăul reprezintă punctul cel 
mai înalt, nu doar în județ, ci pe în
treaga Moldovă. Aici iși desfășoară 
activitatea unul din puținele ocoale 
silvice în care pădurea se regene
rează natural pe cel puțin 60 la sută 
din suprafață. Intervin, in acest sens, 
factorii-pedoclimatici, dar șl mina pă
durarului care trebuie să albă grijă 
să nu elimine arboretul matern îna
inte de regenerare. Inginerul Mihai 
Bulai, ce conduce ocolul de aici de 
peste un sfert de veac, ne asigură 
că se fac eforturi pentru ca pădurea 
de pe cele 21 000 hectare, aflată pe 
văile și versanții acestui munte, să 
fie bine gospodărită și întreținută.

Iată, așadar, că silvicultorii jude
țului Neamț pun bazele unor pă
duri falnice, de unde se vor obține 
cantități mari de lemn. Păduri a că
ror semeție și frumusețe vor incinta 
atît privirile localnicilor, cît și ale 
turiștilor în trecere prin aceste ți
nuturi.

împădurind pînă acum 80 la sută 
din suprafața planificată, colectivul 
Inspectoratului Silvic Județean 
Neamț este hotărît să asigure con
tinuitate lucrărilor, pentru că, așa 
cum conchide inginerul Costache 
Rusu, inspectorul-șef adjunct, în 
pădure activitatea silvicultorilor nu 
cunoaște întrerupere. Și este de re
ținut faptul că acum, mai mult ca 
oricînd, se pune un accent deosebit 
pe extinderea lucrărilor de îngrijire 
a arboretelor : degajări, curățiri, ră- 
rituri. Este o paletă largă de activi
tăți, cu caracter continuu, desfășu
rate in întreg cuprinsul anului.

Ion TALPA
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Tovarășului KÂROLY GROSZ
Secretar general al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului BRUNO. F STRAUB
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare 

Tovarășului MIKLOS NEMETH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA
Cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a eliberării Ungariei de sub 

fascism, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat si Guvernului Republicii Socialiste România, vă adresăm 
dumneavoastră și poporului ungar felicitări și cele mai bune urări de 
progres și prosperitate.

Ne reafirmăm și cu această ocazie convingerea că, prin eforturi 
comune, relațiile de colaborare și bună vecinătate dintre țările noastre, 
bazate pie respectarea principiilor egalității in drepturi, independenței și 
suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului 
reciproc, se vor dezvolta în viitor, în Interesul poporului român și poporului 
ungar, al cauzei socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român. 
Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

TELEGRAME

1 Mai - amplă angajare în întrecerea socialistă, 
simbol al eroismului muncitoresc

Cu ocazia celei de-a 44-a aniver
sări a eliberării Ungariei de sub 
fascism, președintele Marii Adunări 
Naționale, conducerile unor organi
zații politice și de masă, ministere 
și instituții centrale din țara noas

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tova

rășul Ion Siminiceanu a fost numit 
în calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Republica 
Cuba, în locul tovarășului Victor 
Bolojan, care a fost rechemat.

★
Cu prilejul celei de-a 44-a ani

versări a eliberării Ungariei de sub 
fascism, ambasadorul acestei țări la 
București, Pal Sztits, a oferit, luni, 
un cocteil

Au participat tovarășii Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului, Ion 
Sîrbu. secretar al C.C. al P.C.R., 
miniștri, membri ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai 
altor ministere si instituții centra
le. ai unor organizații de masă și 
obștești, oameni de știintă. cultură 
și artă, generali și ofițeri, ziariști.

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

Ambasadorul Republicii Populare 
Ungare la București, Păi Sziits, a 
depus, luni cu prilejul celei de-a 
44-a aniversări a eliberării Ungariei 
de sub fascism, o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Apărării Naționale. Con
siliului Popular al Municipiului 
București

★
Luni după-amiază, tovarășul 

Ludovic Fazekaș, vlceprlm-ministru 
al guvernului, a primit pe Tumen- 
ghlin Demcigdorj, ministrul Gospo
dăririi Comunale și Prestărilor de 
Servicii al R.P. Mongole .președintele 
Asociației Mongole de Promovare a 
Dezvoltării Industriei Locale și 
Servirii Populației, care, la invitația 
UCECOM, efectuează o vizită în 
țara noastră.

Aprecilndu-se evoluția pozitivă a 
legăturilor existente intre cele două 
organizații, în cursul Întrevederii au 
fost examinate noi căi și mijloace 
de dezvoltare a colaborării lor în 
continuare.

La primire a participat tovarășa 
Frustna Tașmău, președinte al Uniu
nii Centrale a Cooperativelor Mește
șugărești.

A luat parte Togoociin Ghenden, 
ambasadorul R. P. Mongole la Bucu
rești.

★
în perioada 31 martie — 3 aprilie 

1989 s-a desfășurat în Capitală, la 
sediul Institutului Internațional de 
Tehnologie și Economie Apicolă al 
Apimondiei, ședința Consiliului Exe
cutiv al Federației Internaționale 
a Asociațiilor de Apicultura — 
Apimondia.

Au luat parte reprezentanți din 
Anglia. Belgia. Brazilia. Canada, 
Finlanda, Franța, R. F. Germania, 
Italia, R.S.F. Iugoslavia. R. P. Po
lonă. Republica Socialistă România, 
Spania, R. P. Ungară. U.R.S.S.

tv
19,00 Telejurnal © 1 Mai — raport mun

citoresc
19,29 Să trăim și să muncim In spiritul 

normelor eticii și echității socia
liste © Patria — conștiința dato
riei (color)

19,45 Industria — programe prioritare
• Reducerea consumurilor ener
getice

20,05 Teatru TV (color). „Ce e nou pe 
strada Salclmilor", de Paul Ioa- 
chlm. Interpretează : Dorin Var
ga, Adela Mărculescu, Dan Con- 
durache, lea Matache, Paul Ioa- 
chim. Candid Stoica, Mariana Cer
cel, Ruxandra Sireteanu, Liana 
Ceterchi, Gh. Pufulete. Regia ar
tistică : Constantin Dicu

21,15 Idei in acțiune a A fi competitiv. 
Reportaj

21,35 Din frumusețile patriei (color)
• Peștera Rătei — izvor de apă 
dulce. Producție a Studioului de 
Film TV

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

tră au adresat telegrame de felicita
re președintelui Adunării de Stat, 
organizațiilor și instituțiilor similare 
din Republica Populară Ungară.

(Agerpres)

Participanțil au avut o intilnîre 
cu Gheorghe David, ministrul 
agriculturii, și alți membri ai 
conducerii Ministerului Agricultu
rii. Cu acest prilej, Raymond Bor- 
neck, președintele Apimondiei, și 
Silvestro Cannamela. secretar gene
ral al acestei federații, au exprimat 
întreaga gratitudine față de statul 
român pentru asigurarea funcționă
rii la București. în cele mal bune 
condiții, a Institutului Internațional 
de Tehnologie și Economie Apicolă. 
In cadrul convorbirii, au fost rele
vate. totodată, bunele rezultate ale 
colaborării dintre Ministerul Agri
culturii din tara noastră și Api
mondia, dintre apicultura româ
nească șl cea internațională.

In perioada în care s-au aflat în 
România, participanții la ședința 
Consiliului Executiv al Apimondiei 
au efectuat o vizită de documentare 
la Stațiunea Didactică Experimen
tală Belciugatele.

(Agerpres)

• REPORTAJE • NOTE > INFORMAȚII
MUREȘ

Panoramic județean
• In aceste zile, 

lucrătorii Trustului 
antrepriză generală 
de construcții montaj 
au dat în folosin
ță noi apartamente 
din planul pe acest 
an. Ele ridică la 
65 000 numărul apar
tamentelor construite 
din fondurile statu
lui în orașele și sate
le județului Mureș în 
perioada care a trecut 
de la Congresul al 
IX-lea al partidului și 
pină in prezent. Tot
odată, în acest răs
timp, în fiecare oraș 
din județ au fost 
realizate uzine de apă 
și stații de epurare a 
apelor reziduale la 
nivelul necesităților 
actuale și în perspec
tiva anului 2000, iar 
în centrele agroindus
triale a fost soluțio
nată alimentarea cu 
apă in sistem local și 
s-au realizat capaci
tăți de epurare a ape
lor reziduale.
• In perioada care 

a trecut din acest an, 
unitățile din industria 
municipiului Tirgu 
Mureș au îndeplinit 
și depășit sarcinile 
prevăzute in planul 
de export Intre co
lectivele cu cele 
mai bune rezultate sa 
numără cele de la 
Combinatul Chimic 
„Azomureș", între
prinderea de Prelu
crare a Lemnului „23 
August", „Electromu- 
reș" și „Prodcomplex".
• Cooperativa agri

colă Mureșeni este 
recunoscută nu numai 
prin producțiile bune 
realizate în sectorul 
vegetal, ci și pentru 
veniturile obținute din 
Industria mică. Folo
sind cu ingeniozitate 
și spirit gospodăresc 
resursele materiale lo
cale și cele recupera
te de la marea indus

trie. unitatea și-a 
creat aproape 30 acti
vități de industrie 
mică. Pe această bază, 
ea a realizat in anul 
precedent un venit de 
56 milioane lei.
• Dacă in urmă cu 

doi ani porțelanul 
fosfatic — produs ce 
etalează finețea filde
șului — se realiza ex
perimental doar în
tr-o statie-pilot din 
Cluj-Napoca. în pre
zent prima unitate 
din țară care fabrică 
acest produs la scară 
industrială este între
prinderea de Sticlărie 
și Faianță din Sighi
șoara. El este superior 
porțelanului pur. este 
rezistent și translucid 
și ara un grad de alb 
foarte ridicat. Față 
de faianța obișnuită, 
el valorifică materiile 
prime de cinci ori mai 
mult, iar cheltuielile 
de producție sint di
minuate cu peste 40 
la sută.
• Moment jubiliar 

in sala mare a Pala
tului culturii din Tir
gu Mureș : aici a avut 
loc cel de-al 600-lea 
concert de orgă din 
ultimii 76 de ani. De 
remarcat că orga de 
aici. construită in 
anul 1913 (o dată cu 
Palatul culturii), este 
prima (și unica) orgă 
de concert în stil ro
mantic existentă azi 
In sud-estul Europei. 
Concertul jubiliar a 
fost susținut de Koz- 
ma Mâtyos, organist 
al filarmonicii din lo
calitate. O curiozitate: 
această orgă are 4 463 
tuburi și 63 de regis
tre muzicale.

© La Ungheni — 
unul din cele 17 
centre agroindustria
le din județ — a fost 
finisat, in aceste zile, 
cel de-al 450-lea apar
tament. Pe lingă aces
tea. zestrea edilitară a

(Urmare din pag. I)
nant. Impresionanta bătălie revolu
ționară de acum cinci decenii a pus 
in relief capacitatea politico-organi- 
zatorică a partidului, larga adeziune 
pe care au întrunit-o chemările sale, 
încrederea cu care poporul urma li
nia sa politică. Manifestările prile
juite de sărbătorirea zilei de 1 Mai 
1939 au confirmat însemnătatea fău
ririi unității de acțiune a clasei 
muncitoare, marea forță pe care i-o 
conferă acesteia coeziunea rîndurilor 
sale. Actionînd uniți, muncitorii co
muniști. socialiști și social-democrați 
au imprimat zilei de 1 Mai 1939 un 
puternic caracter de luptă revoluțio
nară. împotriva fascismului si răz
boiului, au conferit Zilei Muncii o 
largă cuprindere socială si o mare 
putere de iradiere în conștiința pu
blică. ra o grăitoare expresie a vo
inței și simtămintelor patriotice ce 
stăpîneau inima si conștiința între
gului popor.

Marea însemnătate a manifestări
lor de la 1 Mai 1939 din România 
rezidă în faptul că aceste» au re
prezentat cea mai puternică bătălie 
cu caracter antifascist si antirăzboi
nic din Europa acelei vremi ; desfă
șurată in împrejurările în care, după 
acordurile de la Mtlnchen. fascismul 
era într-o evidentă ofensivă, demon
strația de la 1 Mai 1939 din Bucu
rești a arătat că pentru zăgăzuirea 
politicii agresive, de forță a statelor 
fasciste si revizioniste popoarele tre
buiau să acționeze nu prin compro
misuri cu acestea, nu prin expecta
tivă si resemnare, ci prin acțiune 
militantă, hotărită. prin împotrivire 
deschisă și fermă fată de fascism și 
revizionism. prin unitatea forțelor 
progresiste, democratice. Clasa mun
citoare din România a chemat, la 
1 Mai 1939. muncitorimea, toate for
țele interesate în apărarea păcii, de
mocrației si libertății popoarelor să 
alcătuiască un mare si puternic front 
de acțiune împotriva fascismului, să 
se ridice la luptă pentru ca planu
rile acestuia de reîmpărțire a Euro
pei si a lumii să fie Împiedicate incă 
de la început, cit nu era prea tîrziu.

Prin toate acestea, manifestările 
de la I Mai 1939 in România au 
dobîndit ample și profunde semni
ficații naționale și internaționale, 
fapt dovedit de largul lor ecou in 
conștiința tării. în opinia publică de 
peste hotare. Pe plan Intern, așa 
cum scria presa epocii, s-a dovedit 
o dată mai mult patriotismul fier
binte al muncitorimii. înalta sa răs
pundere pentru destinele patriei, ca
pacitatea sa de a-și mobiliza resur
sele nesecate de energie revoluțio
nară, de a desfășura ample bătălii 

comunei s-a întregit 
cu 650 case noi. iar 
producția industrială 
a crescut. In ultimii 
24 de ani. de la 10 
milioane lei la peste 
o jumătate de miliard 
lei. <
• In cadrul stației 

de epurare a apelor 
reziduale din orașul 
Tirnăveni. lucrătorii 
unității de exploatare 
si .gospodărire comu
nală si locativă au 
conceput, realizat si 
pus in funcțiune o in
genioasă instalație de 
biogaz. In acest fel. 
consumul de energie 
de la centrala termică 
va fi diminuat cu pes
te 25 tone combustibil 
convențional pe an.

In aceste zile, la 
Depoul stației C.F.R. 
din Tirgu Mureș a 
fost dată in folosință 
o modernă cantină- 
restaurant. Cu aceasta, 
numărul cantinelor 
existente in prezent 
pe lîngă marile unități 
economice din județ 
se ridică la 53. Cele 
mai multe dintre ele 
iși asigură integral 
necesarul de produse 
agrOalimentare din 
gospodăriile-anexă.

© La Reghin, prin 
aplicarea. în perioada 
care a trecut din acest 
an, a unor noi tehno
logii de lucru, intre 
care placarea cu brori2 
prin centrifugare a 
utilajelor. înlocuirea 
lemnului masiv cu 
elemente mulate din 
furnire la instrumen
tele muzicale, turna
rea segmenților pen
tru defibratoare de 
cocs din bachelită și 
altele, consumul de 
materii prime a fost 
diminuat, pe ansam
blul industriei orașu
lui, cu circa 30 la 
sută.

Gheorqhe 
GIURGIU 

sociale și politice, de a uni în jurul 
său forțele vii, sănătoase ale națiu
nii. Pe plan internațional, demonstra
țiile și întrunirile muncitorești din 
România de la 1 Mai 1939 au fost 
înțelese ca o expresie a spiritului 
antifascist și antirevizionist ce în
suflețea poporul român, a hotărîrii 
sale de a se împotrivi oricărei a- 
gresiuni. oricăror încercări de știr
bire a suveranității naționale, insu- 
flind, prin aceasta, încredere acelor 
forțe politice care se pronunțau pen
tru o atitudine fermă față de pre
tențiile mereu sporite ale statelor 
fasciste.

Pregătirea și desfășurarea marii 
demonstrații patriotice, antifasciste 
și antirăzboinice de la 1 Mai 
1939 sînt strins legate de vasta 
și susținuta activitate politică 
și organizatorică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în comisia înfi
ințată de partid în vederea organi
zării manifestărilor de la 1 Mai 
constituia o pregnantă ilustrare a 
înaltei aprecieri pe care conducerea 
partidului o dădea activității sale 
revoluționare, aleselor sale însușiri 
morale și politice: încrederea neabă
tută în justețea cauzei partidului, 
maturitatea politică, abnegația și 
dăruirea revoluționară, capacitatea 
organizatorică și forța de înrîurire 
a conștiințelor, inepuizabila putere 
de muncă in îndeplinirea sarcinilor 
de răspundere ce i-au fost încredin
țate. în munca pentru pregă
tirea demonstrației și întrunirilor 
de la 1 Mai 1939, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a afirmat incă 
o dată ca un neînfricat militant co
munist, actionînd cu exemplară e- 
nergie pentru mobilizarea maselor 
la luptă revoluționară, pentru reali
zarea unității de voință a clasei 
muncitoare, pentru ca toți oamenii 
muncii să înțeleagă pe deplin uriașa 
însemnătate a luptei ferme împotri
va fascismului, a desfășurării unor 
energice acțiuni antirăzboinice, pen
tru apărarea hotarelor tării, pri
mejduite de poftele de cucerire ale 
statelor fasciste și revizioniste. O 
intensă activitate politico-organiză- 
torică a desfășurat tovarășa Elena 
Ceaușescu (Petrescu), purtînd in 
rîndul tineretului cuvîntul partidu
lui. mobilizîndu-i pe tineri la luptă 
și împotrivire dîrză fată de fascism.

Tradițiilor eroice ale luptei revolu
ționare. pregnant evidențiate in fie

care zi de 1 Mai. li se adaugă astăzi, 
prin munca întregului popor, noi și 
luminoase pagini, clasa muncitoare, 
toți oamenii muncii din tara noastră 
asigurînd. prin puterea creatoare a 
mintii și brațelor lor. sporirea in rit

BIHOR: Ritmuri superioare de lucru 
pe șantierele obiectivelor energetice
Energetica este, fără îndoială, una dintre ramurile cu cele mai 

semnificative creșteri în economia județului Bihor în actuala eta
pă. Stă mărturie faptul că în comparație cu începutul acestui cin
cinal puterea instalată va spori în acest an de peste trei ori, în 
bună parte pe seama valorificării potențialului hidroenergetic din 
această parte a țării. După racordarea la circuitul productiv a hi
drocentralelor de la Remeți și Munteni, eforturile constructorilor și 
montorilor s-au concentrat asupra noilor capacități din cadrul 
amenajării hidrotehnice a Crișului Repede. Luna martie a coincis 
cu punerea în paralel a celui de-al doilea grup de 9 MW de la 
hidrocentrala Lugaș. Aici s-a realizat, de altfel, și prima acumula
re de pe Crișul Repede, destinată, pe lîngă producerea energiei 
electrice, și altor folosințe : alimentare cu apă potabilă, agricultură, 
piscicultura și agrement. (loan Laza).

CARAȘ-SEVERIN : înnoirea și modernizarea 
producției

La întreprinderea de Construc
ții Metalice Bocșa, în urma unor 
încercări succesive s-au executat, 
in cadrul atelierului de turnătorie, 
primele lagăre de bronz pentru 
turbine turbodentoare. Prin noul 
procedeu se înlocuiește in totalita
te importul unui astfel de material, 
înnoirea și modernizarea producției 
la această întreprindere reprezintă 

muri alerte a forțelor de producție, 
a avuției naționale. In anii edificării 
noii orinduiri și cu deosebire în pe
rioada inaugurată de istoricul Con
gres al IX-lea al partidului, clasa 
noastră muncitoare a cunoscut pro
funde prefaceri în structura și pre
gătirea sa politică. profesională și 
culturală, a devenit și numericește 
principala clasă a societății, aducind 
o contribuție fundamentală la pro
gresul economico-social multilateral 
al tării, la înaintarea neabătută a 
României pe drumul civilizației so
cialiste și comuniste. In tot acest 
răstimp, prin dăruirea și abnegația 
probate în activitatea productivă de 
zi cu zi. prin înalta răspundere cu 
care gospodărește avuția națională, 
clasa muncitoare a oferit țării un mi
nunat exemplu de angajare revolu
ționară. de gîndire și acțiune patrio
tică. în același timp, clasa munci
toare își îndeplinește cu adîncă res
ponsabilitate rolul de forță condu
cătoare a societății românești, parti- 
cipînd activ la elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului, a progra
melor și planurilor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării. In spiritul 
celor mai bune tradiții revoluționa
re. prin gîndul și fapta lor, toți cei 
ce muncesc acționează cu dăruire, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
făcînd totul pentru îndeplinirea 
exemplară a politicii partidului, pen
tru utilizarea cu maximum de ran
dament a bazei tehnico-materiale im
presionante făurite în anii socialis
mului și cu deosebire în anii 
„Epocii Nicolae Ceaușescu". pentru 
progresul continuu, accelerat al patriei 
scumpe. Sub semnul adeziunii depli
ne a întregii societăți la politica in
ternă și externă a partidului și statu
lui nostru; al voinței de a transpune 
neabătut în practică orientările și 
indicațiile cuprinse în documentele 
partidului, în opera de mare valoare 
principială și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. manifestările 
ideologice, politico-educative și cul- 
tural-artistlce consacrate istoricelor 
aniversări de la începutul lunii mai 
au menirea să asigure mobilizarea 
și mai puternică a oamenilor muncii 
la realizarea planului pe acest an 
Si pe întregul cincinal, ridicarea în
tregii activități Ia noi cote de cali
tate și eficientă economică și socia
lă. Astfel incit. In cinstea celei de-a 
45-a aniversări a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și a Con
gresului al XIV-Iea al partidului, la 
cununa înfăptuirilor socialiste de 
pină acum să se adauge noi și noi 
realizări, iar tara să urce noi și tot 
mai înalte trepte de progres și 
propășire.

un obiectiv de cea mai mare în
semnătate : ponderea acestora in 
totalul producției-marfă industria
le a ajuns la 92 la sută. Aceasta 
este o expresie directă a cău
tărilor constante ale acestui har
nic colectiv muncitoresc de a rea
liza produse de înalt nivel tehnic 
si calitativ competitive De Diata 
internă si externă. (Ion D. Cucu)

Domnului ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal

DAKAR
Aniversarea proclamării independenței Republicii Senegal Îmi oferă 

plăcuta ocazie de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări.
Exprim convingerea că bunele raporturi de prietenie și cooperare stator

nicite între țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, spre binele popoare
lor român și senegalez, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării inter
naționale.

Doresc să vă urez multă sănătate și fericire personală. Iar poporului 
senegalez prieten, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Productivitate înaltă 
perfecționare tehnologică 

(Urmare din pag. I)
grevat simțitor anul trecut asupra 
realizării sarcinii de creștere a pro
ductivității muncii al cărei nivel s-a 
situat sub prevederile planificate. 
Două-trei procente in plus peste 
ceea ce s-a realizat efectiv anul 
trecut în domeniul productivității 
muncii ar fi adus un plus de citeva 
zeci de miliarde de lei la venitul 
național.

O gîndire economică modernă 
implică, deopotrivă, abordarea creș
terii productivității muncii în legă
tură inseparabilă cu calitatea rezul
tatelor obținute. Societatea noastră 
este profund interesată de sporirea 
productivității muncii. Dar aceasta 
nu oricum, ci in condițiile în care bu
nurile obținute se situează la nive
lul parametrilor calitativi stabiliți 
și se incadrează într-o structu
ră corespunzătoare nevoii sociale 
dintr-o perioadă sau alta a dezvol
tării. Este lesne de înțeles că 
orice sporire a cantității de pro
duse care nu răspund prescripțiilor 
de calitate înseamnă implicit non- 
eficiență, pierdere reală pentru 
economie, irosire de muncă socială. 
Practica a validat adevărul că o ca
litate înaltă a mijloacelor de pro
ducție. bunăoară, se reflectă, direct 
sau indirect. în creșterea eficienței 
muncii sociale, prin aceea că scuteș
te unitățile economice de cheltuieli 
suplimentare destinate reparațiilor 
frecvente și costisitoare ; în plus, 
aceste mijloace de producție de 
bună calitate asigură premisele ma
teriale pentru realizarea, pe mai 
departe, a unor bunuri cu parame
tri superiori.

Și în domeniul creșterii producti
vității muncii, ca și în întreaga acti
vitate economică factorul decisiv ră- 
mîne omul. Fie că este vorba de 
muncitor, tehnician sau maistru, in
giner sau economist, fiecare om al 
muncii își va putea aduce o contri
buție așteptată la creșterea produc
tivității muncii, potrivit specificului 
activității, numai și numai într-o

INFORMAȚII SPORTIVE
MIINE, LA BUCUREȘTI

STEAUA - GALATASARAY ISTANBUL 
în semifinalele Cupei Campionilor Europeni la fotbal

După cum se cunoaște, tragerea 
la sorți de la Geneva a decis ca, 
într-una din semifinalele C.C.E. la 
fotbal, echipa Steaua București să 
întîlnească în două manșe pe cam
pioana Turciei — Galatasaray 
Istanbul.

Primul meci va avea loc miine, 
începînd de la ora 17. pe stadionul 
din cartierul Ghencea. Echipa oas
pete este așteptată să sosească la 
București azi, la prînz, cu întregul 
său lot ce cuprinde 17 foști sau ac
tuali internaționali (dintre care trei 
iugoslavi). Ea va face in cursul 
după-amiezii (probabil la ora meciu
lui), un antrenament pe terenul unde 
se va juca.

Echipa noastră s-a antrenat ieri 
cu efectivul complet.

Așa cum s-a anunțat, datorită 
numărului foarte mare de cereri — 
atît din tară, cit și din străinătate

FOTBAL. • Rezultatele meciuri
lor celei de-a 21-a etape a campio
natului diviziei A : Universitatea 
Cluj-Napoca — Oțelul 4—0 (2—0), 
Corvinul — A.S.A. Tg. Mureș 2—0 
(2—0), Universitatea Craiova — F.C. 
Farul 1—0 (0—0), Rapid — Victoria 
0—1 (0—0), Sportul studențesc — S.C. 
Bacău 2—1 (0—0), Dinamo — F.C.M. 
Brașov 3—0 (3—0), F.C. Argeș — F.C. 
Bihor 2—1 (1—0), Flacăra — F.C. In
ter Sibiu 5—0 (1—0). (Partida F.C. 
Olt — Steaua, disputată sîmbătă, s-a 
încheiat cu scorul de 3—1 (0—1) în 
favoarea fotbaliștilor bucureșteni). 
In clasament, pe primul loc conti
nuă să se afle Steaua (41 puncte), 
urmată de Dinamo (39 puncte), Vic
toria (31 puncte) etc.

HALTERE. In cadrul celei de-a 
29-a ediții a competiției internațio
nale de haltere „Cupa Dunării" da 
la Donaueschingen (R.F. Germania), 
sportivul npstru Traian Cihărean a 
ocupat primul loc la categ. 56 kg 
(cu 265 kg la totalul celor două sti
luri). Victor Roșu s-a clasat pe lo
cul secund la categoria 67,5 kg, cu

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 4 aprilie, ora 20 — 7 aprilie, ora 
20. In țară : Vremea se va încălzi în 
primele zile mai ales în sud-estul țâ
rii. iar cerul va ti noros in sud-vestul, 
vestul și nordul teritoriului, unde, tem
porar, vor cădea ploi care vor avea și 
caracter de aversă. In. celelalte zone, 
cerul va fi variabil in prima parte a 
intervalului, apoi se va înnora treptat

prin bună organizare, 
și calificare superioară
permanentă racordare a cunoștințe
lor, a deprinderilor practice la ni
velul exigențelor superioare ale 
științei și tehnicii moderne. Ridica
rea continuă a pregătirii profesio
nale constituie in acest sens o înda
torire primordială a tuturor colecti
velor din Întreprinderi în șirul ac
țiunilor întreprinse pentru creșterea 
productivității muncii.

In esență, numai o schimbare ra
dicală în conștiința oamenilor mun
cii poate genera declanșarea unor 
procese. într-adevăr, revoluționare 
în perfectionarea proceselor tehno
logice și sistemelor de organizare, 
care să ducă la adevărate salturi în 
creșterea productivității muncii, în- 
lăturind, o dată pentru totdeauna, 
din gîndfrea unor specialiști și ca
dre de conducere, păgubitoarea men
talitate întemeiată pe convingerea 
„că merge și așa".

Posibilitatea accelerării creșterii 
productivității muncii găsește moti
vația fundamentală in rezervele 
mari existente în fiecare unitate 
productivă. în toate ramurile eco
nomiei naționale. Mobilizarea aces
tor rezerve trebuie să devină cauza 
de fiecare zi a efortului fiecărui 
om al muncii. Din perspectiva aces
tui imperativ sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in Tezele din a- 
prilie, că : „Trebuie să facem astfel 
incit economia noastră socialistă să 
realizeze o productivitate superioa
ră. devenind competitivi, și din a- 
cest punct de vedere, cu orice eco
nomie dezvoltată".

In spiritul acestei cerințe econo
mice fundamentale, ziarul nostru iși 
propune să deschidă. în coloanele 
sale, o dezbatere în cadrul căreia 
să fie puse in discuție problemele de 
fond ce determină in prezent evolu
ția productivității muncii, să releve 
acel factori care frînează ascensiu
nea ei rapidă, să popularizeze expe
riențe valoroase, demne de a fi cu
noscute și generalizate.

Ioan ERHAN

— cit șl capacității limitate a sta
dionului, accesul Ia acest meci se 
va face pe baza biletelor special 
editate, a legitimațiilor-abonament 
eliberate de C.S. Steaua, a legitima
țiilor roșii eliberate de către 
C.N.E.F.S., Însoțite de tichete cu 
rezervare de loc. și a legitimațiilor 
verzi. însoțite da tichete sau acre
ditări.

Cei ce. vor participa la desfășura
rea partidei sînt rugați să aibă a- 
supra lor. pe lingă biletele de in
trare. documente de legitimare și să 
ocupe locurile ce li s-au rezervat, 
pentru a asigura o ordine și disci
plină exemplare.

Alte amănunte șl formațiile pro
babile — in ziarul nostru de mîine. 
după obișnuita Intilnîre a ziariștilor 
cu conducătorii tehnici ai celor două 
competitoare.

★
totalul de 275 kg (125 kg plus 150 
kg), iar Dan Morar (categ. 67,5 kg)
— 257,5 kg. Aurel Sîrbu (categ. 56 
kg), cu 227 kg, Andrei Socaci (categ. 
82 kg), cu 347,5 kg și Adrian Ma- 
teiaș (categ. 100 kg) — 340 kg, s-au 
clasat pe locul 3.

POPICE. Proba feminină din ca
drul concursului internațional de 
popice de la Sofia a fost ciștigată 
de Maria Jijic (România), cu 398 
puncte, urmată de Kostadina Niko
laeva (Bulgaria) — 380 puncte.

CICLISM. Cea de-a 30-a ediție a 
„Cupei F.R. Ciclism" s-a încheiat cu 
victoria dinamovislului Vasile Mi- 
trache, urmat in clasamentul gene
ral de D. Catană (Steaua) — la 
2’05”, L. Kovacs (Voința Arad) — la 
2T0”, H. Groger (Vorwărts — R.D. 
Germană) — la 2’29” și Cr. Neagoe 
(Steaua) — la 2’59”. Ultima etapă, a 
7-a, desfășurată în circuit la Efo/ 
rte Nord, a fost ciștigată de Vasile 
Mitrache, înregistrat pe distanța de 
60 km cu timpul de lh 28’28” (me
die orară de 41 km).

și va ploua pe alocuri. Vlntul va su
fla slab pină la moderat, cu unele i 
tensificări in sud-vestul și estul țării 
din sud-est. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre zero și 10 grade in 
prima noapte, apoi, in general, între 
4 și 14 grade, iar cele maxime între 1 i 
și 20 de grade, in vest și nord, șl între 
18 și 28 de grade, in rest. In București : 
Vremea se va încălzi, iar cerul, va
riabil în prima parte a intervalului, 
se va înnora treptat spre sfirșit, cind. 
trecător, va ploua. Vlntul va sufla sla'i 
pină la moderat. Temperaturi minime 
între 4 și 8 grade, iar cele maxime 
între 22 și 28 grade.

»
SÂRMĂȘAG: Repere urbanistice

Dialogul cu loan Crișan, prima
rul comunei, ne-a adus în atenție 
citeva din preocupările privind 
dezvoltarea economico-socială in 
profil teritorial a viitorului cen
tru agroindustrial Sărmășag :

— Potrivit programului de mo
dernizare a localității noastre, țin 
să subliniez de la început că el 
prevede construirea unor noi 
blocuri de locuințe, care se vor a- 
dăuga celor aproape 500 de aparta
mente date In folosință pină acum, 
un centru de cultură și creație 
„Cintarea României", unități co
merciale și prestatoare de servicii 
pentru populație, un supermaga- 
zin, un nou edificiu pentru liceul 
industrial minier, centrală telefo
nică automată, un spital, o piață 
agroalimentarâ. grădiniță, creșă. 
rețea stradală modernizată, tere

nuri de sport și locuri de joacă 
pentru copii.

Repere urbanistice ale centrului 
agroindustrial sînt evidente, de pe 
acum, la tot pasul. De curind. s-au 
dat in folosință alte 40 de aparta
mente in cartierul minerilor, iar 
pentru tineri — noi blocuri de 
garsoniere.

înnoirile urbanistice ale Sărmă- 
șagului iși au temeiul in puter
nica dezvoltare economico-socială 
din ultimii ani a localității. A fost 
extinsă și modernizată industria 
mineritului, cu vechi tradiții, s-au 
înființat unități de industrie ușoară 
(confecții-tricotaje) și de industrie 
mică ale cooperativei meșteșugă
rești „înfrățirea", unități de pres
tări servicii. An de an, minerii din 
Sărmășag s-au situat pe locuri 
fruntașe pe ramură la extracția de 

cărbune. Dar și producțiile agrico
le de 4 000—5 000 kilograme grîu 
la hectar, 6 000—7 000 kg orz la 
hectar, cele de porumb, sfeclă. le
gume, struguri au contribuit din 
plin la situarea comunei Sărmășag 
pe locuri fruntașe în întrecerea 
dintre consiliile populare, de patru 
ori consecutiv, in ultimii ani. fiin- 
du-i conferit Ordinul Muncii cla
sa a Il-a.

Beniamin Coapși, secretarul co
mitetului de partid de la între
prinderea Minieră Sârmășa* *'  este 
și deputat în consiliul popular, iar 
în această calitate ne-a vorbit 
despre buna gospodărire și înfru
musețare a localității.

• Francois Villon : PATRIA (11 86 25): 
9,30; 14; 18, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
13; 17, GLORIA (47 46 75) — 9; 13; 17
• Martori dispăruți : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• De ce are vulpea coadă — 15; 17; 
19, Program de desene animate — 9; 
11; 13 : DOINA (16 35 38)
• Vacanța cea mare: DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GIULEȘTI 
{17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
O Alo, aterizează străbunica: FEREN
TARI (80 49 85) — 14,30; 16,45; 19
• Tigrul cenușiu : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 12; 15; 18
• Iubire statornică : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
O Zece negri mititei : STUDIO 
(59 53 15) - t0: 13; 16; 19, COSMO3 
(27 54 95) — 9; 12; 15; 18
• Prețui unei vieți : BUZEȘTI
(50 43 58) - 15; 18
• Destin tragic: COTROCENI (Bl 88 88)
— 15: 17: 19
D Oricare fată iubește un băiat :

— Vedeți dumneavoastră, mine
rii noștri au și un alt statut, acela’ 
de agricultori. în timpul lor liber, 
participă la lucrările din coopera
tiva agricolă de producție. In ace
lași timp, fiind șt orășeni — car
tierul lor reprezentând o elocventă 
dovadă in acest sens — au deve

nit și buni gospodari de tip urban. 
Multe din realizările social-edili- 
tare cu care ne mîndrim sînt, de 
fapt, rodul propriilor lor inițiative 
și eforturi, iar in cadrul „Tribunei 
democrației" se promovează noi și 
noi soluții, propuneri interesante 
referitoare la dezvoltarea edilitar- 
gospodărească. Așa a apărut baza 
sportivă, așa s-a dezvoltat' rețeaua 
de canalizare, așa au sporit și s-au 
diversificat unitățile prestatoare de 
servicii și multe altele, care de
monstrează că există un perma
nent și util dialog al edililor cu 
cetățenii, că aceștia participă e- 
fectiv la elaborarea și înfăptuirea 
hotărârilor.

Sînt, toate acestea, doar citeva 
aspacte privind dezvoltarea econo
mico-socială în profil teritprial a 
viitorului oraș agroindustrial Săr
mășag. citeva repere urbanistice 
ale acestei străvechi și frumoase 
așezări sălăjene.

Euqen TEGLAȘ

cinema PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Ultima noapte a Șeherezadei : AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Unde este un „nofelet“? : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Călătorie peste mări : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 18,15

teatre
©Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Vis de dragoste. Spectacol 
prezentat de Teatrul de stat — Pitești
— 18 : (sala Amfiteatru) : Drumul 
singurătății — 18
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice**.  Florin Miu — pian 
(Bach, Beethoven, Mendelssohn Bar- 
tholdy, Tiberiu Olah, Liszt) — 17,30 : 
(Ateneul Român) : Seară de sonate. 
Luminița Petre-Rogacev — vioară, Mi
hai Ungureanu — pian (Brahms, 
Enescu, Brahms) — 19
© Opera Română (13 18 57) : Carmen
— 18
• Teatru! „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 48) :

Privind in jur cu ochi fără lumină —
18 ; (sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
A treia țeapă — 18
© Teatrul Mic (14 70 81) : Astă seară 
stau acasă — 18,30
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Noapte bună, mamă — 19
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Slugă 
la doi stăpini — 18
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18 ; 
(sala Studio) : Cuibul — 18,30
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Mincinosul, Spectacol pre
zentat de Teatrul dramatic Constanța 
— 19
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Dacă e marți, e 
spectacol — 18
© Teatrul satiric-muzica! ,.C. Tăiase**  
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
n-lea — 18 ; (sala Victoria, 50 53 65) : 
De la tango la rock — 18
• Teatrul ..Ion Creangă**  (50 26 55): 
Vrăiitorul din Oz — 18
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Bu-AIi — 15 ; (sala Cosmo- 
nauțllor, 11 12 04) : Puiul — 10
© Circul București (10 41 95) : Vedete
le Circului din Varșovia — 19
© Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59): 
Mobilă șl durere — 18,30



Schimb de mesaje 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Aii Yata
RABAT 3 (Agerpres). — Din partea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, au fost transmise tovarășului 
Aii Yata, secretar general al Parti
dului Progresului și Socialismului din 
Maroc, un cald salut prietenesc și 
cele mai bune urări de sănătate și 
succese in activitate, de prosperitate 
pentru poporul marocan.

Exprimind cele mai vii mulțumiri 
pentru mesajul de salut și urările a- 
dresate. tovarășul Aii Yata a rugat 
să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sentimentele sale 
de Înaltă stimă, respect și aleasă con
siderație. împreună cu urări de să
nătate. pentru a conduce pe mai de
parte partidul și poporul român în 
opera de construire a socialismului. 
In obținerea de noi și mari realizări 
in dezvoltarea economică și socială 
a României.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Aii Yata a tovarășului Ion Stoian. 
membru supleant al Comitetului Po

litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. care se află în Maroc pentru 
a reprezenta Partidul Comunist Ro
mân la cel de-al V-lea Congres al 
Uniunii Socialiste a Forțelor Popu
lare din Maroc.

★
Cu prilejul prezentei sale în Maroc, 

tovarășul Ion Stoian. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Comisiei pentru politică ex
ternă și cooperare economică inter
națională a Marii Adunări Naționale, 
s-a întîlnit și a purtat corvorbiri cu 
reprezentant! ai conducerii Camerei 
Reprezentanților, cu ministrul trans
porturilor și secretarul Partidului 
Istiqlal. în cadrul întrevederilor au 
fost discutate posibilitățile de dez
voltare a relațiilor româno-marocane 
în spiritul înțelegerilor stabilite la 
nivel înalt, căile și mijloacele de. în
tărire a cooperării politice, economi
ce. științifice și culturale în folosul 
ambelor popoare, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

Reuniunea Consiliului Central al O.E.P.
Yasser Arafat — ales în funcția de președinte al Statului 

Independent Palestina
TUNIS 3 (Agerpres). — Consiliul 

Central al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei — organ legislativ 
în perioada dintre sesiunile Consi
liului Național Palestinian (parla
mentul) — s-a întrunit la- Tunis 
pentru a adopta unele hotăriri și 
pentru a examina căile de sprijinire 
a revoltei populației palestiniene din 
teritoriile ocupate de Israel și efor
turile vizînd convocarea unei confe
rințe internaționale de pace în 
Orientul Mijlociu.

în cadrul sesiunii, Yasser Arafat,

președintele Comitatului Executiv al 
O.E.P., a fost ales în funcția de 
președinte al Statului Independent 
Palestina — informează agenția 
F.A.N.A. El fusese desemnat in a- 
ceastă funcție, in urmă cu citeva 
?ile. de către Comitetul Executiv 
al O.E.P.

în timpul lucrărilor, Yasser Ara
fat a prezentat un raport asupra 
evoluției situației politice și a rezul
tatelor demersurilor politice ale 
O.E.P. In direcția asigurării păcii în 
Orientul Mijlociu.

Pentru reducerea cheltuielilor militare și folosirea
resurselor eliberate

LONDRA 3 (Agerpres). — Sub 
lozinca „Britanicii sint împotriva ar
melor nucleare", in centrul Londrei 
s-a desfășurat o demonstrație a mi- 
litantilor în favoarea păcii. Din ini
țiativa organizației antirăzboinice 
„Mișcarea britanică pentru dezar
mare nucleară", mii de persoane au 
demonstrat pe străzile Londrei, 
formînd un „lanț viii" între clădi-

in scopul dezvoltării
rile Ministerului Apărării și Minis
terului Sănătății și Asigurărilor So
ciale.

Participanții s-au pronunțat pen
tru reducerea cheltuielilor militare 
ale Marii Britanii și utilizarea re
surselor astfel eliberate in scopul 
dezvoltării, al materializării unor 
programe sociale, al perfecționării 
sistemului de asigurare a sănătății.

Demonstrații împotriva amplasării de arme nucleare 
pe teritoriul Italiei

ROMA 3 (Aâerpres). — O amplă 
demonstrație de protest Împotriva 
prezentei Italiei în N.A.Ț.O.. pentru 
retragerea bazelor militare străine de 
pe teritoriul italian a avut loc în 
apropierea bazei Gaeta, de lingă 
Napoli, unde se află statul major al 
flotei a Vl-a americane amplasate în 
Mediterana. Participantii la demon
strație au cerut guvernului Italian să 
se opună amplasării de arme nucleare 
în Italia.

ROMA 3 (Agerpres). — Grupurile 
comuniste din Senatul și Camera 
Deputățiilor ale Italiei au prezentat

o moțiune cu privire Ia problemele 
dezarmării — informează agenția 
ANSA. în moțiune se solicită guver
nului italian sa acționeze pentru ca 
N.A.T.O. să adopte o atitudine favo
rabilă negocierilor. ..o atitudine de 
deschidere efectivă față de o nouă 
concepție privitoare la securitatea 
reciprocă și în special să acționeze 
ferm pentru suspendarea tuturor 
programelor de modernizare a ar
melor nucleare și pentru începerea 
unor negocieri paralele și indepen
dente în vederea reducerii și elimi
nării totale a armelor nucleare".

Ecologiștii portughezi se pronunță pentru crearea 
de zone denuclearizate în Europa

LISABONA 3 (Agerpres). — Spri
jinul Partidului Ecologist din Por
tugalia pentru inițiativele de dezar
mare, pentru încheierea cit mâi 
grabnică a unor înțelegeri în acest 
domeniu este exprimat in rezoluția 
politică a convenției naționale a

acestui partid, care a luat sfîrșit la 
Lisabona.

De asemenea, rezoluția se pronun
ță pentru crearea de zone libere de 
arme nucleare in Europa, precum și 
lichidarea tuturor bazelor militare 
străine.

Cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a eliberării Ungariei

Depunerea de coroane 
și mormintele

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — Cu 
prilejui celei de-a 44-a aniversări a 
eliberării Ungariei, ambasadorul 
României în Ungaria, Traian Pop, a 
depus coroane de flori la monumen
tele și mormintele eroilor români 
din Budapesta — Rakosliget și Haj- 
dubdszormeny. Din partea ambasa
dei române au mai fost depuse jerbe 
de flori la monumentele și mormin
tele eroilor români din localitățile 
Debrețin, Gyor. Miskolc, Nyiregyha- 
za. Oroshaza, Szeged și Tiszakecske.

La monumentul și cimitirul eroilor 
români din localitatea Hajduboszor-

de flori la monumentele 
eroilor români

mâny au fost depuse coroane de 
flori din partea Consiliului Prezi
dențial și Consiliului de Miniștri ale 
R. P. Ungare, a Ministerului Apără
rii, precum și a organelor de partid, 
de stat și obștești ale județului Haj- 
du-Bihar și ale orașului Hajdubos- 
zormeny.

Aceste monumente șl morminte 
constituie mărturii ale sacrificului 
suprem al celor peste 42 000 de ostași 
și ofițeri români căzuți, in cel de-al 
doilea război mondial, în luptele 
pentru eliberarea Ungariei de sub 
jugul fascist

Convorbiri sovieto - cubaneze la nivel înalt
HAVANA 3 (Agerpres). — La Ha

vana a avut loc o primă rundă de 
convorbiri între Fidel Castro, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
președintele Consiliului de Stat și ăl 
Consiliului de Miniștri ale Republi
cii Cuba, și Mihail Gorbaciov. secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., care întreprinde 
în Cuba o vizită oficială de priete
nie, informează agenția T.A.S.S.

în încheierea întîlnirii de pe ae
roportul Shannon din Irlanda din
tre Mihail Gorbaciov și primul-mi- 
nistru al Republicii Irlanda, Charles 
Haughey, s-a dat publicității un co
municat în care se precizează că au 
fost discutate aspecte ale colaborării 
economice sovieto-irlandeze, precum 
și unele probleme internaționale ac
tuale — relatează agenția T.A.S.S.

„Dialogul — singura cale spre pace 
în America Centrală44

O declarație a președintelui Republicii Costa Rica
SAN JOSE 3 (Agerpres). — în- 

tr-un interviu acordat agenției 
Prensa Latina, președintele Repu
blicii Costa Rica, Oscar Arias, s-a 
referit la rezultatele pozitive înre
gistrate în regiune de la adoptarea, 
la 7 august 1987, a Acordului de 
pace în America Centrală. El a men
ționat, între altele, începerea dialo
gului de reconciliere națională în 
Salvador și revenirea în tată a lide
rilor opoziției salvadoriene — 
Guillermo Ungo și Ruben Zâmora, 
decretarea unei amnistii generale in 
Nicaragua și inițierea de negocieri 
cu forțele „contras", stabilirea unor 
noi alegeri prezidențiale și parla
mentare în această țară, în februa
rie 1990.

Președintele Arias a apreciat, tot
odată, drept negative pentru pro
cesul de pace centroamerican faptul 
că pe teritoriul Hondurasului stațio
nează în prezent aproximativ 12 000 
de contrarevoluționari antisandinîști 
— ceea ce contravine prevederilor 
Acordului de pace în America Cen
trală — și faptul că in Guatemala 
încă nu s-a ajuns la inițierea unor 
negocieri de reconciliere națională 
între guvern și forțele de opoziție.

Șeful statului cos târî can s-a pro
nunțat pentru continuarea fermă a 
negocierilor vizlnd stabilirea unul

climat real și durabil de pace, secu
ritate și cooperare în regiune, evi
dențiind că dialogul constituie sin
gura cale viabilă pentru atingerea 
obiectivului menționat.

MANAGUA 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Nicaraguei. Daniel Ortega, 
a adresat șefilor de stat din America 
Centrală o scrisoare în care se pro
nunță pentru respectarea acordului 
de demobilizare a forțelor ..contras" 
din Honduras, în termen de 90 de 
zile, acord semnat la nivel înalt. în 
februarie anul acesta, la Costa del 
Sol. în Salvador — transmite agenția 
Nueva Nicaragua. Documentul cali
fică ajutorul S.U.A. pentru forțele 
„contras" drept o violare a acordu
lui menționat și o nesocotire a voin
ței de pace a guvernelor din regiune.

CIUDAD DE GUATEMALA 3 (A- 
gerpres). — La 4 și 5 aprilie se va 
desfășura. în capitala Guatemalei. o 
reuniune, cu participarea liderilor 
unor partide și a unor cunoscuți acti
viști politici din cinci țări ale Ame
rică Centrale, consacrată analizării 
unor probleme importante cu care 
se confruntă statele regiunii. în pri
mul rînd â căilor de soluționare ne
gociată a conflictelor din această 
zonă.

„S.W.A.P.O. respectă acordul de încetare 
a focului în Namibia"

HARARE 3 (Agerpres). — Orga
nizația Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) este ferm atașată 
literei și spiritului acordului de în
cetare a focului, încheiat cu trupele 
sud-africane din Namibia — a de
clarat Sam Nujoma, președintele 
S.W-A.P.O. Vorbind la Harare in 
cadrul unei conferințe a parlamenta
rilor din țări vest-europene și ale 
Africii australe, consacrată proble
mei namibiene. el a respins acuza
țiile R.S.A. potrivit cărora S.W.A.P.O. 
ar fi încălcat prevederile acordu
lui. Luptătorii organizației, care au 
primit ordin strict de încetare a fo
cului, au încercat să se regrupeze.

în vederea îndeplinirii planului 
O.N.U. de decolonizare a Namibiei, 
dar au fost atacați, în mod neaștep
tat, de forțele sud-africane. El a ci
tat mai multe asemenea acte, sol
date cu moartea unor militanți ai 
S.W.A.P.O.

Subliniind că R.S.A. acționează, 
prin teroare, intimidare șl presiune, 
pentru subminarea procesului de 
tranziție la independență în Nami
bia, el a cerut' secretarului general 
al O.N.U. să procedeze la exercita
rea prerogativelor necesare asigu
rării punerii în aplicare a planului 
O.N.U. în Namibia.

Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare
tehnico

MOSCOVA 3 (Agerpres). — La 
Moscova au avut loc lucrările ședin
ței a 40-a a Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare tehnico-științifică, 
la care au luat parte delegații din 
țărjie membre ale C.A.E.R. și din 
R.S.F. Iugoslavia. Delegația română 
la ședință a fost condusă de Ion 
Ursu, prim-vicepreședinte al Comi
tetului Național pentru Știință și 
Tehnologie.

Comitetul a examinat stadiul co
laborării privind realizarea Progra
mului complex al progresului teh- 
nico-științific al țărilor membre ale 
C.A.E.R. pînă în anul 2000, relevînd 
rezultatele obținute în special în do
meniul creării de noi tipuri de teh
nică nouă, tehnologii, materiale. Co
mitetul a acordat o atenție deose
bită stadiului colaborării privind 
dezvoltarea accelerată a biotehno- 
logiilor, subliniind că în acest do

meniu au fost finalizate lucrări pen
tru o serie de noi produse, majori
tatea introduse în producție in une
le țări membre ale C.A.E.R.

Comitetul a pregătit propuneri 
preliminare privind reînnoirea și 
dezvoltarea Programului complex, 
inclusiv organizarea colaborării în 
domeniul supraconductibilității la 
temperaturi ridicate. Propunerile 
sint îndreptate spre dezvoltarea 
științei, tehnologiei și economiei țări
lor membre ale C.A'.E.R. și atingerea 
unui nivel tehnic înalt al producției.

La ședință au fost examinate sta
diul lucrărilor privind coordonarea 
planurilor economiilor naționale pe 
perioada 1991—1995 în domeniul 
științei și tehnicii, precum și alte 
probleme ale colaborării tehnico- 
științifice intre țările membre ale 
C.A.E.R. și cu R.S.F.I.

|------------------------------------ f
AGENȚIILE DE PRESĂ
I---------------------“I
, TRANSMIT:

. O REGLEMENTARE JUSTA $1 . 
I DURABILA a problemei cipriote | 
I poate deveni un pas important și 1 
I hotăritor pe calea îmbunătățirii

relațiilor greco-turce și a instau- | 
rării păcii in regiune — a declarat I 
primul ministru al Greciei, An-

Idreas Papandreu. Premierul elen î 
a arătat că guvernele Greciei și 
Ciprului colaborează strins in a- 1 

Iceastă direcție și a exprimat spe- . 
ranța intr-o soluționare cit mai a- I 
propiată a problemei cipriote.

Sarcinile P. C. din Cehoslovacia 
în actuala etapă

prezentate de secretarul general al C.C. al partidului
PRAGA 3 (Agerpres). — La Pra- 

ga s-au desfășurat lucrările plenarei 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care 
a dezbătut sarcinile partidului in 
etapa actuală și unele probleme ale 
dezvoltării învățămintului.

în raportul prezentat plenarei. Mi
los Jakes, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, â relevat că 
anul 1989 reprezintă o etapă nouă, 
deosebit de importantă în activita
tea partidului și a întregii societăți, 
marcată de începerea pregătirilor 
pentru cel de-al XVIII-Iea Congres 
al P.C. din Cehoslovacia. In același 
timp, a arătat vorbitorul, o mare a- 
tenție trebuie acordată îndeplinirii 
sarcinilor dezvoltării social-econo- 
mice. Hotăritor în dezvoltarea socie
tății socialiste cehoslovace este 
faptul că majoritatea cetățenilor 
se află pe pozițiile socialismului, 
sprijină politica internă și externă a 
partidului.

Subliniind rolul de avangardă po
litică al partidului, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.C. a spus : Po

litica noastră constituie un program 
de acțiuni constructive în interesul 
ridicării socialismului pe o treaptă 
nouă, calitativ superioară, al ridică
rii nivelului de trai al poporului.

Vorbitorul a apreciat că rezul
tatele economice au fost în anul 1988 
mai bune decit în primii ani al celui 
de-al 8-lea cincinal, dar, cu toate 
acestea, nu s-a atins nivelul stabilit 
in ce privește indicatorii calitativi.

Referindu-se la unele probleme ale 
actualității internaționale. Milos Ja
kes a arătat că țara sa pune un ac
cent deosebit pe respectarea anga
jamentelor cuprinse in Actul final 
de Ia Helsinki. Amintind că în acest 
act este consfințit dreptul legitim 
al fiecărui stat la suveranitate, vor
bitorul a declarat : Acțiunile anu
mitor forțe politice . și mijloace de 
informare in masă din Occident, 
care se amestecă in afacerile noastre 
interne și încearcă să organizeze la 
noi diverse acțiuni antisociale, con
trazic spiritul Actului final.

ALEGERI. Zine El Abidine Ben I 
I Aii a fost ales în funcția de pre- I 

ședințe al Tunisiei, obținind între 
197 și 99 la sută din voturile expri- i 

mate de alegătorii tunisieni, în ca- I 
drul alegerilor generale ce au avut • 
loc duminică in țară, a anunțat 

| postul de radio Tunis.
SITUAȚIA DIN HAITI. Preșe-

I dintele Republicii Haiti, generalul i 
Prosper Avril, a zădărnicit o ten
tativă de lovitură de stat, declan- 1 

Ișată în noaptea de sîmbătă spre 
duminică, și „controlează situația I 
din țară". In cursul zilei de dumi- I 
nică. agențiile internaționale de

I presă, citind postul de radio hai- | 
tian „Liberte", anunțaseră lovitura I 
de stat militară și preluarea puterii 1 

Ide către generalul Gerard Abra- > 
ham, comandantul forțelor armate I 
ale țării.

încheierea Congresului Uniunii Socialiste a Forțelor 
Populare din Maroc

Abderrahim Bouabid — reales în funcția de prim-secretar

ț CONSULTĂRI. Jan Ellasson. re- I 
I prezentant special al secretarului | 

general al O.N.U. pentru negocie-

Irlle Iran-Irak, va începe săptămina i 
aceasta consultările cu delegația I 
Iranului, condusă de adjunctul mi- • 
nistrului de externe, Mohamed

1 Hussein Luwasani. Consultările, I 
care sint consacrate pregătirii ne- | 
gocierilor la nivel ministerial din-

Itre Iran și Irak, se vor desfășura t 
în zilele de 6 și 7 aprilie. Săptă- I 
mina trecută, Jan Eliasson a avut 1

I convorbiri similare cu delegația 
irakiană.

S.U.A. AU RETRAS DIN ZONA
| GOLFULUI trei dragoare de mine | 
I și un vas de sprijin, astfel că nu- | 

mărul navelor militare americane

I rămase în zonă este de zece, inclu- ■ 
siv trei dragoare. a declarat un [ 
purtător de cuvint al Pentagonului. •

RABAT 3 (Agerpres). — La Rabat 
s-au încheiat lucrările celui de-al 
V-lea Congres al Uniunii Socialiste 
a Forțelor Populare din Maroc 
(U.S.F.P.). Congresul a aprobat Ra
portul de activitate al Biroului Po
litic al U.S.F.P. Totodată, au fost 
adoptate mal multe hotăriri în care 
sint stabilite sarcinile partidului în 
direcția democratizării vieții interne, 
a dezvoltării învățămintului. . cul
turii, economiei, ocrotirii sociale.

Congresul a chemat la crearea 
unui amplu front internațional de 
luptă pentru pace și dezarmare, pen
tru instaurarea în lume a unei noi 
ordini în domeniile economic, al 
științei, culturii și informațiilor.

A fost ales Comitetul Central al 
partidului. în funcția de prim-secre
tar al Uniunii Socialiste a Forțelor 
Populare din Maroc a fost reales 
Abderrahim • Bouabid.

i PRIMIRE. Președintele Siriei, I 
I Hafez Al-Assad, l-a primit pe mi- I 
’ nistrul iranian al afacerilor exter- 1 
Ine. Aii Akbar Velayati, aflat la .

Damasc. Cu acest prilej, ministrul I 
iranian a transmis șefului statului ♦ 
sirian un mesaj din partea pre-

Iședintelui Iranului, Seyyed Aii | 
Khamenei, referitor la probleme | 
de interes comun. Anterior, Alt

I Akbar Velayati s-a întîlnit cu ■ 
omologul său sirian, Farouk Al- I 
Sharaa, cu care a examinat evolu- ' 
ția situației Orientului Mijlociu și

I ultimele evenimente privind apli- I 
carea Rezoluției 598 a Consiliului J 
de Securitate referitoare la con-

Iflietul dintre Iran și Irak.
PROCES. La Tribunalul din

Criza datoriilor
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Comunicatul dat publicității la în
cheierea reuniunii ministeriale a 
„Grupului celor 24“ (al țărilor in 
curs de dezvoltare) subliniază că. la 
ora actuală, criza datoriilor a atins 
un punct critic. Ratele de rambur
sare a datoriilor se mențin înalte, 
depășind posibilitățile 1 țărilor în 
curs de dezvoltare, iar transferurile 
de fonduri din aceste state către 
cele industrializate occidentale con
stituie principalul obstacol în calea 
dezvoltării economice a țărilor lu
mii a treia — se arată în document. 
Prin plata datoriilor și pe alte căi, 
țările debitoare transferă creditori
lor mai multe fonduri decit pri
mesc, ceea ce face ca dezvoltarea 
lor economică să fie în general im
posibilă. Miniștrii participanți au 
avertizat că orice noi inițiative în

într-un punct critic
problema datoriei externe trebuie 
să conducă la stoparea de urgență 
a transferului de fonduri din țările in 

. curs de dezvoltare spre cele indus
trializate occidentale. Comunicatul 
subliniază necesitatea unei mai mari 
echități în soluționarea problemei 
datoriilor externe, pentru a se per
mite tuturor țărilor in curs de dez
voltare să-și reducă datoriile.

Luni a început Ia Washington reu
niunea Comitetului interimar al 
Fondului Monetar Internațional, în 
cadrul căreia participanții vor exa
mina problema datoriilor țărilor in 
curs de dezvoltare. Reuniunea se 
desfășoară in condițiile majorării 
ratelor dobînzii în S.U.A. și în țări
le vest-europene și ale unei creșteri 
a valorii dolarului față de alte va
lute occidentale. '

LUMEA CAPITALULUI 1N ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
Imigranții: odinioară
• Un destin de neinvidiat — cel de victime ale dis
criminărilor, urii și violenței © In căutarea unui adă
post in... conteinerele metalice de la periferii © Divi

dendele politice aie xenofobiei

Republica Federală Germania este confruntată in ultimul timp cu 
o problemă de cea mai mare complexitate - cea a condiției imigran
ților. in condițiile persistenței șomajului de masă, ale crizei acute 
o locuințelor și carențelor din domeniile ocrotirii sănătății șl asigură
rilor sociale, organizațiile de extremă dreaptă, neonaziste folosesc 
nemulțumirile și îngrijorările generate de situația existentă pentru a 
propaga ura față de muncitorii străini, inclusiv față de imigranții de 
origine germană veniți din țări est-europene, considerați vinovați de 
agravarea acestor fenomene. Climatul de încordare socială este re
flectat intre altele, de REVISTA VEST-GERMANA „DER SPIEGEL", 
într-un articol pe care îl reproducem mai jos, cu unele prescurtări.

Cei o jumătate de milion de oa
meni care, conform previziunilor, 
se vor îndrepta in acest an spre 
R. F. Germania vor fi întimpinați 
de un climat social radical diferit 
de cel ce domnea cu peste trei 
decenii in urmă, cind, la 22 decem
brie 1955, Bonnul a încheiat cu Ita
lia prima sa Înțelegere de atragere 
a forței de muncă. Atunci țara 
începuse deja să simtă deficitul 
forței de muncă și, ca atare, a 
trecut energic la folosirea așa- 
numiților „Gastarbeiter" (munci
tori invitați).

Astăzi, Germania occidentală, 
unde trăiesc deja 4,2 milioane de 
străini, se înfățișează noilor veniți 
ca o țară unde lipsesc locurile de 
muncă pentru 2,3 milioane de oa
meni, inclusiv pentru 270 000 de 
străini șl 90 000 de imigranți de 
origine germană. Bugetele pentru 
nevoi sociale ale landurilor, orașe
lor și comunelor sint intr-atit 
suprasolicitate incit programele 
de ajutor pentru săraci se reduc 
peste tot ; in zonele cu mare con
centrare de popu’ație, în care de 
obicei se instalează imigranții.

există o acută criză de locuințe. 
Un asemenea cadru social explică 
de ce problema politicii de imigra
ție a Bonnului se pune astăzi cu 
atîta ascuțime.

Această temă este exploatată de 
mai mult timp nu numai de „re
publicani" (Partidul Republican, 
organizație de extremă dreaptă — 
n.r.), ci și de alte organizații 
concurente de aceeași orientare. 
Ele se află în faza unor pregătiri 
electorale Și nu fac economii la 
cheltuielile de propagandă.

Astfel, reprezentanții Partidului 
Național Democrat (P.N.D.) agită 
pur și simplu lozinca „Germania 
— germanilor". „Republicanii", sub 
conducerea lui Schdnhuber. acțio
nează mai abil : ei dau asigurări 
că nu nutresc sentimente ostile 
față de străini, dar se pronunță 
pentru stoparea completă a fluxu
lui acestora in R.F.G. „Republi
canii" îi numesc cu incăpăținare 
pe toți reprezentanții populației 
neautohtone drept „oaspeți". Or, 
..oaspeților" li se refuză încheierea 
de contracte de muncă pe termen 
nelimitat, ca și dreptul de ședere

„oaspeți"
prea îndelungată in R.F.G., la în
tregirea familiilor și la ajutor so
cial. Ministrul federal de interne, 
Friedrich Zimmermann, nu ezită să 
releve apropierea in această pri
vință între pozițiile partidului său, 
Uniunea Creștin-Socială, și conoep- 
țiile grupărilor radicale de dreapta. 
Cîrid în parlamentul de la Hamburg 
majoritatea alcătuită din social-de- 
mocrați și liberali și-a făcut cunos
cută/ intenția de a introduce pen
tru străini dreptul de vot — fie și 
limitat — Zimmermann a numit 
aceasta „subminare a constituției".

Declarațiile demagogice ale lui 
Zimmermann — în sensul că în 
cartierele hamburgheze cu un pro
cent ridicat de populație neautoh
tonă în iCurînd germanii nu vor fi 
lăsați să scoată un cuvint — 
mizează pe teama obsesivă față de 
străini, rășpindită azi mai mult 
ca oridnd in rîndurile alegă
torilor vest-germani. O manifes
tare caracteristică a acestei „spe
rietori" o constituie declarația pu
blicată nu de mult în ziarul „Bild", 
la rubrica scrisorilor de la cititori: 
«Spre anul 2000 vom avea un 
cancelar din rindul turcilor, iar 
noi, germanii, va trebui să căutăm 
refugiu in Elveția».

Pentru a modera oarecum ase
menea stări de spirit, generate nu 
în ultimul rlnd de propriul său 
partid — scrie ..Der Spiegel" — 
cancelarul Helmut Kohl vorbește 
tot mai mult in vremea din urmă 
despre faptul că Germania occi
dentală nu este o țară cu politică 
liberală in domeniul imigrației. 
După alegerile din Berlinul occi
dental (in cadrul cărora Partidul 
Republican, de tendință neonazistă, 
a obținut un avans alarmant — 
n.r.) se încing pasiunile politice 
in jurul dilemei dacă așa stau lu
crurile sau altfel. Șeful social- 
democrațiior din landul Hessen, 
Hans Krollmann, a exprimat de 
curind o poziție diferită de cea a 
lui Kohl. El se îndoiește că

- astăzi indezirabili
R. F. Germania va putea să ur
meze un curs antiimigraționist, 
pe care il vor schimba inevitabil 
indicatorii natalității în scădere. La 
alegerile comunale desfășurate re
cent în landul Hessen, această pro
blemă a stat, de asemenea, în cen
trul confruntărilor politice. Uniu
nea Creștin-Democrată a suferit 
mari pierderi, iar Partidul Națio- 
nal-Democrat, de dreapta, care 
se pronunță pentru „curățirea" 
țării de străini, a ciștigat peste 6 
la sută din voturi in cel mai mare 
oraș al landului, Frankfurt pe 
Main, obținind dreptul de repre
zentare in consiliul municipal.

Fluxul de imigranți in R. F. Ger
mania a început să crească la 
începutul anilor ’70. Tocmai atunci 
s-a văzut că e de fapt o iluzie 
credința că muncitorii aduși din 
țările mediteraneene, care, prin 
munca lor. au contribuit la creș
terea economică, sint doar oaspeți 
și că, terminindu-și treaba, ei vor 
pleca acasă de bună voie. Dimpo
trivă, sute de mii de „Gastarbeiter" 
au inceput să-și aducă in R.F.G, 
familiile. Acum. în R. F. Germania 
crește deja a treia generație de 
străini.

Dar conștiința cetățenilor vest- 
germani se află, ca mai Înainte, 
captivă altei iluzii, potrivit că
reia țara lor, din pricina marii 
densități a populației și structurii 
economice dezvoltate, va fi evitată 
de torentele de imigranți.

Ostilitatea crescindă față de 
străini a predeterminat rezultatele 
alegerilor din Berlinul occidental. 
Nu numai xenofobia și-a spus cu- 
vintul în avansul neonaziștilor, ci 
și alți factori, ca temerile privind 
continua scădere a nivelului de trai, 
nemulțumirea față de reformele so
ciale ale Bonnului, sentimentul de 
frustrare, bănuiala că, o dată cu 
„Gastarbeiter", in R.F.G. ajung în

tr-un număr tot mai mare per
soane așa-zls persecutate, care 
concurează sărăcimea locală pen
tru obținerea unor ajutoare și, tot
odată, contribuie la creșterea cri
minalității.

Ostilitatea față de imigranți a 
fost abil exploatată de partidul lui 
Schonhuber. „Republicanii" au spe
culat teama oamenilor in fața 
delincventei. O prăpastie separă 
clădirile moderne ale magnaților 
din Schoneberg de locuințele săra
cilor din cartierele muncitorești, 
unde in școli 80 la sută din elevi 
sint copii de imigranți.' Pe locui
torul din Kreutzberg, unde străinii 
alcătuiesc 43 la sută din populație, 
cu greu l-ar putea liniști comuni
carea Institutului economiei ger
mane privind faptul că in R.F.G. 
«nici nu poate fi vorba de un 

-pericol reprezentat de străini. În
trunit ponderea lor este de numai 
7 la sută, ceea ce, la urma-urme- 
lor, înseamnă de două ori mai 6u- 
țin decit in Elveția». Intre susți
nătorii „republicanilor", 63 la sută 
sint Îngrijorați de problema păs
trării locului de muncă. 64 la sută 
se arată nemulțumiți de locuința 
lor. In fine, potrivit unui sondaj. 
90 la sută din cetățeni socotesc că 
este nepotrivit să existe atît de 
multi străini.

Militanțil de stingă șl unii poli
ticieni ii înfierează deja pe „repu
blicani" ca „naziști" și chiar cer 
să se instituie față de ei «inter
dicții profesionale». Dar. in același 
timp, specialiștilor care studiază 
rezultatele amintitelor, alegeri le 
este greu să răspundă la Întrebarea: 
ce anume a constituit factorul de
terminant al succesului acestei 
grupări? Rămine neclar, consideră 
erupul de investigatori, dacă a fost 
vorba de o latentă respingere a 
elementelor străine sau de obișnui
ta teamă in fața nedoritei concu

rențe pentru locuințe șl slujbe. 
Serviciul pentru problemele sociale 
din cartierul Schoneberg declară 
deja că oficiul pentru locuințe nu 
este in stare să-și îndeplinească 
misiunea sa stabilită prin lege de 
a preintimpina și soluționa cazurile 
de lipsă totală de adăpost. La 
Frankfurt pe Main sint înregis
trate 10 000 de cereri ale oamenilor 
care au nevoie urgentă de locuin
ță, la Miinchen numărul unor ast
fel de cereri a ajuns la 35 000.

Intrucît în multe locuri posibili
tățile de primire a noilor veniți 
sint total epuizate, autoritățile oră
șenești tac apel la experiența ani
lor postbelici, cind imigranții erau 
adăpostiți [a inceput in barăci și 
alte construcții provizorii. Și acum, 
imigranților de origine germană 11 
se oferă deseori ca locuință contei- 
nere de oțel și rulote. Un conteiner 
cu paturi suprapuse adăpostește, 
pe 13 m.p., cite patru persoane.

Tot mai des, ura față de străini 
se manifestă în acte de violență, 
într-un anumit cartier din Miin
chen, de exemplu, politia înregis
trează mereu mai multe încăierări 
între grupuri de adolescenți ger
mani și străini. în întreaga țară 
se înmulțesc cazurile de incendiere 
a locuințelor imigranților.

O serie de ramuri, intre care 
construcțiile de drumuri și alimen
tația publică, industria siderur
gică și cea constructoare de ma
șini. ar rămine paralizate fără 
muncitorii străini. Dar asta nu în
seamnă deloc că cel ce imigrează 
in R. F. Germania poate conta pe 
o rapidă angajare. Intre preten
dent! cu calificare egală oa
menii de afaceri ii preferă pe au
tohtoni. iar cind este vorba de 
concediere lucrurile se inversea
ză : primii care pierd slujba sint, 
de regulă, imigranții. Ca urmare, 
rata șomajului în rindurile imi
granților este aproape de două ori 
mai mare decit printre autohtoni, 
scrie in încheiere revista „Der 
Spiegel".

Milano a început procesul intentat . 
Iunui grup de 75 de membri ai I 

sectei numite „Biserica scientolo- I 
gică". Ei sint acuzați de numeroa- 

Ise infracțiuni, inclusiv acte de [ 
șantaj, escrocherii, precum și de I 
sustragerea de la plata unor im- * 

Ipozite către statul italian. Potrivit .
datelor preliminare, în patru ani I 
de activitate, conducătorii acestei I 
secte au frustrat trezoreria Italiană 

I de circa 65 miliarde lire.
' ARESTĂRI. în orașul-port Ul- 
Isan din Coreea de Sud a avut . 

loc o amplă demonstrație, la care 
au participat mii de muncitori și • 
studenți, cerînd eliberarea celor

I circa 700 de salariați de la șantie- I 
rele navale „Hyundai", arestați in | 
urma unui conflict de muncă cu

I patronatul. Forțele poliției au in- i 
tervenit cu brutalitate, incercind I 
să-i disperseze pe demonstranți. 1 
Au fost operate noi arestări.

TURNEU. Primul-ministru al | 
Marii Britanii, Margaret Thatcher, 

I și-a încheiat turneul oficial de o i 
săptămînă în țări africane. Con- I 
tactele sale cu oficialități din 1 
Maroc, Nigeria, Zimbabwe și 

I Malawi s-au concentrat asupra ra- I 
porturilor bilaterale, ca șl a unor | 
probleme ale actualității politice 

I internaționale, între care conflictul i 
din Orientul Mijlociu și situația | 
din sudul Africii in lumina noii 1 

I etape din procesul de obținere a
independenței Namibiei.

NECESITATEA LICHIDĂRII 
I SISTEMULUI DE APARTHEID in I 

Africa de Sud, a eliberării tuturor | 
1 deținuților politici aflați in închi- 
Isorile regimului rasist și a abolirii . 

legii cu privire la starea de urgen
ță, Introduse in vara anului 1986, • 
a fost subliniată de președintele 

IZambiei, Kenneth Kaunda, într-un I 
interviu acordat televiziunii portu- | 
gheze. Șeful statului zambian a 

I arătat că aceste cerințe figurează i 
intre condițiile puse de statele I 
africane din „prima linie" pentru 1 
începerea unui dialog cu autorită- 

| file sud-africane.
CONFEDERAȚIA GENERALA A 

I MUNCITORILOR DIN PORTUGA- I 
I LIA a hotărit organizarea unei I 
1 ample acțiuni, în semn de pro- 1 
Itest față de un nou proiect de lege 

privind concedierile. în condițiile 
in care rata șomajului va putea I 
ajunge în acest an la 12 la sută, 

Ise apreciază că o astfel de lege I 
ar leza și mai mult Interesele | 
oamenilor muncii portughezi, rele- 

■ vă această centrală sindicală. ■ 
I POLUARE. Autoritățile vest-ger- ' 

mane au descoperit., in apele rîului 
I Helmstedt, 23 de saci conținind I

cianură și dicromat de potasiu. | 
Gradul ridicat de toxicitate al 

I substanțelor chimice a' provocat |
mari daune mediului înconjurător. | 
Populația a fost avertizată să nu 

I utilizeze apa și să evite consumul I
de pește provenind din apele | 
poluate ale rîului Helmstedt.

O INTÎLNIRE a șefilor de | 
STAT din Angola. Congo, Gabon,

IZair, Zambia și Zimbabwe urmea- i 
ză să aibă loc in viitorul apropiat, | 
pentru a se examina diverse as-

| pecte ale relațiilor 'dintre statele | 
I respective — a declarat ministrul | 

angolez al relațiilor externe, Pedro 
I de Castro Van Dunen.
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