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In ÎNTlMPINAREA zilei de i mai

ARAD Producție 
fizică peste 

prevederi
Colectivele muncitorești 

tățile industriale ale 
Arad, puternic mobilizate 
nele și organizațiile de partid pen
tru a întimpina cu noi fapte de 
muncă ziua de 1 Mai, raportează 
îndeplinirea și depășirea planului 
la producția industrială pe primul 
trimestru al anului. Față de,aceeași 
perioadă a anului trecut, produc
ția industrială a județului Arad a 
sporit cu 8,9 la sută, fapt ce a fă
cut posibilă și creșterea volumului 
total al exportului de produse in
dustriale cu 16,4 la sută. Rezulta
tele menționate au la bază creș
terea cu 4,6 la sută a productivită
ții muncii, prin aplicarea eficientă 
a măsurilor de modernizare in toa
te unitățile, realizarea ritmică și 
integrală a producției fizice în 
structura sortimentală planificată 
in majoritatea întreprinderilor. 
Primul trimestru a fost incheiat cu 
rezultate bune și in domeniul in
vestițiilor, unde programul jude
țului Arad a fost realizat și depă
șit, obținindu-se creșteri de peste 
30 la sută față de trimestrul I al 
anului 1988. Succesele obținute in 
primul trimestru asigură premisele 
realizării în continuare — printr-o 
bună organizare a muncii, prin in
tensa perfecționare tehnologică — 
a tuturor sarcinilor ce stau în 
fața unităților industriale arădene. 
(Tristan Mihuța).

din uni- 
județului 
de orga-

Cînd, la sfîrșitul primu
lui trimestru al anului, s-a 
făcut bilanțul activității 
desfășurate de colectivele 
de oameni ai muncii 
unitățile industriale 
județului Vilcea. indicato
rii d.e plan au apărut cu 
Însemnate depășiri : pro- 
ducția-marfă înregistrase 
un spor de 78,4 milioane 
lei, productivitatea mun
cii era superioară preve
derilor cu 800 lei pe fie
care lucrător, beneficiile 
consemnau o realizare de 
101 la sută, iar la inves
tiții, sarcinile de plan 
seseră depășite pe 
tierele 
ni ere 
de 
ră Drăgășani, Uzinei E- 
lectrice Govora, pe șan
tierele căilor ferate Alu- 
nu-Albeni și Rimnicu Vil
cea — Vîlcele, precum și 
la construcția de locuințe.

Am făcut 
zări . pentru 
lege că, așa 
secretarul 
partidului. 
Nicolae Ceausescu, de a se 
îndeplini in mod exemplar 
planul la toți indicatorii, 
colectivele muncitorești 
vilcene au răspuns și răs
pund prin fapte pe măsu
ra vredniciei și eforturilor 
depuse, a angajamentelor 
asumate in întrecerea so
cialistă in cinstea zilei de 
1 Mai.

— Și totuși — ne spu
ne tovarășul Ion Ozon, 
vicepreședinte al consi-

liului județean de control 
muncitoresc al activității 
economico-sociale — dis
punem încă de mari re- 

din zerve și posibilități Spre a 
ale ridica la cote și mai înal

te rezultatele din activita
tea productivă.

Sublinierea interlocuto
rului nostru este în depli-

punde , — ne informează 
acum inginerul Dumitru 
Alexe. directorul între
prinderii Electrocentrale 
Rimnicu Vilcea. în prima 
săptămină care a trecut din 
luna aprilie, producția su
plimentară de energie e- 
lectrică a mal crescut cu 
incă 73 838 000 kWh, din

Faptele noastre
fu- 

șan- 
Intreprinderii Mi- 
Horezu, Schelei 

Producție Petrolie-

aceste preci- 
a se ințe- 

cum a cerut 
general al 
tovarășul

de muncă
mîndria noastră

A

nă concordantă cu angaja
mentele șl, implicit, cu re
alizările obținute pe an
samblul economiei jude
țului Vilcea in prima sâp- 
tămînă din luna aprilie.

Consemnam in ziarul 
nostru, la sfîrșitul lunii 
martie, că energeticie- 
nii care lucrează la hidro
centralele Lotrului și Ol
tului. laolaltă cu cei de la 
Uzina Electrică Govora, 
puseseră suplimentar la 
dispoziția sistemului ener
getic național, in primul 
trimestru. 145 362 000 kWh 
energie electrică.

— Cifra nu mai cores-

eare 53,7 milioane kWh au 
fost realizați numai de 
colectivul Uzinei Electrice 
Govora, îndeosebi pe bază 
de cărbune. Și mai notați 
că, în acest răstimp, am 
asigurat in plus pentru 
dispeceratul național o pu
tere instalată de 27,4 MW. 
ceea ce echivalează cu pu
terea medie a unei hidro
centrale de pe riul Olt.

..Patriei mai multă ener
gie. mai mult cărbune .!“ 
Sub semnul acestei devize 
se desfășoară și munca 
stăruitoare a minerilor din 
vatra de cărbune a Ber- 
beștilor. Tovarășul Ion Ari-

ciu, secretarul comitetului 
de partid, -aduce citeva 
„corecturi" la datele pe 
care ni le anunțase cu ci
teva zile mai inainte :

— Producția suplimenta
ră de lignit nu mai este 
de 31 323 tone. In această 
primă săptămină din luna 
aprilie, cantitatea de căr
bune livrat unităților_Mi- 
nisterului Energiei ‘ 
trice a sporit cu alte 
tone.

„Patriei mai multă 
gie, mai mult cărbune, dar 
și mai multe 
buri !“.

Din ultimul 
sondorilor de la 
Producție Petrolieră 
gășani reținem că Ia cei 
42.7 milioane metri cubi 
gaze brute extrase in pri
mul trimestru S-au mai a- 
dăugat, intre timp, 1,6 mi
lioane metri cubi.

— în ultimele zile — ne 
comunică maistrul Florin 
Banu — am preluat de la 
foraj 4 noi sonde, pe care, 
după încheierea probelor 
de producție, le vom da 
cit mai curind în exploa
tare. pentru a spori pro
ducția de țiței, angaja
ment pe care il vom ono
ra in intimpinarea 
de 1 Mai.

Practic, nu există 
te industrială in 
care. acum, in perioada 
premergătoare zilei de 1 
Mai, să, nu cunoască efer-

Elec-
15 750

ener-
hidrocar-

raport al
Schela de

Dră-

zilei

unita-
.iudet

(Continuare in pag. a Ii-a)

în toate acțiunile sale, românul, 
ca bun gospodar, chibzuiește ca tot 
ceea pe face să. fie util și eficient, 
pornește de la ideea că nu trebuie 
să existe activitate productivă care 
să nu aibă drept tel un ciștig. un 
beneficiu, pentru' el. pentru familia 
sa și. implicit, pentru societate. De 
la această simplă rațiune economică 
s-a născut, conceput și perfecționat 
continuu mecanismul economico-fi- 
nanciar. al cărui inițiator și pro
motor cutezător este seoretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care în 
Tezele din aprilie 
a arătat cu cla
ritate că auto
conducerea, auto- 
gestiunea econo
mică și autofi
nanțarea sint 
principii și cerin
țe ale conducerii 
activității econo- 
mico-sociale a 
societății noastre, 
în care avuția 
națională este 
gospodărită de 
popor pentru bi
nele poporului, 
unde masele largi 
de oameni ai 
muncii participă 
Ia conducerea în
tregii societăți în 
cadrul sistemului 
unic al democra
ției muncitorești- 
revoluționare, in- 
sțituționalizat in patria noastră 
cialistă.

în continuarea acestor idei. în 
punerea la forumul democratic
noiembrie 1988. conducătorul parti
dului și statului nostru preciza : 
„S-au manifestat tendințe de înțe
legere greșită a acestor principii, 
in sensul că mulți au considerat că 
autoconducerea. autofinanțarea le 
dau dreptul de a cheltui și consuma 
fără să mai dea socoteală statului 
și poporului. Nu toți au înțeles că 
autoconducerea democratică, auto- 
gestiunea înseamnă creșterea ordi
nii și disciplinei. întărirea răspun
derii in buna conducere a activității 
Si in gospodărirea mijloacelor în
credințate".
' Critica adresată în acest cadru, 
precum si la ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

din 17 martie a.c. ne obligă pe toti. 
în calitate de proprietari, producă
tori și beneficiari, șă chibzuim la 
folosirea rațională a mijloacelor ma
teriale si financiare, să aplicăm și 
să respectăm programul de norma
re' economico-firianciără. să întărim 
controlul folosirii resurselor. înde
osebi pe cel preventiv, să investim 
fiecare leu în acțiuni rentabile, să 
nu risipim nimic din avuția naționa
lă. să accelerăm viteza de rotație a 
fondurilor fel să creștem eficienta 
intregii activități.

De la aceste cerințe majore a fost

durilor materiale și bănești. Ca 
urmare a examinării situației in 
acest domeniu, în 1986 a apărut un 
volum de 7,5 miliarde lei stocuri 
supranormative, care trebuiau li
chidate.

Ctim era 
osebită s-a_____  _____ ...__ „
Combinatul Siderurgic și Șantierul 
Naval, unități care domină ca pon
dere economia județului. Ele deți
neau peste 90 la sută din totalul 
stocurilor supranormative. Diminua
rea acestora a început să fie ur
mărită și dirijată

Si firesc, o atenție de- 
acordat activității de la

IN FIECARE UNITATE ECONOMICA

FONDURILE MATERIALE 
$1 FINANCIARE - 

rational gospodărite, eficient folosite!
so-

Ex- 
din

gindită. condusă și aplicată și in ju
dețul Galați, incă din anul 1986, 
acțiunea de bună gospodărire a 
mijloacelor . materiale și financiare, 
acțiune condusă nemijlocit de secre
tariatul comitetului județean de 
partid. S-a format un stil de muncă 
ordonat, riguros, de la care nu s-a 
abătut nimeni, deși la Început dru
mul părea lung, greu și spinos. 
Sarcinile erau foarte mobilizatoa
re. Pe baza reglementărilor din 
anul 1986 privind perfecționarea 
mecanismului economic, s-au redus 
simțitor normele de stoc și nor
mativele financiare.
tățile din industrie, „,____ ...
transporturi trebuiau să realizeze un 
volum de producție 
un volum de mijloace normate mai 
mic, ceea ce, de fapt, înseamnă ac
celerarea viiezei de rotație a fon-

astfel că uni- 
constructii Si

mai mare cu

prin analize săp- 
tâmînale. cu par
ticiparea unor ac
tiviști și specia
liști de Ja nivelul 
județului, al Com
binatului Siderur
gic și. respectiv. 
Șantierului Naval, 
a factorilor de 
conducere de la 
cele două mari 
unități, și sucursa
la județeană a 
Băncii Naționale, 
a conducătorilor 
de uzine șl secții, 
din compartimen
tele funcționale 
— comercial, pla
nificare. i 
litate — 
baza de 
zionare, 
de. transport. Re
zultatele analize
lor operative, e- 

stabilite se con- 
cifrele pe bază 

și prezen
tate de bancă, sub conducerea 
secretariatului comitetului județean 
de partid, cu participarea direc
torilor și contabililor-șefi din toa
te unitățile economice, pe bază 
de fișe cu principalii indicatori : 
producția-marfă fabricată, producția 
facturată, producția vândută și În
casată. rezultatele financiare, cheltu
ielile de producție totale și mate
riale. imobilizările de fonduri pe 
structură (materii prime, producție 
neterminată, produse finite), factu
rile in circuit bancar, capacitatea de 
plată, creditele nerambursate Ia sca
dentă. plățile restante și ponderea 
creditului in totalul mijloacelor cir-

fectul măsurilor 
fruntă lunar cu 
de' bilanț, verificate 

de bancă, sub

contabi- 
de la 
aprovi- 

unitătfle

(Continuare in pag. a V-a)
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Z//e și nopți de efort maxim pentru însămînțarea

grabnică a tuturor culturilor de primăvară
Două întrebări în plină actualitate

® Azi, duminică, zî de muncă intensă pe
ogoare, în care trebuie să se lucreze
din plin, din seara tîrziuzori și pina

operativ în
semănatul,

parte. Acolo unde au fost consta
tate unele abateri s-a intervenit 
operativ. (Virgiliu Tătaru). >

® Din relatările transmise aseară de repor 
terii și corespondenții „Scînteii“ rezultă 
că IERI S-A LUCRAT BINE, DAR RITMUL 
TREBUIE SA SPOREASCĂ SUBSTANȚIAL

1) Ce suprafață a mai rămas de semănat ?

2) Cum se acționează pentru încheierea tuturor Iu 
crărilor ?

Funcția modelatoare
a creației

Formația de istoric a celor mai 
mari personalități culturale româ
nești nu este intimplătoâre. ci plină 
de semnificație : creatorii de valori 
s-au simțit obligați să cunoască te
meinic istoria din care’ provin, obir- 
șiile neamului lor greu încercat, vi
cisitudinile învinse prin luptă 
necurmată, dar și prin capacitatea 
nesfirșită de a crea, de a opune pri
mejdiilor unul din cele mai puter
nice „ziduri" : zidul iubirii de moșie 
întruchipate în valorile culturale, 
spirituale, in operele creatoare ce 
vădesc adevăra-

putere a -----------------------

de valori

© Din unitățile care termină 
fie distribuiteutilajele să 

cele unde lucrările sînt întîrziate

La întreprinderea - Metalurgică 
Focșani, gradul de innoire a pro
duselor la nivelul primului trimes
tru din acest an a ajuns la peste 
30 la sută. S-au realizat noi profile 
mijlocii și laminate din sirmă 
solicitate în țară și de către parte
neri externi. în fotografie : lami
norul de sirmă. (Foto : S. Cristian).

CLUJ: La export 
produse 

suplimentare, 
de înaltă calitate
Amplificind eforturile pentru 

realizarea producției destinate ex
portului, colectivul întreprinderii 
„Chimica" din Turda a incheiat 
primul trimd.-i'tru cu planul realizat 
la acest indicator in proporție de 
104,8 la sută. Partenerilor externi 
din. numeroase țări le-au fost li
vrate in avans in această peri
oadă produse chimice in valoare 
de 1,5 milioane lei. Directorul uni
tății, inginerul Gyorgy Victor, ne-a 
relatat că produsele exportate sint 
de cea mai bună calitate. Depăși
rea planului este rezultatul măsu
rilor întreprinse pentru perfecțio
narea organizării producției pe 
fluxurile de fabricație și in cadrul 
schimburilor și utilizării cu randa
mente sporite a instalațiilor din 
dotare. Acționind in continuare 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de export, pentru a in- 
timpina ziua de 1 Mai cu noi suc
cese. colectivul întreprinderii a 
livrat unor parteneri externi pri
mele cantități de produse din pla
nul pe acest al doilea trimestru 
al anului. Prin măsurile luate, 
ne-a confirmat interlocutorul nos
tru, planul la producția de export 
pe luna aprilie va fi indeplinit cu 
cinci zile mai devreme, (Marin 
Oprea).

• Activiștii de partid, specialiștii din agri
cultură, prezenți permanent ia cîmp, să 
asigure o bună organizare a muncii, 
ordine și disciplină în efectuarea lucră
rilor, toate condițiile pentru intensificarea 
la maximum a însămînțărilor

Mehedinți, De citeva ztl«>ln 
unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Gogoșu, Gruia, 
Obirșia de Gimp, Recea și Vinju 
Mare — din zona de cimpie — se
mănatul culturilor de primăvară 
ș-a incheiat. Simbătă dimineața 
mai erau de însămințat, pe ansam- 

' blul județului, cu porumb numai 
4 000 hectare. Din consiliile agro
industriale situate în sudul județu
lui. unde lucrările s-au : îhcheiat, 
tractoarele și. semănătorile au fost 
trimise în zonele de centru și nord 
ale județului. Aceasta pentru a se 
încheia pină la 10 aprilie semăna
tul tuturor culturilor pe întreaga 
suprafață de 99 679 hectare pre
văzută în unitățile socialiste. 
Concomitent, se urmărește efec
tuarea unor lucrări de bună ca
litate, astfel incit să se realizeze 
producțiile prevăzute pentru acest 
an. în acest scop, fiecărui mecani
zator i s-au repartizat pină la 
100 hectare la semănat, suprafață 
pg care va efectua în continuare 
și celelalte lucrări de întreținere. 
Printr-un control permanent și 
exigent s-a urmărit aplicarea în
tocmai a celor mai adecvate teh
nologii pentru fiecare cultură in

Giurgiu m seara zilei
de 7 aprilie au fost însămînțate 
115 260 hectare — 79 la sută din 
culturile de primăvară. De men
ționat că pînă acum unitățile agri
cole din șase consilii agroindustria
le au incheiat semănatul porumbu
lui, și solei, cu două zile mai 
devreme decit termenul stabilit. Pe 
ansamblul județului au mai rămas 
de insămînțat 8 600 hectare cu 
porumb și 4 000 hectare cu soia. 
Se acționează cu toate forțele me
canice și umane disponibile la 
semănat, astfel îneît, pînă cel 
tîrziu la 10 aprilie, lucrările să se 
încheie pe întreaga suprafață pla
nificată. Avindu-se în vedere con
dițiile climatice specifice acestei 
primăveri, , comandamentul ju
dețean pentru agricultură a luat 
măsura ca, în continuare, toate 
semănătorile să fie reglate in așa 
fel incit sămința de porumb să fie 
incorporată in sol la o adincime
(Continuare in pag. a H-a)
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rilor de primăvară la data de 7 aprilie. (Date furnizate de Ministerul Agriculturii),

ta 
unui popor. Căci 
așa 
linia . __ T__

Nicolae Ceaușescu, 
puterea unui po
por nu stă, pînă 
la urmă, in forța 
armelor, ci in 
de
Este firesc 
fini cit mai 
nent valorile __ ______
creării lor. specificul național ce stă 
la baza lor si pe care-1 exprimă, 
particularitățile lor etnopsihologice 
și felul cum se înscriu în istorie, în 
viața oamenilor, modelîndu-le fizio
nomia. Funcția modelatoare a crea
ției de valori — iată tema propusă 
intr-lin recent dialog cu acad. Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga. eminent is
toric al literaturii române, emines- 
colog din ale cărui lumini arunca
te cu generozitate in „pădurea de 
simboluri" eminesciene s-au hrănit 
generații întreg), „dascăl de uma
nism" căruia ii datorăm vaste si 
adinei incursiuni în grădina altor 
culturi in căutarea unității funda
mentale. de esență umanistă, a spi
ritului creator universal. „O întreagă 
istorie — scrieți undeva — se află 
înscrisă între ramurile codrilor noș
tri". Desigur, este vorba despre o 
istorie trecută prin puterea configu- 
rativă a marilor spirite creatoare...

cum sub- 
tovarășul

Idei și semnificații

in opera eminesciana

capacitatea lui 
creație, in știință, in cultură, 

deci sâ căutăm a de- 
cuprinzător , și perma- 

culturale și procesul

— Marele spirit creator este po
porul însuși, care, creind anonim și 
genial, și-a ..delegat", din cind ir» 
cind, pe străluciții săi expopenți 
să-i exprime aspirațiile, gindurile. 
dorurile, modul de.ă simți, felul 
cum înțelege să trăiască, să lupte, 
să spere, să creadă în sine însuși, 
in dreptate, bine, adevăr și fru
mos. Iată de ce, înainte de 
orice, trebuie spus, mereu și, mereu, 
că un fapt de cultură oricît de 
accentuată ar fi pecetea, lui indivi
duală, ca act creator — izvorăște 

dintr-o matrice 
~ colectivă, își da

torează nașterea 
și existența unei 

( comunități supra-
i individuale. în

globează un sub- 
_  strat reprezenta

tiv pentru o in- 
Orice creator și 

culturală nu apar 
sini iviri spontane și 
din contră, ele dăto-

lor etnopsihologice

treagă etnie, 
orice valoare 
din neant, nu 
fără legături : __ _____ __ ___
rează totul legăturii indestructibile 
cu matricea colectivă de unde au 
purces. Faptul de cultură poarta 
astfel, prin chiar împrejurările ge
nezei, toate determinantele unei is
torii specifice și inconfundabile. 
Creatorul conștient de această le
gătură știe, că este răspunzător,. are 
perpetuu sentimentul acestei datorii 
către spiritul adine al poporului său. 
cu atît mai mult cu cit determinării 
genetice, de prim nivel, i se adaugă 
neîncetat elementele configurative 
ale intregii noastre deveniri isto
rice. Pe scurt, deci, in faptul de 
cultură se conjugă o devenire isto
rică și o constantă spirituală, ambe
le făcind parte din avuția, din bo
găția cea mai autentică și perenă a 
unui popor. Cu cit suma faptelor 
culturale astfel născute este mai 
mare, cu atit specificitatea naționa
lă. prin toate fațetele in care apare.
(Continuare in pag. a IV-a)

A
Combativitate revoluționară în apărarea

legalității,
Edificarea noii societăți, a socia

lismului și comunismului in țara 
noastră a demonstrat cu limpezi
me forța si capacitatea creatoare 
ale unui popor care se angajează, 
unit si hotărit. in făurirea propriu
lui destin, a propriului viitor. 
Concomitent cu puternica dezvol
tare a economiei naționale, răsfrin- 
tă benefic asupra condițiilor de 
viață ale tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, din toate zonele 
țării, a avut loc o adevărată revo
luționare a conștiinței sociale, re
marcabilă și prin dobîndirea unei 
înțelegeri superioare a cerințelor și 
posibilităților obiective ale progre
sului, prin acceptarea și asumarea 
la un nivel mai inalt a responsabi
lității civice a fiecărui membru al 
societății. Aceasta a permis și sti
mulat dezvoltarea continuă a de
mocrației socialiste, afirmarea din 
ce in ce mai largă a oamenilor 
muncii la conducerea societății, 
prezența cetățeanului în viața so
cială, pe baza legilor și drepturilor 
de care se bucură. Determinată în 
mod obiectiv, creșterea generală a 
conștiinței civice a fost orientată 
și accelerată printr-o vastă, siste
matică și permanentă activitate po- 
litico-educativă, coordonată esen-

a proprietății socialiste• •

țialâ a mersului inainte al societă
ții noastre socialiste.

Unul din exemplele ce ilustrează 
preocuparea partidului pentru o- 
rientarea conștientă a relațiilor so
ciale in conformitate cu valorile 
morale de căpetenie ale orinduirii 
noastre, cu. principiile și normele 
eticii și echității socialiste, pentru 
dezvoltarea și activizarea continuă 
a conștiinței civice, il constituie 
îndemnurile, acțiunile și condițiile 
create în sensul participării efecti
ve a tuturor cetățenilor la asigura
rea climatului de legalitate, de 
ordine și disciplină. Astfel, chiar 
zilele acestea. Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a anali
zat, conform unei practici stator
nice. aspecte legate in mod direct 
de afirmarea concretă . si la scară 
de masă a spiritului de responsa
bilitate socială. în acest sens, a 
fost examinat și aprobat un raport 
privind activitatea desfășurată in 
anul 1988 de către organele și or
ganizațiile de partid în mai multe 
domenii, intre care și rezolvarea 
scrisorilor și sesizărilor oamenilor 
muncii, modalitate însemnată de 
participare a cetățenilor la perfec
ționarea activității in toate dome
niile. De asemenea, a fost exami
nat un raport referitor la aplica-

rea în 1988 a Legii privind contro
lul provenienței unor bunuri ale 
persoanelor fizice care nu au fost 
dobindlte în mod licit. S-a subli
niat și cu acest prilej importanța 
majoră a respectării întocmai a 
normelor si principiilor eticii și 
echității socialiste, a legalității a- 
sigurate prin atitudinea combativă 
comună a organelor in drept și a 
colectivelor de oameni ai muncii, 
a maselor de cetățeni. Aplicarea 
neabătută a principiului existenței 
intemeiate exclusiv pe muncă cin
stită, concomitent cu respingerea 
hotărită a oricărei tendințe de pa
razitism. de căpătuială, se înscrie 
in prima linie a ofensivei conștiin
ței inaintate împotriva mentalități
lor și intereselor retrograde. Care, 
se știe, nu dispar de la șine, nu 
capitulează de bună voie, impli- 
cînd atitudine fermă și conduită 
militantă pentru eradicarea lor.

Adevărul că marile transformări 
revoluționare nu se dobindesc. d 
se cuceresc a fost din plin probat 
de lupta dirză. de angajarea băr
bătească a poporului român, con
dus de partid, pentru înaintarea 
neabătută pe calea devenirii sale so
cialiste. Nu trebuie să se uite nicl-
(Continuare în pag. a V-a)
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ZILE ȘI NOPȚI DE EFORT MAXIM PENTRU ÎNSĂMÎNȚAREA GRABNICĂ 
A TUTUROR CULTURILOR DE PRIMĂVARĂ

Bună organizare și un rezultat concret:

PINA LA 10 APRILIE INSAMINTARILE SA FIE INCHEIAIE
ECHIPA DE REPORTERI Al „SCINTEIi" TRANSMITE DIN JUDEȚUL CONSTANȚA

La data cînd apar aceste rîndurl, însămînțarea culturilor de primă
vară in unitățile agricole din județul Constanța se desfășoară pe ultimele 
suprafețe. Pe 6 aprilie s-a încheiat semănatul soiei, pe 44 300 hectare, 
pe 8 aprilie a fasolei, pe 13 000 hectare, urmind ca pină pe 10 aprilie 
sămința de porumb să fie încorporată in sol pe ultimele hectare din 
cele 132 000 hectare planificate a fi cultivate in acest an. La început 
redăm citeva din precizările tovarășului Gheorghe Moisescu Enică, 
secretar al comitetului județean de partid, referitoare la modul de 
desfășurare a campaniei de primăvară : „Sîntem foarte mult avansați 
față de anul trecut. Pe ansamblul județului avem un cîștig in timp 
de circa trei săptămîni la semănatul culturilor de primăvară. Or, pentru 
Dobrogea aceasta înseamnă foarte mult. La toate culturile sensibile 
vom evita ca înfloritul și legatul să mai coincidă cu perioadele de 
arșiță de la sfîrșitul lunii iulie și începutul lunii august. Ar mai fi de 
adăugat nivelul calitativ superior al tuturor lucrărilor executate. Două 
sint acțiunile prioritare ce le avem de realizat în perioada imediat 
următoare : intensificarea udării culturilor și trecerea la întreținerea 
acestora".

în actualitate — 
întreținerea culturilor

Pretutindeni. în unităti agricole pe 
unde am trecut, specialiștii și ca
drele de conducere ne-au semnalat 
faptul că au răsărit culturile’ de 
sfeclă de zahăr în totalitate, parțial 
floarea-soarelui, iar pe unele supra
fețe chiar porumbul. Este și motivul 
pentru care comitetul județean de 
partid a stabilit în seara zilei de 7 
aprilie o serie de măsuri concrete 
pentru trecerea la efectuarea prași- 
ielor manuale și mecanice, precum 
și lai executarea lucrărilor specifice 
pentru combaterea bolilor și dăună
torilor. în unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Castelu, Si- 
bioara, Valu lui Traian, Hîrșova și 
23 August, la aceste acțiuni au fost 
mobilizate forțe importante. „Nu 
avem timp de pierdut, ne spune to
varășul Ion Șerban, directorul gene
ral al direcției agricole. Avansul 
cîștigat la semănat trebuie consoli
dat prin menținerea curată de bu
ruieni a culturilor și combaterea 
bolilor și dăunătorilor, altfel riscăm 
să pierdem timpul prețios cîștigat 
la semănat".

Am reținut o serie de măsuri în
treprinse în mod deosebit în acest 
an pentru a se asigura în toate uni
tățile agricole executarea la timp și 
de calitate a lucrărilor de întreținere 
a culturilor. Pornind de la deficitul 
Wnportant de forță de ■•muncă’- W- se 
înregistrează in rtiWie’ Unit‘âțf‘‘’?igri- 
cole, comitetul județean de pantid a 
hotărît o mai judicioasă repartizare 
a forțelor existente cu scopul de a 
spori atît răspunderea pentru ca
litatea semănatului, cit si a întreți
nerii culturilor. Aproape 30 000 hec
tare cu diferite culturi prăsitoare, în 
principal cu porumb, vor fi prășite 
în acord global de către mecaniza
torii din stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii împreună cu fami
liile lor ; alte 20 000 hectare — de 
mecanizatorii din întreprinderile 
agricole de stat, în timp ce o su
prafață de 13 000 hectare va fi lu
crată de personalul muncitor al în
treprinderii județene de îmbunătățiri 
funciare și de lucrătorii din coope
rația de consum. Este de adăugat 
că în fiecare localitate s-a luat 
măsura ca toți locuitorii satelor să 
Încheie contracte in acord global la 
culturile prăsitoare, indiferent unde 
ișî desfășoară activitatea. în toate 
unitățile din Consiliul Unic Agroin
dustrial de Stat și Cooperatist Cas
telu s-a trecut la realizarea diferite
lor acțiuni prevăzute pentru buna În
treținere a culturilor.

Irigarea plantelor — 
pe un front larg, 
cu toate forțele

De cum intri in județul Constanța 
prin noua și moderna arteră rutieră 

de la Cernavodă, ai imaginea preocu
pării deosebite ce se acordă irigării 
culturilor. Pretutindeni, sute de 
aripi de udare sînt în funcțiune. 
Discuțiile avute cu specialiștii și ca
drele de conducere din unitățile 
agricole au întărit impresia formată 
în teren ; și anume că oamenii au 
luat foarte în serios activitatea de 
irigații. O dovedește, printre altele, si 
suprafața mare de teren programată 
a fi irigată chiar în prima <Ip- 
tămină a declanșării udării culturi
lor. Pentru săptămina 8—15 aprilie, 
ritmul a crescut in intensitate, su
prafața totală programată însumind 
aproape 100 000 hectare, ceea ce 
înseamnă ca zilnic să fie irigate 
peste 14 000 hectare. Prioritate la 
irigat au cerealele păioase, legume
le. cartofii și furajele. „Obiectivul 
nr. 1, ne relata tovarășul loan 
Chiriac. directorul întreprinderii ju
dețene de îmbunătățiri funciare, îl 

. constituie udarea, in următoarele 10 
zile, a întregii suprafețe de cereale 
păioase — 140 000 hectare •— ampla
sată în sistem irigat. în toate sis
temele au fost stabilite norme dife
rențiate de udare, pentru a permite 
mutarea conductelor de trei ori pe 
zi.' cu scopul de a uda suprafețe 
cit mai mari într-o perioadă scurtă 
de timp. Pînă pe 10 aprilie va fi 
scos și montat pe poziții de func
ționare și echipamentul de udare 
pentru culturile prăsitoare. Trebuie 
să fim pregătiți. Dacă nu plouă, 

t aprilie va fi o lună de vîrf la irigat".
La întreprinderea Agricolă de 

Stat Medgidia, in prima săptămina 
a fost irigată jumătate din suprafața 
întreprinderii, urmind ca în a doua 
săptămînă să fie aplicate udări pe 
restul suprafeței. Tovarășul loan 

Irigarea culturilor furajere ia Cooperativa Agricolă de Producție din Sațu
Nou, județul Constanța Foto : A. Papadiuc

Bușu. directorul întreprinderii, ne 
preciza : „La noi nu se mai pune 
problema de priorități. Toate cultu
rile, inclusiv plantațiile de vii și 
pomi, au nevoie mare de apă. Ne-am 
organizat astfel munca încit irigăm 
fără întrerupere 24 din 24 de ore". 
Și in unitățile agricole din Consiliul 
Unic Agroindustrial Castelu se irigă 
cu toate forțele. Tovarășul' ’Nicolae 
Seceleanu, președintele consiliului, 
se arată totuși nemulțumit. Tată și 
motivul : „La noi in consiliu s-a 
creat un adevărat cult pentru iriga
ții. Avem echipe și formații de udă- 
tori permanente încă de la darea 
în funcțiune a sistemului, oameni 
cu care am putea realiza un ritm 
mult mai bun de udare. N-O’ putem 
face în totalitate pentru că pe su
prafețele amenajate cu canale des
chise abia pe 6 aprilie s-au asigu
rat primele cantităti de combustibil 
necesare funcționării motopompelor, 
iar sistemele de acest tip bcupă în 
zona noastră 70 la sută din. suprafa
ța amenajată pentru irigații".

La Cooperativa Agricolă, de Pro
ducție Satu Nou. spre seară, găsim 
în lucru mai multe motopompe. Se 
irigau frumos griul si plantele fura
jere. Motopompistul Gheorghe Do- 
brescu ne spune însă cu năduf : 
..Din păcate abia azi am început 
irigatul cu motopompele. Am repar
tizate două motopompe și am primit 
100 litri motorină pentru fiecare, 
îmi ajunge pînă la ora 5 dimineața. 
După care aștept." Cazul amintit este 
departe de a fi unicul. Practic. în 
toate sistemele unde se irigă cu mo- 
topompe udările se desfășqară în- 
tr-un ritm necorespunzător, și aceas
ta tocmai datorită discontinuității 
aprovizionării cu motorină. - Or. sis
temele de acest fel dețin o pondere 
importantă, peste 25 la sută din 
amenajările existente în județul 
Constanta. Evident, aceasta este șl ; 
una din cauzele principale ale nerea- 
lizării ritmului zilnic stabilit la iri
garea culturilor. Specialiștii de la 
întreprinderea județeană de îmbu
nătățiri funciare ne-au supus atenției 
sl un alt aspect care determină di
minuarea ritmului de lucru la irigat. 
Datorită reliefului frămîntat. condu
cerea apei, ne cele circa 430 000 hec
tare amenajate, necesită multe pom
pări și repompări, care consumă circa 
75 la sută din cantitatea de energie 
electrică alocată. Pentru stațiile de 
punere sub presiune, de functionarea 

cărora depinde. în ultimă instanță, 
dirijarea apei la rădăcina plantelor, 
rămîn astfel cantităti insuficiente de 
energie. Toate acestea impun crea
rea unei corelări optime între can
titățile de energie electrică si mo
torină livrate, mai ales în ce pri
vește continuitatea în furnizarea 
energiei la parametri corespunzători 
de frecventă si tensiune.

Noi pâmînturi roditoare 
pentru agricultură

La corifluenta canalelor Dunăre- 
Marea Neagră si Midia-Năvodari, 
din punctul cel mai înalt, vedem in 
jur sumedenie de utilaje terasiere
— buldozere, dragline, mașini de 
nivelat — care lucrează pe terito
riul .întreprinderii Agricole de Stat 
Poarta Albă, pentru redarea în 
circuitul agricol a unor supra
fețe ocupate de fosta organizare de 
Șantier a antreprizei de construcții, 
terenuri ce urmează să fie insămîn- 
tate de îndată ce se vor încheia 
amenajările. La direcția generală 
agricolă aflăm că. pe ansamblul ju-

i detului. urmează să se redea în cir
cuitul agrfcol. în acest an. în jur 
de 3 000 hectare, care reprezintă te
renuri ocupate de întreprinderea 
pentru Execuția si Exploatarea Lu
crărilor de îmbunătățiri Funciare 
Constanta, după realizarea amenajă
rilor pentru irigații sau moderniza
rea sistemelor, și de antrepriza amin
tită mai sus. între aceștea mai sînt 
și eliminarea unor drumuri inutile, 
desecarea unor bălti și stufărișuri, 
nivelarea unor crovuri. „Fiecare me
tru pătrat din aceste suprafețe tre
buie să producă chiar în acest an
— ne spune tovarășul Nicolae Sece
leanu. președintele Consiliului Agro
industrial Castelu. zonă unde se află 
cele mai mari suprafețe care se dau 
în circuitul agricol. Iar Ca să le adu
cem la condiția de teren productiv 
avem multe de făcut si noi. și uni
tățile speci alizate."

Ne oprim la un punct de lucru 
al întreprinderii Agricole de Stat 
Medgidia. Aici. 30 de utilaje tera
siere de la întreprinderea județeană 
de îmbunătățiri funciare transformau 
o fostă baltă cu stuf, care se întin
dea ne circa 80 hectare, in teren 
arabil. „Este ultima suprafață pe 
care urmează s-o primim din cele 
600 hectare ce au fost redate in 
circuit în ultimii ani — ne spune 
inginerul loan Bușu. directorul în
treprinderii. A fost mult de lucru, 
mai ales pentru refacerea stratului 
fertil, după ce ni le-au predat uni
tățile de construcții. Am executat o 
nivelare de bază, o scarificare. am 
fertilizat întreaga suprafață cu cite 
100 tone la hectar. După recoltare 
urmează să facem o nouă nivelare, 
întrucit. în urma tasării. au apărut 
mici crovuri. întreagă această supra
față este acum însămințată." Și tre
buie arătat că ea nu se deosebește 
cu nimic de\ oricare alte terenuri 
ale unității. însămîntate cu griu sau 
orz. cu porumb, soia sau furaje. Uti
laje in lucru mai vedem și Ia coope
rativele agricole din Poarta Albă și 
în alte locuri. Deosebit de important 
ni se pare faptul că la stabilirea 
destinației terenurilor ce se redau în 
circuit se tine seama de necesitățile 
cele mai stringente ale localităților.

Aurel PAPADIUC 
Lucian CIUBOTARU 
Lucian CRISTEA

(Urmare din pag. I) i,
de 8—10 cm, pentru ca aceasta să 
aibă condiții favorabile de germi
nație. De asemenea, pentru obține
rea unor recolte sporite in acest 
an s-a trecut cu toată energia la 
organizarea și desfășurarea lucră
rilor de irigații, o atenție deo
sebită acordîndu-se în acest sens 
culturilor aflate deja intr-un 
avansat stadiu de vegetație. (Ion 
Gaghii).

Dolj. Pină vineri seara au 
fost însămîntate 77 la sută din to
talul culturilor de primăvară. Po
rumbul a fost însămînțat in pro
porție de 82 la sută, iar soia — 
81 la sută. Mai multe unități agri
cole. printre care cele din consiliile 
agroindustriale Plenita., Calafat, 
Virtop și Robănești. au încheiat 
semănatul, porumbului. Organizarea 
lucrului la pregătirea terenului 24 
de ore din 24 și folosirea întregii 
zile-lumină la semănat,. înființarea 
taberelor de cîmp pentru mecani
zatori, efectuarea lucrărilor numai 
cu mașini în agregat — sînt tot 
atîtea măsuri menite să grăbească 
ritmul la semănat, astfel incit a- 
ceastă lucrare să se încheie la ter
menul stabilit, in condiții superioa
re de calitate. (Nicolae Băbălău).

Olt. în județul Olt, însămînța
rea culturilor de primăvară se a- 
propie de sfirșit. Se acționează pen
tru sporirea ritmului de insămin- 
țare a porumbului în unitățile a- 
gricole din consiliile agroindus
triale Verguleasa. Dobrosloveni si 
Rusănești. aflate în urma celor
lalte consilii agroindustriale, astfel 
incit cel tîrziu duminică lucrarea 
să se finalizeze. Suprafața care a 
mai rămas de însămînțat urmează 
să fie cultivată cu fasole si orez. 
De precizat că s-au luat toate mă
surile ca această campanie să 
se încheie la fel cum a început 
și s-a desfășurat pe parcurs, adică 
repede și bine. (Mihai Grigoroșcu- 
ță).

Vaslui. în săptămina care se 
încheie, printr-o tot mai bună mo
bilizare a forțelor mecanice si 
umane s-au înregistrat cele mai 
mari viteze de lucru la semănat 
în această primăvară. Ca atare. în- 
sămințările, de primăvară au fost 
efectuate în proporție de 63 la 
sută. Comandamentul agricol ju
dețean a întreprins noi măsuri de 
natură să ducă la sporirea sub
stanțială a ritmului de lucru in 
toate unitățile. Intre acestea, de 
cea mai mare eficientă se dove

desc a fi întrajutorarea în cadrul 
consiliilor agroindustriale, in spe
cial între unitățile din nordul ju
dețului. utilizarea tuturor mași
nilor. organizarea schimburilor 
prelungite si de noapte la pregă
tirea patului germinativ. în asa fel 
încit semănătorile să fie folosite 
neîntrerupt întreaga zi-lumină. 
Depășirea in fiecare unitate a vi
tezelor zilnice de lucru constituie 
o garanție că semănatul se va în
cheia în cel mai scurt timp. (Petru 
Necula).

Botoșani. sîmbătă dimineața, 
din circa 178 000 hectare planificate 
în această campanie erau însămîn
tate peste 93 651 hectare. Prin ur
mare, mai este de încorporat să- 
mînta în sol pe o suprafață apre
ciabilă. în prezent, toate forțele și 
mijloacele sînt concentrate la se
mănatul soiei si porumbului. în 
acest scop, s-au luat o serie de 
măsuri suplimentare. Pretutindeni 
se lucrează la pregătirea terenului 
în două schimburi si în schimburi 
prelungite, depăsindu-se substan
tial viteza zilnică de lucru stabilită. 
Conducerile de unități, toți specia
liștii se află in cîmp. supraveghind 
îndeaproape calitatea lucrărilor 
efectuate, astfel incit si în acest 
nordic județ al tării semănatul să 
se încheie în cel mai scurt timp. 
(Eugen Hrușcă).

Alba. In unitățile agricole din 
județul Alba s-au încheiat planta
rea cartofilor si însămînțarea sfe
clei de zahăr, soiei și altor cul
turi. Acum, toate forțele sînt con
centrate la însămînțarea porumbu
lui. lucrare realizată pe 7 000 hec
tare. Ploile căzute zilele trecute, 
deși au întrerupt temporar lucră
rile agricole, au creat condiții fa
vorabile pentru efectuarea semăna
tului in cele mai bune condiții de 
calitate. în vederea încheierii grab
nice a lucrărilor, au fost luate mă
suri pentru ca toate cele 281 se
mănători să fie în brazdă zi-lu
mină. La pregătirea terenului sînt 
organizate schimburi prelungite. 
Intervențiile pentru remedieri si 
reparații urgente la tractoare și 
semănători se execută operativ în 
cîmp de către atelierele mobile. Ca 
urmare, viteza zilnică de lucru este 
în creștere de la o zi la alta. Au 
fost organizate acțiuni de întraju
torare între unităti si consilii agro
industriale. astfel incit in cel mai 
scurt timp “'semănatul porurribului' 
să se încheie oe întreaga suprafață. 
(Stefan Dinică).

Prahova. Organizarea temei
nică a muncii, utilizarea intensă a 
mijloacelor mecanice, îndrumarea

si sprijinul permanent ale organe
lor și organizațiilor de partid au 
făcut ca, în județul Prahova, să 
se realizeze viteze superioare la 
semănat. Ca atare, pînă în seara 
zilei de 7 aprilie au fost însămin- 
țate 57 800 hectare, reprezentind 
79 la sută din suprafața destinată 
culturilor de primăvară. în consi
liile agroindustriale Ciorani. Băr- 
cănești, Poenari și Drăgănești lu
crarea se execută pe ultimele su
prafețe, iar terenul este pregătit 
aproape in totalitate. > întrucit in 
zona de nord a județului, unde 
telnperatura din sol a fost mai . 
scăzută, semănatul porumbului și 
soiei a început mșu tîrziu, mecani
zatorii și lucrătorii din unitățile 
agricole din această parte a jude
țului folosesc din plin fiecare oră 
bună dș lucru, astfel încit să în
cheie lucrarea, așa cum a stabilit-o 
comandamentul județean pentru a- 
gricultură, cel 'tîrziu duminică 
seara. De exemplu. în unitățile din 
Consiliul Agroindustrial Florești 
toate problemele- legate de efec
tuarea lucrărilor sînt rezolvate 
operativ. La Stațiunea de Mecani
zare a Agriculturii Băicoi. care 
servește opt unități agricole din 
acest consiliu' agroindustrial, la 
stația radio, unde se ține legătura 
permanentă cu toate secțiile, s-a 
ridicat doar o singură problemă : 
la Cooperativa Agricolă Băicoi se 
solicitau o garnitură de chiulasă și 
ulei de motor. Pentru înlăturarea 
operativă a ■' defecțiunii, după cîte- 
va minute „asistența tehnică" 
pornește spre tabăra de cîmp a 
mecanizatorilor. Se lucrează în 
ritm intens pe terenurile coopera
tivelor agricole Călinești, Filipeștii 
de Tîrg. Bănești, Filipeștii de Pă
dure, Băicoi, Scorțeni. (Ioan Ma
rinescu).

Sectorul agricol Ilfov. Cea 
mai scurtă și timpurie campanie 
agricolă de primăvară se apropie 
de final și pe ogoarele unităților 
din sectorul agricol Ilfov. Pînă în 
seara zilei de 8 aprilie s-a termi
nat de plantat cartofii de vară pe 
1 460 hectare, la porumb procentul 
realizărilor este de 89 la sută, iar 
la soia — de 93 la sută. Pentru în
cheierea grabnică a lucrărilor, se
mănătorile și tractoarele din uni
tățile care au terminat semănatul, 
cum sînt cele din Găneasa, Afumați, 
Nuci, Jilava și Otopeni, au fost di- 

,.. rija'te în cele care mai au de se- . 
m^nat. Există Condiții ca pînă în I 
seara zilei de 10 aprilie să se în- . 

'"‘'ch-eie toâte lucrările. Forțele ur- 
mfează să fie concentrate la plan
tarea legumelor în cîmp pe 1 750 
hectare, precum și la irigarea cul
turilor. (P. Cristea).

Faptele noastre de muncă
Reținem ca o primă și importantă 

idee că experiența dobindită de 
harnicul colectiv de muncitori și 
specialiști al întreprinderii „Electro- 
banat" Timișoara in domeniul ex
portului insumează aproape două 
decenii și este rezultatul unui per
manent efort de organizare a mun
cii și producției pe baze științifice, 
de diversificare a mărfurilor, de 
perfecționare a tehnologiilor de e- 

> xecuție pentru alinierea intregii fa
bricații la exigentele actuale ale 
pieței externe, ale progresului teh- 

ț nico-științific. Ce demonstrează a- 
ceastă experiență 1 tntîi de toate 
adevărul potrivit căruia planul la 
producția fizică și la export poate 
fi înfăptuit ritmic, integral, la un 
înalt nivel calitativ și de eficien
ță numai in condițiile așezării mun
cii tuturor sub semnul performanței.’ 
al voinței și acțiunii energice a 
întregului colectiv pentru elimina
rea definitivă a lui „nu se poate" 
din activitatea proprie. Dovadă că 
aici, la „Electrobanat", unde se ex
portă direct circa 20 la sută din 
volumul producției-marfă și unde 
aproximativ 80—90 la sută din cele
lalte produse intră in componența 
autovehiculelor, navelor și altor 
mijloace de transport destinate pie
ței externe, pianul pe primul tri
mestru la acest indicator important 
a fost îndeplinit in proporție de 
102,1 la suta. Mal exact, in fiecare 
din cele trei luni care au trecut din 
acest an. prin organizarea temeinică 

' a intregii activități, atît in secțiile 
de producție, la pregătirea fabrica
ției, montaj și expedierea mărfu
rilor. cit și în domeniul aprovizio
nării tehnico-materiale, al asigură- 

\ rit sculelor necesare execuției unor 
produse cu caracteristici tehnice și 
funcționale sporite, a fost executat 
și livrat î,n devans partenerilor de 
peste hotare un important volum de 
mărfuri. Numai în luna martie, de 
pildă, deși produsul solicitat era 
dintre cele abia asimilate, s-au 
realizat 12 000 de lămpi pentru 
tuburi de 18 și 36 wați, solicitate 
urgent de parteneri din Italia și
R.F.G.

Meritorii, legat de acest din urmă 
fapt, sînt atât efortul desfășurat în 
scopul onorării prompte a comenzii, 
dar și acțiunile Întreprinse pfentru 

respectarea întocmai a cerințelor 
partenerilor, pentru execuția noului 
produs corespunzător unei linii este
tice moderne. Răsplata acestor ac
țiuni sint aprecierile cu care a fost 
primit noul tip de lampă electrică, 
precum și economiile de metal în
registrate ca urmare a ideilor ori
ginale. valoroase luate in calcul la 
proiectarea și montarea produsului. 
De fapt, așa cum aflăm de la in
ginerul Nicolae Margan, directorul 
întreprinderii, acest mod de a ac
ționa și soluționa prompt proble-

Argumente pentru depășirea planului la export

Promptitudine in livrări, respect pentru calitate
La întreprinderea ,,Electrobanat" - Timișoara

mele exportului face parte din tra
diția muncii desfășurate în toate 
secțiile, aici la „Electrobanat". Din 
acea tradiție care înseamnă să faci 
totul pentru a fi respectat de toți 
partenerii externi, pentru a cîști- 
ga mereu alți beneficiari. „Lucrăm 
— preciza directorul unității — și 
azi cu toți partenerii .care ne so
licită mărfuri încă din anul 1970, 
cînd am pătruns pe piața externă. 
De atunci și pînă astăzi am cîștigat 
multi alți parteneri de afaceri, dar 
nu am pierdut nici unul. Și aceasta 
pentru simplul fapt că in materie 
de concepție, de producție — în 
domeniul nostru de activitate — 
am pornit permanent de la ideea 
că totul este posibil, că putem exe
cuta orice ni se cere".

Este de relevat că în condițiile di
versificării continue a producției și 
ale sporirii exigențelor unor parte
neri din U.R.S.S.. R.F.G., Italia. Gre
cia, Elveția, Olanda — ca să ne 
referim doar la principalii beneficiari 
ai mărfurilor exportate direct — 

muncitprii și specialiștii de Ja ,.Elec
trobanat" au realizat și depășit, an 
de an. sarcinile asumate în acest do
meniu. Cum este organizată concret 
activitatea în secții ? £e anume se în
treprinde aici pentru a impune in 
continuare marca fabricii pe piața 
externă ? Un prim răspuns l-am 
aflat de la maistrul Dumitru Simi
na. sef atelier în cadrul întreprin
derii timișorene :

— Avem în momentul de față, 
atît la pregătirea .'fabricației, cit și 
la montaj, mai multe formații de 

-fex !
................... ........ . 

lucru specializate în execuția măr
furilor destinate exportului, ne spu
ne interlocutorul. Nivelul înalt de 
pregătire al oamenilor, soluțiile a- 
doptate în ce privește organizarea 
producției pe fiecare linie de mon
taj ne permit să intervenim cu 
ușurință, în orice moment, pentru a 
introduce un nou produs solicitat 
urgent fără a stinjehj cu ceva 
— atit cantitativ, cit și calitativ — 
lucrpl la execuția așa-ziselor pro
duse de bază. Șefii de formații, dar 
și oamenii aflați pe întregul flux 
știu exact ce au de făcut, ce res
ponsabilități concrete le revin, de 
la începutul schimbului și chiar cu 
o zi înainte, cînd se prelucrează cu 
întregul colectiv ce anume trebuie 
lucrat, pentru cine anume lucrăm. 
De la sine înțeles, în atare condiții, 
fiecare om știe exact cum trebuie 
lucrat, mai ales atunci cînd avem 
de executat, în .10—15 zile, loturi 
întregi de marfă solicitate urgent 
de un partener sau altul.

Cine sint acești oameni care duc 
departe, pe multe din meridianele 

planetei, faima mărcii întreprinde
rii ? Numele muncitorilor Livia Ma
nea, Rodica Gîlcă. Stefania Dundi, 
al maiștrilor Iosif Lang, Iulian Vră- 
neantu. al subinginerului Ionel Chie 
sint de aeum bine cunoscute în în
treprindere. Președintele consiliului 
oamenilor muncii și secretarul co
mitetului de partid, tovarășul Emil 
Iova, îi evidenția pe acești oa
meni, subliniind însă că, asemenea 
lor, în unitate sint alte cîteva mii, 
atît pentru ceea ce au făcut ei, pină 
acum, pe linia îndeplinirii planului 

la export pe primul trimestru, dar 
mai cu seamă pentru modul in care 
acționează în continuare în vederea 
onorării prompte a tuturor con
tractelor încheiate cu partenerii 
străini, pentru îndeplinirea exem
plară a prevederilor asumate la ex
port pe întreg anul 1989,

în acest al doilea trimestru, deși 
sarcinile nu sint cu mult supe
rioare celor din prima parte a anu
lui. muncitorii si specialiștii de la 
„Electrobanat" și-au propus să rea
lizeze în avans un important vo
lum de mărfuri. „Avem create în 
acest sens toate condițiile — sub
linia Ladislau Zahradnyik. șeful 
serviciului desfacere-export. Acțio- 
nind astfel, vom avea permanent 
o disponibilitate pe liniile de fa
bricație pentru execuția unor co
menzi urgente și pentru a putea 
răspunde cu promptitudine oricărei 
solicitări suplimentare din partea 
partenerilor noștri externi. Pe de 
altă parte, vom putea lărgi în con
tinuare gama de produse prezentate 

spre ofertare. Un proiector de 500 
wați, executat pentru prima dată 
în acest an. a și fost comandat la 
export. Pină .in prezent :am livrat 
deja 10 000 asemenea . produse. 
Sintem. de asemenea, in tratative 
cu un alt partener care solicită un 
nou tip de far pentru autovehicule. 
Specialiștii noștri caută soluții pen
tru realizarea acestui produs in con
diții de eficientă cît mai înaltă. Iar 
preocupările referitoare la sporirea 
exportului vizează și alte obiective 
importante, cum ar fi ciștigarea de 
noi piețe de desfacere, prin adapta
rea produselor noastre la cerințele 
manifestate într-o tară sau alta, prin 
asimilarea unor produse tot mai 
complexe și altele".

Față de toate aceste realizări de
osebite, fată de preocupările mani
festate de muncitorii și specialiștii 
întreprinderii „Electrobanat" in di
recția realizării ritmice, integrale a 
prevederilor de plan la export, este 
necesară însă o deplină și perma
nentă aliniere la cerințele unei ast
fel de activități și a unor furnizori 
de subansamble și materiale, pre
cum „Romlux" Tirgoviște Si „Carbo- 
sin" Copșa Mică. Si aceasta cu atît 
mai mult cu cit întreprinderea ti
mișoreană are asigurate;, pînă în 
prezent, toate condițiile necesare 
realizării și chiar depășirii, preve
derilor de plan la export pe acest 
an. Ne referim în primul rînd la 
contracte, în prezent aflîndu-se in 
curs de perfectare alte citeva tran
zacții importante. Este apoi cu atît 
mai necesar ca furnizorii să-și ono
reze obligațiile contractuale cu cit, 
iată, conștienți pe deplin de faptul 
că sporirea forței competitive a 
produselor realizate impune o per
manentă și exigentă competiție cu 
propriile forțe și realizări, oamenii 
muncii de la întreprinderea „Elec
trobanat" Timișoara sînt hotăriți să 
se întreacă — prin produse de înaltă 
complexitate, tehnicitate și eficientă 
— cu cei mai buni producători din 
lume în acest domeniu, asigurînd 
astfel creșterea valorii producției 
destinate exportului, sporirea efi
cienței întregii activități în, acest 
domeniu.

Nicolae MILITARU 
Cezar IOANA

(Urmare din pag. I)

vescența creatoare și productivă 
specifică intimpinărij sărbătorii 
muncitorești. Chimiștii de pe marea 
platformă a municipiului Rîmnicu 
Vîlcea au „rotunjit" depășirile la 
sodă caustică cu 366 tone, la clor 
lichid cu 570 tone, ca și la alte sor
timente solicitate de economia na
țională și de partenerii de peste ho
tare. Lor, chimiștilor, le-au venit in 
ajutor și minerii din sectoarele de 
exploatare Ocnița și Bistrița, prin 
asigurarea unui important spor de 
materii prime, respectiv 5 756 tone 
sare în soluție și 21 120 tone calcar.

Dintr-o altă mare unitate a muni
cipiului reședință de județ — Com
binatul de Prelucrare a Lemnului — 
ne parvine știrea că s-a expediat și 
se află în curs de livrare la export, 
peste obligațiile contractuale la zi, 
o producție de mobilier în valoare 
de 6,1 milioane lei.

— Ieri — ne spune muncitorul 
Mircea Dorobanțu — formația din 
sectorul prototipuri în care lucrez și 
eu a definitivat primul lot de dor
mitoare tip „Rondo". care va repre
zenta colectivul combinatului nostru 
la o mare expoziție peste hotare. 
Este a treia nouă garnitură de mo
bilier din cele programate a fi omo
logate in acest an.

Fiecare zi de aprilie ce ne apropie 
de momentul sărbătoresc al zilei de 
1 Mai înscrie la panoul de onoare al 
întrecerii socialiste noi și deosebite

IAȘI: Materiale de construcții 
mai multe pentru șantiere

Desfășurînd larg întrecerea socia
listă în cinstea zilei de 1 Mai, 
oamenii muncii de la întreprin
derea de Materiale de Construc
ții din Iași înscriu pe graficele în
trecerii socialiste însemnate de
pășiri la producția fizică si la ex
port. la ceilalți indicatori de plan. 
Astfel. în perioada care a trecut de 
la începutul anului, ei au obținut 

fapte de muncă. Un argument In 
plus în susținerea acestei afirmații 
ii aduc și rezultatele de excepție ale 
colectivului întreprinderii de Echi
pament Hidraulic Rîmnicu . Vîlcea, 
care, în numai ,7 ani de la debutul 
productiv, a reușit performanta de a 
înscrie marca HERVIL intre cei mai 
competitivi producători din lume de 
mecanică fină și între puținele fir
me care s-au încumetat să realizeze 
cilindri hidraulici grei și de mari di
mensiuni.

Nu putem încheia aceste însem
nări fără a consemna și inițiativa 
Comitetului Județean Vîlcea al 
U.T.C. privind organizarea a două 
șantiere de muncă patriotică, la care 
vor fi antrenați peste 1 000 tineri și 
care își propun să execute lucrări 
de îmbunătățiri funciare in valoare 
de cel puțin 10 milioane lei și, res
pectiv, lucrări de descopertare a noi 
rezerve de lignit în bazinul carboni
fer Berbești — Alunu. Așadar, pe 
toate fronturile muncii pașnice, 
creatoare faptele exemplare sporesc 
cununa succeselor cu care vîlcenii, 
asemenea tuturor oamenilor muncii 
din România, întîmplnă ziua de 
1 Mai și marile evenimente politice 
ale acestui an — a 45-a aniversare 
a actului istoric de la 23 August 
1944 și Congresul al XIV-lea al 
partidului.

Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii"

In plus aproape 700 metri cubi pre
fabricate din beton armat, peste 
100 000 cărămizi si blocuri ceramice, 
alte materiale de construcții. Suc
cesul obținut se datoreste creșterii 
productivității muncii, perfecționă
rii si modernizării producției, antre
nării tuturor lucrătorilor la acțiu
nea de sporire a eficientei întregii 
activități a întreprinderii. (Manoîe 
Corcaci).
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S-a transformat din temelii pămin- 
tul românesc in anii care au trecut 
de la CONGRESUL AL IX-LEA al 
partidului. In acest cadru, se cuvine 

1 elevat că, drept urmare a infâptuirii 
H eabâtute a politicii partidului, 
qi aborată și fundamentată cu cen
tri auția hotăritoare a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, forțele de 
pri ducție au fost judicios și echili
brați amplasate pe întreg cuprinsul 
țăriț, chemînd la o nouă și modernă 
vieți ire toate zonele României, des
chizi} >d tuturor oamenilor muncitori 
cale ,largă de afirmare multilaterală 
și imp lipire, asigurindu-le ridicarea 
permah entă a calității muncii și vie
ții lor.

Cutezanța proiectelor puse in lucrare in acest scurt 
răstimp ijloric, intrat in conștiința întregii noastre na
țiuni ca epocă de aur. p^e drept cuvint legată pentru 
veșnicie de numele ctitorului ei, de numele tovarășului 
Nicolae Cecăpșescu, se alcătuiește ca o grandioasă

epopee a înfăptuirilor socialiste, care 
dau neasemuită frumusețe și putere 
României socialiste. Mărețele ctitorii 
ale țării, pentru prezent și viitor, sint 
luminoase temeiuri de-mindrie par 
triotică, sint adevărata măsură a 
dezvoltării noastre impetuoase, con
tinue, pe drumul progresului și ci
vilizației socialiste și comuniste. O 
Țară puternică, avînd o economie 
-complexă, modernă, o Țară liberă și 
stăpînă pe destinele sale, indepen
dentă, suverană iși sporește neînce
tat frumusețea și puterea. Ne-o de
monstrează chipul mereu in trans
formare al tuturor orașelor și satelor 
sale, a întemeia fiind pentru patria 
noastră, pentru milioanele și milioa
nele de oameni ai muncii verbul 

dezvoltării noastre și mai energice.esențial al
Reportajele pe care le publicâm in pagina de față 

aduc, concret, imogini-argument din acest uriaș și 
complex proces de devenire socialistă și comunistă a 
tării.

VENITUL WAl
1848-1888 -------------

PRODUCȚIA INDUSTRIALA )

Istorie nouă în noua istorie a patriei
oi așul din turtea de. nord a tării 

— B otoșani —a avea. în anul 1965, 
40 000 de locuitori; astăzi are 120 000 
de loi uitori. O creștere uluitoare! Ce 
s-a ini implat in 'acest spațiu de timp 
atit de scurt. ce\ a putut interveni 
atit de imperios, tfăcînd posibilă in- 
mulțireă cu trei a\ numărului de lo
cuitori. kridicînd Btrtoșanii în rîndul 
marilor cțrașe ale țării ?

Se spunea, cu sur îs amar, că urbea 
a imbătriz,ut inainte de vreme. Pe 
undeva, ptoate, ai țrmația nu era 
departe de ide văr. ptentru că această 
localitate părea să-i ți fi oprit dez
voltarea la tțn anuni tt stadiu, rămi- 
nind, in plin; secol XȚX, tirgul care,, 
prin așezarea , la inert Kișare de dru
muri și in ceAfrul un. și intinse zone 
rurale, se mulțuțnea săîndeplinească, 
doar indispensabile ros țuri adminis
trative și rosturi comei riale și meș
teșugărești de minimă a țnploare. răs- 
punzind exigențelor viscolului al 
18-lea sau al 19-lea. Seț mîngîia cu 
faptul că in cronica sa ’. istorică se 
păstra amintirea mafiilor voievozi 
Ștefan cel Mare sau Petri^ Rareș, tre- 
cuți pe aici in iureș pe ifcrma năvă
litorilor sau cu alaiuri li piștite spre 
curțile domnești de la I. lirlău sau 
Iași. Botoșanii exprima, de i asemenea, 
indreptățită mindrie in L fgătură cu 
contribuția fiilor acestui meleag — 
Mihai Eminescu. Nicolae Ibrga. Ște
fan Luchian. George Enescu și a al
tora — la tezaurul de arlță și cul
tură al țării. Dar... cam ati ț 1 Orașul 
avea orizonturi înguste, rițduse la 
nivelul unei zone exclusiv ițurale pe 
care o desepvea. de bine de îțău. cum 
aminteam, cu. o simplă rețea ide ate
liere meșteșugărești și înjghebări de 
modeste magazine comerciale., speci
fice tirgurilor unde „nu se inatimpla 
nimic", așa cum spunea Mihriil Sa- 
doveanu. Este grăitor faptul1 căfc actul 
naționalizării din iunie 1948 a, vizat 
doar citeva mici ateliere și mori. în 
anul 1949, de-abia. apare prjimul 
mare obiectiv industrial — între
prinderea Textilă „Moldova". Acest 
obiectiv va rămîne. pină in 1968. ca 
o floare rară in această parte a țării. 
Atunci. în 1968. aceste locuri sej re
constituie ca județ și Botoșanii cațpătă 
statut de municipiu. De atunci., din 
1968. începe urcușul impetuos al ’Bo
toșanilor — și ca județ, și ca oraș de 
reședință al lui — spre noi orizon
turi, spre înfloritoare perspective de 
dezvoltare.

în acest; nou timp istoric, in partea 
de nord-vest a orașului apar marile 
și modernele citadele ale întreprin
derilor de tot felul, constituite intr-o 
impunătoare platformă industrială. 
Ca urmare, orașul, retras pină nu de 
mult în sfioșenia grădinilor de zarza
vat. care înconjurau clădiri cu aspect

rural mai răsărit, se ridică rapid la 
statura de urbe a acestui timp. Așa 
se explică — prin implantarea aici a 
industriilor moderne — creșterea im
petuoasă a numărului locuitorilor o- 
rașului, fenomen subliniat la începu
tul acestor rînduri. cei mai multi 
dintre ei veniți din zona înconjură
toare, zonă care acceda, concomi
tent, la o agricultură puternic meca
nizată, eliberind astfel numeroase 
brațe de muncă. în perioada 1965— 
1989. județul a beneficiat de peste 34 
miliarde lei investiții. S-au dat in 
funcțiune, astfel, peste 125 de capa
cități industriale importante, din care 
în majoritate in municipiu. Prin
existenta acestor zeci de întreprin- nică, produse ale industriei electro- 
deri au apărut zeci de 
moderne, nemaiintîlnite 
nenii erau. în perioada 
de exemplu, grădinari.
fierari și potcovari, timplari și... șo
meri. calitate care, prin caracterul 
ei endemic — folosind cu tristețe ter-

menul — ajunsese pentru foarte 
multi locuitori ai orașului o adevă
rată „meserie". Ca o consecință a 
acestei dezvoltări fără precedent 
s-au creat. în aceeași perioadă, peste 
35 000 de locuri de muncă, din care 
25 000 în industria republicană. Har
ta economică a Botoșanilor cuprin-, 
dea, in 1965, de pildă, doar 7 între
prinderi industriale republicane ; în 
1989. numărul lor a crescut vertiginos 
la 24. Producția industrială a anului 
1968 se realizează in prezent in nu
mai 42 de zile, Botoșănenii produc 
aparataj electric de joasă tensiune, 
mijloace de automatizare: electroteh-

meserii noi. 
aici. Botoșă- 

interbelică. 
comercianti.

nice. izolatoare electrice din sticlă, 
elemente hidropneumatice. o diver
să gamă de pompe centrifugale, 
benzi și alte articole din cauciuc, țe
sături. confecții textile, mobilier etc. 
La producția de țesături din bumbac, 
botoșănenii ocupă locul 5 pe tară ;

pe locul 8 la producții electro- 
și pe locul 9 la conipcții textile. 
Industria botoșăneană» — ne spu

nea maistrul Petre Mihalașphe. secre
tarul comitetului de partichde la în
treprinderea Mecanică pentru l Agri
cultură — este o strălucită creație a 
„Epocii Nicolae Ceaușescu". Urșa din
tre unitățile care au beneficiat din 
plin de investițiile importante'; ale 
dezvoltării industriei a fost și între
prinderea noastră. în cursul acestui 
cincinal, întreprinderea s-a mutai in
tr-un sediu nou. cu1, spatii concepute 
după principii modeme de organizare 
a muncii și a producției. ceea cri a 
permis ca programul '.de fabricate 
să se extindă cu noi rewere.

Platforma industrială^ a munici-* 
piului Botoșani, grăitoare*, expresie a 
preocupării constante a partidului, a 
secretarului său general pentru dez
voltarea armonioasă. echilibrată ai 
tuturor zonelor țării, este reftrezenta-

sint 
nice

ent și de întreprinderea „E- 
leaț.rf>contaot“, una dintre cele mai 
imrtxjrtante unități industriale din 
jiîdw. .

— i Colectivul muncitoresc al între
prin (Terii ; a progresat continuu în 
măiestrie profesională — ne spunea 
tovarășul Toadeir Goian. director ad
junct' al. acestei unităti — astfel îneît 
muncitorii. inginerii și tehnicienii au 
mînqlria de a produce acum aparataj 

comandă, 
aparataj 
echipa-

anti^rizritos. aparataj de 
semnalizare și derivație, 
optoelectronic, tablouri și 
nțentte; efectrice pentru mașini-unel- 
te, aparataj Electronic pentru îmbu
nătățirea microclimatului etc.

în ț județ există o întreprindere 
unicatf in țară. Fabrica de Izolatoare 
Electrice din Sticlă. în care se va
lorificai zăcămintele de nisip cuartos 
de la pMiorcant și Alba-Hudești. pen- 
t»i a 'produce „strugurii" de sticlă ce 

și
îXotclsc marile linii de transport 
erțrgjei electriae din România 
dinriafte diverse țări.
(*Uțn| salt spectaculos și deloc ușor 
de<făteut a înregistrat în aceste două 
decerpi și dezvoltarea industriei chi-

mice, ramură inexistentă inainte. ra
mură de virf a economiei botoșănene 
în prezent. Au apărut aici întreprin
derea de Fire și Fibre „Melana" și 
întreprinderea de Articole Tehnice 
din Cauciuc, iar de curînd au început 
lucrările la noul obiectiv al industriei 
chimice. întreprinderea de tricotaje 
tip lină. Diferite produse și mostre' 
de acest fel se pot vedea Ia expo
ziția județeană a realizărilor econo- 
mico-sociale. permanent deschisă in
tr-o modernă Clădire din preajma 
comitetului județean de partid. Pro
dusele industriei botoșănene se ex
portă in circa 40 de țări. Industria a 
oferit botoșănenilor cheia devenirii 
orașului lor intr-o nouă cetate a unei 
înnoite, moderne și înfloritoare urbe. 
Ei sint puternic angajați in uriașul 
efort creator al întregii noastre 
țiuni.

Din pădurea de macarale care 
mină orașul apar mereu blocuri 
confortabile. Ritmul construcției
apartamente a crescut constant de-a 
lungul anilor. Astfel. în perioada 
1965—1989 s-au construit peste 41 000 
de apartamente în județ și 33 000 în

na-

do- 
noi.
de

Începînd cu anul 1965 au fost create

oraș. Alte mii de apartamente vor 
fi date in folosință in acest an. Este 
o plăcere să vizitezi astăzi orașul 
Botoșani, Din zestrea arhitectonică 
a trecutului, a rămas foarte puțin. în 
zona centrală. Această zestre este 
foarte mică, perimetrul conservat 
pentru valoarea lui istorică nu cere 
mult timp pentru a fi cunoscut, așa 
că pașii ți se îndreaptă spre alte car
tiere noi. devenite centre polariza- 
toare ale vieții și activității botoșă
nenilor. Cartierul Primăverii, de pil
dă. cu blocurile sale noi. grupează 
circa 40 000 de locuitori 
număra întregul oraș 
1965); te întîmpină, de 
alte ansambluri și cartiere noi. care 
se numesc Mihai Eminescu. Unirii. 
Miorița și cel amintit, numit zona 
centrală, acest din urmă cartier În
trunind cele mai multe voturi ale 
cetățenilor pentru atributele lui func
ționale și nivelul calitativ al arhitec
turii. Orașul a fost înzestrat, apoi, 
în tot acest timp de dinamic efort 
constructiv, cu tot felul de edificii 
social-culturale moderne — centru 
de creație și cultură socialistă și alte 
citeva obiective culturale foarte im
portante, cum sint muzeul județean de 
istorie, teatrul de păpuși, 
de artă, cinematografe etc. 
construit un modern spital 
de paturi, o maternitate cu _____
paturi. Nu-i lipsit de interes să a- 
mintim — pentru că vorbim de acest 
avint al construcțiilor — că numai 
cu două decenii în urmă Botoșanii 
aveau un arhitect-șef... fără nici un 
subaltern ; in prezent, zeci și zeci de 
arhitecti împreună cu constructorii 
aliniază mereu alte blocuri de-a lun
gul unei magistrale semnificativ de
numite Calea Națională. Trebuie 
subliniat și faptul că în această pe
rioadă numărul școlilor și al liceelor 
a .sporit, ajungîndu-se la 15 școli 
generale și 8 licee. S-au dat în fo
losință peste 3 400 locuri în internate 
școlare, peste 4 000 de locuri in gră
dinițe de copii. în domeniul comer
cial, spațiile au ajuns la 50 000 metri 
pătrați.

Tot ceea , ce am arătat pînă acum 
constituie numai un modest breviar 
al unui peisaj economico-social mult 
mai vast și mai complex. într-o con
tinuă amplificare. Pe de-a-ntregul 
ctitorie a perioadei istorice deschise 
de cel de-al IX-lea Congres al parti
dului. Botoșanii poartă adine gravate 
în destinul său. in heraldica sa de 
cetate socialistă însemnele epocii pe 
care cu legitimă mindrie o numim 
..Epoca Nicolae Ceaușescu". Un oraș 
al muncii, un oraș a! marilor spe
ranțe de mai bine, strălucit confir
mate de tot ceea ce s-a înfăptuit pen
tru omul muncii, liber și stăpîn 
soarta sa. in tara liberă și stăpină 
destinele sale.

(exact cit 
Botoșani în 

asemenea,

galerii 
A fost 
cu 700 
400 de

pa 
pe

Euqen HRUȘCĂ 
corespondentul „Scinteli

prezentului eroic
și creației socialiste

In
și 

în- 
tra- 
Darascendentă.

punct de vedere 
Medgidia inregis- 

în acest răstimp. 
deosebite.1 Astfel,

in perioada 
fost realizate 

valoare de 
milioane lei.

PESTE 180 PLATFORME INDUSTRIALE MODERNE
repartizate armonios pe întreg teritoriul țării

Cronică a
al muncii
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...Este destul de dificil 
să masori cit de cît exact 
uriașul efort al celor 
care. sfidind greutățile, 
autodepăsindu-se . in per
manentă. au dat viată, atit 
de expresiv, dorinței, am
biției de a făuri prin 
munca lor o așezare nouă, 
modernă, 
zinte. In 
Medgidia, 
in tară, 
s-au putut 
convingător pe temelia atit 
de fertilă a condițiilor fără 
egal asigurate in anii de 
după Congresul al IX-lea al 
partidului, oamenii muncii 
din această parte a Dobro
gei beneficiind din plin de 
sprijinul acordat de partid, 
de grija cu care secretarul 
general al partidului, tova
rășul • •
și-a 
către ___ ...
care, pină nu de mult, era 
destul de slab reprezentată 
pe harta economică a pa
triei.

Imaginea de astăzi a 
orașului, chipul nou al 
acestei așezări, semnifica
tiv reprezentată de cele 
mai convingătoare simbo
luri ale modernului si bu
nului gust, nu mai tră
dează nimic din ceea ce 
obișnuim să spunem că a 
fost, a existat. Așa că orice 
intoarcere in timp nu se 
poate face decit cu ajuto
rul datelor, cifrelor si eve
nimentelor păstrate în do
cumente de arhivă. Ce-am 
putea spune, deci, dacă ar 
fi să ■ vorbjm despre Med
gidia la trecut ? Un pămint 
în permanentă însetat. 
Apa? Un miracol.încreme
nit pe buzele uscate ale 
oamenilor' si ale cimpului. 
Imaginea sacagiilor căutind

care să-i repre- 
acest sens, si la 

ca pretutindeni 
aceste eforturi 

materialize.

Ceausescu, 
și 

localitate
Nicolae 

îndreptat atenția 
această

apa Precum aurul vorbește 
de la sine. Medgidia ieri ? 
O așezare modestă, fără 
nici cel mai mic element 
urbanistic,. „un . centru .de 
schimb unde se tin. de 
două ori pe an. două din 
cele mai importante tirguri 
ale Dobrogei". după cum 
scria, la 1850. Ion lonescu 
de la Brad. Plugari, cres
cători de vite, pietrari, ne
gustori rătăcind pe dru
muri prăfuite. De industrie 
nici nu putea fi vorba. 
Inaugurarea in 1860 a li
niei de cale ferată Con- 
stanta-Cernâvddă a însem
nat. intre altele, actul de 
naștere al Medgidiei ca 
oraș important nod de co
municație.

...Cuvintul nou 
teste pretutindeni 
gidia : un cartier 
scoală nouă ! un 
economic nou !
ales, se vorbește 
simte, de altfel, in fiecare 
colectivitate un suflu nou. 
Atmosfera de deplină an
gajare responsabilă, auten
ticitatea faptelor de zi cu 
zi se regăsesc in: această 
permanentă 
îndemnurile, 
secretarului 
partidului.

te inso- 
la Med- 
nou ! o 
obiectiv 

Si. mai 
și se

a noului, 
orientările 

general al 
_________ tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. consti
tuie pentru harnicele co
lective muncitorești din 
această frumoasă așezare 
dobrogeană un Duternic 
imbold in activitatea pe 
care o desfășoară si care, 
după cum se poate vedea, 
se ‘ materializează concret, 
eficient in zestrea ora
șului.

— Uneori, zice Constantin 
Despa. directorul unuia 
dintre cele mai tinere por
turi ale Dunării, privesc 
din turnul de control con-

voaiele de barje care vin 
său se îndreaptă către ma
rea poartă maritimă a tă
rii. le privesc chiar oină 
dispar .dincolo de linia ori
zontului. pentru că multe 
pleacă din port de la noi 
încărcate cu diverse ma
terii prime sau materiale 
de construcții, si. mă in- 

. treb. de fiecare dată, oare 
de unde atîta, putere și 
măiestrie la cei care au 
construit Canalul Dunăre- 
Marea Neagră?

Ca unul din fiii acestor 
meleaguri. Constantin Des- 
pa este mindru de faptul 
că astăzi orașul său a de
venit port la Dunăre. în- 
tr-adevăr. prin realizarea 
magistralei albastre, im
portantă ctitorie a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". Med
gidia va deveni portul cu 
cel mai mare trafic (11,5 
milioane tone anual) de pe 
canal. Dimensiunile portu
lui său comercial si indus
trial sint 4e-a dreptul im
presionante : un bazin cu 
un cerc de manevră de 220 
metri diametru, un-chei de 
exploatare de 2 140 metri 
și un chei de așteptare de 
950 metri. Una dintre dane, 
măsurind 'aproape 1 000 de 
metri, este destinată acti
vităților Combinatului de 
Lianți și Azbociment, o 
gară fluvială, diverse alte 
dotări fac din portul Med
gidia unul dintre sectoarele 
moderne de activitate de 
pe Canalul Dunăre-Marea 
Neagră.

Dezvoltarea economică a 
orașului Medgidia a cu
noscut. mai multe etape. 
După 1948 orașul a intrat 
in fluxul noilor prefaceri. 
Se dezvoltă industria lo
cală. apar ptimele ateliere 
de mobilă si de confecții 
metalice. în 1951 iau flintă

fabrica de ciment, care în ' 
1953 realiza o producție de 
700 000 tone pe an. si uzina 
mecanică de utilaje, desti
nate mai. mult .exploatării 
stufului din Deltă. în anii 
1961—1962, fabrica de ci
ment iși extinde activita
tea prin înființarea unei 
linii ... tehnologice, de .. 800 
tone pe zi. în 1967 intră 
in funcțiune prima linie de 
tuburi de azbociment, cu o 
capacitate de 1 550 kilo
metri pe an. Alte două li.-, 
nii de ciment pe procedeu 
uscat de fabricație, cu o 
capacitate, de .640 000 tone 
pe an. se construiesc in 
anii 1968—1969. în 1970 in
tră în funcțiune o. linie 
de1 plăci de azbociment, 
iar . a doua linie de 
acest gen este dată in 
funcțiune un an mai tirziu. 
Acestui’ important obiectiv 
industrial i se adaugă 
treprinderea Mecanică 
de Utilaje, amindouă 
scriindu-se pe aceeași 
iectorie 
și din 
agricol 
ti ează. 
succfese 
au sporit producțiile agri
cole si zootehnice, practi- 
cindu-se o agricultură de 
înalt randament, intensivă, 
potrivit cerințelor noii re- , 
volutii agrare. Să ne oprim 
puțin si să cunoaștem ce 
produce astăzi Medgidia. 
Anual, la Medgidia se pro
duc. pentru economia na
țională, zeci de mii de tone 
otel brut, mii de mașini a- 
gricole, mii de prese de ba
lotat fin, mii și mii de re
morci 
lioane 
tuburi 
bilier. _______ ____ _
Căltăminte si altele. Ca re
zultat al marilor prefaceri

si semiremorci, mi- 
de tone de ciment, 
de azbociment, mo- 
confectii textile, in-

petrecute după Congresul 
al IX-lea al partidului, in
dustria orașului s-a dez
voltat foarte mult. oroduc- 
tia-marfă industrială obți
nută in prezent ridicin- 
du-se la aproape 4 miliarde 
lei. Numai 
1968—1987 au

.. investiții' in 
peste 4 850
Numeroase obiective eco
nomice. fabrica de ciment 
Medgidia II si fabrica de 
var din cadrul Combinatu
lui de Lianți și Azbociment, 
portul sint de dată recentă. 
S-au făcut extinderi și 
modernizări de mare im
portantă la întreprinderea 
Mecanică și de Utilaje 
Medgidia. Pentru prima 
oară, in Dobrogea s-a fău
rit’ oțel ! Aici, la Medgidia!

— Ca rezultat direct al 
dezvoltării sale economice, 
ne spune tovarășul Nicolae 
Onet. vicepreședinte al 
cohsiliului popular orășe
nesc. a crescut si nivelul 
de trai al locuitorilor, ora
șul a căpătat o infătisare 
nouă, realizindu-se nume
roase dotări edilitar-gospo- 
dăresti. s-au dezvoltat uni
tățile comerciale de stat, 
ale cooDeratiei meșteșugă
rești. Chipul orașului de 
altădată nici nu poate fi 
alăturat imaginii celui de 
astăzi. Medgidia numără 
acum peste 60 000 de lo
cuitori. Firesc, a crescut 
numărul de locuințe, neste 
17 600. din care 8 200 in 
blocuri noi. S-a extins re
țeaua stradală. Au fost 
amenajate noi unităti co
merciale și prestatoare de 
servicii, numărul acestora 
depășind cifra de 240. Dis
punem de peste 60 hectare 
de parcuri si spatii verzi.

în 1945,' in orașul nostru 
existau doar 18 săli de 
clasă. Astăzi sint 3 licee 
de prcrfiiL 8 scoli generale, 
insumișri 100 săli de clasă.
12 grădțilte. din care 4 cu 
program j prelungit. 2 creșe.

S-a extins snitalul orășe
nesc. s-a înființat o poli
clinică cu 14 secții. Orașul 
nostru mai dispune de 2 
centre de creație și cultură 
socialistă, 3 cluburi munci
torești, un complex sportiv.

...Prin construirea Cana
lului Dunăre-Marea Neagră, 
profilul orașului s-a con
turat destul de clar. Med
gidia. ca un ansamblu ur
ban complex, a devenit un 
important centru indus-

trial. un important nod de 
cale ferată, naval și ru
tier. care iși prefigurează, 
prin munca oamenilor, un 
viitor strălucit.

Lucian CRISTEA
corespondentul „ScînteH*
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La Filatura de In șl Cînepfi din 
Fălticeni lucrează aproximativ 4 000 
oameni ai muncii. Dintre aceștia, a- 
proape jumătate sint tineri. Desigur, 
imensa lor majoritate sînt absolvenți 
ai liceului industrial textil sau ai 
școlii profesionale de profil din ca
drul grupului școlar din localitate al 
Ministerului Industriei Ușoare. A- 
ceasta înseamnă că nivelul de cunoșr 
tințe profesionale corespunde cerințe
lor procesului de producție din în
treprindere. Mai ales că practica pro
ductivă o fac in secțiile și atelierele 
filaturii, acomodîndu-se. și pe aceas
tă cale, cu exigențele producției. Dar 
în întreprindere structura sortimen
tală se schimbă foarte des. In acest 
an. de exemplu, 
în cele patru sec
ții, de țesătorie se 
mai fabrică doar 
un singur articol 
din producția a- 
nului trecut — și 
aceia pentru că 
este cerut în con
tinuare de un 
partener extern, 
restul fiind în to
talitate noi. Tot
odată, filatura din 
Fălticeni este uni
ca unitate din 
țară care reali
zează țesături extralate din in-eînepă, 
produse a căror execuție presupune 
cunoașterea temeinică a tehnologiilor 
de fabricație. Apoi faptul că peste 
90 la sută din producția obținută este 
destinată exportului direct sau in
direct pune cerințe și mai mari în 
fața colectivului de oameni ai muncii 
în privința calității.

Iată însă o situație care a determi
nat comitetul de partid să aibă ca 
obiectiv principal al activității de 
propagandă perfecționarea pregătirii 
profesionale a lucrătorilor. Mai ales 
că în cursul anului 1988. în fiecare 
lună, aproximativ unul din cinci 
muncitori nu și-au îndeplinit norme
le de producție.

— Pentru ca tinerele să se Inte
greze mai ușor in producție și să-și 
realizeze normele la nivelul de cali
tate cerut — ne spune inginera 
Adriana Dorneanu. secretar adjunct 
cu probleme de propagandă al co
mitetului de partid, președinte ăl 
consiliului de educație politică și 
cultură socialistă din unitate — în 
cele patru țesătorii, la fiecare zonă, 
am stabilit cite o țesătoare-instructor. 
Acestea se ocupă de noile angajate, 
le ajută, le explică si le arată con
cret *ce să facă și cum trebuie să lu
creze pentru a-?i îndeplini normele, 
în același scop, am început să facem 
analize comune cu grupul nostru șco
lar privind preocuparea organizațiilor 
U.T.C. din școală și din 'întreprindere 
pentru însușirea temeinică a eunoș-

țintelor profesionale și integrarea cît 
mai rapidă a tinerelor absolvente în 
producție. Totodată, sub egida comi
tetului U.T.C., în unitate a fost or
ganizată și își desfășoară cursurile o 
politehnică muncitorească pentru ti
neret. cuprinzind 1890 cursanți. Prac
tic, toți tinerii de la noi — țesători, 
filatori, confecționeri, finisori, lăcă- 
tuși-mecanici și electricieni — urmea
ză această formă de perfecționare a 
pregătirii profesionale, care se desfă
șoară atît teoretic, o dată la două săp- 
tămîni. timp de 6 luni, cît și prac
tic. Am folosit și folosim toate mij
loacele muncii politico-educative pen
tru a conștientiza masa tinerilor cu 
privire la locul și rolul lor în pro-

produselor finite •» solicitîndu-Se 
contribuția comuniștilor. în primul 
rind a specialiștilor, a muncitorilor 
cu înaltă calificate, la soluționarea 
problemelor mai dificile. De fapt. în 
acea adunare a fost stabilit un pro
gram de măsuri cu obiective și sar
cini precise pentru fiecare membri» 
de partid, formație de muncă, atelier 
și secție. Programul a fost analizat și 
însușit de către comitetul de partid, 
consiliul oamenilor muncii, organiza
țiile de sindicat și ale U.T.C., îndepli
nirea măsurilor fiind urmărită hinâr. 
Tot în acest scop au fost Organizate și 
două schimburi de-experiență, pe te
mele : ..îmbunătățirea tehnologiilor 
de exploatare", vi-zînd scoaterea din

MUNCA DE PROPAGANDĂ
în sprijinul activității productive

PREOCUPĂRI ȘI INIȚIATIVE ÎN ÎNTREPRINDERI SUCEVENE

ducție, la importanța îndeplinirii în
tocmai a tuturor sarcinilor de plan.

La solicitarea comitetului de partid. 
Universitatea cultural-științifică din 
orașul Fălticeni a organizat aici 
cursul ,.-No*i tehnologii in țesătorii", 
cuprinzind în cele trei grupe ale sale 
120 tineri. Merită, de asemenea, sub
liniată atenția ce se acordă desfășu
rării cursurilor de perfecționare a 
pregătirii profesionale, cursuri ce au 
loc în întreprindere, la care sint în
soriși 3 734 oameni ai muncii. Toate 
aceste acțiuni au condus la reduce
rea aproape totală a numărului mun
citorilor care nu-și realizează nor
mele din cauza necunoașterii in a- 
■mănunțime a tehnologiilor, ca și la 
îmbunătățirea calității produselor, 
la realizarea planului fizic și a 
menzilor la export.

...Pentru colectivul de oameni 
muncii de la Unitatea forestieră
exploatare și transport din oraș sar
cina esențială in 1989 o constituie va
lorificarea superioară a masei lem
noase. Aceasta pentru că, deși pla
nul la producția-marfă crește cu 20 
milioane lei. volumul de masă lem
noasă pus în exploatare se reduce cu 
15 la șută. în comparație cu anul tre
cut. Pentru a mobiliza toate resursele 
materiale și a găsi căile concrete de 
realizare a acestei sarcini, a fost orga
nizată o adunare a activului de partid 
în cadrul căreia a fost analizat între
gul flux proci activ — de la exploatare, 
pretadustrializare și pină la obținerea

co-

ai 
de

parchete a întregii cantități de lemn 
rezultate, și „Modernizarea tehnolo
giilor. diversificarea produselor. îm
bunătățirea calității și a parametrilor 
tehnico-funcțiohali ai mobilierului' 
destinat exportului". Iar faptul că, 
încă din ultimul trimestru al ărtulul 
trecut, comitetul de partid și consi
liul oamenilor muncii au stabilit sar
cini concrete pentru cowiisia ingine
rilor și tehnicienilor în vederea gă
sirii unor soluții pentru folosirea 
tuturor deșeurilor, din lemn-rezultate 
din procesul de producție la fabri
carea plăcilor aglomerate a permis 
adoptarea unei tehnologii prin oara 
se asigură reducerea cu 10 000 metri 
cubi a consumului de lobde destinata 
fabricării plăcilor. Consiliul de edu
cație politică și cultură socialistă din 
unitate a adaptat și propaganda vi
zuală cerințelor producției. Numeroa
se panouri cu calcule economice. în
demnuri și chemări, articole de la ga
zetele de perete pledează Convingă
tor pentru valorificarea superioară, 
completă a masei lemnoase. In ace
lași sens se folosesc mai bine decît 
anul trecut și lecțiile învățămintului 
politico-ideologic, unde se abordează 
și aspecte ținînd de modul de Utili
zare a masei lemnoase.

— Pentru că și noi — subliniază 
economista Mfirioara Sandu, secretar 
adjunct eu probleme de propagandă 
al comitetului de partid, președinte 
al consiliului de educație politică șî

cultură socialistă de lte U.F.E.T. Făl
ticeni — vrem să' răspundem* prin 
fapte cerinței subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la> Consfătuirea* de 
luam pe probleme economice de la 
C.C, al P.C.R. privind valorificarea 
superioară a materiilor prime și ma
terialelor și reducerea mai accentua
tă a consumurilor.;

.„Ard ales, de la- cele două puter
nice unități ecdnomioe fălticinene, 
doar cite un exemplu de adaptare a 
muncii de propaganda la aspectele 
concrete ale activi tații productive. 
Privit din această perspectivă, se 
poate aprecia că stilul de muncă al 
celor două consilii de educație poli
tică șl Cultură socialistă este eficient. 

Sînt însă si laturi 
ale muncii lăsate 
oarecum în um
bră* La filatura 
de in și cinepă, 
deșt numărul ab
sențelor nemoti
vate a* crescut în 
comparație cu pe
rioadă corespun
zătoare*. a anului 
trecut. acțiunile 
întreprinse pen
tru combaterea ă- 
cestUi fenomen 
sînt încă insufi
ciente; Apoi. in 

altă ordine de idei, consiliile de edu
cație politică și cultură socialistă din 
ambele unități acordă mai puțină 
atenție educației materialist-științi- 
fice a oamenilor muncii, desfășurării 
activității culturai-distractive potrivit 
cerințelor acestora.

Neajunsurile amintite pornesc chiar 
de la modul în care sînt întocmite 
planurile de- muncă ale organismului 
amintit), care sînt destul de sumare, 
cuprinzind doar trei capitole și re- 
luînd o serie de acțiuni de la o pe
rioadă la alta. Deoarece și în alte 
unități* planurile' de muncă ale aces
tor consilii, sînt la tel de sumare; s-a 
apelat la experiența mai. bogată. în 
ceea ce privește planificarea muncii 
a unor secretari adjunct! cu. propa
ganda ai unor comitete de partid din 
întreprinderi.

Planificare» corespunzătoare, or
ganizarea riguroasă a> activității de 
îndeplinire a măsurilor prevăzute, 
adaptarea* operativă a muncii la spe
cificai producției dintr-o perioadă 
sau alt» și 1» cerințele- oamenilor, 
implicarea concretă a, fiecărui mem
bru al consiliului de educație poli
tică și cultură socialistă în îndepli
nirea răspunderilor ce îî revin pot 
corrtrtbwi, 
eficienței 
totalitatea

cu. siguranță, la creșterea 
muncii de propagandă în 
ei.

Sava BEJINARIU
corespondentul „Scînteii”

Funcția modelatoare a creației de valori
(Urmare din pag. I)
se circumscrie mai din aproape sl 
mai puternic, iar individualitatea și 
personalitatea poporului însuși sint 
mai marcante. Ne legitimăm în fața 
lumii cu puterea de creație, cu fap
tele de cultură de care sintem in 
stare — ele fiind adevărata foFță, 
adevăratul chip al geniului uman. 
Siațem tot timpul obligați — feri
cita obligație ! — -să .căutăm și să 
identificăm aceg unitate fundamen
tală a noastră. Caracteristică și ne
cesară mereu. în cea ’mai mare di
verși ta te a creațiilor culturale, a 
noilor opere de azi. In sarcina isto
ricilor și filozofilor culturii intră a- 
ceastă permanentă necesitate a de
pistării specificului în varietatea 
nesfîrșită a fetelor hi care se îrifă— 
fișează proteicul chip fii culturii 
naționale. O varietate pe ’care anii 
dezvoltării noastre moderne o ara
tă deosebit de -accentuată, datorită 
afirmării largi a spiritelor creatoa
re în fapte de cultură, în benefi
ciul poporului căruia Ti aparținem.

Referindu-mă la punctul de ple
care. aș zice că acel gind despre o 
istorie înscrisă în ramurile codrului, 
in chiar „regnul vegetal", -el mi-a 
venit de la metonimia eminesciană 
pe care o socotesc genială : in .Scri
soarea TU", vorbind de statorni
cia lucrurilor românești. Mircea dă 
glas acelei memorabile sintagme 
„riul, iramul“. Am socotit întot
deauna această metonimie ca o ge
nială reducție a ceea ce înseamnă 
spațiul românesc — apele, pădurile 
lui. Firește, reducția unui topos care 
pentru Eminescu — așa cum și pen
tru fiecare dintre noi — 'era inves
tit cu atributul sacralității. Emi
nescu lega, în speță, tot acest tppos 
românesc de niște valori moral-a- 
feotive. Era și este vorba despre o 
solidaritate de 'fond a acestor ele- 
marfte cu poporul pe care îl bero- 
teau. îl ajutau în dificultățile unei 
istorii de vicisitudini. Cred că în 
ceea ce Eminescu proiecta în mit, 
în aspirația lui de a da eternitate 
lucrurilor trecătoare ale devenirii, 
se intilnfește esența faptului de cul
tură care, extras din istorie, devi
ne b permanență, intră in scara 
snecifică de valori a unei națiuni. 
Asemenea sintagme precum „riul. 
ramul" slrit valori exponențiale, mo
mente de referință axiologică.

„Cultura sporește 
demnitatea omului“

— Fiind astfel configurate, aceste 
valori cu. la rindul lor. forță de con
figurare. de orientare si modelare în 
ruport cu masa receptorilor, in rela
țiile cu cei cărora li se adresează.

— Indiscutabil că asemenea valori 
au 'un puternic caracter orientativ 
și modolntor. Născută, cum am în
cercat sa arăt, priritr-o incorporare 
adincă ?i -totodată depășire a unei 
conjuncturi, valoarea capătă statut 
universal, este aplicabilă. în orice 
timp, în orice loc, ființei umane. în 
acest înțeles, valorile, toate valori
le sint contemporane. încărcate de 
esențele experienței unui popor în
treg. aceste valori semnifică relația 
dintre om și istorie, om și spirit, ele 
insumind o bogăție de atitudini fe- 
xomplarc ce se pbt oferi oricui pen
tru a fi trecute printr-o experiență 
proprie superior înțeleasă și asimi
lată. -Căci valoarea acestei scări pe 
care se așază concentrările Bine
lui. frumosului și Adevărului se 
impune nu numai prin generalitatea 
și universalitatea ei, ci și prin pu
terea modelatoare pe care a exerci- 
tăt-o asupra a zeci și zeci de gene
rații succesive. Veșnicul triptic u- 
mantet — Btae-Adev&r-Frumos — 
ilustrat in orice paradigmă a faptu
lui de cultură se impune cu necesi
tate ființei care caută izvoarele știin
ței despre viată. $i as crede că tre
buie cu atît mai mult să ne gîndim la 
seninătatea, calmul si sănătatea lumii 
valorilor în epoca planetară a re
voltați ei tehnieo-ștlințifice. tind, pe 
lingă atîtea beneficii și ameliorări, 
n-a încetat primejdia „alienării" 
ființei umane, ba ea este chiar mal 
amenințătoare ca oricind. Un om e- 
dutat. format In cultul valorilor 
umaniste, c.Ste cu atît mai conștient 
de pericolul si caracterul monstruos, 
inuman al forțelor distrugătoare din 
lumea de azi. "Pe de altă parte, pe-

ricolul „robotizării" ființei umane 
jflanează și el ca un nor negru de 
premoniții. Nu-i putem opune decit 
acel cer senin al valorilor uma
nismului, al forței de creație, 
incarnată tiu in arme, în mij
loace de distrugere, ci în opere 
de cultură, de inaltă valoare, care 
ilustrează “ - -
popor. Mai mult ca oricind. astăzi, 
p vorbă înțeleaptă a umanistului 
medic din Renaștere. Răbelâi's. '■c’ă~','î 
pită o rezonanță de luat in seamă : 
(.Știința fârâ conștiință este rurna'to 
sufletului". Ca de obicei in gîndi- 
rea umaniștilor, o pedagogie inaltă 
se alia oricărei opere de artă, ori
cărei opere de gîndire într-un fel 
mai mult sau mai puțin explicit, pe
dagogie întotdeauna prezentă în o- 
perele autentice. Si aș întregi a- 
ceastă vorbă spusă la începutul se
colului XVI cu ceea ce, printre ati- 
ția alții, acel mare român al seco
lului XIX a spus : „Cultura sporește 
demnitatea omului". Eminescu 
nostru definea, cu această spusă 
cu multe altele, rolul specific 
culturii. Ceară Subtilă, aptă de a 
modelată, ființa omenească se cere 
supusă presiunii obligatorii, dinlă
untru. dar și din afară, a lumii va
lorilor. îmi amintesc de începutul 
unui articol critic al lui Maiorescu. 
în care acest mare om de cultură 
privea, în contrast edificator, tulbu
rarea de patimi ce se zbăteau la 
picioarele unei superbe statui cla
sice, nobilă și demnă în aparen
ta ei impasibilitate. Aparentă, pen
tru că în această „impasibilita
te" a statuii clasice ne aflăm, 
de fapt, in fata unei tensiuni as
cunse sub perfecțiunea formei, ten
siune care, la marii artiști reu
nește heraclitianul cu eleatul, dio
nisiacul cu apolinicul : este dinami
ca Irezistibilă a contrariilor prinsă 
într-o clipă de nemișcare, 
adevăratelor capodopere.

— Impasibilitatea statuii 
vacate de Maiorescu îmi 
știu de -ce, 
dirii“ in care cumpăna ar putea 
vorbi despre o anume dorință sau 
tin)ire a echilibrului...

— Sigur că da : această cumpănă 
tinjită nu este altceva decît punctul 
ideal Care ar corespunde cu atin
gerea clasicității în ordinea artisti
că. Zbuciumata lui minte tinjea după 
«acest punct ideal, de echilibru și 
sinteză a contrariilor. Și, mai depar
te. cumpăna. în sens larg, este sim
bolul echilibrului ce ne definește, al 
Spiritului cumpănit al poporului ro
mân. Cobotațiîle fiecărei sintagme 
eminesciene duc astfel, direct sau 
indirect, la portretul etnopsihologic, 
la dialectica permanențelor româ
nești, la spiritualitatea națională. 
Este privilegiul naturilor geniale de 
a atinge, prin toate demersurile lor, 
punctele nodale, cheie ale existenței 
«i

adevărata forță a unui

al 
și 
al 
fi

tensiunea

antice in- 
_______ __  evocă, nu 
„recea cumpănă-a gîn- 

in care cumpăna ar

condiției umane.

Marea izbîndă 
a cunoașterii și 

construcției spirituale
— Poate că și un asemenea gind 

dl marilor sinteze ce stau in puterea 
creatorilor geniali a dus către de
finirea lui Eminescu drept „omul 
deplin al culturii românești" : un 
model etern năzuit de orice om con
știent de valoarea operei emines
ciene.

De fapt, în decursul sutei de ani 
scurse de la intrarea in eternitate 
a poetului, definirile lui ca model 
au fost numeroase, emise de perso
nalități credibile. Maiorescu vorbea 
despre întruparea „cea mai deplină" 
a culturii, Iorga l-a numit „omul 
complet", iar C. Noica. „omul de
plin" al culturii românești. Această 
definire este intr-adevăr încărcată 
de sens, cohotațiile ei sint enorme. 
Sigur, ea dă mai intii o dimensiune 
uriașă poetului, dimensiune care ar 
putea fi copleșitoare, chiar strivitoa
re pentru cel care ar dori să-și 
apropie pe Eminescu drapt model. 
Dar să nu‘ uităm, această sintagmă 
este 'gîndită avînd în vedere cuprin
derea 'Uriașului sistem al operei. 
Existența modelului ni-1 face totuși, 
omenește, adine apropiat. Fiindcă de 
drama lui ne apropiem cu un sen
timent amestecat, de venerație, dar 
și de durere compătimitoare. Țață

de agonia lui (de la gf. agon — 
luptă) ne apropiem poate ca acel 
sentiment pe care-1 provocau trage
diile grecești, acel amestec de spai
mă și compasiune. Eminescu a izbu
tit. in lupta teribilei Iui existențe, 
însumarea și asimilarea celor mai 
înalte valori ale culturii românești șl 
universaăe. Și le-a tăcut ale sale, 
printr-o tragică încleștare, nu de 
lungă durată, dar de o intensitate 
depășind, nu doar media omenește 
imaginabilă. Șl tocmai această așe
zare sau rmduire a valorilor post® 
zbuciumul teribil al unei chinuite 
existențe poate constitui natura sa 
exemplar-modelatoare pentru fie
care dintre «oi. Lupta a fost, de 
fapt, a intelectului și spiritului pen
tru ciștigarea, dincolo de drama 
existentei, a unei posibilități de 
participare la eternitatea omenescu
lui. Și izbind» lui, prin cunoaștere 
Si jertfă, nu numai că poate, dar 
trebuie să devină îndreptar ne calea 
noastră de cunoaștere și, de ce nu» 
de jertfă. Acest cuvint, aproape scos 
din uz, se cuvine eă aibă pentru 
fiecare dintre noi — poate mai ales 
pentru tinerele generații — un nimb 
conotativ de frumusețe Și adevăr 
care să ne amintească acel mit su
perb al culturii noastre, după care 
nimic nu se poate construi fără ca 
la temelia edificiului să fi fost pusă 
jertfa, dăruirea necondiționată pen
tru sporul de frumusețe al patriei.

— A devenit Eminescu, așa cum 
tusfin unii, „obiect de cult păzit cu 
strășnicie" ? Putem oare vorbi des
pre „exagerări cultice", ața incit să 
trebuiască a-l considera, cum citim 
intr-o revistă, „nu erou, nu om de
plin" ? .. k

— Susțin mereu că nu. nici pe de
parte nu am ajuns aici, deși s-au 
făcut toarte multe și se fac in con
tinuare. Cel mai potrivit „cult"* al 
lui Eminescu este necurmata iui ci
tire și cunoaștere, nu doar in cutare 
zi festivă, ci în toate zilele tuturor 
anilor. Spun tinerilor cu care mă in- 
tilnesc că se cuvine să intrăm în 
universul operei eminesciene ca in
tr-un sanctuar, cu pietate și vene
rație. Reacțiile de care-mi vorbești, 
la care aș putea adăuga altele pe 
care le cunosc, izvorăsc din incul
tură, dar și dintr-un nefericit com
plex omenesc potrivit căruia necu
prinsul, adincul greu de străbătut 
„vexează" spiritele comune, le irită 
și le neliniștește. Cu atât mai mult 
cu cit, in cazul special al lui Emi
nescu, cu tipul său de genialitate 
leonardescă, fragmentul, versul, me
tafora, sintagma nu pot fi ințelese 
deplin decit cu condiția alipirii nea
părate la întregul operei. Orice vers 
răsună cu puterea lui reală avînd in 
minte totalitatea Operei, a universu
lui acesta măreț și indestructibil, 
toate intuițiile de la rădăcina spiri
tului eminescian se rezolvă in ima
ginea mito-poetică. Poeziiile, manu
scrisele, scrisorile eminesciene alcă
tuiesc un continent, „Continentul 
Eminescu", și el este încă de des
coperit. Opera lui iși continuă dru
mul („încet pe cer se suie"), câpă- 
tînd parcă atribute mereu altele in 
configurații istorice mereu schimba
te. Ca o stea fixă, ea luminează 
acum întregul cer al nației, dîndu-i 
glorioasele ei raze, arătmd partici
parea ei la algoritmurile geniilor 
universale. Publicată și tradusă de 
editurile noastre in cele mai mari 
tiraje pe care le-a cunoscut la noi 
vreodată vreun scriitor, opera emi
nesciană aparține acum integral 
marelui public al României socia
liste. Poeții din toate generațiile știu 
că Eminescu este pentru ei „mode
lul" în Chip absolut, prin tot ce a 
fost suprema lui angajare in desti
nul românesc. Iar dacă, vreodată, 
vreun tînăr, din neștiință ori din ju
venilă frondă, ar avea impresia că 
Eminescu și opera sa se află prea sus 
ori prea departe înapoi, trebuie să-i 
arătăm, în primul rind, că altitudi
nea nu înseamnă nici depărtare, nici 
înstrăinare, ci un plus de certitudine 
a universalității. Strădania de a ne 
înălța pină la acea stea a depărtări
lor ne incumbă nouă, celor de aci, 
care se cuvine să găsim mijloacele 
cele mai potrivite pentru necesarul 
dialog de iubire cu Eminescu, ma
rele. inegalabilul nostru poet, cu 
marele poet universal.

Irrtr-urr cabinet de tehnologie 
al Liceului „Electrocontact” Bo
toșani, elevii din clasa a Xl-a 
F, Cu profiil me can ic-mașini și 
utifaje, iți însușesc cunoștin
țele die: specialitate, pe care le 
vor aplica ulterior în activitatea 
de practică productivă din între
prindere și din ateliere-șaoalâ.

€. STANESCU

Lecții de educație revoluționară
la șc oala pionieriei
procesului 

cu cerce- 
_ __ _  . . pregătirea 

în avans tehnologic, educația prin 
muncă, pentru muncă-, asimilarea 
sistematică, în procesul didactic, a 
cuceririlor științifice de vârf, parti
ciparea efectivă a, tinerilor la acti
vitatea de producție — sînt doar 
cițiva dintre cei. mai importanți 
parametri care definesc orientarea 
realistă a învățămintului românesc 
în epoca inaugurată de* Congresul ai 
IX-lea al P.C;R.

Ih acest' context; un rol important 
in acțiunea* de formare’ a responsa
bilității soeiale, de făurire i con
științei comuniste revine organiza
țiilor de copii și. tineret. Se vor 
implini în- curînd, la 30 aprilie a.e., 
40 de ani de la crearea primelor 
detașamente de pionieri în România; 
Această aniversare prilejuiește un 
moment de bilanț, de recapitulare a 
dăruirii cu care* generații de- copii 
purtători ai cravatelbr roșii cu tri
color au participat și participă la, 
construcția- socialismului in patria 
noastră.

Fionieria* este sinonimă cu tinere
țea în acțiune, cu cea mai tînără 
virstă revoluționară. în primii ani 
de școală, copilul se deprinde cu 
responsabilitatea socială pe care 
antrenarea- in. acțiuni colective, 
concepute eu maximă eficiență edu
cativă, o stimulează. Organizația 
pionierilor oferă cadrul optim pen
tru cultivarea dragostei față de 
patrie, de popor, de partid, față de 
trecutul de luptă, dar și de mărețele 
înfăptuiri ale prezentului., in care 
pionierii sînt. ei înșiși implicați, prin 
calitatea multora dintre acțiunile 
lor. Pe întregul cuprins* al tării, ac
țiunile pionierești, expresie a copilă
riei fericite din anii rodnici ai so
cialismului. mai ales din perioada de 
adinei prefaceri revoluționare des
chisă de CongresuT al IX-lea al 
partidului, răspund eu înflăcărare 
îndemnului exprimat în însuși sta
tutul organizației „cravatelor roșii cu 
taiccrfor" : „Tot înainte; 1“

Casele- pionierilor și șoimilor pa
triei din municipiile reședință de 
județ, din* celelalte orașe înfățișea
ză sintetic activitatea pionierească 
din școlile localității respective, une
ori ale unei zone mai întinse-, și 
reprezintă, in- același timp. centre 
metodice ale acesteia. în- cercurile 
pe- obiecte de învă'țămîrrt. politico- 
ideologice, tehnico-aplicative, artis
tice din casele pionierilor., elevii 
trebuie să asimileze, pe lingă cunoș
tințe și deprinderi, și o experiență 
modelatoare, pe care să o transmită 
colegilor lor din școlile în care în
vață. Casa pionierilor este centrul 
iradiant al experienței înaintate, al 
noutăților metodice, al creației va
loroase intr-un- domeniu teoretic; 
practi.--aplicativ ori într-o ramură 
artistică. De aceea, influența- educa
tivă a activităților de la casele- pio
nierilor trebuie' apreciată nu numai 
în sine, raportată la numărul de

Integrarea organică a 
instructiv-educativ 
tarea și producția,

copii cuprinși aici, ci și prin efec
tele pe care le 
structiv-educativ 
Iile generale.

O experiență 
sens am întîlnit la 
monumentala Casă a pionierilor și 
șoimilor patriei, ctitorie a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" (construcția a 
fost dată in folosință în 1980 și 
modernizată in 1988, cu sprijinul a 
26 de întreprinderi), beneficiind de 
o dotare excepțională, iși onorează 
în chip semnificativ cartea de vizită. 
Etc reprezintă, fără îndoială, acel 
dorit nucleu al bogatelor activități 
pionierești din județul Caraș-Seve- 
rin, în care există încă șapte case 
ale pionierilor (plus o filială la 
Băile- Herculane). „Ne-am propus și 
credem că in cea mai mare parte 
am reușit, ne spunea prof. Monica 
Giuchici, președinte al Consiliului 
județean al organizației pionierilor, 
să transformăm casele pionierilor 
dinrtr-un -apendice» al activităților 
destinate virstei respective, cum din 
păcate au fost unele dintre ele la 
un moment dat, în centre care să 
reunească, într-o concepție metodică 
unitară, pe cei mai buni profesori, 
la fiecare disciplină, cadre didactice

are in procesul in- 
desfășuraț în șco-

valoroasă în acest 
Reșița, unde

Din activitatea 
și experiența 

Casei pionierilor 
și șoimilor patriei 

din Reșița

Foto1: S. Cristian

MARAMUREȘ : Manifestări politico-educative

1ip*

cu reale Înclinații într-un domeniu 
sau altul'. Numai în felul acesta se 
poate asigura o funcționare optimă 
caselor pionierilor și șoimilor pa
triei". Aceasta,, din Reșița, situată 
pe o colină., într-un frumos parc, de 
unde se deschide o perspectivă 
largă asupra orașului, cu pitorescul 
său peisaj industrial, iși aduce con
tribuția IU îndrumarea întregii acti
vități pionierești din județ prin 
organizarea sistematică, pilduitoare; 
a. activi-tăților și mai- ales prin- mun
ca metodică desfășurată. Concreti
zarea ei este vizibilă, in cabinetele 
concepute cu sporită funcționalitate 
și, rru: în ultimul rind. cu un nivel 
de realizare estetică mai mult decit 
apreciabil. Așa este cabinetul „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Sub genericele 
„Armonii, pa verticală". „înaltul 
ritm al dezvoltării noastre", pionierii- 
au ocazia să parcurgă o elocventă 
istorie în imagini a împlinirilor con
temporane, alături de momente emo
ționante : primiri în. pionierat, sem
narea legămintului pionieresc, ac
țiuni prilejuite de aniversări deose
bite ale istoriei patriei. Modern și 
eficient, prin concepție și realizare, 
este si cabinetul politico-ideologic. 
Aici au* fost urmărite cronologic 
momente prineipate ate istoriei na
ționale, de la formarea poporului 
român la perioada contemporană.. 
Materialul propagandistic expus în 
Casa pionierilor din Reșița insistă, 
așa. cum; este- normal, pe prezentarea 
de- secvențe și grafice elocvente ale 
dezvoltării industriei constructoare 
de mașini, care dă nota, specifică 
economiei județului.

„Toate cete 16 cercuri care func
ționează în moderna Casă a* pionie- 
rilor și* șoimilor patriei din Reșița, 

Eenuța* Szâsz, in
activității politico- 

de masă, desfășoară și o 
metodică de- îndrumare a 
pionierești din* școli, pe 

concretă, de tei sediu", 
relevantă este experiența 

cercului de informatică. disciplină 
care pătrunde din ce în ce mai mult, 
cu: bune rezultate, în procesul în- 
structiv-educativ. Aciaptîndu-se la 
cerințele ciclului gimnazial, cercul 

*0 de profil' a reușit să formeze grupe 
de copii pasionați de informatică in. 
școlile cele mai mari din Reșița, la* 
Oravița; Bocșa, Caransebeș; împreu
nă cu profesori de specialitate; ei 
au contribuit Ia elaborarea unor pro-

ne spune prof, 
structor pentru 
educative 
activitate 
acțiunilor 
lingă cea 
Astfel.

grame de predare a fizicii și mate
maticii in gimnaziu, asistate de cal
culator. iar calitatea acestora — a- 
preciază specialiștii — este foarte 
bună. Intenția inspectoratului școlar 
și a consiliului județean al pionieri
lor este ca fiecare elev să poată a- 
junge, într-un timp relativ Scurt, să 
lucreze cu calculatorul, devenit, as
tăzi, un eficient mijloc de învăță- 
mint. Dar pentru aceasta efite ne
voie. desigur, de o cît mai bună 
pregătire științifică, la obiectele fun
damentale, începută inoă dîn primii 
ani de școală. O concretizare a a- 
cestei preocupări este „Caietul me
todic pentru cercul de matematică" 
(autori, profesorii Mircea Diatlov și 
Emil Moise), editat in 1988 de Casa 
pionierilor și șoimilor patriei din 
Reșița. El se adresează elevilor de 
clasa a IV-a și cuprinde 190 de pro
bleme și exerciții selectate și redac
tate la cel mai înalt grad 
rințe ale programei școlare, 
rindu-se și realizindu-se o 
de vederi între programele 
nualele claselor a IV-a și 
Caietul metodic este, în acest fel, un 
bun îndreptar îh formarea gin di rii 
logico-matematice a școlarilor de 
vîrstă mică, viitorii matematicieni 
— și, de ce nu, informaticienii de 
mîine.

Paleta de activități a Casei pionie
rilor din Reșița este insă mult mai 
bogată, diversă, cu rezultate remar
cabile în mai multe domenii, de la 
cercul de creat* confecții, folosind 
motivele populare din interesanta 
zonă etnografică a Carasului, păs- 
trind cu atenție tradițiile costumului 
popular (cercul condus de prof. Ana 
Tomescu a obținut de altfel opt pre
mii in Festivalul național „Cinlarea 
României"), la cel.de l'olo șt la.cine- 
club. In general, activitatea meto
dică a Casei pionierilor se reflec
tă si in acțiunile pionierești din 
județ. în această privință, se cuvine' 
citat la loc do frunte.cineeltibul.de la* 
Casa pionierilor și șoimilor patriei 
din Oțelu Roșu (prof: Florin Beșliu),. 
bine cunoscut iubitorilor acestei arte. 
De asemenea, de șase ani. comuna 
Marga este: gazda; in luna mai, a 
Festivalului coral pentru copii „Ti- 
motei Popovici'",.prestigiosnl concurs; 
interjudețean prilejuind și etalarea 
obiceiurilor tradiționale, a portului 
popular. îh fiecare duminică, un* 
grup de pionieri îndrăgostiți de meș
teșugul tradițional lucrează la Casa 
pionierilor din Reșița (dotată cu 11 
roti de olar și un cuptor), sub-în
drumarea meșterului ionica Stepan, 
olarul de la Biniș, cunoscut in țară* 
și in străinătate pentru acuratețea 
și sensibilitatea lucrărilor sale. 
Școala din satul ȘOpolu Vechi, co
muna Dalboșeț; s-a făcut apreciată, 
și prin; activitatea laborioasă a unui 
cerc de miei arheologi; conduși de 
învățătorul Gheorghe Ranou, care 
au participat' la desooperirea și va
lorificarea: corespunzătoare a unui: 
adevărat tezaur arheologic aflat in 
necropola'de-la-marginea satului. Și 
exemplele- ar- putea continua.

O sinteză a muncii de îndrumare 
desfășurate de colectivul didactic de 
In Casa1 pionierilor din- Reșița o con
stituie; desigur, modernul cabinet 
metodic, dotat; cu materialul* nece
sar. ordonat* într-o bibliotecă, nu de
parte: de exigențele universitare. 
Impresia de rigoare, seriozitate și 
pasiune pentru flecare aspect care 
contribuie la instruirea și educarea 
copiilor, de la- spațiul ambiental de
corat cu rafinament șii folosit-, efi
cienți la fișa de lucru din cadrul 
unui cerc, ne-a* însoțit, statornică, 
în documentarea la Casa pionierilor 
și șoimilor patriei, din Reșița, ade
vărată bijuterie a copilăriei- fericite 
trăite- db cea mai tînără generația 
care se pregătește, astăzi. pentru 
muncă și. viață, cu conștiința că prin 
pregătire temeinică, și conduită e- 
xemplară. dă expresie sentimentelor 
de dragoste și recunoștință față 
de partid; față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa* Elena 
Ceaușescu. conducătorii iubiți, cărora 
cela mai tinere vlăstare ale târli le 
aduc alesul, lor omagiu.

de ce- 
urmă- 

unitete 
și ma- 
a V-a.

Costin TUCHTLA 
Ion D; CU€L

,.Zilele filmului pentru pionieri și elevi"

Din Inițiativa comitetului ju
dețean de partid, consiliile comu
nale de educație politică* și cultură 
socialistă, sub îndrumarea comite
telor comunale de partid, organi
zează trimestrial cieruri de mani
festări politico-educative și cultu
ral-artistice. Din complexul de 
manifestări care au avut loc în 
primul trimestru consemnăm : ex
puneri, dezbateri, răspunsuri la 
întrebări, ediții speciale ale ga
zetelor de stradă, dialoguri ala 
deputaților cu cetățenii. întilniri 
cu brigada, științifică Librăriile și 
bibliotecile comunale au organizat

expoziții și prezentări de cărți. Au 
avut loc spectacole cultural-arțistice 
dedicate gospodarilor fruntași în, 
creșterea, animalelor, cultivarea, pă- 
mintului și livrarea de produse la 
fondul de stat. Aceste manifestări 
au menirea să contribuie la per
fecționarea muncii de propagandă 
la sate, la creșterea puterii de 
influențare și mobilizare a tuturor 
lucrătorilor din. agricultură, in* 
vederea obținerii: jn anul acesta a 
celor mai bune producții in secto
rul, vegetal și în zootehnie. (Gheor- 
glie Pârja).

între 9 și 1® aprilie se desfășoară 
în întreaga țară. „Zilele filmului pen
tru pionieri și elevi", in cadrul cărora 
vor fi prezentate circa 200 de creații 
cinematografice. Organizată sub ge
nericul „Cu poporul, pentru popor**,, 
generic dat de titlul noului film de 
lung metraj; românesc ce înfățișează 
marile prefaceri din România în anii 
„Epocii Nicolae Ceaușescu". manifes
tarea, are înscrise în program filme 
de dhtă recentă din producția națio
nală — „Nelu“. „De ce are vulpea- 
coardă", „Expediția", „Maria și Mira-

bela în Tranziștoria", ecranizări după 
opere literare românești, filme istori
ce. precum și pelicule de desene ani
mate : „Novăceștii", „Uimitoarele a- 
ventugi, ale mușchetarilor". „Temerar 
rii de la scara 2". „Aventurile lui 
Bin Pini*, „©mul — inventatorul".

Vor avea lbc. de asemenea, dezbar 
teri, medalioane și concursuri cine
matografice. menite să contribuie la 
cunoașterea producției noastre artis
tice, la cultivarea gustului pentru 
frumos; (Agerpres)’.

GIURGIU : „Casa cârtii"

S-a inaugurat,. într-un spațiu 
modern, „Casa cărții" din munici
piul Giurgiu. Librăria propriu-zisă. 
organizată pe flux de 
cumpărare a. cărții prin 
re. dispune de standuri 
pe profiluri : literatură
de științe sociale, științifică, și teh
nică, beletristică, de artă și sport- 
turism. Se depun eforturi pentru

vizitare și 
autoservi- 
amenajate 
politică și

amenajarea, în foarte scurt timp, 
a unor spații multifuncționale: in 
care vor ființa anticariatul și uni
tatea de prezentare a materiale
lor culturale — discuri, casete cu 
înregistrări pe benzi magnetice, 
pictură — concomitent cu inițierea 
a o serie de acțiuni cum ar fi : 
expoziție de carte, lansări de lu
crări. cu participarea autorilor’ și 
altele. (Ion Gaghii).

t
21,30 Bijuterii muzicale (color). In in

terpretarea Orchestrei simfonice a 
RTV

21.50 Telejurnal
22,00 Inchidereas programului

t tr
• Teatrul Național, (14 71 71, Sala 
mare) : Harap Alb — 10 ; Bădăranii
— 14,30 ; loneștii — 19 ; (sala Amfi
teatru) : Cineva te iubește — 10 ; Un 
anotimp fără nume — 14 : Campionul
— 18,30 ; (sala Atelier)’ : Faleza — 10 ; 
Jocul ielelor — 18
• Opera Română (13 13 57) : Preeau- 
țluni inutile — 11; Nunta lui Figaro
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30; 
Silvia — ÎS
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 10.30 ; Neinsemna- 
țH — 1»; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : dinele grădinarului — 
10,30 : 18
• Teatrul Mic (14 70 81) t O femeie

drăguță cu o floare șl ferestre spre 
Nord — 18,30
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Bă- 
trîna și hoțul — 19
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala' 
Magheru) : Orice naș iși are nașa — 
10*; Micul infern — 18 ; (sala Studio): 
O' noapte furtunoasă — 10,30 ; La un 
pas de fericire — 18,30
0 Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Solness, constructorul — TI; 
Regele Lear — IO* ; (in foaier) t Pa
sărea măiastră — Maria Tănase — 
1*1,30 : (sala Ciulești, 18 04 85) : Co- 
coșelui neascultător — 11 : Cum s-a 
tăcut de-a rămas Catinca fată bătrină 
- 15
0 Teatrul satirlc-muzlcal „C, Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 11 ; Savoy, Savoy — ,18 ; 
(sala Victoria, 50 58 65) ; Varietăți pe 
portativ — 18
0 Teatrul „Ion Creangă- (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 10.30' 
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, la

11,30 Lumea copiilor (color). Emisiune 
realizată in colaborare cu Consi
liul* Județean Tași al Organizației 
Pionierilor 0 Teieflimoteca de 
ghiozdan : „Sinceritate". Episo
dul 1

12.25 Sub tricolor, la datorie 1 (color)
12,40 Viața satului (.color)
13,00 Telex
13,05 Album duminical (color)
15,00 tnehiderea programului
19,00 Telejurnal a 1 Mai — raport mun

citoresc
19,20 Cinlarea României (color). Făuri

torii marilor recolte. Omagiul țării 
conducătorului Iubit. Emisiune 
realizată in colaborare cu Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agrico
le de Producție

28.25 Mm. artistic (color). „Puterea 
dragostei". Producție a studiouri
lor sovietice. Premieră TV

LUNI, 10 APRILIE 1989

19,00 Telejurnal 0 1 Mai — raport mun
citoresc

19,25 Industria — programe prioritare
19,45 Știința: pentru: toți, (color)
20,10 Ctitorii ale Epocii de Aur (color) 

• O> nouă premieră
20,30 Tezaur folcloric (color)
21,00 Democrația, muncitoreascâ-revolu- 

ționară in acțiune (color). Con
trolul oamenilor muncii — In fă
losul oamenilor muncii

21,20 Din lumea capitalului (color). Do
cumentar

21,35 Ce-ți doresc eu țle, dulce Românie. 
Versuri patriotice,, revoluționare 
(color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

sala Teatrului de comedie): : Hoțul, 
sentimental: — 18:
• Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade — 
TI ; (sala Cosmonauților, 
Tigrișorul Petre — 11,30
• Circul București' ('.0 41 95) 
le Circului din Varșovia — 
19.30

11 12 04) :

cinema
0 Franțois Villon : PATRIA (11 86 25)
— 9,30: T4; 18, FAVORIT (45 31 70) —
ff; T3; 17, GLORIA (47 48 75) — 9: 13*1 17 
0 Martori dispăruți : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19.38, FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13 ; 15; rtl; 19. FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15: 17; 19 
0 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, CIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13: 15; IT; 19
0 Alo, aterizează străbunica : FE
RENTARI (80 49 85) — 14,30; 16,45: 19 
0 Tigrul! cenușiu : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 12; 15; 18
0 Iubire statornică îi VICTORIA 
(16 28 79) — 9: II; 13: 15; 17; 19 
0 Zece negri mititei : STUDIO 
(59 53 15) — 10: 13; 16; 18, COSMOS 
(27 54 95) — 9; 1.2; 15-; 18
0 Prețul unei vieți: BUZEȘTI 
(50. 13 58) — 15: 18
0 Destin tragici COTROCEN1 (81 68 88)
— 1.5; 17; 19
0 Oricare fată Iubește un băiat : PA
CEA (71 30 85) — 8: 11: 13*: 15: 17; 19 
0 Ultima noapte a Șeherezadei : AU
RORA (35 04 66) — 9: 11 ; 13; 15: 17: 19 
0 O farsă pentru cuscru : LUMINA 
(14 74 16) — 9i; tt; 13: T5>; 17: 19
0 Unde este un „nofelet" 7 : POPU
LAR (.3515 17) — 15; 17: 19
0 Călătorie peste mări : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 18,15

cel.de
frunte.cineeltibul.de
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Din activitatea Cronica zilei FONDURILE MATERIALE Șl FINANCIARE
organizațiilor sindicale
In intimpinarea zilei de 1 Mai, organizațiile sindicale din 

unitățile economice, de pe șantierele de construcții, din toate 
domeniile de activitate inițiază săptămini și decade de producție 

l de onoare al întrecerii socialiste să 
fapte exemplare ale muncii pașnice,

record, pentru ca la panoul 
se înscrie noi și noi succese, 
creatoare.

HUNEDOARA : Colectivul de la 
întreprinderea Minieră Paroșeni a 
reușit, prin organizarea mai bună 
a muncii în abataje si ateliere, 
acțiune inițiată de comitetul sindi
catului si consiliul oamenilor mun
cii. să realizeze. în plus față de 
sarcinile de plan, de la Începutul 
anului, peste 10 000 tone cărbune. 
La rîndul său. colectivul de oameni 
ai muncii de la Mina Deva a 
extras suplimentar, in aceeași pe
rioadă. peste 15 000 tone minereu 
cuprifer și însemnate cantităti de 
metale în concentrate.

BUCUREȘTI : Prin 
organizate de Consiliul 
al Sindicatelor, consiliile 
lor de sectoare, comitetele sindica
telor si birourile grupelor sindicale, 
în perioada care a trecut din acest 
an s-au colectat, in cadrul iniția
tivei „Contul de economii al grupei 
sindicale". însemnate cantităti de 
materiale refolosibile. Astfel, la 
întreprinderea de Țevi „Republica" 
s-au colectat si predat peste 80 
tone metal ; la „Electromagnetica" 
— 16 tone fier vechi și 6 tone 
hîrtie ; la „Vulcan" — 40 tone me
tal ; la „Autobuzul". — 20 tone 
metal si altele.

SALAJ : In ultima săptămînă, 
datorită preocupărilor susținute ale 
comisiei inginerilor și tehnicienilor 
de la întreprinderea de Armături 
Industriale din Fontă si Oțel Zalău, 
cu sprijinul compartimentului de 
concepție, au fost puse în func
țiune două agregate de prelucrat 
flanșe laterale la armăturile in
dustriale din fontă, pentru export, 
prin care se asigură o însemnată 
creștere a productivității muncii si 
a eficientei economice.

ARAD : Punînd un accent deose
bit pe extinderea unor tehnologii 
moderne de foraj, pe reducerea 
duratei ciclului de montaj-trans- 
port-montaj a instalațiilor de foraj 
și a timpului neproductiv, colecti
vul de petroliști de la Schela de 
Foraj Zădăreni a finalizat, supli
mentar față de prevederile de 
plan, în perioada care a trecut din 
acest an. 7 noi sonde.

TULCEA : în cadrul initiative! 
„Fiecare cadru tehnico-ingineresc 
și de specialitate să rezolve anual 
cel puțin o problemă tehnică sau 
de organizare a producției si a 
muncii în afara sarcinilor de ser
viciu". la întreprinderea de Antre
priză Construcții-Montaj Tulcea. 
cadrele tehnice au realizat, printre 
altele, punerea în funcțiune a pri
mei cuve de tratament termic a 
prefabricatelor. Prin punerea în 
funcțiune a încă 7 cuve simi
lare se reduce cu 30 la sută 
consumul de abur tehnologic, se 
scurtează cu 40 la sută timpul ne

acțiunile 
Municipal 
sindicate-

cesar realizării prefabricatelor, iar 
producția de panouri prefabricate 
va spori cu 20 la sută.

TELEORMAN : In cinstea zilei 
de 1 Mai, colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de 
Rulmenți Alexandria, mobilizați de 
comitetul sindicatului si consiliul 
oamenilor muncii, va realiza, in 
săptămina care urmează, declarată 
record în producție, 10 000 rulmenți 
peste plan.

HARGHITA : In numeroase în
treprinderi și unități economice din 
industria județului sint organizate 
și se desfășoară zile și săptămini 
record în cinstea sărbătoririi zilei 
de 1 Mal. Astfel, la întreprinderea 
de Tractoare Miercurea-Ciuc. co
lectivul secției montaj s-a angajat 
să realizeze, peste plan, montarea 
a 6 tractoare.

BUZĂU : Comitetul sindicatului 
și consiliul oamenilor muncii de 
la întreprinderea de Sirmă și Pro
duse din Sirmă Buzău organizează, 
în perioada 10—15 aprilie, schim
buri și zile-record în sprijinul rea
lizării sarcinilor de export. Colec
tivul de aici s-a angajat să livre
ze, peste sarcinile de plan, o pro
ducție in valoare de peste 2,5 mi
lioane lei.

COVASNA : In perioada 11—16 
aprilie 1989, Consiliul Județean al 
Sindicatelor Covasna, împreună 
cu Muzeul județean și Biblioteca 
județeană va organiza, în cadrul 
„Lunii cărții în întreprinderi și in
stituții", la întreprinderea Textilă 
„Oltul", întreprinderea de Apa- 
rataje și Motoare Electrice. Com
binatul de Prelucrare a Lemnului 
din municipiul Sf, Gheorghe. în
treprinderea de Izolatori și între
prinderea Forestieră de Exploatare 
și Transport din Tirgu Secuiesc, ex
puneri avi nd ca temă : „Tradițiile 
de luptă ale mișcării muncitorești 
revoluționare din România. Semni
ficația politică a marii demonstrații 
patriotice, antifasciste și antirăz
boinice de la 1 Mai 1939", 
dată de expoziții de carte 
politică.

BOTOȘANI : în cadrul 
cărții in întreprinderi și instituții", 
Consiliul Orășenesc al Sindicatelor 
Dorohoi organizează la întreprin
derea de Exploatare Minieră 
schimbul de experiență pe tema : 
„Cartea de specialitate în sprijinul 
înfăptuirii obiectivelor revoluției 
tehnico-științifice contemporane".

PRAHOVA : In zilele de 15 și 
16 aprilie 1989 va avea loc. la Cen
trul de creație și cultură socialistă 
„Cîntarea României" al sindicate
lor de la întreprinderea „1 Mai" 
Ploiești, o seară cultural-distracti- 
vă dedicată fruntașilor în între
cerea socialistă, sub genericul : 
„Cinstim faptele lor de muncă".

prece- 
social-

..Lunii

In perioada 2—8 aprilie a.c.. un 
grup de cadre și cursanți ai acade
miilor militare din Turcia a efectuat 
o vizită in Republica Socialistă 
România.

Pe timpul cit s-au aflat in țara

noastră, oaspeții au fost primiți la 
Ministerul Apărării Naționale, au 
vizitat unele instituții militare de 
Învățăm int, obiective economice, so- 
cial-culturale și turistice dip Bucu
rești și din județele Argeș și Sibiu.

Experiențe și preocupări în 
superioară a „aurului 

in primii ani de cola
borare cu „Relaxa" 
Mizil și preocuparea 
colectivului nostru 
pentru extinderea pro
ducției de prefabricate 
ne-au determinat să 
inițiem și să dezvol
tăm cooperarea și cu 
alte unități ale Cen
tralei de Prelucrare a 
Lemnului : întreprin
derile și combinatele 
de prelucrare a lem
nului din Ploiești, 
București, Deva, Con
stanța, Drobeta-Tur- 
nu Severin și Bacău. 
La solicitările acestor 
beneficiari, urmărin- 
du-se și disponibiliza
rea unor spații de 
producție de la aceste 
unități, am trecut la 
realizarea de ansam
ble și subansamble de 
mobilier tapițat, care 
includ prefabricate 
din lemn masiv și o 
serie de elemente din 
produse stratificate 
(PAL, placaj, PFL) ca 
înlocuitori de cheres
tea. Practic, in acest 
an vom realiza pe 
bază de comenzi fer
me, pentru unitățile 
Centralei de Prelucra
re a Lemnului, 6 943 
metri cubi prefabrica
te, ansamble și sub
ansamble, ce vor fi fo
losite la fabricarea a 
54 mii garnituri de 
mobilă, in care ponde
rea ansamblelor și 
subansamblelor este de 
75 la sută. Examinind 
mai judicios posibili
tățile de care dispu
nem, am ajuns la con
cluzia că există con
diții ca unitatea noas
tră să execute între
gul volum de prefa
bricate necesar pro
ducerii mobilierului 
tapițat de către în
treprinderea ..Relaxa" 
Mizil, ceea ce va duce 
la reducerea consu
mului de manoperă 
pe fiecare garnitură de 
mobilă, precum și la 
disponibilizarea unor 
spații care vor permi
te creșterea capacității 
de producție la aceas
tă unitate.

Desigur, sintem con
știenți că realizarea

Corespunzător sar
cinilor stabilite prin 
actualul plan cincinal, 
o preocupare constan
tă a lucrătorilor din 
domeniul exploatării 
Si industrializării lem
nului o constituie va
lorificarea 
a masei 
Despre i 
tive 
această 
scrie 
leriu 
torul 
tiere 
Transport 
Măneciu, județul Pra
hova.

O recentă consfă
tuire organizată de 
Centrala Exploatării 
Lemnului la U.F.E.T. 
Măneciu cu specialiști 
din toate întreprin
derile forestiere de 
exploatare si transport 
(I.F.E.T.) din subor- 

a prilejuit un 
schimb de expe- 

l privind, valori- 
superioară a 
lemnoase în 
fabricilor de 

prin creș- 
gradului de

superioară 
lemnoase, 

unele iniția- 
și experiențe in 

privință ne 
inginerul Va- 
Neamțu, direc- 
Unității Fores- 

de Exploatare si 
(U.F.E.T.)

dine 
util ; 
riență 
ficarea 
masei 
cadrul 
cherestea, 
terea „ ___
prelucrare și realiza
rea, in cadrul acțiuni
lor de cooperare, a 
unor prefabricate, 
subansamble și an
samble pentru produ
cătorii de mobilă. Evi- 
dențiindu-se bunele 
rezultate obținute de 
I.F.E.T. Reghin, care 
asigură prefabricatele 
din lemn pentru pro
ducerea mobilei des
tinate exportului de 
către întreprinderea 
de Prelucrare a Lem
nului Tg. Mureș, in 
consfătuire s-au pro
pus soluții și măsuri 
pentru extinderea 
unor astfel de ,coo- 
perări ce și-au dove
dit eficiența.

In acest cadru se 
cuvine relevată și ex- . 
perienfa U.F.E.T. Mă
neciu, care in prezent, 
asigură 70 la sută din 
necesarul de schelete 
prefabricate pentru 
mobilierul tapițat pro
dus de Întreprinde
rea „Relaxa" Mtzil.
Experiența acumulată

•f.

Combativitate revoluționară
Lipsa ori insuficiența exigen

ței efective, Îngăduința prelun
gită a colectivelor de muncă 
explică de ce în unele sec
toare — comerț, servicii ș.a. — 
de cea mai mare importantă pen
tru cetățeni, legate direct de cali
tatea vieții, se produc uneori grave 
abateri de la lege, persistă practici 
de speculă, apar relativ frecvent 
cazuri de Înstrăinare a bunurilor 
obștești, pe scurt — subzistă chi
verniseala personală in dauna inte
reselor sociale generale. De vină 
să fie oare numai aceia care pornit 
asemenea fapte ? Bineînțeles că 
nu I Cel puțin din punct de vedere 
etic și social, dar adesea chiar si 
din punct de vedere legal, vinovați 
«e fac — putem spune chiar : tot 
mai vinovați cu trecerea timpului! 
— și aceia care închid ochii și nu 
observă alunecușul spre necinste, 
care întorc spatele și nu adoptă 
măsurile preventive riguros regle
mentate de lege, care tac sau uită, 
ori nu se sinchisesc și nu curmă, 
prin atitudine responsabilă, prin 
spirit combativ asemenea acte.

Fără Îndoială, un rol important, 
e răspundere aparte, reglementată 
pină la nuanțe, au organele din 
sistemul instituționalizat de apă
rare a avutului obștesc — cele de 
control financiar, de urmărire pe
nală, justiție ș.a. Dar în primele 
rinduri, exemplu permanent de a- 
tenție și preocupare pentru apă
rarea avutului obștesc trebuie să 
fie întotdeauna înșiși membri} co
lectivelor de muncă. Atit prin for
mele organizate — consiliile oame
nilor muncii, controlul oamenilor 
muncii, comisiile de judecată — cit 
și spontan, in funcție de împreju
rări, asigurind ordinea în propria 
unitate, in propria gospodărie, cum 
s-ar spune — în propria casă. 
Chiar în legătură cu aplicarea 
Legii privind controlul provenien
ței unor bunuri, ale persoanelor 
fizice, care nu au fost dobîndite în 
mod licit, în cadrul recentei ședințe 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. s-a evidențiat că, 
anul trecut, organele de stat, îm
preună cu organismele democrației 
muncitonești-revoluționare au ac
ționat mai intens pentru preveni
rea cazurilor în încălcare a norme
lor legale, sublimindu-se, totodată, 
necesitatea intensificării în conti
nuare a muncii educative pentru 
crearea unor opinii de masă în 
combaterea oricăror tendințe și 
manifestări de păgubire a avutului 
obștesc, de căpătuială și parazi
tism.

Nu trebuie pierdut din vedere c? 
minusurile care se mai manifestă 
în atitudinile și comportările din- 
tr-un colectiv ori altul, dintr-un 
sector sau altul denotă și carențe 
ale muncii politico-educative. Este 
de datoria organelor și organiza
țiilor de partid din unitățile și sec
toarele respective să analizeze cu 
toată seriozitatea și răspunderea 
nu doar cum au acționat pen
tru întărirea ordinii și legalită
ții, pentru sporirea exigenței si 
combativității, ci, mai presus de 
toate, care este rezultatul măsuri
lor întreprinse, de ce nu generează 
ele, pretutindeni și permanent, 
efectul pozitiv. Numai așa se poate 
produce o reconsiderare în spirit 
cu adevărat revoluționar a stilului 
de muncă, numai astfel pot fi con
siderate ca împlinite importantele 
îndatoriri 
dezvoltare 
continuă 
cialiste.

(Urmare din pag. I)
odată că. pe drumul parcurs, au fost 
de învins nu numai greutățile 
obiective inerente oricăror transfor
mări radicale, ci și obstacolele, 
adesea mai greu de depășit’, ale 
vechilor mentalități, ale concep
țiilor trecutului, pozițiile si inte
resele retrograde. Nu o dată aces
tea s-au interpus drumului nou, 
trebuind să fie combătute și înlă
turata cu

Drumul 
este pici 
Niciodată 
fi neted, 
menține 
depășire a greutăților. ... 
gere a piedicilor, fie ele obiective, 
fie ele subiective, mersul înainte 
al societății implică pricepere, dar 
și dirzenie. sporirea competentei, 
dar și sporirea combativității. în
tărirea exigentei, în strînsă îm
pletire cu perfecționarea stilului 
de muncă al organelor și organiza
țiilor de partid, al organelor statu
lui, al tuturor organizațiilor de 
masă și obștești la fel cu al orga
nelor de conducere colectivă din 
toate domeniile de activitate, pre
supune necontenit creșterea conști
inței responsabilității sociale, dez
voltarea permanentă a spiritului 
revoluționar, detașare tranșantă și 
militantism ferm împotriva facto
rilor frenatorii. a mentalităților 
înapoiate, a concepțiilor fățiș ori 
disimulat retrograde.

Angajarea faptică, atașamentul 
fierbinte față de patrie și cauza 
socialismului ale fiecărui cetățean 
și, în primul rînd, ale fiecărui co
munist se cer manifestate concret, 
oriclnd împrejurările o cer. atît la 
scară națională, cit și la flecare 
loc de muncă, de viață. Atitudinea 
milioanelor de oameni, din fabrici, 
de pe ogoare, din laboratoare, de 
a întreprinde tot ceea ce le stă in 
putință pentru bunul mers al ac
tivității la locul lor de muncă, 
pentru progresul țării constituie 
expresia faptică a acestui angaja
ment. a atașamentului trup si su
flet față de patrie și cauza parti
dului. Sînt însă oare toți ce
tățenii la fel ? Manifestă oare 
toți aceeași atitudine civică și )a 
aceeași intensitate? Așa cum rezul
tă și din Raportul examinat în șe
dința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 7 aprilie a.c., 
se mai constată — chiar dacă nu
mărul lor este in scădere — abateri 
de la regulile generale de viață și 
muncă cinstită, de trai onest și de 
respect față de normele și prin
cipiile întregii societăți, tendințe 
de căpătuială și alte manifestări 
de egoism exacerbat. Ar fi profund 
eronat ca acestea să fie privite 
doar ca abateri de la cerințele 
muncii sau ala disciplinei finan
ciare. în esența lor, constituie ma
nifestări profund antisociale, iden- 
tificindu-se cu tot ceea ce repre
zintă vechiul, putregai moral. Ori- 
cît a progresat conștiința socială nu 
se poate spune că s-a ajuns la nive
lul la care atitudinile și mentali
tățile înapoiate să fie în exclusivi
tate de domeniul trecutului; pe de 
altă parte, nu poate fi in nici un 
moment uitat adevărul că mai 
există cercuri imperialiste, ten
dințe reacționare, denigratoare 
la adresa socialismului. Tocmai 
de aceea se cuvine ca de la 
delăsare la parazitism, de la fur
tișag la abuzuri, orice înstrăinare de 
la cauza comună, de la drumul co
mun să-și găsească prompt și

energie.
înaintării spre progres nu 
acum lipsit de obstacole, 
procesul înnoirilor nu va 

Tocmai pentru a se 
și întări capacitatea de 

de învin-

direct replica militantă adecvată. 
Iar dintre actele de încălcare a le
galității. la nici o scuză, la nici un 
menajament nu trebuie să se aștep
te atentatele la ceea ce constituie 
substanța și garanția existenței so
ciale. temejia dezvoltării continue 
și multilaterale a țării — avuția 
obștească.

Referitor la avuția obșteas
că, la dezvoltarea continuă a 
economiei naționale, orlcind este 
concludentă o privire retro
spectivă pentru a se înțelege șt 
mai bine cit efort și cite resur
se încorporează zestrea prezentă a 
poporului român, ce Însemnătate 
uriașă au in această privință —• 
mai cu seamă în această privin
ță — corectitudinea, respectarea 
neabătută a prevederilor 
Ce a fost România, 
stat economia ei 
Niciodată nu va fi 
aminti, a reaminti 
pornit și la ce nivel 
în dezvoltarea industriei, Și 
dezvoltarea științei și culturii, șl în 
dezvoltarea ramurii considerate 
„specialitatea* țării — agricultu
ra — dar care se caracteriza și 
ea in trecut printr-o evidentă 
râm mere în urmă. Oare cîte 
țări au putut străbate, cu 
forturi de-a dreptul eroice, ur» 
asemenea drum ? Să răspundă 
conștiința fiecăruia ! Să răspundă 
și să întărească grija neslăbită pe 
care o presupun roadele unui a- 
semenea efort istoric, preocuparea 
gospodărească pe care o impune 
zestrea formată prin stăruință șl 
sudoare, veghea neostoită la care 
obligă acest uriaș avut. Peste cinci 
mii o sută miliarde lei — iată în 
limbajul exact al cifrelor valoarea 
actuală a avuției naționale. Iată ce 
trebuie păzit, iată ce trebuie păs
trat. iată ce trebuie sporit!

Conștiința de proprietari, pro
ducători și beneficiari ai avu
ției generale a societății consti
tuie termenul major de refe
rință pentru conștiința răspun
derii față de patrimoniul încre
dințat fiecărei unități socialis
te spre administrare șt dezvoltare, 
în fapt și în esență, este unul și 
același avut, așa cum una și ace
eași sevă străbate și trunchiul, și 
ultimele ramificații ale unui ar
bore. Ca atare, se cuvine ca fie
care om a! muncii, indiferent de 
locul In care lucrează, să se între
be permanent dacă averea al cărei 
coproprietar este în strînsă unire 
cu ceilalți proprietari socialiști 
uniți e apărată și gospodărită așa 
cum se cuvine. Să se întrebe și să 
acționeze în așa fel incit nimeni, 
din cadrul acelui colectiv ori 
din afara lui. să nu poată și să nu 
cuteze a știrbi în vreun fel, indi
ferent care fel, integritatea avu
tului comun.

Bineînțeles că între întrebarea 
de conștiință și acțiunea conștientă 
în direcția întăririi sistemului de 
apărare și dezvoltare a avutului 
obștesc trebuie să existe o perfectă 
sincronizare. Nu ajută, practic, la 
nimic tendințele ce se mai ob
servă în unele colective de 
muncă de a se consuma prea 
mult t'mp și energie cu vor
băria despre buna gospodărire 
și apărare a avutului obștesc, în 
contrast cu puținătatea și moliciu
nea acțiunilor practice efective in 
favoarea integrității și sporniciei 
acestui avut. Iar combativitatea 
exclusiv verbală nu întârzie a es
tompa vigilența, cantonarea în 
simple intenții nu întirzie a încu
raja necinstea, toleranta nu intir- 
zie a stimula abuzul.

legale. 
în ce a con- 
în
de prisos a 

de upde s-a 
ș-a ajuns și 

șl In

trecut 7

e-

sociale de apărare și 
a avuției obștești, de 
întărire a legalității so-

S. ANDON

(Urmare din pag. I)

valorificarea
verde"

sarcinilor deosebit de 
importante privind va
lorificarea masei lem
noase prin adincirea 
gradului de prelucra
re, precum si crește
rea producției de pre
fabricate, subansamble 
și ansamble impun — 
pe lingă mai buna or
ganizare a muncii, 
respectarea strictă a 
disciplinei de produc
ție și tehnologice — și 
rezolvarea, cu spriji
nul I.F.E.T. Ploiești și 
al Centralei de Ex
ploatare a Lemnului, 
a unor probleme cum 
sint : repararea bate
riilor de la camerele 
de uscare și a instala
ției termice, pentru 
ca acestea să funcțio
neze la parametrii pro
iectați ; crearea sto
cului tehnic de che
restea pentru produc
ția de prefabricate in 
specificația dimensio
nală corespunzătoare, 
in vederea creșterii 
și folosirii eficiente a 
capacității de uscare ; 
extinderea secției pre
fabricate, avindu-se in 
vedere construirea a 
încă două camere de 
uscare similare cu cele 
existente; completa
rea fluxurilor tehno
logice cu unele ma
șini ; amenajarea ma
gaziei de produse fi
nite și a depozitului 
de materie primă ș.a.

Așa cum s-a subli
niat și cu prilejul 
schimbului de expe
riență, importantă este 
înțelegerea faptului că 
in fiecare întreprinde
re forestieră există 
posibilități pentru des
fășurarea unor activi
tăți cum sint uscarea 
cherestelei, croirea a- 
cesteia și a stratifica
telor, pentru prelua
rea chiar a unor fa
brici de PAL și pro
ducerea aburului teh
nologic, astfel inelt, in 
final, să se diminueze 
consumurile materiale 
și energetice si să se 
creeze condițiile ne
cesare pentru sporirea 
producției de mobilier,

vremea
Prognoza meteorologică pentru in

tervalul 9 aprilie, (ora 20) — 12 apri
lie, (ora 20). In țară ; Vremea va 
fi caldă, îndeosebi in sudul țării. Ce
rul va fi variabil, cu înnourări mai 
accentuate în a doua parte a inter
valului in regiunile vestice și sud- 
vestice. Se vor semnala ploi izolate 
la începutul intervalului in zonele 
de deal și de murite, iar în a doua 
parte a intervalului ploi care vor 
avea șl caracter de aversă, pe 
alocuri, in vestul și sud-vestul țării, 
Vîntul va sufla slab pină la mode
rat, eu unele intensificări din sec
torul sudic în vestul și sud-vestul 
țării. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 4 și 14 grade, iar cele 
maxime. în general, intre 18 și 28 
grade. In București : Vremea va fi 
caldă, cu cerul variabil. Vintul va 
sufla slab pină la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între 1 și 
11 grade, iar cele maxime între 26 
și 28 grade.

culante. Cu acest prilej se stabilesc 
măsurile ce trebuie luate și care 
apoi sint urmărite de bănci, de ce
lelalte inspecții specializate, care 
informează la analiza următoare a- 
supra modului cum s-au îndeplinit.

Adoptarea acestui stil de muncă, 
cu implicarea directă a organelor de 
partid, de urmărire riguroasă a în
deplinirii sarcinilor stabilite, pe bază 
de bilanț, a condus la întărirea răs
punderii factorilor de conducere din 
întreprinderi în organizarea și apli
carea autogestiunii economice și la 
obținerea unor rezultate bune. Ast
fel, de la 7,5 miliarde lei, cît repre
zentau stocurile supranormative la 
sfirșitul anului 1986, acestea s-au 
redus la 1,2 miliarde lei la 31 de
cembrie 1988, obținîndu-se deci o 
reducere de 84 la sută, din care 97 
la sută la materii prime și mate
riale. cele mai mari diminuări înre- 
gistrîndu-se la Combinatul Side
rurgic.

Avind în vedere volumul mare de 
piese de schimb existent in această 
mare unitate, precum și volumul 
mare de reparații curente și capita
le prevăzut a se efectua, directorul 
mecano-energetic este implicat direct 
în urmărirea evoluției stocului, cu 
nivelurile stabilite ne cele out uzine 
componente. Lichidarea treptată a 
stocurilor de piese de schimb peste 
necesar și prevenirea formării alto
ra au determinat Scăderea stocului 
în 1988 față de 1986 cu 27 la sută.
La finele anului trecut, 51 unități 

economice s-au încadrat în normele 
de stoc aprobate ; printre ele amin
tim : întreprinderile de sirmă, cuie 
și lanțuri, „Textila", de industriali
zare a laptelui, de construcții me
talice și de reparații auto din 
Tecuci. Altele au obținut reduceri 
substanțiale ale stocurilor, iar 29 de 
unităti economice s-au autofinantat, 
printre care întreprinderile de am
balaje metalice din Tecuci, de utilaje 
grele pentru construcții, poligrafică, 
de morărit. panificație și produse 
făinoase ș.a.

Efectul economic și financiar al 
acțiunii s-a materializat și în acce
lerarea vitezei de rotație a mijloa
celor materiale și bănești. In timp 
ce producția-marfă realizată in anul 
1988 a fost mai mare cu 6,2 la sută 
față de 1987, volumul creditelor a 
scăzut cu 12 la sută, situație ce 
confirmă că unitățile economice, 
aplicînd cu răspundere autogestiu- 
nea, au sporit fondurile proprii 
și-au echilibrat mai bine cheltuieli
le cu veniturile, ceea ce le-a permis 
unora să renunțe la folosirea credi
telor, iar altora să le reducă simțitor.

Așadar, viața confirmă justețea 
indicațiilor secretarului general al 
partidului, potrivit cărora trecerea 
cît mai accelerată a mijloacelor 
prin ciclul bani—marfă—bani este 
calea cea mai economică de asigu
rare a capacității de plată, de spo
rire a eficienței, care permite re
nunțarea la credite purtătoare de 
dobinzi și determină autofinanțarea.

Reducerea substanțială a stocurilor 
supranormative și a altor imobili
zări a avut ca efect și diminuarea 
creditelor restante CU aproape 75 la 
sută la sfirșitul anului trecut, față 
de anul. 1986, cu influență favorabilă 
asupra nivelului».■ dobînzilor penali
zatoare. Numai anul trecut, compa
rativ cu cel precedent, acestea au 
fost mai mici cu 180 milioane lei, 
ceea ce a contribuit la degrevarea 
costurilor și la sporirea eficienței.

In organizarea și derularea acțiu
nii de mai bună gospodărire a re
surselor și de evitare a suprastocă- 
rii am pus un accent deosebit și pe 
prevenirea formării altor stocuri. 
Așa se și explică faptul că am obți
nut și o reducere remarcabilă a 
stocurilor efective, volumul acestora 
fiind mai mic cu 25 la șută la 28 
februarie 1989, față de sfirșitul anu
lui 1986. Diminuări însemnate ș-au 
înregistrat la Combinatul Siderurgic, 
întreprinderile de Construcții Meta
lice Tecuci, „Laminorul" de tablă, 
„Textila", de reparații auto Tecuci, 
de producere și industrializare a le
gumelor și fructelor Tecuci.

în general, am pornit de la ideea 
că gospodărirea fondurilor materiale 
și bănești este un atribut al auto- 
conduccrii, 
și ca atare 
acțiune să 
muneii. Ea

pe seama compartimentelor contabile 
și financiare ; deși ele au rol impor
tant în acest angrenaj — de exigen
tă urmărire și control — fără co
laborarea cu partea tehnică nu se pot 
nici lichida, nici preveni neajunsu
rile. De altfel, însăși noțiunea de 
mecanism economico-financiar ne 
obligă să asigurăm o justă cooperare 
între latura economică și cea finan
ciară din întreprindere ; intre cele 
două noțiuni (economic și financiar) 
este o legătură dialectică, fiecare 
condiționîndu-se reciproc.

Sint și situații cind unii conducă
tori ai proceselor de producție soli
cită un volum mai mare de materii 
prime, materiale și piese de schimb, 
pentru ca apoi să nu le utilizeze 
decit în proporție redusă. A trebuit 
să combatem permanent tendința 
unora care cred că „e mai bine să 
prisosească decît să lipsească", fără 
să se gindească la faptul că resur
sele sînt planificate și repartizate 
conform cerințelor producției. Așa- 
zișii „gospodari pe banii statului" nu 
se gîndesc la nevoile altora, la con
secințele economice pe care le de
termină acest mod de lucru : se 
ocupă inutil spații de depozitare, 
unele materiale se degradează, al
tele rămin disponibile, fără utilizare, 
se imobilizează fonduri, se plătesc 
penalizări, se reduce eficienta acti
vității. De aceea, noi ne-am propus 
să acționăm intens nu numai pentru 
lichidarea 
„curățăm" 
ce nu mai 
loc la ceea ______ _______ __
drul mijloacelor normate. In acest 
sens am inventariat stocurile fără 
mișcare și disponibile din unități, 
s-au dat liste bazei de aprovizionare 
tehnico-materiale pentru redistri
buire, ceea ce a determinat o mai 
bună gospodărire a fondurilor mate
riale și financiare.

Lucrătorii din sucursala Galați a 
Băncii Naționale s-au străduit să 
aplice in bune condiții mecanismul 
economico-financiar, acțlonind prin 
pîrghiile bancare pentru determina
rea și sprijinirea întreprinderilor să 
aplice cu mai multă răspundere 
autogestiunea economică, să gos
podărească mai eficient fondurile 
materiale și bănești. încă din faza 
contractării necesarului de materii 
prime și materiale atragem atenția 
și urmărim ca întreprinderile să 
țină seama de mobilizarea in circui
tul productiv a stocurilor supranor
mative de materii prime și mate
riale existente. Ca atare, 
tăți au fost determinate 
la anumite aprovizionări 
prime și materiale, deși aveau re
partiții. în același timp, nu punem 
la dispoziția întreprinderilor credi
tele aprobate prin planurile de fi
nanțare decît corespunzător cu gra
dul de contractare a producției, 
excludem din drepturile de retribui
re producția realizată fără contracte, 
cea necorespunzătoare calitativ sau 
fără prețuri aprobate, acțiuni care 
contribuie la evitarea stocării pro
duselor finite. Pe de altă parte, la 
întreprinderile cu volum mare de 
stocuri am introdus supravegherea 
plăților, prevenind astfel creșterea 
nejustificată a acestora.

Paralel cu acțiunile întreprinse 
pentru lichidarea și prevenirea stocu
rilor supranormative. am luat măsuri 
pentru accelerarea încasării produ
selor livrate și a serviciilor pres
tate, pentru a asigura o cit mai bună 
capacitate de plată întreprinderilor 
și unităților economice, folosind cele 
mai operative instrumente și metode 
de decontare. Utilizăm intens dis
poziția de încasare cu decontare ime
diată, C.E.C.-U1 cu limită de sumă 
Si plățile planificate pentru trans
porturile efectuate, livrările de pro
duse agroalimentare, de gaze natu
rale, de mărfuri intre bazele de gross 
și unitățile de desfacere cu amă
nuntul. Anul trecut am transmis prin 
telex valori de zeci de miliarde lei, 
reprezentind aproape 55 la sută din 

numerar,

supranormativelor. ci să 
normativele de tot ceea 
este util, pentru a face 
ce este folositor in ca-

ție neterminată, produse finite. 
Această situație ne obligă să conti
nuăm cu mai multă fermitate ac
țiunile pentru introducerea in con
sumul productiv a materiilor prime, 
să fim mai exigenți cu cei însărci
nați să exercite controlul preventiv. 
Am stabilit măsuri pentru finaliza
rea producției neterminate, pentru 
livrarea mai operativă a produselor 
finite la intern și export. Mai avem 
însă multe de făcut pentru întărirea 
răspunderii compartimentelor func
ționale din întreprinderi, însărcinate 
cu atribuții de control preventiv, a 
propriului nostru aparat, care nu în
totdeauna a manifestat exigența ne
cesară pentru întronarea ordinii și 
disciplinei în gospodărirea fonduri
lor, în asigurarea eficienței acti
vității.

în același timp, ministerele de re
sort, centralele industriale și alți fac
tori de sinteză trebuie să funda
menteze mai realist normele de stoc 
și normativele financiare, ținînd sea
ma de particularitățile unor între
prinderi : șantierele navale, care au 
un ciclu lung de fabricație, ceea ce 
determină un volum mare de pro
ducție neterminată ; întreprinderile 
de prelucrare a lemnului, unde ma
terialul lemnos are nevoie de o pe
rioadă lungă de uscare și altele. De 
asemenea, consider că trebuie să se 
analizeze toate posibilitățile de „ru
pere" a blocării capacității de plată 
în lanț, acțiune care ar asigura o 
bună echilibrare financiară a unită
ților. Mecanismul trebuie să aibă o 
supapă de reglare temporară — care, 
de altfel. încă de la concepția sa a 
fost prevăzută •— intervenția tempo
rară a creditului. Apreciez că in
tervenția creditului pe documen
tele ce se află deja în circuitul ban
car ar rezolva problema si opinez 
pentru o asemenea soluție, deoarece 
prezintă cea mai sigură garanție că 
produsul a fost fabricat și livrat. Iar 
creditul respectiv., după ce și-a În
deplinit rolul de „supapă", va fi 
rambursat tot prin efectul său pro
priu, bineînțeles cu revederea ordi
nii de preferință și a reglementări
lor care să permită rambursarea lui 
din încasări.

Stan JIREAEANU
directorul sucursalei Calați 
a Băncii Naționale

unele uni- 
să renunțe 
cu materii 
aveau re-

al conducerii colectiye 
s-a insistat cg Ia această 
participe toți oamenii 
nu a fost lăsată numai

reprezentind aproape 55 la 
volumul decontărilor fără 
care au intrat in contul beneficia
rilor în aceeași zi sau cel tirziu a 
doua zi.

Sintem conștienți că rezultatele 
obținute nu trebuie să ne autoliniș- 
tească, că mai avem încă neajun
suri în propria activitate. In ju
dețul Galați, pe baza bilanțului de 
la 28 februarie 1989, a rezultat că 
mai slnt stocuri supranormative de 
materii prime Și materiale, produc-

A ști înseamnă a putea preveni
Sănătatea depinde în cea mai 

mare măsură de felul în care știm 
să ne hrănim, de anumite deprin
deri dobîndite încă din copilărie. 
Una din problemele cu care sînt 
confruntați specialiștii din cele mai 
multe țări este frecvența din ce in 
ce mai mare a diabetului, deși este 
dovedită posibilitatea prevenirii lui 
prin cunoașterea factorilor care il 
declanșează sau il favorizează. Prof, 
dr. docent Iulian Mincu, șeful ca
tedrei de profil și director al Cen
trului de diabet, nutriție și boli 
tabolice, ne informează cu cele 
recente progrese înregistrate 
acest domeniu.

Foarte mulți cititori doresc să 
dacă diabetul zaharat este ereditar 
sau nu și ce măsuri pot fi luate 
pentru a fi prevenit.

Mai întii o precizare : diabetul 
zaharat nu este o singură boală, așa 
cum crede în general populația, for
mele lui (clinice și etiopatogenetice) 
fiind multiple. Termenul de „boală" 
pare nepotrivit in general intrucît — 
cel puțin cit diabetul nu este com
plicat — pacientul disciplinat și 
corect îngrijit are aceleași posibili
tăți sociale, de muncă și viață ca 
oricare om nediabetic.

Dintre numeroasele forme de dia
bet ne referim pentru nespecialiști la 
două tipuri mari, legate la prima 
vedere de terapeutica aplicată, dar 
în mare parte deosebite mult și din 
punctul de vedere al cauzelor apa
riției lor. Astfel, diabetul de tip I 
este diabetul care se echilibrează 
numai prin administrare de insulină 
și care apare în general sub vîrsta 
de 40—45 de ani. In ce privește dia
betul de tip II, el apare la peste 45 
ani și pentru echilibrarea bolii nu 
este nevoie de insulină, regimul res
trictiv în calorii și mai sărac in 
glucide fiind adesea suficient pen
tru scăderea glicemiei ; sint insă și 
cazuri în care este nevoie, pentru 
echilibrare, de anumite medicamen
te administrate pe cale orală.

Printre multiplele cauze ale dia
betului de tip I găsim și o predis
poziție genetică în proporție de 
25—40 la sută. Cercetări moderne de 
genetică au dus la cunoașterea și 
stabilirea precisă a suportului ma
terial al transmiterii ereditare a a- 
cesțui tip de diabet. Astfel există 
cel puțin două locusuri genetice im
plicate in transmiterea susceptibili-

me- 
mai 

in
știe

tății pentru boală. Nu insistăm asu
pra acestor date, problema fiind 
prea complexă,

Ceea ce vreau numai să mențio
nez este că studii foarte reeente de
monstrează că posibilitatea de îm
bolnăvire este legată mult si de 
mediul extern, de factori din afara 
organismului, în așa măsură incit, 
în absența acestor factori din me
diul extern, boala poate să nu apară 
niciodată chiar la cei cu predispozi
ție ereditară. Intre acești factori a- 
mintim infecțiile virale (cu acțiune 
fie directă, fie indirectă), anumiți 
factori toxici, unii hormoni (cateco- 
laminele, glucocorticoizji, glucago-

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

nul etc.), factori imunologicl (anti
corpi antiinsulinici). alimentația ne
corespunzătoare (supraalimentația 
sau alimentația bogată in dulciuri) 
ș.a. Acești factori exogeni pot favo
riza apariția diabetului și în unele 
situații in care nu există moștenire 
genetică, mai ales atunci cind orga
nismul se găsește în situații de 
areactivitate. Aceste situații se gă
sesc mai ales la copii, adolescenți și 
tineri, deci in perioade de viată în 
care metabollsmele intermediare 
sint ușor influențabile de către fac
tori de mediu agresivi. Dacă se tine 
seama de toate aceste noi date și 
se iau măsuri de prevenire chiar în 
situațiile cu predispoziție ereditare, 
boala poate să nu apară niciodată. 
Așa se și explică de ce copiii unor 
diabetici nu fac niciodată diabet.

în diabetul de tip II. care apare 
la virsta de peste 45 de ani. cauzele 
sjnt diferite de cele de la tipul I, o- 
bezitatea fiind cea care joacă un rol 
deosebit în declanșarea bolii. Peste 
85—90 la sută dintre suferinzii cu 
diabet de tip II au fost sau sînt 
obezi. Obezitatea se datorește in 
primul rînd supraălimentației, în al 
doilea rînd sedentarismului, lipsei 
de mișcare și numai rareori inter
vin și alte modificări hormonale (ca 
hipotiroidia. menopauza etc.). Dacă 
insă se iau măsuri din timp pentru 
combaterea obezității, fumatului, al

coolismului, stressului etc. se poate 
preveni în mod sigur instalarea dia
betului și a complicațiilor lui. Aces
te măsuri devin cu atît mai impe
rioase cu cit se avansează în vîrstă. 
Pentru că virsta aduce prin ea în
săși tulburări de secreție ale insuli
nei, predispunînd astfel mai ușor la 
apariția diabetului-

Marile progrese medicale înregis
trate in ultimii ani au înlăturat deei 
atitudinea fatalistă în fata acestei 
boli, considerate ereditară, și prin 
urmare de neevitat, demonstrindu-se 
că in mare măsură depinde de noi 
înșine să nu dobindim un diabet 
chiar și în situația unei moșteniri 
genetice.

Din acest punct de vedere, viitorul 
diabetului zaharat poate fi deja pre
vizibil. Astfel, evitarea pe cit posi
bil a factorilor agresivi din mediul 
exterior în diabetul de tip I (ma
ladii virale, reacțiile imune și auto- 
imune secundare, factorii toxici etc.) 
deține in mod sigur un rol deosebit. 
In diabetul de tip II se poate afir
ma aproape cu certitudine că evita
rea obezității, fumatului, alcoolismu
lui, stressului previne diabetul.

In viitorul îndepărtat, mai ales 
pentru diabetul de tip I, se preconi
zează o serie de atitudini de preve
nire, de la vaccinarea eventuală a 
tuturor copiilor împotriva infecțiilor 
virale pancreatotrope sau tratamen
tul autoimun. pină la transplantul 
de celule beta sau de pancreas arti
ficial in cazul in care diabetul za
harat a apărut ; toate acestea sînt 
experiment» în curs de efectuare 
care permit de pe acum concluzia 
că viitorul stagnării acestei forme de 
diabet nu este departe. In ce pri
vește evitarea diabetului de tip II, 
el se va baza și in viitor pe măsu
rile preventive actuale, prevenire 
valabilă și pentru alte boli cronice 
cu largă răspîndire, cum sint cele 
cardiovasculare, de exemplu, dar nu 
numai ele.

Considerăm — a apreciat in în
cheiere interlocutorul — că o popu
lație prevenită, în cunoștință de 
cauză, deci informată, este o popu
lație activă șl deosebit de receptivă, 
care va ști cum să iși organizeze 
sau alcătuiască modul de viată pen
tru a preveni diabetul in interesul 
propriei sănătăți și al societății.

Elena MANTU

Informații sportive

FOTBAL. în cadrul etapei a 22-a 
a Diviziei A la fotbal, ieri s-a dis
putat meciul dintre ASA Tg. Mureș 
si Dinamo București. încheiat cu 
scorul de 7—2 (3—0) în favoarea 
fotbaliștilor bucuresteni. Celelalte 8 
partide se dispută azi. de la ora 17. 
după următorul program : FC Bihor
— FC Inter ; Victoria — FC 
Argeș ; Sport Club Bacău — Rapid ; 
FC Farul — Universitatea Cluj- 
Napoca : Oțelul — Sportul studen
țesc ; Flacăra — Corvinul ; FCM 
Brașov — FC Oît ; Steaua — Uni
versitatea Craiova.

HANDBAL. Ieri. în Sala „Dacia" 
din Buzău, s-a disputat meciul dintre 
formația Dinamo București și echipa 
franceză U.S. ’Creteil, prima manșă 
a semifinalei „Cupei cupelor" la 
handbal masculin. Partida s-a în
cheiat cu victoria handbaliștilor 
români, cu scorul de 28—19 (10—10). 
Returul va avea loc la sfirșitul săp- 
tămlnii viitoare în Franța.I

NATAȚIE. în cadrul campionate
lor republicane de înot în bazin a- 
coperit (25 m), de la Sibiu, tînăra 
sportivă sibiancă Livia Copariu a 
stabilit cele mai bune performante 
mondiale la 100 m liber cu 53”48/ 
100 și la 100 m mixt cu l’02”73/100.

• în Capitală se vor desfășura 
astăzi, incepind de la ora 10. fina
lele celei de-a 18-a ediții a competi
ției internaționale de box „Centura 
de aur". în ordinea celor 12 cate
gorii (de la semimuscă la supergrea) 
se vor întîlni următoarele perechi : 
Petrică Paraschiv — Nsan Muncian 
(U.R.S.S), Nicolae Aliuță — Iuri 
Abraciakov (U.R.S.S.). Timofei 
Skriabin (U.R.S.S.) — Marcelică Tu- 
doriu. Kibar Tatar (Turcia) — Da
niel Dumitrescu, Giani Gogol — 
Constantin Tsiu (U.R.S.S.). Fran- 
cisc Vaștag — Vladimir Eres- 
cenko (U.R.S.S.), Israel Akopkohian 
(U.R.S.S.) — Rudei Obreja, Andrei 
Kurniavka (U.R.S.S.) — Doru Mari- 
cescu, Vasile Damian — Julio Quin
tana (Cuba), Iurii Vaulin (U.R.S.S.)
— Luis Azucuy (Cuba), Micloș Paizs
— Alexandr Mirosnicenko (U.R.S.S.).

După cum anunță organizatorii, în 
cazul că vremea va fi frumoasă me
ciurile vor avea loc in aer liber în 
„potcoava" stadionului Giulești. (în 
caz de timp nefavorabil, gala fina
lelor se va desfășura în sala 
„Rapid").

TENIS DE MASA. In turul patru 
al probei de simplu femei din ca- 
drul campionatelor mondiale de te
nis de masă de la Dortmund. Otilia 
Bădescu (România) a intrecut-o cu 
3—0 (21—15, 21—15, 21—16) pe Lee 
Tae Jo (Coreea de Sud).

GIMNASTICĂ. Proba feminină 
din cadrul concursului internațional 
de gimnastică de la Cottbus (R.D. 
Germană) a fost cîștlgată de ameri
cana Brandy Johnson cu 38,925 
puncte, urmată de Maria Neculită 
(România) — 38,725 puncte. Lori 
Strong (Canada) — 38,350 puncte. 
Camelia Mîndricel (România) — 
38,200 puncte. Diana Schroder 
(R.D.G) — 37,925 puncte etc.

HOCHEI • In ziua a patra a cam
pionatelor europene de hochei pe 
gheață pentru juniori de la Kiev 
au fost consemnate următoarele re
zultate : Norvegia — România 12—4, 
Cehoslovacia — Elveția 19—1, 
U.R.S.S. — R.F. Germania 7—1, Sue
dia — Finlanda 5—5. • La campiona
tul mondial de hochei pe gheață 
(grupa B). ce se desfășoară in Nor
vegia. selecționata Franței a învins 
cu scorul de 5—2 (0—0, 2—0. 3—2) 
formația Elveției. Alte rezultate : 
Italia — Japonia 6—0 (2—0, 3—0, 
1—0) ; R.D. Germană — Danemarca 
9—0 (3—0. 5-0. 1—0). După cinci 
etape. în clasament se menține lide
ră echipa Norvegiei (10 puncte), ur
mată de Franța si Italia (cu cîte 7 
puncte). © în meci amical, la 
Stuttgart. Canada — R.F. Germania 
7—3 (1—2. 3—0, 3—1).

BASCHET. „Cupa campionilor eu
ropeni" la baschet masculin a fost 
cucerită la actuala ediție de echipa 
Jugoplastika Split, care, în finala 
disputată la Miinehen. a întrecut cu 
scorul de 75—69 (35—35) formația 
Maccabi Tel Aviv. Au asistat peste 
12 000 de spectatori. în partida pen
tru locurile 3—4. echipa Aris Salo
nic a învins cu scorul de 88—71 
(48—38) formația B.C. Barcelona.



ROMANIA, PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU 
acțiuni ferme, consecvente consecrate sacii si mtelegerii
COMENTARII Șl APRECIERI ALE PRESEI INTERNAȚIONALE

Activitatea constructivă, dinamică desfășurată de România pe arena 
Inteinațională, demersurile și inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu 
vizind făurirea uriei lumi a păcii, înțelegerii și cooperării intre națiuni, 
a unei lumi eliberate de pericolul unei conflagrații pustiitoare sint am
plu reflectate in continuare de publicații din diferite țări.

Mijloace de informare în masă de peste hotare pun în evidență, 
totodată, dezvoltarea impetuoasă a țării noastre in anii construcției so
cialiste, cu precădere 
ridicarea continuă a 
poporului nostru.

ale Româ-înfăptuirile mărețe 
niei. evoluția sa impresionantă în 
cîteva decenii de Ia stadiul de 
țară agrară cu o economie înapo
iată la stadiul de țară mediu dez
voltată. puternic industrializată, 
confirmă realismul și justețea 
Ideilor și concepțiilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu, personali
tate politică proeminentă a lumii 
contemporane — se arată în arti
colul „O gîndire nouă, profund 
științifică și umanistă", publicat de 
ziarul „AL AHRAM" din Egipt.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
«-a consacrat ca un gînditor de 
seamă în mișcarea de idei con
temporană — continuă cotidianul. 
Filozofia sa politică, de esență ma- 
terialist-dialectică și istorică, îm
bină rigoarea științifică, vocația 
teoretică cu cunoașterea vie a 
practicii sociale, spiritul realist cu 
cel vizionar, aplicarea creatoare a 
legilor și principiilor generale ale 
dezvoltării societății la tradițiile și 
specificul României, al noii orîn- 
duiri în curs de edificare în țara sa. 
Ideile pe care le dezvoltă au însă 
nu numai o valoare de interes na
țional. gi abordează și căile posi
bile de evoluție și progres ale na
țiunilor în lumea de azi și de 
miine.

O mare importantă teoretică și 
practică prezintă concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind depășirea stadiului de țară in 
curs de dezvoltare și intrarea în 
rîndul țărilor cu dezvoltare medie 
prin efortul propriu al națiunii.

Amploarea și complexitatea pro
cesului constructiv determină — 
potrivit concepției președintelui 
Nicolae Ceaușescu — instituirea 
unui atotcuprinzător sistem al de
mocrației reprezentative și directe, 
participarea tuturor oamenilor 
muncii la conducerea vieții econo
mice și sociale. Deviza conducerii 
politice și de stat în România este 
„împreună cu poporul și pentru 
popor". Telul suprem al politicii 
statului român este bunăstarea și 
fericirea poporului.

O asemenea prioritate — relevă 
„AI Ahrafri" — sptine totul despre 
esența umanistă a gîndirii și 
acțiunii președintelui României. 
Patriotismul președintelui 
Nicolae Ceaușescu se manifestă în 
marea prețuire ce o acordă isto
riei țării sale, valorilor ei de cul
tură și civilizație, calităților po
porului român de străveche sorgin
te daco-romană. în tot ceea ce în
treprinde cu geniul său creator 
pentru binele patriei pe care o 
conduce de aproape 24 de ani. cu 
realizări fără egal. bucurîndu-se 
de deplina adeziune și unitate a 
poporului.

Ținind seama de lecția aspră a 
Istoriei, de lunga perioadă de do
minație și ingerințe străine, care 
au întîrziat dezvoltarea României, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
susține cu exemplară pasiune drep
tul sacru al poporului român și al 
tuturor popoarelor lumii la liber
tate și independență, la suverani
tatea națională. Realizarea păcii, a 
destinderii, dezarmării, cooperării 
internaționale, făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pentru care 
luptă șeful statului român se bucu
ră de un larg prestigiu internațio
nal, dovadă — audiența, practic, 
planetară a ideilor sale — subli
niază in încheiere ziarul egiptean.

Politica externă a României, ela
borată și fundamentată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. per
sonalitate politică ce și-a dedicat 
întreaga viată și activitate slujirii 
păcii și înțelegerii internaționale, 
își dezvăluie prin excelență țelu
rile și valențele umaniste în ce 
privește concepția și demersul con
cret pentru pacea și securitatea 
popoarelor — evidențiază, intr-un 
amplu articol, ziarul pakistanez 
„DAILY NEWS". Obiectivul spre 
care țintește întreaga strategie ro
mânească a păcii îl constituie res
pectarea dreptului inalienabil al 
omului la viață, la dezvoltare li
beră. In viziunea șefului statului 
român — relevă ziarul —. marele 
comandament al contemporaneită
ții îl reprezintă preîntîmpinarea 
unui nou război mondial, care ar 
duce la distrugerea civilizației și a 
înseși condițiilor menținerii vieții 
•pe Pămint. Nimic nu este astăzi de 
mai mare semnificație umanistă, 
de mai mare valoare morală, decit

marile realizări ale „Epocii Nicolae Ceaușescu", 
nivelului de civilizație materială și spirituală alcivilizație materială și spirituală al 

ocrotirea vieții in fața pericolului 
nuclear.

Președintele 
a afirmat, cu 
faptul că, in 
armelor nucleare, a altor arme de 
distrugere in masă, nu există decit 
o singură cale, o singură politică 
— aceea a renunțării cu desăvirșire 
la forță, la război, a realizării 
unei noi gindiri și a unei politici 
noi, democratice, care să excludă 
forța și războiul 
țională.

In continuare, 
prezintă direcții 
românesc de dezarmare.

Se relevă că. din inițiativa pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. 
România a oferit întregii lumi un 
exemplu concret, procedind, încă 

Nicolae Ceaușescu 
numeroase prilejuri, 
condițiile existenței

din viața intema-

ziarul pakistanez 
ale programului

9> O gîndire politică nouă, profund științifică 
și umanistă • Demersuri consecvente, iniția
tive multiple în slujba cauzei securității in
ternaționale 9> în centrul preocupărilor pe 
plan intern - omul, satisfacerea nevoilor sale 
• Egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor 
României, o realitate a întregii vieți politico- 

sociale

din 1979, la măsuri de reducere a 
bugetelor militare.

în concepția conducătorului 
României, baza legăturilor de co
laborare și înțelegere între statele 
lumii o constituie stricta respectare 
a principiilor independentei și su
veranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, re
nunțării la forță si la amenința
rea cu forța — subliniază ziarul.

Numele președintelui 
Nicolae Ceaușescu este strins aso
ciat astăzi pe plan internațional 
luptei pentru generalizarea acestor 
principii la scară mondială. Româ
nia oferind un exemplu de con
duită prin așezarea relațiilor sale 
cu celelalte țări pe asemenea nor
me fundamentale ale dreptului in
ternațional — conchide ..Daily 
News", arătînd că în strategia de 
pace a șefului statului român rolul- 
primordial revine popoarelor, fău
ritoare ale istoriei, nu numai în 
cadrul fiecărei națiuni, ci și în pe
rimetrul destinului comun al uma
nității.

România, țară a Europei, care se 
dezvoltă impetuos, a obținut rin ul
tima perioadă importante realizări 
pe multiple planuri — evidențiază 
intr-un amplu articol ziarul 
„MEYDAN" din Turcia.

Dezvoltarea României în ultimii 
peste 23 de ani — subliniază coti
dianul — a fost gîndită într-o vi
ziune avînd in centrul preocupări
lor sale omul, satisfacerea tot mai 
deplină a nevoilor lui materiale și 
spirituale.

Referindu-se la politica de dez
voltare armonioasă și echilibrată a 
forțelor de producție pe întreg te
ritoriul țării, politică, inaugurată 
de istoricul forum politic din anul 
1965 — Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român — zia
rul turc relevă că ideea principală 
a acesteia o constituie realizarea 
unui echilibru dinamic, la un nivel 
de modernitate mereu mai înalt, 
între populație, dezvoltare și me
diul ambiant Menirea acestei ac
țiuni este să dinamizeze și să orien
teze unitar dezvoltarea întregii re
țele de localități urbane și rurale, 
avindu-se în vedere, totodată, dez
voltarea generală a infrastructurii 
pe plan național, astfel incit aceasta 
să corespundă necesităților de per
spectivă ale societății românești — 
se arată in articol. Ca rezultat al 
aplicării acestei politici, în Româ
nia au avut loc impresionante 
transformări calitative ale întregu
lui mediu construit. Numărul ora
șelor a sporit de la 183 în 1965 la 
237 în prezent. In aceeași perioadă, 
populația urbană a crescut consi
derabil. reprezentînd astăzi circa 53 
la sută din totalul populației tării.

iX.... i A 3 •

OUI» Uș

H/- iji 3 

&<> t**f*tt ****•£

Jr (Vjtâ

Programul românesc de organi
zare și sistematizare a teritoriului, 
a localităților este, așadar, un act 
menit să conducă la creșterea con
tinuă a bunăstării materiale și spi
rituale a populației și — în spiri
tul celui mai autentic democratism
— la dezvoltarea generală a tutu
ror zonelor și localităților tării, la 
apropierea treptată a condițiilor de 
muncă șl de viață ale satelor de 
cele de la orașe — subliniază „Mey- 
dan“ in încheiere.

Sub titlul „Realitățile vii ale 
României", ziarul „ELIMA‘(. din 
Zair, a publicat un articol în care 
este pusă în evidență asigurarea in 
țara noastră a unei adevărate ega
lități a cetățenilor, fără deosebire 
de naționalitate. în primul rînd 
prin realizarea unor condiții co
respunzătoare de muncă și de via
ță, prin garantarea dreptului la 
muncă, la învățătură, la cultură, la 
o viață demnă. Printr-o consecven
tă politică de creștere echilibrată 
a economiei — se relevă în articol
— s-a asigurat dezvoltarea indus
triei, a agriculturii și a celorlalte 
ramuri ale producției materiale pe 
întreg teritoriul țării.

O caracteristică a României a 
fost conviețuirea pașnică, lupta 
unită pentru drepturi și libertăți, 
împotriva dominației străiiîe. A- 
ceste bogate tradiții ale unității și 
solidarității umane au fost dezvol
tate de statul socialist, care a reali
zat, printr-o politică fermă de li
bertate socială și națională, rezol
varea democratică a problemei na
ționale în România.

Cotidianul prezintă date statis
tice care reflectă materializarea 
egalității în drepturi a tuturor ce
tățenilor României, fără nici un fel 
de deosebire. în toate domeniile 
vieții sociale, cît și în privința 
drepturilor omului.

Pe planul vieții politice — se a- 
rată în context — egalitatea în 
drepturi se asigură prin reprezen
tarea corespunzătoare a cetățenilor 
în toate organele politice, de stat și 
obștești, asigurîndu-li-se posibilita
tea neîngrădită de a participa la 
conducerea treburilor politice.

Ziarul zairez evidențiază. în 
cluzie. faptul că în România 
asigurate, deopotrivă, pentru 
fiii patriei ridicarea nivelului ge
neral de civilizație, crearea celor 
mai bune condiții de muncă, de 
viață, de învățămînt. in strînsă le
gătură cu dezvoltarea forțelor de 
producție, cu progresul general al 
societății socialiste.

Istoria românilor este istoria 
unui popor așezat temeinic pe una 
și aceeași vatră, pe care și-a afir
mat propriul mod de existentă, de 
civilizație materială și spirituală. 

con- 
sînt 
toți

realizînd creații originale care au 
intrat de mult în patrimoniul cul
turii universale — relevă, în artico
lul „România — permanență istori
că și dezvoltare economică". ziarul 
..MONTREAL DAILY NEWS" din 
Canada.

Manifestîndu-se ca popor unitar 
pe teritoriul tradițional a! Daciei, 
românii și-au păstrat neîntrerupt 
continuitatea vieții materiale, co
munitatea etnico-lingvistică și cul- 
tural-spirituală. ki ciuda tuturor 
greutăților cărora au trebuit să le 
facă față.

Pentru România modernă — con
tinuă cotidianul canadian — indus
trializarea a reprezentat o strategie 
fundamentală, o parte însemnată a 
venitului național — circa o treime
— alocîndu-se pentru dezvoltare. 
Pe această bază, volumul produc
ției industriale a cunoscut impor
tante creșteri, fiind astăzi de 120 de 
ori mai mare decit în 1945 : s-au 
creat peste 180 de zone și platfor
me industriale noi în toate regiu
nile țării : s-au dezvoltat puternic 
toate ramurile industriei, mai ales 
cele purtătoare ale progresului 
tehnic și' care asigură o valorificare 
șuperioară a -resurselor țării.

Principiul strategic al creșterii e- 
conomice — realizat la cole înalte
— constă în efectuarea unor aseme
nea schimbări de structură incit să 
se garanteze cetățenilor de pe în
treg cuprinsul tării șanse realmen
te egale în toate sferele de activi
tate — politică, economică, social- 
culturală.

Această etică a progresului mul
tilateral și-a găsit expresia în poli
tica de dezvoltare armonioasă si 
echilibrată a forțelor de producție 
în toate zonele și județele țării, o 
politică ce se caracterizează prin 
originalitate și inventivitate — 
subliniază „Montreal Daily News".

Intr-un amplu articol consacrat 
țării noastre, ziarul „NOTITARDE" 
din Venezuela subliniază vechimea 
șl continuitatea statală a românilor 
pe teritoriul patriei, precum și 
principalele momente din viața fră- 
mîntată a țării, care au pregătit și 
s-au concretizat în făurirea statu
lui național unitar român, realizat 
prin voința și lupta întregului po
por. ca o expresie a unei necesități 
istorice obiective. în continuare, 
cotidianul arată : De Ia 23 August 
1944. poporul român a intrat într-o 
nouă etapă a dezvoltării sale mul
timilenare. aceea de edificare a so
cietății socialiste.

Strategia multilaterală a Româ
niei socialiste a asigurat creșterea 
în ritmuri fără precedent a avuției 
naționale. Perfecționarea organizării 
și conducerii vieții sociale a asigu
rat un cadru amplu democratic afir
mării plenare a personalității uma
ne in condițiile existenței unei de
pline egalități în drepturi a tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de na
ționalitate.

în lumea contemporană — evi
dențiază ziarul vepezuelean — 
România a adus și aduce un mesaj 
de pace și înțelegere, militind con
secvent pentru respectarea inde
pendenței națiunilor, pentru dezar
mare. în primul rînd nucleară, pen
tru cooperare și securitate, o poli
tică întru totul adecvată intereselor 
poporului român, intereselor tutu
ror popoarelor, o politică ale cărei 
rădăcini coboară profund în istorie.

(Agerpres)

VENEZUELA: Deschiderea 

Tirgului Internațional 

de la Valencia
CARACAS 8 (Agerpres). — $l-a 

deschis porțile cea de-a XlV-a ediție 
a Tirgului Internațional de la Va
lencia — Venezuela.

România participă la actuala ediție 
cu un stand propriu, in care pre
zintă produse comercializate'de I.C.E. 
„Universal-Autotractor", „Chimica", 
„Mașinexport", „TehnoexpOrt" și 
„Electronum". Standul țării. noastre 
a fost vizitat imediat după inaugu
rare de ministrul dezvoltării al Ve- 
nezuelei, care a exprimat aprecieri 
la adresa produselor prezentate.

Comunicat 
vietnamezo-cehoslovac

HANOI 8 (Agerpres). — Comu
nicatul privind vizita prietenească 
de lucru a secretarului general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Milos 
Jakes, în R.S. Vietnam și. convorbi
rile cu secretarul general al C.C. al 
P.C. din Vietnam, Nguyen Van Linh, 
evidențiază că, în opinia părților, 
lupta pentru pace, pentru încetarea 
cursei înarmărilor și eliminarea 
pericolului unei catastrofe, nucleare 
reprezintă sarcina prioritară a în
tregii omeniri — transmite agenția 
C.T.K.

In timpul vizitei au fost semnate 
programul pe termen lung de cola
borare economică și tehnico-științi- 
fică pe perioada pînă in anul 2000, 
alte documente privind colaborarea 
bilaterală în aceste domenii.

olanda t împotriva 
modernizării armelor nucleare 

cu rază scurtă de acțiune
HAGA 8 (Agerpres). — Comuniștii 

olandezi se pronunță împotriva mo
dernizării armelor nucleare cu rază 
scurtă de acțiune și în favoarea edi
ficării unei Europe denuclearizate, 
a declarat președintele Partidului 
Comunist din Olanda, Elli Izeboud, 
în cuvîntarea rostită la deschiderea 
celui de-al XXXI-lea Congres al 
partidului, ale. cărui lucrări se des
fășoară în localitatea Amersfoort. 
E. Izeboud — relatează agenția 
A.D.N. — a subliniat necesitatea 
unor noi pași în direcția destinderii 
și asigurării păcii și, în context, a 
evidențiat că la aceste eforturi tre
buie să contribuie activ țările mici 
și mijlocii.

Referindu-se la problemele inter
ne, președintele P.C-O. a arătat că 
oamenii muncii din Olanda acțio
nează. tot mai- ferm împotriva încer
cărilor de limitare a cuceririlor..lor 
pe plan'social și a drepturilor demo
cratice, formînd in acest scop un 
front comun cu alte forțe politice 
ale țării.

ORIENTUL MIJLOCIU
• In favoarea convocării 
unei conferințe internațio

nale de pace
BRAZAVILLE 8 (Agerpres). — 

Comunicatul dat publicității la Bra- 
zaville în urma vizitei președintelui 
Statului Palestina, Yasser Arafat, și 
a convorbirilor cu președintele R.P. 
Congo, Denis Sassou Nguesso, con
sideră imperios necesară organiza
rea unei conferințe internaționale 
consacrate reglementării pe cale 
pașnică a situației din Orientul Mij
lociu, cu participarea celor cinci țări 
membre ale Consiliului de Secu
ritate și a tuturor părților interesa
te, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. In urma exa
minării situației din sudul continen
tului african, părțile și-au exprimat 
îngrijorarea în legătură cu luptele 
din Namibia si au adresat comuni
tății internaționale apelul să spriji
ne procesul de decolonizare în acest 
teritoriu.

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Observatorul permanent ăl Ligii 
Arabe la O.N.U., Clovis Maksoud, a 
respins propunerile prezentate de 
premierul israelian Yitzhak Shamir 
în cadrul convorbirilor cu președin
tele George Bush, apreciind că orga
nizarea de alegeri în Cisiordania si 
Gaza în condiții de ocupație repre
zintă o încercare de a bloca orice 
posibilă opțiune de pace — infor
mează agenția T.A.P. Israelul tre
buie să se retragă din teritoriile 
ocupate, iar poporului palestinian să 
i se permită exercitarea dreptului la 
autodeterminare, inclusiv a dreptu
lui la un stat palestinian indepen
dent — a spus el.

Evoluția evenimentelor din Namibia
• Consultări între membrii Consiliului de Securitate • Re
gimul din R.S.A. a decis suspendarea aplicării Rezoluției 435
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 

— La Națiunile Unite au avut loc 
consultări ale membrilor Consiliului 
de Securitate în legătură cu situația 
din Namibia. A fost prezentat un 
raport al secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, în 
care se arată că ciocnirile dintre 
forțele armate sud-africane și ale
S.W.A.P.O. continuă să suscite în
grijorare, impunindu-se adoptarea 
de măsuri urgente pentru încetarea 
focului și normalizarea situației. Ra
portul conține o serie de propuneri 
in acest sens.

Consiliul de Securitate și-a expri
mat sprijinul față de eforturile 
secretarului general al O.N.U. În
dreptate spre soluționarea situației 
din Namibia.

HARARE 8 (Agerpres). — Regimul 
din R.S.A. a decis suspendarea apli
cării Rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U. privind deco
lonizarea Namibiei — informează din 
Harare agențiile Prensa Latina și 
Taniug. Măsura în acest sens a fost 
anunțată de guvernatorul general

Declarații privind retragerea trupelor vietnameze 
din Kampuchia

Vietnamul a anunțat că își va re
trage toate trupele din Kampuchia 
pînă Ia sfirșitul lunii septembrie 1989. 
sub „control și supraveghere interna
ționale". anunță agențiile de presă 
V.N.A., China Nouă și T.A.S.S.

Potrivit agenției vietnameze V.N.A., 
ministrul de externe vietnamez, 
Nguyen Co Thach, a declarat, la o 
conferință de presă, că decizia țării 
sale de a-și retrage toate trupele din 
Kampuchia pină la sfirșitul lunii 
septembrie este conformă acorduri
lor realizate în cadrul celor două în- 
tîlniri neoficiale de Ia Jakarta (JIM) 
și angajamentelor Chinei și altor 
părți interesate.

într-o declarație comună — difuza
tă de agențiile de presă — guver
nele Vietnamului, Laosului și R.P. 
Kampuchia cer să se „pună capăt 
amestecului străin și ajutorului mili
tar" destinat tuturor părților kam-

„Politica S.U.A. este contrară eforturilor 
de pace în America Centrală"
O declarație a președintelui Republicii Nicaragua

MANAGUA 8 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Managua, pre
ședintele Republicii Nicaragua. Da
niel Ortega, a afirmat că politica 
promovată de S.U.A. în regiune — 
care se opune eforturilor de pace in 
America Centrală ale „Grupului de 
lu Qontadora". precum și Acordului 
de pace semnat în august 1987 la 
Ciudad de Guatemala — rămîne prin
cipalul obstacol în calea procesului 
de reconciliere națională în Nicara
gua.

Situația economică a țărilor în curs de dezvoltare 
este agravată de fenomenele protecționisle

ROMA 8 (Agerpres); — Țările în 
curs de dezvoltare vor trebui să 
cheltuiască anul acesta mai mult cu 
5 miliarde dolari pentru importurile 
de produse agroalimentare — s-a 
subliniat in cadrul lucrărilor Comi
tetului pentru Securitate Alimenta
ră, organism din cadrul F.A.O. Di
rectorul Departamentului pentru 
politica economică și socială al 
F.A.O. — relatează agenția A.N.S.A.
— a declarat, la încheierea reuniu
nii de la Roma a comitetului, că si
tuația alimentară mondială va con
tinua să fie precară in sezonul 
1989—1990, în pofida unor semne 
pozitive în Africa, unde producția 
alimentară a crescut cu 3 la sută în 
1988 față de anul precedent. In con
dițiile scăderii producției mondiale
— a spus el — nivelul fondului ali

ADDIS ABEBA

Sesiunea Comisiei Economice a O.N.U. pentru Africa
ADDIS ABEBA 8 (Agerpres). — 

In cadrul lucrărilor celei de-a 24-a 
sesiuni a Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Africa (E.C.A.), 
reunind miniștrii pentru problemele 
economice, planificării și dezvoltă
rii din țările membre, au fost pre
zentate date care ilustrează că pro
gramele de reformă structurală 
propuse de F.M.I. și Banca Mondială 
nu au nici o valoare economică — 
transmite agenția Taniug. Tabelele 
statistice pregătite de E.C.A., sub 
forma unui document separat pen
tru discuții, arată că țările africane 
care au aplicat cu consecventă 
„rețetele" F.M.I. și Băncii Mondiale 
au înregistrat o creștere negativă in 

(sud-african) al Namibiei. Louis 
Pienaar. A fost hotărită. totodată, 
anularea convorbirilor cu , trimisul 
special al Națiunilor Unite. Martti 
Ahtisaari, asupra problemelor prac
tice privind aplicarea Rezoluției 435 
a Consiliului de Securitate, adaugă 
agenția A.D.N.

Decizia autorităților Africii de Sud 
vine in contradicție cu acordurile 
privind accesul Namibiei la indepen
dentă. la care si-a dat consimțămîn- 
tul si regimul de la Pretoria.

LUANDA 8 (Agerpres). — Potrivit 
agenției Angop, în luptele împotriva
S. W.A.P.O., în nordul Namibiei, re
gimul de la Pretoria a folosit „esca- 
droane ale morții" — detașamente 
speciale de luptă împotriva insurgen
ților — și șase batalioane sud-afri- 
cane sprijinite de transportoare blin
date. tancuri, avioane și elicoptere’de 
luptă. Aceste forțe au fost desfășu
rate pe o fîșie de 500 kilometri de-a 
lungul frontierei cu Angola, mențio
nează agenția citată, preluată de
T. A.S.S.

puchiene. pînă Ia sfirșitul lunii sep
tembrie 1989, in conformitate cu re
zoluțiile și angajamentele deja asu
mate. Toate aceste măsuri — inclusiv 
retragerea tuturor trupelor vietna
meze din Kampuchia — trebuie să 
fie realizate sub „supraveghere și 
control internațional".

Retragerea totală a forțelor vietna
meze. incetarea amestecului străin șl 
a ajutorului militar „vor pune capăt 
războiului civil și vor stimula părțile 
kampuchiene să reglementeze aspec
tele interne ale problemelor" — se 
relevă în declarația comună.

Documentul menționat cere să se 
încurajeze întîlnirea dintre primul - 
ministru al regimului de la Pnom 
Penh, Hun Sen, și Norodom Sianuk. 
președintele Kampuchiei Democrate, 
precum și cele dintre părțile kampu
chiene în vederea realizării, la o dată 
apropiată, a unui acord privind re
glementarea problemei kampuchiene.

Recenta decizie a Administrației 
nord-americane de a continua aju
torul destinat forțelor „contras" con
stituie un mare risc pentru pașii tă
cuți în direcția realizării unei regle
mentări pașnice in regiune — a spus 
șeful statului -ntcaraguan. —
■ El■ a ’■reafirmat; totodată, disponîr 
bilitatea guvernului nicaraguan de a 
dialoga direct cu S.U.A. în scopul 
normalizării relațiilor bilaterale, in
formează agenția A.D.N.

mentar pentru ajutor va scădea cu 
25 la sută.

In raportul final al reuniunii ee 
apreciază că nivelul rezervelor mon
diale de urgentă este critic. Se re
levă, de asemenea, că situația eco
nomică a țărilor în curs de dezvol
tare este agravată de povara dato
riei lor externe, de menținerea unor 
dobînzi ridicate, deteriorarea ter
menilor de schimb, diminuarea ex
porturilor și agravarea. fenomenului 
protectionist din comerțul interna
țional. Raportul comitetului denun
ță, totodată, efectele negative pro
vocate în „lumea a treia" de progra
mele de ajustări structurale elabo
rate de Banca Mondială și Fondul 
Monetar International, mai cu seamă 
în ce privește reducerile de subsidii 
agricole.

medie de 1,53 Ia sută în perioada 
1980—1987. Potrivit acelorași. ..Statis
tici, țările continentului care.au pus 
în practică „rețetele" F.M.I. și 
Băncii Mondiale cu anumite limitări 
au cunoscut o creștere pozitivă 
medie de 1,22 la sută. In schimb, 
toate celelalte state africane care au 
ignorat programele recomandate de 
F.M.I. și Banca Mondială din diferite 
motive au înregistrat cel mai inalt 
ritm mediu de creștere, și anume de 
3,1 la sută.

Reuniunea de la Addis Abeba este 
dedicată, între altele, găsirii unei 
„alternative africane" la programele 
de reformă structurală propuse de 
F.M.I. și Banca Mondială.

ILE DE PRESA
e scurt

CONVORBIRE LA BEIJING. 
Deng Xiaoping, președintele Co
misiei Militare Centrale a R. P. 
Chineze, a conferit cu Gnassingbe 
Eyadema. președintele Republicii 
Togo, aflat in vizită Ia Beijing. 
După cum transmite agenția Chi
na Nouă, cu acest prilej au fost 
abordate aspecte ale cooperării bi
laterale si s-a efectuat un schimb 
de opinii cu privire la preocupă
rile pentru dezvoltare ale celor 
două țări.

LA PHENIAN s-au desfășurat 
lucrările sesiunii Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coreene. 
Participanții au aprobat proiectul 
bugetului de stat pe anul 1989 — 
relatează agenția A.C.T.C.

ÎNTREVEDERE. Președintele 
S.U.A., George Bush, a avut con
vorbiri cu președintele ales al Sal
vadorului. Alfredo Cristiani, asu
pra problemelor bilaterale si a si
tuației din America Centrală.

PLENARĂ. La Bogota au început 
lucrările plenarei naționale a coa
liției de stingă „Uniunea Patrio
tică". a treia forță politică din 
Columbia — informează agenția 
Prensa Latina. Delegații vor dez
bate probleme privind participarea 
coaliției la viitoarele alegeri gene
rale. programate să aibă loc în 
1990.

PENTRU ÎNCETAREA EXPE
RIENȚELOR NUCLEARE. In 
apropiere de poligonul de expe

riențe nucleare din Nevada 
(S.U.A.) a fost înființată o tabără 
internațională a păcii, informează 
agenția A.D.N. Participanții, repre- 
zentind mișcările pentru pace din 
S.U.A., Suedia, R.F.G. și alte țări, 
cer incetarea imediată a experien
țelor nucleare....

SESIUNE. La sediul O.N.U. din 
New York s-au încheiat lucrările 
celei de-a 28-a sesiuni a subcomi
tetului juridic al Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea spațiului 
cosmic in scopuri pașnice. Dele
gații au analizat norme juridice 
care reglementează activitatea in 
Cosmos și asigură folosirea lui 
spre binele omenirii, aspecte pri
vind folosirea în spațiul cosmic a 
surselor nucleare de energie, coo
perarea țărilor care dispun de in
dustrie cosmică cu țările în curs 
de dezvoltare. Un loc central in 
cadrul discuțiilor l-a ocupat nece
sitatea preintîmpinării militarizării 
spațiului cosmic.

CREȘTERI DE PRETURI ÎN 
PIAȚA COMUNA- Preturile la bu

nurile de consum în țările Pieței 
comune au cunoscut o creștere de 
0,5 la sută in luna februarie, după 
creșterea de 0,7 la sută în luna ia
nuarie. informează agenția D.P.A. 
Prin aceasta, rata inflației a atins, 
in ultimele 12 luni, nivelul de 5 la 
sută, cea mai masivă creștere în 
ultimii trei ani. De asemenea, și 
S.U.A., cu o rată a inflației de 4.8 
la sută, se situează pe linia ace
leiași evoluții ingriiorătoare.

DECLARAȚIE. Relațiile dintre 
cele două state germane trebuie 
să rămină un factor stabilizator 
pentru raporturile constructive 
Est-Vest — a subliniat Gtinter 
Mittag, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G.. în cursul 
întrevederii pe care a avut-o la 
Bonn cu cancelarul vest-german 
Helmut Kohl. S-a relevat că cele 
două state trebuie să depună efor
turi speciale pentru coexistenta 
pașnică in Europa. In cadrul în
trevederii au fost abordate aspec
te privind relațiile in diverse do
menii dintre R.D. Germană si R.F.

Germania. informează agenția 
A.D.N.

NECESITATEA SOLUȚIONĂRII 
PROBLEMEI DATORIEI EXTER
NE a țărilor africane în cadrul 
unor negocieri cu statele industri
alizate a fost evidențiată de pre
ședintele Republicii Mali, MOussa 
Traore. Aflat în vizită la Paris, 
șeful statului malian, președinte 
in exercițiu al Organizației Uni
tății Africane, a relevat că este 
necesar să se organizeze o confe
rință internațională in problema 
datoriei externe.

DOCUMENT. Rolul Asociației 
Asiei de Sud pentru Cooperare Re
gională (S.A.A.R.C.) în promova
rea păcii și prosperității țărilor din 
zonă a fost relevat intr-un docu
ment al Ministerului indian al A- 
facerilor Externe. Se arată că 
India a acționat pentru extinderea 
cooperării in regiune, avind un rol ( 
activ in extinderea colaborării in 
domeniile comerțului. industriei, 
ocrotirii mediului înconjurător si 
in alte sfere de activitate.

ACORD. Între guvernele R.P.S. 
Albania și Republici) Turcia a fost 
semnat un acord de cooperare îri 
domeniul sănătății, informează a- 
genția A.T.A.

ACȚIUNI GREVISTE ÎN JA
PONIA. Peste 50 000 muncitori por
tuari niponi au început acțiuni 
greviste în numeroase orașe din 
Japonia. Activitatea din porturile 
Tokio. Osaka, Kobe si Yokohama 
este paralizată. Greviștii cer îm
bunătățirea condițiilor lor de mun
că și de viață.

INCENDIU. Agenția T.A.S.S. a- 
nunță că la 7 aprilie, ora 11,41, la 
bordul unui submarin torpilor so
vietic cu propulsie nucleară, la a- 
proximativ 180 km sud-vest de 
Insula Ursului, in apele neutre, a 
izbucnit un incendiu. In pofida mă
surilor adoptate, la ora 17,15 sub
marinul s-a scufundat la o adinci- 
me de peste 1 500 m. Echipajului 
submarinului i se acordă ajutor de 
către navele sovietice sosite in zona 
avariei. S-au înregistrat victime. 

Potrivit opiniei specialiștilor, po
luarea radioactivă a mediului în
conjurător este exclusă. A fost de
semnată o comisie guvernamentală 
pentru cercetarea cauzei avariei.

PLOILE TORENȚIALE care s-au 
abătut asupra sudului Tanzaniei au 
cauzat inundații in provincia 
Mtwara. Importante suprafețe cul
tivate au fost acoperite de ape si 
numeroase locuințe au fost distruse. 
Cîteva mii de oameni au rămas 
fără locuințe.

INUNDAȚII ÎN IRAN. În pro
vincia Sistan-Baluchistan. din sud- 
estul Iranului. în urma topirii ra
pide a zăpezii s-au produs inunda
ții. Peste 20 de sate au fost dis
truse de viituri si peste 20 000 
hectare de plantații au fost aco
perite de ape. Nu s-a stabilit dacă 
există victime. Autoritățile ira
niene au luat măsuri pentru ajuto
rarea sinistratilor. transmite agen
ția IRNA.
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