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CALITATE, COMPETITIVITATE SI PROMPTITUDINE 
IN REALIZAREA SARCINILOR LA EXPORT!

„Să facem producție de bună calitate, de nivel înalt tehnic, astfel incit 
produsele românești să fie competitive cu cele mai bune produse similare 
pe plan mondial, să putem obține, pe această bază, și o creștere a valorificării 
și a eficienței produselor noastre la export".

NICOLAE CEAUȘESCU

Realizarea ritmică și integrală, în 
condiții de inalt nivel tehnic și cali
tativ a planului la export constituie 
in acest an hotărîtor al cincinalului 
un obiectiv prioritar al întregii acti
vități economice. Se cuvine precizat, 
din capul locului, că în înfăptuirea 
acestui obiectiv decisiv este efortul 
propriu al fiecărui colectiv de oa
meni ai muncii pentru realizarea 
unor produse competitive, de nivel 
tehnic și calitativ ridicat, produse 
care să se situeze din toate punctele 
de vedere la nivelul celor mai bune 
realizări din lume. în acest sens, po
trivit Programului privind îmbună
tățirea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, elaborat din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, încă 
din 1984, toate produsele prevăzute 
la export se vor situa din punct de 
vedere calitativ la nivel mondial, 
asigurîndu-se o eficiență sporită.

Din această perspectivă, recenta 
hotărîre a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. cu privire la 
intensificarea acțiunilor și măsuri
lor tehnico-orgănizatorice și politice 
in vederea înfăptuirii Programului 
de ridicare a nivelului tehnic și ca
litativ al produselor capătă o impor
tanță cu totul deosebită. Prin între
gul său conținut, hotărirea sublinia
ză cu toată, claritatea că in actuala 
etapă de dezvoltare intensivă a eco
nomiei naționale îmbunătățirea ra
dicală a calității produselor consti
tuie o problemă fundamentală pentru 
progresul economico-social al țării. 
Iată de ce, înfăptuirea neabătută a 
acestei sarcini majore, a măsurilor 
de mare însemnătate stabilite de con

ducerea partidului, de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a tuturor obiectivelor cuprinse in 
Programul privind ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor 
trebuie să se situeze permanent in 
centrul preocupărilor organelor de 
conducere colectivă din ministere, 
centrale industriale și întreprinderi, 
ale tuturor organelor și organizații
lor de partid, sindicat, U.T.C. și de 
femei, ale celorlalte organizații de 
masă și obștești.

Departe de a constitui o sarcină 
economică în sine, asigurarea unei 
înalte calități tuturor produselor re
prezintă, înainte de toate, o problemă 
politică majoră, o probă a înaltei 
conștiințe muncitorești, revoluționare 
afirmate în procesul productiv, in 
realizarea sarcinilor stabilite de con
ducerea partidului pentru dezvoltarea 
multilaterală a patriei. Privită din 
acest punct de vedere, problema ca
lității reprezintă, totodată, și o pro
blemă de înaltă conștiință patrioti
că, nivelul tehnic și calitativ al pro
duselor reflectînd, în ultimă instan
ță; contribuția concretă a fțscău.i 
muncitor, tehnician și specialist, a 
fiecărui colectiv de oameni ai muncii 
la folosirea cu eficiență maximă a 
bazei tehnico-materiale a economiei 
naționale și a forței de muncă, la 
realizarea de produse care să satis
facă din toate punctele de vedere 
cerințele economiei, la creșterea con
tinuă a competitivității produselor 
românești pe piața externă.

Este cît se poate de clară legătura 
indisolubilă care există între îmbu
nătățirea permanentă a nivelului teh

nic și calitativ al produselor și înde
plinirea ritmică și integrală, in con
diții de înaltă eficiență, a sarcinilor 
la export. însăși experiența a nume
roase unități economice ilustrează 
convingător, prin rezultatele obținute 
în primele două luni ale anului, că 
printr-o activitate bine organizată, 
prin ridicarea continuă a calității 
produselor, planul la export pe anul 
1984 poate fi nu numai îndeplinit, ci 
și depășit. Tocmai de aceea, conco
mitent cu satisfacerea la un nivel 
superior a cerințelor interne ale eco
nomiei naționale, tot ce se produce 
pentru export trebuie să corespundă 
permanent exigențelor progresului 
tehnico-științific pe plan internațio
nal, să se situeze cel puțin la nive
lul produselor similare realizate pe 
plan mondial.

Realitățile timpului pe care îl trăim 
pun limpede în evidență că în condi
țiile complexității producției actuale, 
ale revoluției tehnico-științifice con
temporane, realizarea de produse cu 
un grad de tehnicitate ridicat, com
petitive pe piața mondială irn- 
ptwi, mai must • cn jjiioind, o ac
țiune stăruitoare, convergentă din 
partea tuturor celor care — la plan
șetă sau în producție — îșf pun 
„semnătura" pe un reper, o piesă, 
un subansamblu sau produs finit. în 
acest sens, indicațiile și recomandă
rile practice ale secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, măsurile cuprinse în ho
tărirea Comitetului Politic Executiv 
se înmănunchează în adevărate pro
grame de acțiune pentru fiecare cer
cetător și proiectant, pentru fiecare

muncitor și specialist, pentru fiecare 
colectiv de întreprindere. Sarcini 
deosebit de importante revin in 
această privință, așa cum se subli
niază in hotărire, ministerelor, or
ganelor colective de conducere din 
întreprinderi, organelor și organiza
țiilor de partid, sindicatelor, organi
zațiilor de tineret, de femei și celor
lalte organizații de masă, care sint 
chemate să cultive permanent spiri
tul de răspundere și exigență, să 
stimuleze inițiativa creatoare a oa
menilor muncii, să acționeze stărui
tor pentru unirea tuturor forțelor și 
mobilizarea largă a muncitorilor și 
specialiștilor in vederea asimilării de 
produse cu inalți parametri tehnico- 
funcționali, îmbunătățirii radicale a 
activității de asigurare și control al 
calității produselor — in strinsă con
cordanță cu noile tendințe ale pro
gresului tehnic, cu cerințele unui ex
port dinamic și eficient.

Desigur, realizarea de produse de 
înalt nivel tehnic șl calitativ con
stituie o condiție eșehțiaiă pentru 
realizarea planului ta1 export pe acest 
ar». Impotent estednsj• .nțr măsurile 
luate în această direcție să fie înso
țite la fiecare loc de muncă, 
în fiecare întreprindere de acțiuni 
stăruitoare pentru asigurarea tu
turor condițiilor tehnico-organiza- 
torice necesare realizării ritmice și 
integrale a fondului de marfă desti
nat exportului. Facem din nou aceas
tă subliniere deoarece trebuie bine 
înțeles de toate organele și organiza
țiile de mrt.id. de toate organele de

Pretutindeni, unde timpul permite, 
să se lucreze in ritm intens 

LA SEMĂNATUL CULTURILOR 
DIN PRIMA EPOCĂ!

Ir> această primăvară, însămînțările au 
început în partea de vest a țării. Acum se lu
crează în zece județe : Timiș, Arad, Caraș- 
Severin, Bihor, Satu Mare, Sibiu, Dolj, Mara
mureș, Sălaj și Hunedoara. In județul Bihor, 
de exemplu, au fost insămînțate 24 166 ha, în 
județul Timiș - 19 688 ha, iar in județul Arad — 
12 249 ha. Potrivit datelor furnizate de Minis
terul Agriculturii și Industriei Alimentare, pină 
în seara zilei de 18 martie in unitățile agri
cole au fost insămînțate aproximativ 65 000 ha, 
din care 8 580 ha cu ovăz, 13 676 ha cu mazăre 
și legume de cîmp, 9 834 ha sfeclă de zahăr,

9 255 ha cu in, 18 000 ha cu plante furajere și 
au fost plantați cartofi timpurii pe 1 340 ha. 
In zilele următoare, peste tot unde condițiile 
climatice permit, lucrările in cîmp și în grădi
nile de legume vor tre'aui mult intensificate. 
In acest scop este necesar să fie identificate 
toate terenurile zvîntate, pentru a se putea 
trece neîntîrziat la pregătirea solului și semă
nat. Concomitent cu grăbirea însămînțărilor, 
pretutindeni trebuie să se acorde maximă răs
pundere respectării normelor de calitate pre
văzute, astfel îneît să se asigure obținerea de 
recolte record în acest an.

Cu grabă, 
pentru

• •și cu mare grijă
lucrul bine

Seara, tîrziu, la Comitetul jude
țean de partid Bihor, discutăm des
pre activitatea din această campanie 
agricolă de primăvară cu activiștii și 
specialiștii care formează „statul ma
jor" al campaniei de însămînțări. 
Ei fac o scurtă analiză a rezul
tatelor obținute în ziua respec
tivă, stabilesc măsuri în vederea 
soluționării problemelor ivite in des
fășurarea lucrărilor agricole. Este 
adevărat, vitezele de lucru au cres-

Constatări 
ale reporterilor noștri 
în Cîmpia Crișuriior

CREȘTEREA DEMOGRAFICĂ - O ÎNALTĂ
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RĂSPUNDERE A ÎNTREGII SOCIETĂȚI 

„A NE GÎNDI LA COPII 

înseamnă a ne gîndi la viitor, 
a stimula creșterea natalității 
înseamnă a asigura viitorul"

cut în ultimele zile, dar oamenii sint 
hotâriți să exploateze la maximum 
actualele condiții bune din cîmp care 
le-ar permite să obțină nu numai 
un avans apreciabil, dar să și exe
cute lucrări de foarte bună calitate, 
cu consumuri reduse de carburanți, 
în această ordine de idei, comanda
mentul județean a dispus să se re
nunțe la grăparea ogoarelor ce vor 
fi insămînțate în prima epocă, iar 
pentru tractoarele devenite disponi
bile să fie constituite de urgență a- 
gregate compuse din grapă cu disc, 
lamă nivelatoare și grapă cu colți, 
în vederea creșterii frontului de lu
cru la pregătirea terenului. După o 
asemenea lucrare făcută acum, nu 
mai este nevoie decît de o trecere 
cu combinatorul pentru a se putea 
semăna, adică o operație mai puțin 
decit se face in mod obișnuit pentru 
pregătirea patului germinativ. Tot în 
seara respectivă, comandamentul 
județean a stabilit ca, îrt zilele 
următoare, în partea de sud a 
cîmpiei să înceapă semănatul sfe-

Continuă in țară analizele șl dezbaterile asupra evoluției feno
menelor demografice, a sarcinilor reieșite din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și din „Hotărirea Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. cu privire la creșterea răspunderii organelor și 
organizațiilor de partid, organelor de stat și cadrelor medico- 
sanitare in înfăptuirea politicii demografice și asigurarea unui spor co
respunzător al populației". Este vorba de concretizarea, prin prisma situa
ției specifice din fiecare județ și localitate, a măsurilor practice necesare 
privind această problemă de mare însemnătate, problemă de căpetenie 
a prezentului și a viitorului națiunii.

Componentă inseparabilă a programului de creștere a calității vieții 
adoptat de partid, grija pentru sănătatea poporului și, în mod deosebit, 
grija pentru sănătatea mamei și copilului, se impun ca subiecte de ma
joră și permanentă preocupare a comitetelor județene de partid, a con
siliilor populare. Ameliorarea indicatorilor demografici presupun - așa 
cum relevă cu pregnanță cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
hotărirea Comitetului Politic Executiv - acțiunea conjugată a factorilor 
educativi, strîns îmbinată cu îmbunătățirea radicală a activității medico- 
sanitare și cu respectarea strictă a legalității care protejează natalitatea. 
Toate acestea presupun atît măsuri imediate, cit și măsuri de perspectivă.

Ce. se intreprinde concret ? Continuăm ancheta pe această temă, 
solicitind astăzi răspunsuri din județele GALAȚI, DOLJ, GIURGIU.

JUDEȚUL GALAȚI: Măsuri cuprinzătoare
pentru ocrotirea mamei și copilului

Ne-am adresat tovarășei Eleonora 
Mărculescu, secretar al Comitetului 
județean Galați al P.C.R., vicepre
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean, cu în
trebarea :

— Indicatorii demografici din ju
dețul Galați sint superiori mediei pe 
tară. Este rezultatul unei evoluții 
spontane ori situația este legată și 
de măsuri concrete de ordin social, 
educativ ?

— Fără a amplifica meritele comi
siei iudetenn de demografie, ale altor 
factori implicați, se poate spune că, 
în SDecial după reorganizarea condu
cerii activității sanitare din județ, 
a existat o anumită preocupare pen
tru îmbunătățirea indicatorilor de
mografici. Atenția s-a concentrat 
în special asupra unor măsuri sa

nitare preventive, cum ar fi con
trolul ginecologic al femeilor în
cadrate în muncă, în scopul de
pistării gravidității și al eventuale
lor afecțiuni care ar putea influenta 
negativ cursul normal al sarcinii. 
Efectul asupra stării de sănătate a 
viitoarelor mame a fost pozitiv. Anul 
trecut au beneficiat de această mă
sură peste 26 000 femei, dintr-un to
tal de 40 000, acțiunea fiind in curs 
de desfășurare. Afecțiunile depistate 
au fost tratate prin cabinetele de 
specialitate din policlinici și spitale, 
inclusiv în cele profilate pe comba
terea sterilității și infertilității.

— Cile asemenea cabinete există 
în județ, care este eficiența lor ?

— Două dintre cabinete funcțio
nează la Galați (unul cu o vechime

de 20 de ani), iar cel de-al treilea a 
fost înființat la Tecuci anul trecut, 
în ultimii 6 ani au fost urmărite în 
aceste cabinete peste 1 400 de cazuri 
de infertilitate ; în ultimii doi ani a 
fost ameliorată starea de sănătate a 
150 de paciente, care au putut astfel 
cunoaște fericirea de a fi mame.

— Cum se asigură asistența medi
cală de specialitate, precum și spri
jinul social neeesar, pentru masa 
largă de femei 1

— întreprinderile cu număr mare 
de femei — „Textila", Combinatul 
siderurgic și altele — dispun de asis
tență medicală de specialitate (ob
stetrică) pe schimburi, in cadrul ca
binetelor medicale existente. Activi
tatea profilactică îmbracă și alte as
pecte. Anul trecut a fost înființat un 
cabinet, dotat corespunzător, destinat 
prevenirii eventualelor afecțiuni care 
pot apărea la tinere. A fost acordată 
o grijă deosebită alimentării cu 
lapte praf a sugarilor care nu puteau 
beneficia de alăptare naturală. Con
siliile oamenilor muncii din unități 
repartizează locuințe noi cu priori
tatea necesară familiilor tinere cu 
copii. Dar nu trebuie să se înțeleagă 
că toate lucrurile merg perfect. 
Aprofundatele analize întreprinse in 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 24 februarie, ca 
și la ședința Consiliului Sanitar Su
perior, orientările relevate de to
varășul Nicolae Ceaușescu ne impun 
reconsiderarea activității in acest do
meniu de pe pozițiile unei exigențe 
considerabil sporite.

— Care sint principalele măsuri 
conturate ?

— Pentru reducerea mortalității 
infantile, se va optimiza regimul de 
dispensarizare a copiilor și se va 
acorda asistență deosebită copiilor

Anchetă realizată de
Serqiu ANDON
și corespondenții „Scînteii"

(Continuare în pag. a 111-a)

(Continuare în pag. a Iî-a)

Aspect din secția de prelucrări mecanice a întreprinderii „Energoreparații 
din Capitală

BRĂILA : Energie electrică peste plan
Colectivul de muncitori, ingineri 

și tehnicieni de la întreprinderea 
„Electrocentrale" Brăila acționează 
cu fermitate pentru realizarea la 
timp și de calitate a reparațiilor 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor 
din dotare. Astfel, printr-un ritm 
de lucru susținut, a fost scurtată 
cu 8 zile durata reparației capitale 
la blocul nr. 3 de 210 MW. livrîn- 
du-se suplimentar în sistemul ener-

getic național o cantitate de 40 mi
lioane kWh energie electrică. Tot
odată, printr-o mai bună organiza
re a producției și a muncii, exploa
tare și supraveghere a instalațiilor, 
oamenii muncii din această unitate 
au reușit să economisească, la con
sumul propriu, de la începutul anu
lui, 2,5 milioane kWh energie elec
trică și peste 46 tone combustibil 
convențional. (Corneliu Ifrim).

CLUJ : Productivitatea muncii în creștere
Colectivele întreprinderilor 

dustriale din județul Cluj 
gistrat, în perioada care 
de la începutul anului 
acum, succese remarcabile 
cerea socialistă. Acțiunile 
rile intreprinse pentru introduce
rea tehnicii noi și modernizarea 
proceselor tehnologice, perfecțio
narea organizării producției și a 
muncii și ridicarea nivelului profe
sional și tehnic al personalului 
muncitor s-au concretizat în reali
zarea, peste plan, a unui volum 
de producție marfă în valoare de 

i

in- 
au inre- 
a trecut 

și pină 
în între- 
și măsu-

104 milioane lei. Depășiri mai mari 
au fost realizate de unitățile din 
ramurile chimiei — aproape 20 
milioane lei, construcției de ma
șini — peste 17 milioane lei și 
metalurgiei — 12,3 milioane lei. 
Sporul de producție marfă a fost 
obținut pe baza 
tivității muncii, 
tăților fruntașe 
natul de utilaj 
rea „Chimica",

creșterii produc- 
în rindurile uni

se numără Combi- 
greu, întreprinde- 
întreprinderea de

electronică industrială și automati
zări, „Sinterom" (Marin Oprea).

clei de zahăr și al inului. Totul tre
buie făcut repede și bine, întrucît 
în Cimpia de, vest timpul este de 
acum înaintat, iar volumul lucrărilor 
de executat în această primăvară 
este mare : de însămintat o supra
față de' 189 000 hectare, din care cul
turile din prima epocă vor ocupa 
aproape 37 000 hectare. S-a prevăzut 
ca ritmul zilnic să crească Ia cel 
puțin 4 000 hectare. In vederea ob
ținerii de recolte record în acest an 
s-a indicat ca, peste tot, să fie exe
cutate lucrări de bună calitate.

Cu aceste precizări se încheie 
scurta analiză de se-ră. I.-am în
trebat pe tovarășul Gheorghe Laza, 
secretar cu probleme de agricultură 
al comitetului județean de partid, 
cum se acționează acum pentru ca 
județul Bihor să obțină recolte mult 
mai mari decît cele din anul trecut.

— Am pornit in campanie ' cu o 
forță mecanică incomparabil mai 
bine pregătită decît în alti ani. în 
spiritul indicațiilor date de secreta
rul general al partidului la Consfă
tuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din decembrie anul trecut, am luat 
măsuri deosebite pentru instaurarea

Iosif POP 
Ioan LAZA

(Continuare în pag. a Iî-a)

Prețuirea muncii
Cercurile trunchiu- 

rilor de copac, tot a- 
titea trepte ale gene
rațiilor ; flecare e- 
cuator de virstă ne 
desparte și ne unește, 
deopotrivă. Solul so
cialismului este priel
nic atît tinărului, cît 
și adultului, virstm- 
cului ! Simțămintul 
unității virstelor l-am 
încercat, de nenumă
rate ori, atunci cind 
am asistat la momen
tul solemn, profund 
semnificativ, al ieșirii 
la pensie, după o via
ță de muncă, a 
strungar 
miner sau 
agricol, 
simbolic 
prezintă 
cat de

zia să-i intreb 
iși împart timpul, 
constat că ei 
să fie un 
trainic familiei 
prii, dar și colectivu
lui din care au făcut 
parte, continuind 
fectiv și practic 
facă parte ! Nu 
puține . ori am 
oameni care, dintr-un 
impuls de o noblețe

cum 
să 

înțeleg 
sprijin

pro-

a-
să 
de 

găsit

ÎNSEMNĂRI
unui 

sau oțelar, 
cooperator 

Uneori, un 
baston re

da rul incăr-
semnificații, 

prin care tovarășii a- 
celuia care și-a 
plinit destinul 
ductiv vor 
mărturisească 
și prețuirea, 
rabile, față de 
demn, harnic, 
tor. Alteori, în
— pe drept
— sărbătorească, nou
lui pensionar i se dă
ruiește, ca de 
furnalistului 
Mărculescu din 
nedoara, vestit 
tru priceperea și 
negația sa, o 
cletă, tocmai 
ca acesta să 
mai lesne, așa 
și face 
cind vrea, la locul 
muncă pe 
slujit ani și 
rindul. De 
rate ori, 
acasă pe cei ieșiți

^pensie, am avut

de Mihai STOIAN

im- 
pro- 
să-și 
stima 

inalte- 
un om 

crca- 
clipa 

cuviat

pildă 
Nicolae 

Hu- 
pen- 

ab- 
b’ei- 

pentru 
revină 

cum 
actualmente, 

de 
l-a 

de-a
care 
ani 
nenumă- 

vizitindu-i 
la 

oca-

excepțională, 
neau in 
pe ogor, 
dea cum 
lucrurile, 
ajutor pot da, cu 
delungata 
riență in 
respectiv Acasă, 
prins 
zori, .... ......
lustruia, oglindă, 
călțările tuturor, mari 
și mici 
apoi, tot 
tea se 
măna cu 
pea să sape, să 
pească, să plivească, 
pe parcela de zarza
vat din curte ; in 
sfirșit, pe lumină de
plină, pașii il purtau 
— cu baston sau bi
cicletă — intr-acolo 
unde avusese 
bilitatea să-și 
volte personalitatea, 
înclinațiile și aptitu
dinile : locul de

reve- 
sau 

a vc- 
merg 

de 
în- 

lor expe- 
domenml 

de- 
cu trezitul in 

un pensionar
- in

atelier 
pentru 

mai 
ce mină

din 
cind 
mai 

ziua.

casă ; 
noap- 
înge- 
ince- 
StrO-

posi- 
dez-

muncă ! Un renumit 
scriitor observa că ori
ce matur este originar 
din copilăria sa ; fără 
doar și poate, pen
sionarul este orioi- 
nar din locul său de 
muncă, tot așa cum 
este dintr-o familie, 
dintr-un oraș sau sat, 
dintr-o țară.

Exemplul celor mal 
vîrstnici stă, perma
nent, în fața gene
rațiilor mai tinere ; 
căci nu există 
lume satisfacție 
deplină decit 
mentul datoriei 
plinite. Respectul ce li 

tuturor 
răsfrin- 
frunți- 
aureo- 

I stră-

se cuvine 
înaintașilor t 

asupra 
noastre, 

necurmatei

pe 
mai 

senti-

ge. 
lor 
la 
danii de mai bine, de 
mai frumos, de de- 
săvlrșire. într-accst 
an aniversar, cind în- 
tîmpinăm prin fapte 
de muncă a 40-a ani
versare a revoluției 
de eliberare socială 
și națională, antifas
cistă și antiimperia- 
listă, precum și cel 
de-al XIII-lea Con
gres al partidului, să 
ne amintim că acești 
oameni cu părul alb 
erau pe-atunci, la 23 
August, niște tineri 
viguroși, pătrunși de 
un inalt patriotism. 
Flacăra de nestins a 
dragostei de patrie 
trece, după cum se 
vede, din mină in 
mină Miint sigure, 
puternice, pricepute și 
sirguincioase. Aces- 
ta-i și cuvintul de or
dine al perioadei pe 
care o parcurgem I

V 4
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ÎN AGRICULTURĂ CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ
-DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!

(Urmare din pag. I)
ordinii și disciplinei in activitatea 
mecanizatorilor, pentru creșterea 
răspunderii lor față de calitatea lu
crărilor, față de realizarea recoltelor 
planificate. De pe acum se simte la 
acești oameni un nou mod de a 
gîndi asupra rostului muncii lor, dar 
mai cu seamă de a lucra potrivit 
exigențelor agrotehnicii actuale. O- 
goarete sint atit de afinate incit este 
de nedpnceput să se admită nici cel 
mai mik: rabat de la calitatea lu
crării. Este o primăvară in care se 
poate și trebuie să se lucreze bine 
și repede. Practic, cu dotarea de care 
dispunem, ’ putem ușor realiza la 
pregătirea terenului o viteză zilnică 
de aproape 10 000 hectare, precum și 
ritmul stabilit la semănat. Pentru a- 
ceasta este nevoie însă ca și livra
rea carburanților să se desfășoare 
conform repertițiilor și graficelor 
stabilite. Semințele au fost asigurate 
în structura de hibrizi și soiuri sta
bilite la fiecare cultură. De aseme
nea, in unitățile agricole suprafețele 
și culturile au fost repartizate pe 
oameni, iar aceștia lucrează acum 
fie la curățirea ogoarelor de resturi 
vegetale, fie la semănat, cot la cot 
cu mecanizatorii.

Trei zile la rînd — vineri, sîm- 
bătă și duminică — am străbătui 
partea de cimpie a Bihorului, zona 
agricolă principală a județului, unde 
se duce acum bătălia pentru a pune 
baze trainice recoltelor record din 
acest an.

ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE 
DE STAT — UN MODEL DE OR
GANIZARE ȘI ACȚIUNE. Vineri. 
La prima oră a dimineții, ne în
dreptăm spre cîmpurile I.A.S. Biha- 
ria, pentrti a ne convinge în ce mă
sură activitatea acestei unități poa
te constitui drept model de organi
zare pentru cooperativele agricole 
din zonă. Dialogul cu directorul 
I.A.S., tovarășul Ioan Trifan, îl în
cepe de fapt tovarășul Szabo Eme- 
ric, directorul Trustului I.AJS. Bi
hor, prin intermediul stației radio 
montată la bordul autoturismu
lui ARO ce ne duce spre pri
mul punct al documentării noas
tre. „Trifane, cum stai cu se
mănatul ?“. „Bine, tovarășe director. 
Aseară am terminat semănatul ma- 
zărei. Borceagul, lucerna și trifoiul 
le-am dat gata de alaltăieri. Acum 
facem ultima lucrare cu combinato- 
rul, în vederea pregătirii terenului 
pentru sfeclă.

„Tot la pregătit ? Parcă ziceai că 
de azi începi semănatuT. „Da, dar 
temperatura a scăzut din nou...**.

„Uite că ajungem noi acolo și o 
«ă-ți demonstrăm că nu-i așa“.

Pe directorul» ItAiS. xlin Biharia U 
lntîlnim intr-o solă dih apropierea 
sectorului zootehnic, unde se consul
ta cu cei patru mecanizatori care 
pregăteau terenul pentru însămînța- 
rea sfeclei furajere, dacă este sau 

nu cazul să introducă in agregat cu 
combinatorul un alt utilaj. Se cu
plează o grapă cu colți, apoi un tă
vălug de lemn, dar după prima pro
bă se ajunge la concluzia că nu are 
nici un rost, pentru că din punct de 
vedere calitativ nu se cîștigă nimic. 
De pierdut insă se pierde și ritm de 
lucru și motorină. Cum directorul 
Trustului nu redeschide discuția 
despre semănatul sfeclei, tovarășul 
Trifan ne propune să trecem pe la 
celelalte șapte puncte de lucru, unde

Cu grabă, dar și cu mare grijă 
pentru lucrul bine făcut

Semănatul inului pe terenurile I.A.S. Inand, județul Bihor

mecanizatorii pregătesc terenul pen
tru in și sfeclă. Dar cum de calita
tea muncii acestor oameni, de răs
punderea cu care acționează pentru 
obținerea unei recolte mari în acest 
an ne-am convins încă de cum am 
pătruns în hotarul intreprinderii, ne 
grăbim să consemnăm și alte aseme
nea fapțe demne de laudă.

Ne îndreptăm spre I.A.S. Inand, 
situat spre partea sudică a cîm- 
piei. într-o solă a fermei nr. 4, 
așezată la marginea șoselei ce duce 
spre Cefa, formația de mecanizare 
condusă de inginerul Liviu Jurcan, 
lucra la pregătirea terenului și la 
semănatul inului cu 7 agregate. Pro
fităm de momentul In care oamenii 
fac alimentarea semănătorii și îi 
cerem mecanizatorului Gheorghe 
Șușnhan să ne (ire^inte ordinul de 
lucru. „Vreți să vă convingeți că âm 
actele în regulă, sau dacă cunosc 
cum și în cit timp trebuie făcută a- 
ceastă lucrare ?“. „Șl una și alta". 

„Poftiți, ăsta e ordinul de lucru, iar 
ăstălalt bonul de lucru. Eu pornesc 
semănătoarea, iar dumneavoastră ve
rificați dacă respect întru totul ce 
scrie acolo**.  II însoțește directorul 
adjunct al direcției agricole, tova
rășul Virgil Simu. La înapoiere, pe 
fața directorului citim satisfacția 
omului căruia ii este dat să realize
ze ceva peste așteptările sale. II bate 
prietenește pe umăr pe cel care 
aveam să aflăm că i-a ținut o ade

vărată lecție de agrofitotehnie, după 
care, cum dă cu ochii de directorul 
I.A.S.-ului, inginerul loan Bochiș, 
îl provoacă Ia o discuție care 11 pune 
într-o vădită încurcătură pe acesta. 
„Ei, ai adus aici la șosea cei mai buni 
oameni ca să-ți faci reclamă de hăr
nicie și pricepere**.  „Apăi, mă rog 
frumos, dacă e vorba de reclamă, nu 
noi sîntem cei care ne-o facem, ci 
recoltele mari ce le obținem. Și ca 
tovarășii care vă însoțesc să nu aibă 
dubii în această privință, alegeți 
dumneavoastră la ce punct de lucru 
să mergem**.

Am ales pînă Ia urmă o solă în 
care ni s-a spus că este pe terminate 
semănatul lucernei. Scormonim cu 
grijă pe urmele brăzdarelor, dar nu 
dăm jjeșjt de boabe de ovăz și ma
zăre. Directorul ne îndeamnă să 
căutăm cil mai multă grijă pentru că 
trebuie să găsim șl sămînță de 1U- 
cernă. După ce ne convingem că are 
dreptate, înțelegem că, de fapt, este 

vorba de o metodă de cultivare a 
lucernei în cultură ascunsă, mult 
prea rar folosită de agricultorii 
noștri.

PE FIECARE PARCELA — DEN
SITATE OPTIMA. Simbătă, 17 mar
tie, la Nojorid, in două sole în
vecinate, aparținînd fermei con
duse de inginerul Vasile Andri- 
ca, cîmpul cunoaște o animație 
deosebită. Mai in depărtare, trei ma
șini împrăștiau amendamente. Tot a- 
colo, dar la distanță apreciabilă, cinci 

agregate pregăteau terenul pentru 
semănatul sfeclei de zahăr. In punc
tul in care ne-am oprit, într-un te
ren pregătit grădinărește, se planta 
arpagicul cu două mașini. Pentru a 
asigura densitatea prevăzută, în 
urma lor veneau elevi de la școala 
din localitate aflați în practică. Ei 
încorporau in sol sămința rămasă la 
suprafață. „De trei ani procedăm în 
acest fel — ne spunea inginerul șef 
al cooperativei, loan Podilă — și de 
fiecare dată realizăm producții de 
peste 17 000 kg ceapă Ia hectar, ceea 
ce înseamnă un venit de circa 33 000 
lei la hectar". Este numai un exem
plu de ceea ce trebuie făcut în fie
care cooperativă agricolă pentru 
consolidarea ei economică. Un alt 
exemplu l-am întîlnit ,tpț aici, pe o 
solă în care se va insămința sfecla 
de zahăr, cultură ce era pregătită 
pentru o producție de peste 45 000 kg 
la hectar. Cu așa recolte mari, pros
peritatea cooperativei este sigură.

ZI SCURTA LA SEMĂNAT 7 Deși 
campania agricolă abia a început, 
am intilnit pe ogoarele județului 
Bihor situații, atitudini ce contravin 
flagrant normelor care trebuie să 
stea la baza întregii activități din 
agricultură. Despre ce este vorba 1

La ferma Berechiu, aparținînd 
C.A.P. Sinnicolau Român, sub privi
rile nepăsâtoare ale șefului de fer
mă, inginerul Pavel Zaban, și ale 
șefului secției de mecanizare, loan 
Vancea, doi mecanizatori semănau 
într-un teren pregătit necorespunză
tor și, deci, cu mari abateri de la 
cele mai elementare cerințe agro
tehnice. încercăm să purtăm un 
dialog cu cei doi aflați acolo să 
îndrume șl să controleze mersul 
lucrărilor. Ne dăm seama că nu are 
rost. De aici, din cîmp, ne îndrep
tăm spre sediul cooperativei agricole 
și spre primărie, cu intenția de a 
sesiza neregulile întilnite și a cere 
factorilor răspunzători să intervină 
energic pentru a face ordine. In 
drum sore comună, ne abatem pe la 
secția de mecanizare și ne e dat să 
vedem cum la ora 17 unii mecaniza
tori se întorc cu tractoarele din 
cîmp. Pînă la urmă, președintele 
cooperativei agricole, Ionn Porums. 
ne spune, cu amărăciune, că a fost 
informat de șeful secției de mecani
zare că, de fapt, în vinerea respec
tivă, mecanizatorii au zi scurtă, a 
doua zi este sîmbăta liberă din săp- 
tămîna redusă de lucru, iar dumi
nică este sărbătoare ! Incredibil să 
auzi asemenea lucruri In plină cam
panie.

DUMINICA, zi normala de 
LUCRU. Revenim duminică la Inan l 
și Nojorid. Cîmoul plin de oameni. 
Se plantau cartofi, ceaoă, usturoi, 
continua semănatul inului și sfeclei 
de zahăr. „Avem și astăzi toate for
țele în cîmp — ne spune președin
tele cooperativei agricole din Noîo- 
rid. Vremea s-a mai încălz.it și lu
crăm parcă mai cu mult curaj la se
mănatul sfeclei. Nu ne-am propus 
să facem o zî-reenrd, dar sîntem 
siguri că toți cei 72 de mecanizatori 
care lucrează în cooperativa noastră 
își vor îndeplini norma stabilită. 
Spre seară, ajungem și la Salonta, 
dar peste cîmpul cuprins de forfota 
pe care numai aici poți să o intil- 
nești la plantarea cartofilor, dom
nește acum liniștea : 150 hectare cu 
cartofi timpurii au foșt planta i 
manual într-un răstimp de numai 
trei zile. Adică exact atît cit a durat 
plantarea lor si în anul trecut.

Pînă duminică seara. In județul 
Bihor au fost însămîn*ote  24 166 de 
hectare, din cele 37 000 destinate 
culturilor din prima epocă. Conco
mitent. a fost pregătită 20 la sută 
din șporafața ce va fi ocupată cu 
semănături din epoca a doua. Se 
apreciază că marți seara, în toate 
unitățile agricole se va Încheia se
mănatul culturilor din prima epocă.

Fotografii : Valentin Buzlea

Plantarea cepei la C.A.P. Nojorid

TELEORMAN

Prin hărnicia oamenilor, apele 
în exces se scurg de pe ogoare

Precipitațiile căzute în județul Te
leorman de la începutul anului și 
pînă în prezent însumează în me
die 250 de litri pe metru pătrat. Sint 
insă zone din județ unde această ci
fră este mult mai mare. Pentru com
baterea excesului de umiditate, în ul
timele zile au fost mobilizați mii de 
locuitori ai satelor, care au participat 
la executarea de șanțuri și rigole pe 
suprafețele unde apa băltește, con- 
solidind unele baraje și diguri. 
Prin acțiunile întreprinse au fost 
scoase de sub efectul băltirilor pes
te 16 000 de hectare. Dacă în partea 
de mijloc și de nord a județului se 
lucrează cu sape, cazmale și lopeți, 
în zona de sud, în sistemele de iri
gații Zimnicea, Turnu Măgurele, 
Piatra au fost puse în funcțiune toa
te stațiile de desecare.

In comuna Vedea, deși lapovița nu 
contenea să cadă, numeroși țărani 
cooperatori se aflau, la primele ore 
ale dimineții, în diferite puncte de 
lucru, indepărtînd apa atît de pe te
renuri semănate cu cereale păioase, 
cit și de pe ogoare ce urmează a fi 
însămințate in apropiata campanie 
de primăvară. Inginerul-șef al coo
perativei. Constantin Cherciu, pre
zent în mijlocul oamenilor la aceas
tă importantă acțiune, ne spune : 
„In perioada ce a trecut din acest 
an au căzut In zona noastră 300 li
tri de apă pe metru pătrat. Proble
me cu excesul de umiditate avem 
pe aproape 1 000 de hectare. Pe 
aproape întreaga suprafață s-au 
decolmatat șanțurile și rigolele exis
tente, s-au făcut altele noi. Firește, 
se lucrează mult mai ușor acolo unde 
s-au amenajat încă din anii trecuți 
canale adinei, care să preia surplu
sul de apă și să-I conducă pe firul 
văilor".

La ferma numărul 1 a cooperati
vei, pe o solă de 120 hectare cul
tivate cu griu, sub îndrumarea ing. 
Cornelia Vișan, zeci de cooperatori 
executau rigole cu sape și lopeți, În
lăturau „ochiurile de apă" cu găle
țile. Oamenii caută să evite perico
lul de asfixiere a plantelor prin băl
tire, dar au în același timp o grijă 
deosebită pentru păstrarea integrită

ții culturilor. Fiecare se mișcă pru
dent, ferind plantele de smulgere sau 
înfundare în noroi.

O secvență asemănătoare, vădind 
hărnicie și grijă pentru soarta re
coltei din acest an — și pe terenu
rile aparținînd fermei numărul 3. 
Aici îl găsim și pe președintele co
operativei agricole de producție, Fer
din Ene, care ne spune că apa băl
tește pe 70 de hectare în două sole 
cultivate cu grîu. S-au format echi
pe care au trecut la săparea rigo
lelor, la secționarea drumurilor teh
nologice pentru a da curs apei spre 
pîrîul Bratcov. „In zonele unde nu 
avem pante de scurgere — ne spu
ne președintele cooperativei, la mar
ginea solelor cultivate cu păioase 
am executat gropi în care apa a 
fost adunată prin șanțuri. De aici 
am preluat-o cu ajutorul motopom- 
pelor și al conductelor pe care le 
folosim de obicei pentru irigat".

Străbatem și alte terenuri aparți- 
nind cooperativei agricole din Ve
dea. Observăm că acolo unde s-a 
acționat cu operativitate pămintul a 
scăpat de apa aflată in exces. Dar, 
în același timp, mai întilnim supra
fețe pe care apa băltește încă, mai 
ales pe ogoare ce vor trebui semă
nate in curind cu diferite culturi. 
Este limpede că forța de muncă a 
cooperativei agricole nu poate aco
peri volumul de lucrări din aceste 
zile. De aceea se impune o mobili
zare a tuturor locuitorilor satelor co
munei la această importantă acțiu
ne de care depinde nivelul recol
telor. O datorie patriotică, cetățe
nească de cea mai mare urgență a 
fiecărui locuitor din această comu
nă, ca și din toate celelalte sate te- 
leormănene nu poate fi acum alta 
decît angajarea bărbătească pe fron
tul Înlăturării excesului de apă de 
pe terenurile agricole, astfel incit 
cerealele păioase să se poată dez
volta in continuare normal, iar pro
gramul de însămînțări din campa
nia de primăvară să se desfășoare 
în bune condiții.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteîi*

ÎN INDUSTRIE INVESTIȚIILE PLANIFICATE
-ÎN FUNCȚIUNE LA TERMEN!

După Hunedoara, Galați șl Călan, 
Călărașiul va fi cel de-al patrulea loc 
din țară unde se va produce cocsul 
atit de necesar industriei noastre si
derurgice. însemnătatea economică a 
finalizării în cel mai scurt timp a u- 
zinei cocsochimice de aici pornește 
de la imperativul reducerii imperiu
lui de cocs, materie primă care încă 
se asigură cu mari eforturi finan
ciare. Tocmai de aceea, conducerea 
partidului a stabilit devansarea, față 
de termenele inițiale, a intrării in 
funcțiune a acestei importante capa
cități de producție a industriei meta-r 
lurgice. Iată, așadar, rațiunile majo
re care stau la baza situării uzinei 
cocsochimice aflate în construcție la 
Călărași printre obiectivele de inves
tiții prioritare care se realizează in 
acest an in țara noastră.

Un sistem judicios de ur
mărire și coordonare. Com* 
plexitatea lucrărilor aflate în curs de 
desfășurare, măsurile care se între
prind pentru asigurarea unui ritm 
susținut de execuție ne sint prezen
tate de tovarășul inginer Nicolae 
Barcă, directorul general al între
prinderii de construcții și montaje 
siderurgice Călărași :

— Bateria de cocsificare de mare 
i capacitate și instalațiile chimice a- 
j ferente reprezintă, prin volumul 

mare de lucrări aferente, punctul 
central al investiției. Concomitent cu 
acestea trebuie realizate o serie de 

l alte lucrări — portul mineralier, de
pozitul de materii prime, alimentă
rile cu energie electrică și apă, rețe
lele termoenergetice, care condițio
nează punerea în funcțiune a uzinei 
cocsochimice. Ele nu au un caracter 
de noutate absolută nentru construc
torii de obiective siderurgice ai țării, 
in anii trecuți realizîndu-se, după con
cepție românească, asemenea lucrări 
la Galați și Călan. Dealtfel, numeroși 
constructori aflați acum la Călărași 
au participat la lucrările de la bate
riile nr. 7 și 8 de la Galați. Elemen
tul nou apărut constă în ritmul mult 

I superior de execuție care trebuie a- 
tins pe șantierul nostru față de ceea 
ce s-a realizat în acest domeniu pînă 
acum în țară. Practic, lucrările la u- 
zina cocsochimică din cadrul Combi
natului siderurgic Călărași au început 
pe un front desfășurat în luna aprilie 
a anului trecut. Pînă acum s-a reali
zat un volum însemnat de lucrări pe 
toate fronturile care conditinnează 
finalizarea obiectivului. Dealtfel, in
cluderea uzinei cocsochimice pe lis
ta lucrărilor prioritare a constituit un 
mare stimulent în întreaga activitate 
a intreprinderii noastre, fapt reflec
tat in rezultatele pozitive obținute in 
anul trecut. Dar este limpede că pen
tru a ne achita de obligațiile ce ne 
revin pentru punerea în funcțiune 
la termenul stabilit a uzinei cocso-

1 chimice trebuie întreprinse în con

tinuare măsuri susținute în vederea 
măririi ritmului de execuție.

— Cum se urmărește execuția?
— Deoarece pină in luna iunie, deci 

într-un interval de 4 luni, trebuie 
executate integral un mare ansamblu 
de lucrări, acestea au fost decalcate 
pe fluxurile tehno’ogice a’e uzinei 
cocsochimice. Astfel, cocseria a fost 
împărțită in două fluxuri. Cel al căr
bunelui, care cuprinde depozitul de 
materii prime, benzile de transport, 
granulația ; apoi, cocsificarea pro- 
priu-zisă, urmată de răcirea cocsului, 
depozitul de cocs și stația*  de expe
diție. Al doilea flux este cel al pre
lucrării chimice a gazului de cocs, în 
urma căruia se obțin valoroase pro

Totul depinde de calitatea 
organizării și colaborării

PE ȘANTIERUL NOII UZINE COCSOCHIMICE A COMBINATULUI 
SIDERURGIC DIN CALARAȘI

duse — gudron, amoniac, benzen, 
sulf, gazul purificat fiind preluat de 
consumatorii termoenergetici.

Trebuie să remarcăm un lucru de 
maximă importanță: întreaga desfă
șurare a lucrărilor de la uzina cocso
chimică se află permanent in aten
ția comitetului jude*ean  de nartid. 
Urmărirea fiecăruia din fluxurile teh
nologice se face de către secretari ai 
comitetului județean, iar săptăminal. 
in prezența primului secretar, se în
treprinde o analiză de ansamblu a 
lucrărilor.

In inima uzinei cocsochi
mice, atenție maximă caii*  
tă ii Neîndoielnic, Intre numeroa
sele lucrări ale șantierului, prin Im
portanță și comp'exitate se detașează 
bateria de cocsificare. Ea reprezintă 
practic inima uzinei. Spre baterie și 
de la ea pornesc toate celelalte flu
xuri tehnologice. Aici se concentrează 
acum, cit și în următoarele luni, un 
mare volum de lucrări. Blocul cera
mic al bateriei înglobează nu mai 
puțin de 20 000 tone de cărămidă re
fractară, în peste 800 de sorturi. Blo
cul ceramic impune o execuție ex
trem de îngrijită în condiții deose
bite. Pentru a-1 proteja, acesta a fost 
„îmbrăcat" într-o construcție Drovi- 
zorie înăuntrul căreia se desfășoară 
o intensă activitate. Ca intr-un gran

dios stup de albine, zidarii șamotori 
așază cu migală „fagurii" bateriei de 
cocsificare. Cu atenție maximă pen
tru calitatea lucrării. Cu rapiditate, 
știind că fiecare minut este extrem 
de prețios. Cei trei șefi de echipă 
cărora le revine sarcina deosebită a 
zidirii blocului ceramic sint oameni 
cu o vastă experiență. Caro! Csomor 
a lucrat la Hunedoara și Galați, 
Gheorgbe Cristea i-a fost elev în 
timpul ridicării tuturor bateriilor de 
cocsificare de la Galați, Dragoș Chira 
este și el un nume de rezonanță între 
zidarii șamotori — meseriași de o 
factură aparte. Maistrul David 
lancu ne spunea că obiectivul 
spre care tind zidarii șamotori in 

luna martie este să atingă 3 000 tone 
de cărămidă inzidită. Aceasta în
seamnă o productivitate lunară pe 
fiecare zidar șamotor care lucrează 
în baterie de aproape 25 de tone. 
Adică 1 tonă de cărămidă zilnic așe
zată „la milimetru", după un desen 
extrem de comnlicat.

— Aici, la Călărași, Împreună cu 
oamenii din echipă, dăm cel mai exi
gent examen în meseria pe care o 
practic de peste 18 ani, îmi mărtu
risea Carol Csomor. Și fiecare dintre 
cei peste 120 de zidari șamotori care 
lucrăm la blocul ceramic sîntem mo
bilizați exemplar să întîmpinăm cea 
de-a 40-a aniversare a Eliberării pa
triei și al XIII-lea Congres al parti
dului cu rezultate deosebite, așa 
cum ne-a îndemnat secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Angajamentul nostru este 
să facem totul pentru a termina la 
termenul prevăzut, în condiții de 
calitate ireproșabilă, lucrările de in*  
zidire a blocului ceramic.

Dovada cea mai elocventă că zi
darii șamotori lucrează cu spor este 
că pînă acum aproape 70 la sută din 
volumul de cărămidă a fost montat. 
Viteza de execuție trebuie sporită în 
continuare. De aceea credem că ar 
trebui analizată de conducerea Mi
nisterului Industriei Metalurgice 
oportunitatea lucrului in schimbul 
doi, în acest caz fiind necesară su
plimentarea numărului de zidari șa

motori. Facem această propunere 
ținînd cont că, după terminarea zi
dăriei, la blocul ceramic trebuie e- 
xecutat blindhjul metalic, o altă lu
crare complexă, după a cărei fina
lizare se poate trece la uscarea ba
teriei. Or, numai această ultimă ope
rație, care deschide numărătoarea 
inversă înaintea punerii în funcțiu
ne, are un ciclu obligatoriu de 90 
de zile.

Stadii fiz’ce avansate prin 
tehnologii de mare randa
ment, Ce relevă un tur de orizont 
al stadiilor fizice pe fluxurile uzinei 

cocsochimice ? Pe fluxul cărbunelui 
sint avansate lucrările la depozitul 
de materii prime. Prima stivă va 
putea în curind să primească huila. 
Se află în montaj mașina de stivuit, 
iar la culbutori a început montajul. 
Benzile transportoare de cărbune se 
află in execuție. In stația de dozare 
a fost terminată structura de beton. 
Pentru recuperarea răminerilor în 
urmă la turnul de cărbune — con
strucție care va avea înălțimea de 
55 metri — s-au luat măsuri deosebi
te, aici urmărindu-se ridicarea gra
dului de mecanizare a lucrărilor. 
Stadiile fizice sînt avansate la insta
lația de stingere umedă a cocsului, 
la fel ca și în cea de stingere usca
tă. A început montajul utilajelor în 
stația de sortare primară a cocsu
lui. Pe liniile de prelucrare chimică 
a gazului de cocs, terminarea fun
dațiilor a deschis un front larg mon- 
torilor. Aceste lucrări se desfășoară 
în gospodăria de gudroane, in zona 
captării și a recuperării benzenului. 
Avansate sînt și lucrările pe fluxu
rile de alimentare cu apă șl energie 
electrică, in care stația de racord 
adine, montajul transformatoarelor 
de mare putere au o complexitate 
ridicată. Probleme ridică însă cîteva 
obiective din gospodăria de apă, unde, 
din cauza vremii nefavorabile, ritmul 
de execuție nu s-a situat la nivelul 
prevederilor. Pe fluxul termoener- 
getlc sînt create fronturi de montaj 

la grupul energetic și la centrala de 
termoficare aferentă, care este in 
sarcina întreprinderii de montaj ca
zane energetice „Vulcan“-Bucureștl.

Ce relevă această trecere in re
vistă a lucrărilor ? Practic, în toate 
punctele viitoarei uzine cocsochimi
ce, stadiile fizice permit in perioada 
imediat următoare o desfășurare pe 
fronturi largi atît a lucrărilor de 
construcții, cit și a montajului. De 
aceea s-au stabilit, impreună cu 
proiectanta de la IPROMET, a 
căror prezență permanentă pe șan
tier la punctele de lucru a devenit 
o obișnuință, o serie de tehnologii 
de lucru, care, bazîndu-se pe mijloa
cele de mecanizare existente, duc li 
mărirea ritmului de execuție. Glisa
rea turnurilor, utilizarea cofrajelor 
pășitoare la un mare număr de lu
crări, execuția în ansamble mari 
premontate la sol determină un 
avans sensibil al stadiilor fizice.

Se impune intervenția mi
nisterului de resort. Trebuie 
semnalat insă și un mare neajuns 
care persistă de luni de zile pe șan
tier. Volumul mare de lucrări de con
strucții și montaj care trebuie puse 
în operă se bazează, firesc, pe me
canizare. Or, utilizarea forței meca
nice existente pe șantier se află de
parte de cerințele impuse de volu
mul și structura lucrărilor. In zilele 
în care ne-am aflat pe șantier, in 
permanență conducătorii punctelor 
de lucru reclamau absența unui 
mare număr de autobasculante, ma
carale, lansatoare, care, deși promise 
de stația/ de utilaj și transport, 
ajungeau cu mare intirziere sau nu 
soseau deloc. O macara abia adusă 
din reparație capitală se gripase. Din 
20 de trailere existente nu ieșiseră 
la lucru decît opt. Și astfel de exem
ple pot continua cu zecile. Inter
venția întreprinderii de u'ilaje de 
construcții din Galați, în subordinea 
căreia se află stația de utilaj și 
transport de pe șantierul din Călă
rași, se lasă așteptată de multă vre
me. De aceea. Ministerul Industriei 
Metalurgice trebuie să acționeze cu 
toată fermitatea pentru a stabili o 
relație firească de colaborare intre 
constructori și cei care prestează ser
viciile de mecanizare pe șantier, 
întronarea disciplinei și organizării 
superioare tn rîndul tuturor unită
ților care concură la realizarea uzi
nei cocsochimice de pe șantierul 
din Călărași se impune ca o sarcină 
urgentă ce revine titularului de in
vestiție. Adică, Ministerul industriei 
Metalurgice. Trebuie să fie limpede 
că activitatea tuturor unităților care 
acționează pe șantierul Combinatu
lui siderurgic din Călărași trebuie 
subordonată aceluiași obiectiv ma
jor: intrarea la termen in funcțiune 
a uzinei cocsochimice.

Dan CONSTANTIN 
Rodlca SIM1ONESCU

La întreprinderea de mașini electrice București : zi de zi se urmărește 
realizarea exemplară a producției pentru export

Realizarea sarcinilor Ia export!
(Urmare din pag. I)
conducere colectivă din întreprinderi 
că sarcinile de plan la export pot 
fi considerate îndeplinite numai 
atunci cind întreaga producție pre
văzută a fost livrată și încasată, că 
numai producția livrată și încasată 
înseamnă export finalizat.

Ca atare, in fiecare unitate econo
mică trebuie să se asigure lansarea 
cu prioritate în fabricație a produ
selor destinate exportului, funcțio
narea din plin, cu precizie de ceasor
nic, a întregului mecanism productiv. 
Aceasta impune asigurarea in fiecare 
întreprindere a unui cadru organi
zatoric bine pus la punct, precis, 
astfel ca fiecare om să cunoască 
exact, zi de zi, ceas de ceas, ce are 
de făcut. In același timp, în spiritul 
sarcinilor și indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, al 
măsurilor recentei hotărîri a Comi
tetului Politic Executiv, este nece
sar ca organizațiile de partid, orga
nele de conducere colectivă din mi
nistere, centrale industriale și între
prinderi să ia măsuri energice pentru 
dotarea tuturor unităților economice 
cu standurile de probă necesare și cu 
aparate de măsură și control al cali
tății produselor, pentru buna între
ținere și reglarea corectă a mași
nilor, utilajelor și instalațiilor, asigu- 
rindu-se funcționarea acestora la pa
rametrii și cu precizia prevăzută in 
documentații, pentru întărirea ordi
nii și disciplinei la toate nivelurile 
și treptele de producție și instaura
rea la toate locurile de muncă a unui 
climat de puternică răspundere co
lectivă și individuală față de calita
tea produselor și îndeplinirea exem
plară a planului Ia export.

Exportul constituie o problemă 
esențială a dezvoltării generale a 

țării și tocmai de aceea organele și 
organizațiile de partid, toți oamenii 
muncii au datoria de a-i acorda per
manent, zi de zi. întreaga atenție. 
Numai prin sporirea continuă, in 
ritmuri tot mai înalte a exportului 
se pot procura mijloacele financiare 
pentru asigurarea importurilor de 
materii prime, materiale, mașini și 
instalații absolut necesare dezvoltă
rii economiei ; numai pe această 
cale se poate asigura realizarea in 
continuare a unei balanțe comerciale 
excedentare, restituirea treotată a 
datoriei externe. întreprinderile noas
tre dispun in prezent de o puter
nică și modernă bază tehnică, de 
muncitori, tehnicieni și specialiști cu 
înaltă pregătire și experiență profe
sională, in măsură să realizeze pro
duse competitive pe piața externă, 
un export dinamic, diversificat și 
eficient. Esențial este ca toate aceste 
condiții să fie valorificate deplin în 
fiecare județ, întreprindere și ra
mură a economiei naționale.

Sînt sarcini care trebuie să se si
tueze în centrul preocupărilor tutu
ror organelor și organizațiilor de 
partid, al organelor de conducere co
lectivă din întreprinderi, centrale și 
ministere, ale tuturor oamenilor 
muncii. Faptele atestă că prin efor
turile conjugate ale .tuturor celor ce 
participă la realizarea producției de 
exoort, printr-o intensă activitate 
politico-organizatorică este pe deplin 
posibil ca in aceste zile să se lucreze 
în toate unitățile economice la ni
velul maxim al posibilităților, pentru 
ca sarcinile de plan la export pe 
acest an hotărîtor al cincinalului să 
fie îndeplinite integral, în condiții 
de înaltă calitate și eficiență.

Iile ȘTEFAN
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Excelenței Sale Damnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul mauritian mi se alătură in a adresa Excelenței Voastre mulțu
mirile noastre cordiale pentru amaoilul dumneavoastră mesaj de felicitare 
și bune urări cu ocazia zilei naționale.

Iaptb, realizări de pe cuprinsul patriei? 
RELATATE DE CORESPONDENȚII „SC1NTEII“

CARNET COTIDIAN
■ Cu cele 500 de apartamente 

pe care constructorii bihoreni le 
predau în acest prim trimestru al 
anului, fondul locativ realizat în 
județul Bihor în anii de dupâ Con
gresul al IX-lea al partidului se ri
dică la 55 000 apartamente noi, 
confortabile. Cea mai puternică 
dezvoltare urbanistică au cunoscut 
orașele Oradea și Marghita.

■ La Satu Mare a fost dată în 
folosință pe strada Careiului, la 
parterul unuia din modernele 
blocuri construite aici, cel mai mare 
magazin de confecții din municipiu 
și din județ. Unitatea este aprovi
zionată cu un bogat sortiment de 
confecții pentru bărbați, femei și 
copii și dispune de un spațiu co
mercial de peste 700 metri pătrați, 
precum și de spații corespunzătoa
re pentru depozitare.

■ La schela de producție petro
lieră Poeni, județul Teleorman, au 
fost puse în funcțiune primele patru 
sonde din acest an cu o capaci
tate totală de 49 tone țiței pe zi. 
Alte 11 sonde se află in probe de 
producție, urmînd să fie date în 
exploatare în mod eșalonat, pînă 
la sfîrșitul lunii martie.

■ Prin măsuri tehnico-organîza- 
torice aplicate în procesul de pro
ducție, colectivul de la I.F.E.T. 
Ploiești valorifică superior masa 
lemnoasă. In perioada de la înce
putul anului și pînă în prezent, in
dicele de .utilizare a lemnului a 
ajuns la 85 la sută - un procent 
mult mai mare față de anul trecut. 
Rezultatul : peste 1 300 metri cubi 
de bușteni prelucrați, 1 500 metri 
cubi cherestea și mari cantități de 
uși și ferestre livrate peste plan 
beneficiarilor.

■ Muncitorii și specialiștii ate
lierului mecanic al întreprinderii de 
prelucrare o maselor plastice din 
Năsăud au proiectat și realizat o 
moară pentru măcinatul materiale
lor recuperabile și refolosibile care 
cîntărește doar 200 kg, este echi
pată cu motor de 11 kW și are un 
randament de măcinare de 120 kg 
pe oră. lată o comparație sugesti
vă : celelalte utilaje de acest fel 
din dotarea întreprinderii au cite 
două tone greutate, sînt acționate 
cu motoare de cite'30 kW și au 
un randament de numai 80 kg pe

„A ne gîndi la copii înseamnă
(Urmare din pag. I)
prematuri, prevenindu-se unele stări 
patologice. în acest scop, vor fi mai 
bine folosite dotările existente : 
autosanitare special amenajate, insta
lația de televiziune în circuit închis 
de la maternitatea spitalului jude
țean ș.a.

De asemenea, vor fi Întreprinse 
numeroase acțiuni de educație sani
tară în rîndul femeilor, cu concursul 
medicilor, organizațiilor de femei și 
Cruce Roșie, al juriștilor. în între
prinderi vor fi organizate dezbateri 
pe teme de viață de familie, pentru 
dezvoltarea dragostei față de copii 
In rîndul tinerelor și tinerilor. La 
starea civilă a consiliului popular 
municipal va fi activizat „sfatul ti
nerei familii". în unități economice, 
la sate, în dispensare vor fi organi
zate expoziții pe teme de alimentație 
rațională și corectă a copilului și 
gravidei, concursurile cu premii gen 
„Mama știe, copilul ciștigă", „Cel 
mai frumos copil", iar in creșe, la

Concret, despreJUDEȚUL DOLJ 
îmbunătățirea activității medico-sanitare

w.

Tovarășei Victoria Bisirițeanu, se
cretar cu problemele sociale al Co
mitetului județean Dolj al P.C.R., 
vicepreședinte al Comitetului exe
cutiv al consiliului popular județean, 
i-am adresat întrebarea :

— Care sint primele concluzii ce 
»e detașează in lumina exigențelor 
formulate de partid in legătură cu 
creșterea natalității și a sporului na
tural al populației in județul Dolj ?

— în contextul exigențelor formu
late, și județul Dolj se înscrie cu 
rezultate nesatisfăcătoare privind 
natalitatea și sporul natural al popu
lației, numărul întreruperilor de 
sarcină fiind Inacceptabil și nejus
tificat de mare, ceea ce demonstrea
ză existența unor deficiente atit 
organizatorice, cit și educative, ce-și 
au originea și în nivelul scăzut de 
conștiință al unor cadre sanitare.

Conform hotărîrii Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., re
centelor indicații și orientări ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
creștere a natalității la 19—21 la mie.

S. RAMGOOLAM
Guvernator general

oră. In privința costurilor, nouo in
stalație este de trei ori mai ieftină 
decit suratele ei vechi.

■ In orașul Beelean a fost pus 
In funcțiune complexul hotelier și 
de alimentație publică „Someș". 
Noua și moderna unitate cu profil 
turistic dispune de 60 locuri de ca
zare, zahano, bar de zi, restaurant 
și două terase cu 308 locuri la 
mese. Beneficiarul obiectivului, uni
unea județeană a cooperativelor da 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor, și-a propus să realizeze, 
pînă la finele actualului cincinal, 
alte două asemenea obiective la 
Năsăud și Rodna.

■ Suprafața pădurilor din jude
țul Sălaj va crește cu 600 hectare 
în acest an prin amplele acțiuni da 
împăduriri declanșate în prima de
cadă o lunii martie și Care se vor 
încheia la 20 aprilie. Cele patru mi
lioane puieți, de gorun, stejar, pal
tin, tei. frasin, ulm, molid și larice, 
cu fost asigurați din pepinierele 
proprii ale ocoalelor silvice sală- 
jene.

■ Pe lingă toate cantinele și 
celelalte forme de consumuri colec
tive din județul Mureș s-au înfiin
țat gospodării-anexă de creștere a 
animalelor, numărul acestora ajun- 
gînd la finele anului trecut la 232, 
ceea ce reprezintă de 2.4 ori mai 
mult decît în 1980. Prin măsurile 
luate, odată cu creșterea numă
rului cantinelor și al bufetelor de 
incintă, efectivele de animale vor 
spori în acest an în gospodăriile- 
anexă cu 5 000 porci, 350 ovine, 
6 000 păsări, 1 200 iepuri și altele.

■ Peste 300 de copii s-au născut 
la secția de obstetrică-ginecologie 
a Spitalului județean din Alexan
dria în perioada ce a trecut din 
acest an. Le adresăm pe această 
cale tradiționalul „La mulți ani I" 
■ ■ La Scornicești, județul Olt, 
ființează de mai mulți ani un ofi
ciu pentru studii pedologice și a- 
grochimice. De curînd, în scopul do
tării tehnice a oficiului județean, 
ou fost deschise lucrări de investi
ții pentru construirea de laboratoa
re deț. gppliză chimică Și fizică a 
solului, de determinări de micro- 
elemente de diagnoză foliară etc.

cluburile „Femina" — schimburi de 
experiență pe probleme de îngrijire 
a copilului. Ne vom preocupa mai 
direct de îmbunătățirea funcționării 
creșelor. căminelor, grădinițelor, ur
mărind finalitatea practică a exis
tenței acestora : dezvoltarea armoni
oasă a copiilor, ușurarea activității 
femeii-mame. De asemenea, se va 
urmări, cu toată atenția, respectarea 
Întocmai a legislației muncii în cazul 
femeilor angajate în producție, a fa
cilităților acordate femeilor gravide.

Prin urmărirea și intensificarea în 
continuare a acestor acțiuni, avem 
convingerea că indicele de natalitate 
de 15,2 la mie și sporul natural al 
populației înregistrat anul trecut în 
județul Galați vor crește curind Ia 
nivelul indicațiilor date. Orașul are 
o populație tinără, cu puternică pon
dere muncitorească, oameni ai mun
cii care sint pe deplin conștient! de 
importanța creșterii continue a na
talității, pentru dezvoltarea în con
tinuare a țării.

Comitetul județean Dolj al P.C.R. a 
organizat, cu operativitate, o ana
liză temeinică cu activul de bază 
de partid și de stat și cadrele sani
tare, stabilind măsuri și sarcini con
crete pentru toți factorii de răs
pundere. Au fost luate măsuri pen
tru popularizarea și dezbaterea cu 
întregul personal sanitar, cu între
gul activ, a cuvintării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostită la ședința 
Consiliului Sanitar Superior. Vom 
urmări lunar evoluția principalilor 
indicatori demografici, cercetînd pe 
etape și localități cauzele concrete 
care încetinesc creșterea sporului 
natural al populației.

Organele și organizațiile de partid 
din unitățile sanitare, împreună cu 
conducerea profesională a acestora, 
vor acționa cu mai multă fermitate 
pentru întronarea ordinii, discipli
nei, corectitudinii, solicitudinii in 
activitatea personalului medico-sa- 
nitar și, prin aceasta, pentru asigu
rarea stării de sănătate a femeii, in 
general, și a celei gravide in special. 
Se va urmări respectarea cu stricte

AUDIENȚA LA LOCUL DE MUNCĂ
— formă directă și eficientă a legăturii 

consiliului popular cu cetățenii

Cîte nu-1 pot aduce pe cetățean Ia 
primărie ? E suficient să stai cîteva 
ore. așa cum am făcut-o noi, in au
diență cu viceprimarul orașului Baia 
Sprie, tovarășul Mihai Roth, pentru 
a afla cu cită răbdare și solicitudi
ne sint rezolvate diversele probleme 
cetățenești. Trebuie să subliniem, de 
la bun inceput, că și aici, la Baia 
Sprie, organele de partid și de stat 
depun eforturi susținute pentru a 
traduce in viață indicațiile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu privind rezol
varea scrisorilor și sesizărilor oame
nilor muncii.

Majoritatea celor ce au apelat la 
ajutorul primă
riei, in acea zi, 
solicitau aprobări 
pentru schimburi 
de locuință, do
rind sporuri de 
confort Ni s-a 
părut semnifica
tiv acest lucru, 
intr-un oraș de 
la poalele Gutî- 
iului, cunoscut 
pînă mai ieri ca 
o așezare de case 
micuțe, specific 
minerești și cu 
confort puțin. 
„Trebuie să spu
nem că orașul 
minerilor, care 
a construit in ultimii 18 ani aproape 
2 000 de locuințe, poate satisface in 
prezent pretenții de confort pe care 
altădată nu le avea“ — ne-a declarat 
cu îndreptățită mindrie viceprimarul.

Cum motivează cererea lor cei ve- 
niți în audiență ? Iată, de pildă : 
maistrul miner Adolf Bicsi, de la 
Exploatarea minieră Șuior, vrea ca
mere cu intrări separate ; tinerele 
Eugenia Horvat și Elisabeta Cadar 
optează pentru apartamente mai spa
țioase ; Vasile Ungur vrea să fie mai 
aproape de sora sa, în timp ce 
Gheorghe Carabiber preferă să aibă 
o locuință aparte de părinți. Acum, 
spre deosebire de un trecut îndepăr
tat, li se explică tuturor, spațiu și 
posibilități există, dar schimbul so
licitat trebuie să fie aprobat — îna
inte de a fi prezentat comitetului 
executiv al consiliului popular — și 
de unitățile Ia care lucrează solici- 
tanții, pentru că ele sînt deținătoa
rele de spațiu locativ. Observăm însă 
că unii cetățeni află înaintea celor 
de Ia primărie despre existența unor 
apartamente din care s-au mutat 
locatarii — ceea ce nu ni se pare în 
ordine. „Oare de ce se intîmplă 
așa ?“ — il întrebăm pe viceprimar. 
„Unii chiriași — ni se spune — nu 
anunță că s-au mutat nici asociația

„Primăria vine mai des 
la noi decît ne ducem 

noi la primărie!“ 
ÎNSEMNĂRI DIN BAIA SPRIE - MARAMUREȘ
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țe a arondării teritoriale stabilite 
pentru fiecare comisie. Direcția 
sanitară județeană va controla per
manent activitatea acestor comisii, 
modul cum se respectă regle
mentările în vigoare privind între
ruperile de sarcină in maternită
țile autorizate. Colective speciale 
de medici vor efectua acțiuni de 
analiză și control in întreprinderile 
și localitățile cu un număr crescut 
de avorturi spontane pentru des
coperirea și lichidarea cauzelor a- 
cestora.

— în unele perioade, cum ar fi 
prima parte a anului trecut, in acti
vitatea unităților medicale s-au con
statat unele deficiențe legate de să
nătatea mamei și copilului. Vă ru
găm să vă referiți la măsurile pre
conizate in această direcție.

— într-adevăr, în urma dezbaterii 
documentelor de partid referitoare la 
acest domeniu, au fost stabilite 
acțiuni concrete, pe unități sanitare, 
în vederea îmbunătățirii asistenței 
medicale și a răspunderii profesio
nale a tuturor cadrelor sanitare, a 
înlăturării oricăror abateri de la 
etica și deontologia medicală, in ve
derea reducerii in continuare a mor
talității generale și a celei infantile, 
a creșterii natalității și sporului na
tural al populației. în afară de 
aceasta, conform planului unic de 
educație sanitară, regindit in lu
mina indicațiilor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, fiecare 
specialist din domeniul sanitar tre
buie să devină un factor activ de 
educație pentru creșterea nata
lității, pentru consolidarea și în
tărirea familiei, pentru influența
rea comportamentului psihoafectiv 
al tinerilor căsătoriți, în vederea 
creării unei opinii favorabile ma
ternității și cunoașterii riscurilor 
medicale și sociale ale avortu
lui delictual. Comisia județeană 
de demografie, tn colaborare cu di
recția sanitară, va utiliza mai larg 
și mai eficient presa locală și 
studioul de radiotelevizlune Cra
iova, întocmind emisiuni specia
le, dezbateri cu specialiști de 
prestigiu pe probleme ce privesc 
întărirea familiei, creșterea natali
tății și a sporului natural al popu
lației. E vorba. In fapt, de a ne gindi 
cu seriozitate la copii. Or, gîndin- 
du-ne Ia copii, ne gîndim la viitor. 

de locatari șl nici întreprinderea de 
care au aparținut".

Există la mulți dintre cei ce vin 
la primărie prejudecata că „numai 
primarul" le poate soluționa proble
ma. „Aceasta se intîmplă — spune 
tovarășul Mihai Roth — din cauza 
necunoașterii adevărului că la pri
mărie toate deciziile se iau in co
lectiv. Alteori, rezolvarea e îngreu
nată de faptul că nu toți cei respon
sabili de soluționarea problemelor 
cetățenești iși fac datoria fără re
proș".

Acest adevăr ne-a fost ilustrat de 
numeroase exemple. Confecționera

Doina Galiger, de pildă, a venit 
după un transfer pe un post de fo
chist la termocentrală. Satisfacerea 
cererii sale a devenit insă imposibi
lă pentru că cei ce i-au dat hirtia nu 
i-au explicat că ea nu are califica
rea corespunzătoare, lăsind-o să um
ble pe drumuri. Maria Ignat ii spunea 
viceprimarului că nu mai poate aș
tepta după meșterii de la secția de 
gospodărie comunală pentru a-i re
para apartamentul. De cind o tot 
amină s-a făcut igrasie pe pereți, 
într-adevăr, la unele unități admi
nistrative din oraș se tărăgănează 
mult soluționarea unor cereri în
dreptățite ale cetățenilor pentru că 
nu li se explică oamenilor ce este 
și ce nu este legal in doleanțele lor, 
fiind lăsați să umble pe drumuri fără 
rost, ajungînd la primărie și cind nu 
e cazul. Sînt și unii cetățeni care vin 
in audiență pentru că in loc să fie 
ascultați cu solicitudine, să li se re
zolve cererile îndreptățite, sînt „pa
sați" de colo, colo de către unii fac
tori de conducere de la întreprinde
rea de producție și prestări de ser
vicii, cooperativa meșteșugărească 
„Avintul", secția de gospodărie co
munală ș.a.

De ce vin însă In audiență mai 
puțini cetățeni de la cele două ex

20,20 Actualitatea tn economie. In tn* * 
tlmplnarea zilei de 23 August, cu 
toate forțele, cu răspundere revo
luționară la înfăptuirea programe
lor prioritare tn economie I 0 Re
ducerea consumurilor materiale, 
recuperarea șl refoloslrea piese*  
lor și subahsamblelor "■
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a ne gîndi la viitor"
JUDEȚUL GIURGIU: Natalitatea - o problemă 

de educație, dar și de legalitate
Ne-am adresat tovarășei Ecaterina 

Anghelescu, secretar al Comitetului 
județean Giurgiu al P.C.R. și vice
președinte al Comitetului executiv al 
consiliului popular județean, cu în
trebarea :

— Cu toate că județul Giurgiu este 
bine încadrat cu medici și personal 
sanitar, natalitatea se menține sub 
media pe țară, iar mortalitatea in
fantilă peste media pe țari. De ce ?

— în lipsurile relevate la ședința 
Comitetului Politic Executiv din 24 
februarie a.c. și prin cuvintarea se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la ședința 
Consiliului Sanitar Superior, am re-
?ăsit și laturi din activitatea noastră, 

n anul 1983, dintr-un număr de 9 029 
femei gravide luate in evidență, au 

dat viată copiilor numai 4 006 mame, 
iar unui număr de 3 340 femei Ii 
s-au întrerupt sarcina. Au existat 
și cîteva cnzuri de deces din cauza 
complicațiilor survenite ca urmare a 
provocării de avort în mod empiric.

Lipsa de răspundere a unor cadre 
medicale a dus la Întreruperi de 
sarcină în mod condamnabil. La 
spitalul Vadul Lat. unul dintre me
dici, deci un om care trebuia să 
vegheze cu răspundere și umanism 
la venirea pe lume a copiilor, în
trerupea sarcinile pentru a-și face 
pe această cale venituri ilicite. Este 
un exemplu foarte grav de prac
tică pe drept cuvînt calificată drept 
antinațională și antisocială.

într-o analiză efectuată cu ca
drele medicale din județ, am consta
tat că au existat in 1983 comune cu 
o puternică dezvoltare economică 
unde s-au înregistrat un număr 
alarmant de întreruperi ilegale de 
sarcină. Fată de această situație, cu 
totul necorespunzătoare, organele ju
dețene de partid iau o serie de 
măsuri care să pună eapăt eludării 
legii, care să ducă in mod firesc la 
un indice pozitiv al natalității intr-o 
zonă a țării unde tradiția a fost și 
este ca familiile să aibă cit mai 
mulți copii. Vom introduce ordine 
și disciplină in activitatea comisi
ilor de autorizare • întreruperii 

ploatări miniere — Flotația centrală 
eau Uzina de utilaj minier și repa
rații ? Pentru că aici cererile oame
nilor muncii sînt tratate cu mai mul
tă răspundere.

Printre cei ce au trecut pragul pri
măriei in acea zi de audiență se a- 
flau și țăranii Maftei Breban, loan 
Cința și Pavel Breban, toți din satul 
Chiuzbaia. aparținător de Baia 
Sprie. Primii doi au venit să lămu
rească o problemă legată de contrac
tarea animalelor. Aveau cîte un con
tract pentru vițel și au mai încheiat 
fiecare cite unul pentru cîte alți doi 
viței. Ar vrea să știe cind îi pot 

preda cit mai re
pede, deoarece 
alte două vaci 
trebuie să fete. 
De menționat că 
în 1983 orașul 
și-a realizat pla
nul la carne pen
tru fondul de 
stat in procent 
de 149 la sută. 
Al treilea gospo
dar informa des
pre starea pășu
nilor și adăpostu
rilor, fiind inte
resat să afle dacă 
și în acest an tot 
el va fi ciobanul. 
„Dacă obștea te 

va realege, dumneata vei fi“, i s-a 
spus deschis.

— Veniți des in audientă Ia primă
rie ? l-am întrebat pe bătrinul M. 
Breban.

— Mai des vine primăria Ia noi 
decît venim noi la primărie — ne 
spune el. Continuindu-i spusele, to
varășul Mihai Roth ne explică mo
dul de organizare a audiențelor la 
fața locului. Pentru ca cetățenii să 
nu fie nevoiți să vină mereu pentru 
orice problemă la primărie in ultimul 
timp se organizează din ce in ce mai 
des audiențe în satele din împreju
rimi, aparținătoare de Baia Sprie. 
Cu prilejul unor astfel de audiențe, 
s-a inițiat modernizarea drumului ce 
leagă orașul cu satul Chiuzbaia. pe o 
distanță de circa 6 km, la care parti
ciparea locuitorilor a fost decisivă.

Așa cum au apreciat și organele 
județene de partid și de stat, in 
activitatea lor organele locale de 
partid și de stat din Baia Sprie de
pun eforturi susținute pentru a re
zolva sesizările și scrisorile oame
nilor muncii, cu solicitudine și răb
dare, in spiritul hotăririlor parti
dului.

Gheorghe SUSA
corespondentul „Scînteii*

Valeria Seclu, Margareta Pogonat,
Sandu Simlonică, Sorin Mede
leni, Constantin Fugașin, Ioana 
Crăclunescu. Regia artistică : 
Constantin Dlnlschlotu 
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cursului sarcinii. S-a și luat măsura 
ca, din trei comisii existente in 
județ, să rămînă in funcțiune una 
singură, în municipiul de reședință, 
încadrată cn specialiștii cei mai 
competent) Ș> de o înaltă probitate 
profesională.

în marile unități economice cu 
personal predominant feminin — 
cum este țesătoria „Dunăreană" — 
iau ființă cabinete de specialitate 
care acordă asistență sanitară și 
urmăresc asigurarea unor măsuri 
profilactice. Se va începe o vastă 
acțiune în rindurile femeilor intre 20 
și 30 de ani, pentru depistarea pre
coce a afecțiunilor care pot influența 
nefavorabil sarcina.

Sănătatea tinerelor mame depinde 
și de gradul de educație sanitară, 
îmbinat cu prevenirea îmbolnăviri
lor sau depistarea din prima fază a 
afecțiunilor. De aceea se vor or
ganiza consultații de specialitate în 
scopul depistării și tratării precoce 
a tulburărilor endocrine sau de altă 
natură, care ar putea aduce prejudicii 
viitoarelor sarcini. De asemenea, in 
vederea pregătirii viitorilor soți pen
tru viața de familie și determinarea 
unui comportament demografic favo
rabil nașterii copiilor in primii ani 
de căsătorie, organele medicale. îm
preună cu organizațiile de femei, ti
neret. Crucea Roșie și sindicale, vor 
lua măsuri pentru înființarea unui 
cabinet de consultații premaritale și 
de „sfat familial".

O altă direcție de acțiune vizează 
îmbunătățirea stilului de muncă al 
factorilor de decizie față de aplicarea 
politicii demografice a partidului. 
S-a luat măsura ca, lunar, să fie 
discutate In cadrul comitetului exe
cutiv al consiliului popular județean 
problemele legate de demografie, să 
fie luate măsuri operative acolo unde 
se impun.

tn Întreaga noastră activitate vom 
traduce in viață in mod responsabil 
prețioasele Indicații ale conducerii 
superioarele partid, ale omului care 
veghează permanent la prezentul și 
viitorul națiunii noastre.

DIN ȚĂRILE SOCIALIST

R. P. BULGARIA y
• ... ...’

Sofia—proiecții spre noi 
orizonturi arhitectonice

Un hexaedru placat cu marmură 
albă, avind peste 40 de metri înăl
țime, domină maiestuos Piața Bul
garia. De jur-imprejur, spații verzi, 
cu mulți brazi ornamentali, pini, 
mesteceni ; aleea principală se des
chide larg, intr-un evantai de {in
tim arteziene. Este noul reper arhi
tectonic al Sofiei — Palatul cultu
rii „Liudmila Jivkova", inaugurat 
cu doi ani tn urmă și de
venit centru spiritual al în
tregii țări. Proiectul colectivului de 
arhitecți condus de Alexandr Ba
rov, prezentat la televiziune, discu
tat pe larg in presă la vremea res
pectivă, a prins viață tocmai prin 
efortul a peste 5 000 de construc
tori, ingineri, specialiști de diverse 
profesii veniți din intreago țară. 
Numeroși artiști, pictori, sculptori, 
decoratori și-au adus contribuția la 
finisarea interioarelor. Mozaicurile, 
goblenurile, frescele cu tematică 
istorică sau inspirată din realită
țile noi ale Bulgariei, imensele ba
soreliefuri, numeroasele lucrări me- 
taloplastice poartă semnăturile a 
110 artiști din toate generațiile.

Cum ar arăta Sofia fără Palatul 
culturii ? Locui
torii capitalei cu 
greu pot să re
constituie ce era 
înainte pe cele 
peste 20 de hecta
re pe care se în
tinde azi piața 
palatului, deși a trecut așa de puțin 
timp. Palatul pare să fi fost dintot- 
deauna aici. Mii de cetățeni se în
dreaptă zilnic spre această zonă — 
unii spre magazinele cu multiple 
destinații construite la subsol, cei 
mai mulți, îndeosebi la orele serii 
— spre cele 12 săli din acest gran
dios complex, destinate diverselor 
activități cultural-educative : spec
tacole de teatru, concerte, confe
rințe. expoziții.

Se construiește mult la Sofia. 
Schimbările in peisajul urbanistic 
sint atit de rapide, incit reporterul 
revenit în capitala bulgară după 
o anumită absență are surpriza de 
a descoperi noi microraioane. in
genios integrate grădinilor naturale 
de la poalele Vitoșei. Cartierelor 
„Liulin", „Mladost", „Nadejda", 
construite tn mai multe etape, li 
se adaugă noile complexe de locu
ințe din zona „Vitoșa". Preocupa
rea arhitecților s-a concentrat spre 
realizarea unor complexe moderne, 
distribuite de-a lungul a trei ma
gistrale cu treceri denivelate la in
tersecții. Cartierul va fi dotat cu 
numeroase spații comerciale, insti
tuții de cultură și învățămînt. tere
nuri de sport, grădinițe de copii.

Principalul obiectiv edilitar pen
tru viitorii ani este metroul — con
strucție de amploare, menită să asi
gure o circulație corespunzătoare 
in condițiile dezvoltării generale a 
capitalei, a creșterii numărului 
populației. Tunelurile metroului 
vor fi săpate la mică adîncime prin 
metoda la suprafață, soluție care 
va asigura și reducerea cheltuieli
lor de construcție. Primul tronson 
al metroului va avea o lungime de 
7,7 kilometri și urmează să fie dat 
in exploatare anul viitor.

Despre proiectele de dezvoltare 
economică a Sofiei, secretarul Co
mitetului orășenesc de partid. Ste
fan Dosev, arăta, în cursul unei 
convorbiri, că accentul care se 
pune in prezent este dezvoltarea 
intensivă. Nu se vor construi noi 
capacități industriale. Dimpotrivă, 
se are in vedere chiar deplasarea 
in afara perimetrului capitalei a 
unor întreprinderi industriale. Cele

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 20 

martie, ora 20 — 23 martie, ora 20. In 
țară : Vremea va fi rece, îndeosebi in 
jumătatea de est a tării. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea ninsori slabe. 
Izolate. Vini slab pină la moderat.

ȘTIRI SPORTIVE
FOTBAL. Astăzi, in sferturile de 

finală ale „Cupei României" se vor 
juca numai trei partide, aceea din
tre Dinamo și Petrolul fiind amina- 
tă. Meciurile vor avea loc, pe tere
nuri neutre, după cum urmează : la 
Ploiești, F.C. Argeș — Steaua ; la 
Alba lulia. Rapid — Corvinul ; la 
Sibiu, Sportul studențesc — A.S.A. 
Jocurile vor începe la ora 15.

NATAȚIE. Un nou succes al tine
rei înotătoare românce Anca Pă- 
trășcoiu (C.S.M.Ș. Baia Mare) : la 

ce vor rămâne vor asimila linii! de 
automatizare complexă. Acest pro
ces este in plină desfășurare. Ma
șinile cu program, modulele auto
matizate, roboții preiau o turnă par
te a efortului uman in tot mai mul
te întreprinderi.

Problema creșterii eficienței în
tregii activități edonomjae, ca și a 
calității producției constituie q. pre
ocupare la scară națională. Q eloc
ventă ilustrare in acest senii o con
stituie faptul că acestei probleme 
ii va fi consacrată Conferința Na
țională a partidului, cape urmează 
să înceapă la Sofia la 22 martie. 
In acest sens, ComitetuU Central al 
P.C. Bulgar a elaborat un proiect 
de program pe termen lung de îm
bunătățire a calității produselor, 
care urmează să fie; supus dezba
terii conferinței.

Presa bulgară informează in 
aceste zile despre pregătirile ce se 
fac în întreaga țară în preajma 
acestui important eveniment, tn ca
drul conferințelor raionale de 
partid de dări , de seamă și alegeri 
sint trecute in revistă succesele ob
ținute de colectivele de oameni ai 

muncii în înde
plinirea obiecti
velor propuse, 
preocupările lor 
in vederea spori
rii eficienței în
tregii activități 
productive. Ziarul 

„Rabotnicesko Delo“, organul cen
tral al C.C. al P.C.B., a luat ini
țiativa organizării unui „dispecerat" 
în vederea asigurării unei sistema
tizări a întrebărilor adresate mi
nisterelor, altor factori economici, 
ca și a propunerilor ce se fac in 
vederea creșterii productivității 
muncii, aplicării cu maximă efica
citate a cuceririlor tehnico-științi- 
fice — întrebări și propuneri care 
urmează să fie înaintate Conferin
ței Naționale a partidului.

Spații ample consacră același 
ziar scrisorilor sosite de pe tot cu
prinsul Bulgariei: Metalurgiștii de 
la Kremikovfți informează despre 
măsurile adaptate in vederea auto
matizării unor procese de produc
ție..., chimișitii din Vrața, Devnia, 
Sviștov sau lambol vorbesc despre 
calitatea producției realizate..., con
structorii de mașini din Plovdiv Și 
Gabrovo se referă la preocupările 
lor pentru modernizarea producției, 
pornind de la prevederile prin pla
nul de stat pentru acest an, și anu
me înnoirea cu 20 la sută a pro
duselor..., de la uzina de mașini- 
unelte așchietoare din Drianovo s-a 
anunțat darea în funcțiune a unei 
secții dotate integral cu strunguri 
cu comandă numerică, ceea ce asi
gură dublarea producției, îmbună
tățirea calității și fiabilității piese
lor prelucrate..., minerii din Pernik 
anunță la rindul lor sporuri impor
tance la producția de cărbune da
torită aplicării tehnicii noi in aba
taje și creșterii productivității 
muncii.

Iar lista exemplelor ar putea con
tinua. Realizările lor, rod al hăr
niciei, perseverenței, al dăruirii in 
muncă pentru îndeplinirea obiecti
velor stabilite de partidul comunist, 
oamenii muncii le dedică atit apro
piatei Conferințe Naționale, cit Și 
aniversării, în toamna acestut an, 
a patru decenii de la victoria re
voluției socialiste. Eveniment des
chizător de ample orizonturi in via
ța țării spre împlinirile de azi și 
cele ce prind contur prin eforturile 
creatoare ale poporului bulgar.

Dumitru ȚINU

Temperaturile minime vor fi cuprinse, 
intre minus 10 și zero grade, local mai 
coborite în centrul șl nordul țării, iar' 
cele maxime intre minus 2 și plus 9 
grade, local mai ridicate la începutul! 
intervalului. In București : Vreme 
rece. Cerul schimbător, favorabil nin
sorii slabe. Vint slab pină la mode
rat. Temperaturile minime vor oscila 
intre minus 3 și zero grade, iar ma
ximele între 2 și 5 grade. (Margareta 
Struțu, meteorolog de serviciu).

concursul de la Budapesta ea a clș- 
tigat proba de 100 m spate, cu 1 min. 
4 sec. 11/100.

GIMNASTICA. Tînăra sportivă 
româncă Laura Cutina (Dinamo 
București), membră a echipei noas
tre reprezentative, s-a clasat pe lo
cul secund, la individual compus 
(38,85 p), în concursul de la Madison 
Square Garden din New York. La 
turneu au luat parte sportive valo
roase, inclusiv gimnastele din lotul 
olimpic al S.U.A, i

cinema
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
0 Ringul: GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20. FLOREASCA 
(33 29 71) — 8,30; 10,15; 14; 16; 18: 20, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 1330; 
15,45; 18; 20.
0 Mexicul tn flăcări : SALA MICA 
A PALATULUI — 14,30; 17.15; 20.
0 Miezul fierbinte al plinii : VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30; 17,30: 19,30.
0 Prea cald pentru luna mai : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11.15; 13,30: 15,45; 
18; 20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Balada cavalerului Ivanhoe : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 19,45.
0 Dot șl cangurul — 9; 10,45; 12,15;

14; 17,30, Insula lebedelor — 15,30;
19,30 : DOINA (16 35 38).0 Arma misterioasă : TIMPURI NOI 
(1561 tO) -9; 11; 13,15; 15,30; 17,45, 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20, 0 Țapinarii : TIMPURI NOI - 20.
0 Scuzați, dumneavoastră vedeți 
fotbal 7 : DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Gară pentru doi : COTROCENI 
(49 48 48) - 11 ; 15: 18,30.
0 Bocet vesel : PACEA (60 30 85) — 
15,30; 17,30: 19.30.
0 Un petic de cer : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
0 Campionul : SCALA (11 03 72) — 
9,15; 12,15; 16; 19.
0 Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 30.

0 Julia î CAPITOL (16 39 17) — 9; 
11,15; 13,30; tS,45; 18; 20,15.
0 Salamandra : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, ARTA 
(213186) - 9; 11; 13: 15; 17,15; 19.30.
0 Febra aurului : EXCELSIOR
(65 49 45) — »; 11,15: 16; 18,15; 20,15,
GLORIA (47 46 75) - 8; 10; 14,15: 16,15; 
18,30; 20,30, MODERN (23 7101) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 13: 20.15.
0 Competiția : GRIVITA (17 08 58) — 
8; 12,15; 14,45; 17,15; 19,30, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Aventură In Arabia : BUZEȘTI 
(50 43 58) - 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Zică ce vor zice : LIRA (317171)
— 15,30; 17,30; 19.30.
0 Efendi : FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 17,30; 19,30. »

0 Strada Hanovra : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15, 
POPULAR (35 15 17) — 15.30; 17,30;
19,30.
0 imperiul contraatacă l MUNCA 
(21 50 97) - 15,30; 18.30.0 Domnișoara Noorie : FLAMURA 
(85 77 12) - B; 12,15; 15: 17,30; 19,45.0 Afacerea Pigot: FLACĂRA (20 33 40)
— 15; 17; 19.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
19,30; (sala Atelier) : Intre patru ochi 
(A) — 19; (la Palatul sporturilor șl 
culturii) ; Coana Chirtța — 18.

0 Filarmonica „George Enescu*  
(15 68 75, la Muzeul de artă): Recital 
de pian Lena Vieru — 18: (Ateneul 
Român) : Recital de pian Iosif Ion 
Prunner — 19.0 Opera Română (13 18 57) : Aida 
— 18.0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mășureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19: (sala
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Rezerva
ția de pelicani — 19.0 Teatrul Mic (14 70 81) ; Mania pos
turilor — 15; Evul mediu tntimplător 
— 19.0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Necunoscuta și funcționarul — 19,30. 0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă a Iul Arhimede — 19.0 Teatrul „Nottara" (59 53 15, sala 
Studio) : Copiii soarelui — 19.0 Teatrul Glulești (sala Majestic, 

14 72 34) : Jucătorul de table. Spec
tacol susținut de Teatrul dramatic 
Constanța — 17; 19.30; (sala Glulești, 
18 04 85) : Arta conversației — 19.0 Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt 
al dv. — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19.30.0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : După datina străbună — 19. 0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Trei grăsani — 10; Snoave cu măști 
— 14; Hoțul de vulturi — 19.0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Tigrișorul Petre — 17, (sala „Ion Va- 
silescu") : Dana și Leul — 10.0 Circul București (11 01 20) : Spec
tacolul Circului Mare din Moscova —
19.30.0 Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Veselia are cuvintul — 19,30.
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nucleare, pentru dezarmare și pace
Zi de protest în Olanda împotriva planurilor 

de amplasare a rachetelor nucleare
HAGA 19 (Agerpres). — Sindica

tele cadrelor didactice din Olanda 
au hotărît să desfășoare la 9 mai 
in toate școlile din țară o zi de pro
test împotriva planurilor de ampla
sare de rachete nucleare în această 
țaf\ă. In toate școlile vor fi ținute 
lecții speciale în cursul cărora li se 
va explica elevilor pericolul ampla
sării Cie rachete nucleare pe pămînt 
olandei'. Sindicatul cadrelor didac
tice a anunțat că sprijină apelul 
Federației sindicatelor olandeze de 
a desfășura la 10 mai o grevă gene
rală simbolică de protest împotriva 
acestor periculoase planuri ale 
N.A.T.O.

HAGA 19 (Agerpres). — Un grup 
de membri ai partidului Apelul

Creștin Democratic din Olanda au 
constituit Comitetul „Democrații 
creștini împotriva rachetelor". Fă- 
cînd un apel către membrii parti
dului de a adera la noua organiza
ție, un purtător de cuvint al comi
tetului a arătat că este necesar să 
se desfășoare o luptă activă pen
tru reducerea armamentelor nu
cleare.

Crearea organizației — fapt ce 
intervine cu puțin timp înainte de 
dezbaterile parlamentare din Olan
da cu privire la amplasarea rache
telor nucleare americane cu rază 
medie de acțiune pe teritoriul țării 
— este apreciată de observatori ca 
o expresie a opoziției opiniei pu
blice olandeze față de escaladarea 
înarmărilor nucleare.

Manifestații antinucleare 
în India

DELHI 19 (Agerpres). — tn dife
rite orașe din India s-au desfășu
rat mari acțiuni împotriva accele
rării cursei înarmărilor, pentru dez
armare și pace. Astfel, în orașul 
Patna a avut loc o amplă demon
strație, la care au participat mii de 
persoane, sub devizele „Să salvăm 
lumea de o catastrofă nucleară !", 
„Nu, pregătirilor de război !“. Par
ticipanții au cerut încetarea expe
riențelor, producției și instalării de t 
arme nucleare, precum și transfor
marea Oceanului Indian intr-o zonă i 
a păcii și colaborării.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Evoluția situației la Beirut 0 Consultări neoficiale la Con 

ferința de la Lausanne asupra dialogului în Liban
BEIRUT 19 (Agerpres). — Agenții

le internaționale de presă relevă, ci
tind surse ale poliției libaneze, că 
luni s-au înregistrat în regiunea Bei
rutului noi lupte intermitente. Due
lurile de artilerie din noaptea de 
duminică spre luni au continuat în 
cursul zilei peste linia de demarca
ție dintre sectoarele de est și de vest 
ale capitalei Libanului și în sudul 
orașului. Cele mai puternice ciocniri 
au fost semnalate în cartierele co
merciale adiacente portului Beirut. 
In timpul acestor tiruri au fost bom
bardate mai multe cartiere de locu
ințe, fiind înregistrate victime în 
rindul populației. Tiruri sporadice au 
avut loc și pe înălțimile ce domină 
Beirutul. Un raport al poliției liba
neze estimează că numai in urma 
luptelor de la sfirșitul săptămînii 
trecute cel puțin 16 persoane au fost 
Ucise și alte 50 au fost rănite.

Pe de altă parte, luni, pentru a 
treia zi consecutiv, Comitetul militar

cvadripartlt, cuprinzind reprezentanți 
ai părților in conflictul din zona Bei
rutului, nu a reușit să se întrunească 
in vederea discutării unor măsuri de 
natură să ducă la consolidarea înce
tării focului, convenită de participan
ții la lucrările de la Lausanne alo 
Conferinței asupra dialogului în 
Liban.

BERNA 19 (Agerpres). — In ca
drul lucrărilor Conferinței asupra 
dialogului în Liban, care se desfă
șoară la Lausanne, luni au avut loc 
contacte neoficiale între participan
ții la reuniune.

O ședință plenară reunind delega
țiile prezente la lucrări, prevăzută 
inițial pentru luni dimineața, a fost 
amînată pentru seara, apoi anulată, 
fără a se fixa un nou termen, din 
necesitatea continuării consultărilor 
neoficiale consacrate discutării pro
punerilor existente privind refor
mele politice in Liban.

VARȘOVIA

încheierea Conferinței Naționale a delegaților 
la Congresul al IX-lea al P.M.U.P.

VARȘOVIA (Agerpres). — La 18 
martie, la Varșovia s-au încheiat lu
crările Conferinței Naționale a dele- 
gaților la Congresul al IX-lea, ex
traordinar. al P.M.U.P. Delegații au 
dezbătut probleme ale vieții social- 
politice și economice a țării, modul în 
care se traduc in viață hotăririle Con
gresului al IX-lea, extraordinar, al 
P.M.U.P. și cum se aplică programul 
de reînnoire socialistă. In dezbaterile 
in plen și în comisii pe probleme, 
vorbitorii au exprimat deplina apro
bare față de conținutul Raportului 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P. 
prezentat de Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.,

față de celelalte documente supuse 
dezbaterii.

Conferința Națională a adoptat De
clarația ideologico-programatică, Re
zoluția asupra realizării hotărîrilor 
celui de-al IX-lea Congres, extraor
dinar, al P.M.U.P., alte documente.

Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de Wojciech Jaruzelski, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P. Subliniind în
semnătatea Conferinței Naționale a 
delegaților la Congresul al IX-lea, ex
traordinar, al P.M.U.P., vorbitorul a 
acordat o atenție deosebită sarcinilor 
ce revin organelor și organizațiilor 
de partid, tuturor comuniștilor polo
nezi în traducerea in viață a hotări- 
rilor adoptate cu acest prilej.

„Cursa înarmărilor — un uriaș pericol 
pentru umanitate"

La Washington continuă lucrările 
conferinței Comitetului național de 
luptă pentru o politică nucleară ra
țională — una din cele mai puter
nice organizații obștești americane 
care militează pentru pace. La dez
bateri iau parte cîteva sute de oa
meni politici, activiști pe tărîm ob
ștesc și reprezentanți ai opiniei pu
blice de pe întreg teritoriul State
lor Unite. Scopul reuniunii îl con
stituie pregătirea opiniei publice a- 
mericane, astfel încît aceasta să vo
teze în alegerile prezidențiale din 
noiembrie a.c. pentru o politică de 
limitare a cheltuielilor militare și a 
cursei înarmărilor, de reducere și 
eliminare a pericolului de război.

WASHINGTON 19 (Agerpres). - 
„Cursa înarmărilor nucleare prezin
tă un uriaș pericol pentru umani
tate, ior în etapa actuală, cea mai 
eficientă cale pentru stăvilirea ei 
este încetarea producției, experien
țelor și amplasării de noi arme nu
cleare" — a declarat Jesse Jack- 
son, candidat la învestitura Partidu
lui Democrat pentru alegerile pre
zidențiale care vor avea loc în Sta
tele Unite in luna noiembrie a.c. 
Intr-un discurs rostit la Washington, 
omul politic american a apreciat, 
între altele, că se impun o dimi
nuare a cheltuielilor militare masi
ve ale Statelor Unite și începerea 
unor negocieri constructive între 
U.R.S.S. și S.U.A., în scopul ajun
gerii la acorduri reciproc accepta
bile in domeniul controlului arma
mentelor.

De asemenea, la Bombay s-a des
fășurat un marș de protest împotri
va pericolului declanșării unei con
flagrații atomice Și a escaladării 
cursei înarmărilor, îndeosebi a ce
lor nucleare. Participanții — repre
zentanți ai diferitelor partide și 
organizații politice, sindicale, de 
femei și tineret — au adoptat un 
mesaj in care își exprimă îngrijo
rarea în legătură cu pericolul creș
tină al unui război termonuclear, 
subliniind necesitatea inițierii de 
măsuri urgente și concrete în di
recția angajării unui dialog con
structiv, in scopul înghețării arse
nalelor nucleare, ca o primă măsu
ră spre trecerea la dezarmare.

Ei s-au pronunțat, de asemenea, 
pentru lichidarea bazelor militare 
americane din Oceanul Indian și a- 
plicarea Declarației O.N.U. cu pri
vire la transformarea acestui bazin 
maritim intr-o zonă a păcii, liberă 
de arme nucleare. Documentul ex
primă, totodată, sprijinul pe care 
poporul indian il acordă inițiative
lor mișcării de nealiniere in direc
ția realizării dezarmării și a conso
lidării păcii.

PORTUGALIA: în apărarea păcii, pentru 
consolidarea cursului spre destindere

Cereri pentru ieșirea 
Spaniei din N.A.T.O.

MADRID 19 
deviza „Pentru . 
„Nu — înarmărilor !“ 
spaniol Valladolid s-a desfășurat o 
mare manifestație la care au par
ticipat reprezentanți ai diferitelor 
organizații artirăzboinice din țară. 
Participanții au relevat necesitatea 
intensificării luptei pentru pace și' 
dezarmare, împotriva escaladării 
cursei înarmărilor. Ei au cerut, 
totodată, ieșirea Spaniei din 
N.A.T.O. și evacuarea bazelor mi
litare străine de pe teritoriul țării.

In cadrul recentei plenare a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Spania a fost exprimat 
sprijinul P.C.S. față de acțiunile 
de protest împotriva apartenenței 
țării la N.A.T.O., cerîndu-se ieșirea 
Spaniei din acest pact militar. Ple
nara a apreciat că este necesar ca 
guvernul să organizeze un referen
dum național în problema aparte
nenței Spaniei la N.A.T.O. _______

(Agerpres). — Sub 
pace și dezarmare", 

in orașul

LISABONA. Mii de locuitori ai capitalei portugheze au luat parte la o 
manifestație de protest împotriva înarmărilor, pentru pace și destindere
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BRUXELLES

Deschiderea reuniunii la nivel înalt a țărilor Pieței comune
BRUXELLES 19 (Agerpres). — 

Luni după-amiază s-au deschis la 
Bruxelles lucrările reuniunii la nivel 
înalt a țărilor Pieței comune, consa
crată soluționării unei serii de pro
bleme — cu precădere financiare și 
agricole — cu care se confruntă de 
mai multă vreme cele zece țări 
membre. Lucrările, prevăzute să du
reze două zile, sînt prezidate de șe
ful statului francez, Franțois Mitter
rand. care conduce în acest semestru 
activitățile C.E.E., conform princi
piului rotației.

Pe agenda de lucru a primei șe
dințe s-a aflat ca prim punct ce
rerea Marii Britanii — respinsă de 
celelalte țări membre — de a i se 
reduce contribuția financiară la. bu

getul „celor zece", contribuție pe 
care guvernul de la Londra o consi
deră excesivă. Aceasta — estimează 
observatorii de la Bruxelles — este 
problema-cheie de care se consideră 
că va depinde rezultatul reuniunii.

LONDRA 19 (Agerpres). — Potri
vit unui sondaj de opinie realizat 
de Institutul Gallup în mai multe 
țări membre ale C.E.E., 55 la sută 
din persoanele chestionate in Marea 
Britanie s-au pronunțat în favoarea 
retragerii țării lor din Piața comu
nă, informează agenția France 
Presse.

De asemenea, 51 la sută din danezi 
consideră că Danemarca trebuie să 
se retragă din C.E.E.

Pentru soluționarea pe calea tratativelor 
a situației din America Centrală

BUENOS AIRES 19 (Agerpres). — 
Argentina se pronunță împotriva ori
căror intervenții străine în treburile 
interne ale statelor din America Cen
trală, în favoarea dreptului acestora 
de a-și alege propria cale de dezvol
tare — a declarat la Buenos Aires 
Federico Storani, președintele Comi
siei pentru problemelezexterne a Ca
merei Deputaților a parlamentului 
argentinian.

El a subliniat, totodată, sprijinul 
țării sale față de inițiativele țărilor 
membre ale „Grupului de la Conta- 
dora“ — Columbia, Mexic, Panama șl 
Venezuela — pentru reglementarea 
politică a situației din America Cen
trală.

CIUDAD DE MEXICO 19 (Ager
pres). — Intr-o declarație făcută la 
Ciudad de Mexico, Hector Oqueli, 
membru al Comisiei politico-diplo- 
matice a Frontului Farabundo Marti 
pentru Eliberare Națională — 
Frontul Democratic Revoluționar 
(F.M.L.N. — F.D.R.) din Salvador, a 
subliniat necesitatea soluționării si
tuației din țară prin negocieri intre 
puterea executivă și forțele de opo
ziție, inclusiv F.M.L.N.—F.D.R. — 
transmite agenția Prensa Latina. El 
a arătat că în actualele condiții din 
Salvador nu este posibilă desfășura
rea unui proces electoral corect și 
că persistă încă pericolul unei in
tervenții militare străine în țară.

„Organizația Statelor Americane trebuie 
să corespundă noilor realități de pe continent"

CIUDAD DE MEXICO 19 (Ager
pres). — Intr-un interviu acordat 
ziarului mexican „Excelsior", pre
ședintele Columbiei, Belisario Be- 
tancour Cuartas, a evidențiat nece
sitatea restructurării și dinamizării 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.) în așa fel incit aceasta să 
corespundă noilor realități de pe 
continentul latino-american. El a 
lansat un apel la promovarea uni
tății țărilor latino-americane, men- 
ționînd că un pas important în acest 
sens l-a marcat conferința economi

că la nivel inalt, desfășurată la 
Quito, anul acesta.

Șeful statului columbian a eviden
țiat, totodată, situația extrem de 
gravă creată pe continent ca urma
re a imensei datorii externe globale 
a țărilor din regiune, de peste 310 
miliarde de dolari. El a arătat că la 
acordarea creditelor băncile interna
ționale trebuie să nu mai impună 
condiții care să afecteze suveranita
tea și eforturile de progres ale sta
telor latino-americane — transmite 
agenția Prensa Latina.

S.W.A.P.O. despre problema convorbirilor cu R.S.A. 
asupra viitorului Namibiei

DAR ES SALAAM 19 (Agerpres). 
— Organizația Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) va conti
nua lupta împotriva ocupării terito
riului namibian de către regimul ra
sist minoritar de la Pretoria pină la 
cucerirea independenței depline — a 
declarat Sam Nujoma, președintele 
S.W.A.P.O., intr-un interviu acordat 
presei. El a respins propunerile 
R.S.A. cu privire la convocarea așa- 
numitei „Conferințe regionale" asu
pra Namibiei, la care să ia parte și

r

grupările politice din Namibia aser
vite »egimului de la Pretoria. Orga
nizația Poporului din Africa de Sud- 
Vest propune convorbiri directe cu 
R.S.A. asupra viitorului Namibiei. 
Sam Nujoma a subliniat că_ mane
vrele politice ale autorităților sud- 
africane urmăresc să asigure o „so
luționare" de tip colonial a problemei 
namibiene și să ducă la permanenti
zarea dominației Pretoriei asupra 
Namibiei.
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e scurt ,
VIZITA. Președintele R. P. Chi

neze, Li Xiannian, și-a încheiat 
luni vizita de. stat de șase zile in 
Turcia, informează agenția China 
Nouă. Președintele Li Xiannian a 
avut convorbiri cu președintele 
Kenan Evren asupra relațiilor bila
terale și a principalelor aspecte ale 
situației internaționale.

BALANȚA DE PLĂȚI A MAJO
RITĂȚII STATELOR AFRICANE 
S-A DETERIORAT rapid in ultimii 
ani. După cum relevă o statistică 
publicată la Addis Abeba de Co
misia economică a O.N.U. pentru 
Africa, înrăutățirea situației în a- 
cest domeniu are drept cauze fun
damentale creșterea continuă a da
toriilor externe, scăderea prețurilor 
la mărfurile și materiile prime ex
portate de țările africane, diversele 
bariere comerciale ce îngrădesc pă
trunderea produselor acestor state 
pe piața internațională.

LA ALGER se desfășoară lucră
rile sesiunii Comitetului executiv al 
Uniunii Parlamentare Panafricane, 
jn cadrul căreia sînt examinate 
căile de creștere a rolului uniunii 
in lupta popoarelor africane impo- 
triva imperialismului, colonialismu
lui, neocolonialismului și rasismu
lui, precum și problemele dezvol
tării economice a Africii și lărgirii 
colaborării interafricane.

LA PARIS s-au incheiat lucrările 
Conferinței naționale împotriva 
rasismului, organizată la inițiativa 
„Mișcării împotriva rasismului șl 
pentru prietenie intre popoare". 
Timp de două zile, participanții la 
lucrări au examinat diverse aspec
ts ale luptei pentru lichidarea ine
galităților rasiale și sarcinile ce re
vin militanților francezi pentru 
abolirea discriminărilor pe criterii 
de rasă.

GUVERNUL DIN BANGLADESH 
A HOTARIT AMÎNAREA ALEGE
RILOR LOCALE programate pen
tru 24 martie, pentru ca acestea să 
nu preceadă consultarea electorală 
prezidențială și parlamentară de la 
27 mai, s-a anunțat la Dhaka, po
trivit agenției France Presse.

GREVA LUCRATORILOR 
MINELE DE CĂRBUNE 
MARII BRITANII a intrat 
doua săptămînă. La această
mișcare de „protest împotriva pla
nurilor de. concediere, in curbul 
anului' 1984, a altor 20 000 de mi
neri participă peste 90 la sută din 
lucrătorii de la majoritatea covirși- 
toare a bazinelor carbonifere bri
tanice. După cum arată agenția 
U.P.I., autoritățile au procedat la 
cea mai vastă mobilizare a forțe
lor polițienești inițiată vreodată in 
țară pentru înăbușirea unei miș
cări greviste. Numai în Nottin
ghamshire, menționează agenția, 
au fost aduși, pe lingă poliția lo
cală, alți 3 000 de polițiști.

DIN 
ALE 
în a 

vastă
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IDEI NOVATOARE, PROFUND UMANISTE ÎN GÎNDIREA TEORETICĂ ȘI ACTIVITATEA 
PRACTICĂ PE PLAN INTERNAȚIONAL A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Contribuții de excepțională însemnătate la cristalizarea și afirmarea 
conceptului noii ordini economice mondiale

„Una din condițiile stabilității și păcii, ale de
pășirii greutăților economice, a crizei economice este 
soluționarea intr-un mod nou a problemelor subdez
voltării și realizarea noii ordini economice mondiale, 
care să asigure mai multă echitate, mai multă drep
tate socială și să țină seama de necesitatea de a des
chide calea lichidării subdezvoltării și asigurării 
progresului economic și social mai rapid pentru mai 
bine de două treimi din omenire".

NICOLAE CEAUȘESCU
Lichidarea subdezvoltării, a Îm

părțirii lumii în bogați și săraci, e- 
dificarea noii ordini economice 
mondiale ocupă un loc de prim or
din în gindirea teoretică șl acțiunea 
politică a secretarului general al 
partidului, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ale că
rui contribuții de excepțională în
semnătate la fundamentarea, crista
lizarea și promovarea conceptului de 
nouă ordine economică, ca și activi
tatea practică neobosită pentru tra
ducerea in viață a acestui deziderat 
istoric se bucură de cea mai înaltă 
prețuire internațională.

Lichidarea subdezvoltării 
— problema fundamentală, 
în abordarea problematicii noii or
dini economice internaționale, pre
ședintele României pornește de la 
înseși realitățile lumii de azi, care 
arată că în era celei mai spectacu
loase revoluții tehnico-științifics, 
cind omul a reușit să-și croiască 
drum spre aștri, pe chipul planetei 
noastre continuă să sîngereze atit de 
abundent „rana" sărăciei. Semnifi
cativ pentru actuala situație este fap
tul că țările în curs de dezvoltare. 

în care trăiește peste două treimi 
din omenire, nu beneficiază decît de 
o cincime din produsul mondial, iar 
ponderea lor este de 35 la sută din 
producția agricolă, de numai 10 la 
sută din cea industrială și de nici 5 
la sută din activitatea de cercetare 
tehnico-științifică desfășurată în 
lume. Ca urmare, venitul mediu a- 
nual pe locuitor, care se ridică la 
6 300 de dolari in țările dezvoltate, 
nu este decît de 535 de dolari in 
statele in curs de dezvoltare, ceea 
ce înseamnă un raport de 12 la 1. 
Acestea sînt însă cifre medii, în spa
tele cărora se ascund discrepanțe 
de-a dreptul copleșitoare și în con
tinuă creștere.

O asemenea situație, profund 
nedreaptă, este — așa cum sublinia
ză secretarul general al partidului — 
consecința vechilor relații inechita
bile generate de politica imperialis
tă, colonialistă și neocolonialistă de 
dominație și asuprire a popoarelor, 
de dezvoltare și îmbogățire a unor 
state pe seama altora. Pe baza in
vestigării atente a fenomenelor și 
tendințelor din lumea contemporană, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a dez
văluit cu putere contradicția dintre 
bogați și săraci, dintre asupritori și 

asupriți, demonstrînd că aceasta con
stituie o puternică frînă în calea 
dezvoltării întregii umanități, cu im
plicații profund negative in viața po
litică internațională.

Pe plan economic, menținerea și 
adincirea subdezvoltării, a decalaje
lor dintre state, constituind un fac
tor de îngustare a pieței mondiale, 
afectează evoluția economică gene
rală. creează — așa cum o dovedesc 
actualele fenomene de recesiune, 
șomaj și inflație — puternice dez
echilibre, perpetuează și chiar adin- 
cesc criza economică în lume. Pe 
plan politic, extinderea sărăciei și 
mizeriei pe vaste zone ale globului 
determină una din contradicțiile fun
damentale ale lumii de azi, a că
rei ascuțire generează continuu neîn
credere, tensiune, conflicte între sta
te și grupări de state, de natură să 
pericliteze grav perspectivele păcii și 
securității pe planeta noastră. Toc
mai de aceea, in concepția președin
telui țării noastre una din condiții
le esențiale ale asigurării stabilită
ții și păcii în lume, ale depășirii cri
zei economice mondiale este lichi
darea subdezvoltării și înfăptuirea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Principii noi — la temelia 
unei lumi mai drepte și mai 
bune. Secretarul general al parti
dului are meritul nu numai de a fi 
dezvăluit racilele vechiului sistem de 
relații, de a fi subliniat imperativul 
înlocuirii lui, ci și de a fi elaborat 
o concepție realistă, unitară, de an
samblu privind edificarea unei noi 
ordini economice, echitabile și demo
cratice.

în gindirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, noua ordine pe plan e- 
conomic se află intr-o relație orga
nică, indisolubilă, cu o nouă ordine 
pe plan politic, presupune așezarea 
la temelia relațiilor internaționale a 
noilor principii ale independenței și 
suveranității naționale, ale deplinei 
egalități în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc, excluderii cu desăvîrșire a 
forței din relațiile internaționale. 
Practica relațiilor dintre state a do
vedit că numai, prin aplicarea an
samblului acestor principii de către 
toți se pot crea condiții în vederea 
lichidării subdezvoltării, edificării 
unei lumi mai drepte și mai bune, 
alcătuită din națiuni libere șt ega
le in drepturi, in egală măsură des
chise spre progres și înflorirea ci
vilizației.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu are 
nu numai meritul de a fi fundamen
tat imperativul înfăptuirii unei noi 
ordini economice mondiale și de a-i 
fi dat contururi teoretice dintre cele 
mai clare, ci și de a fi schițat căi și 
modalități de acțiune practică pen
tru realizarea acestui deziderat isto
ric. în abordarea acestor probleme, 
secretarul general al partidului pune 
cu putere în evidență adevărul fun
damental că lichidarea subdezvoltă
rii, ridicarea economică și socială a 
țărilor rămase în urmă trebuie să se 
bazeze, în primul rind, pe efortul 
propriu al fiecărui popor, pe mobi
lizarea intensă a potențialului mate
rial și uman al țării respective, pe 
alocarea unei părți însemnate din 
venitul național în scopul dezvoltă
rii. Avînd în vedere propria expe

riență, țara noastră a propus elabo
rarea și aplicarea în practică a unui 
program de lungă durată — pînă în 
anul 2 000, cu o primă etapă pină in 
1990 — care să preVadă măsuri și 
acțiuni eficiente de creștere puter
nică a forțelor de producție, de ac
celerare a procesului de industriali
zare, de modernizare a agriculturii, 
ca și a celorlalte sectoare de activi
tate din țările in curs de dezvoltare.

în același timp, președintele 
României consideră că efortul pro
priu al fiecărei țări trebuie să se 
bucure de un larg sprijin internațio
nal, să fie favorizat și stimulat de 
relații de colaborare, pe baze echi
tabile, reciproc avantajoase. In acest 
sens, țara noastră apreciază că ceea 
ce se impune cu maximă urgență în 
momentul de față este oprirea pro
cesului de degradare a situației eco
nomice mondiale, îndeosebi a țărilor 
în curs de dezvoltare, prin realizarea 
de înțelegeri între țările avansate 
și cele rămase în urmă asupra ela
borării și transpunerii în practică a 
unui plan de acțiune pe termen mai 
scurt și mai lung. în opinia Româ
niei, așa cum a fost ea exprimată în 
repetate rînduri de președintele ei, 
un loc important intr-un astfel de 
program trebuie să-l ocupe măsuri 
vizînd : ușurarea datoriei externe a 
țărilor în curs de dezvoltare și re
glementarea corespunzătoare a nive
lului dobinzilor ; acordarea de cre
dite in condiții avantajoase pentru 
statele subdezvoltate și sporirea aju
torului oficial pentru dezvoltare ; 
combaterea protecționismului și re
alizarea unui comerț liber, fără dis
criminări și fără nici un fel de con
diționări nolitice sau de altă natu
ră ; stabilirea unui ranort just, echi
tabil intre prețul materiilor prime 
și cel al produselor industriale : a- 
sigurarea accesului larg, neîngrădit 
al tuturor statelor Ia cuceririle știin
ței și tehnicii moderne.

Desigur, realizarea unor pași con- 
creti în direcția lichidării subdez
voltării, a înfăptuirii noii ordini nu 
se poate concepe în afara eforturi
lor de dezarmare și reducere a uria
șelor cheltuieli militare, care au de

venit o grea povară pentru toate 
statele, îndeosebi pentru cele sărace. 
De aceea, președintele României a 
propus înghețarea cheltuielilor mili
tare și trecerea la reducerea lor cu 
10—15 la sută, pînă în 1985, fondu
rile astfel eliberate puțind fi cana
lizate în direcția accelerării progre
sului tuturor popoarelor, și în pri
mul rind al celor frustrate de-a lun
gul secolelor de acest drept funda
mental.

De asemenea, avînd în vedere 
persistența crizei economice mon
diale, agravarea continuă a situației 
țărilor în curs de dezvoltare, pre
cum și imobilismul, lipsa de rezul
tate concrete la reuniunile interna
ționale pe această temă, țara noas
tră se pronunță pentru începerea, cit 
mai grabnic posibil, in cadrul 
O.N.U., a negocierilor globale în pro
blemele dezvoltării.

Așa cum a subliniat frecvent to
varășul Nicolae Ceaușescu, orien
tarea într-o direcție pozitivă a 
cursului proceselor economice in
ternaționale actuale depinde, în bună 
parte, de capacitatea țărilor în curs 
de dezvoltare de a întări unitatea 
și colaborarea lor. în acest sens, 
președintele României a propus orga
nizarea unei intilniri Ia nivel inalt 
a țărilor in curs de dezvoltare, care 
ar da posibilitatea statelor respective 
să elaboreze de comun acord o stra
tegie asupra activității viitoare, atit 
în ce privește conlucrarea mai 
strînsă între ele în direcția dezvoltă
rii economice cu forțe proprii, cit și 
pentru stabilirea unor puncte de ve
dere unitare la negocierile cu țările 
dezvoltate.

O concepție teoretică în
tărită de acțiunea practică. 
Concepția teoretică a președintelui 
țării noastre cu privire la instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale este puternic întărită de 
acțiunea practică. Astfel, România 
socialistă, ea însăși țară în curs de 
dezvoltare, întreține relații de co
laborare pe toate planurile — politic, 

economic, tehnico-științific, cultu
ral — cu cvasitotalitatea statelor in 
curs de dezvoltare, relații puternic 
stimulate de vizitele întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în aceste țări, de documentele de 
mare importanță semnate cu aceste 
prilejuri.

O ilustrare concretă a acestei 
orientări o constituie creșterea, in
tr-un ritm accelerat, a schimburilor 
comerciale cu statele în curs de 
dezvoltare, a căror pondere in co
merțul exterior românesc a sporit de 
la 4 la sută în 1964 la peste 30 la 
sută în prezent. Cele 130 de obiec
tive economice din statele în curs de 
dezvoltare la realizarea cărora parti
cipă țara noastră, activitatea socie
tăților mixte în domeniile industriei, 
agriculturii, construcțiilor, transpor
tului și comerțului, asistența tehni
că sub diferite forme, sprijinul acor
dat de România pentru pregătirea 
de cadre naționale din aceste țări 
reliefează pregnant solidaritatea 
partidului și statului nostru cu po
poarele care luptă pentru o dezvol
tare liberă, independentă.

Firește, așa cum a arătat nu o 
dată tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
România nu Ignoră dificultățile 
obiective existente în calea edificării 
noii ordini și nici obstacolele pe care 
le ridică forțele conservatoare, inte
resate în menținerea vechilor stări 
de lucruri. Este însă convingerea 
fermă a țării noastre, a președin
telui ei — pornind tocmai de la im
portanța cardinală a acestei proble
me — că, prin conjugarea eforturilor 
tuturor statelor în curs de dezvoltare, 
prin lupta unită a tuturor forțelor 
înaintate ale contemporaneității, 
omenirea va realiza o nouă ordine 
internațională, o lume mai dreaptă 
și mai bună, in care toate națiunile 
să se bucure de binefacerii» pro
gresului și păcii.

GI1. CERCEEESCU
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