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Puternică angajare muncitorească, înaltă răspundere 
patriotică pentru realizarea exemplară a planului,

a obiectivelor de dezvoltare economico-socială a țăriiRecenta Consfătuire de lucru probleme economice de la C.C. P.C.R., organizată din inițiativa varășului Nicolae Ceaușescu, se scrie in ansamblul preocupărilor statornice ale conducerii partidului de a asigura mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru valorificarea deplină a potențialului productiv al economiei, pentru înfăptuirea exemplară a programelor de dezvoltare economico-socială a tării, in lumina sarcinilor de mare complexitate si însemnătate stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului. Re- leVind rolul decisiv al secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, in fundamentarea programelor de dezvoltare economico-socială a țării, în stabilirea strategiei progresului multilateral al patriei, contribuția sa hotăritoare in afirmarea plenară a spiritului creator al poporului, a capacității profesionale a tuturor oamenilor muncii, participanta la plenară au analizat și dezbătut, în lumina sarcinilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. în ședința din 2 martie, probleme legate de îndeplinirea planului pe primele două luni ale anului, măsurile ce se impun pentru realizarea integrală a sarcinilor pe luna martie, pe trimestrul i Si pe întregul an. pregătirea și desfășurarea in cele mai bune condiții a campaniei agricole de primăvară. ' perfecționarea întregii activități economice. in vederea asigurării unui nivel cit mai inalt de calitate și eficientă in toate domeniile.Ampla si profunda dezbatere care a avut loc in cadrul Consfătuirii de lucru de la C.C. al P.C.R. a pus in lumină, cu toată forța, cerința fundamentală. subliniată de secretarul general al partidului, ca fiecare comunist. fiecare om al muncii să acționeze la locul'său de muncă prin- tr-um exemplar spirit de dăruire, printr-o inaltă competență, asumin- du-și deplin răspunderea pentru realizarea neabătută, la timp si în condițiile de calitate stabilite, a tu- turof sarcinilor ce-i revin. Răspunderea pentru organizarea mai bună a muncii, răspunderea pentru realizarea integrală a planului la producția fizică și la export, răspunderea pentru punerea in funcțiune la termen a obiectivelor de investiții, a tuturor capacităților de producție planificate, pentru ridicarea niyelului tehnic și calitativ al produselor, răspunderea pentru creșterea continuă a productivității, a e- ficienței activității productive, răspunderea pentru înfăptuirea neabătută a programelor de modernizare a producției, pentru afirmarea celor mai noi cuceriri ale științei si tehnicii. răspunderea pentru ridicarea continuă a nivelului pregătirii profesionale — iată tot atitea direcții fundamentale de acțiune desprinse cu claritate din cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru. „Este necesar să se înțeleagă bine că fiecare in domeniul său de activitate are obligația si răspunderea în fata poporului, a partidului — forța politică conducătoare a națiunii noastre — să acționeze cu întreaga răspundere pentru realizarea obiectivelor stabilite 1 Trebuie să introducem un spirit nou. științific, revoluționar, de răspundere in întreaga activitate de organizare și modernizare, de dezvoltare economico-socială a patriei**. Iată subliniată limpede, de tovarășul Nicolae Ceaușescu. ideea cardinală a răspunderii, definită ca o problemă fundamentală pentru construcția societății socialiste în România, asupra căreia trebuie concentrată întreaga atenție in etapa actuală.Desigur, ideea răspunderii in realizarea sarcinilor încredințate fiecărui colectiv, fiecărui comunist, fiecărui- om al muncii a constituit o trăsătură definitorie a înfăptuirii progra- me'or de dezvoltare economico-socială a patriei în anii socialismului. In perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, răspunderea muncitorească. răs- comunistă, răspunderea în materializarea pro- Inițiat și condus de dezvoltare fără precedent

pe al to- in- ție a maselor, capătă o însemnătate cu totul deosebită. Și iată de ce. Există la noi un cadru democratic unic în felul său. care asigură participarea tuturor oamenilor muncii, a întregului popor, la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială. cadru prielnic a cărui funcționare este de neconceput fără o riguroasă precizare a răspunderilor personale și colective, în fiecare moment și in fiecare loc. De asemenea, economia noastră dispune în prezent de un

plinit dccit o dată cu realizarea producției fizice, la toate sortimentele. Orice altă interpretare, sau realizarea unor producții valorice, negli- jind sortimentele și prevederile contractuale, trebuie considerată ca o încălcare a legilor, a pianului. Este necesar să se înțeleagă bine de toate întreprinderile, de toate centralele și ministerele ei îndeplinirea in întregime a prevederilor planului. materializate în contracte și sortimente, este obligatorie.Devine limpede pentru fiecare
© Acțiuni hotărîte pentru creșterea răspun

derii și rolului organelor și organizațiilor de partid 
în toate sectoarele de activitate, pentru perfecțio
narea continuă a stilului și metodelor de muncă

® în toate sectoarele economice, în toate 
centralele și întreprinderile să se acționeze cu înal
tă răspundere, într-un spirit nou, revoluționar, pen
tru îndeplinirea ritmică, integrală a prevederilor de 
plan pe luna martie și pe trimestrul I, pe întregul 
an 1989

cu
ță

® Producția destinată exportului — realizată 
prioritate, la un nivel înalt calitativ și cu eficien- 
sporită

® înfăptuirea programelor de organizare știin
țifică și modernizare a producției, pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii 
fundamental al economiei în etapa actuală

obiectiv

® în centrul preocupărilor tuturor colectivelor 
— sporirea continuă a productivității muncii, redu
cerea substanțială a cheltuielilor materiale, valori
ficarea superioară a resurselor energetice și de 
materii prime, creșterea substanțială a eficienței 
întregii activități economice 1

® Cercetarea științifică — puternic implicată 
în înfăptuirea programelor de dezvoltare economi
co-socială a țării

® Măsuri ferme pentru ridicarea nivelului pre
gătirii profesionale a muncitorilor și specialiștilor, 
al tuturor oamenilor muncii

punderea patriotică gramului partid, de a economiei, de afirmare neîngrădită a inițiativei și forței de crea-

potențial productiv a cărui valorificare deplină este de neconccput fără angajarea fermă a colectivelor muncitorești, a fiecărui om al muncii. fără afirmarea înaltei răspunderi de adevărati proprietari a tuturor celor ce muncesc. în sfirșit, trebuie subliniat că însăși înfăptuirea planurilor anuale, care dau garanția realizării programelor de anvergură pentru progresul țării, stabilite de conducerea partidului, este de neconceput fără manifestarea concretă a răspunderii, pentru Îndeplinirea sarcinilor de zi cu zi. la locul de muncă, pentru infăotuirea ritmică a planului la toți indicatorii, de către fiecare colectiv.Rezultatele bune obținute în primele două luni ale serie de sectoare de buie să constituie un liză exigentă pentrutea viitoare să fie înlăturate neîn- tirziat neaiunsurile care mai există, astfel incit să se treacă cu toată hotărîrea la realizarea tut'i*or prevederilor planu'ui. Asa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceausescu, secretarul general al partidului, planul nu sa poate considera înde-

anului, intr-o activitate, tre- prilej de âna- ca în activita-

colectiv muncitoresc că in angrenajul complex al economiei socialiste. în care fiecare produs, fiecare sortiment are un rpl și un loc bine determinate. potrivit relațiilor de cooperare stabilite, orice nerealizare. cit ar fi de mică, poate genera neajunsuri in lanț, ce se pot solda cu ne- realizarea planului intr-un șir de unități. Greutățile reale existente in acest început de an în unele întreprinderi. in privința asigurării bazei materiale a producției, nu au o determinare obiectivă, in sensul unei imposibilități a economiei de a asigura resursele materiale, ci una subiectivă, care tine de neaiunsurile existente într-o întrenj-indere sau alta care nu asigură realizarea ritmică, integrală și la nivelul calitativ cerut a sarcinilor de‘ plan. Strins legat de asigurarea bazei materiale pentru realizarea planului trebuie abordate sarcinile deosebite ce revin colective’or de oameni ai mm- cii, tuturor cetățenilor patriei, pentru realizarea programelor de recuperare și refnlosire a materialelor, piere’or și subansamblrlor. In mu’te sectoare de modul în ca-e ce asigură îndeplinirea prevederilor în acest

domeniu depinde buna desfășurare a aprovizionării. avind in vedere faptul că mai mult de jumătate din baza de materii prime provine din industria reciclării. Iată de ce. așa cum s-a subliniat la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R.. trebuie să se asigure creșterea, chiar peste prevederile planului, a recuperării și refolosirii tuturor resurselor materiale de tehnologii tru folosirea mai bune.Pentru o dezvoltată cum este cea a României, o economie care dispune de o dotare tehnică modernă, de eșaloane muncitorești cu o înaltă calificare, realizarea unui șir de produse, care se pot afirma in confruntarea de valori materiale pe piața internațională, devine o necesitate obiectivă. In ultimă instanță. înfăptuirea programelor noastre de dezvoltare economico- socială nu poate fi de conceput fără o largă colaborare internațională pe plan economic, tehnico-ști- ințific in toate domeniile.» Sute și sute de colective pot să ofere adevărate exemple de ceea ce înseamnă să asiguri toate condițiile pentru realizarea ritmică a producției destinate exportului, la nivelul celor mai înalte exigențe calitative prevăzute in contract. Asemenea exemple pot și trebuie să fie generalizate. In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. activitatea de comerț exterior din fiecare întreprindere, din fiecare centrală trebuie să reprezinte o preocupare prioritară principală. Se impune să fie luate toate măsurile privind realizarea producției destinate exportului. la un nivel calitativ și de eficiență corespunzător, i livrarea și încasarea la travalorii lor. încă în trebuie să se obțină fundamentală și să se întregime prevederile export, atît pe CTS, cit convertibile.Din nou și la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R.. secretarul general al partidului a relevat cerința imperioasă a înfăptuirii programelor de dezvoltare economico- socială a țării în condiții de înalță eficiență. In acest sens, s-a sub.iriicr că sint necesare măsuri hotăritoare privind respectarea in întregime a normelor de consumuri materiale șl energetice și reducerea în continuare a acestor consumuri. De asemenea, se impune creșterea mai accen.uată a productivității, prin mai buna organizare a producției, prin mecanizarea unor lucrări, dar și prin realizarea unui nou sistem de mașini- unelte. In sfirșit, mai amintim în șirul acelorași preocupări pentru a- sigurarea unei înalte eficiente Cesitatea adoptării unor măsuri mo pentru ridicarea calității și a nivelului tehnic al producției în te sectoarele, pentru tehnologiilor moderne operativă a celor mai ale științei și tehnicii.Fie că este vorba de pentru realizarea în bune condiții a planului la producția fizică și export sau pentru asigurarea unei eficien ? în continuă creștere, la temelia întregii activități productive trebuie să stea — așa cum a sublmiat cu deosebită claritate tovarășul Nicolae Ceaușescu — înfăptuirea neabătută a programelor de organizare șl modernizare a producție'. Pentru economia românească un din problemele central? in momentul de față este aceea a organizării științifice și a modernizării p-oduselor. Avem o industrie . bună, dezvoltată, puternică : am investit mult. Este insă bine cunoscut că ceea ce a corespuns cu un an în urmă, chiar acum, trebuie perfecționat șl modernizat ! De aceea, pen tu a înfăptui în ce'e mai bune condit’i programele și planurile de dezvoltare pe acest an. pe anul viitor și în perspectivă, trebuie să tre-em cu toată fermitatea si hotă-îrea la înlănțuirea p-ogramelor de organiza-c științifică si modernizare a p-oduc- ț'e’. pe baza celor mai noi cuceriri

o dată cu elaborarea corespunzătoare pen- lor cu rezultate citeconomie multilateral

asigurîndu-se timp a con- luna martie o schimbare realizeze ‘în planului de ; și pe devize

ne- fer-toa- promovarea șl aplicarea noi cuceririrăspunderea

I u"rările consfătuirii probleme economice al P.C.R. au coincis rea a 40 de ani de la nară a C..C. al P.C.R. din 3—5 martie1949, care a hotărît transformarea agriculturii ne baza noilor relații de producție socialiste. prin crearea marii propr:e*ăti cooperatiste si de stat in agricultură. Subliniind justețea drumului s'abilit de partid ne care a pășit întreaga noastră țărănime. agricultura românească, fapt ilustrat cu pregnantă de realizările fără precedent obținute in toate sectoarele producției agricole, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pune in fata lucrătorilor din agricultură cerința de a se acționa astfel incit să se demonstreze prin întreaga activitate că nu există si nu poate exista o altă cale pentru o agricultură modernă decît agricultura socialistă — marea agricultură socialistă.Anul 1989 trebuie să reprezinte, din acest punct de vedere, pentru întreaga tărănimș. pentru întreaga noastră agricultură socialistă o nouă etapă in creșterea și mai accentuată a producțiilor în toate sectoarele, corespunzător înfăptuirii neabătute a obiectivelor noii revoluții agrare. $i trebuie subliniat că în această privință sint create toate condițiile. Hotărâtoare rămîne acum munca desfășurată într-un spirit ferm, de ordine și disciplină desăvirșite. a cooperatorilor. mecanizatorilor si specialiștilor. a tuturor ce'orlaltl locuitori de la sate, sub conducerea nemijlocită a organelor si organizațiilor de partid, pentru executarea la timp si in condiții de cea mai bună calitate a tuturor lucrărilor agricole de primăvară. De altfel, accentuînd aceste cerințe esențiale ale organizării și desfășurării activității din agricultură. într-un spirit nou. revoluționar, de înaltă responsabilitate, secretarul general al partidului subliniază obiectivul major ca. realizînd la timp în-? sămîntările și celelalte lucrări agricole. toti oamenii muncit din agricultură să procedeze astfel incit in acest an să obțină cea mai bună producție din întreaga perioadă de dezvoltare a României.

In această privință, pentru perioada imediat următoare, lucrătorilor din agricultură le revin sarcini de mare importantă. Dintre acestea se detașează, prin caracterul de urgentă. intensificarea la maximum a în- sămîntării culturilor de Cum âră'a secretarul partidului, pretutindeni site din plin condițiile primăvară, care permit culturilor cu circa o lună mai devreme. ceea ce este de natură să creeze premise favorabile realizării unei recolte bune in acest an. Pentru îndeplinirea acestei cerințe este absolut necesar ca peste tot să fie luate măsuri ctre să permită realizarea vitezelor de lucru stabilite din prima și pină in ultima zi a semănatului. Este de remarcat faptul că pregătirea campaniei de primăvară s-a încheiat în bune condiții in toate județele, fapt ce dă garanția, in unei temeinice organizări a ______tatii în cîmp. efectuării însămință- rilor într-un timp cit mai scurt si la un înalt nivel agrotehnic.Cerința obținerii în acest an de producții cit mai mari impune ca o condiție obligatorie ca in toate unitățile agricole și fermele de producție să se manifeste exigentă pentru respectarea amplasării culturilor in cadrul asolnmentelor existente. Cu deosebire trebuie să se urmărească amplasarea pe terenuri irigate a unui milion de hectare cu porumb, a celor 300 000 hectare cu legume și cea mai mare parte a suprafețelor semănate cu sfeclă de zahăr, cartofi și soia. De aici rezultă și răspunderea ce revine organelor agricole de specialitate și fiecărei unități agricole in parte sore a lua, în continuare. toate măsurile ce se, impun pentru buna funcționare, pe tot parcursul campanfei din acest an. a sistemelor și amenajărilor de irigații și a celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare. Totodată. condițiile specifice din acest început de primăvară. caracterizat prin lipsa centuată a umidității din sol pe tinse suprafețe, situate practic toate zonele tării, evidențiază rința ca specialiștii din unități, funcție de situațiile locale concrete,

primăvară, general al trebuie folo- din această insămîntarea

condițiile activi-

ac- în- în ce- in

să adapteze tehnologiile de lucrare a pămintului în scopul menținerii apei în sol. prin efectuarea unui minim de lucrări si respectarea riguroasă a calității acestora.Situind in centrul preocupărilor înfăptuirea obiectivelor imediate privind încheierea însămîntărilor de primăvară într-o perioadă de timp cit mai scurtă, oamenii muncii din agricultură trebuie să-și concentreze eforturile. în egală măsură. în direcția realizării tuturor prevederilor cuprinse în programele speciale de dezvoltare a agriculturii. Pe lingă materializarea programelor de investiții privind extinderea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, organizarea teritoriului, introducerea asola- mentelor și creșterea fertilității solului — programe prioritare pentru creșterea producției agricole vegetale, așa cum accentua tovarășul Nicolae Ceaușescu. o atenție deosebită trebuie să se acorde măsurilor ce trebuie luate în vederea realizării în bune condiții a programelor din zootehnie. Prin toate acestea trebuie să se asigure în următorii cițiva ani creșterea efectivelor de bovine și ovine la nivelul prevederilor din programele stabilite de conducerea partidului pentru dez-r voltarea in continuare a agriculturii noastre socialiste. In această privință. principalele direcții de acțiune trebuie să vizeze creșterea indicelui de natalitate. îmbunătățirea a- sistenței sanitar-veterinare. reducerea mortalităților și a sacrificărilor de necesitate și asigurarea unor cantități îndestulătoare de furaje, de cea mai bună calitate.In cel de-al 40-lea an al devenirii sale socialiste agricultura noastră se prezintă mai puternică decît ori- cind. Ea dispune acum de toate condițiile necesare — tehnice, materiale, științifice și de o bogată experiență — care îi permit să înfăptuiască cu succes obiectivul trasat de secretarul general al partidului,a din pore—
tovarășul Nicolae Ceausescu, de întîmpina evenimentele istorice acest an din viața națiunii si porului nostru cu cele mai bunezultate de producție obținute pină acum.

STRATEGIA REALISTA,
OE AMPLĂ PERSPECTIVĂ

Patru decenii de la începerea cooperativizării .................ce cuprinde cendent al măsurat în plicarea tot moderne cu ,.. _____cercetare, tehnică de virf —. pregătirea unui detașament de specialiști cu înaltă calificare în lucrarea pămintului, ca și desfășurarea unul complex proces de dezvoltare materială și spirituală la scara tuturor localităților rurale ale României.Este spațiul de viață care a impus și probat adevărul incontestabil al superiorității evidente și concludente a proprietății socialiste față de solitara și de. cele mai multe ori deficitara proprietate particulară.* Că este așa stau mărturie succesele acestor ani eroici. Datorită preocupărilor atente, permanente și exigente ale partidului șl statului, personal ale secretarului general al partidului, tovarășul .Nicolae Ceaușescu, îndeosebi după Congresul al IX-lea, agriculturii noastre i s-a acordat ramură de bază aAceasta este nu există alta și .. . .randament este doar agricultura socialistă, marea agricultură socialistă — a reafirmat cu tărie tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R.In anii construcției socialiste, pentru creșterea forței productive a agriculturii s-au investit aproape 600 miliarde de lei. Suprafața amenajată pentru irigații a crescut de la 42 mii ha, cît era în 1950, la 229 mii ha în 1965 și la 3 750 mii ha în acest an. Agricultura românească produce astăzi de peste 9 ori mai mult dec't în 1944. Corolar firesc : producția de cereale a crescut de la 5 150 mii tone, cjf s-a obținut în 1950. la 12 600 mii tone in 1965 și la 32 600 mii tone in 1988 — o contribuție majoră avînd la toate acestea și recoltele-record obținute de cooperativele agricole de producție, distinse cu Înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare**. Dar succesele obținute puteau fi mai mari. N-o spunem pentru a le estompa strălucirea vie, palpabilă, indiscutabilă tocmai datorită evidenței. O spunem pentru că — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R. — agricultura cooperatistă, agricultura socialistă dispune încă de rezerve foarte mari. Efortul propriu, permanent și consistent de autodepășire, de perfecționare continuă, spiritul și cutezanța revoluționară, convingerea că totdeauna este loc de mai bine sint notele definitorii ale noului stadiu superior, de dezvoltare calitativă, de ridicare conștientă a muncii de la caracterul ei extensiv la cel intensiv, izvoritor de noi și autentice performanțe, in procesul generos și fructuos al noii revoluții agrare. Așa cum reiese și din opiniile pe care le publicăm in pagina a treia a ziarului nostru — formulate de către oameni care știu, vor și pot tocmai pentru că muncesc pe ogoarele patriei —, in multe locuri din agricu'tura cooperatistă a țării sint dovezi suficiente că eforturile de perfecționare permanentă sint înscrise pe o curbă sensibil ascendentă, dar că mai sint și a1 tele in care realitatea evidențiază și unele rămineri în urmă și neimpliniri.Se mai impune insă o observație : ceea ce unește totalitatea acestor opinii exprimate, angajante. este ideea-hotărire că permanenta autode- pășire nu poate fi transpusă in viață decît dovedind un nesecat spirit revoluționat, decît prin muncă indirjită, neobosită, neprecupețită.
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agriculturii : spațiu drumul permanent as- agriculturii noastre, cifre revelatoare, im- mai hotărîtă a științei toate atributele ei —

In decursul evoluției colectivităților umane, femeile au participat mereu, alături de bărbați, la scrierea memorabilelor acte ale istoriei.Nu a exagerat Delavrancea, la numai douăzeci de ani, cind a spus, in cercul primelor feministe de la noi, că societățile care au respectat femeia au fost sănătoase și au progresat, iar cele care au socotit-o sclavă sau numai bărbatului diabil. obiect de plăcere al au decăzut ireme-

statutul pe care-1 merita cu prisosință, acela de a doua economiei naționale.calea pe care vom merge și In continuare, pentru că nici nu poate exista. Agricultura modernă, de mare

ÎN PAGINA A III-A: Gmduri și fapte 
care dau onpresie puternicei angajări re- 
vo'uionare de a înfăptui exemplar măre
ței© programe c'e dezvoltare a agriculturii 
socidiste

M-am născut la sat și n-am uitat femejle care mergeau acum* șapte decenii cit uri pas în urma bărbatului, încărcate cu oalele, străchinile și boata cu apă pentru prînzul zilei de prașilă, purtind în brațe și copilul'ce avea să-i ducă mai departe numele lui. jumătate a omenirii a tut răbdurie secolele, du-și firul de borangic gășiei în taina sufletului ei, rareori manifestindu-și-o. spre a nu-i fi rănită de nepăsare, de ironie și. brutalitate. într-o singură direcție i-a fost mai slobod să-și dea la iveală sentimentele, să se bucure pină la culmile fericirii, să sufere pină ia sfîșiere: ca mamă. Chipul și viața femeii se luminează sau se intunecă o dată cu zimbetul din gropița obrazului bucălat ori cu norul neințeles ce trece pe sub genele lungi ale copilului. Gîndul ei se strecoară neștiut copi- viața, pină grijile cere

■am

Această străbă- torcin- al gin-

Gîndul ei se strecoară i și necurmat pe urmele lului pornit să-și trăiască de la jocurile nevinovate la opțiunile tinereții și inerente maturității. Nu nimic pentru ea, ci toate fericirile pentru viața pe care a x creat-o. Educatoare înnăscută, mama face din sufletul odraslei sale, zi de zi, o punte nouă de lumină spre nobilele idealuri. Cite femei și-au îngropat în tranșee insingerate inima, o dată cu trupul fiului iubit, tî- rindu-și rămășița de viață intre scrinul cu prima și ultima fotografie șl cimitirul in care doarme scăldat de lacrimile ei ce cad potop pe florile mereu proas-pete ? 1 Mame sfinte,' întrupare a iubirii celei mai dezinteresate, dintre care unele și-au purtat slăbiciunea bătri- nețelor pină in cimitirele eroilor din Cehoslovacia sau Ungaria, după a doua conflagrație mondială, ca să aștearnă cu mina lor flori stropite cu lacrimi pe mormintul străjuit de piatra cu numele fiului, lumină pretimpuriu stinsă a vieții lor. Coloanele de manifestanți împotriva sofisticatelor arme de distrugere sint alcătuite de mii și mii de femei, alături de bărbați, care protestează împotriva războiului. La noi, femeia a folosit arma ca haiducă, făzbună- toare a nedreptăților sociale, sau ca Ecaterina Teodoroiu, in luptele de întregire a patriei co.ropite de puhoiul armatelor habsburgice.(Cjutlnuir? în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a IV-a)Foto : S. Cristian

IW i

■țțMl 3

nostru și pină acum, cind nu mai sint decît unsprezece ani pină in zorii celui de-al treilea mileniu al erei noastre, femeia și-a cucerit, intr-o mare parte a Terrel, drepturile ce i se cuvin și recunoașterea capacităților ei intelectuale, egale cu ale bărbatului. Dar, din păcate, mai sint locuri in lume unde aceste drepturi ii sint refuzate.Agere, muncitoare și luminate prin școala noastră modernă și cultura bogată s* multila'era’ă care le înconjoară ca o altă atmosferă a spiritului, initiate intr-o p'uralitate de direcții — științele exacte, tehnica ce i mai înaintată a acestui sfirșit d« veac si de mileniu — femeile României socialiste se afirmă cu
Prof. dr.
Emilia Șt. MILICESCU

Construcții moderne in comuna Basarabi, juchțul Constanța, ilustrind apropierea condițiilor a'e viață de la sat și oraș



PAGINA 2 SCINTEIA — duminică 5 martie 1989

în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la recenta Consfătuire de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R., in această perioadă este necesar ca, in întreaga economie, toate colectivele de oameni ai muncii să acționeze cu răspundere pentru rea- • lizarea planului, la toți indicatorii, pe luna martie și pe întreg trimestrul I. Pretutindeni trebuie să se stabilească măsuri ferme pentru eliminarea neintirziată a neajunsurilor care s-au manifestat, recuperarea restanțelor, punindu-se pe prim plan preocupările pentru realizarea în cele mai bune condiții a producției de export.In strinsă legătură cu aceste orientări, corespondenții „Scinteii" au adresat secretarilor cu probleme economice din două municipii cu o importantă activitate industrială următoarele întrebări :
1. Cu ce rezultate s-a încheiat activitatea industrială în 

primele două luni ale anului ?
2. Cu ce probleme s-au confruntat întreprinderile ?
3. Ce măsuri au fost luate pentru asigurarea îndeplinirii 

integrale a planului pe luna martie și pe întreg trimestrul I ?

TULCEA:

Acțiuni ferme, eficiente•] Transpunind în practică Indicațiile și orientările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, unitățile industriale din municipiul Tul- cea. sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au asigurat perfecționarea continuă a producției. creind premisele necesare îndeplinirii. indicatorilor de plan pe primul trimestru. Astfel, bilanțul activității noastre indică realizări superioare față de aceeași perioadă a anului trecut, după două luni planul producției-marfă industriale 'fiind realizat in proporție de 107 la sută, livrindu-se suplimentar economiei naționale importante produse care constituie materii prime și materiale pentru industria republicană, printre care alumină calcinată, feroaliaje, siliciu metalic, plăci din marmură. echipamente hidromecanice, cherestea, semiconserve din pește, produse agroalimentare ș.a. Totodată, am pus in funcțiune o nouă capacitate de producție la .întreprinderea de confecții.Cu toate acestea, nu am reușit să realizăm integral pl«itH‘la producția fizică, la toate sortimentele, și la export. ••2 Ne-am confruntat și în acest început de an cu cîteva probleme deosebite, a căror rezolvare a stat în permanență in atenția comitetului municipal de partid. în acest sens, in primul rind se cuvine amintită neasigurarea. la nivelul planului, a unor materii prime și materiale -necesare unităților economice. Am in vedere anumite tipuri de minereuri, precum si cocs metalurgic pentru Combinatul metalurgic- Tulcea. tabla navală și profile!© cu .bulb pentru întreprinderea de construcții nave si utilaje tehnologice, tabla de aluminiu pentru conserve la întreprinderea de industrializare a peștelui, granulele de poli-propi-lenă șl polietilenă la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice.Trebuie să recunoaștem însă că au persistat și o serie de neajunsuri a căror rezolvare depindea de noi, comitetul municipal de partid, de organizațiile de partid și consiliile oamenilor muncii din unele unități e- conomice. Astfel, nu am reușit să imprimăm in flecare colectiv un mai pronunțat spirit de economisire, astfel incit cheltuielile totale și materiale la 1 000 lei producție-marfă de-
Milioane de kilometri rulați
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cu anvelope recondiționateCu cîțiva ani in urmă am mal scris despre procedeul de recondi- ționare a anvelopelor de autovehicule, prin vulcanizare, procedeu a- plicut cu bune rezultate de colectivul întreprinderii de transporturi auto din județul Argeș și preluat apoi de multe alte unităli de profil din țară. Pentru generalizarea acestui valoros procedeu, ministerul de resort a organizat atunci in județul Argeș un schimb de experiență cu cadre tehnice din celelalte întreprinderi similare din țară, in cadrul căruia s-au prezentat pe larg modul de aplicare a tehnologiei și e- factele ei economice. Revenim a- cum cu noi sublinieri, pentru a pune și mai bine in relief experiența dobîndită în acest sens, precum și eficiența economică a recondiționării anvelopelor de autovehicule.— Cauciucul este o materie primă mult prea valoroasă pentru a ne mai putea permite să nu o folosim și refolosim cu maximă eficientă, ne spune inginerul Virgil Radulescu, șeful biroului tehnic al întreprinderii de transporturi auto din județul Argeș, unitate care are in dotare 1-286 autocamioane și basculante, 462 remarci și 694 autobuze. Pină prin 1980 se aruncau anual circa 4 000 anvelope datorită rupturilor, tăieturilor sau altor defecțiuni. Dacă înmulțim numărul anvelopelor aruncate cu prețul lor mediu de atunci. înseamnă că anual paguba se ridica la peste 3 milioane.— Pe plan practic, ee efecte a a- vut trecerea la recondiționarea anvelopelor ?— în primul rlnd, nu mai aruncăm 

pășesc nivelul planificat. De asemenea. indicele de utilizare a capacităților de producție necorespunzător înregistrat în luna ianuarie demonstrează un potențial încă insuficient valorificat. Ne-am confruntat și cu probleme privind asigurarea forței de muncă, îndeosebi pe șantierele de construcții, fapt pentru care înregistrăm restanțe la unele obiective de investiții.3 Sub directa conducere și îndrumare a comitetului județean de partid, comitetul municipal a analizat in fiecare unitate economică modul de desfășurare a planului, stabilind măsuri concrete și soluțio-
TÎRGU MUREȘ:

Accent pe efortul propriuSe poate aprecia dă, in general, cu toate greutățile care, au existat In •aptiyitatea unor intrdprinqerii' colectivele de oameni ai muncii din industria municipiului Tirgu Mureș au depus eforturi susținute pentru realizarea în condiții cit mai bune a planului la producția fizică și la export. Faptul că in primele două luni ale anului unitățile economice din municipiu au realizat o producție-marfă suplimentară în valoare de peste 125 milioane lei — cu aproape 200 milioane lei mai mult fată de aceeași perioadă a anului precedent, iar la export planul a fost realizat în proporție de 106,9 la sută ilustrează angajarea deplină, responsabilă a oamenilor muncii pentru realizarea exemplară a planului pe acest an. Cu prioritate s-a urmărit îndeplinirea și depășirea planului la acele produse de care economia are cea mai mare nevoie. Bunăoară, în cele două luni care au trecut din acest an, industria municipiului a realizat suplimentar produse ale industriei electrotehnice în valoare de 24.5 milioane lei, 10 170 tone îngrășăminte chimice cu fosfor și potasiu, mobilier din lemn în valoare de peste 7 milioane Iei, 78 mașini automate de țesut și alte produse solicitate pe piața internă și la export.Cu toate acestea, nu putem fi pe 

nici o anvelopă, fie ea cit de uzată ; mai mult, ne străduim să colectăm astfel de anvelope și din alte unități. de la întreprinderile județene de recuperare și valorificare a materialelor refolosfbilc. în al doilea rind, anvelope noi nu mai folosim decit pentru roțile din față ale autovehiculelor ; pentru roțile din spate și pentru remorci utilizăm numai anvelope recondiționate.— Da cit se ridică numărul anvelopelor vulcanizate după acest pro

cedeu. Incepind din anul 1981, cînd a demarat acțiunea ?— In anul 1981 am recondiționat 3 687 anvelope jar anul trecut — 37 000 bucăți. In total, intre 1981 și începutul lunii martie din acest an s-au parcurs 222 milioane kilometri cu anvelope recondiționate, ceea ce echivalează cu o reducere a cheltuielilor de transport cu aproape 20 milioane lei. Colectivul aplică astfel concret, in practică, indicațiile stăruitoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, subliniate și la recenta consfătuire de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R..' privind recuperarea si utilizarea cît mai. eficientă a resurselor materiale refolosibile. Avem multi conducători auto ale căror autovehicule echipate cu anvelope vulcanizate au stabilit adevărate recorduri în ce privește numărul de kilometri parcurși. 

nind. împreună cu ministerele, cu organele centrale de sinteză, problemele deosebite ivite, în analizele e- lectuate de secretariatul și biroul comitetului municipal de partid am adoptat măsuri pentru Îndeplinirea indicatorilor de export, pentru re- eșalonarea realizării obiectivelor de investiții restante din anul 1988, și punerea lor in funcțiune pină la finele acestui semestru. Controalele tematice și analizele efectuate în lunile ianuarie și februarie pe cele două mari platforme industriale a.le municipiului Tulcea au avut ca o- biective creșterea calității produselor-realizate pentru intern și export, aplicarea corectă a principiilor mecanismului economico-financiar. desfășurarea acțiunilor de modernizare și înnoire a producției. Am elaborat și se află in curs de aplicare programul de pregătire politică și profesională a maiștrilor din industria alimentară, precum și cel de perfecționare a activității membrilor consiliilor oamenilor muncii.Sintem convinși că prin aplicarea acestor măsuri, prin perfecționarea continuă a stilului nostru de muncă, prin implicarea mai activă a organelor și organizațiilor de partid in rezolvarea operativă a tuturor problemelor din industrie vom reuși să ne onorăm în totalitate sarcinile- ce ne ,revin pe acest trimestru și pe întregul an, organizația municipală de partid fiind hotărită să întâmpine cu rezultate exemplare în muncă marile evenimente ale acestui an — cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională de la 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului. f
Ion NEDE1CUsecretar ol Comitetului municipal Tulcea al P.C.R.

deplin satisfâcuți de rezultatele obținute. La un șir de produse urmărite, in. lunile ianuarie și februarie planul, nu a fost îndeplinit. Apreciem însă că unitățile din industria municipiului au reale posibilități de a realiza și depăși, pină la finele trimestrului 1, planul și la aceste produse. Am în vedere faptul că in toate întreprinderile există o bună dotare tehnică, colective de oameni bine pregătiți profesional, cu experiență. Pentru aceasta, în prim-pla- nul atenției trebuie să fie și va fi pus efortul propriu pentru valorificarea potențialului uman și tehnic de care dispunem, concomitent cu îmbunătățirea colaborării cu toate unitățile furnizoare și beneficiare din țară și de peste hotare.2 Neîndoios, o bună parte din nerealizările de care aminteam au avut la bază, in perioada menționată, greutățile întâmpinate in aprovizionarea în timp util cu unele materiale, cum sint firele pentru țesători- ile de bumbac și mătase, cupru, tablă groasă și subțire, soda caustică și calcinată, o serie de produse chimice și altele, care au influențat asupra derulării ritmice a producției. Dar neindeplinirea planului la unele sortimente are și cauze subiective. Astfel, dacă conducerile unor între-

De reținut este și faptul că, in timp, față de primele experimentări. s-a îmbunătățit mult atit tehnologia de lucru, cit si baza materială pentru vulcanizarea anvelopelor. Alte amănunte ne furnizează in acest sens inginerul Ionel Salomia, șeful atelierului recondiționări :— Vulcanizarea nu este o operație nouă, ne spune interlocutorul. Practic, ■ manșoane la roți s-au pps de cind au apărut autovehiculele. Nou e faptul că manșonul a fost înlocuit 

cu plasturii gumați de ranforsare, formați dintr-un strat de pinză cau- ciucată ce se implantează pe locul rupturii, astfel că anvelopa poate fi refolosltă. Menționez că prin execuția și folosirea plasturilor gumați se scurtează de 7—8 ori timpul de vulcanizare și se elimină risipa de anvelope prin renunțarea la manșoa- nele confecționate din ele. Totodată, am luat masuri pentru creșterea productivității muncii și îmbunătățirea calității vulcanizărilor efectuate, vechile utilaje fiind înlocuite cu altele de înalt randament, realizate cu forțe proprii de colectivul nostru. Este vorba de dispozitive pentru probat pernele de aer și anvelopele vulcanizate. Am mers chiar mai departe și am realizat o instalație de diagnoză pentru depistarea defecțiunilor vizibile și'ascunse ale anvelopelor. Totodată, defecțiunile anvelopelor sint inlăturate acum printr-o 

prinderi urmăreau cu mai multă exigență realizarea zilnică, decadalâ a planului, sintem convinși că la o serie de produse la care se înregistrează acum restante planul putea fi realizat și depășit. Pe de altă parte, nu pot să nu arăt că la baza unor nerealizări stă și faptul că programele de modernizare a proceselor de producție — pe seama cărora s-au prevăzut inițial însemnate sporuri de producție — nu au fost peste tot îndeplinite la termenele stabilite. Faptul că, la finele anului 1988, din 731 măsuri de modernizare programate in unitățile municipiului nu au fost realizate decit 651 măsuri a influențat in mod direct nivelul producției din primele două luni ale acestui an. La aceasta se adaugă și faptul că unele modernizări nu au atins (tot din cauze subiective) eficienta economică antecalculată, ceea ce a făcut ca sporul de producție realizat pe seama modernizărilor, în unele cazuri, să fie mai mic cu aproape 50 la sută decît cel prevăzut. Precizez, de asemenea, că, la întreprinderea de confecții „Mureșul", la cea de pielărie și mănuși, la IMATEX și in altele utilizarea incompletă a fondului de timp productiv s-a repercutat negativ asupra îndeplinirii normelor de muncă.3 Pentru realizarea exemplară a planului producției fizice și a exportului pe primul trimestru al anului, in recenta plenară a comitetului municipal de partid cu activul s-au analizat, in spiritul înaltelor exigențe formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, toate aspectele de care depinde realizarea prevederilor la fiecare sortiment, stabilindu-se sarcini și termene precise pentru soluționarea tuturor problemelor. în programul de măsuri adoptat cu acest prilej s-a prevăzut, intre altele, ca la IMATEX, întreprinderea de confecții „Mureșul", cea de medicamente, I.P.L, „23 August", la țesăto- riile de mătase și bumbac și altele consiliile oamenilor muncii să acorde cea mai mare atenție soluționării problemelor de aprovizionare tehnico-materialâ. realizării ritmice a producției fizice la toate produsele cu desfacere asigurată la intern și la export. în acest scop, periodic, vom urmări, împreună cu unitățile, atit aspecte de aprovizionare, cit și executarea producției cu ciclu lung de fabricație, cu cel puțin 19—15 zile înainte de termenele prevăzute in contracte, iar celelalte să fie realizate integral in primele 21) de zile ale lunii. Precizez, totodată, că membrii biroului și secretariatului, ceilalți activiști urmăresc zilnic și decadal, pe unități economice, realizarea planului la fiecare sortiment. Totodată, cu prilejul adunărilor generale ale oamenilor muncii — și ori de cite ori este necesar — am făcut analize cu delegații ministerelor și ai centralelor de resort, urmărind asigurarea în timp util a materiilor primei* precum și a comenzilor de produse finite. Consider insă că, la ora actuală, îndeplinirea ritmică și integrală a planului la producția fizică și export depinde mai mult ca oricînd de modul in care vom ști să punem in valoare toate resursele interne de care dispunem. Și, cum acestea sint mari, ne angajăm să depunem eforturi tot mai susținute în vederea realizării și depășirii planului la cei doi indicatori.
Gavril VARGAsecretar al Comitetului municipal Tirgu Mureș al P.C.R.

nouă tehnologie : vulcanizarea interioară cu diafragmă sub presiune. Ca urmare a măsurilor luate, cheltuielile pentru o operație de vulcanizare se ridică numai la circa 200 leii In scopul folosirii la întreaga capacitate a spațiilor de lucru și a utilajelor din dotare, am Început să producem încă 150 de repere din cauciuc și mase plastice, care Intră în componenta mijloacelor de transport ale unității. Pe de altă parte, întreprinderea noastră poate califica in meseria de vul* canlzatot muncitori din alte unități care au în dotare autovehicule, în fine, putem vulcaniza. pe bază de comandă, anvelope pentru orice unitate care ne solicită acest lucru.Poate fi extinsă tehnologia de vulcanizare a anvelopelor in toate unitățile care au in dotare mijloace auto ? Răspunsul este fără îndoială afirmativ. Șj pentru a sublinia a- ceastă posibilitate să precizăm că toate părțile componente ale instalației de vulcanizare, sculele, dispozitivele și rectificatoarele au fost executate și apoi diversificate de muncitorii de la întreprinderea de transporturi auto din județul Argeș, care pun la dispoziția celor interesați și documentația necesară. Nu rămine deci decit ca factorii de răspundere din unitățile cu mijloace de transport auto să acționeze mai' e- nergic, pe un front mai larg, pentru însușirea grabnică a procedeului și pentru generalizarea lui.
Gheorqhe CIRSTEAcorespondentul „Scinteii"

In județul Călărași au fost însă- mînțate 43 la sută din cele 34140 hectare destinate culturilor din prima urgență. Acest rezultat dovedește, pe de o parte, că și aici campania agricolă de primăvară a intrat din plin in actualitate, iar. pe de alta — acest debut constituie o primă „radiografie" deosebit de elocventă a modului in care fiecare unitate agricolă de stat și cooperatistă s-a pregătit pentru actuala campanie. Situația operativă întocmită zilnic de direcția agricolă județeană ne oferă o imagine clară și precisă a desfășurării lucrărilor agricole, permițînd, totodată, organelor de partid și agricole să ia măsuri ferme și operative în vederea înlăturării din mers a oricăror deficiențe constatate. Să ne referim la cîteva din cifrele cuprinse în situația operativă.Pină In seara zilei de 3 martie a.c. au fost pregătite circa 6 Ia sută din suprafața totală, 40 la sută din cea destinată culturilor din urgența I și au fost semănate 5 la sută din totalul suprafeței, ceea ce înseamnă 43 la sută din urgenta intii. Deși cooperativele agricole au cea mai marc suprafață de insămințat — 154 607 hectare — in comparație cu i.A.S. — 91 240 hectare — realizările diferă : 4 Ia sută la C.A.P. și 7 la sută la I.A.S. din totalul însă- mînțărilor, iar la cele din urgența întîi — 33 la sută in cooperativele agricole, fată de 53 la sută în întreprinderile agricole de stat. Diferențe mari se înregistrează insă si între unități agricole din cadrul a- celuiași consiliu agroindustrial, dar și între consilii agroindustriale vecine. Să ne referim la. pregătirea terenului. In unitățile din consiliul agroindustrial Dragoș Vodă lucrarea s-a efectuat in proporție de 51 la sută, în timp ce în cele din consiliul agroindustrial Dragalina — nu-

Dacă exemplul bun arEste firească, astăzi, cerința de sporire a eficienței economice în toate sectoarele de activitate. Dacă in urmă Cu cîțiva ani o serie de cooperative agricole de producție din județul Suceava mergeau din planificare cu pierderi în sectorul zootehnic, in prezent în multe unități situația esta schimbată in bine. Sigur, aceasta se datorește schimbării opticii consiliilor de conducere ale unităților agricole. care au început să acorde o a- tenție tot mai mare desfășurării corespunzătoare a activității in acest sector. Totuși, se mențin încă diferențe mari intre o cooperativă și alta. Situație cu atit mai anormală cu cît condițiile de care dispun sint aceleași. Plecind de la această realitate, am urmărit cît se cheltuiește pentru producerea unui litru de lapte in fermele zootehnice din două cooperative agricole de producție vecine-: Arbore și Emil Bodnaraș.Cooperativa agricolă de producție Arbore dispune de terenuri reci, acide, cu un grad de fertilitate mai scăzut. Cu toate acestea, de cîțiva ani unitatea obține beneficii, din care o parte provin din activitatea in zootehnie. Si dacă pe ansamblul zootehniei primele beneficii, in valoare de 334 000 lei, au fost realizate in 1985, în sectorul vaci cu lapte se înregistrează beneficii încă din 1975. Dar. comparativ cu 1975. acestea sint în prezent de 10 ori mai mari. In aceeași perioadă, venitul mediu lunar realizat de un îngrijitor a crescut de la 1 850 lei la 3 270 lei. De unde provin aceste beneficii 7 In primul rind, din sporirea considerabilă a producției de lapte, care în 1975 a fost de 1 633 litri pe cap de vacă, iar fn 1988 de 4 875 litri. In timp ce costul unui litru de lapte a cunoscut creșteri nesemnificative, de la 2,25 lei la 2,47 lei, adică cu mult sub prețul de valorificare. •Baza producțiilor mari o constituie aici buna îngrijire șt furajarea hores- punzătoare a animalelor. Pentru un efectiv total de 917 taurine și peste 1 200 ovine, In toamna anului trecut au fost depozitate 1 380 tone fin. 3 900 tone suculente și 1 350 tone grosiere. Astfel, in prezent se asigură, in medie, zilnic, 14 unități nutritive și 1 350—l 400 grame proteină brută di- gestibilă la fiecare vacă. Animalele sint lotizate și individualizate, iar furajarea se face diferențiat, în funcție de starea lor fiziologică, incit să se obțină producția maximă in perioada de 120—130 zile după fătare. Furajarea esta deci stimulativă. Ilră- nirea și Îngrijirea corespunzătoare au făcut ca starea de întreținere și de producție a animalelor să fie foarte bună. In prezent, din cele 600 taurine efectiv matcă, 458 sint gestan- te, majoritatea în fază avansată. Deci curba fătărilor va atinge virful în această perioadă, adică in martie— aprilie, după care va urma ieșirea la pășunat și se va putea obține maximum de producție. Este vorba aici de valorificarea optimă a potențialului productiv al animalelor. Un alt element cu valoare de experiență ce trebuie reținut este acela că In efectivul matcă sint puține taurinele care au vtrsta de peste 10 ani. Pentru că reproducției și selecției li se acordă atenția cuvenită. In 1938, indicele de 

mai 4 la sută. Frăsinet — 21 la sută, iar Ulmeni — 13 la sută. Diferente mari intre consilii agroindustriale vecine se înregistrează, aproape iară excepție, și la semănatul culturilor din urgența intii : Dragoș Vodă — 29 la sută, iar DragaUna, — 1 la sută ; Chirnogi 20 la sut.T. țjiar Ciocănești — 1 la sută : Funduleti — J6 la sută, iar Fundeni — 1 la sută. Campania însămintărilor de primăvară a inceput in jurul datei de 20 februarie. Au trecut deci 12 zile de a-
CĂLĂRAȘI:

Măsuri prompte pentru înlăturareu 
intirzierilor Iu semănut

tunci, timp în care au fost pregătite numai 6 procente din suprafața planificată pe total și au fost semănate numai 5 procente.în fața acestei situații se pun cel puțin 3 întrebări : 1) De ce nu se respectă viteza zilnică planificată la efectuarea lucrărilor agricole? 2) De ce există asemenea diferențe intre unități agricole vecine? 3) Ce măsuri se impun și s-au luat pentru eliminarea deficiențelor ? Am solicitat răspuns la aceste întrebări în primul rind tovarășei Florica Pascu. director cu producția vegetală la diretția agricolă județeană : „Fără îndoială este vorba de slaba organizare a muncii, în special la nivelul fermelor. în această direcție, vina principală o poartă specialiștii din unitățile agricole respective, cei de la consiliile agroindustriale și, nu în ultimul rind, noi, cei de la direcția agricolă județeană, care răspundem și de consiliile agroindustriale unde sint asemenea rămineri in urmă. Adevărat, au existat unele goluri în aprovizionarea cu motorinȘ. Comandamentul județean al agriculturii a 

natalitate a fost de 89 la sută, față de 86 la sută planificat. Cooperativa are astfel posibilitatea ca, din pră- silâ proprie, să înlocuiască treptat tot efectivul matcă numai cu animale cu potențial productiv ridicat. Anul trecut. de exemplu, au fost trecute la turma de bază 150 de juninci ges- tante și au fost vîndute altor unități peste 200 vițele de reproducție.Toate acestea se pot realiza numai de oameni harnici și pricepuți. Aici, incepind de la președintele cooperativei agricole, care s-a implicat profund în' activitatea fermei zootehnice, continuind cu șeful fermei și pină la Îngrijitori, toată lumea iși face datoria. Stabilitatea și, pe această bază, experiența, cunoștințele bogate pe care le posedă sint esențiale îa ingrijitorii care, in majoritate, lucrează de peste 15 ani, cu toții constituind un bun exemplu pentru mai
Față în față, două coope
rative agricole : una care 
oleră rezultate apreciate, 
iar alta „explicații" de prea 
multă vreme admise de or

ganele în drept

tinerii Maria Lelcu, Liliana Pahome, Vasile Ciobicâ, Elena Petraru, absolvenți ai liceului de specialitate, încadrați ca îngrijitori la ferma zootehnică a cooperativei.Care este situația zootehniei in cealaltă cooperativă agricolă ? Deși se află in hotar cu C.A.P. Arbore și are terenuri mai bune ca aceasta, la C.A.P. Emil Bodnaraș nu numai sectorul zootehnic, ci unitatea in ansamblul ei continuă să fie nerentabilă. Adevărul este că aici a scăzut interesul conducerii cooperativei șl specialiștilor pentru zootehnie. Dacă în 1985 șl 1986 cooperativa agricolă se situa printre primele 10 unități din județ in ceea ce privește producția medie de lapte pe vacă, acum a ajuns undeva in ultima parte a clasamentului. în 1988, de exemplu, producția a fost de numai 2 084 litri pe vacă. Deci cu 2 791 litri mai puțin de la fiecare vacă decit obțin cooperatorii din Arbore. Fapt este că producția este mică, dar cheltuielile care se fac pentru o vacă sint aproximativ aceleași, fie că aceasta este sau nu este productivă. Astfel, costul unul litru de lapte a fost aici de 3,23 lei, in timp ce prețul de vin- zare realizat a fost doar de 2,61 lei pe litru, datorită densității mai mici, acidității mai mari șl purității mai scăzute a laptelui.Care sint cauzele depășirii cheltuielilor planificate ? Fără a ne propune prezentarea amănunțită a tuturor cauzelor, precizări) că producția mică, așa cum se știe, ridică mult costul unui litru de lapte. De ce se obține însă o producție lașa de mică? In cele trei ferme zootehnice ale cooperativei agricole se cresc 1 396 taurine, precum și 1 100 oi. Motivația că suprafața destinată bazei furajere 

analizat situația însămințărilor și a stabilit ca toți membrii comandamentului județean, toate, cadrele de partid și specialiștii să iși desfășoare activitatea în unitățile agricole, cu precădere in ceje unde se înregistrează rămineri in urmă la semănat".Iată și alte răspunsuri la întrebările noastre, date de Viorel Savu, secretar al biroului executiv al Consiliului popular comunal Dragalina, unde însămințările abia au început : „Nu cunosc situația la insămînțări — întrebați pe ingi- nerul-șef al consiliului agroindustrial. Acum eu mă ocup de alte probleme". Ne adresăm deci tovarășului Octavian Movilaru. organizatorul de partid ăl consiliului a- groindustrial: „Incepind de azi vom trece cu toate forțele la pregătirea terenului și la insămînțări. In prima urgentă avem de semănat 2 384 hectare. Dar abia acum am primit 3,5 tone motorină". Organizatorul de partid nu ne-a spus insă nimic despre modul cum a fost gospodărită motorina repartizată pe primele două luni ale anului.In alte locuri lucrările au în- tîrziat deoarece cadrele de conducere și specialiștii nu și-au mutat centrul activității în cimp. De notat este că exact in aceste unități agricole rămase in urmă specialiștii direcției agricole plecați in control în ultimele zile nu au găsit in cimp, lingă mecanizatori la semănat, decit foarte puțini șefi de secții, alți specialiști, majoritatea motivînd că au avut diferite ședințe, așa cum a fost cazul la Ciocănești, Grădiștea, Ulmeni, Fundeni ș.a. Iată deci care sint adevăratele cauze care duc la un ritm de lucru încă necorespunzător, cauze care trebuie inlăturate grabnic.
Mihail DUMITRESCUcorespondentul „Scinteii"

fi urmat...de aici este mică e valabilă și pentru cooperatorii din Arbore. Numai că la cooperativa agricolă de aici producția de furaje la hectar a fost cu aproximativ 59 la sută mai mică decit s-a obținut anul trecut la cooperativa agricolă din Arbore. Și aceasta deoarece ei nu au aplicat1, ca vecinii lor, îngrășăminte organice pe aceste suprafețe. Din această cauză, pentru un efectiv mai mare de animale decit la C.A.P. Arbore s-au depozitat numai 1 086 tone fin, 2 900 tone suculente și 1 763 tone grosiere, asigurindu-se în prezent doar aproximativ 7 unități nutritive și in jur de 600 grame proteină brută digesti- bilă, zilnic, la fiecare taurină. Adevărul este că acum unitatea a inceput să cumpere fin din localitățile situate in zona montană a județului, mărind și mai mult cheltuielile cu furajarea. Nu se poate asigura, așadar, nici structura corespunzătoare a furajelor, administrindu-se cantități prea mari de borhoturi, care influențează negativ atit starea fiziologică a animalelor, cit și producția de lapte. Președintele cooperativei agricole de producție ne spunea că de fapt numărul mare de vaci neproductive este acela care influențează negativ producția totală și costurile. Și se pare că acesta este adevărul. Dar de ce 34 la sută din taurine sint neproductive î Pentru că multe animale sint bătrine, avînd peste 10 ani, iar altele sint infecunde datorită rațiilor neechilibrate, de care vorbeam mai sus, și îngrijirii lor necorespunzătoare. Datorită mai ales acestor cauze, indicele de natalitate a fost de numai 67 la sută, iar totalul pierderilor prin mortalitate și sacrificări în situații deosebite a fost mult peste normal. In această situație nici reînnoirea efectivului matcă nu se poate face normal, ritmic. In 1988 trebuiau trecute la turma de bază 270 vițele. Slaba furajare și îngrijirea necorespunzătoare au împiedicat dezvoltarea ' lor șt atingerea greutății normale pentru a fi trecute la reproducție. Astfel, au fost trecute la turma de bază numai 116 capete. Se mai poate vorbi în asemenea situație de potențial productiv ridicat ? In ceea ce privește oamenii, la fermele Bâdeuți și Milisăuți a fost o fluctuație mare a șefilor de fermă, iar lipsa de exigență a unora a favorizat scăderea răspunderii în muncă a multor Îngrijitori. Acum lucrurile au fost puse oarecum în ordine, dar actualii șefi ai celor trei ferme trebuie să urmărească respectarea riguroasă a programului de grajd și îngrijirea corectă a animalelor în vederea îmbunătățirii stării lor.Iată deci două unități care au practic aceleași condiții, dar una oferă rezultate bune și foarte bune, iar alta numai „explicații", pe care organele agricole și organele de partid, și in primul rind adunarea generală a cooperatorilor, respectiv cooperatorii de aici, le privesc cu indulgentă. cu prea multă indulgentă, de prea multă vreme. Concluziile sint la îndemîna cooperatorilor, a organelor agricole.
Sava BEJ1NAR1Ucorespondentul „Scinteii*
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STRATEGIA REALISTĂ, DE AMPLĂ PERSPECTIVĂ 
A NOII REVOLUȚII AGRARE

Gînduri și fapte care dau expresie puternicei angajări revoluționare de a înfăptui 
exemplar mărețele programe de dezvoltare a agriculturii socialiste

Este de neconceput să gindim că s-ar fi putut realiza marile 
progrese în agricultura românească fără sectorul socialist de stat 
și cooperatist, că am fi putut obține creșterea puternică a producțiilor 
și să ajungem, în satele și unitățile care au pășit acum 40 de ani 
printre primele pe calea 
9 000 kg. grîu și orz la
30000 de kg. de porumb știuleți la hectar! înseși aceste rezultate 
demonstrează cu puterea 
justețea organizării socialiste a agriculturii în țara noastră!

cooperativizării, la producții de 8000- 
hectar, de peste 20000 pină ia aproape

faptelor, a realităților superioritatea și

NiCOLAE CEAUȘESCU

Prezentul confirmăAvem astăzi posibilitatea să yorbim tot mai. mult despre marile prefaceri petrecute în viața satului, în munca noastră, a cooperatorilor, realitățile concrete din fiecare așezare rurală, din fiecare unitate agricolă, constituind dovada cea mai grăitoare că prin consolidarea proprietății cooperatiste au crescut și posibilitățile noastre de ridicare a producțiilor agricole. Am pornit de la recolte incredibil de mici. Comparindu-le cu producțiile obținute ,în ultimii ani de unitatea noastră, 10 200 kg,porumb boabe la hectar, 5 400 kg griu la hectar, 6 20u kg orz la hectar, peste 3 100 kg floarea- soarelui la hectar, este inutil să mai apelăm și la alte exemple pentru a contura drumul permanent ascendent parcurs perativa noastră.Pe locul celor două ateliere care funcționau muri, unul de fierărie de curelărie, s-au înălțat moderne, bine dotate din de vedere tehnic, au luat hale de reparații, un sector zootehnic pus la punct pină la cel mai mic amănunt. Spun aceasta cu mindrie’ pentru că eu mun-

de coo-modeste pe vreți altul secții punct ființă

justețea căii alesecesc in cadrul fermei zootehnice, o fermă de elită, cu o producție medie de peste 5 300 litri lapte. In aceste condiții, muncind mai mult, muncind mai bine, beneficiind de tot ceea ce avem nevoie în activitatea pe care o desfășurăm, și cîștigurile noastre au crescut simțitor, aceasta re- flectîrrdu-se in nivelul nostru de trai. Iată, eU, de pildă, in anul 1988 am realizat 768 norme, am muls 970 hectolitri lapte, iar la lotul de vaci de care îngrijesc s-au obținut 22 de viței. Rezultatele mele au fost răsplătite pe deplin, pentru aceasta primind peste 52 000 lei și produse agricole reprezentînd 625 kg porumb și peste 700 kg griu. Alături de ceilalți cooperatori din Castelu. stimulați de noile măsuri privind mărirea fondului de retribuire ' in natură, măsuri stabilite la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, sîntem hotăriți să muncim pe măsura condițiilor de care dispunem pentru 
a

animale mai multe. Sint convins, viața o dovedește continuu, că agricultura cooperatistă dispune încă de mari rezerve. Aici, la noi. ele pot fi valorificate mai ales în sectorul zootehnic. Locurile noastre permit dezvoltarea unei zooteh- nii puternice, moderne. Efectivele unității se ridică acum la 900 bovine, în marea majoritate vaci cu lapte. 2 000 oi și 800 porci. Producția de lapte marfă obținută zilnic de la o vacă ecte in prezent de 7 litri. Zootehnia, cu o pondere de 40 la sută în producția globală a unității, ne-a permis să livrăm

anul trecut la fondul de stat 7 350 hl lapte și 132 tone carne, aducînd astfel o mare contribuție la obținerea unor venituri în valoare de 19 milioane lei. încheind anul cu beneficii.în comuna noastră, peste 90 la sută din casele gospodarilor* sint noi. Mîndre. trainice. Spre cinstea lor. a oamenilor, a muncii depuse împreună cu familiile în cooperativa agricolă de producție.
Ioan MOLDOVAN
președintele C.A.P. Mirăslău, 
județul Alba

0 consecventăUrmînd cuvlntul partidului, consecventa sa linie politică, u- nind laolaltă pămintul si puterea brațelor, cooperatorii din Buzoiesti și-au clădit viitor si bunăstare, șchimbind din temelii înfățișarea localității lor. a propriilor gospodării. Averea obștească a sporit vertiginos. De la 30 000 lei, cît valora ea la inființare. s-a ajuns azi la 38 milioane lei. Dispunem de 8 grajduri noi pentru cele 900 bovine si 250 ovine, de un inventar de utilaje agricole ce ne dă posibilitatea să lucrăm pămintul dună cele mai noi și ciente reguli agrotehnice.Si cooperatorii din comuna Buzoiesti sint puternic stăpimți de bucurie și mulțumire față de măsurile privind retribuirea in natură și îmbunătățirea actualului sistem de retribuire acord global in cooperativele gricole de producție stabilite Comitetul Politic Executiv propunerea mult stimatului nostru conducător de partid și de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aceste măsuri, cu totul deosebite. arată grija permanentă a partidului și statului nostru, personal a tovarășului secretar

eii-

în a- de la

Drumul deschis spreSînt multe care ilustrează în mai convingător transformări din și localității noastre — asemenea satului românesc. în general — determinate de transformarea socialistă a agriculturii, în primii ani după constituirea cooperativei oamenii lucrau pămintul așa cum se pricepeau, mecanizarea era insuficientă. Recoltele în aceste condiții erau destul de modeste : 1 000— 1 200 kg grîu, 1 800—2 000 kg porumb. 800 kg floarea-soarelui pe fiecare hectar. Dar oamenii nu au dat înapoi. Ștacheta producțiilor a ajuns in medie, la hectar, la peste 20 tone porumb știuleți. 5 500 kg grîu, 6 000 kg orz. 3 640 kg floarea-soarelui, recolte realizate constant în ultimii ani. Ca răsplată a rezultatelor obținute, cooperativa noastră a fost distinsă „Erou re“ șl liste", Iii. Acum, unitatea care

datele și faptele modul cel profundele viața unității

cu înaltele titluri de al Noii Revoluții „Erou al Muncii cu alte ordine și Agra- Socia- meda- a por-

Mindri de ceea ce am realizat,

munca noastrămai exigenți cuîn urmă cu trei decenii, cînd ne-am reunit păminturile in coperativa agricolă, știam că zestrea noastră comună o să crească, dar nu bănuiam că într-un timp atît de scurt vom progresa atît de mult. Căci, iată, averea obștească a cooperatorilor de la Osica de Sus, deci a noastră, a tuturor, a crescut în această perioadă de circa 7 ori, ajungînd la peste 35 milioane lei. Dar nu numai averea obștească a înpegistrgt ..  -------- . ----------pwțeastă creștere spectaculoasă, ;i,jle 7, ori, producția globală pe cî totul, producțiile, veniturile, ~------------ ---------- ------------------ ‘
grija fată de cel . tt bunăstarea.‘ ' Noi, cooperatorii din ‘Osica deSus, am avut in două rinduri marea bucurie de a-1 avea in mijlocul nostru pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. Atunci. în aprilie 1981. apoi în 1985. ne-a îndemnat să muncim pămintul ca la carte, aplicînd cuceririle științei în agricultură, făcînd din aceasta o știință. Așa am și făcut. îndrumați de comitetul județean de. partid, am Învățat să stăpînim și să aplicăm tehnologii moderne, am scarificat și amendat toată suprafața — acum am reluat ciclul acestor lucrări —, am aplicat asolamen- te, am încercat mai întîi unele soiuri și tehnologii pe loturi demonstrative și apoi le-am extins în toată unitatea. Așa am trecut „bariera" celor 8 000 kg la cereale porumb ne-am

obține producții cit mai mari.
Elena OPRICA
țărancă cooperatoare, C.A.P. 
Castelu, județul Constanța

linie politică

tone la hectar — nivel pe care ne-am propus să-1 depășim cu mult în acest an întrucit vom intra cu o mare suprafață a- menajată în sistemul de irigații Terasa Caracal. Am înființat’și dezvoltăm industria mică, prin care valorificăm . superior și mai eficient produsele agricole obținute in unitate, valoarea producției obținute pe a- ceastă cale ajungînd ia 6 milioane lei. Iar.dacă averea obștească a sporit, cum arătam.
general, muncesc să obținem si în acest an rezultate bune."în anul 1988 am obținut o producție de 8 250 kg gnu la hectar. întrunind astfel condițiile acordării înaltului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Rezultate apreciabile au fost înregistrate i și la cultura orzului și porumbului. Sint producții nemaiîntilnite pină acum pe pămintul unității noastre și care iși au izvorul in indicațiile iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, vizitindu-ne cooperativa in toamna anului 1986. ne-a îndemnat să îndrăznim mai mult și să năzuim către producții din ce în ce mai mari. Și am îndrăznit muncind mai bine, împletind mai strins știința cu practica. Firește, nu ne vom opri aici. Sintem convinși că munca în cooperativă este singurul drum de urmat pe calea bunăstării.

pămintul. ne îndeamnă

Marian CIOBOATA 
inginer-șef la cooperativa 
agricolâ de producție Buzoleștl, 
județul Argeș

realizări și mai mari nit la drum cu cîteva perechi de boi și unelte simple dispune de o avere obștească de aproape 60 milioane lei. Acesta este drumul plin de satisfacții pentru noi, țăranii, drumul marii proprietăți socialiste, drumul bunăstării. Pe acest drum va trebui să mergem și in continuare. Ne-am angajat recent, în adunarea generală, să obținem in acest an. in medie, la hectar peste 16 000 kg porumb boabe. 8 000 kg la griu și orz, 66,6 tone sfeclă de zahăr, 4 000 kg floarea-soarelui. Numai aș."., punind mai bine în valoare pămintul, priceperea și hărnicia celor care îl lucrează, vom putea răspunde prin fapte grijii permanente a partidului și statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătățirea continuă a nivelului de trai, grijă materializată și prin recentele măsuri privind perfectionarea sistemului de retribuire in natură.
Constantin CATRUNA 
președintele C.A.P. Moșteni- 
Furculești, județul Teleorman

Sintem datori să valorificăm și mai bine 

resursele agriculturii cooperatisteUnirea forțelor satelor, proprietatea socialistă-cooperatis- tă, sprijinul material permanent și deosebit de prețios primit din partea statului au fost mănoase pentru agricultură. în cooperativa noastră a- verea obștească a crescut de peste 10 ori. Numai in ultimii 12 ani i s-au adăugat din roadele muncii 22 milioane lei. Producțiile din anul trecut, de 4—5 ori mai mari decit cele realizate în primii ani de activitate ai unității, ne-au arătat ce potențial au păminturile noastre, nu dintre cele mai bune, și ne-au insuflat dorința de a obține in 1939 recolte și mal mari. Este aceasta dovadaV________________________________________

a superiorității socialiste asupra individuale. De-

care o realizăfn anual a crescut, ■îp. aceeași perioadă, de peste 12 ort. ajungînd la 33 milioane lei anul trecut.între timp și noi am devenit cu totul alții. Ne-am îmbogățit cunoștințele profesionale și politice, am învățat și învățăm mereu de la cadrele noastre tehnice, de la specialiști, avem altă gîndire. Iată, eu,, femeie fiind, sint șefă de echipă la ferma nr. 1 vegetală și deputată în consiliul popular județean. Ce eram noi, țăranii, pe vremuri se știe bine. De aceea, muncim cu toată dăruirea și priceperea, sporind bogăția unității, iar prin aceasta și pe noastră. a

păi oase, apropiat iar la de 20
Elena VARZARU
membru cooperator.
C.A.P. Osica de Sus, 
județul Olt

Succese mari, darzile do- despre agricoleAm răsfoit în aceste cumentele care vorbesc activitatea cooperativei de producție din comuna noastră. Aproape că nu-mi vine să cred cum am început acest drum în 1952. Recoltele la grîu nu depășeau în medie 1 100 kg la hectar, iar la porumb 2 250 kg. Producțiile realizate in ultimii ani au făcut ca unitatea noastră sâ fie distinsă cu titlul de „Erou al Muncii Socialiste" (1974) și cu alte inalte ordine ale țării. In această perioadă am avut cinstea ca unitatea noastră să fie vizitată de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. Aceste vizite au constituit pentru membrii cooperativei agricole de producție, pentru toți cetățenii comunei evenimente cu adevărat istorice. Conducătorul partidului și statului nostru ne-a felicitat pentru ceea ce am realizat in dezvoltarea unității, pentru creșterea producțiilor agricole și în același timp ne-a adresat în-

Și mari posibilitățidemnul de a gospodări mai bine pămintul, de a-1 lucra după norme și tehnologii moderne. Și intr-adevăr, prin eforturile membrilor cooperatori, ale mecanizatorilor, cu ajutorul cercetătorilor de la stațiunea din Turda, care ne-au oferit soiuri și hibrizi de mare productivitate, am obținut anul trecut producții de 6 065 kg grîu la hectar, peste 7 300 kg porumb boabe, 32 tone cartofi, 24 000 tone legume, 7,5 tone cinepă la hectar, realizări care sint de 3—4 ori mai mari decît in anii de început ai activității cooperativei. Producția globală a ajuns la 24 milioane lei. Pe lîngă fermele vegetală, legumicolă și zootehnică, unde avem cadre de conducere cu pregătire superioară, am dezvoltat și un sector de industrie mică, cu o producție de aproape 2 milioane lei pe an.La adunarea generală pe care am avut-o recent, membrii cooperativei au apreciat măsurile adoptate de Comitetul Politic

indiscutabilă proprietății proprietății oarece unitatea noastră nu dispune de suprafețe întinse, are numai 1 850 ha de buna gospodărire se pune la noi forță. în actualul prafața arabilă a ha prin redarea unor terenuri neproductive, a- bandonate. Alte 28 hectare au fost viță mint ind tră, _______ _____mai mari, și ne străduim pentru aceasta, dar putem avea și

teren agricol, a pămintulul cu deosebită cincinal, su- crescut cu 35 in circuit aamenajate și plantate cu de vie. Avind pă- mai puțin, acestea fi- condițiile din zona noas- putem avea producții

„PRIMĂVARA" - pictură de Eugen PaladeExecutiv al C.C. al P.C.R. pentru stimularea muncii în agricultură. Colectivul unității s-a angajat ca in acest an, în cinstea marilor evenimente — Congresul al XIV-lea al partidului și a 45-a aniversare a zilei naționale a poporului nostru — să ridice producțiile la griu șl alte culturi la nivelul cerințelor noii revoluții agrare. Sîntem cu toții

preocupați zi de zi pentru ca activitatea pe care o desfășurăm să fie. mai rodnică, pe măsura posibilităților de care dispune agricultura noastră socialistă. Avem încă mari rezerve, insuficient valorificate.
loan GIURGIU
președintele C.A.P, Luna, 
județul Cluj

total 45 000 lei în numerar, 1 300 kg grîu, 1 500 kg porumb. Ne-am făcut casă nouă, cu tot confortul, iar în gospodăria personală creștem animale, surplusul de produse valorificîndu-1 la fondul de stat, obținînd și pe această cale venituri importante. Viața tuturor celor

peste 700 de cooperatori din Pe- sac a cunoscut același curs spre bunăstare. Dacă ar fi să o luăm de la început, tot în cooperativa agricolă ne-am putea găsi rostul și traiul omenesc.
Gheorqhe SALAJANțăran cooperator,
C.A.P. Pesac, județul Timiș

Averea obștească — baza bunăstării tuturorCooperativa agricolă de producție Bucov a luat ființă in noiembrie 1961. Anul de producție a început practic din primăvara lui 1962. Dar cu ce producții 7 Astăzi, cind rememorez drumul parcurs, aproape că nu-mi vine să cred. La griu nu am depășit 1 500 kg la hectar, la porumb 11’00 kg, la legume 18 000 kg, la orz 1 600 kg, iar la lapte de vacă 1 200 litri. Nici nu aveam cum să producem mai mult. Zece ani mai tîrziu ne-am aflat printre primii pe țară, iar din 1980 pină acum n-am cobo- rît de pe prima treaptă în întrecerea pe țară dintre cooperativele agricole de producție. A- ceasta explică de ce am obținut de trei ori înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", 'de două ori „Meritul Agricol" clasa I și o dată clasa a Il-a, alte numeroase distincții ce încununează munca celor peste 1 000 de peratori din Bucov.Cum nimic nu vine din parte decit din hărnicia cu
coo-altă care

folosim tot ceea ce avem, nici rezultatele noastre nu au un secret aparte. Munca în comun, gospodărirea cu maximă grijă a averii colective ne dau dreptul să credem într-un viitor pe măsura timpului ce îl trăim. La viitor ne gindim acum cînd cooperativa noastră obține 6 200 kg griu la hectar, 7 940 kg orz, 9 000 kg porumb boabe, 40 tone legume, 5 100 litri lapte. Acum, cind un cooperator ciștigă in medie 3 000 lei lunar, cind producția globală a ajuns la aproape 100 milioane lei, cind avem zeci și zeci de mașini agricole, cind fiecare cooperator are casă nouă.Noi, cooperatorii din Bucov, sintem hotăriți ca in acest ari șă realizăm recolte mari, să dobindim, prin rezultate superioare, inaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare".
Costlcă MIȘCA
„Erou al Muncii Socialiste", 
președintele C.A.P. Bucov, 
județul Prahova

Cel mai mare ciștig 

țăranului român

demnitatea

Dacă ar fi să o luăm de la inceput,

tot in cooperativăAm intrat în C.A.P. în primăvara anului 1952, împreună cu părinții și cei cinci frați, chiar în anul înființării cooperativei la noi. în total eram 56 de familii, iar averea obștească însuma doar cîteva zeci de mii lei. Făceam un pas hotăritor pentru viața noastră. Chiar din primul an. roadele muncii colective au fost bune. Producțiile mari au fost argumentele care i-au convins și pe cei ce mai stăteau încă de o parte. Și astfel, în 1959, comuna noastră a fost complet cooperativi- zată. Beneficiind de aportul unor specialiști cu pregătire superioară, producțiile au crescut an de an, ajungînd ca acum să realizăm, chiar în condiții climatice mai. puțin favorabile, peste 6 000 kg grîu la hectar,

ne găsim rostul17 000tone sfeclă de zahăr, 10 000 kg cinepă fibră, 45 tone tomate timpurii. Producții in creștere înregistrăm și in zootehnie, sector care numără azi 1 400 bovine (730 vaci și junlnci), față de 300 capete cite erau în anul 1960. An de an proprietatea socialistă s-a dezvoltat prin munca noastră unită, astfel că averea obștească a ajuns Ia peste 130 milioane lei. O dată cu aceasta au crescut și veniturile noastre, munca fiind organizată în acord global, iar retribuirea făcindu-se in raport de cantitatea și calitatea producțiilor obținute. în 1988, bunăoară, împreună cu soția, am lucrat în acord global la culturile de cereale, de plante tehnice și de legume, primind in

kg porumb știuleți, 47

Cooperativa agricolă de producție Gurbănești poartă și ea însemnele specifice marilor transformări pe care munca înfrățită a oamenilor le-a așezat an de an la temelia vieții noastre tot mai îmbelșugate, a sporirii contribuției noastre la înflorirea patriei." la bunăstarea întregului popor. Am pornit cu aproape 30 de ani in urmă de la o modestă avere obștească de 125 000 lei și am ajuns la 130 milioane lei. Dar ceea ce trebuie evidențiat în primul rind — și care nu mai are termen de comparație — este țăranul român. Ca președinte al acestei cooperative de mai-bine de 25 de ani și care am cintărit cu grijă și nu o dată cu emoție rezultatele obținute in producție, pot spune că cel mai mare succes, cel mai important ciștig al cooperativizării agriculturii îl constituie demnitatea țăranului. Omul care altădată era mereu cu căciula in mină trăiește azi sentimentul certitudinii pentru ziua de azi și pentru cea de miine, mindria contribuției sale la înălțarea țării.Numai în anul 1988 țăranii cooperatori de la noi au primit pentru munca lor peste 13 milioane lei și peste 1 550 tone

grîu șl porumb, precum șt 35 tone zahăr ; unitatea noastră predind la fondul de stat 42 358 tone porumb, grîu, floa- rea-soarelui, sfeclă de zahăr, soia, fasole, precum și 13 005 hectolitri lapte. 300 tone carne și 8 tone lină. în vitrinele noastre cu onoruri și Înalte distincții strălucesc azi titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare". două steluțe de „Erou al Muncii Socialiste", de două ori „Ordinul Muncii" clasa I. de 7 ori „Meritul Agricol" clasa I și încă multe altele. Dar cea mai importantă distincție primită este dialogul purtat alei cu cel mai iubit fiu al națiunii, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prezent in mijlocul, nostru de mai multe ori, cel mai recent în septembrie anul trecut. De fiecare dată, recomandările și indicațiile date au constituie pentru puternic îndemn mănosului pămintlui roade tot mai bogate.
constituit și noi cel mai de a smulge al Bărăganu-

Dinu DANILIUC
președintele C.A.P. Gurbânești, 
județul Călărași

Rezultatele cercetării

in marea

mii tone

32600
CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE CEREALE

IN ANII CONSTRUCȚIEI 
SOCIALISTE

PENTRU 
CREȘTEREA 
forței 
PRODUCTIVE

S AU INVESTIT 
aproape

în unitatea noastră există, de mai mulți âni, o deosebită emulație pentru promovarea noului, pentru aplicarea fiecărei tehnologii cit mai apropiat de cerințele prevăzute in literatura de specialitate. Expresia „ca la carte" nu mai este de multă vreme o figură de stil — ea are corespondent in tot ceea ce întreprindem. An de an am ridicat calitatea lucrărilor. Vizitele tovarășului Nicolae Ceaușescu in unitatea noastră, indicațiile și orientările concrete, de mare deschidere și de adîncă pătrundere a lucrurilor, au constituit pentru colectivul nostru direcții fundamentale de muncă și luptă in vederea creșterii producțiilor la nivelul cerințelor noii revoluții agrare. Astfel, pornind de la îndemnul secretarului general al partidului de a dezvolta activitatea de cercetare agricolă pe lingă unitățile cu rezultate bune și experiență bogată, am trecut cu și mai multă atenție la urmărirea modului în care se comportă anumite soiuri și hibrizi pe loturile experimentale. în toamnă, am pus sub brazdă, pe aceste loturi, 12 soiuri de griu, iar la porumb vom urmări îndeaproape și vom analiza, pe baza datelor comparative, evoluția a 5—6 Hibrizi tardivi și se- mitardivi. S:ntem la curent cu tot ce apare nou in munca de cercetare te, ținem Institutul șoara, cu din Lovrin, cu Centrul de încercare a soiurilor din Arad, dar nu ne putem baza doar pe ceea ce ne oferă ele, ci continuăm noi înșine, aici, în unitate, să cercetăm felul în care un soi sau altul corespunde condițiilor de la Pecica. Faptul că am du-

din țară și străinăta- o legătură strinsă cu agronomic din Timi- Ștațiunea de cercetări

— operativ aplicate 
producțieblat și triplat producțiile în ultimii ani, că din 1984 încoace realizăm constant producții medii la hectar de peste 8 000 kg griu și orz, peste 20 000 kg po- rurAb știuleți, 50—60 tone sfeclă de zahăr, pe’ste 3 0Q0 kg soia, că la lapte nu coborîm sub 4 500 litri pe cap de vacă sau că ne autofinanțăm de multă vreme este, in ultimă instanță, rezultatul schimbărilor de mentalitate, al eforturilor îndreptate spre asimilarea și aplicarea riguroasă a rezultatelor din cercetare, a experienței înaintate.Oamenii noștri sint mindri de ceea ce au realizat in anii a- griculturii socialiste, cheltuind pentru dezvoltarea unității, numai in acest cincinal, peste 15 milioane lei. Așa cum s-a remarcat și în recenta adunare generală, cooperatorii sint conștienți că munca lor a fost amplificată de avantajele oferite de proprietatea colectivă asupra pămintului, a întregii baze materiale ce constituie averea noastră comună, ajunsă la peste 65 milioane lei. Lucrarea pămintului cu mijloace moderne, gruparea mașinilor în formații mari, dirijarea operativă a forțelor mecanice și umane spre punctele de lucru, mai buna supraveghere a calității muncii prestate de fiecare, îndrumarea asigurată de specialiști, accesul la cuceririle științei agrotehnice — iată atributele care au dat sensuri noi muncii din unitatea noastră, de fapt întregii activități din agricultura socialistă a patriei.

Nicolae VAS1LESCU
președinte și inginer-șef 
la C.A.P. „Ogoru" Pecica, 
județul Arad



>AGINA 4 SCINTEIA — duminică 5 martie 1989

44 DE ANI DE LA INSTAURAREA GUVERNULUI REVOLUȚIONAR-DEMOCRATIC DE LA 6 MARTIE 1945

STRĂLUCITĂ BIRUINȚĂ A POPORULUI 1N DESFĂȘURAREA
PROCESULUI REVOLUȚIONAR 1N TARA NOASTRĂ

Cu 44 de ani in urmă, la 6 Martie 145. istoria contemporană a tării a însemnat o nouă si strălucită vic- >rie a poporului, condus de partid, t lupta necurmată pentru implinirea not idealuri care au luminat din lincuri de vreme țxistența sa : lealurile dreptății și justiției soci- e. ale independentei si demnității ationale. ale păcii si dezvoltării, istaurarea. in. acea memorabilă zi. guvernului revolutionar-democra- c. cu pronunțat caracter muncito* isc-tărănesc. condus de omul politic itriot dr. Petru Groza, a Încununat rintr-o măreață biruință populară irsul noii istorii a tării, inaugurat i august h944. a deschis noi si largi izonturi adinciril procesului revo- ționar. așezind temelii trainice mtiinuei ascensiuni si amplificări acestuia. Asa cum subliniază ivarășul Nicolae Ceaușescu, „Vic- 
•ria de la 6 Martie 1945 a însemnat 
n moment de cotitură in desfășu- 
irea procesului revoluționar din 
Urla noastră, deschizînd calea Inlă- 
irării pentru totdeauna de la con- 
acerea țării a claselor exploatatoa- 
; și instaurării depline a puterii 
iporuiui, a unor profunde trans- 
rmări cu caracter democratic, a în- 
ptuirii victorioase a revoluției so- 
aliste si trecerii Ia construcția so- 
alismului in România1*.Aniversarea zilei de victorie de la Martie 1945 are loc in condițiile care întregul popor tntlmplnă. in muncă rodnică si noi fapte de irnlcie. prin unitate de gind si ntire, mărețele evenimente ale estui an — împlinirea a patru denii si jumătate de la victoria re- lutiei de eliberare socială si națio- lă. antifascistă si antiimperialistă Congresul al XIV-lea al partidu- i — aducînd astfel înaltă cinstire odului strălucit în care Partidul imunist Român și-a Îndeplinit iși îndeplinește misiunea isto- :ă pe care ți-a asumat-o, a organiza si uni puterile energiile poporului, de a*l con- ce neabătut spre înaltele piscuri » civilizației socialiste si comu- s te.[ntr-adevăr, partidul comunist a st forța politică a cărei vastă ți sținută activitate s-a aflat la teme- evenimentelor de acum 44 de ani. lăuzit de marile lecții ți învăță- nte ale trecutului, care arătau că ‘ăptuirea aspirațiilor și vrerilor ui popor trebuie să fie, spre a tea dăinui prin vreme, rodul luptei >prii, partidul comunist a elaborat acei ani o strategie politică suplă, emeiată pe analiza aprofundată a di taților, a raporturilor de forte, a

elaborat un program concret de acțiune, unind intr-un singur șuvoi energiile revoluționare ale poporului, aslgurînd, pe această bază,' un curs ireversibil, continuu ascendent evoluției evenimentelor social-politice.Sub conducerea partidului comunist. in lunile care au urmat actului de voință și demnitate qațională de la 23 August 1944, poporul român a soluționat mari și complexe sarcini, a depășit greutăți ce păreau — și nu fără îndreptățire — de nebiruit, a răspuns unor multiple și dificile solicitări, dovedind uriașe resurse de energie revoluționară, de simțire patriotică, de înaltă răspundere pentru prezentul și viitorul României. Peste o jumătate de milion de ostași români se angajaseră în bătălia pentru eliberarea Transilvaniei de nord-est, pentru alungarea cotropitorilor hltle- rlști ți horthyști de pe acest străvechi pămint românesc, pentru lichidarea grabnică a tragicelor urmări ale dominației horthyste asupra a- cestei greu încercate părți a țării, continuind apoi greaua luptă pentru tnfrîngerea fascismului pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei. Economia românească — deși aproape secătuită de războiul și jaful hitlerlst — a asigurat acoperirea tuturor nevoilor și cerințelor frontului antihitlerist. S-a realizat o amplă încordare a puterilor națiunii, o largă desfășurare de energii pentru vindecarea rănilor războiului ți reconstrucția țării.„Generația anului intîi al libertății noastre**, cum cu îndreptățire a fost numită, a purtat, concomitent, ample bătălii revoluționare, sub semnul unei puternice dorințe de primenire din străfunduri a vieții social-politice a țării, de înnoire democratică ți prefacere în sens revoluționar a rînduielilor epocii. S-au făurit comitetele muncitorești în întreprinderi ; s-au înființat comitetele sătești sub conducerea cărora, după cum s-a spus in acea epocă, in multe dintre așezările rurale au început să fie scrise cu plugul, încă din toamna și iarna lui 1944, paragrafele noii legi agrare; s-au desfășurat mari mitinguri, adunări și demonstrații populare prin care sute și sute de mii de oameni au impus alegerea in fruntea unităților teritorial-admi- nistrative a unor noi autorități pe care le Investeau cu cele mai calde speranțe ale lor.Sub impulsul acestei uriașe presiuni populare, al acestei voințe Înnoitoare de nestrămutat, la 6 Martie 1945 a fost instaurat la cîrma țării guvernul dr. Petru Groza. Exercitate de un guvern ce reprezenta cu pre

ponderență clasa muncitoare și aliații săi, pentru prima dată in istoria contemporană a țării pirghiile puterii politice urmau să fie folosite in vederea elaborării și înfăptuirii unei politici noi, expresie a aspirațiilor și intereselor supreme ale oamenilor muncii. Prin aceasta, instaurarea guvernului revoluționar-democratic, cu pronunțat caracter muncitoresc- țărănesc, a reprezentat o prefacere profundă, fundamentală în Însăși esența puterii politice, in viața generală a societății românești. Că așa stăteau lucrurile a dovedit-o pe deplin evoluția ulterioară a evenimentelor, faptul că în perioada ce 
a urmat lui 6 Martie 1945 procesul revoluționar a străbătut etape noi, a urcat noi trepte, asigurîndu-se cucerirea întregii puteri politice de către clasa muncitoare și aliații săi, înlăturarea orinduirii Întemeiate pe asuprire și inegalitate socială, trecerea la edificarea societății noi, socialiste.In cursul unul amplu și continuu ascendent proces revoluționar unic, țara noastră a străbătut mai multe etape istorice, a parcurs un lung și glorios drum de muncă, de luptă, de împliniri. Un drum pe care lucrările' Congresului al IX-lea al partidului marchează un moment cu vaste și profunde înriuriri asupra întregii opere de construcție socialistă in România, începutul celei mai rodnice epoci din îndelungata existență a poporului român. Sub impulsul și cu contribuția determinante ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, învestit de forumul comunist din iulie 1965 cu suprema funcție de conducere în partid, s-a realizat în această perioadă regîndirea dintr-o perspectivă riguros științifică, creatoare a tuturor laturilor procesului de făurire a socialismului în țara noastră, s-au înlăturat cu curaj și consecvență șabloanele și dogmele care incorsetau gindirea vie, s-au elaborat și fundamentat ample strategii de dezvoltare economico-socială, pe măsura potențialului de creație al națiunii române, a marilor cerințe ale fiecărui moment istoric. Pe asemenea temelii s-au clădit, durabile, mărețele înfăptuiri ale acestei perioade : făurirea unei economii . naționale puternice, armonioase, moderne, dezvoltarea fără precedent a forțelor .de producție și amplasarea lor echilibrată pe întreg teritoriul țării, înflorirea științei, invățămintului, culturii, realizarea unor lucrări constructive de anvergură, înnoirea chipului așezărilor patriei, asigu-

rarea unei noi calități a muncii și vieții tuturor fiilor pămintului românesc. S-a îndeplinit astfel țelul celor care, in acel început* de martie 1945. visau să făurească o țară mindră. puternică, prosperă.Năzuiau, deopotrivă, oamenii acelui început de drum la edificarea unei Românii democratice, in care poporul să fie singur stăpin al avuției naționale, să-și făurească de sine stătător destinele. în anii care au urmat Congresului al IX-lea al partidului, cu aportul decisiv al tovarășului Nicolae Ceaușescu. s.-a instituționallzat un larg și eficient sistem de conducere democratică a societății, de participare activă a tuturor oamenilor muncii Ia elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru la adoptarea deciziilor economico-sociale. Este deosebit de grăitor în acest sens dialogul de lucru pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 11 poartă cu oamenii muncii, atit in cadrul unor forumuri naționale pe domenii de activitate. cit și in cursul vizitelor întreprinse In unități industriale și agricole, in institute de cercetare. în instituții de invățămint și cultură. Cu adevărat, în România de astăzi socialismul se edifică cu poporul și pentru popor, cu oamenii și pentru oameni. \Astăzi. în România socialistă, poporul iși făurește destinele potrivit legitimelor sale vreri șl Interese, este stăpînul avuției naționale. Țara noastră se afirmă azi in lume ca un faeftor de stabilitate politică, promotor activ al marilor idealuri ale popoarelor, al dezideratelor lor supreme de a trăi in pace și securitate, de a se dezvolta liber, de sine stătătoare. O susținută’ politică internațională, jalonată de inițiative și demersuri de larg răsunet, consacrate apărării păcii, realizării dezarmării, soluționării problemelor conflictuale numai pe bază de tratative. edificării unei noi ordini economice internaționale au adus României un larg prestigiu internațional, îndreptățitul renume de țară a muncii, țară a păcii.
Silviu ACHIM
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Tadrul generos, favorabtl 
rmării plenare a tălente- 

■ interpretative, creat de 
stivalul național „Cîn- 
ea României", s-a dovedit 
mulator și pentru forma- 
’.e muzieale profesioniste, 
isambluri cunoscute fi a- 
eciate. din toate centrele 
izicale ale țării, s-au 
curat de noi consacrări 
edițiile festivalului, al- 

e au luat ființă in acest 
mat de emulație. Practic, 

toate genurile muzicale 
pot cita formații cu pro- 

lioasă activitate, de la 
Trtetul de coarde — nuts al muzicii instrumen- 
e — la orchestra de ca
nă, ori de la formația 
■ală la cea specializată in 
itituirea muzicii vechi, 
că ar fl să ne referim 
mai la citeva evenimen- 
din ultima vreme ale 

’ții de concert, din Bucu
rii și din țară, ar trebui 
lintite performanța cvar- ului „Voces", al Filarmo- 
:ii „Moldova" din lași 
ujor Prelipcean, vioara 
Anton Diaconu, vioara 
Gheorghe Stanciu, vio- 
Dan Prelipcean, violon- 

). care a interpretat, la 
înalt nivel artistic, inte- 

ila cvartetelor pentru 
irde de Beethoven — ceea 
reprezintă, fără indoială. 

reușită rarisimă. A duce 
bun sfirșit. această inte- 

tlă (16 cvartete), cu opu
ri atit de pretențioase, in 
re ai de învins nu doar 
icultăți strict tehnice, ci 
asimilat și transmis con- 

igător un întreg univers 
pasiuni, stări sufletești, 

aricii, ambiții, victorii și 
ringeri, este, in sine, o 
rformanță, presupunind 

simț deosebit al con- 
ticției și cultură stilistică. 

• atunci cind actul ar- 
tic e săvirșit intr-un ip atit de scurt, intr-un 
■itabil maraton (șase con- 
■te în numai două săp- tnini), dovedind omoge- 
'ate, echilibru, culoare 
nbrală, subtilitate, de- 
re, firește, un eveniment 

referință. Anul trecut, 
cadrul „Serilor muzicale 

’ Universității din Bucu- 
>ti“ — o inițiativă lăuda- 
ă, care se cere continua- — cvartetul „Serioso" 
urnit așa după titlul unui 
artet beethovenian, op.in fa minor) realiza a- 
eași integrală. Qei patru 
izicieni. Radu Ungureanu 
loara I). Daniela Ișipcluc 
■oara II). Traian Ionescu 
lolă), Maria Amarinei 
eleanu (violoncel), in- 
elau in primăvara trecută 
rl admirabile. cu larg 
ou educativ, căci erau tot 
Ițea ocazii de evidențiere 
unor conexiuni culturale, înd ca invitați oameni de 
inți, literațl. actori.
Dintre formațiile bucu- 
ștene, reține in mod deo- 
bit atenția cvintetul de

suflători „Concordia", al 
Radioteleviziunii române 
(in alcătuirea actuală : Ioan 
Cațianis. flaut, Nicolae Va- 
sile. oboi. Petre Ignățoiu, 
clarinet, Nicolae Bănică, 
corn, Miltiade Nenoiu, fa
got, conducătorul forma
ției). care, in zece ani de 
activitate, și-a ciștigat un 
binemeritat prestigiu, in 
țară și in străinătate. Ar
monia plină de noblețe, e- 
chilibrul sonor, claritatea 
frazării, bogăția de nuanțe 
sînt reliefate la flecare a- 
parlție in .public a „Concor
diei". ansamblu cu o meri
tuoasă disponibilitate sti
listică (are in repertoriu 
peste 200 de lucrări, acope
rind toate epocile muzicale). 
O atenție deosebită este a-

forma- flat permament la cel

de secol XVI, culese din 
biblioteci din Alba lulia și 
Tirgu Mureș. La Cluf-Na- 
poca, contrabasistul Dorin 
Marc, membru al filar, 
monicii, a inițiat un 
.insolit cvartet de con- trabași, „Mobile".
ție surprinzătoare, unică în felul ei, alcătuită (nu 
numai) din instrumentiști la 
voluminosul, și pentru mulți 
marginalizatul, ca expresi
vitate, bas al orchestrei, ci 
din muzicieni de elită (Bo- 
tond Kostyăk, Lucian Ciori- 
ță. Alexandru Chiș și, de
sigur, Dorin ■ Marc), care 
reușesc memorabile mo
mente de rafinament tim
bral, armonie, cantabilita
te, ritm, care fac să cinte 
— tragic, liric, burlesc și,

Climatul 
performanței

cordată promovării muzicii 
contemporane, „Concordia" 
avind in palmares 47 de 
prime audiții absolute, între 
care multe piese de compo
zitori români. Promovarea 
muzicii românești reprezin
tă o preocupare constantă 
a formației, fie că e vorba 
de reactualizarea, prin pre
lucrări și transcripții ex
presive, a unor autori 
de altădată (loan Căianu, 
Daniel Croner sau Dimi- 
trie'Cantemir) sau de pie
se de compozitori con
temporani : Liana Ale
xandra, Cornelia' Tăutu, 
Mihai Moldovan, Marina 
Vlad, Doina Rotaru etc. Dis
tincție dovedesc cvartetul de coarde „Clasic" (Arcadie 
Zanca, Valeria Rădulescu. 
Alexandru Tomescu, Teo
dor Pașol), prezent zilele 
trecute cu un elocvent și a- 
trăgător program la Ateneu, 
și ansamblul de suflători „Omnia" (llie Voicu. llie 
Dornescu, Victor Simonov. 
Marin Soare, Sergiu Dobre). 
La Brașov activează o admi
rabilă formație de muzică 
veche, „Cantus Serenus". 
care reînvie temerar muzi
ca Renașterii și a barocului, 
unul dintre membri. Ecate- 
rina Hanke, fiind, după cite 
știm, singurul instrumen
tist care cintă. la noi. pe vioară barocă, instrument 
foarte dificil pentru muzi
cienii de azi, deprinși cu 
tehnica — diferită — con
temporană. O formație ase
mănătoare există la Cărei. „Collegium", specializată 
cu precădere In partituri

in mai multe rindurl, de o 
rara sensibilitate — con
trabasul.

Dar, se spune pe drept 
cuvint, laboratorul marelui 
ansamblu simfonic este orchestra de cameră. Aici, lu- 
crindu-se cu grupe mici de 
instrumentiști, se pot cul
tiva resursele tehnice și mai 
ales stilistice ale compo- 
nenților, evident cu condi
ția, importantă, a stabilită
ții acestora, se pot menți
ne „in formă" partidele de 
bază ale unei orchestre. Un 
ansamblu valoros, apreciat 
de mai mulți ani incoace. 
este „Quodlibet musicum", 
condus de Aurelian-Octav 
Ropat in alcătuirea căruia 
intră cițiva muzicieni 
din orchestra Filarmonicii 
„George Enescu" și, înde
osebi, mulți tineri.

Cu foarte puțin timp in 
urmă, un public numeros a 
avut ocazia să aplaude la 
Ateneul Român primul con
cert al unei noi orchestre 
de cameră, „Virtuozii din București", inițiată de unul 
dintre cei mai buni dirijori 
de astăzi, Horia Andreescu. 
Alcătuită în exclusivitate 
din instrumentiști ai Filar
monicii „G. Enescu", aceas
tă orchestră, care și-a dove
dit înalta muzicalitate încă 
de la primul concert, primit 
cu entuziasm, reprezintă 
finalizarea unei valoroase 
inițiative a filarmonicii 
bucureștene, a dirijorului 
său permanent, artist cu o 
bogată experiență in dome
niu (consacrată, intre alte
le. și de colaborarea cu or

chestre de cameră din Co
penhaga și Amsterdam, cu 
care a realizat, de altfel, 
un disc „Electrecord": Simfoniile nr. 22 „Filozoful" și nr. 102 de Haydn). Ea poate 
constitui acel nucleu — a- mai
ridicat nivel artistic — pen
tru orchestra mare, fiind 
alcătuită, in cea mai mare 
parte, din cei mai tineri in
strumentiști din toate par
tidele. Mai mult decit atit, 
se cuvine spus că se simțea 
din plin, la prima filarmo
nică a țării, necesitatea u- 
nei orchestre de cameră a- 
flate sub îndrumarea unui 
dirijor de valoarea lui Ho
ria Andreescu. „Virtuozii din București" are posibili
tatea de a deveni, așa cum 
a dovedit-o in concertul 
recent, un ansamblu de 
referință. El s-a impus de 
la inceput prin omogenita
te. finețe și acuratețe stilis
tică, echilibrul partidelor, 
pregnanță in momentele so
listice, parfum de epocă. 
Programul s-a deschis cu 
un Divertisment de Mo
zart, in Re major, K.V. 251. ca și necunoscut pentru pu
blicul bucureștean, cintat 
cu vervă, spontaneitate, gra
ție și eleganță. Caracte
rul fiecăreia dintre cele 
șase mișcări, din care nu 
lipsesc menuetul, tema cu 
variățiuni, rondo-ul, mar
șul „alia francese" (o exu
berantă încheiere), a fost 
caligrafiat sugestiv. De re
ținut excelentul solo de oboi 
(Adrian Petrescu), in partea a treia. Andantino. In Concertul pentru pian și orchestră in Re major de 
Haydn, solist — Dan Grigore 
— și orchestră s-au între
cut parcă in reliefarea echi
librului clasic, a tonurilor 
in care expresivitatea se 
învecinează cu tot atita dis
creție. iar culoarea nu e 
niciodată ostentativă. Ulti
ma piesă a fost tot o lu
crare de Haydn, una din 
simfoniile celebre, nr. 92 in Sol major. „Oxford". (Sim
țul deosebit al proporțiilor, 
fidelitatea și profunda în
țelegere a construcției sim
fonice. disponibilitatea dra
matică lingă lirism, apro
fundarea planurilor mari, in 
dramaturgia lor. alături de 
exactitatea detaliului, cali
tăți recunoscute ale dirijo
rului Horia Andreescu. s-au 
făcut din plin simțite in in
terpretarea acestei pagin’ 
spirituale, in care se regă
sesc deopotrivă eleganță si 
dezinvoltură, rigoare și stră
lucire, surlsul bonom si 
gestul ferm, mișcarea visă
toare și concentrarea. Un 
„act de naștere". așadar 
mai mult decit convingător 
care trebuie consolidat prin 
evoluții pe măsură, reper
toriu. exemplară dăruire 
artistică.

Costln TUCHILA

11.50 Lumea copiilor (color) • Telefil- 
moteca de ghiozdan : „Racheta 
albă". Producție a Studioului de 
film TV. Scenariul : Cristiana Ni
colae după romanul „Racheta 
albă-* de Ludovic Roman. Regia ; 
Crlștlapa Nicolae. Episodul 11

12.25 Sub tricolor, la datorie ! (color) 
12,W Viața satului (color)
13,00 Telex
13.05 Album duminical (color)
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Cintarea României. Omagiul țării 

conducătorului iubit. Emisiune 
realizată în colaborare cu Consi
liul Culturii șl Educației Socialiste 
și cu Comitetul de cultură șl 
educație socialistă al județului 
Giurgiu

50.93 Film artistic. „Fata lui Bube*
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, S MARTIE 19«9

19.00 Telejurnal
19.25 Industria — programe prioritare
19.45 Știința pentru toți (color)
20.10 Ctitorii ale Epoci! de aur. Pe Valea 

Sebeșului (color)
20.30 Tezaur folcloric (color). Perma

nențe ale cîntecului românesc
21.00 6 martie 1945 — moment de Im

portanță Istorică în epopeea revo
luției și construcției socialiste — 
Documentar

21.20 Din lumea capitalului — Docu
mentar (color)

21,33 Ce-ți doresc eu țle, dulce Românie 
(color). Versuri patriotice, revo
luționare

21.30 Telejurnal
22,00 închiderea programului

(Urmare din pag. I)autoritate și folos, iși dovedesc înzestrarea nativă, puterea de creație. rezistenta la cele mai grele și mai prelungite cerințe ale oricărei munci socotite in trecut doarapanajul bărbaților, munca de conducere domeniu. în politică femei au avut in trecut inclusiv in orice puține drept devot in alegerea celor ce reprezentau în Parlament interesele a milioane de cetățeni. Astăzi, de la virste tinere pină la bâtrine nonagenare au acest drept la vot. de a alege și de a fi alese.Urmăresc in presă și la televizor activitatea desfășurată de femei ca simple muncitoare in a- grlcultură, ca specialiste și inginere agronom, zootehniste și horticultoare pe întinsele ogoare, podgorii, sere și livezi ale patriei ; pe femeile ce muncesc in industrie, cu nenumăratele ei secții, de la lă- cătușărie pină la mașinile de calcul și electronică, de Ia filatură pină la creația și realizarea de modele vestimentare cerute in zeci de țări de oe toate continentele : ca dascăl a patruzeci și două de promoții de elevi și studenți. imi saltă inima cind văd fetele in băncile școlilor și in laboratoare cu căștile la urechi sau cu ochiul lipit de microscop, descifrind tainele naturii. As-îmbrățișa pe flecare dintre tinerele muncitoare, mai toate absolvente de liceu teoretic ori profesional, care vorbesc liber și frumos despre colectivul lor. Le-aș felicita călduros pe reprezentantele consiliilor oamenilor muncii din toate întreprinderile in carp lucrează fiecare pentru competența lor in meserie, pentru claritatea si culoarea exprimării lor. Victoria revoluției noastre socialiste, democratizarea continuă a societății românești au deschis cîmp larg de a- firmare multiplelor virtuți creatoare ale femeilor din România. Cine ar fi crezut in tinerețea mea,

Satul - univers peren 
al creației artisticePuține medii sociale s-au bucurat de o atenție atit de stăruitoare și profitabilă artistic ca lumea satului. De-a lungul secolelor a fost creată o literatură de o diversitate nemai- întilnită, Întinsă pe un arc temporal imens. Pentru a cuprinde și înțelege fenomenul se cere reafirmată încă o dată continuitatea organică dintre creația populară și literatura noastră modernă, care, de la începuturi. s-a instalat viguros și deplin in universul satului. O societate predominant rurală nu putea să nu transmită culturii, artei ce-o zămislea propriile idealuri și matca stilistică conformă cu adevărurile ei intime. Un asemenea univers a impus o anumită geografie pe orizontală și verticală, de unde tipul de munte și de cimpie. sudic sau nordic, dat obiectiv numai lui cunoscut. ce-i îmbracă și ocrotește ființa ca popor permanent stabil pe aceste locuri. Natura este asimilată ființei față de care se află in raporturi armonice — analiștii au numit-o perioada patriarhală cind, chipurile, omul se afla in natură ca in gine- ceul matern — ori ca natură neutră sau ostilă, specifică momentelor creatoare de ruptură. Oricare l-ar fi fost anotimpul, creația a remodelat artistic existenta rurală, siluind in centrul ei imaginea omului, a țăranului cu deosebire. Deși proporțiile reprezentării naturii si omului diferă de la un gen la altul — pastelul. chiar cel contemporan, asigu- rind predominanta exteriorului, iar romanul actual fiind aproape lipsit de apetit pentru peisaj — literatura 

satului exprimă aventura umanului 
in dimensiunea lui cosmică de ființă ginditoare. De aici și dăinuirea lui neîntreruptă ca arhetip creator și vitalitatea ce-o dovedește in actualitate, deoarece captează, cum observa Kfarin Preda. ..caracterul universal al experienței lumii țărănești".în constituirea viguroasei și deosebit' de valoroasei literaturi, generațiile de scriitori și. in interiorul acestora, fiecare mare creator In parte, au adus perspective diferite prin care 'aii reconfirmat de fiecare dată un fapt esențial, antlme că literatura satului, chiar cind se înscrie în universul fantasticului, iși asociază o lume trăită sau simțită intim. Compatibilitatea literaturii cu lumea satului rămine temeiul fundamental al evoluției, evident in puternicul realism ce-o animă și in posibilitatea de a parcurge virste diferite, de a se actualiza continuu, pentru a fi fidelă universului ce-i dă. substanță. Unitatea fundamentală se constituie, de fiecare dată, la alt nivel, prin asimilarea schimbărilor care Înnoiesc tradiția, imbogă- țind-o. De aceea literatura satului se va îmbogăți de la o epocă la •alta, fără a-și pierde caracteristicile specifice ce-o individualizează in ansamblul creator național.Un excurs istoric, imposibil de realizat exhaustiv la nivelul spațiului de față, nu poate reține de- cit citeva direcții principale, linii de forță orientative în devenirea fenomenului. Literatura modernă redescoperă satul, realitatea lui materială și spirituală, din perspectiva intelectuală și progresistă a ..Daciei literare", promotoare a regăsirii filonului național în istorie și creația populară. Culegerea de poezii populare a lui Alecsandri se relevă in timp ca actul de naștere al literaturii culte a satului. Marii clasici ai veacului trecut, in continuarea lui Eliade Rădulescu (cel din „Zburătorul") sau Alecsandri fixează definitiv această literatură in interio

rul unor valori de excepție. Poeziile lui Eminescu cu adinei rezonanțe folclorice, „Amintirile din copilărie" și „Poveștile" lui Creangă, realismul din nuvele, puternic transfigurat. al lui I.L. Caragiale, schița etnografică din poezia lui Coșbuc sau realismul frust din „Moara cu noroc" a lui Slavici, romanul „Viața la țară" al lui Duiliu Zamfirescu cuprind citeva din căile deschise marii literaturi rurale pe care vor păși scriitorii de la începutul veacului nostru. Acum iși face debutul Sado- veanu cu proza sa de mare originalitate ce se va dezvolta necontenit in aceeași matcă mai mult de o jumătate de secol, ca și poezia revoltei sociale și • naționale scrisă de Octavian Goga.Momentul de înnoire a viziunii a- șupra . satului prin modernizarea mijloacelor artistice se produce în deceniile interbelice prin contribuția hotăritoare a poeților Ion Pillat, Adrian Maniu. V. Voiculescu. Tudor Arghezi, Lucian Blaga. chiar Ion Barbu cu balcanismul său. care propun o sinteză proaspătă de subtilă elevație estetică asupra configurației spirituale a satului românesc. Marea tradiție îmbracă haina modernității. dovedind prospețime imagistică nebănuită prin regindițea in spiritul unor poetici de profundă sensibilitate și finețe născute din înțelegerea semnificațiilor miturilor străvechi. Se articulează, cu a- cest prilej, și o filozofie a „spațiului mioritic" avind la temelie categoriile stilistice ale creației satului. Romanul redescoperă satul in plinătatea lui organică și contradictorie. cu țăranul dominat de setea pentru pămint. cu împărțirea nedreaptă a societății. „Ion" sau „Răscoala". ca și nuvelele lui Rebceanu, prozele lui Agârbiceanu. cele ale lui Sadoveanu, „Baltagul" îndeosebi, mențin cu vigoare interesul pentru universul rural. Chiar și o scriitoare cu un atit de acut simț al urbanului, ca Hortensia Papadat Benges- cu, se arăta preocupată de aspecte ale relațiilor sociale și umane de la sate ; ' *Cezar Petrescu urmărește efectele pătrunderii relațiilor, capitaliste in spațiul patriarhal și zguduirile simțite in interiorul familiilor țărănești. Procesul de stratificare socială, analizat cu mare pătrundere, indică pregătirea unei noi etape.Profundele schimbări prin care trece satul românesc după Eliberare are motivații politice, economice și sociale cu repercusiuni complexe in creația literară, proza dovedindu-se cea mai receptivă la noile realități apărute in viața sațului. într-o primă participare se afirmă proza conflictelor sociale din trecut ; Zaharia Stancu cu „Desculț" aduce o nouă imagine Cu pronunțat caracter liric și autobiografic asupra vieții rurale din cimpia sudică într-o vagă similitudine de situații cu proza lui Pa- nait Istrati. O bună parte din celelalte romane ale lui Zaharia Stancu refac momente din viața satului cu accent pe diferențierea socială, continuind. sub această latură, preocupările sale lirice interbelice. Scriitorul reprezentativ al momentului rămine. fără indoială. Marin Preda, tot un fiu al cimpiei teleormănene, care realizează cel mai, pătrunzător excurs în viata satului contemporan. în prima parte din „Morome- țiî" se Înregistrează momentul de criză al familiei patriarhale, pentru ca în volumul următor să asistăm la deplasarea interesului spre semnificația politică, ideologică a marilor schimbări din viața satului. Transformarea socialistă a agricul

turii, proces care a revoluționat viața satului, deschizîndu-i alte orizonturi, focalizează substanța romanului atit la Marin Preda, prin participarea tinărului comunist Nicolae Moromete sau a țăranului Hie Barbu din „Desfășurarea", cit și la autori ca Ion Lăncrănjan în „Cordo- vanii", Titus Popovici in „Setea", Ion Brad în „Descoperirea familiei". Dinu Săraru în „Niște țărani", care pun in discuție nucleul esențial al vieții rurale, familia, ce-și modifică treptat funcțiile și înțelesurile^ Conflictele între generații justifică atitudini și fapte, definesc personajele în acțiune. Literatura de inspirați» rurală se problematizează și nuanțează prin prozele lui D.R. Popescu și Fănuș Neagu. Romanul obiectiv de acută observație socială și politică se asociază frecvent cu mitologia rurală (Sadoveanu și V. Voiculescu). în proză sau piese de teatru se regăsește arhaitatea vieții ancestrale în alcătuiri ce recreează lumea magică a eresurilor populare ; apropiați acesteia, dar cu rădăcini in altă parte, se dovedesc a fi Eugen Barbu, cel din „Miresele", sau Ștefan Bănulescu din „Iarna bărbaților", care diseminează realul in fantastic.Proza, cu deosebire romanul, devine genul cu adevărat apt să surprindă metamorfozele satului, trecerea lui printr-o revoluție socială cu schimbarea formei de proprietate și implicit a unor străvechi așezări în ordinea socialului și a individualului. Zona politicului, peisaj în schimbare, alimentat uneori și de o privire ..economicistă". cu accent pe modificările din zestrea teh-, nică, pe afluxul tehnicist*, pe apariția de noi ocupații și profesii, sa instalează temeinic in proză. Țăranul e tot mai puțin personajul a- cestei literaturi, cedind un Ioc tot mai mare mecanizatorului, tehnicianului sau inginerului agronom, preocupărilor științifice diverse. Participarea la viața publică indică noile forme ale democrației sătești, diferită, dar nu străină, de viața obștii. Romanele cele mai recent» par a regăsi un univers rural intrat definitiv in noua lui matcă, preocupat să-și definească un randament economic superior. Transferurile dintre sat și oraș au devenit la Nicolae Tic sau la alți prozatori, subiecte de reflecție îndreptățite de realitățile timpului.Cu preocupări mâi puțin disparate. poezia pare consecventă in e- fortul de a capta dimensiunea interioară a satului. Poeții din generația veche ca Arghezi. Blaga, V. Voiculescu recreează spațiul mitic sau bucolic, aduc laudă semințelor și mențin aura difuză de veșnicie născută Ia sat. M. Beniuc, Nicolae Labiș, AI. Andrițoiu, Ion Brad. Marin Sorescu, Ion Horea. Nicolae Dragoș. Niculae Stoian. Gheorghe Pituț, Adrian Păunescu, Nicolae Dan Fruntelată ș.a. celebrează satul prin actele și gesturile semnificative. O mitologie imnică stilizată prin istorie propune loan Alexandru. după cum Ion Gheorghe recompune liric sau epic miturile primordiale. Fluxul general al poeziei satului. după scurtul impas din deceniul al cincilea, cu stereotipiile lui simplificatoare, are liniștea continuării unei tradiții pe care o îmbogățește cu noi frumuseți. Poezia, împreună cu celelalte genuri indică ferm adevărul că în literatura 'noastră contemporană universul satului, •omul și natura sînt prezente continuu în opere definitorii pentru mișcarea noastră literară de ansamblu.
Emil VASILESCU

chiar după studiile universitare, că femeilor li se va deschide astăzi calea spre atitea domenii de activitate, in care matematica stă la baza executării unui șurub ca și a unui colos cu sute de piese in ansamblurile lui misterioase care înlocuiesc mii de brațe omenești, se mișcă automat și fără greș la comanda unui deget de femeie a cărei minte reface la nivel de secundă travaliul proiectantului ?! Cum să nu te înflăcărezi de admirație pentru femeile conducătoare de unități agricole de producție care au sub ochi zeci de mii de hectare, cu multiplele

ferme ale zecilor și sutelor de tinere atinge corzile viorilor și violoncelelor, trezindu-mi in suflet viziunile tulburătoare ale marilor compozitori ai lumii, convertite in șiraguri de sunete. Delicatele miini ale tinerelor ce țin flautele aproape de buzele lor fragede întrec mierlele și privighetorile.Ființa femeiască a inspirat omului imaginea zeițelor in urmă cu cinci milenii înaintea erei noastre, după cum atestă tăblițele de argilă cele mai vechi care au aiuns pină la noi. Poeții tuturor timpurilor și-au făcut din femeia iubită muza inspiratoare a gindurilor lor turna-
Vocație și destin

lor munci sezoniere și oamenii și mașinile agricole, irigațiile si observarea tehnologiilor specifice și a timpului optim de executare a fiecărei lucrări ?! Cinstire și laudă semenelor noastre care trudesc pentru piinea noastră, a tuturor, pentru belșugul patriei în cele mai felurite bunuri pe care binecu- vintata noastră țară le produce în sacra ei glie, dreaptă moștenire de la inaintașii ale căror generații nu Ie mai putem număra.
Intorcindu-mi privirea spre domeniul artelor, ochii mei păstrează imaginea vălurilor pe care balerinele' zilelor noastre, multe in fiecare mare oraș, ușoare ca fulgul, grațioase ca grația in- săși. dacă va fi existat o asemenea făptură de vis, se rotesc ca purtate de zefir, se inalță. se a- dună ca petalele unui trandafir alb încă nedesfăcut, cu diamante de rouă luminate de răsăritul soarelui. ori se resfiră ca puful de păpădie, neatingind pămintul. Arcușul, in miinile grațioase, dar

te in tipare fără moarte. I-au cintat virtuțile și frumusețea Homer și Sofocle. Euripide : Platon a socotit-o tot atit de Înzestrată ca și bărbatul ; Virgilius Maro a nemurit in Eneida pe credincioasa soție a lui Ulise, Penelopa, Dante pe Beatrice. Petrarca pe I.aura, Cervantes pe Dulcineea din Toboso și numele marilor creatori îndrăgostiți din literatura universală ar umple pagini intregi pină să a- jungem la neegalabilul nostru E- minescu, ale cărui versuri dau fiori ori de cite ori le-ai citi :„Atit de fragedă te-asemeni / Cu floarea albă de cireș / Și ca o zînă dintre oameni / în calea vieții mele ieși".Dar cite mii de versuri ar trebui să citim pentru a zugrăvi imaginea femeii iubite așa cum a' văzut-o Luceafărul cu lumină veșnică, izvodit din magma cu neprețuite carate a poporului român IFemeia n-a fost insă numai o- biect de contemplare și sursă de inspirație pentru poeții lumii. De la Sappho din Lesbos, de acum

două milenii și jumătate, și pină Ia Hortensia Papadat-Bengescu. Alice Botez. Ioana Postelnicu și atitea alte ilustre scriitoare de azi, multe și-au pus semnătura pe volume de versuri și proză sau dramaturgie, care pot sta cu cinste alături de toate operele patrimoniului nostru literar. Sensibilitatea specifică femeilor le ajută să pătrundă in cele mai ascunse cute ale sufletului o- menesc, să găsească expresia cea mai potrivită cu freamătul interior al monologului liric și al personajelor care le populează creațiile epice și dramatice. Teatrul românesc se bucură de o pleiadă de actrițe excepționale. Femei-docto- rițe de prestigiu, specializate în depistarea agenților nocivi omului și 
a mijloacelor de combatere a lor, îndrăznețe și eficiente chirurgi, toate vindecînd nu numaj cu știința lor. ci și cu delicatețea comportării față de bolnavi, educatoare in miile de grădinițe care instruiesc și-i educă pe cel mai mici, incepind cu „șoimii patriei", profesoare. de la clasa a cincea pină la catedrele universitare, predind cu competentă, la nivelul epocii noastre, studiile umanistice și cele mai grele obiecte de invățămint din sectorul științelor exacte, economia politică, statistica și filozofia. cu istoria ei de milenii și cu aplicabilitatea în societatea noastră a filozofiei materialist-dialec- tice. sînt in număr copleșitor in toate unitățile de invățămint din tara noastră care se poate mîndri cu nivelul de cultură al cetățenilor ei. de- la ultimul sat cocoțat pe versantul îngăduitor al muntelui pină in dispărutele mahalale ale orașelor Întinerite.Femeile din patria noastră. înconjurate de dragostea și stima întregii societăți, muncesc cu abnegație, angajate plenar în opera de făurire a civilizației socialiste, iși aduc contribuția lor de preț pentru ca România să se afirme cu strălucire printre celelalte state ale lumii.



SCiNTEIA — duminică 5 martie 1989 PAGINA 5

Parte integrantă a avuției naționale, bun vital al intregului popor Cronica zilei

APA-MA1 BINE GOSPODĂRITĂ, MAI MIMAI UTILIZAT*!
Tija cum se știe. Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a 

examinat recent o serie *de măsuri privind folosirea rațională a apei ți păstrarea calității acesteia.
Sarcini deosebite, alături de alte foruri si unități cu atribuții și 

răspunderi, in privința mai bunei gospodăriri, utilizării raționale și 
eliminării oricăror surse de risipă, de poluare a apei revin consiliilor 
populare. Cum ist îndeplinesc consiliile populare aceste sarcini și răs
punderi? Sondajul de față, # întreprins cu ajutorul corespondenților 
ziarului in mai multe județe, iși propune să răspundă la această în
trebare.

ROBINETELE RISIPEI — DEPIS
TATE SI ÎNCHISE LA TIMP...Si in municipiul Giurgiu dezvoltarea industriei, a construcțiilor, creșterea populației au dus la un consum din ce în ce mai mare de apă. la crearea unor probleme în ceea ce privește asigurarea cantităților necesare. Tocmai de aceea, în lumina sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, vom lua noi măsuri pentru mai buna gospodărire si utilizare a apei. Desigur — ne spune tovarășul Crăciun, Tarara, vicepreședinte al comitetului executiv al Consiliului popular municipal Giurgiu — pe baza unor programe speciale întocmite la nivel de județ și municipiu. au fost luate în ultima vreme măsuri in ce privește furnizarea în cele mai bune condiții atit a apei potabile, pentru consumatorii individuali, cit Si a apei industriale, concomitent cu mai buna ei reciclare. De exemplu. în ce privește optimizarea consumului de apă menajeră si pentru procesele tehnologice, de curînd au fost racordate la conducta de apă potabilă încă cinci puțuri de mare adincime. iar in prezent se acționează pentru încheierea •lucrărilor la rezervorul de 5 <>00 mc.. O atenție deosebită se acordă unităților ecoriomico-sociale de pe raza municipiului nostru care folosesc importante cantităti de ană in procesele de producție. In vederea reducerii consumului din rețeaua de apă potabilă, o serie de întreprinderi, precum Stațiunea de mașini agricole, întreprinderea de colectare și industrializare a laptelui. întreprinderea „Electrocentrale" și altele, au trecut la reactivarea puțurilor proprii si la mai buna recirculate a apei. De altfel, in toate unitățile de producție, consiliile oamenilor muncii revizuiesc tehnologiile de fabricație care presupun un consum mare de ană tocmai pentru a găsi soluțiile adecvate în vederea diminuării acestui consum prin nlocuirea, acolo unde este posibil, a apei potabile cu apă industrială, cit și pentruto mai bună recirculare a a- cesteia. De asemenea, unele unități economico-sociale, cit și asociații de locatari au organizat echipe pentru întreținerea și repararea rețelelor de apă potabilă și industrială, acestea acționind in direcția eliminării operative a pierderilor constatate. Important este ca acestea să funcțio

neze In mod efectiv, să nu fie organizate numai pe hîrtie. De aceea, este nevoie ea întreprinderea județeană de gospodărire comunală și lo- cativă să sprijine efectiv aceste echipe, asigurînd dotarea lor cu scule, piese, de schimb și utilaje necesare remedierilor în cel mai scurt timp a eventualelor avarii. La nivelul consiliului popular municipal au fost înființate citeva comisii de control privind modul de folosire a apei atît în întreprinderi, cît și la consumatorii particulari".
O OBLIGAȚIE CETĂȚENEASCA ! „Din problematica supusă dezbaterii publice la ultima întilnire a cetățenilor din orașul Horezu în cadrul «Tribunei democrației» n-au lipsit opiniile, sugestiile și propunerile cu privire la gospodărirea mai judicioasă a apei potabile — ne spune tovarășul Păt.ru Bardasu, președintele consiliului orășenesc al F.D.U.S. Pentru unii dintre locuitorii orașului, prezenți la această întilnire, punerea în discuție a unei astfel de probleme a stir- nit nedumerire. «Cum să ne plin- gem de apă atit timp cît și de o parte și de alta a orașului curg in voie rîurile Luncavăț și Romani ?»— a pus unul dintre ei întrebarea. «Curg și nu prea mai curg — a venit răspunsul edililor. Datorită volumului redus de precipitații din ultimele luni, debitele riurilor respective au scăzut mult față de media anuală. Iar captarea din nordul orașului nostru este suficientă numai in condițiile unei bune gospodăriri a fiecărui litru de apă». La vremea punerii ei in funcțiune, în 1985, stația de alimentare cu apă potabilă a orașului Horezu era in măsură să asigure necesarul de consum cu un serios excedent. Dar între timp— continuă interlocutorul — a sporit zestrea noastră economică și socială, fiind puse in funcțiune noi capacități de producție, noi spații comerciale și de prestări servicii, noi blocuri de locuințe. Firește, în aceeași proporție a crescut și consumul de apă. Or, în condițiile secetei care s-a făcut simțită pe tot parcursul iernii, sursele de alimentare s-au subțiat și ele. Acesta este și motivul pentru care consiliul popular orășenesc a supus atenției cetățenești problemele legate de gospodărirea mai bună și utilizarea rațională a apei potabile ca o îndatorire de mare răspundere civică. Și,

spre lauda gospodarilor noștri, ei au făcut o serie de propuneri la a căror materializare am trecut încă din luna februarie. Prin participarea nemijlocită a cetățenilor care locuiesc in imediata vecinătate a unor piraie s-au executat mici acumulări din care se asigură apa pentru adăpatul animalelor și pentru alte utilizări gospodărești. De asemenea, s-a trecut la decolmatarea tuturor fîntinilor, reducîndu-se și pe această cale consumul de apă din rețeaua orașului. Dar, practic, și situația din orașul nostru dovedește că este intr-adevăr nevoie, așa cum se atrăgea atenția în cadrul recentei ședințe a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., de o și mai mare preocupare, de adoptarea unui program complex de măsuri pentru utilizarea judicioasă a tuturor surselor de apă. pentru eliminarea pierderilor și risipei, pentru folosirea și gospodărirea rațională a apei. Pentru ' că «robinetele risipei» n-au fost bine închise pretutindeni în oraș. Un simplu calcul arată că, datorită «micilor» neglijențe, se irosește cam 10 la sută din debitul rețelei de apă. O cantitate apreciabilă, un «tiu» al risipei care poate și trebuie să fie stăvilit prin mai mult spirit gospodăresc".
MASURI PENTRU EVITAREA 

POLUĂRII. „Deși Ludușul este situat «pe apă», adică pe ambele maluri ale Mureșului, pînă în 1960. cînd a fost declarat oraș, alimentarea ou apă potabilă era nesoluționată. Locuitorii mai «virstnici iși amintesc și astăzi cite greutăți aveau in asigurarea apei necesare, care se făcea cu sacaua, ca și despre gustul ei sălciu, .neplăcut — ne spune tovarășulGheorghe Sărăcuț, președintele consiliului popular orășenesc. Poatetocmai aceasta ii determină pe cetățenii noștri să gospodărească cu grijă apa, să păstreze calitatea acesteia. In prezent, consumul zilnic de apă al orașului însumează 10 750 mc. Acest nivel a fost atins prin darea in folosință a unei noi uzine de apă în anul 1987. Ne preocupăm, în același timp, în colaborare cu specialiștii unităților economice și ai Oficiului de gospodărire a apelor Mureș, de identificarea a noi surse de apă — puțuri, aducțiuni și, alte resurse de apă nevalorificate pînă acum —, pe’ seama cărora să asigurăm necesarul de apă în continuă creștere al unităților industriale. Am luat și vom lua. de asemenea, noi , măsuri în vederea asigurării calității apQi, a evitării cu strictețe a oricăror surse posibile de poluare a apei. în acest sens, în spiritul hotă- ririi recentei ședințe a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care a dezbătut măsurile privind folosirea rațională a apei și păstrarea calității acesteia, vom Întreprinde noi acțiuni".

Simbătă. tovarășul Stefan Andrei, viceprim-ministru al guvernului, a primit pe G. B. Stroganov. vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S.Cu acest prilej au fost examinate probleme legate de dezvoltarea colaborării româno-sovietice in dome
niul construcțiilor de mașini, electrotehnicii si electronicii.La primire a participat Radu Bălan,’ președintele Comitetului de Stat al Planificării.A fost de fată E. M. Tiaielnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București,

Puternică angajare muncitorească
(Urmare din pag. I)ale științei si tehnicii. Nu există — repet — problemă mai importantă pentru economia românească îri momentul de fată decit aceasta ! — preciza secretarul general al partidului.Este clar că răspunderea pentru înfăptuirea neabătută a programelor de organizare științifică și de modernizare a producției trebuie să se afirme cu toată fermitatea în climatul de puternică angajare muncitorească. patriotică,' pentru punerea in valoare a tuturor resurselor de sporire a producției și eficienței, pentru promovarea neîngrădită a noului in toate domeniile de activitate, în acest scop, rolul principal revine organelor de conducere colectivă, consiliilor oamenilor muncii, adunărilor generale, dar, fără îndoială, că un rol deosebit de important revine cercetării științifice, care trebuie să se situeze in primele rinduri în realizarea modernizării și a bunei organizări pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Prin întreaga sa desfășurare, acțiunea de perfecționare a organizării și de modernizare a producției trebuie să asigure întărirea răspunderi? pentru promovarea cu Îndrăzneală a noului in toate domeniile, a noului care reprezintă viitorul șt care asigură progresul în toate domeniile de activitate. mersul ferm înainte pe calea socialismului și comunismului.Desigur, înfăptuirea sarcinilor de mare complexitate și Însemnătate, subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu lă recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., impune desfășurarea upor acțiuni hotărîle pentru creșterea răspunderii și a rolului organelor și organizațiilor de partid în toate sectoarele de activitate, pentru perfecționarea continuă a stilului și metodelor de muncă. „înfăptuirea rolului conducător ai partidului pre

supune angajarea fermă a cadrelor, a activului, a comuniștilor în înfăptuirea neabătută a hotăririlor partidului, a legilor, țării — sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Comuniștii trebuie să se afle permanent in primele rinduri. in toate domeniile de activitate. Statutul nostru are prevederi foarte clare cu privire Ia răspunderile organelor de stat, economice și cele de partid. Nu ne-am propus că organizația de partid să conducă întreprinderea — pentru a- ceasta avem directori, avem organe financiare și avem consiliul oamenilor muncii și adunările generale — dar organizațiile de partid din întreprinderi și din toate sectoarele poartă răspunderea de felul cum toate aceste organe iși desfășoară activitatea, pentru unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii inir-o direcție unică — a dezvoltării generale a fiecărui domeniu de activitate".Colectivele muncitorești din industrie, din agricultură, de pe șantiere, din institutele de cercetare științifică și inginerie tehnologică sint puternic angajate în înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin, a programelor de dezvoltare economi- co-socială a țării. Răspunzînd însu- flețitoarelor chemări adresate de secretarul general al partidului, să facem totul pentru a intim- pina aniversarea a 45 de' ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă și Congresul al XlV-leg, al partidului printr-o activitate susținută, printr-o amplă desfășurare de forțe menite să asigure îmbunătățirea activității în toate domeniile. Să intimpinăm aceste evenimente istorice din viața națiunii și poporului nostru cu rezultate remarcabile consacrate progresului multilateral al țării. înfloririi pe mai departe a patriei noastre, România socialistă.
Nicolae MILITARU

Terapie prin factori naturaliBăile Felix au acumulat o bogată experiență in tratamentul a numeroase boii, intre care cele reumatismale se află pe primul loc. Studiile și activitatea practică desfășurate in ultimele decenii de către specialiștii din această stațiune oferă o bază științifică recomandărilor, medicale pentru un tratament eficient și mai ales pentru prevenirea îmbolnăvirilor și menținerea sănătății. Dr. Ion Negoescu, medic primar, șeful policlinicii U.G.S.R. de la Băile Felix, ne face citeva precizări in acest sens.Gama bolilor reumatismale care beneficiază de tratament la Băile Felix este foarte largă. De-a lungul anilor am obținut rezultate bune in reumatismul inflamator, poliartrită reumatoidă. spon- dilartrită anchi- lozantă și artritele secundare. De asemenea, in stațiune se tratează reumatismul cronic degenerativ. spondiloze. artroze, discopatii vertebrale cu complicațiile lor neurologice, sciatică, nevralgia cervico-brahială. nevraigiile in- tercostale, reumatismele abarticu- lare (adică ale țesuturilor care înconjoară articulațiile). Tratamentul in stațiune este eficace și în cazul bursttelor, adică in inflamația acelor formațiuni de la nivelul genunchiului, călciiului, umărului etc. ca o pungă elastică plină cu lichid.Și în cazul unor boli neurologice s-au obținut în stațiune, rezultate bune : in nevralgii (dureri) și ne- vrite (inflamații care irită și pro-, duc apoi dureri), cum sint in sciatică sau în leziunile traumatice ale nervilor, cind după tratamentul chirurgical este necesară recuperarea funcției în zona nervului lezat. O cercetare științifică efectuată in colaborare cu specialiști de la Institutul de medicină fizică, balneocii- matologie și recuperare medicală a scos in evidență faptul că la același tratament aplicat (fizioterapie, gimnastică medicală, masaj etc.) viteza de refacere și de recuperare este mai mare la Băile Felix datorită utilizării apei termale din bazine pentru kinetoterapie — tratament prin mișcare in apă.O altă categorie de bolnavi care se refac in timp mai scurt sint cei cu sechele după accidente cerebrale vasculare, cu condiția ca aceștia să se prezinte in stațiune imediat după ce s-au echilibrat, adică după aproximativ 6 luni.Se știe că accidentele vasculare au două cauze, una din ele fiind hipertensiunea arterială, care duce la ruperea vasului, în acest caz fiind un accident vascular hemoragie. A doua cauză a accidentului vascular poate fl trombembolia. care cu timpul duce la ramolismentul cerebral; ea este o alterare a peretelui vascular cu astuparea sau infunda- rea vasului, fenomen care poate să apară după 40 de ani, cu o frecvență crescută între 50—80 ani. Trombembolia este favorizată de u- nele afecțiuni metabolice, ca diabet, gută, obezitate sau obișnuințe nesănătoase, cum sint fumatul, consumul de alcool, sedentarismul, in general, pentru bolnavii vasculari sint indicate apele carbogazoase de la Vatra Dornei. Buziaș etc. și cele termale de la Băile Felix, cu factori sedativi. Studii efectuate in ultimii ani. ca și experiența practică acumulată in aceeași perioadă au arătat că apele termale de la Băile Felix au și efect sedativ. In ce privește radioactivitatea acestor ane termale, ea este foarte mică, sub nivelul limitei normale; fiind datorată gazului radon, a cărui perioadă
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de, dezintegrare este da 1—3 Ofe, 1 ceea ce înseamnă că nu rămine și nu se acumulează in organism, ci se elimină .foarte repede, asemenea unui medicament. Efectul terapeutic deosebit al apelor termale de la Băile Felix constă in faptul că, radioactivitatea lor fiind sub limită normală, adică admisă ca ape radioactive, deci extrem de redusă, poate fi comparat cu efectul unui medicament a cărui durată, deși este scurtă, acționează favorabil asupra organismului.In compoziția apelor termale de . tip Felix mai intră și alte elemente cu valoare terapeutică, cum simt .sulful, fierul, potasiu!, calciul, magneziul etc., precum și microelements ca nichel, cobalt, cupru etc. In ultimii ani s-au întreprins studii și analize aprofundate privind mecanismul de acțiune a anelor termale asupra organismului, pentru a clarifica ce ele- și în ce mod țesuturi șimente acționează asupra diferitelor organe. S-a constatat astfel că sulful, flerul, magneziul acționează favorabil asupra articulațiilor și cartl- lagiilor.In practica noastră am constatat că hipertensiunea arterială, mai ales cea neurogenă, se normalizează in timpul curelor, contrar opiniilor unor specialiști. Studiile întreprinse au elucidat și explicat acest fenomen. In timpul băii in ape termale, organismul pierde, de obicei, sodiu, și in schimb pătrunde in el potasiu, element favorabil sistemului cardiovascular, cu rol în reglarea hipertensiunii arteriale. A fost studiată variația tensiunii arteriale mai ales la hipertensivi și la bolnavii locomotori îngrijiți in stațiune și s-a ajuns la concluzia că hipertensiunea arterială nu este contraindicată in toate cazurile. Astfel, bolnavii eu hipertensiune arterială în stadiul I (oscilantă, neurosenă) și cînd nu a afectat alte organe pot veni la tratament, pe cînd cei in stadiile II și III — numai cu avizul medicului care 11 îngrijește și avind o îngrijire corespunzătoare și din acest punct de vedere, in stațiune, în general se recomandă hipertensivilor să facă un tratament igieno- dlet.etlc. fără consum de sare și cu medicație specifică înainte de a veni în stațiune.
Elena MANTU

teatre
© Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Harap Alb — 10; Fata din 
Andros — 14,30: Caligula — 19; (sala 
Amfiteatru) : Cineva te iubește — 10; 
Vassa Jeleznova — 18; (sala Atelier): 
Faleza — 10: intre patru ochi — 19 
© Filarmonica George . Enescu" 
(13 68 75, Ateneul Român) : Orchestra 
de Cameră „VIRTUOZII? — București. 
Dirijor : Horla Andreescu. Solist : Ilia 
Kaier (U.R.S.S.) — 11; Recital de pian 
losit Ion prunner (Sehubert, Ravel, 
Brahms) — 18
© Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Leonard — 10,30; Vinzâtorul de păsări 
— 18
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulândra" 
(sala sehltu MAgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile melc — 10.30: Privind In 
jur cu ochi fără lumină — 18: (snla 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Cîntcc des
pre mine însumi — 10,30; A treia țeapă 
— 18
© Teatrul Mic (14 70 81) i O femeie

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter

valul 5 martie, ora 20 — 8 martie, ora 
20. tn țară : Vremea va ri in general 
Închisă, mai ales în regiunile estice, 
sud-estice, și va continua să se răceas
că ușor în prima parte a intervalului, 
iar cerul va fi temporar noros, excep- 
tind estul șl ,sud-estul țării, unde va 
fi mai mult acoperit. Precipitații, mai 
ales sub. formă de ninsoare, se vor

semnala pe arii relativ extinse in estul 
și sud-estul țârii și pe arii mai re- 
strinse în celelalte regiuni. Vintul va 
prezenta intensificări in regiunile din 
est și sud-est, din sector nord-estic, 
favorizînd local producerea fenomenu
lui de viscol. La munte va ninge vis
colit. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 7 și plus 3 grade, 
mai, coborîte în depresiuni și nordul 
țării, iar cele maxime intre minus 2 și 
plus 6 grade în est și sud-est și intre 
4 și 8 grade in rest, local mai ridicate 
in nord-vest. Pe alocuri. în centrul țării 
se va produce ceață asociată șl cu de
punere de chiciură.

Articole de sezon in magazinele comerțului de statCine se oprește o clipă în fața vitrinelor magazinelor „Romarta". „Universal" sau ..București". casă amintim doar citeva din mariie întreprinderi ale comerțului destat din Capitală, nu poate să nu observe că, de pe acum, a început să se simtă un suflu nou de prospețime. de primăvară, de tentantă invitație de a le Toate magazinele stat s-au pregătit vizitatorii cu o mărfuri pentru toate gusturile preferințele, care pot fi drept daruri. Pentru că primeie zile ale lunii martie, ale primăverii se constituie intr-o aleasă sărbătoare tradițională. Aceasta și explică de ce, din timp și cu minuție, s-a pregătit ..Decada cadourilor pentru femei". Și dacă Mihai Dicu, directorul întreprinderii comerciale de stat „Romarta". ale cărei unități sint reprezentative în lumea comerțului de stat, insistă pe ideea „pregătirii din vreme a unui cadru ambiental in toate magazinele, in așa fel incit primăvara tică să se reflecte și cumpărătorilor", e că. ca oricind, conducerea treprinderi, dincolo de și continuitatea frumoasei tradiții, a făcut eforturi să ofere, de astă dată, .mărfuri de rafinament, de bun-gust, de. cea mai bună calitate". Concomitent cu ridicarea nivelulut de prezentare — micro- expozfții cu vinzare la magazinele „Cadouri", „Majestic". „Eva“, „Romarta copiilor" și la cele din complexul Piața Universității, cu elegante pachete cu cadouri (lenjerie, fulare, baticuri, eșarfe, produse de parfumerie, cosmetică sau marochinărie). cu anunțuri și recomandări asezonate cu muzică prin stațiile de amplificare la . „Eva", ..Romarta copiilor" — conducerea întreprinderii pregătește și o paradă a modei, care va reflecta atit diversitatea de mărfuri, cit și libia modei primăvară-vară a acestui an. O pondere importantă in desfășurarea vinzării de mărfuri in această ..decadă a cadourilor pentru femei" o vor a- vea produsele realizate de fabricile ..Tricodava"-Bucureștl. „Smi- rodava“-Roman. întreprinderile și fabricile de confecții București.

trece pragul, comerțului de să-si intîmpine diversitate de și oferite

calendaris- în sufletul mai mult acestei în- menținerea

Satu Mare. Focșani, Sibiu, de cele de țesături ca „Mătasea populară" și „Select" de cele de cum sint vea“-Brășov, poca. „Să nu uităm, preciza interlocutorul. că un cadou frumos poate fi și un articol din porțelan sau cristal, realizat de reputatele fabrici de profil din CIuj-Napoca, Bistrița, Gherla și Buzău".In context, subliniem faptul că in organizarea Direcției comerciale a Capitalei, cu prilejul „Decadei cadourilor, pentru femei" se desfășoară și concursul „Cel mai bun vitrinier", la care participă și întreprinderea menționată. Concurs pentru care conducerea întreprinderii „Romarta" nu are emoții deoarece. după, cum precizează același interlocutor. ..noi realizăm vitrinele. in primul rind. pentru frumusețea orașului, dar și pentru a crea o stare deschisă de spirit cumpărătorilor". înscrisă sub însemnele primăverii. „Decada cadourilor pentru femei" la unitățile „Romarta" invită la opțiuni tentante între o vaporoasă eșarfă sau un costum-taior din stofa cea mai fină. între un pardesiu sau o rochie de ocazie, intre o poșetă și un pulover elegant.Aceleași pregătiri prilejuite de tradiționala decadă am intilnit și la întreprinderea comercială locală „Universal". După cum sublinia. Adriana Lesnic. directoarea întreprinderii, zecile de unități comerciale din subordine — între care „Galeria modei" din Pantelimon-Socului, „Fantezia" din calea 13 Septembrie, „Favorit" din Drumul Taberei. ..Universal" din bulevardele Lujerului și Păcii — dispun de o gamă diversă de articole specifice pentru femei. De asemenea, magazinele de confecții din șoseaua Mihai Bravu. bloc 6. Calea Victoriei 81, cel din noul cartier Cringași. ..Elegant" din bulevardul Bălcescu. „Clasic" si „Confecții-tricotaje" de pe șoseaua Pantelimon au pus în vînzare impermeabile, scurte din stofă, compleuri din diverse țesături, costume-taior, bluze din bumbac, rochii din jersă pentru ocazii și alte diverse articole destinate vestimentației de primăvară-vară.

din Capitală și. firește, parfumerie și cosmetice „Miraj“-București. „Ni- ,.Farmec“-Oluj-Na-
In marile unități comerciale ale acestei întreprinderi s-au organizat expoziții cu vînzare si pachete cu o varietate de cadouri.De la Matilda Ciubotaru. directoarea întreprinderii comerciale de stat „București", aflăm că există un variat fond de marfă, cum sint jachete de primăvară din diferite țesături tip bumbac, simple căptușite, in culori pastel, de întreprinderile de confecții Curtea de Argeș. Baia. Mare pardesie din țesături fantezi. chete din stofă și costume-taior de la întreprinderea de confecții și tricota,je-Bucuresti. bluze cumînecă lungă sau scurtă din țesături tip bumbac cu broderie aplicată. fuste din ștofă cu croială modernă și altele. Un bogat sortiment de eșarfe, fulare, pălării și poșete au fost puse in vînzare incă din prima zi a decadei, 1 martie.La toate unitățile intteprinderii ..București", printre care ..Central" din Bărăției nr. 2, „1 Mai" din bulevardul omonim. ,.Big“-Berceni, Se află spre vînzare pachete cu cadouri în sectoarele de cosmetice, galanterie, lenjerie și marochină- rie. Vitrinele special amenajate, microexpozițiile și o paradă a modei Ta magazinul „1 Mai", completează această acțiune pregătită, după cum ne spunea interlocutoarea. „cu, multă grijă, cu multă a- fecțiune și respect pentru toți cei care ne vor trece pragul".Pregătiri similare privind asigurarea unui fond de marfă care să satisfacă exigențele cumpărătorilor s-au făcut în toate județele țării. Si magazinele reprezentative — din Constanta. Tirgu-Jiu, Cluj-Na- poca. Oradea. Galați sau Iași, Timișoara sau grija cu care sort au înțeles cada cadourilor Pentru că de la un capăt la altul de țară se simte, primăvara; pentru că responsabilii oricărui magazin al comerțului de stat, cît de mic ar fi cuprinsul perioadă, o face cu dragi un afecțiune.

sau la din etc., ja-

GalațiBrașov — reflectă •factorii de re- să întîmpine ..De- pentru femei".
el și de oriunde de pe țării, știu că. în această oricine le trece pragul dorința de a oferi celor dar util, de tandrețe și

Marta CUIBUȘ
X

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GHANA

Domnului JERRY JOHN RAWLINGS
Șeful statului, •

Președintele Consiliului Național Provizoriu 
de Apărare al Republicii Ghana

* ACCRACea de-a 32-a aniversare a proclamării independenței Republicii Ghana îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai calde felicitări și sincere urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului ghanez prieten.Am convingerea că, pe baza înțelegerilor pe care le-am convenit împreună, relațiile de prietenie și colaborare statornicite între țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele popoarelor român și ghanez, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

La 6 martie, poporul ghanez sărbătorește împlinirea a 32 de ani de la proclamarea independenței, moment memorabil, care a pus capăt unei lungi perioade de dominație străină și a deschis calea unor adinei prefaceri economico-sociale in viața țării.Situată in vestul Africii, acolo unde se deschid larg apele Golfului Guineea, Ghana este unul dintre statele de mărime medie ale continentului, avind o suprafață de 238 587 kmp și o populație de 14 milioane locuitori. Țara dispune însă de mari bogății naturale, ceea ce . i-a adus și denumirea de „Coasta de Aur". Pe cîmpiile sale se cultivă cacao (locul al treilea in lume), bumbac, trestie de zahăr, iar în subsol se găsesc mari rezerve de diamante, aur, minereu de fier și bauxită. tUna din primele măsuri adoptate după cucerirea independentei a fost preluarea controlului asupra resurselor naturale. Au fost puse astfel bazele unei industrii proprii. Totodată. au fost luate măsuri nentrd îmbunătățirea situației țărănimii, care alcătuiește două treimi din ■populație. Planurile economice ale autorităților de la Accra, elaborate în ultimii -ani, urmăresc îndeosebi exploatarea mai eficientă a bogățiilor naturale ale țării. S-au intensificat eforturile pentru îmbunătățirea căilor de comunicație, pentru valorificarea resurselor hidroenergetice ale fluviului, Volta. Fabrica de aluminiu și rafinăria de la

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tema, complexul siderurgic de la Sekondi, fabrica de prelucrare a lemnului de la Kumasi, precum și marele baraj de la Akosombo constituie adevărați piloni ai tinerei industrii ghaneze.Pe plan extern. Ghana promovează o politică de extindere a legăturilor cu toate statele. Ca membră a mișcării țărilor nealiniate și a „Grupului celor 77". ea depune eforturi susținute pentru înfăptuirea dezideratului vital al dezarmării, pentru realizarea noii ordini economice internaționale, pentru creșterea rolului țărilor mici și mijlocii in rezolvarea marilor probleme cu care se confruntă omenirea. In același timp, Ghana se pronunță pentru înlăturarea focarelor de tensiune și conflict din Africa, pentru rezolvarea tuturor litigiilor pe baza principiilor Cartei Organizației Unității Africane.Deși situate la mari distanțe, România și Ghana au stabilit de-a lungul anilor relații de prietenie și colaborare, ce au cunoscut un curs ascendent sub impulsul hotăritor al dialogului și convorbirilor la nivel înalt. Momente de deosebită însemnătate in acest sens au constituit vizitele în Republica Ghana a președintelui Nicolae' Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 1977 și 1988. Declarațiile comune, acordurile și înțelegerile convenite au deschis posibilități largi pentru intensificarea colaborării dintre cele două țări, in interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și progresului.
BULETIN RUTIER

Informalii de fa Inspectoratul General al Miliției —
DirecțiaPloile căzute tn ultimele zile au readus în actualitate necesitatea a- daptării manierei de pilotaj a autovehiculelor la condițiile unor șosele alunecoase, rulajul în trepte inferioare de viteză, acționarea moderată a comenzilor, menținerea între mașini a unui spațiu corespunzător în timpul mersului, folosirea cu precădere a frinei de motor și utilizarea, pe timp de ploaie și in alte condiții de vizibilitate redusă a fazei de întilnire a farurilor. Prudență sporită este necesară seara și dimineața, mai ales în localități, unde valorile de trafic sint mai ridicate și vizibilitatea mai redusă. Se mai întîlnesc insă auto- . mobiliști care, în astfel de condiții, . circulă! ■ numai cu-, lanternele de p<i« ziție aprinse, riscînd să nu fie observați Ia timp.Mai multă prevedere se impune Ia pătrunderea in intersecții, unde respectarea riguroasă a semnalizării rutiere. reducerea din timp a vitfezel pină la limita evitării oricărui pericol și încadrarea pe banda de circulație corespunzătoare direcției de mers dorite sint în măsură să asigure în asemenea puncte un grad sporit de fluență și siguranță. Dat fiind că unele artere sînt alunecoase, acționarea bruscă a sistemelor de frînare ale autovehiculelor la pătrunderea in intersecții se poate solda cu derapaje ori coliziuni. Faptul că a redus viteza la pătrunderea intr-o intersecție în municipiul Tirgu Mureș i-a permis conducătorului autoturismului 3-MS- 1 336 să prevină acroșarea unui biciclist care circula pe o arteră secundară fără a respecta semnificația indicatoarelor de prioritate. într-o intersecție din municipiu) Satu Mare nu se luminase incă de ziuă cind un automobilist a provocat rănirea gravă a unei persoane, prin nerespectarea semnificației indicatorului „Cedează trecerea" șl nereducerea corespunzătoare a vitezei. Observarea în bune condiții a spațiului de rulare și a intențiilor ori manevrelor altor participant! la trafic nu sinț posibile fără

circulațiemenținerea în stare de curățenie a geamurilor autovehiculelor, fără funcționarea corespunzătoare a instalației de ștergere Și spălare a parbrizului și a instalației de dezab.urire, concomitent cu folosirea oglinzilor retrovizoare laterale pentru asigurarea unei perfecte vizibilități. Automobiliștii începători trebuie să evite parcurgerea în condiții de ploaie și întuneric a unor distanțe lungi pe trasee dificile, cu frecvente succesiuni de curbe și pante, deosebit de riscante în cazul formării de mizgâ. Noaptea, pe burniță. ploaie ori ceață, porțiunile de drum alunecoase nu pot fi observate întotdeauna la timp, date fiind posibilitățile limitate ale celor de la vo- lia» de; ©*«e »râenlă"<corect la lurWină('AU slabă, cît și făptui că pe întuneric aprecierea distanțelor este adeseori eronată. In localitatea Prejmer, județul Brașov, conducătorul unui autovehicul nu a redus viteza pe timp de noapte la intersectarea cu alt autovehicul. astfel că nu a observat la timp o căruță care se deplasa nesemnalizată in aceeași direcție. Imprudența căruțașului de a nu-și echipa vehiculul cu felinar și elemente reflectorizante l-a costat viața, dar poate că accidentul ar fi fost evitat dacă omul de la volan ar fi fost mai precaut. Pe o stradă din Capitală, conducătorul unui autoturism a lovit în plin un alt autovehicul oprit pentru remedierea unei defecțiuni, ră- nindu-1 foarte grav pe conducătorul acestuia. Cauzele accidentului : neatenția și excesul de viteză.Sondaje întreprinse în rîndul unor conducători auto, au surprins pe cîțiva care urcaseră la volan sub influența alcoolului. Comportamentul unui astfel de automobilist poartă amprenta riscului nejustificat, a efectuării unor manevre imprudente, ne- sesizării la .timp a situațiilor din trafic, rulajului cu viteză excesivă și agresivității în conducere, pe fondul unei apreciabile diminuări a capacității de a conduce în siguranță.
ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Campionatele mondiale de atletism pe teren acoperit
• Doina Melinte - medalie de aur
® Marieta Ilcu - medalie de argint
® Margareta Keszeg - medalie de bronz

drăguță cu o floare și ferestre spre 
nord — 10,30; Niște țărani — 18,30 
©Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Noapte 
buna, mamă — li
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
tind comedia era rege — 10; Regele 
loan — 18
O Teatrul „Nottara" (50 31 03, sala 
Magheru) : Intr-o dimineață — 10: 
Taifun — 18: (sala Studio) : Dansul 
tnorții — 10,30
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 11; Cum 
s-a făcut de-a rămas Catlnca fată 
b&trină — 18; (sala Ciulești, 18 04 85): 
Așteptam pe altcineva — 11; Hotel 
„Zodia gemenilor" — 18
© Teatrul satlrlc-muzlcal „c. Tftna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : De la tango 
la rock — 18; (sala victoria, 50 58 65) : 
Cavalcada risulul — 18; (la Palatul 
sporturilor și culturii): Tempo, tempo 
— 15: 18,30
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Turandot — 10,30
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Spectacol muzical cu for
mația „Minisong" — 11; (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04) : Anotimpurile mîn- 
zulul — 11,30

© Circul București (10 41 93): Stelele 
Circului — 10; 15,30; 18,30
© Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59): Dalbul pribeag — 11; Steaua 
fără nume — 10,30

cinema
Q Sub semnul marilor împliniri 
19, Miracolul —, 9; 11; 13; 15 : " 
(11 03 72)
@ De ce are vulpea coadă : 
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13;
19, AURORA (35 04 66) — 9; 
" 17; 19, CULTURAL (83 50 13)

17; 
SCALA

FERO-
15: 17 
11; 13

15;
11: 13; 15; 17; 19
© Expediția : DACIA (50 35 94) — 9; 
11; 13: 15: 17; 19. PACEA (71 30 85) — 
9: 11: 13; 15; 17; 19
© Uimitoarele aventuri ale mușcheta
rilor : TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 
11: 13; 15: 17; 19
© Chirița in Iași : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15: 17; 19, VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19

© Misterele Bucureștilor : FEREN
TARI (80 49 85) — 14,30: 16.45: 19
© Miezul fierbinte al plinii : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11: 13; lă: 17; 19
© Primăvara bobocilor : COSMOS 
(27 54 95) — 8: 11 ; 13; 15: 17; 19
© Oricare fată iubește un băiat : 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19. GLORIA (47 46 75) — 9; 11: 13; 
15; 17; 19, FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
© Sora 13 : VICTORIA (16 28 79) —
— 8,45; 10,45; 12,45: 14,45; 16,45; 18,45, 
COTROCENI (81 63 88) — 14: 10.30: 19. 
MUNCA (21 50 97) — 12: 14,30; 16,45; 19 
© Cine ești, Cftlărețuie 7 : LUMINA ------ - _ 9. n. )3. 15. 17. 19 

negri mititei : GRIVIȚA 
— 9; 12; 15! 18
este un „nofelet" 7 : SALA 
PALATULUI — 10,30; 12,30

© Cine
(14 74 16)
© zece
(17 03 58)
• Unde
MICA A__________ _ _____ .....
© Frații Karamazov: UNION (13 49 04) 
—fl; 13: 17
• Sonata Kreutzer t MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 12; 15; 18
• Mostenjre -cu bucluc : ARTA 
(213186) — 14: 16,15; 18,43
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17,30; 
19,45

Ziua a doua a Campionatelor mon- ' dialc de atletism pe teren acoperit de la Budapesta a fost marcată de strălucita performantă a sportivei românce Doina Melinte. care a cucerit medalia de aur tenr.inind victorioasă în proba de 1 300 ni. eu timpul de 4'04"79/100. Doina Melinte și-a apărat astfel cu succes titlul de campioană a lumii ciștigat la prima ediție a .competiției, desfășurată cu doi ani in urmă la Indlnnanolis. Iată clasamentul cursei feminine de 1 500 m : 1. Doina Melinte (România) campioană mondială : 2. Svetlana Kitova (U.R.S.S.); 3. Yvonne Mai
FOTBAL: începe returulAstăzi începe returul campionatului diviziei A. ordinea etapelor fiind inversă fată de programul din tur. Astfel, in etapa a XVlII-a se vor intîlni aceleași echipe care jucaseră cu prilejul etapei a XVlI-a, ultima din tur. schimbîndu-se însă acum intre ele postura de echipe organizatoare și vizitatoare. Programul etapei : F.C. Argeș — Rapid. F.C, Bihor ,.U“ Cluj-Napoca, F. C. Inter — Sportul studențesc, F.C.M. Brasov — Flacăra, F.C. Farul — Corvinul. Steaua —- A.S.A., Oțelul — Dinâmo, S.C. Bacău — F.C. Olt, Victoria — Universitatea Craiova,

UniversiadaSimbătă au continuat la Sofia întrecerile Jocurilor mondiale universitare de iarnă, în concurs intrind și sportivele de la schi-fond, care au avut programată proba de 10 km desfășurată pe pirtia de pe pantele masivului VItoșa. Zăpada „grea", devenită astfel datorită temperaturii ridicate, a făcut dificilă misiunea celor 51 de concurente. victoria revenind sportivei sovietice Elena Sedletskala, cronometrată în 29’. Dintre schioarele

(R.D. Germană); 4. Marina lașme- nova (U.R.S.SJ; 5. Mitica Junghiatu- Constanțin (România) etc.La săritura in lungime, atleta româncă Marieta Ilcu s-a situat pe locul doi, obținînd medalia de argint, cu rezultatul de 6.86 m. Victoria in aceasta probă a revenit Calinei Cls- tiakova (U.R.S.S.) — 6.98 m.In proba feminină de 3 000 m. Margareta Keszeg (România) a ciștigat medalia de bronz cu timpul de 8’46” 70/100, fiind precedată de Elly van Hulst (Olanda) — 8’33”82/100 șl Lta McColgan (Anglia) — 8’34”80/100,
campionatului diviziei APartidele vor încep'e la ora 15.30. Se impune ea toate echipele divizionare A să joace cu deplină corectitudine și maximă ambiție sportivă partidele acestei etane si ale celor viitoare, dovedind astfel numeroșilor susținători că s-au pregătit. temeinic pentru a răspunde cerințelor înalte care au fost puse în fata primului eșalon fotbalistic.Trebuie do asemenea ca membrii corpului de arbitraj să arate obiectivitate fără reproș și competentă in toate împrejurările locului, contribuind prin- acestea la creșterea calității meciurilor.

de iarnăromânce, cel mai bun timp — 30’53” — l-a realizat Mihaela Cîrstoi.în proba masculină din cadrul concursului de patinaj artistic, după figurile obligatorii conduce japonezul Makoto Kano, urmat de americanul James Cygan și sovieticul Vladimir Petrenko.în partida inaugurală a turneului de hochei pe gheață, selecționata Cehoslovaciei a întrecut cu scorul de 4—1 (1—1, 1—0, 2—0) formația S.U.A.

P%25c4%2583t.ru


România, președintele Nicolae Ceausescu promovează 
o politică activă în sluiba cauza păcii si progresului

COMENTARII, APRECIERI, ECOURI DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Schimburi de mesaje intre secretarul general 
al Partidului Comunist Român

și conducători ai unor partide din Cipru

Activitatea intensă a României pe plan internațional, contribuțiile 
unanim apreciate ale președintelui Nicolae Ceaușescu la soluționarea 
marilor probleme Cu care se confruntă omenirea, la edificarea păcii pe 
planeta noastră sînt amplu reflectate în paginile presei de peste hotare. 

Ziare și reviste din diferite țări înfățișează, totodată, realizările de 
seamă obținute de poporul român, îndeosebi în anii de după Congresul 
al IX-lea al partidului.

Nicolae Ceausescu el fundador de la Rumania Moderna

Sub titlul „Concepția președinte
lui Nicolae Ceaușescu privind ne
cesitatea lichidării subdezvoltării și 
a decalajelor economice dintre sta
tele lumii", revista „AL RAED AL ARABI", din Iordania, a publicat un articol în care se arată: în conjunctura economică de după cel de-al doilea război mondial, a devenit o problemă de strictă actualitate instaurarea unei noi ordini economice internaționale. Este un obiectiv îmbrățișat de numeroase personalități marcante ale lumii contemporane, in avangarda cărora se află președintele României, Nicolae Ceaușescu.Președintele României desfășoară o activitate teoretică și științifică vastă, contribuind la elucidarea problemelor majore ridicate de progresul economic și social al umanității. Șeful statului român a subliniat necesitatea unor transformări radicale în mecanismul economic internațional, paralel cu practicarea unui nou tip de relații între state, în limitele cadrului juridic și legal al economiei mondiale.Revista iordaniană pune in evidență, în context, concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind necesitatea dezarmării, ca sursă de accelerare a dezvoltării și micșorării decalajelor.Președintele Nicolae Ceaușescu — relevă în încheiere publicația iordaniană — a propus un amplu program de acțiune care îmbină măsuri ne termen scurt, cum ar fi oprirea deteriorării situației economice mondiale, cu măsuri pe termen lung, de restructurare a sistemului economic internațional, pentru a-1 face să se bazeze ne princinii no<, de egalitate și echitate —, pornind de la convingerea că realizarea lor va aduce o contribuție majoră la relansarea activității economice, re- vitalizarea procesului de dezvoltare in lume și asigurarea păcii, a stabilității economice și politice mondiale.

Sprijinul acordat mișcărilor de eliberare națională din Africa reprezintă o trăsătură caracteristică a politicii externe a României, solidaritatea ei activă cu lupta împotriva dominației coloniale, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-si hotărî calea dezvoltării potrivit propriei voințe, avîndu-și originea în vocația seculară de libertate si independentă a poporului român. în politica principială consecventă, elaborată de președintele Nicolae Ceaușescu, promotor și apărător ferm al aspirațiilor de independentă si progres ale tuturor națiunilor lumii — subliniază, in încheiere, ziarul angolez.
’arate'africstine»Cunoscută pentru politica sa externă dinamică, ce are ca scop a- propierea popoarelor, participarea tuturor stateior la soluționarea pro

Una dintre trăsăturile fundamentale ale politicii externe românești o constituie solidaritatea militantă cu lupta popoarelor africane împotriva dominației coloniale, pentru libertate și independență națională — relevă într-un articol „JOURNAL DE ANGOLA".Ziarul subliniază că documentele de politică externă ale partidului și statului nostru au afirmat și afirmă constant sprijinul acordat mișcărilor de eliberare națională de pe continentul african. în cadrul numeroaselor intîlniri desfășurate, la București sau în alte părți ale lumii, între președintele Nicolae Ceaușescu și lideri ai mișcărilor de eliberare națională din Africa au fost semnate documente importante care au marcat primele recunoașteri internaționale ale a- eestor mișcări ca reprezentante legitime ale popoarelor respective. Nu poate fi uitat faptul că România a fost printre primele țări care au găzduit reprezentanțe și misiuni permanente ale acestor mișcări — se arată în articol.Sub raport politico-dinlomatic. în acțiunile oficiale, in luările de poziție Ia sesiunile Adunării Generale a O.N.U.. în alte organizații și reuniuni internaționale. România a manifestat si manifestă o solidaritate activă cu lupta de eliberare națională și de consolidare a tinerelor state independente, luînd initiative ori sprijinind rezoluțiile menite să instituie și să legifereze un cadru general de soluționare justă a aspirațiilor de libertate ale popoarelor africane.

„Cooperarea este 
obiectivul nostru 

cel mai important11 
O declarație a președintelui 

BrazilieiPARAMARIBO 4 (Agerpres). — în alocuțiunea rostită în parlamentul su- rinamez, președintele Braziliei, Jose Sarney, abordînd problema situației economice cu care se confruntă America Latină, a reliefat importanța intensificării cooperării regionale — relatează agenția Prensa Latina. „Cooperarea este obiectivul nostru cel mai important" — a spus el, evidențiind necesitatea de a se acționa ferm pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.
Sesiunea 

Consiliului NordicSTOCKHOLM 4 (Agerpres). — La Stockholm s-au încheiat lucrările celei de-a 37-a reuniuni a Consiliului Nordic. Participanții s-au pronunțat pentru o colaborare mai dinamică între țările din nordul Europei.Consiliul Nordic a adoptat programe de activitate, intre care cel cu privire la colaborarea economică, precum și recomandări adresate guvernelor respectivelor țări cu privire la înăsprirea controlului asupra aplicării sancțiunilor economice împotriva Africii de Sud — informează agenția A.D.N.

NICOSIA 4 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co-' munist Român, au fost adresate tovarășului Dimitris Christofias, secretar general al C.C. al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (AKEL), un cald salut tovărășesc, împreună cu cele mai bune urări de succes în activitatea- partidului pentru înfăptuirea intereselor fundamentale ale oamenilor muncii din Cipru, a aspirațiilor naționale de independentă, pace și progres.Exprimind vii mulțumiri, tovarășul Dimitris Christofias a rugat să se transmită tovarășului Nicolae . Ceaușescu salutul său călduros, însoțit de cele mal bune urări de sănătate și fericire personală, de noi și însemnate succese în activitatea pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului, consacrată progresului României socialiste. cauzei socialismului, păcii și colaborării în lume.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către secretarul general al C.C. al AKEL a tovarășului Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C.

al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid.Reprezentantul Partidului Comunist Român s-a întîlnit, de asemenea, cu președintele Partidului Democratic din Cipru și președintele _ Partidului Adunarea Democratică.Cu acest prilej, intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și președintele Partidului Democratic din Cipru, Spyros Ky- prianou, și președintele Partidului Adunarea Democratică, Glafkos Clerides, au avut loc schimburi de mesaje. Dînd o înaltă apreciere rolului României, personal al președintelui Nicolae Ceaușescu în viața internațională. S. Kyprianou și G. Clerides au exprimat profunda lor recunoștință pentru interesul și sprijinul conducătorului partidului și statului român fată de cauza soluționării pașnice a problemei cipriote. conform intereselor și aspirațiilor vitale ale poporului cipriot.Tovarășul Nicolae Constantin a avut, de asemenea, o întilnire cu Ghiorghios Iacovou. ministrul afacerilor externe al Republicii Cipru.
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Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu potrivit căreia chezășia legăturilor de colaborare și înțelegere între statele lumii o constituie stricta respectare a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța reprezintă un adevărat cod al democrației internaționale
® Contribuții marcante la soluționarea mari
lor probleme care confruntă umanitatea ® So
lidaritatea militantă cu lupta popoarelor pen
tru libertate și independență națională ® Con
cepție novatoare în definirea și afirmarea 
drepturilor fundamentale ale omului ® Vasta 
activitate de transformări economico-sociale 

fără precedent în viața poporului român

blemelor majore care preocupă omenirea. România acordă o importantă deosebită relațiilor sale cu țările în curs de dezvoltare, inclusiv cu statele africane — evidențiază într-un articol revista- „REMARQUES ARABO-AFRICAI- NES", ce apare in Belgia.Vizitele efectuate de președintele Nicolae Ceausescu în țările africane prilejuiesc afirmarea principiilor care guvernează relațiile României cu ansamblul statelor Africii, con- trihuția românească la dezvoltarea acestor raporturi constituind un sprijin substanțial în realizarea aspirațiilor lor comune — subliniază publicația. Convorbirile președintelui României cu șefii de stat africani au reliefai, de asemenea, dorința comună de a conlucra și de a participa activ la luarea hotări- rilor privind problemele păcii și dezarmării. Aceste concluzii se bazează pe necesitatea imperioasă ca hotăririle adoptate să reflecte interesele tuturor țărilor.Revista subliniază atenția deosebită acordată inițiativei românești privind convocarea, sub auspiciile O.N.U., a unei conferințe internaționale a țărilor în curs de dezvoltare și a statelor dezvoltate, în vederea găsirii unei soluții comune la probleme cum ar fi datoria externă, lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii ordini economice internaționale.Una din cele mai importante concluzii ale dialogului la nivel înalt dintre România și țările africane se referă la necesitatea întăririi rolului Organizației Unității Africane în cadrul dezvoltării cooperării statelor acestui continent și in soluționarea problemelor cu care se confruntă. Eforturile președintelui României îndreptate spre sprijinirea dialogului constructiv dintre țările africane sînt urmărite cu deosebit interes și satisfacție de șefii de stat din țările Africii — evidențiază revista.

— reliefează într-un articol cotidianul „NOII TARDE" din Venezuela.Aflat la conducerea României de peste două decenii, președintele Nicolae Ceaușescu a demonstrat cum trebuie nu numai valorificate, dar și amplificate resursele active ale națiunii, oferind, printre conducătorii politici contemporani, o imagine de unică expresivitate — relevă ziarul.Pe baza unei concepții de ansamblu, printr-un program amplu dă investiții, în România au fost construite platforme industriale armonios distribuite pe întregul teritoriu, construcțiile de mașini asigurînd, aproape in totalitate, necesarul de utilaje al economiei și majoritatea produselor pentru export. Industria aviatică, industria producătoare de automobile, chimia, electronica, electrotehnica, industria navală și cea energetică reprezintă creații de virf ale ultimelor două decenii. Totodată, expansiunea industrială a permis dotarea tehnică a agriculturii.Galvanizați de o. tensiune rodnică, devotați ideii generoase de a lăsa o operă durabilă peste vremuri, românii făuresc „Epoca Nicolae Ceaușescu" — subliniază în încheiere cotidianul.
Realitățile epocii nucleare, amplificarea fără precedent a cursei înarmărilor, creșterea primejdiei unei distrugeri mondiale pun. în mod incontestabil, în condiții calitativ noi problema existenței umane, in general a omenirii, evidențiind nu numai elemente noi, dar și priorități absolute în definirea drepturilor omului. în aceste condiții — arăta președintele României, Nicolae Ceaușescu — nimic nu poate fi mai important decît pacea, viața și libertatea omului. Activitatea consecventă a României, a președintelui Nicolae Ceaușescu se subordonează tocmai acestor valori, permanenței omenirii — se

subliniază într-un articol publicat de cotidianul „EMPROS" din Cipru.Avind ca fundament marile var lori definitorii — politice, juridice, morale — ale României de azi, sistemul drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor constituie un mijloc real prin care omul se implică în activitatea de schimbare a structurilor și relațiilor sociale, ,în organizarea și conducerea tuturor sectoarelor de activitate — continuă ziarul. Prin consacrarea și așigurarea drepturilor și libertăților politice, în România s-a creat și se afirmă un larg cadru democratic. în care toate formele de participare nemijlocită la conducerea societății se îmbină în mod armonios cu cele ale democrației reprezentative.Egalitatea deplină a tuturor cetățenilor țării — subliniază cotidianul cipriot — a devenit în România una din dimensiunile definitorii ale democrației socialiste, care se exprimă prin existenta și asigurarea participării active a tuturor oamenilor muncii la viața economico-socială. lă conducerea tuturor sectoarelor de activitate.în mod indiscutabil, dezvoltarea economică a României. 'înflorirea științei, invățămîntului și culturii, recunoașterea și asigurarea drepturilor fundamentale ale omului au ca rezultate finale bunăstarea generală a omului, spirituală și materială, asigurarea libertății și demnității sale.Relevarea de către președintele Nicolae Ceaușescu a faptului că drepturile omului înseamnă dreptul la pace, la viață, la muncă, învățămint și locuință, dreptul de a fi stăpin în țara sa are o puternică rezonantă internațională — conchide ziarul,CORREIO BRAZILIENSEîn articolul „România cu fața 
spre anul 2000 : Pace și progres", ziarul „CORREIO BRAZILIENSE" evidențiază că cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român a deschis o nouă etapă in dezvoltarea multilaterală a României. Cotidianul trece în revistă marile transformări ce au avut loc in viața . poporului român, puternica dezvoltare economico-socială a tării. îndeosebi incepind după anul 1965. Aceste schimbări demonstrează cu claritate forța creatoare a unui popor stăpin pe destinul său. liber și independent — subliniază „Correio Braziliense".Ziarul se referă apoi la proiectele pe care urmează să le înfăptuiască România în cincinalul 1990—1995, reliefînd : în această perioadă, activitatea de cercetare științifică va fi dezvoltată și mai mult, in scopul găsirii de soluții originale și eficiente problemelor ridicate de progresul economico- social, pentru creșterea continuă a gradului de civilizație, de bunăstare a poporului, și de necesitatea participării tot mai active la dezvoltarea relațiilor economice și științifice internaționale,în deceniul viitor — se arată în ' încheiere — România va face pași importanți in direcția . apropierii condițiilor de viață și muncă din mediul rural de cele .de la oraș. Spre anul 2000, România va deveni o tară socialistă multilateral dezvoltată, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, a cunoașterii umane în general, o tară cu un înalt nivel de civilizație materială și spirituală.(Agerpres)

Poziții hotărîte în favoarea eliminării rachetelor
cu rază scurtă deBONN 4 <Agerpres). — în cursul unei conferințe de presă care a avut loc la , Bonn, Horst Ehmke. vicepreședintele fracțiunii Partidului Social- Democrat din Bundestag, a cerut guvernului vest-german să spună un „nu*1 hotărît oricăror planuri de amplasare în Europa occidentală de noi rachete nucleare cu rază scurtă de acțiune. El a criticat măsurile guvernului îndreptate spre creșterea duratei serviciului militar și continuarea zborurilor periculoase la joasă altitudine a avioanelor militare ale N.A.T.O.Fracțiunea social-democrată din parlamentul vest-german a prezentat spre dezbatere proiecte de rezoluție în care se cere continuarea procesului de dezarmare nucleară.

acțiune din EuropaHAGA 4 (Agerpres). — Ministrul de externe al Olandei, Hans van dea Broek, s-a pronunțat în favoarea unor măsuri unilaterale ale N.A.T.O. de reducere a armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune din Europa, informează agenția D.P.A. Vorbind în cadrul unei dezbateri parlamentare. el a subliniat, totodată, că guvernul său nu va dua o decizie privind staționarea de noi rachete cu rază scurtă de acțiune pe teritoriul olandez pînă in anul 1993. După cum se știe, o serie de țări ale N.A.T.O. s-au pronunțat pentru luarea unei decizii in problema rachetelor cu rază scurtă de acțiune în luna mai a.c., cînd este prevăzută reuniunea la nivel înalt a N.A.T.O.

HARARE

Simpozionul internațional 
„Educație împotriva 

apartheidului"HARARE 4 (Agerpres). — în capitala Republicii Zimbabwe au luat sfîrșit lucrările simpozionului internațional „Educație împotriva a- partheidului". — informează agenția „ZIANA".Reuniunea a pus în evidență, o dată în plus, necesitatea eradicării în A- frica de Sud a sistemului de discriminare rasială. Particip-intii au subscris la ideea că. in condițiile actuale, sînt necesare sancțiuni economice eficiente pentru a determina autoritățile rasiste de la Pretoria să renunțe la politica de apartheid, respinsă d? marea majoritate a populației sud-africane.
„Mu, experiențelor cu arme nucleare 

americane în Canada!"OTTAWA 4 (Agerpres). — „Nu, experiențelor cu arme nucleare americane în Canada !“, „Nu, cursei înarmărilor !“, „Canada nu este un poligon al Pentagonului !“ — sub aceste lozinci a avut loc la Edmonton o amplă demonstrație a militanților pentru pace canadieni în fața Adunării legislative a provinciei Âlberta,. Demonstranții, șț-ăți exprimat prgteșțpl

împotriva folosirii teritoriului canadian pentru experimentarea armelor nucleare americane șl au cerut guvernului să promoveze o politică de pace și dezarmare. Fiecare încercare a unui nou tip de rachetă americană suscită o adîncă îngrijorare în rîndul oamenilor de bună credință din Canada,, au declarat vorbitorii la mitingul. organizat, cu acest prilej.
Eforturi pentru interzicerea armelor de distrugere 

in masă in regiunea Pacificului

SUDAN

Program vizînd formarea 
unui nou guvern de coalițieKHARTUM 4 (Agerpres). — Consiliul Suprem din Sudan a elaborat un program politic în șapte puncte vizînd formarea unui nou guvern lărgit de coaliție din care să facă parte toate partidele politice — informează agențiile de presă, citind surse oficiale din Khartum.Programul a fost elaborat după o întilnjre cu reprezentanți ai tuturor partidelor politice și ai sindicatelor, precum și in urma convorbirilor dintre președintele Consiliului Suprem, El Sayed Ahmed El Mirghani, și pri- mul-ministru Sadiq El Mahdi.

CANBERRA 4 (Agerpres). — La Canberra au avut loc convorbiri între miniștrii de externe ai Australiei și Indoneziei, Gareth Evans și Aii Alatas. Cu acest prilej, relatează agenția China Nouă, s-a convenit asupra extinderii și permanentizării
întîlnirilor consultative dintre guvernele celor două țări, a continuării eforturilor lor comune în sprijinul realizării unei convenții cuprinzătoare prin care să se interzică armele chimice și de distrugere in masă în regiunea Pacificului.

Apel pentru soluționarea echitabilă a problemei
datoriei externeQUITO 4 (Agerpres). — Problemele sărăciei și datoriei externe regionale au stat in centrul atenției participanților la lucrările celei de-a șaptea sesiuni a Parlamentului Andin, care s-a desfășurat la Quito, in Ecuador, cu participarea a peste 200 de deputati din Bolivia, Columbia. Ecuador. Peru și Venezuela.în documentele adoptate, partici- pantii s-au nronuntat pentru măsuri concrete, eficiente si unitare în direcția lichidării sărăciei absolute, care afectează peste 43 milioane de persoane din zona andină — menționează agenția Prensa Latina. Guvernele andine sînt chemate să acorde prioritate in programele lor naționale de dezvoltare combaterii fenomenului menționat, prin alocarea unor resurse tehnico-economice și financiare sporite.

ILE DE PRESA
e scurt

ÎNTREVEDERE. La Moscova 
a avut loc o întrevedere între Mihail Gorbaciov, secretar general al C.Ci al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Francisco Fernandez Ordorjez, ministrul afacerilor externe al Spaniei, informează agenția T.A.S.S. Au fost abordate aspecte ale relațiilor sovieto-spanio- ie, precum și unele probleme ale vieții internaționale actuale.

PRIMIRE. Președintele Consiliului de S’at al R.P. Bulgaria. Todor Jivkov. l-a primit pe ministrul a- facerilor externe al Greciei. Karo- los Papoutias. aflat intr-o vizită oficială la Sofia, informează agenția B.T.A. Au fost abordate relațiile dintre cele două țări, modalitățile de extindere a acestora pe diverse planuri.
PROTOCOL. La Beijing a fost semnat un protocol de colaborare in domeniul transporturilor feroviare intre R.P. Chineză, R.P.D. Coreeană, R.P. Mongolă și Uniunea Sovietică — informează agenția China Nouă.

GUVERNUL INDIEI acționează pentru instaurarea untii nou tip de relații politice pe plan international, în scopul întăririi păcii și realizării dezarmării — a ■ declarat prlmul-ministru. Rajiv Gandhi, intr-o alocut.iune rostită in fata parlamentului indian. Totodată, refe- rindu-se la problema'ica regională, șeful guvernului indian a exprimat sprijinul tării sale pentru o reglementare politică a situației din jurul Afganistanului.
MASURI ÎN DOMENIUL FINAN

CIAR. Guvernul ita’ian a adoptat o serie de măsuri în domeniul fi- nanc:ar si fiscal. în intenția de a acționa pentru redresarea situației economice marcate de o rată anuală a inflației, in luna februarie, de 6 3 la sută. Amplul document dat publicității de guvernul de coaliție pentanartită. intrat în vigoare la data aprobării, cont’ne prevederi'e decrerii’ui economic din decembre anul trecut, cărora li s-au adăugat noi norme. între acestea figurează si unele măsuri vizînd împiedicarea evaziunii fiscale.

REUNIUNE. La Aden a avut loc o reuniune a secretariatului înaltului Consiliu yemenit — organism creat de R.A. Yemen și R.D.P. Yemen. insârcinat cu acțiuni in direcția realizării unității intre cele două țări. întîlnirea a examinat probleme privind realizarea acestui obiectiv, in conformitate cu acordul încheiat anul trecut de președinții Aii Abdullah Saleh și Haidar Abou Bakr Al-Attas. informează aeentia T.A.P. Acordul' prevede crearea unei zone demilitarizate de 2 200 km pătrați la frontiera comună, care va facilita promovarea colaborării economice bilaterale.
PROCESUL DE TRANSFOR

MARE DEMOCRATICA din Argentina trebuie să continue, a evidențiat. intr-o declarație făcută la Buenos Aires, ministrul argentinian al relațiilor externe, Dante Caputo. El a enumerat o scrie de realizări obținute in această direcție. subl'n’ind că încă este nevoie de schimbări care să vină in în- tîmpinarea aspirațiilor maselor largi populare.
VIZITĂ. Taha Yassin Ramad- han, prim-viceprem.er al Irakului, a efectuat o vizită oficială la Ankara, in cursul căreia a fost primit de președintele Kenan Evren și de premierul Turgut Uzai, cu care a analizat aspecte ale raporturilor bilaterale, precum și chest'uni regionale și internaționale de in

teres comun. Cele două părți au semnat două protocoale pentru extinderea relațiilor în domeniile economic și comercial.
APEL. Alianța Stingă Unită — — cea mai mare forță politică de opoziție din Peru — este alternativa la putere in alegerile gene-' rale programate să aibă loc in țară anul viitor — a afirmat președintele Comitetului Executiv Național al Stîngii Unite, Jorge del Prado, secretar general al P.C. Peruan. în cursul unui miting desfășurat la Lima, el a lansat tuturor formațiunilor de stingă apelul la unitate și la intărirea alianței, transmite agenția Prensa Latina.
IIOTĂRÎRE. Regele Hassan al II-lea al Marocului a anunțat ho- tărîrea de a ratifica Tratatul de la Ifrane. semnat împreună cu Algeria, in anul 1972. prin care este del'mitată frontiera dintre cele două țări. informează agenția Ele. Se menționează că Algeria a ratificat acest tratat.
REMANIERE GUVERNAMEN

TALA ÎN BOLIVIA. Președintele Boliviei. Victor Paz Estenssoro. a procedat la o remaniere par'ială a guvernului. relatează agenția Prensa Latina. Noul ministru bolivian al relațiilor externe este Valentin Abecia.
TEST ÎN S.U.A. CU ARMA LA

SER. După cum a anunțat la Washington un reprezentant al

Pentagonului, citat deT.A.S.S., Statele Unite au efectuat la 23 februarie la poligonul White Sands din statul New Mexico un test cu arma laser. în cursul testului a fost distrusă o tintă ce zbura la mică altitudine cu viteză supersonică. Reprezentantul Pentagonului a precizat că testul a fost primul de acest gen.
NUMIRE. Președintele statului Sri Lanka, Ranasinghe Premadasa, l-a numit in funcția de nrim-mi- nistru pe Dingiri Banda Wijetunga. care deține, concomitent, și portofoliul finanțelor.
NOU CONDUCĂTOR AL O.I.M. Funcția de director general al Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.) a fost preluată de Michel Hansenne (Belgia). In discursul rostit cu acest prilej, el a subliniat între altele că organizația iși propune să acționeze cu forțe sporite in favoarea soluționării problemelor dezvoltării, pentru justiție pe plan social.
SEMINAR. Președintele Republicii Bangladesh. Hussain Mohammad Ershad. a deschis, la Dhaka, lucrările unul seminar internațional asunra con'ro'ului inundațiilor. la care participă ex- nerti in domeniul anelor d'n 29 'te țări. Cu acest prilej, președintele Ershad a lansat un anei pentru șo'ut'on-.rei acestei n obtemc specifice zonei nrin sporirea cooperării regionale.

în problema datoriei externe regionale rezoluția adoptată face apel la găsirea unei soluții adecvate, echitabile. care să permită țărilor în curs de dezvoltare să-și redreseze economiile naționale. Menținerea Ia cote inalte a dobînzilor a provocat numai in perioada 1980—1986 o scădere cu 14 la sută a venitului mediu real pe locuitor în zona andină. in timp ce rata șomajului a crescut cu peste 11 la sută. Subliniind necesitatea instituirii unei noi ordini economice Internationale, rezoluția avertizează că datoria externă constituie un obstacol în calea dreptului acestor state .la dezvoltare. Documentul arată că „drepturile economice si sociale pe care in mod legitim le reclamă popoarele din regiunea andină sint sistematic ignorate și încălcate prin efectul presiunii exercitate de organismele financiare internaționale".Alte rezoluții reflectă necesitatea continuării eforturilor de pace in America Centrală și a proceselor naționale de transformări democratice din țările andine.YAOUNDE 4 (Agerpres). — în capitala Camerunului au luat sfîrșit lucrările celei de-a 12-a conferințe a Uniunii Parlamentare Africane (A.P.U.), care a avut in centrul discuțiilor problema datoriei externe a tări’or continentului. în rezoluția finală se subliniază că sporirea datoriei externe a Africii în ultimii ani. care a ajuns la 230 miliarde dolari, constituie piedica majoră în calea eforturilor de redresare si dezvoltare economică. Documentul relevă că termenii inechitabili in schimburile economice internaționale si condițiile in care se fac împrumuturile reprezintă cauzele principale ale supradimensionării datoriei extern? a multor țări africane.MANILA 4 (Agerpres). — Senatul Filipinelor a propus crearea unui consiliu pentru soluționarea problemelor datoriei externe a țării, format din 13 persoane, care fac parte din organul executiv și cel legislativ. Consiliul — relatează agenția China Nouă — are ca obiectiv studierea celor mai adecvate opțiuni și măsuri în vederea eliminării datoriei externe a Filipinelor, care se ridică în prezent — potrivit surselor oficiale de la Manila — la 27.2 miliarde dolari, feprezentînd circa 80 la sută din valoarea produsului național brut al acestei 'țări.

R.F.G. SE CONFRUNTĂ
CU GRAVE PROBLEME

SOCIALEBONN 4 (Agerpres). — Peste 15 000 de elevi și cadre didactice din landul vest-german Hessa au participat la o demonstrație ce a avut loc Ia Frankfurt pe Main, în sprijinul profesorilor șomeri. La mitingul organizat cu acest prilej, președintele sindicatelor „Erziehung und Wis- senschaft", din landul Hessa, Klaus Mueller, a relevat că în această regiune a R.F.G. există peste 5 000 de cadre didactice fără un loc de muncă,BONN 4 (Agerpres). — Oficiul federal pentru problemele muncii de la Niirnberg a anunțat că numărul șomerilor înregistrați oficial în R.F. Germania a fost, la sfirșitul lunii februarie, de 2,3 milioane persoane, prin aceasta rata șomajului ajun- pînd la 8,9 la sută.Potrivit estimărilor sindicatelor, însă, în R.F.G. există aproximativ patru milioane de persoane care nu-și pot găsi un loc de muncă, cel puțin 1,5 milioane de vest-germani nefiind cuprinși din diferite motive în statisticile oficiale ale șomajului.BONN 4 (Agerpres). — Oferta de locuințe cu chirie pentru familiile cu venituri mici și mijlocii cunoaște in R.F. Germania o reducere atît de rapidă incit continuarea actualei politici în domeniul spațiului locativ va face ca în cițiva ani aceste pături ale populației să nu mai găsească practic . nici o locuință cu o chirie suficient de mică pentru a o putea achita, se arată într-un studiu elaborat de Universitatea din Dortmund, citat de agenția A.D.N. Principalul motiv pentru actuala situație critică este reducerea aproape la zero a construcției de' locuințe sociale de către autorități și ridicarea restricțiilor asupra creșterii chiriilor. Re- ferindu-se la situația din orașul Koln. nu'orii studiului arată că pentru 145 000 de locuitori cu ' venituri mici, în oraș nu există decît 83 000 de locuințe cu chirii adecvate veniturilor lor.
Atentat terorist 

la BogotaBOGOTA 4 (Agerpres). — în cursul unui atentat terorist comis pe aeroportul El Dorado din Bogota, Jose Antequera, responsabil cu probleme internaționale al alianței de stingă „Uniunea Patriotică" din Columbia — a treia forță politică din țară —, membru al C.C. al P.C. din Columbia, și-a pierdut viața, în timp ce mai multe persoane au fost rănite — transmite agenția Prensa Latina, citind surse oficiale de la Bogota. Atentatul a fost comis la numai citeva zile după ce „Uniunea Patriotică" a dat publicității un comunicat averti- zînd că grupări paramilitare de dreapta din țară au pus la cale și în parte au dus la îndeplinire planuri și acțiuni teroriste împotriva unor lideri politici de stingă din Columbia.în capitala țării și in alte locajjtăți columbiene au fost organizate ample manifestații de solidaritate cu forțele democratice populare din Columbia.
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