
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, marii 
după-amiază. pe ambasadorul Sta

telor Unite ale Americii la Bucu
rești. Roger Kirk, la cererea aces
tuia.

în cursul convorbirii care a avut

loc cu acest prilej au fost abor
date aspecte ale evoluției relațiilor 
dintre România și S.U.A.. alte pro
bleme de interes comun.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN PÎNĂ LA 20 APRILIE:
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Sub președinția tovarășului Nîcolae Ceaușescu

CONSFĂTUIREA DE LUCRU PE PROBLEME

ECONOMICE DE LA C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. în zilele de 6 și 7 apri
lie. la C.C. al P.C.R. au avut loc 
succesiv — pe domenii de activi

CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

tate și în plen — consfătuiri de 
lucru cu consiliile de coordonare 
din ramurile construcțiilor de ma
șini, metalurgiei, chimiei, petro
chimiei si industriei ușoare, mine
lor. petrolului și geologiei, ener
giei electrice și termice, precum și 

cu Biroul Executiv al Consiliului 
National al Agriculturii. Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor și Consiliul de con
ducere al Ministerului Industriali
zării Lemnului și Materialelor de 
Construcții.

Au luat parte membri ai birou
rilor executive ale consiliilor de 
coordonare, ai birourilor executi
ve ale ministerelor, directorii gene
rali si comerciali ai centralelor
(Continuare in pag. a lll-a)

însămințările - încheiate 

pe întreaga suprafață!
• Pînă in seara zilei de 6 aprilie au fost 

insămînțate 906 400 hectare — 16 la sută din 
suprafața prevăzută.
• Se înregistrează diferențe mari la semă

nat intre unitățile agricole apropiate și chiar 
intre județele învecinate.
• Pentru realizarea unor viteze de lucru 

mult sporite față de cele stabilite inițial, ce
rința acestor zile este ca in toate unitățile

agricole să se lucreze in schimburi de zi și de 
noapte la pregătirea terenului și întreaga 
zi-lumină la insămințări.
• Specialiștii și cadrele de conducere din 

unitățile agricole au datoria să identifice 
terenurile care pot fi pregătite și insămînțate 
cu prioritate, unde să concentreze principa
lele mijloace mecanice.

în acest an, potrivit planului na
tional unic urmează să se obțină 
o producție de 32 milioane tone 
cereale și recolte mari la celelalte 
culturi agricole. Rezultatele și ex
periența a numeroase unități agri
cole demonstrează că prin apli
carea corectă a tehnologiilor, ran
damentul la hectar poate crește 
foarte mult. Așa după cum a sub
liniat în repetate rinduri secreta
rul general al partidului nostru, 
tocmai realizările unităților agrico
le fruntașe și chiar ale unor județe 
întregi demonstrează cu putere că 
agricultura noastră socialistă dis
pune de tot ce este necesar pen
tru ca peste tot să se ajungă Ia 
niveluri superioare. Preocupîndu-se 
stăruitor de dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a agriculturii șl 
perfectionarea continuă a activită
ții de organizare și conducere in 
acest sector, conducerea partidului 
a indicat ca în fiecare unitate 
agricolă și formație de muncă, in 
fiecare comună și județ să fie în
tărite spiritul de ordine și disci
plină, răspunderea mecanizatorilor, 
cooperatorilor, specialiștilor, a tu
turor oamenilor muncii de pe 
ogoare pentru executarea în ter
menele stabilite și la un nivel 
agrotehnic ridicat a tuturor lucră
rilor agricole, astfel incit, indife
rent de evoluția condițiilor clima
tice, să se realizeze recolte mari. 
Cu atit mai mult în această pri
măvară, in care se pun bazele re
coltelor la un mare număr de cul
turi agricole, dobîndește o mare în
semnătate respectarea tehnologiilor 
recomandate de cercetarea agricolă 
și oferite de experiența a sute și 
sute de unități fruntașe.

Rezultatele obținute pînă acum 
la insămințări reflectă, in mare 
măsură, gradul în care organele și 
organizațiile de partid au înțeles 
și au reușit să concentreze energia 
și hărnicia lucrătorilor din agri
cultură la insămințări. la respecta
rea tehnologiilor stabilite — ele
mente de. bază pentru îndeplinirea 
obiectivului stabilit : realizarea de 
recolte mari în acest an. în acest 
an, primăvara a venit mai tîrziu 
decit in alți ani, ceea ce a influențat 
asupra desfășurării normale a lu
crărilor agricole. Dar tocmai în 
asemenea condiții se verifică cel 
mai bine capacitatea organizatorică 
și puterea de mobilizare a organe
lor și organizațiilor de partid pen
tru ca, și in aceste condiții mai 
dificile, toate lucrările să fie făcute 
in termene mai scurte și de cea mai 
bună calitate. Programele de lucru 
pentru campania agricolă de pri
măvară a acestui an. care ctlprind 
termene exacte cu privire la exe
cutarea fiecărei lucrări, "trebuie a- 
daptate condițiilor noi, determina
te de faptul că perioada afectată 
insămințărilor s-a redus foarte 
mult.

în numeroase județe, la Indica
ția organelor și a organizațiilor de 

partid, cadrele de conducere și spe
cialiștii din majoritatea unităților 
agricole au controlat zi de zi, oră 
de oră starea terenului și au decis 
cu răspundere unde și în ce con
diții să se lucreze. îndeosebi, o 
dată cu îmbunătățirea vremii și 
creșterea temperaturii solului s-au 
produs schimbări rapide in ce pri
vește asigurarea condițiilor necesare 
intensificării lucrărilor agricole. Re
zultatele obținute la semănat re
flectă în mare măsură modul în 
care s-a înțeles să fie folosite aces
te condiții pentru a se lucra cu 
viteze sporite. în această privință 
sint concludente cîteva date referi
toare la stadiul lucrărilor agricole 
de primăvară. Pînă în seara zilei 
de 6 aprilie au fost insămînțate 
906 400 hectare, reprezentînd 16 la 
sută din suprafața prevăzută. Ma
zărea a fost insămințată în propor
ție de 86 la sută, inul pentru ulei 
— 79 Ia sută, ovăzul — 65 la sută, 
floarea-soarelui — 28 la sută, sfe
cla de zahăr — 45 Ia sută, legu
mele de cîmp — 18 Ia sută, iar se
mănatul porumbului abia a inceput 
în cîteva județe.

întrucît nu peste tot s-a urmărit 
cu atenția cuvenită stabilirea ope
rativă a solelor unde să se lucreze șl 
unde să fie dirijate tractoarele șl 
celelalte utilaje agricole, realizările 
la semănat sint nesatisfăcătoare. Ca 
atare, se înregistrează diferențe 
mari intre unitățile agricole apro
piate și chiar intre județele vecine 
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in ce privește proporția in care au 
fost efectuate însămințările și ce
lelalte lucrări agricole de primă
vară. Astfel, în zona I, procentual 
față de prevederile din plan, cele 
mai mari suprafețe au fost însă- 
mințate in județele Brăila. Con
stanța și Sectorul agricol Ilfov ; 
in zona a doua — in județele Ga
lați și Vaslui, iar in zona a treia 
— în județul Mureș. în toate cele 
trei zone sint unități agricole în 
care cadrele de conducere și spe
cialiștii nu au urmărit cu atenția 
cuvenită starea terenurilor pentru 
a se stabili operativ unde si în ce 
condiții să se lucreze. Ca urmare, 
în județele Olt, Mehedinți, Gorj, 
Sălaj și altele suprafețele însă- 
mînțate pină acum sint mici, cu 
mult sub posibilități. Or. trebuie 
să se aibă in vedere că recoltele 
bune obținute anul trecut în ju
dețul Olt, ca de altfel și în alte 
județe, s-au datorat. în mare mă
sură. însămînțării culturilor in li
mitele termenelor stabilite și apli
cării cu răspundere a celorlalte 
lucrări prevăzute în tehnologii.

Pentru realizarea de recolte mari 
In acest an se impune ca în toate 
județele, dar mai cu seamă în cele 
în care lucrările sînt întîrziate să 
se acționeze energic în vederea 
mobilizării tuturor forțelor la lu
cru, pentru utilizarea la întreaga 
capacitate a tractoarelor și celor
lalte utilaje, astfel ca însămințările 
să se încheie pină LA 20 APRILIE, 
la un nivel calitativ superior.

Stimați tovarăși,
în aceste două zile s-a discutat 

din nou, cu ministerele și centra
lele, planul pe trimestrul II, por
nind de la restantele destul de 
importante care au rămas din tri
mestrul I, ca rezultat al neînde- 
plinirii prevederilor planului pe 
perioada care a trecut. A trebuit 
să avem aceste discuții deoarece o 
serie de prevederi, de indicatori, 
nu erau bine precizați ; se prezen
taseră unele soluții care nu dădeau 
garanția necesară îndeplinirii în 
bune condiții a planului pe luna 
aprilie și pe trimestrul II.

Nu doresc acum să mă refer la 
cauzele care au determinat rămî- 
nerile în urmă în trimestrul I. De 
altfel, la plenara Comitetului Cen
tral, care a avut loc în ultima de
cadă a lunii martie, am discutat 
aceste probleme și, de atunci, nu 
au intervenit lucruri 'noi. Ceea ce 
trebuie însă reținut din toată pe
rioada trecută este faptul că, <pe 
lîngă unele condiții obiective, 
principalele cauze constau în de
fecțiuni serioase care au existat în 
organizarea muncii, într-o preocu
pare necorespunzătoare din partea 
centralelor, a ministerelor, a în
treprinderilor, a tuturor organelor 
din economie, dar și a organelor 
de partid, privind îndeplinirea în 
bune condiții a planului la toți in
dicatorii.

Realizările obținute într-o serie 
de centrale, întreprinderi, sectoa
re care au obținut rezultate mai 
bune pe trimestrul I demonstrea
ză — crgd — în suficientă măsură, 
faptul că nerealizările din luna 
martie sînt strîns legate de acti
vitatea de conducere și de organi
zare necorespunzătoare. în mod 
deosebit trebuie să menționez sla
ba preocupare pentru realizarea 
producției de export, pentru că, 
chiar în condițiile unor rămîneri 
în urmă pe ansamblu, existau toa
te condițiile, dar absolut toate 
condițiile, ca să se realizeze ex
portul în întregime.

în consiliile pe ramuri, pe mi
nistere, s-au discutat toate aceste 
probleme, s-au stabilit măsurile 
pentru a pune capăt acestor stări 
de lucruri negative și a asigura 
realizarea în bune condiții a pla
nului.

Vă sînt cunoscute planurile, pro
gramele de investiții, prevederile 
privind exportul. Ele au fost re
văzute, analizate, corectate. Con
sider că prevederile din planul pe 
această lună și pe trimestru sînt 
expresia angajării ferme a tuturor 
centralelor și ministerelor — în 
raport cu capacitățile de producție 
și cu contractele existente — de a 
realiza în cele mai bune condiții 
exportul pe luna aprilie și pe tri
mestrul II și planurile generale de 
creștere a producției industriale 
pe această perioadă.

De asemenea, s-au discutat pro
blemele investițiilor, ale punerilor 
în producție. S-au stabilit măsurile 
privind asigurarea tuturor utilaje
lor și materialelor necesare reali
zării în cele mai bune condiții a 
investițiilor. Nici o centrală nu a 
mai avut nimic de spus astăzi. Am 
înțeles din aceasta că toate proble
mele sînt bine lămurite, pentru 
fiecare centrală, pentru fiecare 
minister.

Acum trebuie să trecem imediat 
la realizarea în viață a tuturor 
prevederilor planului, la toți indi
catorii, pe primul plan fiind ex
portul. Doresc să atrag atenția că 
prevederile privind exportul pe 
luna aprilie trebuie considerate ca 
minime. Trebuie luate toate măsu
rile pentru a asigura, în cele mai 
bune condiții, realizarea produc
ției, de calitate corespunzătoare, 
de înalt nivel tehnic.

în toate centralele, în toate în
treprinderile, realizarea producției 
de export trebuie considerată în
datorirea principală. Nu se poate 
admite să se realizeze alte produ
se, să se urmărească valoarea pro
ducției în detrimentul exportului.

S-a discutat în aceste zile cu 
fiecare centrală, s-au detaliat și 
s-au precizat problemele. Este, de 

aceea, necesar ca fiecare centrală, 
întreprinderile, ministerele să asi
gure realizarea fermă a măsurilor 
stabilite în această privință.

Am început cu exportul pentru 
că consider că acesta trebuie să 
stea zilnic în atenția fiecărui mi
nister. Și în raportare trebuie în
ceput cu exportul ! Să terminăm 
cu sistemul de a acoperi totul cu 
niște cifre generale de producție- 
marfă sau producție globală și să 
pornim de la realizarea producției 
de export. în mod corespunzător, 
aceasta este valabil și pentru cele
lalte domenii.

în al doilea rînd, trebuie să apli
căm ferm în viată prevederile pla
nului. hotăririlg Comitetului Cen
tral si legile tării cu privi
re la realizarea și raportarea 
producției fizice. Și în această pri
vință — inclusiv în statistică — 
trebuie să pornim de la producția 
fizică și după aceea să vină indica
torul de producție-mărfă, produc
ție netă și așa mai departe, pentru 
că ceilalți indicatori trebuie să fie 
rezultatul realizării producției fi
zice. Nu avem nevoie de niște ci
fre care, cîteodată, nu oglindesc 
realitatea sau sînt rezultatul unei 
circulații interne a produselor de 
la-d întreprindere la alta, de la 
o centrală la alta, pentru a scoate 
niște valori mari, dar care nu se 
bazează pe producția reală ! De 
aceea, conform hotărîrilor și legilor 
țării, trebuie să trecem cu hotărîre, 
din acest trimestru, la urmărirea 
și raportarea realizării producției 
fizice în toate domeniile, ca primul 
indicator. Realizînd producția fizi
că— chiar dacă undeva s-a greșit 
cu o cifră producția-marfă — dacă 
avem cărbunele realizat, dacă 
avem petrolul, minereurile realiza
te, atunci putem să facem ușor și 

, calculul producției generale. Nu 
avem nevoie și este de neînțeles 
să se* facă eforturi de a înlocui căr
bunele, cuprul, zincul, plumbul și 
alte minereuri, de a înlocui petro
lul prin alte așa-zise produse co
laterale industriale și să apărem că 
am realizat planul. Esențiale. în 

domeniile acestea, sînt produsele de 
bază. Din cauza unor producții co
laterale — importante și acelea — 
de piese de schimb, de întreținere 
si altele, care sînt prezentate în va
loare totală ca producție-marfă, 
produsele de bază sînt nerealizate. 
Am luat ca exemplu acest domeniu, 
dar acest lucru este valabil si în do
meniul energiei, al metalurgiei — 
unde trebuie să se urmărească zil
nic realizarea otelului pe sorti
mente. în raport de necesități, nu 
alte produse care să înlocuiască 
otelul. De asemenea, acest lucru 
este valabil si în chimie, în petro
chimie si. în mod corespunzător, 
în toate sectoarele de activitate.

Ridic foarte serios această pro
blemă pentru că există o tendință 
generală de a prezenta cifrele de 
productie-marfă sau globală ca re
zultat nu al realizării produselor de 
bază din planul economic, ci din 
realizarea altor activități sau — re
pet — a circulației diferitelor pro
duse de la un sector la altul, care 
ne dă niște cifre bune în producția- 
marfă sau globală, dar economia 
nu numai că nu cîștigă. ci pierde 
din toată această situație.

Este necesar ca organele noastre 
centrale de sinteză •— împreună 
cu Direcția Centrală de Statistică 
și toti ceilalți — să pună ordine și 
să revadă complet întregul sistem 
de evidentă și de raportare a pro
ducției.

A treia problemă este aceea a 
asigurării corespunzătoare a apro
vizionării în vederea realizării în 
bune condiții a producției. Am 
discutat ieri aceste probleme, s-au 
clarificat multe dintre ele. pornind 
de la normele de consum stabilite 
pentru fiecare sector și ramură de 
activitate. Desigur, este necesar să 
se asigure realizarea în cele mai 
bune condiții a bunei aprovizio
nări cu materialele de bază si. tot
odată. realizarea în industria ori
zontală a tuturor produselor pen
tru a asigura desfășurarea ritmică 
a producției în toate sectoarele.
(Continuare în pag. a IlI-a)

BÎRLAD : Acțiuni de înnoire 
și modernizare a producției

Colectivul întreprinderii de ele
mente pneumatice și aparate de 
măsură din Birlad se preocupă 
stăruitor și cu notabile rezultate de 
aplicarea măsurilor din programul 
de organizare și modernizare a 
producției :

— în cadrul acestor acțiuni, sub
linia inginerul Valentin Antohi, di
rectorul unității — specialiștii noș
tri au realizat un agregat complex 
cu mai multe posturi de lucru în 
transfer -automat pentru fabricarea 
ventilelor electropneumatice. El 
sporește de 6 ori productivitatea 
muncii, în timp ce pentru executa
rea tuturor operațiunilor se înre
gistrează, comparativ cu proce
deele anterioare, o diminuare cu 
30 la sută a consumului de energie 
electrică. Totodată, a fost conceput 
și realizat în premieră un nou pro
dus care pină acum se aduoea din 
import. Este vorba de ventilul e- 
lectropneumatic cu acționare direc
tă, dedicat echipării instalațiilor 
din unitățile de morărit și panifi
cație din țară, precum și partene
rilor de peste hotare. (Petru Ne- 
cula).

VASLUI : Creșteri 
ale productivității muncii

Prin aplicarea în viață a măsu
rilor din programele de organizare 
și modernizare, utilizarea la înalți 
indici a utilajelor și instalațiilor din 
dotare, ca și prin valorificarea la 
maximum a timpului de lucru, a 
materiilor prime și energiei, colec
tivele întreprinderilor industriale de 
pe platformele municipiului Vaslui 
au reușit ca, în perioada ce a tre
cut din acest an, să sporească pro
ductivitatea muncii cu 844 lei pe 
fiecare persoană. Subliniind că pe 
această bază a fost înregistrată o 
producție-marfă industrială peste 
prevederi în valoare de 33 milioa
ne lei, reținem că cele mai bune 
rezultate în depășirea acestui indi
cator economic au obținut colecti
vele întreprinderii de materiale 
izolatoare, Combinatului de fire 
sintetice, întreprinderile „Mecani
ca", „Textila", de aparate de mă
sură și control. (Petru Necula);

Muncă și învățătură
în fiecare an. la 19 

martie. Liceul de fi
lologie și istorie mar
chează nașterea pri
mei școli de fete din 
București cu predarea 
tuturor obiectelor in 
limba română. în 1851, 
a doua după Sf. Sava 
a lui Gheorghe Lazăr.

Să-ți aduni, după 
136 de ani. vlăstare
le într-un bilanț 
solemn al promoțiilor, 
să evoci personalități
le care au pus teme
lii mintii si sufletelor 
atitor generații. să 
constati că elevii care 
le-au ascultat cuvintul 
și povața au strălucit 
la maturitate în felu
ritele direcții în care 
s-au manifestat, să le 
prezinți actualelor ge
nerații. cu semnele ei 
vădite de inflorescen
ță promițătoare de 
roadă’ îmbelșugată, 
este o bucurie a im-, 
plinirii și un act de 
recunoștință pentru 
înaintași. Tradiția al
cătuiește fundamentul 
pe care se zugrăveș
te mișcarea înnoitoa
re a vieții noastre pre
zente.

Bilanțul mărturiseș
te că fiecare sîntem 
rezultanta cunoștințe
lor și îndrumărilor cu 
care ne-au hrănit pă
rinții și. mai ales, 
școala cu dascălii ei.

Poporul român, de 
la închegarea lui te
meinică. s-a. învredni
cit de profesori cu vo
cație și adesea erudiți. 
cu iubire de patrie, 
de limba și obiceiuri
le care ne leagă cu un 
lanț viu de trecut, 
realizînd o solidarita
te umană și o concep
ție de viață nobilă,’ 
superioară. „Lăzăriș- 
t>i" lui Gheorghe La
zăr de la „Sf. Sava", 
care i-au slăvit mul
tă vreme amintirea 
după ce el nu mai era 
decit un mormînt în

Avrigul nașterii sale, 
elevii Liceului națio
nal de la Iași, cei ai 
liceului ce poartă nu
mele întemeietorului 
primei școli superioa
re în limba română, 
Gheorghe Lazăr. de 
peste un veac, foștii 
și actualii elevi ai li
ceului „Frații Bu- 
zești" din Craiova sau 
„Traian" din Drobeta- 
Turnu Severin, elevele 
liceelor „Elena Cuză" 
din Craiova și „Oltea 
Doamna" din Iași, pre
cum și al atitor altor 
așezăminte de învăță-

ÎNSEMNĂRI
tură au împînzlt țara 
cu capete luminate și 
inimi fierbinți pentru 
patrie, oameni de ști
ință și literati, actori, 
ginditori și practicieni 
de prima mină cu care 
ne putem mîndri.

Purtăm pecetea și 
gloria așezămîntului 
de învățămint și cul
tură care ne-a făcut 
oameni și datori sîn
tem să fim, la rîn- 
dul nostru. factori 
de propagare a zes
trei pe care am pri
mit-o. Poporul zice 
că „socoteala aleasă e 
bun trai în casă", chip 
de a-și exprima pre
țuirea pentru foloase
le învățăturii, pentru 
roadele spirituale, mo
rale și civice pe care 
școala le pregătește 
în sufletul, mintea și 
conștiința celor tineri. 
Dacă popasurile in 
activitatea fiecărei 
școli s-ar putea repe
ta mal des, s-ar pu
tea vedea mai bine li
nia neîntreruptă pe 
coordonatele tradiției 
sănătoase și a înnoi
rilor binefăcătoare pe 
care prezentul le-a a- 
dus cu sine asupra în

tregului învățămint 
românesc. In învăță- 
mi ntui superior avem 
în prezent pe lîngă fiii 
țăranilor, muncitori
lor și intelectualilor 
noștri și un mare nu
măr de studenți 
străini, aduși aici de 
faima școlii românești 
de medicină, matema
tică ș.a. Specialiștii 
formați de școala ro
mânească participă la 
întemeierea sau con
solidarea unor insti
tuții. întreprinderi, 
cercetări în tară și 
peste hotare, ca o do
vadă a prețuirii și re
cunoașterii înaltului 
nivel al învățămîntu- 
lui nostru. întrebat, 
fiecare dintre ei are 
să mărturisească da
toria de recunoștință, 
pe care o resimte față 
de profesorii si îndru
mătorii lor. figuri lu
minoase de dascăli 
care rămin in memo
ria elevilor pentru 
toată viața.

In timpul nostru, un 
tineret setos de învă
țătură. aplecat cu osir- 
die asupra studiului 
tainelor universului ’ 
înconjurător. asupra 
trecutului nostru glo
rios. asupra artelor șl 
a înțelegerii comple
xității vieții, obișnuit 
cu liniștea calmă a 
luminoaselor săli de 
bibliotecă sau cu zum
zetul neostenit al uti
lajelor industriale este 
însuși viitorul in mii- 
nile căruia depunem 
cu încredere și spe
ranță propriile noas
tre realizări. întreaga 
moștenire a trecutu
lui de muncă și stră
danie neîntreruptă pe 
care fiecare generație 
are datoria să o îm
bogățească spre gloria 
patriei române.

Emilia St. 
MlLICESCU
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Se lucrează fără întrerupere, ziua și noaptea
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lucrărilor, comandamentul județean pentru agricultură i 
a indicat ca pregătirea terenului să se facă in două 1

Pină în seara zilei de 6 
aprilie, în județul Galați 
fuseseră insămințate cu 
culiuri de primăvară 47 400 
hectare — 28 la sută din 
suprafața planificată. A 
fost încheiată însămintarea 
mazării, inului, sfeclei de 
zahăr ; se lucrează pe un 
front larg la floarea-soare- 
lui, plante de nutreț și alte 
culturi, iar în unitățile 
unde sînt condiții optime 
pentru realizarea unor lu
crări de calitate, de luni, 
zi însorită, s-a trecut la se
mănatul porumbului. Exis
tă condiții, după cum ne-a 
asigurat tovarășul Paul 
Ionescu, director general al 
direcției agricole județene, 
ca în 10—12 zile bune de 
lucru, folosind la maximum 
forța mecanică în toate 
unitățile agricole gălățene, 
campania de insămințări 
de primăvară să fie înche
iată. De altfel, situația 
existentă la această oră re
liefează forța și eficiența 
măsurilor stabilite de co
mitetul județean de partid 
în vederea executării la 
timp și în condiții de ca
litate superioară a lucrări
lor din această primăvară.

Viteza de lucru — 
în creștere. Duminică 
s-au însămînțat 6 500 hec
tare, luni — 6 700 hectare, 
marți — 8 000 hectare, față 
de 7 500 hectare cit s-a pla
nificat. In următoarele zile, 
odată cu intrarea masivă 
la însămînțarea porumbu
lui, soiei și fasolei, viteza 
de lucru urmează să creas
că pină la 11 000 hectare 
pe zi, ceea ce asigură în
cheierea campaniei la ter
menul prevăzut.

— Pe 18 aprilie trebuie 
să terminăm însămînțările 
— precizează Florica 
Beldiman, președintele 
C.U.A.S.C. Schela. în mo
mentul de față, unitățile 
din acest consiliu — coo
perativele agricole Schela, 
Șendreni, Smîrdan, Bra
niștea și întreprinderile 
agricole de stat Șendreni 
și Smirdan — au însămîn
țat 4 160 hectare din 10 440 
hectare, depășind ritmul 
mediu pe județ. S-a trecut 
la ajutorarea unităților 
care întimpină greutăți la 
pregătirea terenului prin 
redistribuirea utilajelor. 
Deci, cu forțele existente, 
suprafețele de porumb, 
soia și fasole vor fi însă- 
mînțate în următoarele 9 
zile. O inițiativă bună 
notăm și în C.U.A.S.C. 
Pechea, unde s-au organi
zat schimburi de noapte la 
pregătirea terenului, cu 15 
tractoare, pentru a nu se 
crea un decalaj mare între 
această lucrare și însămîn
țat, iar atunci cînd va fi 
necesar s-a stabilit ca în
schimburile 
fie folosite

— Pentru
de noapte să
35 tractoare, 
a diminua

pierderile de apă din sol, 
ne spune tovarășul Cle
ment Bădescu, președinte
le consiliului agroindustrial 
Pechea, folosim în special 
combinatoarele cu care lu
crăm zi și noapte, numărul 
acestora fiind mai mic 
decit cel al grapelor cu 
discuri.

Ceea ce se remarcă în 
mod deosebit în acest con
siliu este stabilirea de răs
punderi precise, incepînd 
cu membrii biroului per
manent al consiliului pină
la nivelul fiecărui mecani-

INSEMĂNATUL - ORGANIZAT 
SCHIMBURI PRELUNGITE. -Pen^“ arăbirc:a

a rnuicai ca P' eyuu» ea au ----- ;
schimburi, iar semănatul — în schimburi prelungite — l 
ne spune inginerul Iulian Brinzan, director cu pro- ■ 
ducția vegetală la direcția agricolă județeană. In' acest 
scop, semănătorile sint reglate pentru fiecare cultura 
în parte, inclusiv pentru porumb și soia, la care în- 
sămînțările vor începe de îndată ce temperatura in sol 
se va mai încălzi. In acest fel, putem face semănatul 
la toate culturile deodată. La pregătirea terenului se 
folosesc cu deosebire combinatoarele cu care pămân
tul se afinează mai bine și se realizează o viteză mai 
mare. Aceasta conduce atit la ciștig de timp, cit și de 
carburanți".

In numeroase unități agricole, aceste măsuri se apli
că întocmai, In cele din consiliile agroindustriale Mir- 
cești, Valea Seacă, Ciortești, Holboca și in alte părți, 
unde umiditatea solului este mai mare, specialiștii de
pistează solele zvintate pe care concentrează un nu
măr mai mare de tractoare cu cupluri de mașini, gră
bind astfel atit lucrările de pregătire, cit și semăna
tul. Ca urmare, pină în seara zilei de 6 aprilie, pe 
ansamblul județului au fost insămințate mai bine de 
33 000 hectare. S-au încheiat semănatul ovăzului, mază- 
rii, inului pentru ulei, precum și plantarea cartofilor 
de vară. De asemenea, au fost insămințate peste 12 000 
hectare cu plante furajere din cele 27 800 hectare pre
văzute și 8 000 din cele 10 400 hectare ce urmează să 
se cultive cu sfeclă de zahăr. In cea mai mare parte 
a județului a început și semănatul florii-soarelui și 
al porumbului.

Cele mai mari suprafețe au fost insămințate pini 
acum de către mecanizatorii și cooperatorii din uni
tățile agricole care fac parte din consiliile agroindus
triale Podu Iloaiei, Mircești, Vlădeni, Tirgu Frumos, 
Tibănești, Popricari, Movileni și altele. (Manole 
Corcaci)

20 APRILIE - UN TERMEN CE VA FI 
RESPECTAT. Pină luni seara, in unitățile agricole 
din județul Giurgiu au fost insămințate 27 000 hectare 
reprezentind 18 la sută din suprafața prevăzută. Prac
tic, mazărea pentru boabe, ovăzul, plantele de nutreț 
și alte culturi timpurii au fost insămințate pe întreaga 
suprafață planificată. Intrucît de duminică tempera
tura din stratul arabil a ajuns la 10—12 grade, lucrul 
in cimp, la semănat, a fost intensificat.

Comitetul județean de partid a revăzut întregul pro
gram de desfășurare a lucrărilor din actuala campanie. 
Au fost stabilite măsuri ca in cel mult două zile să 
se încheie semănatul sfeclei de zahăr și să se lu
creze pe un front larg la însămînțarea florii-soarelui, 
soiei și porumbului, culturi care dețin peste 110 000 
hectare. In acest scop s-a stabilit ca viteza de lucru 
să crească la 8 320 hectare pe zi, cu peste 2 500 hec
tare mai mult decit prevedea programul inițial. Aceas
ta va asigura ca semănatul să se încheie pină la 20 
aprilie. „Pentru a îndeplini acest obiectiv lucrăm cu 
toate forțele, zi și noapte — ne spune inginerul Flo
rin Cenciu. directorul Trustului județean S.M.A. Lu
crările de bază la pregătirea terenului se execută nu
mai pe timp de noapte. In acest scop au fost reparti
zați 425 de mecanici de pe combine și din atelierele 
de ' 
la

întreținere. Ceilalți mecanizatori lucrează zi-lumină 
semănatul propriu-zis al culturilor". (Ion Manea)

UTILAJE-AGREGAT LA PREGĂTIREA 
TERENULUI. Pentru scurtarea la maximum a 
actualei campanii de insămînțărl și 
menținerea apei in sol, in unitățile agricole din jude
țul Vaslui — unde se înregistrează un mare deficit de 
apă — a fost luată măsura de a se,executa in cel mai 
scurt timp o trecere cu discurile ori grapa stelată pe 
întreaga suprafață ce urmează să primească sămința 
in această primăvară. O măsură bine gindită, judicioa
să. In acest scop, nu numai că se lucrează bine, orga
nizat, întreaga zi-lumină la semănat, ci peste 320 de 
tractoare sint folosite și in schimbul de noapte la 
pregătirea terenului. S-a reușit in acest fel ca, pină 
marți seara, să se execute o trecere pentru spargerea 
crustei pe aprocupe 110 000 hectare, ceea ce reprezintă 
circa 80 la sută din întreaga suprafață. Pe unele tere
nuri mai ușoare se poate intra apoi la semănat, lu
crare executată pină acum în proporție de 31 la sută. 
Cu cele mai bune rezultate la pregătirea terenului in 
schimbul II — care asigură depășirea vitezei zilnice de 
semănat — se prezintă unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Bîrlad, Huși, Murgeni, Fălciu ș.a. al 
căror exemplu trebuie insă repede urmat și de uni
tățile din celelalte consilii din județ. (Petru Necula)
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din județul Galați

zator. Președinții coopera
tivelor agricole, specialiștii 
conduc efectiv formații de 
lucru pe toată durata cam
paniei, răspunzînd în fie
care moment de ritmul și 
calitatea lucrărilor.

După cum arătam la în
ceput, viteza zilnică prevă
zută a fost depășită. Din 
discuțiile cu specialiștii din 
unități a rezultat că se pu
tea realiza mai mult.

Concret, despre 
răspunderea specia
listului. Duminică tem
peratura în sol era de plus 
2—3 grade. Luni, schimba
re bruscă — 8 grade. Iată 
una din problemele care 
mențin permanent trează 
atenția specialistului. O 
altă problemă care solicită 
din plin competența și ex
periența specialistului este 
deficitul de apă situat la 
niveluri diferite de la o 
zonă la alta. Nu este de 
neglijat nici diversitatea 
de situații in care se pre
zintă terenul, realitate ce 
incumbă adoptarea de solu
ții diferite de la caz la caz. 
Experiența și priceperea 
specialiștilor și ale mecani
zatorilor ne-au arătat că la 
Galați se face o adevărată 
întrecere la însămințările 
de primăvară. Să demon
străm. „Exigenta a mers 
pină acolo încît toată să-

mînța de floarea-soarelui 
și numai aceasta a fost a- 
leasă la masă bob cu bob, 
deși aceasta fusese condi
ționată și testată'1, afirmă 
ing. Nicolae Micșunescu, 
directorul I.A.S. Galați. 
De fapt, o măsură cu ca
racter general în județul 
Galați.

Pentru a demonstra cită 
Importanță se acordă lu
crării de pregătire a patu
lui germinativ, la coopera
tivele agricole Slobozia Co- 
nachi, Pechea, Cuza Vodă, 
Gri vi ța. Costache Negri am 
avut prilejul să vedem cum 
se procedează la modul 
concret. Așa, de exemplu, 
la semănat nu intră nimeni 
decît după recepția lucră
rilor de pregătire a terenu
lui, vizată de către șeful 
de fermă și inginerul-șef 
al unității. De altfel, a- 
ceastă măsură este prevă
zută și în ordinul de lucru 
al fiecărui mecanizator. 
Totodată pentru a se asi
gura densitatea prevăzută 
de plante la hectar s-a 
luat o măsură suplimenta
ră : deși solele au fost bine 
curățate de resturi vegeta
le. după fiecare semănă
toare merge un cooperator 
care urmărește buna func
ționare a tuturor secțiilor 
mașinii. Toate acestea, ca 
și altele au un scop pre
cis : obținerea a 4 tone de 
floarea-soarelui la hectar 
de pe întreaga suprafață.

Dar iată și o preocupare 
la nivel de județ : în zo
nele mai secetoase, pe te
renuri neirigate și în cele 
nordice; cum sint unitățile 
din C.U.A.S.C. Bujoru, Su
ceveni. Berești, Corod, Ghi- 
bigeni, a fost redusă pon
derea hibrizilor tardivi.

mari consumatori de apă, 
care au fost inlocuiți cu 
hibrizi cu perioade mijlo
cii de vegetație adaptați la 
condițiile de secetă.

întreținerea zilnică 
a utilajelor — garan
ție a bunei funcțio
nări. lntr‘un articol pre
cedent se făceau referiri 
la faptul că principala con
diție a prelungirii vieții 
utilajelor o constituie în
treținerea zilnică. Acum, 
ca și atunci, ne aflam la 
S.M.A. Șendreni. Ora 6 di
mineața. La una din cele 
două tabere de cimp a sec
ției de mecanizare nr. 4 a 
C.A.P. Schela. Ca intr-un 
atelier în aer liber. Cei 15 
mecanizatori verificau în 
amănunțime șl reglau trac
toarele și mașinile agricole 
sub atenta supraveghere a 
maistrului Ovidiu Arfire și 
a mecanicului de secție 
Vasile Dragomir. Similar 
se proceda și la cealaltă 
formație, condusă de meca
nicul de secție Ionel 
Gheorghiță, în prezența di
rectorului S.M.A. Șendreni, 
ing. Nicolae Savin.

— Aceste pregătiri de di
mineață. afirma Ștefan 
Darie, inginer-șef al Trus
tului S.M.A. Galați, con
stituie una din cheile func
ționării optime, așa cum 
trebuie mai ales în această 
campanie, cînd totul tre
buie făcut repede si bine, 
a întregului parc de uti
laje.

Lucian C1UBOTARU
Ștefan DIM1TR1U

Ce întreprindeți 
pentru lichidarea 

grabnică 

a rămînerilor 

în urmă?

RESPECTAȚI VITEZELE ZILNICE DE LUCRU!
IN JUDEȚELE DIN ZONA I

Ha hirru

Județul
V|teza de lucru redizatâ in ziua de 

planificata 6 ||e
- m hectare - _ -n h(Tctare _

DOLJ 17 610 7 390
OLT 12 665 1 050
TELEORMAN 16 360 11 298
GIURGIU 0320 8 350
IALOMIȚA 12 325 9 480
CĂLĂRAȘI 15 045 11 300
CONSTANȚA 15 525 13 226
TULCEA 9 235 4 588
BRĂILA 11 815 10 895
BUZĂU 9 015 4 284
TIMIȘ 16 645 8 789
ARAD 12 495 14 829

Date furnizate de Ministerul Agriculturii

A o v llllSl

STADIUL LUCRĂRILOR ÎN 12 JUDEȚE DIN ZONA
A ll-A ÎN SEARA ZILEI DE 6 APRILIE

însămînțat însămînțat
Județul mazăre sfeclă de zahăr

— în procente ---- în procente -

GALAȚI 100 ' 98
VRANCEA 100 68
BACĂU 100 63
VASLUI 100 80
IAȘI 100 76
NEAMȚ 100 12
BIHOR 88 4
BOTOȘANI 80 21
PRAHOVA 72 8
DÎMBOVIȚA 71 18
SATU MARE 54 0
MEHEDINȚI 51 19

Hotărîți să recupereze cît mai repede întîrzierile 
cauzate de vreme, cooperatorii și mecanizatorii din 
Pristol fplosesc fiecare oră bună de lucru in cimp. 
„Este adevărat, nu atingem vitezele planificate — ne 
spune Maria Cîrlig, inginera-șefă a unității. Dar noi 
nu așteptăm ca terenul să se zvinte bine. Acționăm 
din plin la semănatul sfeclei de zahăr și florii-soare
lui. Atenția ne-o concentrăm mai ales acum asupra 
calității lucrărilor efectuate. Urmărim cu toată răs
punderea uniformitatea patului germinativ, adîncimea 
de semănat și densitatea pe unitatea de suprafață", 
în ziua cînd ne aflam la Pristol se lucra cu patru 
semănători. Terenul fiind încă umed, la fiecare 
întoarcere se făcea reglajul semănătorilor, se verifica 
aparatul de distribuție a semințelor. Președintele 
cooperativei agricole, Ilie Leca, aflat cu o formație 
de tractoare care pregătea terenul pe sola unde urma 
floarea-soarelui consideră că oricît de greu ar fi orele 
și minutele trebuie prețuite. „Chiar în acest ritm mai 
lent — spune președintele cooperativei — în cel mult 
trei zfle noi terminăm semănatul sfeclei de zahăr pe 
cele 48 de hectare cîte ne-au mai rămas din cele 100 
planificate".

în plină activitate, cu formații de tractoare șl semă
nători concentrate pe trei sole, se aflau și cooperato
rii din Gruia. Și aici s-a reușit să se însămințeze 57 
hectare cu sfeclă de zahăr din cele 100 prevăzute in 
plan. Inginerul-șef al unității, Călin Pantelie, intervine 
mereu, atrage atenția mecanizatorilor să mențină 
viteza de înaintare impusă de condițiile din teren.

Pe porțiunile de teren unde mașinile pot intra semă
natul a fost reluat și in unitățile agricole din consi
liile unice Devesel, Gogoșu, Vinju Mare. Recea și 
Obirșia de Cimp, urmînd ca în zilele următoare, o 
dată cu îmbunătățirea vremii, aria acestei lucrări să 
se extindă, în ritmuri tot mai accelerate, pe tot cu
prinsul județului. (Virgiliu Tătaru).

specialiștii precizează: Există condiții prielnice pentru însămintarea tuturor culturilor
• Acum, toate culturile pot fi semănate, respec- 
tîndu-se însă ordinea lor firească • Grijă ma
ximă pentru menținerea apei în sol • încorpo
rarea semințelor în sol - la adîncimea prevăzută 
în tehnologii • Densitățile - stabilite riguros, în 
funcție de rezerva de apă din sol • Solele cu 
grad ridicat de îmburuienare să fie semănate 

ultimele
Condițiile dificile de lucru din aceas

tă primăvară au provocat o serioasă 
întîrziere la însămînțarea culturilor 
de primăvară. Cum trebuie să se 
lucreze în aceste condiții ? Care sînt 
elementele de ordin tehnic și orga
nizatoric de care trebuie să se țină 
seama la semănat pentru ca această 
lucrare de bază să se poată executa 
intens, în limitele perioadei optime ? 
La aceste întrebări ne-a răspuns to
varășul dr. Gheorghe Sin, secretarul 
științific al Institutului de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice Fun- 
dulea.

— Evident, prima problemă de 
care trebuie și se ține seama este 
timpul înaintat în care ne aflăm. De 
aici rezultă cerința majoră a folosi
rii din plin a fiecărei ore bune de 
lucru, din zi și din noapte, pentru 
urgentarea semănatului. Orice oră, 
nu mai vorbesc de zile, pierdută de 
acum înainte se răsfrînge negativ 
asupra nivelului recoltei.

în al doilea rînd, nu mal există 
nici un motiv de reținere pentru în- 
sămînțarea tuturor culturilor din 
epocile întîi și a doua, a florii-soare
lui și, pe întinse suprafețe din sudul 
și vestul țării, a soiei și porumbului, 
în aceste condiții este absolut nece
sar ca semănatul să se facă în ordi
nea firească a fiecărei culturi. Acum, 
ca să dau un exemplu, o zi pierdută 
la mazăre, a cărei perioadă optimă a 
expirat, ca de altfel și la sfecla de 
zahăr, în zona de sud echivalează cu 
diminuarea puternică a produc
ției.

Deosebit de Important este ca la 
pregătirea patului germinativ să se 
acorde maximă atenție menținerii 
apei în sol. Deși frontul de ploi a 
cuprins, mai mult sau mai puțin, 
toate zonele țării, din analizele pe 
care le avem rezultă că rezerva de 
apă din sol nu se află pretutindeni 
la un nivel satisfăcător. Pentru 
conservarea apei în sol, prima cerin

ță este ca pregătirea terenului să se 
facă prin cit mai puține treceri cu 
utilajele, urmărindu-se ca, acolo unde 
este posibil, această lucrare să se facă 
doar prin una-două treceri. în al doilea 
rînd, reglarea utilajelor trebuie ast
fel făcută incit, la pregătirea terenu
lui, solul să fie mobilizat doar pină 
la adîncimea de semănat specifică 
fiecărei culturi, plus 1—2 cm. De 
aceea, este total contraindicată 
folosirea grapelor grele de dife
rite tipuri la pregătirea terenu
lui. în acest sens, ogoarele de vară, 
curate de resturi vegetale, se pot 
pregăti doar cu combinatoarele, prin- 
tr-o singură trecere. în schimb, te
renurile denivelate și cu resturi ve
getale trebuie lucrate cu grapa cu 
discuri obișnuită, la ultima trecere 
atașîndu-se grapa cu colți. Tot în 
acest scop, al menținerii apei în sol, 
trebuie să se aplice soluțiile cunoscu
te pentru executarea concomitentă a

mal multor lucrări la o singură 
trecere cu tractorul.

Trebuie accentuat asupra necesită
ții ca adîncimea de semănat să fie 
aceea stabilită in tehnologii. Aceasta 
ar fi de natură să întîrzie răsărirea 
plantelor, care acum este de dorit să 
fie cît mai rapidă și explozivă, pen
tru a se recupera din răminerea în 
urmă la semănat. Totodată, în zonele 
cu deficit mare de umiditate trebuie 
să se asigure limita inferioară a den
sităților optime. Mai există un aspect 
de care este bine să se țină seama la 
culturile care nu se erbicidează. Pe 
baza cunoașterii terenului, specialiștii 
trebuie să rețină, pentru a fi semă
nate ultimele, parcelele cu grad ridicat 
de îmburuienare. Aceasta pentru ca 
buruienile să aibă timp să răsară și, 
astfel, să poată fi distruse la pregăti
rea terenului.

Aurel PAPADIUC

— în raport de termenul stabilit — 20 aprilie — de 
forțele mecanice și manuale de care dispune agri
cultura județului, au fost reconsiderate vitezele zil
nice la pregătirea terenului și semănat — ne spunea 
tovarășul Petru Stan, secretar al comitetului jude
țean de partid. Ca urmare, la semănat, viteza zilnică 
a fost stabilită la 5168 hectare, ceea ce asigură în
cadrarea lucrărilor în termenul prevăzut. Chiar dacă 
s-au_ început cu oarecare încetineală, lucrările se 
desfășoară în aceste zile într-un ritm mai susținut, 
pe un front larg. Se controlează atent starea tere
nului și, în funcție de aceasta, se acționează. Dat 
fiind faptul că in aceste condiții asigurarea unui 
front larg de lucru a devenit mai acută ca oricînd, 
pentru a se putea trece operativ la semănat a fost 
stabilită măsura ca toți mecanizatorii care momentan, 
din diferite motive, își desfășoară activitatea în alte 
sectoare să fie atrași la lucrările din agricultură.

Raidul-anchetă întreprins ieri în unități agricole 
din consiliul agroindustrial Someș-Odorhei ne-a re
levat o preocupare susținută pentru recuperarea 
grabnică a restanțelor înregistrate, pentru desfășurarea 
în cele mai bune condiții a semănatului. Și cînd 
spunem aceasta avem în vedere, înainte de toate, 
grija pentru efectuarea, unor lucrări de calitate, con
comitent cu încadrarea în vitezele stabilite. La C.A.P. 
Someș-Odorhei, de exemplu, în 3 tarlale apropiate, 
în prezența președintelui cooperativei, Grigore Be- 
rinde. se însămînța sfeclă de zahăr, se plantau car
tofi și se pregătea terenul pentru plantatul legume
lor. Erau concentrate aici tractoare, semănători, ma
șini de erbicidat etc. La semănat lucrăm cu 6 ma
șini, 20 de discuri pregătesc terenul, 6 mașini sint 
prezente la erbicidat, 4 la fertilizat cu îngrășăminte 
chimice — ne spune președintele. Am însămințat 
sfecla de zahăr pe 60 hectare din cele 120 planificate, 
40 hectare cu borceag din 70 planificate, iar începînd 
de azi am trecut și la plantarea cartofilor.

în cadrul consiliului agroindustrial, potrivit situa
ției concrete din teren, s-au făcut unele mișcări de 
utilaje. Aceeași preocupare pentru o bună organizare 
am remarcat-o și în unitățile agricole din Năpradea, 
Jibou, Românași și Creaca. Fapt este că în pofida 
unor carențe de organizare, care au determinat în- 
tîrzierea amintită, în ziua de marți 7 aprilie, din 
cîte am înțeles și din discuțiile purtate cu alți fac
tori de răspundere din domeniul agriculturii. în în
treg județul s-a lucrat într-un ritm susținut. Ritm 
care se impune însă a fi mult intensificat pentru a se 
atinge viteza planificată. Cu atît mai mult cu cît pînă 
luni seara terenul era pregătit doar pe 2 654 hec
tare (4 la sută din suprafața de însămînțat) și erau 
semănate 1 767 hectare (2,5 la sută din suprafața 
planificată). (Eugen Teglaș).

SEMNALE PE ADRESA...
...I.A.S. GIURGIU. în 

Jurul orei 13, pe raza fermei 
nr. 9, aparținînd de I.A.S. 
Giurgiu, mecanizatorul Stan 
Cercel colinda încă de dimi
neață — după spusele lui — 
timpul pentru.., a nivela dru
murile. Așa i-a spus să facă 
inginerul T. Stoicescu. șeful 
fermei, dar nu avea asupra 
lui nici un ordin de serviciu. 
Alături. în secția de mecani
zare de la C.A.P. Braniștea, 
alte utilaje apte de a lucra 
în cîmp, printre* oare unele 
noi-nouțe. staționau. Ingine- 
rul-șef, Gheorghe Raita, ne 
explică : „Sînt utilajele desti
nate expoziției pe care am 
organizat-o cu prilejul in

struirilor". Bine, dar acum 
este ora lucrului tn cîmp 1 De 
ce nu intrati la însămînțatul 
sfeclei pe cele 250 hectare ? — 
îl întrebăm. „Este terenul 
umed" — vine răspunsul. în 
aceeași zonă însă, vecinii de 
la Gostinu însămînțaseră deja 
85 hectare. Deci, se poate to
varășe inginer. Tot la C.A.P. 
Braniștea atelajele așteptau 
cam de mult oamenii, care 
nu mai veneau să încerce 
cartofii de sămînță. Si la se
diul secției de mecanizare din 
Remus staționau alte trei 
tractoare cu discuri. Cerem 
sprijinul manipulatorului Ni
colae Preda să identificăm si
tuația lor si aflăm că. de fapt.

numai unul, cel cu stanța nr. 
75. are pompa de ulei defectă 
Si nu a lucrat nimic de două 
zile. (Ion Manea).

C.A.P. LISNĂU — CO- 
VASNA. Poate fi grăbită 
plantarea oartofilor în unită
țile agricole din județul Co- 
vasna ? Evident că da. O de
monstrează rezultatele I.A.S. 
Ozun. La ferma nr. 1, de 
exemplu, care cultivă cartofi 
pe o suprafață de 330 de hec
tare. datorită unei bune orga
nizări a muncii s-au plantat 
aproape 100 de hectare. în 
schimb, la cooperativele agri
cole Ozun $i Lisnău, aflate în

vecinătatea fermei amintite, 
deci care au condiții de lucru I 
similare, nu s-au plantat decit | 
10 și, respectiv, 4 hectare. La 
ambele unități se invocă ba că I 
timpul nu a fost prielnic, ba 
că a lipsit motorina. Principa
lul factor însă râmîne slaba i 
organizare a muncii. La C.A.P. | 
Lisnău. de pildă, nu sint des
tui oameni la sortarea carto- I 
filor. Ca atare nu se asigură I 
nici măcar pentru o zi canti
tatea de cartofi pentru plan- | 
tat la nivelul dotărilor tehnice | 
existente în unitate. Nu-i de 
mirare de ce lucrările de I 
plantare se desfășoară încet. I 
(C. Timaru).

~ - ------JJ
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
Planul este asigurat cu tot ce este 
necesar privind îndeplinirea in 
bune condiții a producției fizice și 
a tuturor indicatorilor, a producției 
generale.

, Este necesar să urmărim reali
zarea sortimentelor și a produse
lor așa cum sint stabilite prin plan, 
pentru că numai astfel vom putea 
să asigurăm desfășurarea normală 
a producției. Producția prevăzută 
pentru toate sectoarele, începînd cu 
metalul, asigură buna aprovizio
nare. Avem o aprovizionare bună 
în ce privește energia. Trebuie să 
respectăm normele de consum, dar 
să facem producția, pentru că 
atunci cînd s-a insistat să se aloce 
o anumită cantitate de energie s-a 
arătat că, fără aceasta, nu se poate 
realiza producția stabilită prin 
plan. Practic nu se acționează și nu 
sînt luate toate măsurile pentru a 
se asigura realizarea corespunză
toare a producției. Am dat acest 
exemplu pentru a sublinia că avem 
baza materială asigurată, avem tot 
ce este necesar, și că trebuie să 
trecem serios la organizarea în
tregii activități pentru îndepli
nirea planului.

Nu doresc să mă refer acum și 
la alți indicatori ai planului ; i-am 
discutat și sînt bine cunoscuți.

Trebuie să luăm măsuri hotărîte 
pentru realizarea investițiilor. Este 
inadmisibilă rămînerea în urmă 
care există în acest domeniu. Sînt 
unele sectoare care au acționat mai 
bine, au pus în producție unele ca
pacități. Mai avem însă multe ră- 
mineri în urmă și — așa cum am 
discutat ieri în consiliul metalur
giei și construcțiilor de-mașini — 
trebuie să asigurăm livrarea în în
tregime a metalului în trimestrul II 
pentru întregul an. Cantitatea de 
metal necesară pentru utilajele ce 
trebuie realizate în acest an se poa
te și trebuie livrată în întregime 
în acest trimestru. La fel, indus
tria constructoare de mașini, de 
utilaje — dar și celelalte, pentru 
că fiecare are o anumită contribu
ție — dispune de capacitățile ne
cesare ca, în trimestrul II. să 
realizeze utilajele pentru între
gul an.

Sînt necesare măsuri hotărîte 
pentru a asigura realizarea în 
bune condiții și corespunzător 
normelor tehnice și de calitate a 
tuturor utilajelor, pentru a asigu
ra punerea în funcțiune a noilor 
obiective de investiții. însă în do
meniul construcțiilor sînt rămîneri 
în urmă în ce privește buna orga
nizare a lucrărilor, pentru că și 
acum dispunem de utilaje în va
loare de multe miliarde care nu 
sînt montate. Am constatat în câ
teva locuri — dar cred că e un lu
cru mai general — folosirea în 
construcții a unor tehnologii vechi, 
care fac ca durata lucrărilor să fie 
de 2—3 ori mai mare decît ar tre
bui să fie în cazul aplicării unor 
tehnologii moderne.

Trebuie spus că este un ritm în
cet, foarte încet de perfecționare a 
activității de construcții, de mo
dernizare și aplicare a tehnolo
giilor. Avem multe institute, mul
te organisme in domeniul con
strucțiilor, dar activitatea' lor nu 
răspunde cerințelor modernizării 
acestui important sector și trebuie 

neapărat să introducem și aici or
dinea corespunzătoare. Trebuie să 
revedem activitatea sectoarelor de 
proiectare, care, de asemenea, nu 
înțeleg să se angajeze în moderni
zarea și reorganizarea corespunză
toare a activității în raport cu ce
rințele puse de Congresul partidu
lui, de prevederile planului.

Această problemă este însă o 
problemă mai generală, nu numai 
in construcții. Eu pun foarte se
rios această problemă. Noi am a- 
doptat programe de modernizare, 
de organizare, în toate ministere
le, toate centralele, toate între
prinderile. Cînd te duci, vezi că 
aceste programe sînt afișate, dar 
realizarea lor nu este în confor
mitate cu ceea ce s-a stabilit. Nu 
am reușit să determinăm o schim
bare în concepția cadrelor de con
ducere — mai cu seamă mă refer 
aici din nou la cei din proiectare, 
care au un rol foarte important in 
această privință.

Modernizarea. programele pe 
care le-am adoptat în această 
direcție — și care trebuie să ducă 
la creșterea eficienței, cu tot ceea 
ce prevăd acestea — presupun o 
schimbare completă a concepției, 
a felului de gîndire, de organizare 
a întregii activități.

Este necesar să aplicăm cu fer
mitate măsurile privind sistemul 
financiar, programele de normare 
economico-financiară. să aplicăm 
ferm noul mecanism economic, 
autoconducerea si autogestiunea, în 
toate sectoarele de activitate.

Va trebui să aducem rapid. încă 
în cursul acestei săptămîni. toate 
clarificările si îmbunătățirile ne
cesare. în așa fel încît. într-o pe
rioadă scurtă, conform prevederi
lor legii — în orice caz. care nu 
poate depăși maximum 10 zile — 
întreprinderea care a livrat pro
dusele conform contractului și co
respund calității și cerințelor con
tractului să-și poată primi ime
diat. în întregime, mijloacele de 
plată. Acesta este un domeniu 
unde, de asemenea, trebuie să ac
ționăm cu toată hotărîreă. pornind 
de la rolul important pe care îl 
are sistemul financiar în desfășu
rarea normală a întregii activități 
economice.

Am discutat și la plenara Comi
tetului Central, și în aceste zile, 
că trebuie să acordăm neapărat 
toată atenția încadrării în normele 
de consum, acționînd. totodată, 
conform programelor de moderni
zare si organizare a activității din 
diferite sectoare, pentru a realiza 
noi tehnologii care să ducă la re
ducerea în continuare a consumu
rilor energetice, de combustibil, a 
consumurilor materiale.

Pe ansamblu, discuțiile care au 
avut loc în aceste zile au clarifi
cat toate problemele si deci sînt 
toate condițiile pentru a trece la 
realizarea în întregime a prevede
rilor planului. începînd cu expor
tul — repet din nou acest lucru. 
Aceasta insă presupune, din par
tea ministerelor, a centralelor și 
întreprinderilor, o atitudine mult 
mai responsabilă, o întărire a or
dinii. a disciplinei in toate 
sectoarele.

Am hotărit mai de mult ca pla
nurile să fie întocmite pe centrale, 
că unitatea de autoconducere și 

autogestiune trebuie să fie centrala 
și întreprinderile din subordinea 
centralei sau, unde avem, între
prinderi independente. S-a făcuț 
ceva în această privință, dar cu 
totul insuficient. De aceea, și în 
luna martie, și acum au fost 
chemați toți directorii de centrale, 
toate centralele, s-a discutat cu 
ele — și trebuie să facem în așa 
fel încît fiecare centrală să înțe
leagă că poartă direct răspunderea 
pentru realizarea planului la toți 
indicatorii, începînd cu exportul. 
Comitetul de Stat al Planificării, 
împreună cu Ministerul Aprovizio
nării Vor întocmi și vor da planu
rile pe centrale,, inclusiv in pro
blema aprovizionării. Ministerul 
va însuma și va răspunde de 
coordonarea lor. dar centrala este 
titular de plan, primește direct 
planul din partea C.S.P.-ului. In 
ce privește aprovizionarea, centra
la primește planul din partea 
C.S.P.-ului și a Ministerului Apro
vizionării.

La fel, în ce privește planul de 
comerț exterior. Fiecare centrală 
are planul său de comerț exterior, 
pe care îl primește direct, prin 
planul general, cu participarea Mi
nisterului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internațio
nale. Centrala răspunde direct de 
realizarea în întregime a planului 
de comerț exterior, cu tot ceea ce 
reprezintă acesta. Același lucru 
este valabil în ce privește planul 
financiar al centralei și toate cele
lalte activități.

La întocmirea planurilor, orga
nele centrale — C.S.P.-ul, Minis
terul Aprovizionării, Ministerul 
Comerțului Exterior și Ministerul 
Finanțelor — vor trebui, desigur, 
să țină seama de capacitățile de 
producție existente in fiecare în
treprindere. De fapt, planul cen
tralei va trebui să cuprindă, în 
esență, planurile tuturor întreprin
derilor din subordinea sa, așa cum 
sînt ele, întreprinderi cu drepturi 
depline și întreprinderi sau fabrici 
care au anumită autonomie limita
tă. dar care au plan propriu. în 
planul centralei trebuie să se oglin
dească întreprinderile cu specificul 
de producție al fiecăreia, urmînd ca 
ministerul și centrala să precizeze, 
pe întreprinderi, planurile la toți 
indicatorii și măsurile necesare. 
Dar. în mod obligatoriu, centrala 
va primi planul direct, nu prin 
intermediul ministerelor, ci direct 
de la Comitetul de Statal Planifi
cării, semnat de președintele 
C.S.P.-ului — ca să merg pînă la 
semnătură — și de cei care au răs
punderea pentru aceasta. Directo
rul centralei și ceilalți vor semna 
că au primit planul. Ministerul va 
primi în mod corespunzător planul 
fiecărei centrale, o sinteză generală 
pe minister și va răspunde de în
deplinirea lui. Dar titularul de plan 
este centrala, ca unitate ce func
ționează pe principiile autogospo- 
dăririi, autofinanțării și autogesti- 
unii. Insist asupra acestui lucru, 
deoarece consider că este esențial 
pentru aplicarea măsurilor de mo
dernizare. de autoconducere si 
autofinanțare, ca centralele să-și 
îndeplinească in mod corespunză
tor atribuțiile, rolul pe care îl au 
în conducerea întregii activități 
economice.

Aceasta presupune ca în organele 
noastre centrale de sinteză să fie 
aduse îmbunătățirile corespunză
toare, să se asigure și controlul 
direct asupra activității centralelor 
in îndeplinirea atribuțiilor lor.

în mod corespunzător va trebui 
perfecționată și îmbunătățită acti
vitatea de ’conducere a ministere
lor, care nu trebuie, în nici un fel, 
să înlocuiască centrala, să o înlă
ture, ci trebuie să o îndrume, să o 
controleze, să-i acorde ajutor, asis
tență tehnică in realizarea', sarci
nilor;

Trebuie realmente să introducem 
o nouă concepție și in munca de 
conducere. Dacă o centrală nu 
funcționează cum trebuie, dacă 
undeva se consideră că directorul 
este necorespunzător. avem pre
vederi legale de a lua mă
suri. de a-1 înlocui în confor
mitate cu legile țării. Dar practi
ca de a trimite un ministru ad
junct să stea luni'de zile pe lîngă 
directorul centralei nu este bună.

Trebuie să punem întreprinde
rile să răspundă fiecare. Desigur, 
adjunctul de ministru sau minis
trul trebuie să meargă în între
prindere. dar să meargă pentru a 
ajuta la soluționarea problemelor, 
la găsirea de soluții. Dacă se duce 
undeva un ministru adjunct, nu 
trebuie să rămînă nici o problemă 
nesolutionată. sau dacă îl depășeș
te. să vină și, în cîteva zile, să 
soluționeze și să dea răspuns pro
blemelor. Fiecare centrală trebuie 
să-și îndeplinească rolul de a con
duce sectorul respectiv care îi este 
încredințat. Ridic această proble
mă pentru că am impresia că sînt 
multe lucruri neclare și că fiecare 
se mulțumește să arunce vina pe 
altul si nu acționează pentru a-și 
realiza în bune condiții planurile 
pe care le are. Nu avem nevoie și 
nu trebuie să strîngem justificări 
pentru a arăta că altul este vi
novat, Cel care e pus să condu
că un sector de activitate poartă 
răspunderea, și nerealizarea pla
nului îl privește direct. Trebuie să 
avem oameni care să înțeleagă că 
n-avem nevoie de justificări, de 
dovezi, de acte, de hîrtii I Avem 
nevoie de oameni care să lupte și 
să soluționeze la timp probleme
le. Aceasta e o problemă care pri
vește. de fapt, toate sectoarele de 
activitate ! Ea este strîns legată de 
rolul pe care întreprinderile, cen
tralele, toate unitățile îl au în 
conducerea activității economice, 
în aplicarea fermă a autoconduce- 
rii. autogestiunii în toate dome
niile de activitate. Am spus și la 
plenara Comitetului Central, dar 
repet și acum că. de fapt, pentru 
noi aceasta este problema esen
țială I Trebuie să lichidăm o a- 
numită mentalitate, anumite că
tușe. care țin încătușați sau de 
care se prind unii care nu se an
gajează cu fermitate in noul ritm 
de dezvoltare a tării și atunci își 
bagă singuri mîinile in că
tușe. considerind că e mai
bine să stea încătușați, să
stea liniștiți, decît să iasă la mun
că. să arunce cătușele. Spiritul re
voluționar, noul mecanism econo
mic, modernizarea pe care am ho- 
tărît să o introducem in toate do
meniile presupun un spirit nou, 
revoluționar de muncă, de disci
plină, de respectare neabătută a 

legilor țării, a tehnologiilor, înl’ă- 
turînd anarhia și indisciplina, care 
dăunează desfășurării normale a 
activității. Trebuie să acționăm cu 
hotărîre, în spiritul cerințelor puse 
de partid, de societatea noastră, 
pentru înfăptuirea programelor de 
dezvoltare generală a țării I Este 
necesar, tovarăși, să reflectați, fie
care in domeniul lui de activita
te. asupra acestor probleme și să 
acționăm cu toată hotărîrea pen
tru a aplica ferm măsurile de per
fecționare a activității de condu
cere în toate sectoarele I

Una din problemele toarte im
portante căreia trebuie să-i acor
dăm atenția necesară este aceea a 
ridicării nivelului de calificare 
profesională a cadrelor din toate 
sectoarele de activitate, atît în ce 
privește pregătirea tehnică de spe
cialitate, cît și pregătirea în pro
blemele economice, de conducere 
economică și de conducere gene
rală. Toate aceste probleme tre
buie cuprinse într-o concepție u- 
nitară de conducere a diferitelor 
sectoare de activitate. Avem ne
voie de buni specialiști, cu înalte 
cunoștințe tehnice, profesionale, în 
conducerile centralelor. întreprin
derilor, ministerelor. Este nevoie 
însă, in același timp, de oameni cu 
înalte cunoștințe în domeniul eco
nomic și financiar, al conducerii 
și organizării muncii, pentru că 
fără aceste trei cerințe nu poate fi 
nimeni un bun conducător într-un 
sector sau altul. în legătură cu a- 
ce'ste probleme, consider că tre
buie să mai aducem unele îmbu
nătățiri sistemului nostru de per
fecționare a cadrelor din conduce
rea tuturor domeniilor de activita
te. Trebuie însă să dezvoltăm pu
ternic și să aplicăm ferm progra
mele pe care le avem, de ridicare 
a nivelului de calificare a mun
citorilor. maiștrilor, oamenilor 
din producție. Pînă la urmă, pro

blema calității șe hbtărăște in 
secție, în fabrică. Fabrica, secția 
constituie factorul hQtărîțor pen
tru calitatea producției, pentru că 
acolo se realizează de fapt pro
ducția. Muncitorul și maistrul sînt 
factorii hotărîtori ai unei produc
ții de calitate. Orice control de ca
litate am face — și trebuie să-l 
facem — nu poate soluționa pro
blemele pe care trebuie să le re
zolve muncitorul și maistrul din 
producție. Controlul de calitate 
poate să trimită înapoi o piesă, un 
subansamblu, un produs — și asta 
trebuie să o facă — dar pentru 
realizarea lui trebuie să avem 
muncitori, maiștri, ingineri, care 
lucrează in producție cu cunoștin
țele și cu spiritul de răspundere 
necesar I Acolo se realizează pro
ducția, acolo este factorul hotărî- 
tor al calității I Nu diminuez cu 
nimic răspunderea inginerilor, a 
sectoarelor tehnice, a cercetării, 
care trebuie să-și îndeplinească 
rolul de modernizare a produc
ției. Dar, pînă la urmă, dacă în 
execuție nu asigurăm oameni cu 
calificarea’necesară, nu vom avea 
nici produse de calitate. Atrag 
atenția asupra acestor probleme 
pe care le-am mai discutat, dar'ne 
mișcăm încă încet în această pri
vință.

în ce privește organizarea 
cursurilor de recalificare a forței 
de muncă, a muncitorilor, a 
maiștrilor, a inginerilor 'din pro
ducție, și desigur, în mod cores
punzător, a cadrelor din alte sec
toare de activitate, avem toate 
condițiile ca să asigurăm desfă
șurarea normală a pregătirii lor. 
Avem un sistem bine pus la punct 
— și trebuie să trecem cu toată 
hotărirea să-l aplicăm și să asigu
răm înfăptuirea acestor preve
deri.

Nu mi-am propus să fac o ana

liză generală. Scopul consfătuirii 
din aceste zile a fost legat de pla
nul pe trimestrul II și pe luna 
aprilie, de a discuta unele stări de 
lucruri care au continuat să se 
manifeste în legătură cu subapre
cierea exportului — și care trebuie 
să fie complet lichidate. Consider 
că discuțiile care au avut loc au 
clarificat bine problemele și aș 
dori să-mi exprim convingerea că 
toate centralele, ministerele vor 
trece cu hotărîre la realizarea în 
cele mai bune condiții a planului. 
După cum vedeți, acum vorbesc 
de centrale și las pe locul doi mi
nisterele — dar nu vreau să se în
țeleagă că acestea nu trebuie să se 
mai ocupe de probleme. Vorbesc 
întîi de centrale pentru că ele sînt 
direct titularele de plan și, în vii
tor,. și întocmirea planului, și dis
cuțiile lunare sau trimestriale vor 
fi cu centralele — fie cu toate pe 
consilii, fie cu fiecare centrală. 
Fiecare centrală — subliniez încă 
o dată — este aceea care răspunde 
direct de realizarea planului în 
sectorul său de activitate.

Consider că centralele au înțe
les bine toate problemele și vor 
trece cu hotărîre la aplicarea mă
surilor care s-au stabilit în aceste 
zile privind .îndeplinirea planului 
pe aprilie, pentru a întîmpina ziua 
de 1 Mai cu rezultate cît mai bune, 
precum și pentru realizarea pla
nului pe întregul trimestru — a- 
ceasta constituind o necesitate 
pentru a avea garanția îndeplini
rii în bune condiții a planului pe 
acest an.

Cu acestea, doresc să închei și 
să vă urez succes în întreaga acti
vitate I Aș dori- să ne prezentăm 
la sfîrșitul lunii cu realizarea cît 
mai bună a planurilor în toate do
meniile I Vă doresc suCces în în
treaga activitate I (Aplauze puter
nice, îndelungate).

Consfătuirea de lucru pe probleme economice de la C. C. al P. C. R.
(Urmare din pag. I)

industriale, cadre de conducere din 
mari unități productive, institute 
de cercetare si întreprinderi de 
comerț exterior din domeniile res
pective.

Tnscriindu-se in practica curentă 
a secretarului general al partidu
lui de a se intilni și a dezbate cu 
oamenii • muncii, cu cadrele de 
răspundere din toate sectoarele 
.problemele privind, bunul mers al 
întregii activități economice, con
sfătuirea a prilejuit o analiză a- 
profundată. exigentă a modului in 
care s-a acționat pentru îndepli

nirea planului in prima parte a 
acestui an. a măsurilor ce se im
pun a fi luate in vederea realiză
rii în cele mai bune condiții a 
prevederilor Pe luna aprilie si pe 
cel de-al doilea trimestru.

în spiritul indicațiilor si orien
tărilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cei care au 
luat cuvintul — membri ai condu
cerilor ministerelor respective, ale 
unor centrale industriale, institute 
de cercetări — au prezentat rezul
tatele obținute în primul trimestru 
in realizarea indicatorilor de Plan 
— îndeosebi a producției fizice, a 
exportului și a investițiilor —. au 

analizat, critic și autocritic, cau
zele care au făcut ca aceste rezul
tate să nu se ridice la nivelul pre
vederilor si au înfățișat principa
lele. măsuri tehnico-organizatorice. 
care să asigure eliminarea lipsu
rilor manifestate, recuperarea in
tr-un.timp cît mai scurt a restan
telor. ,

Apreciind că. atît din punctul 
de vedere al capacităților de pro
ducție, cît și din cel al aprovizio
nării te.hnico-materiale. centralele 
si întreprinderile din sectoarele, 
economice analizate dispun de 
toate condițiile pentru îndeplinirea 
olanului pe luna aprilie si pe tri
mestrul al doilea, vorbitorii au re

levat acțiunile ce se întreprind 
pentru realizarea integrală, la toți 
indicatorii. a prevederilor stabilite 
pentru această perioadă.

în cadrul dezbaterilor au fost re
liefate rolul deosebit.de important 
al centralelor industriale in ansam
blul activității productive, răspun
derea nemijlocită ce le revine atit 
pe linia utilizării cu maximă efi
ciență a capacităților de producție, 
a materiilor prime și materialelor, 
a realizării investițiilor, cît și pe 
cea a îndeplinirii sarcinilor la pro
ducția fizică, la. export, a tuturor 
indicatorilor de plan, afirmîndu-se 
ca factori de bază în procesul apli

cării noului mecanism economico- 
financiar. a principiilor autocondu- 
cerii și autogestiunii.

Au fost analizate, de asemenea, 
măsurile luate pentru desfășurarea 
in cele mai bune condiții a cam
paniei agricole, de primăvară. S-a 
arătat că, printr-o bună organi
zare a muncii, prin mobilizarea tu
turor forțelor materiale și umane, 
pot fi recuperate de urgență întir- 
zierile determinate de timpul nefa
vorabil, trecîndu-se imediat și la 
insămințarea porumbului în toate 
zonele țării, astfel incit să fie ter
minate in cel mai scurt timp insă- 
mințărîle de primăvară.

într-un spirit de înaltă exigență 
și răspundere comunistă, partici
pant» au exprimat, în numele co
lectivelor de oameni ai muncii pe 
care le reprezintă, angajamentul de 
a înfăptui indicațiile și sarcinile de 
deosebită Însemnătate trasate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pen
tru fiecare ramură și sector.de ac
tivitate. de a-și intensifica efortu
rile pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a planului pe acest 
trimestru și pe anul în curs, pen
tru înfăptuirea neabătută a tu
turor obiectivelor stabilite de 
partid pentru dezvoltarea econo-, 

mico-socială a țării și ridicarea, pe 
această bază, a nivelului de trai al 
intregului popor.

în cea de-a doua zi, lucrările 
s*-au desfășurat în plen, într-o con
sfătuire de lucru care a reunit pe 
toți participant» la ședințele pe 
domenii.

în încheierea consfătuirii a 
luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general 
al partidului â fost urmărită cu 
deosebită atenție și viu interes, 
fiind subliniată- cu puternice a- 
plauze.

Din noul peisaj industriol ol potriei

deosebit.de
sector.de
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Sondajul înteiîl CARE ESTE STADIUL
in actualitatea

economică REALIZĂRII PLANULUI?
CONFERINȚE DE DARE DE SEAMĂ 

IN ORGANIZAȚIILE DE PARTID
SEAMĂ Șl ALEGERI
■Kill

AZI, JUDEȚELE CARAȘ-SEVERIN ȘI SIBIU Capacitatea politico-organizatorică
Așa cum s-a precizat la recenta plenară a C.C. al 

P.C.R., este necesar ca în aceste zile eforturile crea
toare ale colectivelor muncitorești din toate unitățile 
să fie puternic concentrate asupra îndeplinirii ritmice, 
integrale a sarcinilor de plan. Potrivit indicațiilor secre
tarului general al partidului, cu atît mai mult este .ne
voie să se acționeze in acest sens în acele unități, 
ramuri și județe unde realizările de pină acum la anu
mite produse absolut necesare economiei naționaie 
sau pentru export nu se situează la nivelul prevederilor.

In această perioadă, cerințele prioritare în econo
mie sînt :

• In fiecare întreprindere să se urmărească riguros 
stadiul realizării planului la producția fizică, la fiecare 
sortiment, acționindu-se perseverent pentru recupera-’' 
rea oricăror restanțe.

• Organele de conducere colectivă din unitățile 
economice să ia măsuri energice pentru pregătirea, 
lansarea din timp in fabricație și realizarea cu pre
cădere a produselor destinate expo;tului sau unor în
treprinderi care le incorporează in produse ce urmează 
a fi livrate unor parteneri de peste hotare.

• Pretutindeni, se impun acțiuni ferme pentru spo
rirea mai puternică a productivității muncii, ridicarea 
continuă a performanțelor și nivelului calitativ al pro-

duselor, reducerea mai accentuată a consumurilor 
materiale și energetice, creșterea susținută a eficienței 
economice.
• Pe toate șantierele de investiții - maximă mobi

lizare de forțe pentru recuperarea răminerilor in urmă, 
pentru punerea in funcțiune, la termen a tuturor obiec
tivelor de investiții prevăzute pe acest an.

Continuăm ancheta-sondaj a „Scinteii" consacrată 
preocupărilor existente în județe pentru realizarea sar
cinilor de plan, publicînd răspunsurile la următoarele 
întrebări adresate unor secretari ai comitetelor jude
țene de partid :

1. CARE ESTE, DUPĂ PRIMUL TRIMESTRU DIN 
ACEST AN, STADIUL REALIZĂRII PLANULUI LA PRO
DUCȚIA FIZICA î

2. LA CE PRODUSE EXISTA RESTANȚE Șl DIN CE 
CAUZE î

3. CE MASURI S-AU LUAT PENTRU MAI BUNA OR
GANIZARE A MUNCII Șl RECUPERAREA RĂMINERILOR 
IN URMA ?

4. CE PROBLEME CONSIDERAȚI CA TREBUIE NEIN
TIRZIAT REZOLVATE DE CENTRALELE Șl MINISTERELE 
DE RESORT PENTRU RECUPERAREA GRABNICĂ A 
RESTANTELOR, PENTRU REALIZAREA INTEGRALA A 
PLANULUI LA PRODUCȚIA FIZICĂ ?

„Au fost luate măsuri ferme pentru recuperarea restanțelor"
Emil Ferdinand Toth, secretar al 

Comitetului județean Caraș-Severin 
al P.C.R.

Ț, Eforturile susținute depuse in 
primul trimestru al acestui an de 
colectivele muncitorești din unitățile 
industriale ale județului Caraș-Seve
rin au avut drept efect obținerea 
unor rezultate bune la o serie de 
produse fizice deosebit de impor
tante pentru economia națională. 
Planul fizic a fost realizat și depășit 
la un mare număr de sortimente, 
intre care se pot evidenția : huila 
netă, plumbul și zincul în concen
trate, fonta, tablele și benzile din 
oțel, utilajele tehnologice pentru 
industria chimică, alimentară și de 
prelucrare a lemnului. îmbunătățirea 
activității de producție din întreprin
derile siderurgice a vizat în principal 
realizarea metalului pentru progra
mele prioritare ale economiei. Ast
fel. prin măsurile adoptate în lunile 
februarie și martie, am reușit să rea
lizăm obligațiile contractuale de li
vrare pentru minerit și organe de 
asamblare, la bandaje și discuri 
pentru vagoane. în această pe
rioadă au fost onorate sarcinile cu 
termen scadent la utilajele tehnolo
gice, pentru obiectivele energetice 
fiind livrate turbinele . hidraulice 
pentru grupul 3 Ipoteștl, grupul 2 

; Drăgănești și grupul 1 Frunzaru.
2. în primul trimestru al acestui 

an s-au înregistrat restanțe la un 
număr de 42 de prodilse, răminerile 
în urmă creind greutăți beneficiari
lor din economia națională. Nu a fost 
îndeplinit planul de producție la cu
pru în concentrate, oțel, laminate 
finite pline, motoare cu ardere in
ternă. Obligațiile la livrările de țșgle 
pentru întreprinderea de țevi Roman 
nu au fost onorate, dar s-au luat 
măsuri ferme ca restanța de 30 000

tone 
scurt

să fie recuperată în cel mal 
timp. *

3, Rămînerile în urmă la produc
ția fizică reflectă neajunsurile exis
tente în organizarea și conducerea 
producției, lipsa de fermitate a unor 
cadre de conducere în soluționarea 

problemelor, folosirea necorespunză
toare a bazei materiale de producție, 
unele manifestări de indisciplină, dar 
și o serie de greutăți obiective gene
rate de unitățile colaboratoare din 
alte județe. Astfel, la întreprinderea 
minieră Moldova Nouă nu am reușit 
să asigurăm funcționarea corespun
zătoare a liniilor de măcinare-flo- 
tare, precum și a autobasculantelor 
de mare capacitate din carieră, atit 
din cauza fiabilității scăzute a unor 
utilaje, cît și a deficiențelor în acti
vitatea de exploatare și reparații. 
Restanțele la oțel se localizează la 
întreprinderea „Oțelul Roșu", unde 
nu s-a reușit atingerea capacităților 
prevăzute Ia oțelăria electrică, con- 
statindu-se în continuare neajunsuri 
în folosirea corespunzătoare a agre
gatelor, în întreținerea acestora. Nu 
este deloc de neglijat faptul că ș-au 
manifestat greutăți în funcționarea 
normală a cuptoarelor ca urmare a 
livrării fierului vechi nepregătit și 
a unor electrozi de grafit necores
punzători. La liniile de laminare s-au 
înregistrat multe stagnări din cauza 
deselor defecțiuni datorate unor re
parații de slabă calitate, neefectuă- 
rii la timp a reviziilor planificate. în 
unitățile constructoare de mașini, pe 
lingă deficiențele proprii — mă refer 
la aplicarea măsurilor din progra
mele de modernizare șl organizare a 
producției și a muncii, îmbunătățirea 
disciplinei tehnologice — ne-am con
fruntat cu o serie de neajunsuri în 
ceea ce privește aprovizionarea teh
nico-materială și asigurarea unor 
colaborări.

4. însușindu-ne pe deplin orien
tările și indicațiile date de secretarul 

general al partidului la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R., am acționat cu 
întreaga răspundere în direcția găsi
rii celor mai optime soluții de per
fecționare cît mai grabnică a activi
tății de conducere și organizare din 
unitățile industriale, astfel încît să 
recuperăm, încă din trimestrul al 
doilea al anului, restantele înregis
trate. O atenție prioritară acordăm 
creșterii producției de cărbune coc- 
sificabil, minereu de fier și de 
cupru. Măsurile stabilite vizează asi
gurarea forței de muncă necesare, 
sporirea productivității muncii în 
subteran și la suprafață, îmbunătăți
rea indicelui de folosire a liniilor 
tehnologice și a capacităților de 
transport. în siderurgie urmărim în 
primul rînd realizarea zilnică a pro
ducției de oțel și laminate, precum 
și ridicarea calității la toate sor
timentele, eliminarea opririlor și în
treruperilor accidentale, atingerea 
parametrilor proiectați la toate ca
pacitățile, întărirea ordinii și disci
plinei tehnologice, respectarea strictă 
a programului de reparații capitale 
și revizii prevăzute pentru acest an. 
în unitățile constructoare de mașini, 
împreună cu ministerele și centra
lele de resort, au fost luate măsuri 
în vederea unei mai bune aprovizio
nări tehnico-materiale in corelație cu 
nomenclatorul de fabricație și ciclu
rile de producție, condiție hotărîtoare 
pentru realizarea ritmică a utilajelor 
și agregatelor complexe destinate 
programelor prioritare ale economiei 
naționale. Au fost stabilite, de ase
menea. măsuri ferme pentru ca in 
acest an toate utilajele energetice să 
fie livrate ritmic și de calitate’ pen
tru a permite punerea in funcțiune 
a tuturor hidrocentralelor.

La încheierea conferinței de dare 
de seamă și alegeri a organizației 
municipale de partid Brașov am 
centralizat următoarele date : parti
cipant! la dezbateri — peste 20 ; pro
puneri de măsuri politico-organiza
torice concrete in vederea îndeplini
rii planului in unitățile industriale 
la toți indicatorii și a programelor 
'stabilite în acest domeniu — două, 
trei. Puțin, foarte puțin. Spiritul de 
inițiativă, de exigență comunistă nu 
s-a manifestat cu putere tocmai la 
întilnirea cu problemele cele mai 
stringente pe care ie avea de dez
bătut conferința.

Ne-am concentrat atenția asupra 
propunerilor privind activitatea din 
industrie ținînd seama atît de pon
derea deosebită a acestei activi
tăți în economia municipiului, cit și 
de situația concretă existentă în ce 
privește rezultatele în realizarea pla
nului. Desigur, toate laturile activi
tății economico-sociale iși au impor
tanța lor și ca atare trebuie să exis
te preocupări pentru toate dome
niile. Dar pare cel puțin ciudat ca 
directorul unei mari intreprinderi, 
cum este cea de rulmenți, care nici 
în 1986 și nici in primele luni din 
acest an nu și-a îndeplinit planul 
producției fizice și are serioase pro
bleme de rezolvat privind buna or
ganizare a producției și a muncii, să 
vină în conferință doar cu propune
rea de a se repara... trotuarul unei 
străzi oarecare.

Și încă ceva. O bună parte din cei 
peste 20 de participant la dezba
teri, pe lingă răspunderile pe care le 
au în organele și organizațiile de 
partid și în conducerile colective, ale 
întreprinderilor și instituțiilor bra
șovene, sint și membri ai comitete
lor municipal și județean de partid. 
Și totuși, deși era supusă analizei 
activitatea de doi ani și jumătate a 
comitetului municipal de partid, 
nici un vorbitor n-a făcut vreo ob
servație critică privind această activi
tate, nici un vorbitor n-a avut vreo 
propunere concretă, substanțială de 
îmbunătățire a stilului și ’metodelor 
de muncă. Or, este de la sine înțe- 

’ Ies că doar referirile convenționale, 
protocolare Ia activitatea organului 
municipal de partid, a biroului său 
nu pot ajuta în nici un fel, nu pot 
deschide perspectiva perfecționării 
continue a muncii politico-organiza
torice, cerință subliniată pregnant la 
recenta plenară a Comitetului Cen
tral al partidului.

Observațiile cu care am Început 
relatarea noastră de la conferința 
municipală de partid Brașov pornesc 
de la faptul că bunele intenții, exis
tente în mod evident. în intervențiile 
tuturor participanților la dezbateri, 
n-au fost însoțite de analiza critică

și autocritică reclamată de 
concrete de lucruri puse in 
ță. cu multă responsabilitate 
funzime. de darea de seamă 
tată de comitetul 
partid. Dintre 
citeva aspecte 
tanță :

1. Din cele 
pale ale industriei 
nul producției fizice n-a fost realizat 
integral in anul 1986 și in primele 
luni din acest an la mai mult de 
jumătate. Aceasta arată că organele 
și organizațiile de partid din între
prinderile în cauză, precum și comi
tetul municipal de partid n-au a- 
doptat cele mai bune metode ale 
muncii politico-organizatorice pentru 
a determina eliminarea neajunsuri-

„Producția nu se face cu... promisiuni neonorate64

stările 
eviden- 
și pro- 
pr-ezen- 

municipal de 
acestea desprindem 

de deosebită impor-
49 de produse princi- 

brașovene, pla-

rebuturi. Evident, această situație nu 
a fost trecută cu vederea de orga
nele și organizațiile de partid. Dar 
tot Ia fel de evident este faptul că 
acțiunile întreprinse — controale, a- 
nalize, schimburi de experiență etc. 
— nu ș-au soldat cu eficiența scon
tată, mai ales în privința calității 
unor produse. Aceasta se datorește 
și faptului că acțiunile întreprinse 
nu au avut suficientă profunzime, 
știut fiind că o asemenea problemă 
nu o rezolvă controlul tehnic de ca
litate, ci aceia care realizează pro
dusele : muncitorii, maiștrii, subin- 
ginerii și inginerii. Este încă un ar
gument care pledează pentru muta
rea centrului de greutate al întregii 

' activități de partid — deci și a ce
lei a comitetului municipal — la 16-

Conferința organizației municipale de partid Brașov

la unele

lor în folosirea capacităților de pro
ducție și a forței de muncă. în a- 
provizionarea tehnico-materială, in 
desfășurarea ritmică a producției. 
Lichidarea unei asemenea situații — 
care Se materializează in nerealiza
rea integrală a planului
produse de mare însemnătate pentru 
economia națională, cum sînt auto
camioanele. tractoarele, rulmenții, 
mobila etc. — cere o mobilizare ex
cepțională a întregului activ de 
partid și aparatului de stat, a tuturor 
energiilor și capacităților creatoare 
ale comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii. Evidențiind această ce
rință, la Plenara Comitetului Cen
tral al partidului din 24—25 martie, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia : „I’unînd pe primul plan 
îndeplinirea exemplară a planurilor 
de dezvoltare la toți indicatorii, tre
buie să acordăm o atenție deosebită 
problemelor realizării producției fi
zice. Consider că este necesar ca 
toate ministerele, centralele, între
prinderile, toate județele să ia mă
suri hotărite ca, încă din luna mar
tie, să asigurăm îndeplinirea neabă
tută a producției fizice — aceasta 
fiind hotărîtoare pentru realizarea 
planului, pentru desfășurarea în 
bune condiții a întregii activități".

2. In ultimii ani, într-o serie de 
unități brașovene, printre care une
le cu tradiție și cu o dotare tehnico- 
materială modernă, cum sînt între
prinderile „Tractorul", de autoca
mioane. „Hidromecanica", de unelte 
și scule. Combinatul de prelucrare a 
lemnului și altele, se înregistrează 
unele neajunsuri privind producția, 
abateri de la 
omologată, un

«

documentația tehnică 
volum inadmisibil de

cui de producție, acolo unde se ho
tărăște îndeplinirea planului.

3. Să mai abordăm doi indicatori 
de sinteză. In ultimul an s-au depă
șit cu 70 de lei cheltuielile de pro
ducție la 1 000 lei producție-marfă, 
din care cu 54 Iei la cheltuielile ma
teriale, în vreme ce sarcina de creș
tere a productivității muncii nu a 
fost realizată, nivelul acesteia fiind 
chiar mai mic decît în 1985. E vor
ba de doi indicatori calitativi, de 
eficiență, care focalizează, în expri
marea lor lapidară, numeroase as
pecte ale muncii.

Fără îndoială, sînt mai multe cau
ze care au determinat situațiile în
fățișate mal înainte. Una dintre ele, 
comună tuturor, este și modul de
fectuos în care s-a acționat pentru 
înfăptuirea programelor de organi
zare și modernizare a producției. E 
drept că la nivelul municipiului s-a 
raportat aplicarea 
peste 1 800 măsuri 
tor programe. Dar 
că efectul acestora 
în realizarea indicatorilor de plan și 
mai ales a celor de eficiență econo
mică. Aceasta arată că multe din 
măsurile aplicate sint minore, ne
semnificative pentru cerințele reale 
ale producției. Tocmai de aceea — 
așa cum se sublinia in darea de sea
mă prezentată conferinței — orga
nele și organizațiile de partid, con
siliile oamenilor muncii au datoria 
să examineze cu toată atenția mă
surile din programele adoptate, ur
mărind devansarea aplicării celor cu 
eficientă ridicată, concentrarea efor
turilor pentru eliminarea locurilor 
înguste/ a tehnologiilor învechite, 
reorganizarea proceselor de produc-

tie in sectoarele primare, extinde
rea mecanizării, automatizării și in
troducerea roboților, în scopul înnoi
rii și modernizării produselor și pen
tru asigurarea condițiilor de dublare 
a productivității muncii pină Ia sfîr
șitul actualului cincinal.

Iată, așadar, cîteva direcții prin
cipale de activitate care s-ar fi ce
rut mai profund și multilateral dez
bătute în cadrul conferinței munici
pale de partid Brașov și pentru a 
căror infăptuire ar fi fost necesar 
să fie făcute cit mai multe propu
neri concrete din partea delegaților 
și a invitaților care apoi să fie con
secvent aplicate. După cum se știe 
și se practică în organizațiile de 
partid, inclusiv din municipiul Bra
șov. rezolvarea tuturor problemelor 
dezvoltării depinde de spiritul revo
luționar. de acțiunea și inițiativa, de 
stilul de muncă dinamic, operativ 
și eficient al organelor și organiza
țiilor de partid, al fiecărui comunist

La recenta plenară a Comitetului 
Central al partidului tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Va trebui să acționăm pentru 
creșterea, șl perfecționarea activi
tății organizațiilor și organelor de 
partid, 
rii și a 
zare a 
care iși
de la ceea ce am menționat și în alte 
împrejurări, că activitatea comuniș
tilor, a organizațiilor și organelor de 
partid trebuie judecată nu după 
vorbe sau după numărul de ședin
țe, ci după felul cum se îndeplineso 
hotăririle partidului, programele de 
dezvoltare economico-socială".

Și in ce privește organizația mu
nicipală de partid Brașov, bunele in
tenții — vădite în conferință — tre
buie însoțite de inițiative concrete, 
de acțiuni practice. Așa cum în repe
tate rinduri, inclusiv la conferința 
municipală, a cerut și comitetul ju
dețean de partid, folosirea unor mij
loace și metode adecvate, de e- 
sență politico-organizatorică poate 
contribui decisiv la perfecționarea 
muncii, la sporirea roiului conducă
tor al organelor și organizațiilor de 
partid, la dobîndirea unor însem
nate succese care să corespundă ma
relui potențial de muncă și de crea
ție existent în municipiu, cerințelor 
și exigențelor actuale formulate de 
conducerea partidului.

Gh. ATANASIU 
Nicolae MOCANU

pentru sporirea răspunde- 
rolului lor in buna organi- 
activității în sectoarele în 
desfășoară munca, pornind

unui număr de 
din cadrul aces- 
e la fel de drept 

nu se regăsește

Autocritica din ședință-la înălțimeș 1 1 J în continuare au cuvîntul faptele!

Gheorghe Popescu, secretar al 
Comitetului județean Sibiu al P.C.R.

Țe Trimestrul I s-a încheiat cu 
nerealizări Importante. In ceea ce 
privește producția fizică, din cele 57 
de sortimente urmărite pe plan cen
tral au fost realizate doar 25. rămî- 
neri în urmă fiind înregistrate la : 
gaz metan, otel brut, oțel aliat, 
plumb, zinc, acid sulfuric, negru de 
fum, geamuri trase, mijloace de au
tomatizare electronice, produse de 
mecanică fină, utilaj tehnologic pen
tru metalurgie, utilaje pentru con
strucții și lucrări de drumuri, re
morci șl semiremorci, lanț cu role, 
mobilier din lemn, țesături lînă și 
tip lînă, tricotaje, încălțăminte etc. 
Deși planul la export nu a fost în
deplinit, în această perioadă n-a 
fost înregistrată însă nici o re
clamare la produsele livrate par
tenerilor externi, ceea ce demonstrea
ză preocuparea colectivelor de oa
meni al muncii din județ pentru 
realizarea unor produse de calitate. 
De asemenea, s-au obținut reduceri 
la consumurile specifice de materii 
prime și materiale. în ansamblu, se 
constată tendința pozitivă a dimi
nuării nerealizăriior la producția fi
zică. Astfel, dacă în luna februarie 
36 de unități aveau restanțe, la sfîrși
tul lunii martie numărul acestora a 
scăzut la 16. Se cuvine relevat și 
faptul că un număr tot mai mare de 
unități, cum ar fi „Automecanica" 
Mediaș, „Libertatea", „Dumbrava", 
„Steaua Roșie", Fabrica de nutrețuri 
combinate Sibiu, „11 Iunie" — Cis
nădie, „Firul Roșu" — Tălmaciu, au 
încheiat trimestrul cu depășiri im
portante ale sarcinilor de plan. Un 
accent mare a fost pus pe reducerea 
stocurilor de materii prime și mate
riale. producție neterminată și pro
duse finite. Ca urmare, la sfîrșitul 
trimestrului I, stocurile de producție 
de export nevămuite din anul trecut 
au fost lichidate sau reduse substan
țial.

nenominalizare a pla- 
s peste 800 milioane lei,

2. O principală cauză care a 
determinat nerealizarea planului Ia 
producția fizică și la producția- 
marfă a reprezentat-o necorelarea 
planului cu capacitățile de producție 
existente și cu posibilitățile de reali
zare. Astfel, întreprinderea mecanică

Mîrșa are o 1 
nului fizic de . 
întreprinderea de conducte magistra
le gaz metan Mediaș — 77 milioane 
lei, intreprinderea „Textila" Cisnădie 
— 200 milioane lei ș.a. Ținind seama 
că industria sibiană este eminamente 
prelucrătoare, planul nu a fost în
deplinit și datorită neajunsurilor 
în aprovizionarea tehnico-materială, 
care au persistat în pofida faptului 
că s-au făcut numeroase intervenții 
pe lingă ministerele de resort. Con
cret, industria sibiană se confruntă 
cu greutăți din lipsă de : tablă de 
diferite grosimi, tablă subțire decu
pată, benzi laminate, oțel laminat, 
necesare pentru întreprinderea me
canică Mîrșa, întreprinderea me
canică Sibiu, „Emailul Roșu" Me
diaș ; cocs metalurgic pentru între
prinderea metalurgică de metale 
neferoase Copșa Mică ț acid sul
furic pentru „Carbosin" Copșa 
Mică ; condensatori statici, oțel tras 
în bare, bandă oțel aliat pentru 
lanțul cu role fabricat la întreprin
derea „Independența" Sibiu ; fire su- 
praelastioe, fire tip lînă, fire polia- 
midice pentru întreprinderile „7 No
iembrie" și „Drapelul Roșu" Sibiu. 
Desigur, aceste cauze s-au adăugat 
celor care tin de deficiențe în modul 
de organizare a muncii, de abateri 
de la normele de ordine și discipli
nă, de nerespectarea programului de 
lucru ș.a.

3. Lunar, secretariatele și birou
rile comitetelor județean, munici
pale și orășenești de partid au efec
tuat analize și au stabilit măsurile 
tehnico-economice și organizatorice 
ce s-au impus. Analize au avut loc și 
în adunările de partid deschise din 
flecare organizație, din întreprinderi, 
secții șl ateliere. Cu aceste ocazii au 
fost stabilite măsuri concrete menite 
să ducă la recuperarea tuturor res
tanțelor pină la sfîrșitul semestrului 
I. Am luat legătura și am solicitat 
sprijin tuturor ministerelor pentru 
asigurarea cotelor și repartițiilor de 
materii prime, energie și combustibil 
la nivelul necesarului producției, 
precum și pentru livrarea ritmică a 
acestora. în acest scop, la nivel ju
dețean, municipal și orășenesc am 
constituit colective de sprijin cu me
nirea să ajute întreprinderile în or
ganizarea mai bună a producției. în

asigurarea mal operativă a bazei 
tehnico-materiale. in îmbunătățirea 
ritmicității producției.

4, Cu ocazia recentelor adunări 
generale ale oamenilor muncii și a 
conferințelor de partid, numeroși 
reprezentanți ai ministerelor și ai 
centralelor industriale s-au deplasat 
in județul nostru. Toate problemele 
cu care ne confruntăm, în ansamblul 
județului și pe fiecare unitate in
dustrială în parte, au fost analizate 
în detaliu. Am discutat cu reprezen
tanți ai Ministerului Industriei Pe
trochimice, ai Ministerului Industriei 
Metalurgice și ai Ministerului Indus
triei Chimice. Din păcate 
am primit decit promisiuni, 
intervențiile noastre, mereu 
foarte puține probleme din 
cutate au fost soluționate.

Ion D. CUCU 
Ion Onuc NEMEȘ 

corespondenții „Scinteii"

însă, nu 
Cu toate 

reluate, 
cele dis-

Interesant și de reținut : fără 
o excepție, în cuvîntul celor 18 
bitori, ca și" în darea de seamă 
zentată 
la I.T.B., 
autocritică, analiza exigentă a nea
junsurilor din activitatea de trans
port în comun din Capitală. „Am 
creat și creăm mari dificultăți în 
transportul călătorilor, care sînt în 
mod justificat nemulțumiți de calita
tea prestațiilor pe care le realizăm 
— se arăta in darea de seamă. Deși 
am dezbătut în nenumărate rînduri 
și am stabilit măsuri ferme pentru 
înlăturarea deficiențelor, comitetul 
de partid a acceptat cu ușurință tot 
felul de justificări, prezentate ca 
fiind obiective, fără a determina 
organizațiile de bază, cadrele de con
ducere din întreprindere să-și ana
lizeze in primul rind propriile nea
junsuri și să ia măsuri operative 
pentru înlăturarea lor".

în mod deosebit s-a luat atitudine 
in conferință față de unele manifes
tări — deloc rare — privind actele 
de indisciplină, apreciate a fi „cau- 
za-cauzelor“ majorității neajunsuri
lor din serviciile I.T.B.-ului.

— Deși există controlori de trafic, 
controlori la capete de linie, toți cu 
obligația să prevină actele de indis
ciplină, abaterile de Ia graficele de 
circulație, primii controlori ai activi
tății ar trebui să fim noi, conducă
torii de vehicule — aprecia comu

nicl 
vor- 
pre- 

la conferința de partid de 
domipantă a fost latura

Dobre, vatman. Așa 
și uzine primii

ROVINARI : Cărbune peste prevederi
Mobilizîndu-se exemplar pentru 

punerea în valoare a puternicului 
potential tehnic concentrat în acest 
perimetru carbonifer al tării, co
lectivele de muncă din cadrul Com
binatului minier Rovinari au asigu
rat un randament sporit 
de producție, extrăgînd 
tar, în primul trimestru, 
te de 350 000 tone lignit 
Realizarea acestui succes 
giu — care include o 
mai mare cu peste un milion tone 
fată de volumul extracției de căr
bune din aceeași perioadă a anu
lui trecut — s-a datorat eforturi
lor perseverente pentru pregătirea 
corespunzătoare a fronturilor de 
lucru, pentru introducerea progre
sului tehnic și modernizarea tehno
logiilor de excavare și transport în 
cariere. Este de remarcat _■ faptul 
că, în acest amplu efort, 10 echipa-

activității 
sunlimen- 
o cantita- 
energetic. 
de presti- 
productie

je de pe excavatoarele cu rotor din 
carierele Gîrla, Tismana I. Tisma- 
na II, Rovinari-Est și Peșteana au 
obținut producții lunare record, 
dovedind încă o dată marile re
zerve ce stau la îndemina mineri
lor din această zonă a tării pentru 
sporirea neîncetată a producției de 
cărbune. Preocupările susținute în 
direcția folosirii cu indici superiori 
a complexelor de excavare și linii
lor de transport, a întăririi ordinii 
și disciplinei la toate punctele de 
lucru s-au concretizat și în aceste 
prime zile din aprilie în menține
rea unui ritm ridicat al activității 
de extracție, creindu-se premise 
trainice ca planul pe trimestrul II 
și angajamentul, minerilor de la 
Rovinari de a realiza în întregul 
an peste 22 milioane tone cărbune 
energetic să fie în întregime ono
rate. (Dumitru Prună).

nistul Nicolae 
cum în fabrici
C.T.C.-iști sint înșiși muncitorii care 
produc, la fel și la I.T.B. ar trebui 
să punem 
trolul.

Analiza 
plină a 
modul de 
transport in garaje (s-a arătat că, nu

pe primul plan autocon-
manifestărilor de lndisci- 
cuprins multiple laturi : 

pregătire a parcului de

fac corespunzător datoria, vehicule
le avind adeseori un aspect exterior 
și interior necorespunzător) etc., etc.

— Dacă starea disciplinei este ne
satisfăcătoare, o mare răspundere ne 
revine și nouă, activului de partid, 
care n-am acordat întotdeauna aten
ția cuvenită problemelor muncii po
litico-educative, sublinia în cuvîntul 
său Ion Maier, secretar adjunct al

Insemnări de la conferința 
organizației de partid de la I.T.B.

in puține cazuri, vehiculele sînt re
parate superficial, din care cauză nu 
pot ieși la timp și in numărul pla- 

. nificat pe trasee, iar o parte din cele 
care ies- se defectează după 1—2 
curse) ; controlul superficial ia ieși
rea mijloacelor de transport din 
depouri și garaje (datorită șefilor de 
tură, care nu-și îndeplinesc cum tre
buie obligațiile profesionale). pre
zența la serviciu (zilnic se înregis
trează numeroase absențe nemotivate 
și întirzieri de la program, inclusiv 
ale conducătorilor de garaje, care, 
în loc să dea exemplu de punctuali
tate. sint adeseori in capul listelor 
de întîrziați), aspectul vehiculelor 
(deși există în garaje echipe de în
treținere și curățenie, acestea nu-și

comitetului de partid din cadrul 
I.T.B. Ca în orice domeniu, eficiența 
activității de partid se măsoară și Ia 
noi in rezultatele practice, concrete. 
Iar dacă în activitatea întreprinderii 
noastre sînt lucruri care nu merg 
bine, răspunzătoare sînt și organele 
noastre de partid — oricîte 
sau acțiuni ar fi organizat. Pentru 
că nu numărul acestora este impor
tant, ci efectul lor, calitatea 
ilor oferite călătorilor. Există, e ade
vărat, un specific al muncii la I.T.B. 
— cei 25 000 de lucrători iși desfă
șoară activitatea dispersați pe toată 
raza Capitalei — dar In fiecare în
treprindere există un specific pro
priu de la care se pornește in orga
nizarea muncii. Deci, sub paravanul

ședințe

servici-

CUM PLEACĂ Șl CUM VIN TRENURILE IN GARĂ ? ®
Interesindu-ne la forurile de resort 

despre ce se întreprinde în legătură 
cu mai buna gospodărire a parcului 
de vagoane, am fost informați că, 
pentru o mai bună supraveghere a 
situației din trenuri, se prevede ca, în 
loc de unul sau doi reprezentanți ai 
C.F.R. (șeful de tren și un conduc
tor). numărul acestora să crească la 
trei, scop în care un număr de 
persoane urmează acum un curs de 
pregătire.

Firește, nu este rău ca în garni
turile de tren — 10. 15 vagoane in 
general — să fie trei, în loc de doi 
însoțitori. Dar eficienta reală a aces
tei suplimentări, a acestei „măsuri 
minuscule" este îndoielnică și nu 
pare a fi în măsură să determine o 
schimbare radicală și imediată, să 
curme actualele stări de lucruri. 
Oare ce nu reușeau două persoane 
se va izbuti prin alăturarea unei a 
treia — pe întreaga lungime, a unei 
garnituri de tren și a orelor de că
lătorie ?

ambiguu : și

considerație 
al celor în-

UN MARE ȘI EFICACE POTEN
ȚIAL DE ACȚIUNE. Se ajunge, 
astfel, la o problemă-cheie : dispu
ne sau nu C.F.R.-ul de capacitatea 
necesară pentru a asigura o bună 
supraveghere a situației din trenuri, 
pentru a impune și determina o co
titură în comportarea unor călători?

Răspunsul real pare 
NU. și DA.

NU. dacă se ia in 
doar numărul scriptic
cadrați efectiv și strict pentru ase
menea acțiuni.

însă răspunsul devine DA. in ca
zul unei schimbări de optică, dacă 
se apelează la factorul obștesc, la 
rezervele de efective umane și spi
rit de responsabilitate civică din 
propriul potential al zecilor și ze
cilor de mii de membri ai marelui 
colectiv 
cunoscut! pentru seriozitatea, disci
plina și răspunderea lor, pentru sim
țul lor gospodăresc.

al feroviarilor — oameni

f

unor greutăți, nu trebuie să mușama- 
iizăm lipsurile. Datoria organizațiilor 
de partid este de a găsi, in condiți
ile existente, soluții de îndreptare a 
situației, de a acționa pentru dezvol
tarea conștiinței oamenilor, care, in 
cazul unor lucrători de la I.T.B., se 
pare că a rămas în urma cerințelor 
actuale.

— Tocmai pentru că I.T.B.-ul este 
o unitate mare, ar trebui să funcțio
neze mai puternic forța colectivului 
față de orice abatere, față 
încălcare a disciplinei — 
șoferul Ion Ionel. Faptul că 
trei lucrători de la I.T.B. e 
de partid este desigur o ______ ,
dar, în același timp, și o mare obli
gație, ' care cere întregului colectiv 
să iși facă așa cum trebuie datoria.

...S-au exprimat în conferință și 
alte opinii convergente, s-au formulat 
numeroase propuneri concrete. Desi
gur că analiza matură, responsabilă 
din cadrul ședinței, programul de 
măsuri politico-organizatorice și cul
tural-educative adoptat vor putea să 
conducă la îmbunătățirea reală a ac
tivității de transport în comun în 
măsura în care spiritul de autoexi
gență din sala de ședințe se va trans
mite și în activitatea curentă din ga
raje și de pe trasee. Lucru așteptat 
de publicul călător și, se înțelege, nu 
numai necesar, ci și obligatoriu, con
știent asumat de comuniști.

Mihai IONESCU

de orice 
aprecia 

unul din 
membru 
mîndrie,

într-o abordarș strict administra
tivă numărul controlorilor, însoțito
rilor va fi întotdeauna insuficient ; 
dar lucrurile se schimbă substanțial 
dacă se acționează și pe alte căi. 
Dar oare de ce să nu se apeleze la 
factorul obștesc. Ia potențialul de 
spirit revoluționar al colectivului — 
mai ales in condiții cînd în tot mai 
multe sectoare de activitate rolul 
activiștilor obștești — ca factor de
mocratic de conducere socială —

bitoare, pină s-ar crea și solidifica 
acea stare de-spirit intransigentă, 
necesară climatului de ordine ce tre
buie să caracterizeze și acest sector, 

în lumina orientărilor conducerii 
partidului, a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în adunările de 
partid ale personalului C.F.R. se dis
cută cu certitudine despre proble
mele întăririi spiritului revoluționar, 
ca si despre cerințele, expres for
mulate. ca toate cadrele de condu-

lui din trenuri pentru starea bunuri
lor acestora este practic cvasinulă. 
Astfel, șeful de tren ia in primire, pe 
bază de proces-verbal. garnitura cu 
care pleacă la drum — dar... nu răs
punde de starea în care trenul a- 
junge Ia destinație. Probabil, este 
tot o expresie a opticilor resemna
te. fataliste — „pagubele sînt im
posibil de evitat, de ce să fie impu
tate cuiva ?“. Dar dacă personalul 
de însoțire nu are nici o răspun-

MIJLOACELE DE TRANSPORT FEROVIAR 0 AVUȚIE A TUTUROR, 
CE TREBUIE MAI BINE PROTEJATĂ!

este tot mai larg, mal eficient și 
instituționalizat 1 De ce pot să exis
te echipe de control al 
nilor muncii care fac o 
bună în supravegherea unor 

comerț,
i de control for- 

Ar fi oare greu 
i să indicăm „so- 
poate, printr-un

oame- 
treabă 
aspec- 
și săte, de pildă, din 

nu existe și echipe 
mate din ceferiști ? 
ca (nu ne propunem 
Iuții finite", dar, 1 
sistem de rotație, de servicii volun
tare, obștești) asemenea echipe, in- 
cluzînd cadre de conducere, munci
tori ceferiști, funcționari — în pri
mul rind membri de partid, dar și 
alți muncitori, oameni de nădejde — 
să acționeze și să fie prezente — 
mai bine-zis, omniprezente — în 
trenuri ? N-ar fi oare în stare o 
asemenea echipă, cu muncitori ener
gici și deciși, să pună cu „botul pe 
labe" (expresia este adecvată aici) 
pe cel cu apucături vandalice ?

Desigur, nu se gîndește nimeni la 
aceasta c-a la o măsură permanentă, 
ci la acțiuni cu caracter temporar, 
inopinate, dar sistematice, îndeosebi 
pe rutele mai „fierbinți", acțiune 
desfășurată ferm și neobosit, pină 
s-ar ajunge efectiv la eradicarea 
practicilor antisociale atit de păgu-

cere din economie să fie1 mai pre
zente în halele și atelierele întreprin
derilor, să frecventeze mai ales locu
rile de producție. Oare o amplă ac
țiune în sensul menționat nu s-ar 
înscrie efectiv în cadrul acestor ce
rințe. tocmai ca teren de acțiune 
pentru afirmarea spiritului revolu
ționar, ca și a contactului direct cu 
terenul ? Fără nici o îndoială, vred
nicul colectiv al ceferiștilor — dacă 
s-ar apela rezonabil, manifestîndu-sa 
încredere în potențialul său — ar 
putea să facă ordine grabnică, 
ar determina o schimbare cate
gorică în starea de lucruri — 
schimbări mult mal radicale de- 
cit atelierele de „radicale...". Nemai- 
vorbind că prezenta unor asemenea 
factori în trenuri ar curma și alte 
neajunsuri sau abateri (ca fraude
le săvîrșite prin practicile „călăto
riei cu nașu“. respectiv călătoritul 
clandestin, comerțul ilicit etc.).

dere matferială pentru degradări, dacă 
nimeni nu-i cere socoteală, dacă nu 
este afectat de lipsurile produse bu
nurilor încredințate — atunci mai pot 
să mire anumite manifestări de pa
sivitate și detașare, atitudinile de 
spectator impasibil sau indiferent ? 
Adică, se ia în primire o gestiune — 
de milioane și milioane — dar... nu 
se răspunde integral de gestiunea 
încredințată...

Cu exigență se cere privită șl ac
tivitatea organelor de miliție fero
viară. a căror prezență în trenuri, 
ca apărători al avuției sociale res
pective, se resimte insuficient — după 
cum arată și dovedesc faptele. Dacă 
Intr-o instituție, 
magazin, cineva 
gă vitrinele sau 
distrugă bunuri.
ordinii in apărarea bunurilor sta
tului ar fi promptă, salutară și sa
lutată. Cui să te adresezi însă dacă, 
aflîndu-te într-un tren, asiști la a- 
semenea fapte ? Raportat la valoa
rea pagubelor Înregistrate zilnic, 
numărul celor prinși de organele de

pe stradă. într-un 
s-ar apuca să spar- 
să sfîșie stofele, să 
intervenția omului

ordine este infim, extrem de redus. 
Nici pedepsele aplicate, nici popu
larizarea sancțiunilor, incit să aibă 
valoare de avertisment nu pot fi 
considerate corespunzătoare. Fără 
îndoială că o colaborare strînsă a 
miliției feroviare cu viitoarele — să 
sperăm — echipe de control ale ce
feriștilor ar avea efecte din cele mai 
pozitive.

Abordînd această temă, nu se poa
te trece nici peste rolul opiniei pu
blice. peste atitudinea călătorilor 
corecti. cei care formează marca ma
joritate și care sînt, de fapt, vic
timele acestor practici. Firește, că
lătorii din preajma celor ce se com
portă necivilizat au datoria cetățe
nească de a lua atitudine fermă îm
potriva acestora, evitîndu-se respin
gătorul „nu mă privește, nu mă a- 
mestec". E adevărat, uneori poate fi 
vorba de femei sau virstnici. pe care 
făptașii îi intimidează ; alta ar fi 
insă situația dacă în fiecare tren 
ar exista un reprezentant al căilor 
ferate sau,al miliției ; avînd cui să 
se adreseze, pe cine să se sprijine, 
și opinia publică ar fi mai activă.

★
încheind aceste consemnări, subli

niem încă o dată : redacția nu șt-a 
propus și nu Iși propune să „prescrie 
retete", să indice ea măsurile ce 
trebuie adoptate. Cadrele din siste
mul C.F.R., comuniștii, muncitorii 
feroviari sint cei chemați ca, pe 
baza posibilităților reale de care 
dispun, evaluate într-o optică exi
gentă, revoluționară, să decidă ce 
trebuie întreprins. Un singur lucru 
este însă OBLIGATORIU : necesi
tatea de a se 
pagubelor, de 
rea bunurilor 
societății.

Ca urmare,
unor măsuri de natură 
evitarea unor serioase 
ciare aduse economiei naționale, prin 
creșterea spiritului civic, prin instau
rarea unei ambianțe civilizate și în 
acest sector al vieții sociale.

R. ȘERBAN

pune capăt neintirziat 
a se asigura proteja- 
obșteștl. * avuțiilor

rămînem

EFECTELE UNOR RĂSPUNDERI 
IMPRECISE. Fără a insista, se cuvi
ne relevat șl un alt aspect : în actua
lele condiții, răspunderea personalu-

în așteptarea 
să determine 
daune finan-
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TELEGRAMA ADRESATĂ TELEGRAMA ADRESATA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România,

de participantele ia plenara Consiliului National 
al Femeilor

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participantele la plenara Consiliului Național al Femeilor, reprezentante 

ale milioanelor de femei de la orașe și sate, vă aduc un profund omagiu 
și își exprimă sentimentele de aleasă stimă, înaltă prețuire și fierbinte 
recunoștință față de dumneavoastră, fiul cel mai iubit al națiunii noastre, 
genial strateg al edificării socialismului în -România, strălucit revoluționar 
și patriot înflăcărat, erou între eroii neamului, care vă dedicați întreaga 
Viață și activitate, clocotitoarea energie luptei pentru libertatea, demnitatea 
și înflorirea națiunii, pentru triumful celor mai nobile idealuri de dreptate 
socială și națională, pentru progres și pace in lume.

Cu sentimente de înaltă mîndrie patriotică, participantele Ia plenară 
■u evidențiat rolul dumneavoastră determinant in fundamentarea mărețelor 
programe de dezvoltare economico-socială a patriei, expresie a voinței și 
intereselor majore ale întregului popor de a asigura ridicarea României 
socialiste pe cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației.

Cu aleasă stimă și înaltă considerație, participantele la plenară au adus 
un cald și respectuos omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, personalitate de seamă în conducerea partidului și statului 
nostru, prestigios om de știință și savant de largă recunoaștere interna
țională, pentru importanta contribuție adusă la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a României, la creșterea rolului cercetării știin
țifice, învățămintului și culturii, la progresul multilateral al societății noastre.

Plenara a analizat în spirit critic șl autocritic activitatea depusă de 
comitetele și comisiile femeilor pentru mobilizarea tuturor femeilor de la 
sate la înfăptuirea programelor de dezvoltare a producției agricole vege
tale și animale la nivelul exigențelor noii revoluții agrare. Plenara a 
stabilit sarcinile ce ne revin, in mod deosebit, in acest an cind aniversăm 
Zo de ani de la cooperativizarea agriculturii. pentru creșterea eficientei 
muncii tuturor femeilor de la sate, prin realizarea unor lucrări de calitate, 
executate la timp și pe baza celor mai noi tehnologii, pentru obținerea 
“"°r„KPrOductii. mar*. *n i°ate sectoarele, în special in legumicultura și in zootehnie, sectoare in care lucrează un număr însemnat de femei.

Plenara a analizat și dezbătut sarcinile ce revin Consiliului Național, 
eomitetelor și comisiilor femeilor in realizarea exemplară a prevederilor 
Planului national unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1887 și pe 
întregul cincinal, activitatea acestora pentru înfăptuirea politicii demogra
fice a partidului și statului nostru.

Ințelegind legătura dialectică dintre obiectivele pe care ni Ie propunem 
pentru dezvoltarea multilaterală a țării și apărarea și consolidarea păcii, 
plenara a dat cea mai înaltă apreciere inițiativelor și demersurilor dum
neavoastră pentru pace, pentru dezarmare, in primul rind pentru dezar
marea nucleară, pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor la viață, 
la existență liberă și demnă, la independență națională și pace.

Plenara Consiliului Național al Femeilor exprimă, in numele milioanelor 
de femei de la orașe și sate, angajamentul solemn de a urma neabătut 
strălucitul dumneavoastră exemplu de viață și luptă revoluționară, mult 
stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, insuflețitorui exemplu 
pe care ni-l oferă tovarășa Elena Ceaușescu, de a munci cu dăruire, in 
spirit revoluționar, impreună cu întregul popor, pentru îndeplinirea exem
plară a planului pe acest an, in industrie și agricultură, pentru trans
punerea in viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al parti
dului, pentru înălțarea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă 
România — pe culmi tot mai inalte de progres și civilizație, într-o lume 
• păcii și colaborării intre toate națiunile lumii.

★ ★

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România,

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
In numele lucrătorilor din sistemul sanitar al Capitalei, vă exprimăm 

cu fierbinte dragoste cel mai profund omagiu, ca o mărturie vibrantă a 
recunoștinței și gratitudinii față de tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele 
și fericirea poporului nostru, pentru ridicarea liberă și demnă a României 
pe trepte lot mai inalte de progres și civilizație. Noi, toți cei ce participăm, 
cu întreaga ființă, la grandioasa creație începută o dată cu Congresul al 
IX-lea al partidului, îndeplinim cu demnitate și mîndrie o datorie de cre
dință, dind cea mai înaltă apreciere meritelor nepieritoare, contribuției 
inestimabile ce ați adus-o și o aduceți Ia elaborarea și înfăptuirea întregii 
politici a partidului și statului nostru, ce stă la temelia mărețelor succese 
obținute in dezvoltarea armonioasă, mereu ascendentă a țării în această 
epocă pe care poporul nostru o numește cu adine respect și aleasă consi
derație față de genialul său ctitor — Epoca Nicolae Ceaușescu. Cu inimile 
pline de recunoștință, ne exprimăm întreaga gratitudine față de grija dum
neavoastră constantă, acordată tuturor domeniilor economice, politice, știin
țifice, culturale, dezvoltării bazei materiale și de cadre a sectorului sanitar, 
datorită căreia România se situează astăzi printre țările eu o bună asigurare 
a numărului de locuitori la un medic, precum și a unităților sanitare și 
locurilor de spitalizare, ceea ce a făcut să crească continuu calitatea vieții 
tuturor celor ce muncesc din patria noastră.

Avem minunatul prilej de a exprima cele mai calde mulțumiri tovarășei 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic si ilustru 
savant de largă recunoaștere internațională, pentru îndrumarea și sprijinul 
permanent pe care le-am primit in organizarea și desfășurarea activității 
medicale, in vederea creșterii calității și eficienței întregii noastre munci.

Angajați cu intreaga noastră energie și pricepere în opera de edificare 
a socialismului și comunismului, vă exprimăm, mult stimate tovarășe secretar 
general, înalta prețuire pentru neobosita dumneavoastră activitate pe plan 
internațional, consacrată înfăptuirii dezarmării, făuririi unei lumi mai bune 
și mai drepte, fără arme nucleare, apărării dreptului sacru al tuturor po
poarelor la viață, la pace, datorită căruia dumneavoastră vă bucurați de 
stima și respectul tuturor popoarelor, iar România socialistă, de un imens 
prestigiu pe toate meridianele globului. Strîns uniți în jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne angajăm să 
nu precupețim nici un efort pentru a ne aduce contribuția la transpunerea 
in viață a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, cheză- 

progresului și civilizației, a bunăstăriișie sigură a înaintării patriei pe calea 
și fericirii întregului nostru popor.

★
In zilele de 6 și 7 aprilie, tn În

treaga țară au avut loc adunări fes
tive ale cadrelor medico-sanitare de
dicate „Zilei sănătății". Adunările au 
oferit un prilej de analiză responsa
bilă a modului în care corpul medical 
acționează, alături de întregul popor, 
în spiritul hotărîrilor partidului, al 
orientărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru permanen
ta îmbunătățire a activității de ocro
tire a sănătății populației, de creș
tere a sporului .2 ..___
care să asigure tinerețea și vigoarea 
națiunii noastre.

Participants la adunări s-au an
gajat să-și intensifice acțiunile din 
domeniile medicinei omului sănătos, 
perfecționării mijloacelor de apăra
re a sănătății și capacității de mun-

natural al populației.

*•
că a personalului muncitor, Îmbună
tățirii asistenței medicale a mamei 
și copilului, a tineretului.

La adunarea festivă care a avut 
loc în Capitală au participat membri 
ai conducerii Ministerului Sănătății, 
cadre cu munci de răspundere din 
unități medico-sanitare și de cerce
tare științifică, reprezentanți ai or
ganizațiilor pbștești din domeniul 
sanitar.

In încheierea adunărilor festive, 
Intr-o atmosferă de însuflețitor pa
triotism, au fost adresate telegrame 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

(Agerpres)

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;
COLINELE PRIETENIEI

Cum e firesc, delegațiile române 
sint conduse mai totdeauna și Ia 
ferma din Sam Șong, cooperativă 
de producție a prieteniei coreeano- 
române. Replica ei românească este 
cooperativa agricolă de producție 
„Prietenia româno-coreeană" din 
comuna Făcăeni, județul Ialomița.

Din Phenian, reluăm itine
rarul frumos care 
la hotelul Koryo 
dul Sălciilor, care 
Bulevardul Victoriei, 
lingă Palatul 
ieșim din oraș pe lingă o seamă de 
institute de cercetări științifice. 
Autostrada e dreaptă ca trasă cu 
rigla ; pe margine cu trotuar 
pentru pietoni — trotuar cu balus
tradă ca-n zonele de promenadă. 
Reapar orezăriile, cultură prefera
tă nu numai prin faptul că e hrana 
tradițională, ci și pentru că Nordul 
are pămînt arabil puțin, iar orezul 
dă roade mai îmbelșugate. E, aici, 
in fond, lupta pentru asigurarea 
hranei cotidiene a populației.

Ajungem în orășelul-satelit Su- 
nan, în perimetrul căruia se află 
și aeroportul. Pentru a risipi den
sitatea exagerată din miezul capi
talei, s-a trecut la construirea 
șelor-satelit. Sunan a fost 
struit, pare-mi-se, primul.

Pe marginile șoselei, multă 
— alt produs traditional, cu utili
zări multiple. întîi. ca pretutindeni, 
industrială, apoi farmaceutică, dar 
mai,, ales alimentară, pentru pre
pararea unor sosuri și uleiuri pig
mentate cu felurite ingrediente și 
care dau un gust ațițător de bun 
mîncărurilor. Coreenii îl pun a- 
proape pe toate felurile de mînca- 
re : pe pește, pe preparate din car
ne, pe tăiței, chiar și în supă.

Drumul trece apoi pe diguri, 
printre ochiurile de apă ale ore- 
zăriilor. Cum digurile se înmulți
seră prea mult, prin parcelarea 
mult prea măruntă a culturilor, 
gospodarii coreeni au constatat că 
ele fură din pămintul arabil — 
s-a reconsiderat radical repartiza
rea culturilor și astfel o bună par
te din diguri au fost distruse cu 
buldozerele, ca suprafețele cultiva- 
bile să crească substanțial. Lucru 
foarte important într-o țară cu pă
mînt puțin și cu agricultură inten
sivă. Căci și agricultura intensivă 
își are avantajele și dezavantajele

reluăm
> ne duce de 

pe Bulevar- 
se varsă în 

trecem pe 
Prezidențial, apoi

ora- 
con-
soia

Marți a avut Ioc In Capitală ple
nara Consiliului Național al Femei
lor, care a analizat activitatea des
fășurată de comitetele și comisiile 
femeilor pentru mobilizarea maselor 
de femei la înfăptuirea obiectivelor 
noii revoluții agrare, la executarea 
lucrărilor agricole de primăvară în 
condiții optime, în vederea obținerii 
in acest an a unor producții vege
tale și animaliere tot mai mari.

Totodată, plenara a examinat șl 
■tabilit măsurile privind intensifi-

earea muncii politico-educative a 
comitetelor si comisiilor femeilor 
pentru transpunerea in viață a po
liticii demografice a partidului și 
statului.

In încheierea lucrărilor, partici
pantele la plenară au adoptat. în- 
tr-o atmosferă entuziastă, o tele
gramă adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

(Agerpres)

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEll"

IALOMIȚA : Cu ajutorul cetățenilor, în folosul cetățenilor
ln vederea realizării

In cele mai bune con
diții a programului de 
dezvoltare, diversifica
re și ridicare a cali
tății întregii activități 
desfășurate pentru 
populație, întreprinde
rea județeană de pres
tări servicii și produc
ție Ialomița a trecut 
la realizarea unor bu
nuri de uz gospodă
resc, solicitate de cetă
țeni. Directorul uni
tății, tovarășul Euge- 
niu Apostoiu, remarca 
faptul că volumul 
prestărilor de servicii 
din acest an, față 
aceeași perioadă 
anului trecut, s-a 
blat, iar numărul 
produse noi a crescut 
simțitor. In continua
re, el ne-a spus :

BACĂU : Sporește 
social-edilitară

Colectivele de muncă din cadrul 
Trustului antrepriză generală de 
construcții montaj Bacău sint an
gajate puternic în realizarea pla
nului de investiții pe acest an, care 
prevede darea în folosință a unul 
număr de aproape 3 400 apartamen
te, a unei suprafețe însemnate de 
spații comerciale și de prestări ser
vicii către populație, precum și a 
numeroase obiective agrozootehni
ce. Pină la această dată, construc
torii băcăuani au predat oamenilor 
muncii din municipiul Bacău și din 
centrele muncitorești de pe văile 
Trotușului și Bistriței 308 aparta
mente. Se lucrează la alte peste 
1 000 de apartamente, între care se 
numără și noile ansambluri de lo
cuințe Ștefan cel Mare, Bistrița- 
Lac, George Bacovia din municipiul 
Bacău. Noi blocuri de locuințe, in- 
sumînd 330 apartamente, se află în 
construcție și în localitățile rurale 
Sascut, Podu Turcului, Răchitoasa,

— Prin crearea 
unor ateliere și for
mații specializate, for
mații încadrate 
meseriași cu

t V
20,00 Telejurnal • Zilei muncii — fap

tele de muncă ale tării
20.20 Viata economică
20,35 Partid, inima fierbinte a patriei. 

Versuri șl cintece patriotice

20,45 Memoria documentelor • Inde
pendenta — permanent ideal, 
strălucită Împlinire. Documentar

21,00 Film serial (color). „Norii negri”. 
Producție a televiziunii poloneze. 
Cu : Leonard Pietraszak, Rlszard 
Pletruski. Edmund Fetting. Sta
nislaw Niwinski, Anna Senluk. 
Regla : Andrzej Konic, Episodul 3

21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului
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înaltă calificare, rea
lizăm o gamă va
riată de unelte nece
sare grădinăritului, 
precum și scule pen
tru reparațiile din gos
podăriile populației. 
Prin valorificarea ma
terialelor refolosibile, 
realizăm obiecte de 
artizanat, broderie, tri
cotaje, lenjerie pentru 
copii, marochinărie, 
împletituri din paie și 
nuiele, jucării, acceso
rii metalice pentru 
marochinărie și încăl
țăminte. Este de re
marcat faptul că între
prinderea ialomițeană 
a creat, cu

zestrea

cinema

ajutorul
și

ei. Primul dezavantaj este că pă- 
mîntul devine acid și că deci tre
buie mereu rotite culturile.

Reintrăm pe șosea printre graj
duri și silozuri bine, frumos și so
lid construite. Undeva în zare se 
văd mici dumbrăvi de pini. Pe la 
nodurile digurilor apar căsuțele cu 
stații de pompare. Apoi intrăm pe 
poarta cu inscripția „Ferma-coo- 
perativă agricolă de tip Ceolima 
Prietenia coreeano-română". „De 
tip Ceolima" înseamnă o înaltă dis
tincție pentru calitatea, cantitatea 
și perseverența în producție.

Ne primește președintele Iun 
Șik, om de 47 de ani, bine legat și

Însemnări de călătorie 
din R. P. D. Coreeană

parcă mereu dus pe gînduri. Pe 
masă mere mari, încondeiate ca-n 
picturile de reclamă și niște pere 
cum nu cresc pe la noi și care aduc 
mai mult a smochine, sint dulci, 
zemoase, dar tari. Președintele ne 
istorisește, pe scurt, drumul agri
culturii nord-coreene, de la înce
puturile cooperativizării, din 1954, 
ia trecerea, în. 1958, la comasarea 
cooperativelor mici și. în fine, la 
faza actuală de mecanizare, chimi
zare, electrificare și irigare masivă 
a agriculturii. Constată că știm 
toate acestea și revine repede la 
realitatea imediată. Ne arată în 
fată trei coline, in coreeană sam 
bong — de unde și-a luat numele 
comuna. De la cele circa 100 cium- 
bo (1 cium-bo fiind aproape 1 hec
tar) din 1945 s-a ajuns azi la pes
te 850 hectare orezărie, porumb șl 
soia, 250 hectare livezi și 150 hec
tare pentru alte culturi. Vorbind 
de livezi, ne arată para coreeană 
de pe masă : se coace foarte re
pede. Se plantează și pere euro
pene, dar, deși sîntem in octombrie, 
încă nu-s coapte. Se plantează șl 
struguri, deși clima nu le este prea 
prielnică. Strugurii cresc greu da
torită musonilor care aduc ploi a- 
bundente tocmai in august, cînd 
ciorchinele cere soare, să se coacă.

Apoi președintele ne-a oferit 
date desprt; parcul de mașini agri
cole, despre repartizarea pe hectare

a culturilor, lucruri gemene cu cele 
de la noi din România. Original 
mi s-a părut sistemul dublu al 
celor 28 de stații de pompare : 
unul pentru irigare în vreme de 
secetă și celălalt pentru desecare 
in vreme de ploi abundente.

O altă statistică numește numă
rul brigăzilor, forțele de muncă 
și așa-numitele grupe de lucru. 
Apoi, situația în sectorul zooteh
nic. Noroc cu modernizarea agri
culturii — ni se spune — care re
duce numărul brațelor de muncă, 
pentru că, o dată cu trecerea la în- 
vățămîntul obligatoriu de 11 ani șl 
la intelectualizarea întregii socie
tăți, numai la cursurile fără frec
vență pleacă între 30 și 40 procen
te de tineri. Dar se întîmplă și un 
fenomen invers : cum la țară se 
cîștigâ și se trăiește 
multi tineri și tinere de la oraș 
se căsătoresc și se stabilesc la țară. 
Retribuția în bani și bucate, vin
derea surplusului de producție la 
stat sau pe piața particulară aduc 
venituri frumoase. Aproape toate 
casele au antene de televizor, a- 
proape toate sint noi, îmbrăcămin
tea oamenilor nu diferă calitativ și 
ca eleganță de cea a orășenilor.

Tovarășul Kim Ir Sen — ni se 
spune — a vizitat, pînă acum, de 
15 ori ferma cooperatistă din Sam 
Bong. Intr-o clădire cu acoperiș 
tradițional în chip de aripă de co
cor în zbor se panoramează docu
mentar vizitele. Este evpcat aici și 
momentul cînd ferma a legat prie
tenie cu un C.A.P. din România, 
dîndu-si reciproc numele acestei 
prietenii.

Apoi vizităm laboratoarele cu 
mirosul lor specific chimical. Se 
caută, prin analize, noi îngrășă
minte chimice, noi pesticide, noi 
soiuri de plante agricole. Pentru 
toate rezultatele obținute, coopera
tiva agricolă „Prietenia coreeano- 
română" a obținut toate distincții
le posibile în societatea socialistă 
coreeană : 1) fruntaș 2) Steagul
Roșu 3) gardă și 4) gardă înain
tată.

Ne despărțim cu dragoste depli
nă și cu certitudinea că ne vom 
revedea în R.P.D. Coreeană și în 
România, simțindu-ne fiecare, pe 
vatra celuilalt, ca acasă.

bine,

AI. ANDRITO1U

unui chestionar, judi
cios întocmit, posibili
tatea testării cetățeni
lor din 
bane și 
deț în 
voltării 
mici, a 
servicii 
materialelor refolosi- 
bile din gospodăriile 
populației, tn funcție 
de solicitări se proiec
tează și se introduc in 
producție acele produ
se a căror necesitate 
se justifică. Tot ca o 
inițiativă a Întreprin
derii județene de pres
tări servicii și produc
ție industrială, este de 
notat și aceea că o se
rie de 
realiza 
ciliul 
(Mihai

localitățile ur- 
rurale din ju- 
vederea dez- 

industriei 
prestărilor de 
Si recuperarea

produse se vor 
chiar la domi- 

solicitanților. 
Vișoiu).

altele. De remarcatFîntînele ... ____
este faptul că, începînd din 1965 și 
pină acum, in județul Bacău au 
fost construite cartiere și ansamr 
bluri de locuințe însumînd peste 
90 000 de apartamente, cu toate do
tările edilitar-gospodărești necesa
re — școli, grădinițe, magazine co
merciale, unități prestatoare de 
servicii, edificii .de sănătate, cine
matografe, parcuri etc. (Gheorghe 
Baltă).
VALEA JIULUI : Cantine 

pentru mineri
Prin grija permanentă a partidu

lui șl statului nostru pentru conti
nua îmbunătățire a nivelului de trai 
al oamenilor muncii, în bazinul 
carbonifer al Văii Jiului a fost ex
tinsă rețeaua cantinelor pentru mi
neri. După cum ne informează to
varășul Ilie Vișan, șeful biroului 
cantine din cadrul întreprinderii de 
specialitate a Combinatului minier 
Valea Jiului, pentru buna pregătire 
a meselor cantinele dispun de gos- 
podării-anexă, aflate în continuă 
dezvoltare. (Sabin Cerbu).

copil ?1
18.30 ;
14.30 :

• Primăvara bobocilor : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15* 17; 19. ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15-; 17; 
19. AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 
15: 17: 19
• Pădureanca : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19, GRIVITA 
(17 08 58) — 15: 17; 19
• Așa bunic, așa nepot
— 9: 11; 13
• Trenul de aur :
(65 49 45) — 9; 12: 15; 18
• Sania albastră :
(49 48 48) — 15: 17; 19
• Domnișoara Aurica : PACEA
(71 30 85) — 15; 17; 19

: VICTORIA

EXCELSIOR

COTROCENT

• Punct... șl de Ia capăt : PROGRE
SUL (23 94 10) — 15: 17; 19
• Program special pentru
tineret — 9; 11: 12,45: 16,30;
Toate pinzele sus (III) —
DOINA (16 35 38)
• Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11; 13,15; 
15.30: 17.45; 20
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9: 11 : 13: 13: 17: 19
• Carmen: COSMOS (27 54 95) — 0;
12• • țg
• Tupac Amaru : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Gară pentru doi : BUZEȘTI 
(50 43 581 — 15: 18
• Mari regizori, mari actori :
PATRIA (11 86 25) — 9: 10,45: 12,30;
14.15: 16,15; 18,15: 20,15. STUDIO
(39 53 15) — 9,30; 12,30: 15.30; 18,30
• Locuri ln Inimă : VOLGA (79 71 26)

Sub genericul „Medicina ’87", la 
Complexul expozițional din Piața 
Scînteii s-a deschis a XVIII-a edi
ție a Expoziției internaționale de in
stalații, aparate și instrumente me
dicale și de produse farmaceutice, 
care reunește aproape 50 de firme 
specializate din Anglia, Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca, 
Elveția, Finlanda, Franța, R. D. Ger
mană. R. F. Germania, Israel, Italia, 
Iugoslavia. Olanda, Polonia, S.U.A., 
Suedia. Ungaria și România.

Prin intermediul întreprinderilor 
de comerț exterior „Chimica", „Teh- 
noimportexport" și „Electroexport-

import", tara noastră expune apara
te diverse pentru chirurgie și terapie 
intensivă, medicină generală și sto
matologie, precum și un bogat sor
timent de medicamente, multe dintre 
acestea fiind creații noi ale industriei 
noastre farmaceutice.

Continuind tradiția celorlalte ediții, 
expoziția constituie cadrul propice 
pentru un util schimb de experiență 
între specialiștii români și reprezen
tanți ai firmelor străine, precum și 
pentru încheierea de contracte re
ciproc avantajoase.

(Agerpres)

SIBIU : Ample lucrări de împăduriri

In acest an, în județul Sibiu șe 
va împăduri o suprafață de 1 125 
hectare. După cum ne-a informat 
inginerul loan Cotîrlea, inspector- 
șef al Inspectoratului silvic jude
țean, lucrările de împăduriri se vor 
realiza în totalitate în această pri
măvară, iar la stabilirea structurii 
pe specii s-a dat prioritate specii
lor autohtone valoroase, cum ar fi 
gorunul, paltinul, frasinul, teiul, 
molidul, bradul. De asemenea, un 
accent deosebit se va pune pe îm
pădurirea celor 50 hectare terenuri

excesiv erodate în fond forestier, 
cu specii de pin silvestru, pin ne
gru, salcîm și diverși arbuști. De 
asemenea, în vederea dezvoltării 
bazei sericicole, în fondul forestier 
vor fi plantați 5 000 duzi de talie 
înaltă. In actuala campanie de îm
pădurire, aflată în plină desfășu
rare, lucrează peste 1 000 de munci
tori care au asigurată întreaga bază 
materială, ceea ce dă garanția că 
toate lucrările vor fi executate la 
timp și de calitate. (Ion Onuc Ne
meș).

BULETIN RUTIER
Informații

Centura de

Unul din edificiile cele mai originale ale noului cartier Kwangbok din Phenian este „Palatul copiilor'

l

v r e e a
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 aprilie, ora 20 — 11 apri
lie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea precipitații locale, sub for
mă de ploaie, care vor avea mai ales 
caracter de aversă în vestul, centrul 
și nordul țării. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu intensificări locale 
în sud-vest și la munte. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între zero 
șt 10 grade, iar cele maxime, în ge
neral, între 14 și 24 grade. Pe alocuri, 
în regiunile sudice, condiții de ceață, 
în București î Vremea va fi schimbă
toare, cu cer temporar noros. Spre 
sfîrșitul intervalului se va semnala 
ploaie de scurtă durată. Vîntul va su
fla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor oscila între 5 și 8 gra
de. iar cele maxime Intre 18 și 21 
grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
AZI Șl MÎINE

Turneele finale ale campionatului european de hochei 
pentru juniori (grupa B)

întrecerile Campionatului euro
pean de hochei pe gheată pentru 
juniori (grupa B) continuă miercuri 
la patinparul „23 August" din Ca
pitală cu meciuri contind pentru 
turneele locurilor 1—4 și, respectiv, 
5—8, turnee în care contează și re
zultatele înregistrate in seriile pre
liminare.

Iată programul ultimelor două zile 
ale competiției (întîlnirile încep 
la orele 9, 12, 15 și 18) ; Miercuri : 
Italia1 — Austria ; Iugoslavia — 
Marea Britanie ; Danemarca — Bul
garia ; România — Franța ; joi : 
Austria — Marea Britanie ; Italia — 
Iugoslavia ; Franța — Bulgaria; 
România — Danemarca.

PESTE DOUA ZILE

Prima cursă automobilistică a anului
„RALIUL BRAȘOVULUI”

Noul sezon competițional la auto
mobilism va fi inaugurat vi
neri. 10 aprilie, la Brașov, unde 
este programat „Raliul Brașo
vului". cursă contînd pentru di
vizia A a campionatului națio
nal de raliuri. Peste 70 de echipaje, 
în majoritate pe mașini „Dacia 1310" 
și „Oltcit", și-au anunțat participarea 
la această tradițională întrecere, or
ganizată de clubul județean de auto
mobilism și karting, în colaborare>cu 
I.T.A. Brașov. La start vor fi pre
zente, toate echipajele fruntașe pa 
1986 (de la Dacia Pitești, I.P.A. Si
biu, Oltcit Craiova, Unirea tricolor

Pitești, Șoimii
Muscelul Cim- 
Brașovului" se

București, I.A.T.S.A. 
I.T.A. Cluj-Napoca, 
pulung etc.). „Raliul 
desfășoară intr-o zonă bine cunoscută 
de automobiliști (Poiana Brașovului, 
valea Rișnoavei, valea Timișului), 
traseul măsurînd aproape 400 km, cu 
14 probe de clasament, din care doar 
5 pe asfalt. Startul primului echipaj 
(conform regulamentului — echipajul 
campion absolut pe 1986 : L. Balint
— C. Zărnescu, de la Dacia Pitești), 
se va da la ora 13,01 din fața rectora
tului Universității brașovene. Sosirea
— în același loc, la miezul nopții, cu 
Începere de la ora 23,38. (I. Dumitriu)

ventivă de anticipare a unor aseme
nea situații oferă posibilitatea celor 
de la volan să evite evenimentele 
nedorite. De asemenea, se recoman
dă părinților și cadrelor didactice o 
mai atentă supraveghere a celor mai 
mici participant la trafic, îndruma
rea acestora în a-și alege locurile de 
joacă mai departe de drumurile pu
blice.

Statisticile arată că mai mult de 
jumătate din evenimentele rutiere 
soldate cu victime în rîndul pietoni
lor s-au datorat în ultimele zile tra
versărilor imprudente. Neasigurarea 
la traversarea străzii ori deplasările 
unor pietoni pe partea carosabilă au 
constituit adeseori cauze ale unor 
grave accidente. La Timișoara, un 
tînăr care a apărut în fugă în 
mijlocul unei intersecții a fost acci
dentat grav de un tramvai. Tot de 
un tramvai au fost lovite Ecaterina 
și Carmen Ursache, din Galati, care 
au traversat prin fața autovehiculu
lui, fără să se asigure. în condi
țiile- circulației pe timp nefavorabil, 
pietonii pot aluneca în apropierea 
mașinilor și, evident, pot fi acci
dentați. Se impu.ne, de aceea, o ma
ximă atenție atît din partea pieto
nilor, cît șl a conducătorilor auto.

de la Inspectoratul General al Miliției, 
circulație

au purtat centuri de siguranță nu 
au fost grav accidentați. Iată de ce 
se recomandă oportunitatea folosirii 
centurilor de siguranță, care prote
jează pe ocupanții autoturismelor nu 
numai în cazul producerii unor co
liziuni, cl și atunci cînd situații ne
așteptate impun frinarea și oprirea 
bruscă.

Direcția 
siguranță 
să se incălzeas-Vremea a început 

că, dar în unele zone se semnalează 
precipitații care determină pe multe 
șosele persistența unor porțiuni de 
drum alunecoase. Pericolul derapării 
autovehiculelor impune o deosebită 
precauție mai ales pe serpentine, po
duri și viaducte, ca și în intersecții. 
La efectuarea unor manevre ce im
plică schimbarea direcției de mers, 
cum slnt virajele, depășirile și tre
cerile de pe o bandă de circulație 
pe alta, bruscarea comenzilor auto
vehiculelor poate genera derapări oe 
porțiunile de drum alunecoase. La 
Galați, de exemplu, conducătorul au
toturismului l-GL-9973 a pătruns cu 
viteză neadecvată într-o intersecție. 
Intenționînd să-și schimbe direcția 
de mers, el a bruscat volanul și a 
pierdut controlul asupra mașinii, care 
a derapat și s-a răsturnat, rostogolin- 
du-se de cîteva ori. Din fericire, da
torită faptului că ocupanții mașinii

Atenție, pietoni I
Este necesar ca în localități, 

mai ales în zonele îp care pietonii 
traversează mai frecvent arterele 
rutiere, viteza autovehiculelor să fie 
redusă din timp, pentru a se putea 
opri la nevoie în deplină siguranță, 
în preajma stațiilor mijloacelor de 
transport în comun, a școlilor, a se
diilor întreprinderilor și instituțiilor, 
la colțurile intersecțiilor și in zonele 
comerciale, precum și în dreptul 
unor vehicule staționate, pietoni im- 
prudenți pot apărea pe neașteptate pe 
suprafața carosabilă. Atitudinea pre-

— 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Amada : DRUMUL SĂRII ftl 28 13)
— 15; 17; 19
• Acțiunea 
(21 50 97) — 
9: Îl; 13
• Cine este
<20 33 40) — 15; 17; 19
• Visul unei balerine : VIITORT”.
(10 67 40) — 15; 17; 19

Topolino : mttnca 
15; 17; 19, GRIVITA — 

omul acesta : FLACARA

t e a t r
• Teatrul Național (14 7171, sala 
Mare) : Harap Alb — 18 ; (sala Am
fiteatru) : între cinci și șapte —

18,30 ;‘ (sala Atelier) : Domnul Cehov 
e îndrăgostit — 18 ; (sala Studlo-99): 
Pe piriu de rouă — 16,30
• Filarmonica „George Enescu”- 
(15 68 75, sala Studio) : Duete pentru 
clarinet și fagot. Ion Nedelcu, Vasile 
Macovei — 17,30 ; (Muzeul de artă) : 
Recital de pian Cristina Stănescu — 
18 ; (Ateneul Român) : Confluența 
artelor (Muzică-Literatură-Plastică) : 
„DANTE ALIGHIERI”. Spectacol 
realizat de Cristina Vasiliu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Tra- 
viata — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei. 11 95 44) 
clă — 18
• Teatrul Mic 
stelat deasupra
• Teatrul „C. I. Nottara”

(14 09 05) :
19,30

(16 64 60) :

Giuleștl, 
— 18,30 
„C. Tâ- 
: Tempo,

: Menajeria de sti-

(14 70 81) : Cerul ln- 
noastrâ — 19

(59 31 03,

sala Magheru) : Floarea de cactus — 
18 ; (sala Studio) : La un pas de fe
ricire — 18,30
• Teatrul Foarte Mic 
Bărbatul șl... femeile —
• Teatrul de comedie
Slugă la doi stăpinl — 18
• Teatrul Giuleștl (sala 
18 04 85) : Arta conversației
• Teatrul satfrlc-muzical
nașe” (sala Savoy, 15 56 78) . .
tempo și ceai — 19 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19,30
• Teatru! „Ion Creangă” (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9 ; Cenușăreasa 
- 15
• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77, sala 
Victoria) : Oul buclucaș — 15 ; (sala 
Cosmonauțllor, 11 12 04) : Amnarul 
fermecat — 15
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „International Show *87” — 19

*
FOTBAL. • Pe stadionul municipal 

din Brașov se va disputa astăzi in- 
tilnirea internațională de fotbal din
tre echipele României și Israelului. 
Din lotul țării noastre fac parte, 
printre alții. Lung, Liliac, Belode- 
dici, Bumbescu, Boloni. Balint, 
Mujnai, Kramer și Cimpeanu II. 
Partida începe la ora 17 și va fi ar
bitrată de G. Germanakos (Grecia). 
• Meciurile-tur din cadrul semifi
nalelor Cupelor europene la fotbal 
vor avea loc astăzi după următorul 
program : „Cupa campionilor euro
peni" : Bayern Munchen — Real 
Madrid ; F.C. Porto — Dinamo Kiev; 
„Cupa cupelor" : Real Zaragoza — 
Ajax Amsterdam ; Girondins Bor
deaux — Lokomotiv Leipzig ; „Cupa 
U.E.F.A." ; I.F.K. Goteborg — F.C. 
Tirol Innsbruck ; Dundee United — 
Borussia Moenchengladbach.

★
ATLETISM. Proba feminină din 

cadrul concursului internațional de 
maraton de la Dembno (Polonia) a 
fost cîștigată de poloneza Eva 
Szidlowskaia, cronometrată pe dis
tanta de 42,195 km în 2 h 37’44”. Pe 
locul doi s-a clasat românca Adria
na Andreescu — 2 h 39’27”, iar pe lo
cul trei Cristina Hilinskaia (Polonia) 
— 2 h 39’48”. Au participat 25 concu
rente din 10 țări.

HANDBAL. La Kaunas, în mecl- 
tur pentru semifinalele competiției 
masculine de handbal „Cupa federa
ției internaționale", echipa 
Granites'a întrecut cu 
22—12 (11—5) formația 
nă VfL Gummersbach.

locală 
scorul da 

vest-germa-

meci pentru

HOCHEI. Campionatul mondial de 
hochei pe gheată (grupa B) s-a în
cheiat în localitatea italiană Cana- 
zei cu victoria echipei Poloniei, care 
a promovat în prima grupă a compe
tiției. In clasamentul final. Polonia 
a totalizat 12 puncte, fiind urmată 
de formațiile Norvegiei (11 puncte), 
Austriei (10 puncte), Franței, R.D. 
Germane. Italiei, Olandei și R.P. Chi
neze. în ultimul meci, hocheiștii 
polonezi au întrecut cu scorul de 
4—2 (1—0, 3—0, 0—2), echipa Italiei.

TENIS. La Dakar, in
semifinalele zonei africane a compe
tiției internaționale de tenis „Cupa 
Davis", selecționata Senegalului a 
Întrecut cu scorul de 3—2 formația 
Egiptului.

MOTOCICLISM. Campionatul 
mondial de motocros la clasa 125 cmc 
a debutat cu un concurs desfășurat 
la Valkenswaard (Olanda), in care 
victoria a revenit olandezului Dave 
Strijbos („Cagiva"). L-au urmat 
compatrioții săi Van den Berk 
(„Yamaha") și Pedro Tragter 
(„Honda").
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In sprijinul unor măsuri de dezarmare 
în centrul Europei

BERLIN — La Berlin au avut 
loc convorbiri între reprezentanți 
ai P.S.U.G. din R.D.G și P.S.D. 
din R.F.G. în legătură cu posibili
tățile de dezarmare în centrul Eu
ropei, informează agenția A.D.N. 
Hermann Axen, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., și 
Bjoern Engholm, membru al con
ducerii P.S.D., au relevat, cu acest 
prilej, că situația internațională în
cordată impune intensificarea efor
turilor tuturor forțelor rațiunii și 
realismului pentru a se garanta 

! . omenirii un viitor sigur. Interlocu-
l torii au apreciat drept o șansă ma-

Hone- 
între 

R.F.G.

România militează pentru extinderea conlucrării economice, 
pentru schimburi comerciale echitabile

Poziția țârii noastre prezentată în cadrul lucrărilor celei de-a 
42-a sesiuni a Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa

' 1 joră propunerea sovietică privind
. 1 încheierea cu S.U.A. a unui acord

î
ț! ț

*

separat referitor la eliminarea 
chetelor lor cu rază medie da 
țiune din Europa. Totodată, 
menționat cu satisfacție faptul
la inițiativa președintelui Consiliu-

ra- 
ac- 
s-a 
că.

Iui de Stat al R.D.G., Erich 
cker, au început convorbiri 
trimișii guvernelor R.D.G. și 
asupra contribuției proprii a celor 
două state germane la transpunerea 
în viață a acestei propuneri.

Intr-un interviu acordat radio
difuziunii vest-germane, Erich Ho
necker. secretar general al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, a relevat 
necesitatea ca toate forțele care 
gîndesc în mod realist, indiferent ț 
de concepția lor despre lume și de 1 
pozițiile politice pe cane se si- 7 
tuează, să acționeze unite pentru a l 
preîntîmpina o catastrofă nucleară. 7 

■ In felul acesta, a spus vorbitorul, ț 
se va putea ajunge la limitarea 1 
armamentelor și la realizarea dez- * 
armării în domeniile nuclear și 1 
convențional, prin respectarea prin- ■ 
cipiului egalității și al securității ) 

......................... Iegale, relatează agenția A.D.N.

„Armele nucleare sînt nedorite în Marea Britanie"
LONDRA. — Un grup de foști 

1 militari participant la cel de-al 
I doilea război mondial, membri ai 
organizației Mișcarea pentru dezar- 

1 mare nucleară, au luat parte la o 
I demonstrație de protest în fața ba

zei militare americane de la Al- 
conberry, din comitatul Cambrid- 

I geshire, cerind retragerea armelor 
. nucleare americane de pe pămîntul 
britanic. Afirmația potrivit căreia 

1 s-ar putea cîșțiga un război cu 
I arma nucleară este o gravă eroare 

— a declarat, la mitingul organizat 
1 în fața bazei militare, Bruce Kent, 
I vicepreședintele Mișcării pentru 
dezarmare nucleară. Alți vorbitori 
au subliniat că Marea Britanie tre- 

I buie să ceară cit mai urgent posi- 
. bil Statelor Unite retragerea arme

lor nucleare de pe pămînt brita- ț 
nic. Demonstranții au predat co
mandantului bazei de la Alconberry 
o petiție în care se cere retragerea 
acestor arme.

Liderul Partidului Laburist din 
Marea Britanie, Neil Kinnock, a 
declarat că prin crearea unui cori
dor liber de arme 
trul Europei se 
pas important pe 
tărirea încrederii 
asemenea acțiune a fost apreciată 
atit de Partidul Laburist, cit și de ț 
mișcările pentru pace din Marea i 
Britanie ca o inițiativă care va 7 
ajuta la promovarea convorbirilor 1 
pentru dezarmare și la înlăturarea l 
armelor nucleare din Europa, in- 
formează agenția A.D.N.

GENEVA 7 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările celei de-a 
42-a sesiuni a Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa (C.E.E./O.N.U.). 
Sînt examinate tendințele și pro
blemele recent intervenite în poli
ticile economice șl financiare ale 
statelor membre, stadiul și perspec
tivele dezvoltării - comerțului și ale 
cooperării interregionale.

Pornind de la adîncirea interde
pendențelor dintre state, delegația 
română a pus in evidență fenome
nele grave generate de criza eco
nomică mondială, de instabilitatea 
monetară și financiară care afec
tează practic toate țările lumii și în
deosebi țările în curs de dezvoltare, 
a căror situație s-a. înrăutățit ca ur
mare a creșterii explozive a datoriei 
lor externe și a intensificării măsu
rilor protecționiste practicate de ță
rile dezvoltate. Au fost prezentate, 
pe larg, eforturile susținute depuse 
de tara noastră, care a reușit — în 
condiții economice internaționale ne
favorabile — să-și continue politica 
de creștere economică, de moderni
zare a structurilor de producție și de 
perfecționare a întregului său me
canism economic, obținînd rezultate 
remarcabile. A fost relevat caracte
rul novator și pe deplin realist al

concepției și propunerilor României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
privind necesitatea soluționării 
globale a datoriei externe a țărilor 
ta curs de dezvoltare.

In ce privește schimburile co
merciale și cooperarea economică, 
au fost prezentate politica de largă 
deschidere promovată de România, 
baza principială avansată, modalită
țile și formele moderne de extindere 
a conlucrării fructuoase, reciproc a- 
vantajoase, prin folosirea acorduri
lor pe termen lung, valorificarea ca
drului juridic și a facilităților .ce sint 
acordate în constituirea de societăți 
mixte, rolul pe care-1 poate avea co
merțul în compensație in dezvoltarea 
unor schimburi comerciale echilibra
te, in interesul tuturor partenerilor. 
S-au subliniat necesitatea eliminării 
barierelor protecționiste, a tuturor 
obstacolelor și discriminărilor apli- 
oate de unele state, cerința renunță
rii la orice fel de presiuni sau mă
suri de a lega relațiile economice de 
alte condiții. în acest sens, au fost 
formulate propuneri privind direc
țiile prioritare în care C.E.E./O.N.U. 
este chemată să-și intensifice activi
tatea în vederea stimulării unei cit 
mai largi cooperări economice și 
tehnico-științifice între toate țările 
europene.

nucleare în cen- 
va parcurge un 
calea spre ta
pe continent. O

*

**

Sesiunea de la Nairobi a Comisiei O.N.U.

Locuințe pentru cei fără adăpost
Peste un miliard de locuitori ai Terrei nu dispun de un adăpost 
sau o locuință corespunzătoare, în timp ce în fiecare minut 

se cheltuiesc 2 milioane dolari pentru înarmare

R.F.G.: „Sindicatele - împotriva rachetelor atomice 1" **
*
*
****

NAIROBI 7 (Agerpres). — în 
capitala Kenyei s-au deschis lucră
rile celei de-a X-a sesiuni a Comi
siei O.N.U. pentru așezări umane. 
Peste 500 de delegați din mai multe 
țări ale lumii vor face bilanțul ac
tivității comisiei de la crearea sa, 
vor elabora strategia care prevede 
ca pînă in anul 2000 fiecare locui
tor al planetei, fiecare familie să 
aibă locuință. O atenție specială va 
fi acordată analizării posibilităților 
de a-i ajuta pe cei lipsiți de un 
adăpost corespunzător în țările in 
curs de dezvoltare.

Deschizînd lucrările, președintele 
țării-gazdă. Daniel Arap Moi, a 
subliniat că nu se pot crea condiții 
de viață corespunzătoare. favora
bile dezvoltării potențialului crea
tor al omului decît intr-un climat 
real de pace.

Problema oamenilor fără locuin
ță, analizată de reuniunea de la

Nairobi, a dobindit proporții dra
matice. Mai mult de un miliard de 
locuitori ai Pămîntului n-au nici 
un fel de adăpost sau trăiesc in 
condiții care sînt departe de nor
mele sanitare elementare — a de
clarat Arcot Ramachandran, pre
ședintele Comisiei O.N.U. pentru 
așezări umane. El a reamintit că 
O.N.U. a plasat anul 1987 sub de
viza „locuințe pentru cei ce trăiesc 
sub cerul liber". La rindul său, pri
mul ministru din Sri Lanka, Rana- 
singhe Premadasa, a arătat că în
deplinirea sarcinii de a-i ajuta pe 
cei fără locuință este strîns legată 
de destinderea în relațiile interna
ționale, de oprirea cursei înarmări
lor. în timp ce omenirea cheltuie 
absurd și inutil două milioane de 
dolari pe minut pentru cursa înar
mărilor, zeci de milioane de per
soane locuiesc in cocioabe — a spus 
premierul sri-Iankez.

In pregătirea unor reuniuni 
ale țărilor latino-americane

MONTEVIDEO 7 (Agerpres). — 
Miniștrii de. externe ai țărilor mem
bre ale Grupului de la Contadora 
(Columbia, Mexic, Panama și Vene
zuela) și Grupului de Sprijin, din 
care fac parte Argentina, Brazilia, 
Peru și Uruguay, se vor reuni la 
13 aprilie la Buenos Aires pentru a 
analiza situația din America Centrală 
și problema datoriei externe a țări
lor latino-americane și caraibiene, a 
declarat, la Montevideo, ministrul de 
externe Uruguayan, Enrique Iglesias. 
Actualitatea centro-americană, unde 
in fiecare zi survin situații noi. și re
uniunea la nivel inalt a statelor din 
această zonă de la 15 mai de la 
Esquipolas (Guatemala) vor fi. de 
asemenea, subiecte supuse deliberă
rii. a menționat Enrique Iglesias.

Ulterior, miniștrii de externe ai 
statelor menționate, care împreună 
alcătuiesc „Grupul celor opt", vor 
analiza o serie de probleme comune 
în domeniile cooperării politice, teh
nologice, economice și altele. Cu a- 
cest prilej, va fi adresat un mesaj al 
țărilor Americii Latine către statele 
industrializate cu privire la proble
mele economice cu care se confruntă 
comunitatea internațională, în special 
în ceea ce privește problema datoriei 
externe a statelor din regiune, esti
mată la 370 miliarde dolari, a men
ționat șeful diplomației uruguayene.

Mișcare grevistă 
în Spania

MADRID 7 (Agerpres). — în Spa
nia a început greva muncitorilor 
constructori, care a cuprins orașele 
Cadiz. Sevilla și Zaragoza. La aceas
tă acțiune revendicativă participă 
circa 35 000 de lucrători. După cum 
au anunțat reprezentanții comisiilor 
muncitorești, pînă la sfîrșitul acestei 
săptămini greva va cuprinde încă 17 
provincii ale țării. Se estimează că. 
în total, la grevele din cursul aces
tei săptămîni vor lua parte circa 1 
milion de persoane. Greviștii cer 
măsuri hotărite pentru diminuarea 
șomajului, pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de viață, trans
mite agenția T.A.S.S.

Pentru accesul necondiționat 
la independentă al Namibiei

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 

— în cadrul dezbaterilor din Consi
liul-de Securitate asupra situației 
din Namibia a fost prezentat un ra
port al secretarului general al O.N.U. 
care se pronunță pentru aplicarea 
rezoluției 435 cu privire la indepen
dența Namibiei. In document se sub
liniază că problema Namibiei nu 
trebuie legată sau condiționată de 
alte, probleme, așa cum încearcă re
gimul rasist de la Pretoria.

Vorbind în numele mișcării de 
nealiniere, reprezentantul Republicii 
Zimbabwe a atras atenția că Afțica 
de Sud. care blochează accesul la in
dependență al Namibiei, trebuie să-și 
asume întreaga responsabilitate a 
acestei grave acțiuni. De asemenea, 
el a denunțat alte țări care continuă 
să exploateze bogățiile naturale ale 
Namibiei.

Vorbind în numele Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia, reprezentan
tul Zambiei a subliniat că este ne
cesar ca în cadrul Consiliului de 
Securitate să se adopte o serie de 
măsuri care să permită accesul la 
independență al Namibiei.

Reprezentantul S.W.A.P.O. a arătat 
că organizația sa a chemat in repe
tate rinduri regimul de la Pretoria 
să se așeze la masa tratativelor pen
tru a permite punerea in aplicare a 
prevederilor rezoluției 435 privind 
independenta Namibiei. El s-a pro
nunțat pentru aplicata de sancțiuni 
obligatorii și cuprinzătoare împotriva 
regimului rasist de la Pretoria.

Au mai ' luat cuvîntul ta cadrul 
dezbaterilor delegații Japoniei, Ve- 
nezuelei, Angolei.

ORIENTUL MIJLOCIU

5 milioane copii mor anual 
din cauza maladiilor infantile

Sindicatele vest-germane participă activ la ampla mișcare pentru 
pace și dezarmare din R.F.G. Sub lozinci ca : „Milioane de oameni Suferă 
de foame - Dezarmare acum I" ; „Sindicatele împotriva rachetelor ato- i 
mice I", la Kassel a avut loc o demonstrație a muncitorilor de la o uzină 
de automobile „VW". ’

GENEVA 7 (Agerpres). — Zece 
copii mor in fiecare minut în lume 
din cauza maladiilor infantile, cinci 
milioane mor anual și alte 5 mili
oane rămin handicapați pentru tot 
restul vieții, se arată intr-un comu
nicat al Organizației Mondiale a Să
nătății (O.M.S.), dat publicității la 
Geneva cu prilejul Zilei Mondiale a 
Sănătății, aniversată sub deviza 
„Imunizarea : o șansă pentru fie
care copil".

Subliniind că vaccinarea este de o 
importanță vitală pentru sănătatea 
publică, comunicatul O.M.S. men
ționează că indicele ridicat al morta
lității infantile a dus în. 1974 la ela
borarea unui program asupra imuni

zării al cărui obiectiv constă în 
protecția tuturor copiilor lumii îm
potriva a cinci boli mortale.

Pe de altă parte, un raport al In
stitutului pentru dezvoltare (S.U.A.) 
erată că un copil născut intr-o țară 
africană sau asiatică este supus de 
20 de ori mai mult riscului de a 
muri înainte de a împlini cinci ani 
decît oricare altul născut în Statele 
Unite, Japonia sau Suedia.

Potrivit aceleiași surse, din 1985 
pină in anul 2000 se vor naște in 
lume aproape 1,8 miliarde copii, pe
rioadă in care vor muri, dacă nu se 
vor lua măsurile necesare. 239.7 mi
lioane de copii din țările în curs de 
dezvoltare.

Agendă economică
NEW YORK 7 (Agerpres). — Co

misia O.N.U. pentru corporații trans
naționale, întrunită in sesiune spe
cială la New York, a recomandat ac
celerarea elaborării codului de con
duită al corporațiilor transnaționale.

Delegații care au luat cuvîntul la 
sesiune au subliniat necesitatea par
ticipării, active și practice a tuturor 
țărilor la redactarea acestui impor
tant document, ce va contribui la 
ameliorarea climatului economic in
ternațional. la punerea sub control a 
activităților nefaste desfășurate de 
corporațiile transnaționale în țările 
in curs de dezvoltare.

TOKIO 7 (Agerpres). — Premierul 
japonez, Yasuhiro Nakasone, a de
clarat că va cere Statelor Unite să 
nu-și ducă la îndeplinire planul de 
sancțiuni împotriva țării sale. Reac
ția guvernutai nipon intervine după 
decizia S.U.A. de a adopta contramă- 
suri față de politica de dumping a- 
plicată de firmele nipone producă
toare de semiconductori care își vînd 
produsele pe terțe piețe. Guvernul 
american a anunțat în acest sens că 
va impune tarife evaluate la circa 
300 milioane dolari asupra exportu
rilor nipone pe piața americană.

Premierul Nakasone l-a trimis de 
urgență la Washington pe fostul mi
nistru de externe Shintaro Abe pen
tru a încerca să aplaneze conflictul, 
notează agenția China Nouă.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat, la Tunis, 
publicației americane „Washington 
Post". Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.). 
a declarat că obiectivul principal al 
viitoarei sesiuni a Consiliului Națio
nal Palestinian îl constituie elabora
rea unei strategii palestiniene uni
tare pentru participarea la o even
tuală conferință internațională pen
tru pace în Orientul Mijlociu, infor
mează agențiile KUNA și Taniug.

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— Sirfa a atras atenția Organizației 
Națiunilor Unite asupra intensifică
rii acțiunilor de violență ale forțe
lor israeliene împotriva populației 
civile de pe înălțimile Golan, teri
toriu sirian aflat, în prezent, sub 
ocupația Israelului.

O scrisoare în acest sens adresată 
de misiunea siriană la Națiunile 
Unite secretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a fost dată 
publicității la sediul din New York 
al organizației.

MADRID 7 (Agerpres). — Ministrul 
de externe israelian, Shimon Peres, 
aflat în vizită în Spania, a declarat 
la o întîlnire cu presa că este posibil 
ca în Israel să aibă loc alegeri gene
rale anticipate, în cazul în care gu
vernul nu va accepta organizarea 
unei conferințe de pace asupra 
Orientului Mijlociu — transmite a-

genția E.F.E. „Cabinetul de uniune 
națională (format din Blocul Likud al 
premierului Shamir și Partidul Mun
cii) depinde de procesul de pace din 
regiune", a subliniat Peres.

BEIRUT 7 (Agerpres). — în urma 
unui acord de incetare a focului 
realizat prin intermediul Siriei, un 
convoi de 5 camioane încărcate cu 
40 tone de alimente, medicamente, 
echipament medical, corturi și îm
brăcăminte a intrat în tabăra de re- 
fugiați palestinieni de la Chatila, 
după o intîrziere de dteva ore cau
zată de luptele acerbe între com
batanții. palestinieni și milițiile gru
pării politico-militare șiite „Amal". 
O încărcătură similară a ajuns în 
tabăra de refugiați palestinieni de la 
Bourj EI-Barajneh, de asemenea 
după o lungă întîrziere.

Convoaiele cu alimente și medi
camente, trimise de unele țări arabe, 
sînt supervizate de observatori mili
tari sirieni, menționează agenția 
Taniug.

Noi acțiuni represive ale forțelor 
israeliene au fost înregistrate în te
ritoriile arabe ocupate. Postul de ra
dio Israel, citat de agenția M.E.N.. 
a anunțat că, marți, autoritățile 
israeliene de ocupație au impus 
restricții de circulație în sectorul 
central al orașului Ramallah, situat 
pe malul vestic al Iordanului.

(Agerpres)
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Drepturile omului în confruntare cu realitățile din lumea capitalului
După ani de muncă - „dreptul11 de a fi azvîrlit pe drumuri...

Este o realitate de necontestat că, in numeroase țări occidentale, 
dreptul la muncă - drept elementar al omului - continuă să fie brutal 
nesocotit, cu amplul cortegiu de tragedii ce decurg pentru cei rămași 
fără lucru, pentru familiile lor. Despre aceste probleme umane, reprezen
tanți ai țărilor occidentale, care adesea se erijează în „apărători" ai 
drepturilor Omului la tribuna diverselor conferințe sau reuniuni interna
ționale, nu suflă nici un cuvint. Ei vorbesc despre „drepturile omului" 
doar cind se referă la alte țări, folosind aceasta ca pretext pentru 
ingerințe in treburile interne ale acestora, trecind sub tăcere exploatarea 
oamenilor muncii din țările lor, azvirlirea lor pe drumuri, lipsirea a mi
lioane de cetățeni de drepturi elementare - la Educație, la îngrijire me
dicală, la adăpost, concomitent cu extinderea unor plăgi sociale ca 
debusolarea morală, criminalitatea, alcoolismul, toxicomania.

In această privință sînt deosebit de semnificative înseși articolele și 
comentariile inserate chiar de presa occidentală, lată edificatoare recu
noașteri publicate de revista americană „Time", intr-un studiu consacrat 
evoluției economiei americane :

program de economisire a 500 mili
oane dolari pe an.

Revista „TIME" publică, în același 
număr, un șir de relatări pri
vind implicațiile grave ale aces
tor concedieri masive de personal. 
Se citează, astfel, cazul orășelului 
Brockport, din statul New York, cu 
o populație de 9 000 locuitori. La 
sfîrșitul anului trecut s-a închis 
sucursala locală a firmei „Black & 
Decker", unde lucrau 1 300 persoane. 
„Daca nu va veni altă firmă să-i ia 
locul — declară un reprezentant al

„în anii ’80, mai bine de o jumă
tate din cele mai mari 1 000 de com
panii americane s-au angajat, în- 
tr-o formă sau alta, în acțiuni de 
reorganizare. Ca urmare, în ultimii 
patru ani compania „GULF AND 
WESTERN" a anulat activitatea a 65 
diverse unități subsidiare, cu capi
taluri de peste 4 miliarde dolari. 
„I.B.M." și-a tachis trei fabrici din 
Statele Unite, reducind forța de 
muncă angajată cu 7 la sută. Anul 
trecut. „AT & T“ a redus 32 000 de 
posturi dintr-o forță de muncă de 
322 000 de persoane.

Nu de mult, compania „UNITED 
AIRLINES" a anunțat că va da afară 
1 000 de salariați sau chiar mai mulți. 
„U.S.X." a declarat, la rindul său, 
că va închide patru întreprinderi 
siderurgice și va concedia 4 000 din 
cei 22 000 de salariați ai săi. Sute 
de alte mari corporații au în plan 
— unele au și trecut la înfăptuirea 
acestor măsuri — reducerea pro
gramelor de activitate, inclusiv 
.,EXXON", „UNION CARBIDE" și 
„TIME INC".

„Restructurarea activității — spu
ne prof. Alfred Rappaport, de la 
Universitatea din Nord Vest — va 
fi o problemă de lungă durată". Din 
1981 și pînă în prezent, „GENERAL 
MOTORS" a redus 6,5 la sută din 
cei 578 000 de salariați ai săi și plă- 
nuiește să închidă 12 din întreprin
derile sale pînă în 1989. în paralel, 
„General Motors" va reduce pînă în 
1989 cu 25 la sută numărul membri
lor din conducere și al personalului 
angajat. Măsuri asemănătoare are în 
vedere și „FORD", care în 1986 a 
cîștigat 3 miliarde dolari, devenind 
astfel cea mai profitabilă firmă 
americană constructoare de automo
bile, „Ford" are în vedere reducerea

personalului cu 20 la sută pînă 
în 1990.

Numeroase reduceri de personal 
s-au efectuat și ca urmare a diver
selor fuziuni dintre marile companii 
sau prin achiziționarea („înghiți
rea") unor firme de către altele mal 
profitabile. Numărul unor asemenea 
contopiri s-a cifrat la 4 000 anul tre
cut. în ultimii șase ani, „GENERAL 
ELECTRIC" a cheltuit 11,1 miliarde 
dolari ca să cumpere 338 diverse 
firme, inclusiv „R.C.A.", pentru care 
a plătit 6,3 miliarde dolari. Ca ur
mare a acestor fuziuni au fost în
depărtate toate cadrele similare — 
conducere și administrație — din 
firmele înghițite. Din 1980, președin
tele companiei I.T.T., Rând Araskog, 
a vindut peste 100 întreprinderi ale 
firmei și anul trecut și-a redus per
sonalul cu 100 000, adică cu 44 la 
sută, iar personalul din centrală l-a 
redus de la 850 la 350.

Adjunctul ministrului de finanțe, 
Richard Darman, a arătat că redu
cerile lovesc nu numai în muncitori, 
dar șl în personalul administrativ, 
între 1979 și 1986 totalul salariaților 
din industria manufacturieră s-a 
redus de la 21 milioane la 19.1 mi
lioane. în ce privește numărul per
sonalului administrativ de nivel 
mediu șl superior, acesta s-a redus 
cu cifre între 600 000 și 1,2 milioane, 
încă 200 000 sau 300 000 din această 
categorie de salariați vor fi conce- 
diați în următorii doi ani. Chiar șl 
firma „EASTMAN KODAK", ce se 
considera a fi „apropiată" de sala- 
riații săi, a început să-și pună pro
blema restructurării. Mai întîi a în
chis cluburile salariaților, ca apoi 
să treacă la reduceri de personal — 
13 000 din cei 129 000 salariați rămi- 
nind fără lucru — ca parte a unui

Relatări ale presei 
americane 

despre valul 
de concedieri 

și creșterea șomajului

autorităților orășenești — toți cei 
care lucrau aici vor fi nevoiți să-și 
facă bagajele și să plece. Și ce va 
rămine ? Niște clădiri goale și un 
oraș fără viitor". „Ca și Brockport — 
arată „Time" — multe alte localități 
suferă asemenea consecințe. Impac
tul este grav. Fiecare sector al so
cietății este lovit".

Ce se intimplă cu cel care rămin 
pe drumuri ?

„Time" citează doar cazul unei 
funcționare de la M.C.I. (o companie 
de telecomunicații), pe nume Bobbie 
Cooper. Spre sfîrșitul anului trecut, 
cind s-a întors din concediu, șeful 
său a chemat-o și i-a spus : „Postul 
tău a fost eliminat". In continuare 
„Time" scrie : „La început Bobbie 
Cooper n-a înțeles despre ce este 
vorba. «Și eu ce să fac ?» — a în
trebat ea. N-a primit nici un răs
puns. «Aceasta m-a lovit atit de tare 
de parcă s-ar fi prăbușit peste mine 
o tonă de cărămizi. Am rămas in
tr-o stare de șoc». Cooper, arată 
revista, este in virstă de 44 de ani 
și a lucrat timp de 24 de ani pen
tru firmă. «Mi-au cerut pur și sim
plu să-mi împachetez lucrurile și să 
golesc biroul. Și am plecat !»■“.

Și „Time" conchide : „în timp ce 
tot mai multe companii fac reduceri 
de personal, cei care caută de lucru 
intimpină mari dificultăți în găsirea 
unui post".

La unul din birourile de plasare din S.U.A., in căutarea, adesea zadarnică, 
a unui loc de muncă

Asemenea relatări privind noi și 
noi concedieri in țările capitaliste 
publică și ziarele din Europa occi
dentală, unde numărul șomerilor se 
apropie de 20 de milioane. Astfel, 
ziarul belgian „Libre belgique" scrie 
că, in țările Pieței comune, unde to
talul celor fără .un loc de muncă 
este de 17,6 milioane, in primele trei 
luni ale anului au fost concediate 
în jur de 500 000 persoane, „tn Fran
ța — se arată într-o notă publicată 
de „Le Monde" — există un plus de 
384 000 noi cereri de locuri de mun
că". Concedieri se anunță și în R.F. 
Germania, Belgia, Olanda, Spania. 
Potrivit presei, unul din sectoarele 
economice serios afectate este acela 
al construcțiilor, în țările vest-euro- 
pene totalul șomerilor din această 
ramură a industriei depășind 2 mili
oane. „în unele regiuni — transmi
te agenția E.'F.E. — indicele șoma
jului în acest sector se ridică la 50 
la sută".

Deosebit de afectați de șomaj sint 
tinerii. „Numărul tinerilor care nu 
reușesc să găsească de lucru crește" 
— scrie ziarul italian „Corriere della 
Sera". „In Italia — arată ziarul — in 
prezent, 24 la sută din totalul absol
venților de facultate și 30 la sută 
din cel al absolvenților de liceu sint 
în căutarea unui loc de muncă".

Semnificativ este și faptul că se 
extind „domeniile" de acțiune ale șo
majului. el cuprinzînd toate sferele 
de activitate. Zilele trecute, în fața 
clădirii parlamentului italian, a avut 
loc o demonstrație a mii și mii de 
medici și personal medical pentru a 
protesta împotriva nivelului inalt al 
șomajului în rindul lucrătorilor din 
domeniul ocrotirii sănătății. Potrivit 
datelor prezentate de sindicatul me
dicilor italieni, la ora actuală, „in 
Italia există 70 000 de medici și de 
persoane cu pregătire medicală medie 
care nu dispun de un loc de muncă".

Sint date și fapte care demonstrează o dată mai mult că, in țările 
capitaliste, in timp ce la zeci și zeci de milioane de oameni li se neagă 
dreptul la muncă, se respectă intru totul dreptul patronilor de a-i azvirli 
pe drumuri pe salariați ori de cite ori o cer interesele profitului.

SECRETARUL FEDERAL PEN- 
I TRU AFACERILE EXTERNE AL 
I R.S.F. IUGOSLAVIA, Raif Dizda- 

revici, s-a pronunțat pentru con-
• vofiârea unei întîlniri a miniștrilor 

de externe din țările balcanice in
• vederea „unui schimb de păreri 

asupra căilor de promovare a rela-
I țiilor, securității și cooperării în 
I toate domeniile în care acest lucru 

este posibil". Organizarea unei ase- 
I menea intîlniri se înscrie în dome

niul necesităților realiste. Dizdare- 
vici a apreciat că întîlnirea ar con- 
tribui la o mai bună atmosferă de 
care Balcanii au nevoie și, în ace- 

I lași timp, la cooperarea în Europa.
I COMITETUL DIRECTOR AL 
I PARTIDULUI SOCIALIST FRAN

CEZ, reunit la Paris, l-a reales pe 
I Lionel Jospin in funcția de prim-

secretar al partidului — informea
ză agenția E.F.E.

| UNIVERSITATEA NAȚIUNILOR 
I UNITE a anunțat hotărîrea de a 

crea un Institut pentru resursele 
. naturale din Africa (I.N.R.A.) me

nit să contribuie la sporirea po- 
I tențialului științific și tehnologic al 

continentului. Se va urmări con- 
Istituirea unui grup de cercetători 

și asigurarea de facilități pentru 
desfășurarea unor eforturi științi-

■ fice susținute cu privire la proble
ma resurselor naturale.

ALEGERE. Fostul președinte 
francez Valery Giscard d’Estaing a 

| fost ales președintele Comisiei pen
tru relațiile externe a Adunării 

| Naționale a Franței.
' PRIMELE REZULTATE. Parti- 
Idul Național Democratic — de gu- 

vernămînt, condus de președintele 
Hosni Mubarak, a obținut două 
treimi din totalul voturilor expri- 

Imate in cadrul alegerilor pentru 
Adunarea Poporului, anunță coti- 
dianele egiptene. In precedentul 
parlament Partidul Național Demo
cratic deținea 391 de locuri din 458.

I Pe locurile următoare se situează 
Partidele Noul „Wafd", Sbcialist al 

I Muncii, Liberal și „Al Umaa". Re
zultatele finale vor fi cunoscute

1 cel mai tirziu joi.
NUMĂRUL ȘOMERILOR ÎNRE- 

I GISTRAȚI OFICIAL IN ȚĂRILE 
MEMBRE ALE C.E.E. era, la 1 

I martie, de 17 milioane, în creștere 
cu 1,3 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, relevă un 

■ raport al Comisiei Pieței comune 
dat publicității la Bruxelles. Șo
majul afectează 11,7 la sută din 

I totalul populației active a țărilor
C.E.E., cu excepția Spaniei, Por
tugaliei și Greciei, care nu furni
zează incă date complete pentru 

I statisticile comunitare, informează 
agenția A.N.S.A. Potrivit raportu
lui, 34,3 la sută din totalul șomeri
lor sint tineri sub 25 de ani. In 

I Italia, proporția tinerilor șomeri 
este de 47.9 la sută din totalul 
șomerilor înregistrați oficial.

IN CAPITALA URUGUAYULUI 
1 au început lucrările celei de-a V-a 
I reuniuni interguvernamentale lati

no-americane și caraibiene privind 
mediul înconjurător. Întrunirea se 
desfășoară sub egida Programului 

I Națiunilor Unite pentru Mediul 
Înconjurător și are drept obiectiv 
promovarea cooperării regionale in 
păstrarea, apărarea și punerea mai 

Ibună in valoare a mediului am
biant.

■ REUNIUNE. Experți guverna- 
I mentali din țările membre ale 
• Pieței Comune Caraibiene (Cari- 

com) s-au reunit, la Kingston, în 
I Jamaica, pentru a analiza posibili

tățile de intensificare a cooperării 
regionale in domeniul pescuitului 1
— transmite agenția Prensa Latina. 
Reuniunea este patronată de secre- I 
tariatul Caricom și de Organizația 
Națiunilor Unite pentru Alimenta- ’ 
ție și Agricultură.

ÎNCERCĂRI DE CUPLARE A | 
DOUA APARATE SPAflALE. Pes
te Citeva zile va fi adoptată o ho- i 
tărire in legătură cu o nouă in- I 
cercare de cuplare a modulului as- 
trofizic specializat „Quant" cu com
plexul spațial orbital pilotat „MIR" I
— a declarat în cadrul unei confe- | 
rințe de presă organizate la Mos
cova comandantul zborului, Valeri i 
Riumin. După cum relatează agen
ția T.A.S.S., el a precizat că există ■ 
posibilitatea mai multor încercări 
de cuplare, deoarece rezervăle de I 
carburant ale instalației motoare de I 
pe „Quant" sint suficient de mari. 
Duminică, 5 aprilie, din cauza func- | 
ționării necorespunzătoare a siste- | 
mulul automat de dirijare a mo
dulului astrofizic, care are o masă i 
de peste 20 tone, apropierea dintre 
„Quant" și „MIR" a fost oprită ‘ 
cind cele două aparate spațiale se 
aflau la o depărtare de 200 metri. I

POLIȚIA AUSTRIACĂ a desco- 
perit încă un depozit clandestin de . 
armament și literatură neonazistă 
în localitatea Foitsberg, din pro- 1 
vincia federală Styria. Conform 
datelor furnizate presei, au fost I 
găsite circa 50' de carabine,' o can- | 
titate însemnată de muniție, ca și 
bombe artizanale de mare putere, i 
Organizațiile democratice din Aus
tria cer aplicarea strictă a legilor, 1 
care interzic activitatea organiza
țiilor neofasciste in Austria.

INUNDAȚII. Precipitațiile abun
dente înregistrate, începînd de | 
vineri, în statul brazilian Rio de 
Janeiro au provocat inundații 1 
grave în capitala acestuia, soldate 
cu 2 000 de sinistrați — informează I 
agenția E.F.E. în favelas (cartie- I 
rele săracilor), mai multe locuințe 
s-au prăbușit, drumurile transfor- I 
mîndu-se în adevărate rîuri. Insti
tutul de meteorologie a anunțat că 
ploile vor afecta orașul și în urmă- . 
toarele două zile.

PRĂBUȘIRE. Un pod din oțel și 
beton de pe autostrada care leagă I 
orașele Albany și New York s-a | 
prăbușit in apele învolburate ale 
riului Schoharie Creek. Pină in i 
prezent nu a fost găsită decit o 
victimă, dar trpi autoturisme și un I 
camion au căzut in apă, ceea ce 
presupune că numărul celor care I 
și-au pierdut viața să fie mai mare. | 
Prăbușirea podului, lung de 180 m 
și situat la o iflălțime de 26 m dea- i 
supra riului s-a datorat curenților 
puternici. Operațiunile de salvare ‘ 
continuă.

IN SANTA LUCIA, insulă din 
arhipelagul Antilelor, Partidul Unit 
al Oamenilor Muncii a ieșit învin- , 
gător în alegerile legislative desfă- I 
șurate luni — transmite agenția 
China Nouă. El și-a asigurat nouă . 
din cele 17 locuri in parlament, ur- 
mind a forma in continuare guver
nul. Celelalte opt fotolii parlamen- . 
tare au revenit Partidului Laburist I
— de opoziție. ‘

NINSORI’ ÎN PRIMAVARA. Cu I 
toate că in R.S.S. Kirghiză (Asia I 
Centrală Sovietică) a sosit primă
vara, in ultimele zile aici a nins . 
abundent, relatează agenția T.A.S.S. I 
In prezent se iau măsuri pentru • 
scuturarea pomilor fructiferi de ză
padă și pentru degajarea solariilor I 
și serelor.
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