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Președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, luni, 6

martie, pe Samir Ragab. redactor- 
șe£ al ziarului „Al-Messa“ din Egipt 

Cu acest prilej, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a acordat un In
terviu pentru cotidianul egiptean de 
limbă arabă „Al-Messa“.

ORGAN ÂL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVIII Nr. 14 477 Marți 7 martie 1989 4 PAGINI 50 BANI

IN SPIRBUL SARCINILOR SUBLINIATE K TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

IA CUNSFABUREA K LUCRU UE LA C. C. AL P. C. R

Productivitate inaltă prin înfăptuirea programelor
de organizare și modernizare a producției

Urbanistică modernă la Constanța Foto : S. Cristiar
-

Situind în centrul atenției proțjle- 
• me economice de o deosebită însem

nătate pentru înfăptuirea programe
lor de dezvoltare economico-socială 
a țării, consfătuirea de lucru pe pro
bleme economice de la C.C. al P.C.R., 
organizată din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a concentrat a- 
tenția dezbaterilor asupra realizării 
integrale a planului la producția fi
zică și export, asupra reducerii cos
turilor, a cheltuielilor de producție, 
ridicării nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, creșterii susținute a 
productivității muncii. Ne oprim . in 
comentariul de față asupra citorva 
exigențe ce privesc activitatea co
lectivelor de oameni ai muncii, a 
organelor și organizațiilor de partid 
pentru realizarea neabătută a pla
nului de creștere ă productivității 
muncii. „Este necesar să asigurăm o 
creștere mai accentuată a producti
vității muncii — sublinia secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. la recenta 
consfătuire de lucru — prin mai buna 
organizare a muncii și a producției, 
prin mecanizarea, automatizarea unor 
lucrări, dar și prin realizarea unui 
nou sistem de mașini și utilaje".

în sistemul de indicatori care di
mensionează programele de dezvol
tare economico-socială a țării, la ni
velul unui an sau cincinal, ca și 
într-o perspectivă mult mai înde
lungată. productivitatea muncii ocu
pă un loc foarte important. Bună
oară. planul național unic prevede 
ca, in 1989, productivitatea muncii să 
crească in industria republicană cu 
7—8 la sută, creșteri însemnate fiind 
stabilite și pentru activitatea de 
construcții-montaj. Sint ritmuri no
tabile. ritmuri pentru a căror reali
zare trebuie să se manifeste pretu-

tindeni, de la nivelul atelierelor și 
secțiilor pină: la nivelul întreprin
derilor, ■ centralelor și ministerelor, 
precum și în profil teritorial, o pre
ocupare maximă, stăruitoare, astfel 
incit, in fiecare unitate, randamentul 
muncii să fie situat la nivelul pre
vederilor luate in calcul la funda
mentarea sarcinilor de creștere a 
productivității muncii.

A devenit limpede că nerealizarea 
prevederilor de creștere a producti
vității muncii într-o perioada, face, 
în condițiile unor sarcini de plan 
mobilizatoare, practic imposibilă 
sau, oricum, dificilă recuperarea res
tanțelor și alinierea la nivelul sarci
nilor de plan. După cum se poate 
întîmpla ca rezultatele notabile' ob
ținute de un șir de unități, de ra
muri, centrale industriale sau de 
județe, in domeniul creșterii pro
ductivității muncii să fie anihilare 
sau simțitor diminuate, de nereali
zarea aceluiași indicator in alte în
treprinderi. Iar lanțul implicațiilor 
poate continua pină la nivelul eco
nomiei.

Iată de 
nostru, a 
tovarășul 
terea 
muncii — legitate a progresului 
economicO-social al țării 
■stituie o sarcină de maximă răs
pundere a fiecărui colectiv, o 
preocupare prioritară pentru întrea
ga economie. Acesta este nivelul exi
gențelor stabilite de partid la ora 
actuală in domeniul creșterii pro
ductivității muncii. în spiritul, aces
tor sarcini este necesar .să se acțio
neze inasa fel încit economia noas
tră socialistă să realizeze o produc
tivitate superioară, devenind competi
tivi și din «cest punct de vedere cu

ce în concepția partidului 
secretarului său general, 

Nicolae Ceaușescu. 
continuă a

. . creșr 
productivității

con-

orice economie dezvoltată. Iar a fi 
competitiv cu orice economie dez
voltată si .prin prisma creșterii pro
ductivității înseamnă să ai conștiin
ța clară a catfacitătii tehnice, teh
nologice. organizatorice si profesio
nale de care dispune fiecare colectiv, 
economia in ansamblul ei si care 
poate si trebuie să fie valorificată 
din plin. Bătălia pentru productivi
tate in lumea de astăzi este o bătă
lie pentru competitivitate. în esență, 
productivitatea muncii este aceea 

' care ..dă tonul", dacă se poate spune 
astfel, timpului de muncă socialmen
te necesar pentru realizarea unui 
produs. A situa acest timp la un ni
vel cît mai redus cu putință înseam
nă a proba pe piața mondială capa
citatea economiei românești de a 
realiza produse mâi multe, de nivel 
calitativ ridicat, in aceeași unitate 
de timp. Orice răminere in urmă in 
domeniul productivității înseamnă o 
risipă de muncă. înseamnă o con
tribuție total nedorită la mărirea de
calajelor fată de țările dezvoltate.

Există argumente certe furnizate 
de economiști că, in esență, deca
lajele dintre țările dezvoltate si ță
rile in curs de dezvoltare sau tarile 
slab dezvoltate cresc datorită deca
lajelor de productivitate, care în
seamnă in fond decalaje de tehno
logie., de dotare tehnică, de pregă
tire profesională, de organizare. Pen
tru România, care și-a propus obiec
tivul realist, mobilizator de a atinge 
nivelul de tară cu o dezvoltare me
die, preocupările stăruitoare pentru 
,a asigura creșterea continuă a pro
ductivității devin, astfel, firești, ab
solut necesare. Context în care. ca
pătă o semnificație aparte faptul că 
atingerea obiectivelor stabilite de 
partid in domeniul creșterii produc-

Critmul lucrărilor AGRICOLE

poate și trebuie să crească mult!

tivității este abordată într-o viziune 
sistematică, urmărindu-se evaluarea 
exigentă a resurselor de la nivelul 
unităților pină la nivelul ramurilor 
si centralelor, al întregii economii.

în acest sens, se cuvine subliniat 
că fiecare unitate productivă dispune 
in prezent de programe complexe 
de creștere a productivității muncii, 
elaborate in.strir.să corelare cu pro
gramele de sporire a producției, cu 
cele adoptate in scopul perfecționă
rii. organizării și normării 
reducerii 
materiale 
care stau la originea fundamentării 
sarcinilor
ții in fiecare județ, in fiecare ramu
ră, cit și pe ansamblul economiei. 
Intrucit în fundamentarea măsurilor 
de creștere a productivității muncii 
s-a avut in vedere strinsa corelare a 
acestora cu programele de moderni
zare. devine cu atit mai necesar că 
în realizarea lor să se urmărească 
sistematic realizarea neabătută a tu
turor Sarcinilor concrete, a obiecti
velor prevăzute in aceste programe. 
„Pentru a infăptui in cele mai bune 
condiții programele și planurile de 
dezvoltare pe acest an. pe anul 
viitor și in perspectivă, evidenția 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, trebuie 
să trecem cu toată fermitatea și ho- 
tărirea la înfăptuirea- programelor de 
organizare științifică si modernizare 
a producției, pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei si tehnicii. Nu 
există problemă mai importantă pen
tru economia românească in momen
tul de fată decit aceasta !“

Din păcate insă se constată că in
tr-o serie de Întreprinderi, cit și in 
unele județe sint lăsate pe un plan 
secundar tocmai acele măsuri, care 
pot asigura.. o,,xlată materializate, o 
prodtfttivitâle ridicată. dâr care pre
supun up efort organizatoric deose
bit. Astfel, pot fi-intilnite turnătorii 
sau secții de prelucrare unde âe lu
crează . 
există 
căror 
dernă 
tinse. ' 
industria constructoare 
aplică în continuare tehnologii de
pășite, cum ar fi prelucrarea prin aș- 
cniere — ca să ne oprim la un exem
plu —, procedeu mare consumator de 
metal, de manoperă și energie, in 
timp ce există o. bună experiență

muncii, 
costurilor si cheltuielilor 
de producție. Programe
de creștere a productivită-

cti metode 
secții 

experiență și 
de organizare 

Nu în puține

__  învechite, deși 
similare model, a 

formă mo- 
pot fi ex- 
cazuri, în 

de mașini se

Nicolae M1LITARU
(Continuare in pag. a Il-a)

împlinirile hărniciei
în ultimele zile, sera de flori a 

cooperativei agricole de producție 
din comuna Livada, județul Satu 
Mare, are totJ mai mulți vizitatori. 
Chiar și primarul comunei. Vasile 
Oiegaș. și președintele cooperativei, 
inginer Alexandru Bone, trec zilnic 
pe aici, fie numai și pentru citeva 
clipe. Interesul unanim al vizitato
rilor este ritmul de creștere a garoa
felor. Vremea capricioasă, schimbă
toare a creat unele incertitudini. 
Cele patru .cooperatoare care lucrea
ză la sere sint insă optimiste și dau 
în consecință asigurări că miile de 
fire de flori care cresc aici vor a- 
junge tocmai bine la dezvoltarea do
rită pină în ziua de 8 Martie. Pentru 
că atunci, potrivit tradiției, bărbații 
din Livada, conducerile unităților 
economico-sociale din. această comu
nă vor repeta,, multjplicîndu-1 de mii 
de ori, gestul tandru al oferirii 
garoafe sau a unor buchete de 
destoinicelor femei — mame și 
surori și tovarășe de muncă 
această mare comună.

Din cei pește 7 500 locuitori ai 
comunei Livada,. aproape 52 la sută 
sint femei. O sumară analiză a 
structurii socioprofesionale din uni
tățile și. ramurile de activitate din 
comună, viitor centru agroindus
trial — de o multitudine și o 
diversitate superioare altor așezări 
rurale din județ' — pune în evidență 
faptul că aici nu există ioc de muncă 
in care femeile să nu dețină o pon
dere apreciabilă sau chiar prepon
derentă. Si asta . atit in activitatea 
cooperativei agricole de producție, a 
asociației economice intercooperatis- 
te pentru ingrășarea tineretului 
taurin, a stațiunii de cercetări agri
cole, a topitoriei de in-fibră, în aceea 
a cooperativei de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor; sau a uni
tăților micii industrii, cit și în acti
vitatea din unitățile sanitare, de la 
liceul agroindustrial și școala gene
rală, precum și din multe alte locuri 
de muncă. In cooperativa agricolă, 
din cei peste 1 000 membri coopera
tori care anul trecut au realizat nu
mărul de norme de muncă stabilite, 
mai mult de 60 la sută sint femei, 
care iși pun apăsat „semnătura" pe

unei 
flori 
soții, 

din

rezultatele importante 
in cultura vegetală, cit 
nie. Un număr de 17 
lucru sint conduse de femei energice, 
harnice și cu mult spirit de iniția
tivă, cum sint Elisabeta Balogh, 
Eufemia Leușcă, Paraschiva Kurpe, 
Ileana Villi. Veronica Zsofi, Aurica 
Bondici sau Maria Matyasovszkț. 
Dar. in același timp, nu putem omite 
dintr-o enumerare a destoiniciei și 
răspunderii pentru bunul mers al 
activității din. cooperativa agricolă 
numele mulgătoarelor Maria Kovacs, 
Ana Kovacs, Paraschiva Eles de la 
ferma de vaci.

Cooperativa agricolă din Livada 
are insă motive a se mîndri nu doar 
cu faptul că femeile de aici iși aduc 
o contribuție remarcabilă la reali
zarea producțiilor agricole, ci și cu 
numeroasele dovezi ale grijii mani
festate pentru ușurarea muncii și 
vieții lor. Amintim, in acest sens, 
doar citeva : in cadrul cooperativei 
ființează un cămin și o creșă in care 
circa 100 de copii sint supravegheați 
și îngrijiți cu dragoste de educatoare 
și surori medicale, pricepute și afec
tuoase ; o cantină, o brutărie, care 
economisesc timpul și ușurează 
munca gospodinelor, o plăcintă
rie (in curs fiind și amenajarea 
unei secții de sărățele). De aseme
nea. cooperativa agricolă dispune de 
un incubator cu o capacitate anuală 
de un milion pui de-o zi. destinați 
și gospodăriilor membrilor coopera
tori și celorlalți locuitori din co
mună.

Dar cite alte lucruri nu s-au făcut 
in comună spre a se crea femeilor 
condiții mereu mai bune de muncă 
și de viață! Comuna dispune de o 
grădiniță, de unități prestatoare de 
servicii specific feminine, intre care 
o croitorie la comandă și un atelier 
de coafură ; de asemenea, 
amenajată o spațioasă sală a 
riilor.

Stăm dă vorbă cu tovarășa 
Toth, președinta comitetului 
nai al femeilor, prilej de a ne infor- 

"ma despre frumoase împliniri, iniția
tive și modalități interesante și efi
ciente in munca de antrenare a 
femeilor la activitățile obștești din

La Chilia Veche, pe schelele
prezentului

obținute atît 
și in zooteh- 
formații de

a fost 
căsăto-

Iuliana
comu-

A

® Ploile din ultimele zile, care au de
terminat o anumită creștere a rezervei de 
umiditate din stratul arabil, cit și tempe
raturile din sol — mai ridicate față de cele 
obișnuite pentru această perioadă — au 
creat condiții favorabile pentru însămîn- 
țarea mai timpurie a culturilor de primă
vară

au datoria de a adapta tehnologiile de 
lucru în scopul menținerii apei în sol, prin 
efectuarea minimului de lucrări și respec
tarea strictă a calității acestora

• Specialiștilor și cadrelor de condu
cere din toate unitățile agricole le revine 
sarcina de a întreprinde măsuri hotărîte 
pentru folosirea din plin a timpului priel
nic din această săptămînă, intensificînd 
la maximum ritmul însămînțării culturilor 
din prima epocă și, acolo unde este posi
bil, a sfeclei de zahăr, lucrare care a în
ceput în unele județe din sudul și vestul 
țării

• Prin întreaga desfășurare a lucrări
lor trebuie să se răspundă cerinței majo
re ca semănatul culturilor de primăvară 
să se facă într-un timp cît mai scurt, spre 
a se asigura condiții corespunzătoare 
pentru o recoltă bună în 1989

® Organizînd temeinic activitatea și fo
losind la întreaga capacitate mijloacele 
mecanice, pretutinde i esto absolut nece
sar ca vitezele st'bi'ita h semănat să fie 
realizate și depășiie zi de zi

© Subordonînd acestui obiectiv întrea
ga muncă politică și organizatorică, or
ganele și organizațiile de partid de la 
sate, consiliile agroindustriale și condu
cerile unităților agricole trebuie să asigu
re mobilizarea puternică a tuturor forțe
lor, astfel îneît peste tot semănatul să se 
încheie la termenele prevăzute și în cele 
mai bune condiții de calitate

. ® In funcție de condițiile concrete din-
^tr-un loc sau altul, specialiștii din unități

IN PAGINA A III-A : relatări ale cores
pondenților „Scînteii" din județele lași, 

Tulcea și Giurgiu

— Toată viața am trăit 
ci, în -Chilia Veche, și 

vă spun că ultimii 5 ani 
au fost cei mai denși din 
întreaga istorie a așezării ! 
(Vladimir Nicolau, prima
rul comunei, fiu al locului).

O istorie străveche, con
densată în cîțiva ani ? Bă
trinii. iși amintesc : „De la 
un an la altul, localitatea 
se «subția». Tinerii 
în lume la școli sau 
serii 1“

Explicabil. Căci, 
putea oferi Chilia ? 
brumă de case acoperite 
stuf dintre care răsărea, 
mai arătoasă, biserica; ori 
drumul cu vaporul, timp de 
6 ore. pină la Tulcea — 
era un eveniment — ca 
să-ți aduci, de pildă, o 
mobilă ; sau noroiul din 
lungile zile ploioase, 
se lipea parcă 
tul oamenilor 
noroiul acesta 
altfel, nu ca 
Rămineau in 
care ieșeau 
vapor", pentru a aștepta 
vești de la copiii imprăș- 
tiați prin țară...

Așa a fost Chilia. Așa 
rămăsese Chilia pină la 
acel neuitat 3 septembrie 
1983. O zi frumoasă de 
vară tirzie, așa; cum avea 
să fie și destinul străve
chiului Lycostomo, piatră 
de hotar a Țării lui Mircea 
cel Mare — frumos. .

în acea zi, secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolâe Ceaușescu, 
aflat in vizită de lucru in 
Deltă, s-a oprit și la Chilia, 
împreună cu tovarășa 

. Elena Ceaușescu, trași nd
contururile viitoarei locali
tăți. „Vom face din Chilia 
un modern centru agroin
dustrial" — a spus atunci 
secretarul general al parti
dului, 
fost piatra 
transformării 
comunei.

în numai 5 
devenit .de

întimplarea 
asist, acum mai bine de doi 
ani. la turnarea primei 
temelii din cel de-al doilea 

^perimetru de construcție al

plecau 
Ia me-
ce le 

O 
cu

care 
și de sufle-

— că și 
era cu totul 

peste tot. 
sat bătrinii, 
seara, „la

Și spusele sale au 
a 
a

de temelie 
radicale

aani. Chilia 
nerecunoscut.

a făcut să

blocurilor din Chilia. Deci 
primul cartier de blocuri al 
comunei are deja vechime, 
pescarii de altădată plirh- 
bîndu-se acum pe alei 
asfaltate, locuind in apar
tamente moderne, funcțio
nale, ducindu-se seara 
să-și ia ziarele din noul 
oficiu poștal sau sunin- 
du-și copiii direct de la 
„interurban"...

Locul pe care 
struiau primele 
acum doi ani, 
unui
viață întreagă 
Chilia. Numele și fosta lui 
îndeletnicire (.,fostă", pen

om care

se con- 
blocuri 

aparținuse 
a trăit o 

numai la

dustrie agroalimentară — 
spune Ion Frandeș. direc
torul întreprinderii de ex- 
ploâtare complexă a re
surselor naturale din Chilia 
— vom depăși faza de 
comună „eminamente" a- 
grară. Chilia nu va fi pur 
și simplu un centru de 
producere a cerealelor, a 
animalelor, ci și de prelu
crare, precum și de valori
ficare a 
naturale 
această 
Concret, 
cuprinde 
investiții, 
măciniș.

uriașelor resurse 
pe care le oferă 
zonă a Deltei, 
industria Chiliei 

deja, la capitolul 
noul centru de 
precum și cel de

ț DIN MTUAUTAHA^^^A^TĂ^A^ ȚĂRII
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tru că acum „gustă" in 
tihnă din... pensie) n-or să 
vă spună mare lucru. Se 
numește Petre Fălticeanu, 
a fost muncitor la Uzina 
de apă. Știe bine fiecare 
om, fiecare colț. fiecarp 
casă. Marea lui bucurie in 
pragul pensionării a fost 
că a putut să stea și> el. Ia 
bătrinețe. ca la oraș/Și nu 
numai el, ci mulți, foarte 
mulți localnici.

Am văzut la primărie si 
în mapa tinărului arhitețt- 
șef al județului. Tulcea, 
Pavel Marcel. care și-a 
transferat pasiunile și 
timpul, pentru a gindi, la 
Chilia, conturul arhitecto
nic al noului oraș, schița, 
viitoarelor cartiere de lo
cuințe, a obiectivelor eco
nomice construite sau care 
urmează a fi .construite. 
Căci destinul urbanistic al 
comunei este legat de dez
voltarea economică și aici, 
la Chilia, ca peste tot, o 
consecință firească a am
plului Program național de 
amenajare și valorificare 
integrală a resurselor na
turale din Delta Dunării, 
program elaborat din ini
țiativa și cu contribuția 
directă a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

— Prin noua noastră in-

reparații mașini agricole. 
Au și prins contur halele 
viitoarelor 
creștere și 
animalelor și 
abator, aflate 
fază avansată de execu
ție. Tot in construcție se 
află hotelul cu 120 locuri, 
un alt .cartier cuprinzind 
blocuri de locuințe. în 
mapele proiectaptllor câre 
vin astăzi tot mai des la 
Chilia figurează de pe 
acum schițele noului liceu 
cu profil 
creșei cu 
pensarului 
staționar, 
tranzit șl pasageri, 
de biogaz.

în satul in care pină 
acum 5 ani localnicii nu 
Văzuseră in viața lor plan
tat un semn pentru dirija
rea sau orientarea circu
lației, circulă astăzi auto
basculante. tractoare, bul
dozere, se înalță macarale, 
e un permanent dute-vlno 
de materiale și construc
tori. De-abia aici, la Chilia, 
realizezi prețul eforturilor 
de a construi. Căci, o 
cărămidă incorporată în 
zidul blocurilor înmagazi
nează aici o altă valoare 
decit pe uscat. Zeci de 
utilaje gigantice, mii de 
tone de materiale, de la

complexe de 
ingrășare a 

ale noului 
acum in

agroindustrial, 
grădiniță, ,dis7 

policlinic cu 
noului port de 

stației

banalul cui pină Ia 
title de încălzire 
sint încărcate din 
tele Tulcei și 
malul Dunării, descărcate 
și reincărcate în șlepuri cu 
ajutorul cărora sint trans
portate, preț de 62 de mile, 
pină la Chilia.

E un efort mare ce 
presupune tenacitate, pri
cepere, bună organizare. Și 
deși acestea nu lipsesc 
constructorilor de la între
prinderea antrepriză de 
construcții montaj Tulcea, 
de la Antrepriză de con
strucții hidrotehnice sau de 
la întreprinderea de con
strucții-montaj pentru 
Delta Dunării, transportul 
pe apă de: Ia sau înspre 
Chilia nu este cel mai efi
cient. Imaginați-vă. doar 
încetineala cu care griul 
din noua recoltă. îmbarca*  
pe șlepuri, ajunge la 
Tulcea sau in țară, perico
lul care-T paște intre coas
tele de fier încinse ale 
navei. Pentru a apropia 
Chilia de uscatul de dincolo 
de Deltă,, pe uscat prinde 
viață acum unul din cele 
mai îndrăznețe proiecte 
din această zopă — con
strucția unei șosele. • care 
să lege localitatea de 
Tulcea. . îndrăzneț, .pentru 
că nu este tocmai sjmnlu 
să Învingi forțele bălților 
și lacurilor, să creegi tere
nul solid-care să tină o șo
sea gîndită și. menită Să . 
dăinuiască veacuri.

Dificultăți parțial învinse 
căci prima porțiune a șo
selei — cea dintre Chilia și 
1 Mai este deja gata.

Și nu peste mult timp, 
copiii celor din Chilia vor 
ajunge acasă, de la Tulcea. 
cu mașina, ' într-o singură 
oră. De sus, de pe podul 
de intrare în sat, pe șosea, 
ei vor vedeă 
Chilie. Un centru agroin
dustrial modern, așa cum 
l-a gindit secretarul gene
ral al partidului, așa cum 
l-au visat oamenii așezării 
din acest colț al Deltei 
Dunării.

instala- 
termibă 
depozi- 

aduse • la

o nouă

Adrian VASILE J

localitate. Așa aflăm, bunăoară 
despre faptul că in contună s-a de
clanșat o amplă acțiune pe circum
scripții pentru înfrumusețarea stră
zilor și spațiilor verzi, a gospodări
ilor cetățenilor șl a comunei in an
samblul ei. în acest cadru, s-a lansat 
o frumoasă inițiativă de stimulare a 
spiritului gospodăresc al femeilor 
Astfel, pe fațadele caselor cu cea 
mai ingrijită înfățișare, și mai bine 
gospodărite, se vor pune in zilele ce 
urmează plăcuțe cu inscripția „Casă 
frumoasă, cinste cui te Îngrijește".

Cele nouă comisii de femei dir 
comună sint in prezent angrenate 
și intr-o amplă acțiune de colectare 
a materialelor refolosibile, planu 
economic pe 1989 al comitetului co 
munal de. femei avind premise de ; 
fi îndeplinit si depășit, ca in tot 
anii precedent!. La aceasta se adau
gă confecționarea de către femei 
in timpul liber, a unor lucruri pen
tru copii. Dar in cite 
nu se simte aportul 
generos al femeilor !

Ca semn al prețuirii ,. ___.....
deosebite de care se bucură în socie
tatea noastră femeile, pentru tot ce 
fac ca muncitoare, soții, mame, pen
tru ca viața din juru-ne să fie mereu 
mai plină de sensuri, mai demnă și 
prosperă, mai frumoasă, la Livada, 
ca pretutindeni in țară, se pregătesc 
pentru 8 Martie numeroase flori, 

■unele mai minunate ca altele,
Octav GRUMEZA 

corespondentul „Scînteii'

alte direcți 
neobosit și

si cinstirii

Mărturii 
pentru 

generațiile 
de mîine

Cumpărasem de la brutărie co- 
vr‘țR catei Si i-am oferit și lui. 
„Mulțumesc". Bătrinul cu care 
discutăm e verde, nu-i dai 81 
de ani nici dacă ești rău. 
Se numește Ion Bordea. Tru
puri ca lujerul, îl simți insă 
vinos. Păru-i negru și lucios ca 
pana corbului. 11 piaptănă lins. 
Frunte inaltă, senină. Obrazu-l 
rade la singe. Nas lung, sub
țire. Nări fremătătoare. Ochi 
vii, ghiduși. Mintea-i brici. Me
moria-! țeapănă, atotștiutoare și 
necruțătoare. La casa lui bă- 
trmu-său ău fost opt frați. A 
făcut și a crescut .și, el tot opt 
copii. A agonisit pină acum șai
sprezece nepoți și doi străne
poți. Zice despre el că-s viața 
lui de pe urmă. Profit prompt 
de vorbă și-l intreb :

— Da’ viața dinții ?
— A fost ca viața satului,
— Și-asta cum a fost ?
— Am venit în actuala cornii- 

nă Gheorghe Doja, cu taccă-meu, 
in 1019. Luptase la Mărășești, ca 
și mulți alții din Drajna de Sus, 
județul Prahova, de unde sin- 
tem de loc. Așa, ca un fel de 
răsplătit li s-a dat aici, în Bă
răgan, o fișteică de pămînt. 
Prea mică pentru cile guri erau 
de hrănit, fin m.nte ca azi, deși 
abia împlinisem doar 11 ani. P-ai 
noștri, pe mama și pe ăilalți, 
ta.a n-a vrut să-l ia de la-nce- 
put. M-:i adus doar pe mine. 
O săpiămină am făcut pe drum. 
De ,a Albești la Urziceni șo
seaua era blestemul lui dumne
zeu. Am sosit împreună cu alți 
firtați de-ai bătrinului. In total 
erau șapte Căruțe. Ne-am săpat 
în pămînt șapte bordeie. Le-am 
acoperit cu bețe din lipan. Noi 
am fost primii sosiți. Si primii 
rămași. In prima iarnă, ca să 
mai mă-ncălzesc, dormeam cu 
porcul in brațe. Apoi au venit și 
s-au așezat tot aici ..împroprie
tăriți" din Ciorani și din Rin- 
cezi (az:. Nucșoara — n.n.). Tot 
din Prahova sint și astea. In 
1922 ne-au declarat comună...

— O comună de bordeie ? !
— Puțini ajunseseră să-și ri

dice o prispă, o odgie, două. 
Majoritatea am trăit in bordeie 
încă multi ani. Primele case din 
cărămidă s-au înălțat in comuna 
Gheorghe Doja abia in 1950. 
Pină și crișma lui Salaoru 
— de fapt era mai mult o deju- 
gătoare — era tot un bordei, dar 
ceva mai mare. Coborau oame
nii in ea ca-ntr-o pivniță ro
tundă. Cind s-au săpat temeliile 
la noua primărie, groapa fostu
lui „salon" lucea și noaptea; 
Salaoru iși văruia des „pereții".

Mircea BUNEA
(Continuare in pag. a IH-a)
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Planul pe luna martie și pe primul

trimestru - realizat exemplar!
în cuvîntarea rostită la recenta consfătuire de lucru pe probleme eco

nomice de la C.C. al P.C.R., tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a insis
tat in mod deosebit asupra măsurilor ce trebuie luate pentru realizarea 
în bune condiții a planului pe luna martie și pe trimestrul I. în acest 
sens, secretarul general al partidului a subliniat necesitatea de a se 
trece cu toată hotărîrea la realizarea producției fizice, planul neputînd 
fi considerat Îndeplinit decît o dată cu fabricarea tuturor sortimentelor 
prevăzute. Orice altă interpretare sau realizarea unor producții valorice 
neglijind sortimentele și prevederile contractelor trebuie considerate ca 
o încălcare a legilor, a planului.

In cadrul anchetei „Scînteii" pe tema realizării planului publicăm, în 
continuare, răspunsurile date de secretarii cu probleme economice din 
două municipii cu o puternică activitate industrială la următoarele în
trebări :

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 îndeplini

rii integrale a planului pe luna martie și pe întreg trimes
trul I ?

zalău: Restanțele vor fi integral
recuperate

ȚĂRII-CIT MAI MULT CĂRBUNE!
S-au intrunit pentru a doua oară consecutiv, la oră de bilanț, cei 

mai buni performeri din industria de extracție a lignitului din cariere 
și din subteran. De ce si cu ce ocazie ? O inițiativă muncitorească de
clanșată cu doi ani in urmă pe meleagurile Gorjului — „Echipajul fie
cărui excavator cu rotor — colectiv de muncă al înaltei productivități'1 — 
s-a transformat intr-o întrecere de importanță națională. Al cărei obiec
tiv esențial este obținerea unei producții superioare de cărbune ener
getic prin atingerea celei mai inalte productivități la toate tipurile de 
utilaje mecanizate. Cerință, de altfel, subliniată din nou de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru pe probleme eco
nomice de la C.C. al P.C.R., ca o sarcină de cea mai mare importanță 
pentru această ramură producătoare de cărbune energetic.

arad: Atentie deosebită ---------------- > 

soluționării problemelor producției
1. In primele două luni ale aces

tui an unitățile economice din mu
nicipiul Arad au realizat integral 
sarcinile de plan la producția-marfă 
industrială, obținînd o creștere de 
peste 9 la sută față de aceeași peri
oadă a anului trecut. S-au livrat 
suplimentar mașini-unelte in valoare 
de 9 milioane lei, mobilier in va
loare de 5,7 milioane lei, confecții 
textile însumind peste 5,3 milioa
ne, 253 000 bucăți tricotaje și al
tele, reușindu-se, în majoritatea uni
tăților, să se atingă ritmurile de 
creștere prevăzute prin plan pentru 
acest trimestru. Ca aspect pozitiv se 
poate aprecia preocuparea unităților 
de a realiza și livra cu prioritate 
producția de export, volumul livră
rilor cu declarații vamale fiind mai 
mare cu circa 17 la sută, pe total, 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut.

Rezultate bune s-au obținut șl la 
Indicatorul productivitatea muncii, 
care a fost realizat și depășit, și 
în activitatea de investiții atit pe 
total, cit și la construcții-montaj, 
reușindu-se prin depășirile înregis
trate să se recupereze din lucrările 
rămase in urmă la obiective restante 
din anul trecut, cum sînt cele de la 
întreprinderea de vagoane, de la în
treprinderea de industrializare a 
cărnii.

2. Cu toațe că au existat o serie 
de greutăți in aprovizionarea teh- 
nico-materială cu gaz metan pentru 
Combinatul de îngrășăminte chimice; 
tablă, osii montate, boghiuri — pen
tru Întreprinderea de vagoane ; pa
nouri electrice — pentru întreprin
derea de mașini-unelte ; celofibră și 
poliester — pentru întreprinderea 
textilă, se poate aprecia mobilizarea 
colectivelor de oameni ai muncii, sub 
directa îndrumare a organelor și or
ganizațiilor de partid, atît pentru gă
sirea unor soluții de înlocuire a ma
terialelor deficitare, de corelare a 
producției fizice cu cotele și repar
tițiile de materiale și cu forța de 
muncă necesară, de valorificare su
perioară a stocurilor din unități, cit 
șl pentru introducerea în circuit a 
unor materiale refolosibile din grupa 
metalelor neferoase, textile, mase 
plastice, cauciuc.

Rezultatele pozitive obținute de 
unitățile din municipiul Arad au fost 
favorizate și de aplicarea unor pro
puneri concrete, a unor soluții efi
ciente formulate de oamenii muncii 
în cadrul adunărilor generale, care 
stau permanent în atenția consiliilor 
oamenilor muncii pentru a fi apli
cate în termen.

Desigur, bilanțul ar fi fost șl mai

bun dacă s-ar fl asigurat în fiecare 
unitate folosirea la capacitate a ma- 
șinilor-unelte, a instalațiilor și utila
jelor, dacă s-ar fi efectuat mai bine 
întreținerea, revizia și reparația a- 
cestora, dacă s-ar fi folosit mai ra
țional și la indicele planificat tim
pul maxim disponibil al oamenilor 
muncii și dacă toate unitățile ar fi 
dat dovadă de mai multă preocupare 
pentru traducerea in viață a măsu
rilor stabilite în programele de per
fecționare a organizării și moderni
zare a proceselor de producție.

3. Apreciem că rezultatele obținute 
în primele două luni, preocuparea 
permanentă a colectivelor noastre de 
muncă pentru a-și perfecționa acti
vitatea creează premisele necesare 
realizării sarcinilor de plan pe luna 
martie șl pe întreg trimestrul I. 
Pe baza analizelor temeinice Între
prinse în fiecare unitate, am stabi
lit o serie de măsuri concrete. Ast
fel, am completat cu noi soluții pro
gramele de perfecționare a or
ganizării și modernizare a pro
ceselor de producție de la toate 
întreprinderile. în special de la 
Combinatul de îngrășăminte chimice, 
întreprinderea de confecții și în
treprinderea pentru mecanizarea 
agriculturii. Consiliile de conducere 
colectivă, organizațiile de partid din 
unități au întreprins și întreprind 
acțiuni permanente pentri: asigu
rarea cotelor și repartițiilor de ma
terii prime și materiale la nivelul 
necesarului fundamentat pe baza 
normelor de consum aprobate, cum 
este cazul la întreprinderile de va
goane, de mașini-unelte. „UTA", 
„Tricoul roșu". „Libertatea", Com
binatul de prelucrare a lemnului 
etc. Zilnic urmărim modul de reali
zare a producției fizice în sorti
mentala planificată, in special a 
celei destinate exportului, asigurîn- 
du-se utilizarea corespunzătoare a 
capacităților de producție și a for
ței de muncă în așa fel incit să se 
realizeze ritmurile medii planificate, 
întregul aparat al comitetului mu
nicipal de partid a fost repartizat 
pe unități. îndeosebi la acelea care 
ridică unele probleme în realizarea 
ritmică a sarcinilor, iar organele și 
organizațiile de partid din unități 
acționează cu răspundere sporită 
pentru cunoașterea și înțelegerea 
temeinică a importantei realizării 
neabătute a sarcinilor de plan de 
către fiecare colectiv și fiecare om 
al muncii.

Marla RUJAN
secretar al Comitetului municipal 
Arad al P.C.R.

1. în unitățile economice din mu
nicipiul Zalău, pe primele două 
luni ale acestui an s-au realizat și 
depășit sarcinile de plan la produc
ția fizică de energie electrică, ar
mături din oțel, oțel brut, otel be
ton. cărămizi și blocuri 
țesături din in. fire de 
precum și la o serie de 
duse. Opt din cele nouă unități cl» 
sarcini ia export și-au realizat in
tegral contractele și comenzile afe
rente perioadei, o bună parte din 
contractele și comenzile pe anul în 
curs fiind onorate în avans. Doar 
Întreprinderea de prelucrare a lem
nului înregistrează rămineri în 
urmă la acest indicator, cu toa
ta că producția de export a fost 
realizată, insă nu a avut asi
gurate condiții de livrare a în
tregii producții destinate parteneri
lor externi. Producția-marfă indus
trială a fost realizată de 30 de uni
tăți, din cele 35 cu sarcini in acest 
domeniu. Concomitent, a fost reali
zat planul la investiții pe cele două 
luni, atit la total, cit șl la con- 
strucții-montaj.

Cu toate eforturile depuse șl mă
surile întreprinse, nu s-a realizat 
producția fizică la 13 din produsele 
urmărite operativ, la nivel de mu
nicipiu. printre care la laminate fi
nite pline, țevi laminate. sirmă 
laminată din cupru, conductori de 
bobinaj și anvelope, 
cauze : ___ "1_____ _______
prime șl materialelor la nivelul pla
nului, neutilizarea integrală a capa
cităților de producție, iar, in unele 
cazuri, neajunsuri în organizarea in
ternă a producției și a muncii,

2. In lunile ianuarie și februarie, 
unele dintre unitățile economice din 
municipiul Zalău s-au confruntat cu 
probleme legate de aprovizionarea 
ritmică cu materii prime si mate
riale. cu deosebire întreprinderea de 
țevi. întreprinderea de conductori 
electrici emailați si întreprinderea 
de anvelope, asigurarea contracte
lor si comenzilor la nivelul planului, 
a condițiilor de livrare a producției 
de export existente în stoc, respec
tarea disciplinei tehnologice. înca
drarea in normele de consum la 
unele materii prime, materiale, com
bustibili. energie electrică, termică 
și gaze naturale, precum șl cu pro
bleme ale ordinii și disciplinei teh
nice si tehnologice la fiecare loc da 
muncă.

3. Sub 
sprijinul 
județean 
și s-au 
rale ale 
adunările 
muncii, 
cu 
ne 
de 
din 
conomico-socială 
adoptîndu-se. în 
Indicațiilor si exigentelor formulate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, măsu
rile menite să asigure desfășurarea 
în bune condiții a producției pe în
treg trimestrul I. S-au stabilit sar
cini precise pentru toate cadrele de 
conducere din fiecare unitate econo
mică. vizînd mai buna organizare a

ceramice, 
bumbac, 

alte pro-

Principalele 
neasigurarea materiilor

Îndrumarea directă si cu 
nemijlocit al comitetului 

de partid, au fost pregătite 
desfășurat adunările gene- 
organizațiilor de partid, 
generale ale oamenilor 

tn care s-au dezbătut 
răspunderea sarcinile ce 
din planul național unic 

economico-socială, 
de dezvoltare e- 
în profil teritorial, 
spiritul orientărilor.

toată 
revin 
dezvoltare 
programul

PRODUCTIVITATE ÎNALTĂ
(Urmare din pag. I)
în ce privește realizarea pieselor 
finite, solicitate in multe domenii 
de activitate, prin tehnologii de virf, 
incomparabil mai avantajoase celor 
clasice din toate punctele de vede
re, dar mai ales sub aspectul pro
ductivității.

Desigur, infăptuirea programelor 
de modernizare a producției, oe baza 
cărora se asigură o substanțială creș
tere a productivității muncii, este de 
neconceput fără aportul cercetării ști
ințifice, al institutelor de cercetare 
și proiectare. începind cu perfectio
narea tennologiilor de fabricație 
existente, cu extinderea fermă a 
tehnologiilor de virf și continuind 
cu reproiectarea produselor exis
tente sau proiectarea unor pro
duse noi. pină la promovarea unor 
modele de organizare științifică a 
producției, a metodelor moderne de 
conducere — iată tot atitea domenii 
in care cercetarea științifică, in lu
mina sarcinilor subliniate de to
varășul Nicolae Ceaușescu. trebuie 
să se implice mereu mai profund, 
mai eficient, cu răspundere sporită.

De l'apt, prin elaborarea unor pro
grame de anvergură în ce privește 
creșterea productivității muncii, in 
strinsă legătură cu programele de 
modernizare, se urmărește, pe de o 
parte, punerea in valoare a resurse
lor interne din fiecare unitate, dar 
și situarea in centrul atenției a ex
perienței cu to.ul deosebite, a acelei 
experiențe care se poate constitui 
intr-un model. Ziarul nostru a pre
zentat nenumărate astfel de expe
riențe, una dintre cele mai recente 
constituind-o utilizarea tehnologiei 
de matritare oscilantă, aplicată în 

economice din 
înseamnă sdo- 
mUncii de 400 

energetice cu 
mai mici com- 

anterioare.

mai multe unități 
tară, cu efecte care 
rirea productivității 
la sută, consumuri 
circa 50—70 la sută 
parativ cu tehnologiile 
mari economii de metal. Si aseme
nea metode care asicură nu numai 
creșterea productivității muncii, dar 
și reducerea consumurilor, valorifi
carea intr-un înalt grad a resur
selor materiale și energetice pot 
fi intilnite in multe întreprinderi, 
întrebarea care se pune este : de ce 
nu se acționează pentru generaliza
rea lor, astfel ca întreaga economie 
să beneficieze de avantajele oe care 
acestea le prezintă ? Cu atit mai

mult dacă ținem seama că în so
cietatea noastră sint create toate 
condițiile pentru ca experiența îna
intată să poată circula liber și deci 
să poată fi preluată și aplicată in 
fiecare unitate cu beneficii cit mai 
mari pentru sectorul respectiv, pen
tru societate, Rămine deci in conti
nuare ca o sarcină importantă pen
tru centrale si ministere să depisteze 
acele experiențe care pot determina 
rezultate cu totul deosebite in 
domeniul creșterii productivității 
muncii, prin modernizarea tehnolo
giilor de fabricație, a tehnicii din 
dotare, prin promovarea unor meto
de moderne de organizare și con
ducere.

O inaltă productivitate este de 
neconceput m condițiile tehnicii si 
tehnologiilor moderne fără o exem
plară pregătire profesională. Iată de 
ce capătă o insemnătate cu totul 
deosebită acțiunile practice ce tre
buie întreprinse neîntirziat în fie
care întreprindere pentru ridicarea 
nivelului profesional, științific, poli
tic aT muncitorilor, al tuturor cadre
lor, pentru pregătirea 
toare a forței de muncă, 
tai — sublinia recent

corespunză- 
„Am discu- 

. tovarășul
Nicolae Ceaușescu — nu o dată, că, 
pină la urmă, rolul hotăritor îl au 
oamenii, muncitorii, tehnicienii, in
ginerii, oamenii de știință din dife
rite domenii. Activitatea lor este ho- 
tăritoare pentru realizarea progra
melor noastre de dezvoltare econo- 
mico-socială. Dar aceasta presupune 
să acordăm o atenție mai mare rea
lizării programelor pe care le avem 
in sistemul nostru bun de reciclare 
și ridicare a cunoștințelor profesio
nale — nu formal, tovarăși ! Tre
buie să înțelegem bine acest lucru 
și. pe baza experienței, a practicii, 
a celor mai noi cunoștințe, să înar
măm muncitorii, maiștrii, tehnicie
nii, inginerii cum să organizeze și 
să desfășoare activitatea de produc
ție și. mai cu seamă, să realizăm, 
șl în acest domeniu, prevederile 
bune pe care le avem. Să scoatem 
inginerii din birouri 
tem în producție !".

Viziunea largă în 
abordează problema 
ductivitătii impune schimbarea opti
cii asupra acesteia, in sensul că pro
ductivitatea muncii nu este un indi
cator în sine, ci rezultă din buna or
ganizare. printr-un efort conștient

și să-i trimi-

care partidul 
creșterii pro-

de perfecționare continuă, de valo
rificare la un grad inalt a resurselor 
interne, de ridicare a pregătirii pro
fesionale. Altfel se ajunge la goana 
după realizări globale, la denatura
rea indicatorului prin mistificări 
statistice, indeosebi pe calea majo
rării artificiale a producției-marfă, 
prin circulația exagerată a produse
lor între întreprinderi sau orin me
tode extensive. respectiv ore su
plimentare. desfășurarea unor acti
vități de recuperare a restanțelor în 
zilele libere etc. ,

Productivitatea muncii constituie 
un criteriu obiectiv de comparare, 
prin prisma competitivității, cu in
dustria altor state. Există, de altfel, 
întreprinderi in țară care probează că 
sînt capabile să realizeze o produc
tivitate la nivelul atins pe plan 
mondial. în același timp însă, exis
tă mentalitatea unor cadre de con
ducere de a se compara doar cu 
propriile lor realizări, ceea ce este 
insuficient astăzi. Se impune crea
rea unor condiții pentru o compara
ție reală, stimulatoare, raportată me
reu la condițiile moderne de produc
ție. Problema productivității nu 
este doar problema unui om. a unui 
colectiv sau a altuia. Ea este o pro
blemă fundamentală a întregii eco
nomii. De modul în care consiliile 
oamenilor muncii, organizațiile de 
partid din întreprinderi înțeleg să 
mobilizeze oamenii depind, in esen
ță, pașii spre progres, spre înfăp
tuirea sarcinilor de plan stabilite in 
acest domeniu la nivelul întregii 
țări.

Oglindă fidelă a muncii bine orga
nizate. a nivelului tehnic și tehnolo
gic ridicat, productivitatea mun
cii exprimă, in ultimă instanță, rod
nicia muncii fiecărui colectiv, a în
tregului popor. Exprimă eficiența 
activității desfășurate la nivelul fie
cărei verigi a economiei si a econo
miei naționale în ansamblul ei. care 
trebuie să constituie — asa cum 
sublinia secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicclae Ceausescu, 
criteriul fundamental al activității 
în toate sectoarele. Tocmai de aceea, 
trebuie să se acționeze cu toată ho- 
tărirea și răspunderea pentru reali
zarea integrală a sarcinilor de creș
tere mai accentuată a productivității 
muncii prevăzute de planul național 

. unic de dezvoltare economico-socia- 
lă a țării.

productiei si a muncii, aplicarea In 
avans a unor măsuri din progra
mele de perfecționare a organizării 
și modernizare a proceselor de pro
ducție. asigurarea ritmică a bazei 
materiale la nivelul prevederilor de 
plan. Prin stabilirea de răspunderi 
precise, realizarea asistentei tehnice 
pe schimburi sint asigurate condițiile 
necesare funcționării normale a tu
turor utilajelor și instalațiilor. înca
drarea in normele de . consum de 
materii prime, materiale, combustibil 
și energie. Continuă acțiunea de Per
fecționare a calificării profesionale, 
de încadrare a celor mai buni mun
citori la utilajele și liniile de fabri
cație specializate pe producția de 
export.

S-a luat legătura cu toți furnizorii 
de materii prime și materiale din 
tară, prin deplasarea cadrelor de 
conducere la unitățile respective, in 
vederea realizării unei aprovizionări 
ritmice. Concomitent, ș-au făcut 
mersuri la ministere, centrale si 
treprinderile de comerț exterior 
vederea impulsionării asigurării 
contracte si comenzi la nivelul pla
nului. O atenție deosebită acordăm 
aplicării programului de ridicare a 
nivelului tehnic si calitativ al pro
duselor. in acest sens fiind adoptate 
măsuri ferme in fiecare unitate, 
care să determine sporirea exigentei 
la fiecare fază de fabricație. Intr-o 
recentă ședință cu activul din in
dustrie au fost întocmite grafice de 
recuperare a restantelor, astfel incit, 
pină la sfîrșitul lunii martie, să fie 
realizat integral pianul pe trimestrul 
I

de- 
in- 
în 
cu

la nivelul municipiului.
Nicolae NEGREA
secretar al Comitetului municipal 
Zalău al P.G.R.

BUCUREȘTI:

Rezultate 
ale modernizării

producției
Continuind seria rezultatelor 

bune obținute în anul trecut. în
treprinderile din Capitală acordă o 
atenție deosebită aplicării măsuri
lor cuprinse in programele de per
fecționare a organizării muncii și 
modernizare a proceselor de fabri
cație. în acest an urmînd să se 
obțină prin materializarea acestora 
un spor al producțiej-marfă în va
loare de 9 miliarde lei. Ca urmare 
a acestor preocupări, in perioada 
care a trecut din. acest an s-au a- 
olicat numeroase măsuri care au 
contribuit la obținerea unui spor 
de producție-marfă industrială in 
valoare de peste 700 milioane lei.

Intre unitățile care, au . obținut 
rezultate deosebite se înscriu între
prinderea de mașini grele, unde 
s-a reorganizat fluxul de fabrica
ție în secția mecahosudurâ. ceea ce 
a permis creșterea producției de 
echipamente și instalații complexe, 
întreprinderea de mașini-unelte și 
agregate, unde s-au introdus in fa
bricație noi tipuri de strunguri ca
rusel. cu comandă program și ma
gazii de scule.- competitive. pe plan 
mondial, întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița roșie", unde au 
fost mecanizate aproape in totali
tate operațiile de sudură. între
prinderea „Electroaparataj". unde, 
prin modernizarea tehnologiilor de 
fabricație, s-au redus ciclurile de 
execuție a peste 30 de produse. 
(Gheorghe loniță).

ARGUMENTELE COMPETIȚIEI 
HĂRNICIEI. Așadar, luna februarie 
a debutat in industria de extracție 
a cărbunelui energetic cu intilnirea- 
schimb de experiență (gazdă, clubul 
muncitoresc al l.M. Rovinari) a ce
lor mai buni performeri-brigadieri 
și altor membri de echipaje, precum 
și a factorilor chemați să asigure 
desfășurarea in cele mai bune con
diții a acestei competiții a hărni
ciei : reprezentanți ai Ministerului 
Minelor, ai uniunii sindicatelor pe 
ramură, președinți de comitete de 
sindicat, șefi de sectoare, directori 
de întreprinderi din importante ba
zine carbonifere ale țării, activiști 
de partid și de 
stat din județul 
Gorj.

înainte de a 
înfățișa pe scurt 
rezultatele celei 
de-a doua ediții 
a importantei în
treceri pentru 
mai mult cărbu
ne e necesar să 
prezentăm cîte- 
va din noutățile 
promovate 
uniunea 
telor pe 
in ediția 
a acestei 
tiții. In 
rînd. pe 
experienței 
lui 1987. 
hotărît ca 
cerea să fie des- 
chisă nu numai 
minerilor care lucrează cu exca
vatoarele cu rolor din cariere, ci 
și celor care mînuiesc comple
xele mecanizate din unitățile în 
care cărbunele energetic se ex
trage din subteran. In al doi
lea rind. avîndu-se in vedere pon
derea extracției la suprafață, ca și 
faptul că in carierele de lignit se 
folosesc excavatoare cu capacități 
dif .rite, s-au stabilit norme diferen
țiate și criterii specifice de partici
pare și premiere, în funcție de tipul 
de utilaj. Pe baza punctajului obți
nut, în ediția 1988 a întrecerii au 
urcat pe podiumul hărniciei 10 for
mații performere în activitatea din 
cariere și alte 6 care s-au evidențiat 
in activitatea din subteran. Ele au 
demonstrat, prin rezultatele obținu
te — jinele. de-excepție. altele situ- 
lndu-se la nivelul unor parametri 
aproape de cei optimi — că excava
toarele cu rotor și complexele me
canizate. utilajele moderne cu care 
sint dotate astăzi minele și cariere
le de lignit ale țării, și în special 
cele din bazinul carbonifer al Gor
jului. oferă — folosite cu competen
ță și răspundere — mari posibilități 
pentru creșterea considerabilă a 
producției de cărbune, pentru reali
zarea in toate unitățile a unei inalte 
productivități a muncii.

Analiza-bilanț a celei de-a doua 
ediții a întrecerii a prilejuit atît 
afirmarea unor performeri indivi
duali, cit și a unui portret colectiv 
de performeri. Datele esențiale ale 
acestui portret, pe baza evaluării 
rezultatelor din anul trecut, sint 
următoarele : ei au acționat perma
nent — fiecare în parte și toți la un 
loc — pentru creșterea indicilor de 
folosire Intensivă și extensivă a uti
lajelor ; ei au asigurat respectarea 
cu strictețe a graficelor de revizii 
și reparații, de prevenire și elimi
nare a avariilor și accidentelor 
nice ; ei au manifestat o grijă 
sebită pentru realizarea unei 
ductii nu numai cantitative, 
calitative de cărbune. în acest 
tret colectiv și-au înscris numele 
atît formații de lucru mai mult sau 
mai puțin cunoscute din întreprin
derile miniere ale Gorjului (Rovi
nari, Lupoaia. Roșia, Motru). dar și 
ale Vîlcei (Horezu) și Bihorului 
(Voivozi), din alte centre miniere 
ale tării.

UN RECORD DE TEHNICA MI
NIERA CARE POATE DEVENI AL

de 
sindica- 
ramură 
a doua 
compe- 
prirr.ul 

baza 
anu- 

s-a 
intre-

fluxul tehnologic, al spiritului de 
ordine și disciplină in care a acțio
nat intreaga formație, al faptului că 
pentru comuniștii echipajului n-a 
existat în nici un moment cuvîntul 
nu se poate".

Ciștigătoarea locului I și lansa- 
toarea chemării la întrecere pe 1989 
către formațiile de lucru de pe com
plexele mecanizate din subteran este 
brigada condusă de tînărul Nicolae 
Ciortan, de la mina Horăști, din ba
zinul Motru. Realizările obținute de 
aceasta în cursul anului trecut — 
concretizate într-o producție supli
mentară de peste 50 000 tone căr
bune — reprezintă și ele o perfor- 
manță-record pentru complexele 
mecanizate din subteran.

CALCULE CARE ARATA CA ÎN
TRECEREA N-A ATINS EFICIENȚză 
MAXIMA. Am putea vorbi în ter
meni aproape asemănători și despre 
alți performeri din bazinele Vilcei 
și Bihorului. Dar ne oprim aici. 
Pentru a face loc — așa cum s-a 
procedat și la analiza-bilanț — ar
gumentelor care arată că în afirma
rea acestei competiții, în generali- • 
zarea experiențelor ei există tncă 

mari resurse ne
folosite pe de
plin. Circa 78 la 
sută din produc
ția de lignit a 
tării s-a obținut 
în 1988 tprin ac
tivitatea de ex
tracție in cariere. 
Aceasta pune și 
mai mult in re
lief cerința orga
nizării superioa
re a muncii în 
unitățile extrac
tive de la supra- . 
fată, a mobiliză
rii energice a 
forțelor pentru 
utilizarea cu ran
dament superior 
a modemelor ca
pacități de pro
ducție existente 
în cariere. Mij- 
penteu extracția 

cărbunelui energetic îl constituie 
in prezent excavatorul cu rotor. 
O adevărată „uzină pe șenile", care, 
în condițiile unei exploatări corec
te. optime, poate asigura o produc
ție mai mare decît cea obținută in
tr-o întreagă mină subterană cu un 
personal de peste 1 000 muncitori. 
Mai bine de jumătate din numărul 
de utilaje ce sînt folosite in extracția 
lignitului la suprafață îl reprezintă 
excavatoarele cu rotor tip 1 400. 
Dacă aceste utilaje existente în ba
zinul carbonifer al Gorjului. care 
deține ponderea in producția de lig
nit a țării, ar produce toate la ni
velul realizat de performerii anu
lui 1988, s-ar asigura o creștere cu 
aproape 30 la sută a producției de 
cărbune. Dar, în prezent, multe » 
formații de lucru, cu deosebire ds 
Ia întreprinderile miniere Jilț, Peș- 
teana și Roșia, au realizat randa
mente mult sub nivelul posibilităților 
utilajelor. Pe cînd la Rovinari și 
Lupoaia, tn condiții similare de pro
ducție, cu același tip de utilaje, se 
obțin constant volume anuale de ex- 
cavații de peste 4 milioane mc. La 
întreprinderea minieră Jilț, din cele 
7 excavatoare cu rotor tip 1 400 
unul nu a depășit 2 milioane 
Situații similare, reprezentînd 
traperformanțe, pot fi constatate și 
în privința celorlalte tipuri de uti
laje. precum și la complexele meca
nizate din subteran.

__ ________ _  __ ____ cea mai înaltă productivitate în ex
tracția cărbunelui energetic a relevat, prin rezultatele ei, atit progresul 
pe care îl înregistrează această competiție a hărniciei de la un an la 
altul, cit fi necesitatea perfecționării ei. Intre multe cerințe ce trebuie 
avute in vedere în această direcție, una solicită regîndirea modului în 
care se acționează pentru generalizarea experienței pozitive obținute în 
fiecare an, pentru conectarea permanentă a inițiativei muncitorești la 
parametrii inalți ai acestei competiții. Evaluarea anuală a rezultatelor 
obținute și premierea celor mai bune formații reprezintă, fără îndoială, 
„placa turnantă" a întrecerii. Dar ea trebuie să aibă st zilnic, si decadal, 
și lunar asemenea „plăci", respectiv evaluări și schimburi de experiență 
operative de tipul : „Raportul brigadierului", „Ziua brigadierilor", „Dia
log comunist între brigăzile fruntașe și cele rămase în urmă" ș.a. Eva
luări care, prin intervenția promptă a organizațiilor de partid, a consi
liilor oamenilor muncii și comitetelor sindicatelor, să confere întrecerii 
forța de propulsare zilnică a celor mai bune rezultate in cadrul fiecărei 
formații, in cadrul fiecărei unități. Ceea ce înseamnă că, in primul rind, 
organizațiile de partid, comitetele județene de partid, pe teritoriul cărora 
își desfășoară activitatea unități miniere, să promoveze, prin intermediul 
muncii politico-organizatorice. un asemenea mod de gindire și acțiune 
și să asigure finalizarea lui cu cele mai bune rezultate.

Constantin PRIESCU 
Dumitru PRUNA

MULTOR ECHIPAJE. Argumentele 
cele mai convingătoare le-au „sem
nat". prin rezultatele obținute, mai 
multe unități. Dar la una din ele — 
întreprinderea minieră Rovinari — 
au cea mai consistentă greutate. 
Aici, in 1988, s-a realizat cea mai 

. mare producție anuală, depășindu-se 
pragul celor 10 milioane tone căr
bune. Aici, în 1988, cele mai multe 
formații au depășit ori s-au aflat a- 
proape de obținerea celei mai înal
te productivități înregistrate pînă 
acum in extracția cărbunelui la su
prafață. Pe locul doi — ca să alcă
tuim un clasament al hărniciei — s-a 
situat I. M. Lupoaia, unitate tlnără,

Performerii propun
experiența lor tuturor 
colectivelor de mineri
Calea principală de realizare a acestui deziderat o con
stituie generalizarea operativă a metodelor înaintate 
aie fruntașilor de către consiliile oamenilor muncii 

și organizațiile de partid

care extrage cărbunele din subteran. 
Aici s-a îndeplinit în mod exemplar 
planul de producție in anul 1988, 
livrindu-se suplimentar peste 60 000 
tone lignit.

Pe ansamblul județului Gorj — 
locul principal unde întrecerea 
chemată să se materializeze cu 
mai bune rezultate — în 1988 
obținut o cantitate de cărbune 
mare cu aproape 7 milioane 
fată de producția realizată in 
anterior. In aceste rezultate se re
găsesc, fără îndoială, eforturile tu
turor minerilor. Dar mai ales mun
ca asiduă, entuziastă a formațiilor 
fruntașe, care au făcut totul pentru 
a-și îndeplini și depăși, zi de zi, 
lună de lună, sarcinile de plan. Nu 
întimplător, ocupanta locului I la 
extracția -In cariere este ’Brigada con
dusă de comunistul Constantin Căl- 
dărușe, de Ia cariera Tlsmana II, 
care a, realizat în 1988 un volum 
total de 5,4 milioane metri cubi 
masă minieră — cu peste 1,2 mi
lioane mc mal mult decît nivelul 
sarcinilor prevăzute. Această perfor
mantă reprezintă, după aprecierea 
adjunctului ministrului minelor. ing. 
Emil Huidu. „un rezultat de ex
cepție. un record absolut de tehnică 
minieră". Apreciere pe care autorul 
performantei a explicat-o, cu mo
destie, astfel : „Noi considerăm că 
recordul obținut este un rezultat fi
resc al experienței dobindite in în
treținerea și folosirea utilajelor din

Ediția a doua a întrecerii pentru

locul de bază

teh- 
deo- 
pro- 
ci și 
por-

este 
cele 
s-a 

mai 
tone 
anul

nici 
mc. 

ccn-

Cuvîntul de ordine: pajiști bine îngrijite
Județul Mureș, unde zootehnia de

ține o pondere însemnată în valoa
rea producției agricole, dispune de 
o suprafață de 160 000 hectare pa
jiști naturale, încărcătura de ani
male, in perioada pășunatului, fiind 
cuprinsă, în medie, intre 1,9—2 uni
tăți vită mare la hectar. Aceasta a- 
rată că, în general, există o încărcă
tură bună la hectar. Facem insă o 
precizare. întrucit in zona de cim- 
pie a județului pășunile au, de re
gulă, o vegetație 
mai deficitară wmsbssiss» 
(cu deosebire in 
anid secetoși), in 
perioada pășu- 
natului sint ne- 
cesare „transfe- 
ruri" de animale BSae U I f i
din sudul jude- șjjM R j SgȘ I H ‘ 
tulul in zona MHnwgflBMM 
montană șl sub- feWSsssSwaW 
montană. Dat fi
ind 
că tn 
tui an 
lonat la 
animale ____
ca 350 000 ovine), se pune problema 
grăbirii lucrărilor in vederea creș
terii continue a potențialului pro
ductiv al pășunilor și finețelor na
turale. Cum se desfășoară aceste 
lucrări ? Un prim răspuns l-am pri
mit de la inginerul Alexandru Tip- 
teriu. directorul întreprinderii jude
țene de îmbunătățire și exploatare 
a pajiștilor : „Pentru a asigura in 
condiții bune necesarul de hrană al 
animalelor în perioada pășunatului 
si a obține. în medie, pe județ, un 
surplus de masă-verde din primul 
ciclu de producție (premergător pă
șunatului) de cel puțin 10 000 kg fin 
la hectar, in perioada aceasta unita
tea noastră, in colaborare cu consi
liile populare și deținătorii de- ani
male. a efectuat lucrări vizind re-

ne-
a-

generarea unor pajiști, fertilizarea 
cu îngrășăminte organice și chimice, 
nivelări de mușuroaie și curățirea 
lor de mărăcini și altă vegetație 
corespunzătoare".

La sublinierile de mal sus
dăugăm faptul că, întrucit pe an
samblul județului circa 1 500 hectare 
de pajiști sînt supuse eroziunii, iar 
13100 hectare au aciditate pronun
țată, în această perioadă se execută 
atît lucrări , de combatere a eroziunii

ducerea unității agricole a fertilizat, 
în, ultimii doi ani, întreaga supra
față pășunabilă cu cite 40 tone în
grășăminte organice la hectar. De 
ce 7 „Ultimii ani ne-au demonstrat 
— aprecia Nagy Eugen, președintele 
unității — că nici un ingrășămint 
nu contribuie atît de bine la refa
cerea structurii floristice ca gunoiul 
de grajd". Străbătând o bună parte 
din pășunea de la Mitrești, am con
statat că, pe lingă Întreținerea exem-

acest sens și consiliile populare 
Iclănzel și Cucerdea. unitățile din 
consiliile agroindustriale Sighișoara 
și Riciu, unde Întreținerea și ferti
lizarea pășunilor se află pe punctul 
de a fi încheiate. Aceste lucrări a- 
vansează pe un front larg și 
operativele agricole Băla. 
Miercurea Nirajului, Găiești 
pășunile din zona comunelor 
Batoș și altele.

Făcînd aceste aprecieri, aceasta nu 
că nu 
lucruri 

pină la 
pășu-

în co-
Cuci, 

și ps 
Deda,

cit șl faptul 
și vâra aces- 
fie scoase eșa- 

mare număr de

acest lucru, 
primăvara 
urmează să 
pășunat un 
(peste 120 000 bovine și ciir-

solului, cit si de aplicare ■ amen
damentelor. Totodată, acțiunile or
ganizate pină acum, la care consi
liile populare au mobilizat mii de 
cetățeni, au făcut ca întreținerea
pajiștilor să fie efectuată pe aproa
pe 30 000 hectare. O atenție deosebită 
se acordă fertilizării intensive a pa
jiștilor 
prafata 
chimice 
cea cu 
aproape 
este in 
mează că programul de fertilizări va 
ti realizat ri depășit.

Cooperativei agricole Mitrești, a- 
vînd efective mari de animale (1 294 
capete taurine), dar suprafețe mici 
de pășuni, i-a fost repartizată an de 
an, de la întreprinderea de pajiști, 
o suprafață de 280 hectare pășuni. 
Fiind situată in zona submontană, 
unde, de regulă, pășunatul se desfă
șoară in lunile mai-septembrie, con-

Ca urmare, in prezent, su- 
fertilizată cu îngrășăminte 
a ajuns la 23 174 hectare, iar 
îngrășăminte organice - la 
o 000 hectare Cum lucrarea 
curs de derulare, se estl-

piară a acesteia, circa 80 hectare au 
fost suprainsămințate ; că pentru a 
asigura un pășunat rațional, ea a 
fost lotizată pe grupe de animale. 
Aici, măsurile menționate, reali
zate fără investiții costisitoare, s-au 
dovedit deosebit de eficiente, lată 
numai un argument. „Dacă în pe
rioada stabulațiel — ne spune Szabo 
Zoltan. inginerul-șef al cooperativei 
agricole — furajarea unei vaci cu 
lapte sau a unui alt animal ținut in 
grajd costă, ir. medie. 41 lei pe zi, 
In perioada pășunatului costul fu
rajării se ridică la mai puțin de 10 
lei. Cu o precizare insă : pășunea 
să fie oa a noastră. Adică foarte 
bună" De altfel — adăugăm noi — 
nu intimplător C.A.P. Mitrești a 
realizat in județ în anul 1988 cea 
mai mare producție medie de lapte 
pe vacă furajată : 5 067 litri, livrînd 
la fondul de stat 16 037 hectolitri 
lapte. -

Preocupări similare manifestă in

înseamnă
8 mai sint
| de făcut
| începerea
| natului Avem in
I vedere că intr-o
| serie de localități
| din zona sub-
| montană (și nu
| numai aici) în

treținerea 
tilor este 

între altele, 
zona orașului 

a consiliilor populare 
Ungheni, Gheorghe Doja. Zagăr și 
Bahnea. Bunăoară, la Pănet, ferti
lizarea pășunii cu gunoi de grajd — 
ca să ne referim doar la acest caz — 
nu a fost realizată decît pe 24 ha 
din 90 ha programate. Concluzia ? 
Una singură : și aici, ca peste tot 
tn județ, consiliile populare, unită
țile agricole și organele județene de 
resort trebuie să acorde o atenție 
sporită întreținerii pajiștilor natu
rale. întrucit asigurarea. în perioada 
verii, a unui pășunat rațional este o 
sarcină de mare răspundere, o con
diție hotărîtoare pentru realizarea 
programului de dezvoltare a zooteh
niei. pentru creșterea continuă a pro
ducțiilor animaliere.

Gheorcfhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

ziată. Este, 
pășunilor din 
ta.

pajiș- 
întîr- 
cazul

Sova- 
Pănet,
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RITMUL LUCRĂRILOR AGRICOLE 
poate și trebuie să crească mult!

IAȘI: Se însămînțează repede și bine
Vremea caldă, însoțită la mijlocul 

săptăminii trecute de o ploaie bună, 
a permis începerea și desfășurarea 
în bune condiții a semănatului și pe 
meleagurile județului Iași. Această 
importantă lucrare se execută bine 
și repede chiar din start, pentru că 
mecanizatorii au ieșit în cimp cu 
tractoarele și mașinile agricole ve
rificate și reparate corespunzător, 
iar acum fiecare lucrează cu multă 

hărnicie, exigență și răspundere 
sporite. Inginerul Iulian Brînzan, di
rector cu producția vegetală la di
recția agricolă județeană, ne-a pre
cizat că. atît specialiștii de la ni
velul direcției, cît si cei din cadrul 
cooperativelor agricole, din ferme, 
țirmăresc ca peste tot să se pregă
tească patul germinativ în mod co
respunzător, folosindu-se cupluri de 
grape ușoare sau direct cultivatoa
rele, dacă arăturile nu sînt bolovă
noase. și de îndată să se efectueze 
atent semănatul. Se urmărește, de 
asemenea, să se respecte si celelalte 
prevederi din tehnologii, mai ales in 
ce privește asigurarea densității și 
ădîncimea de semănat, deoarece din 
timp au fost luate măsuri pentru, a- 
sigurarea cantităților necesare de se
mințe de soi și hibrizi de mare pro
ductivitate.

Ca urmare. în numai cîteva zile 
pe ansamblul județului s-au însă- 
mînțat toate cele 1 300 ha planifica

TULCEA: Măsuri ferme pentru
intensificarea lucrărilor

Și în județul Tulcea însămînțările 
au inoeput mai devreme decit in 
alți ani. „Toate utilajele și ma
șinile agricole care lucrează la se

SCRISORI CĂTRE MAMA
De cum am trecut cu in

vitatul de mijlocul alfabe
tului. scriem. Scriem parcă 
cu înfrigurare de toate — 
scrisori de dragoste (una 
dintre acestea de care cu 
duioșie iși amintea un drag 
interlocutor al nostru, a- 
dresată la virsta de 9 ani 
unei destinatare de 8, e 
de-a dreptul memorabilă: 
„Dragă Trană — diminuti
vul fetiței pe care o che
ma Dumitrana, n.n. — te-aș 
iubi dar nu mă lasă 

« mama"), scriem rapoarte, 
|i poeme, dări de seqmă, ro- 

m'ane. referate, reClamații.
■ ^Necontenit scriem te.. miri. 

: unde, te miri cui. Rareori 
ne amintim că, poate, ar 
trebui să scriem și mamei, 
acasă. Cu toate că o știm 
uitindu-se zilnic in cutia de 
scrisori, intrebînd poștașul, 
așteptând un „semn de via
ță" — ea, care ne-a dat 
viață.

Nu ne-am permis decit 
arareori — s-o recunoaș
tem — răgazul unei scri
sori adresate mamei. Ea 
trebuie să ne înțeleagă și 
să ne ierte — sintem _ in 
secolul vitezei, avem atâtea 
probleme (cu care nu se 
cade să o tulburăm), și a- 
poi se întâmplă că pînă a- 
junge misiva lucrurile se 
rezolvă; bucurii care nu se 
pot traduce in cuvinte, a 
căror incandescență genul 
epistolar o stinge vrind- 
hevrînd, obligîndu-ne să. le 
trăim cu egoism, de unii 
singuri. Sintem, la rîndul 

1 nostru, părinți — o să-i 
scrie nepoții cind or să în
vețe să scrie; mama trebuie 

. să le înțeleagă pe toate, 
niciodată nu trebuie să se 
dezmintă.

Cum și de unde să încea
pă niște rinduri dedicate a- 
celora care ne-au dat via
ță? Cuvintele devin din

te a se cultiva cu ovăz, 1 800 ha cu 
mazăre de cimp, precum și însemna
te suprafețe cu legume rădăcinoase, 
ceapă, usturoi etc. In multe unități, 
ca și în fermele întreprinderii de 
pajiști, s-au semănat pînă acum 
peste 100 hectare de mazăre, ierburi 

și lucerniere din cele 700 ha loturi 
semincere planificate a se realiza în 
acest an. S-a început și semănatul 
mazării de grădină, care se execută 
eșalonat, pentru ca și valorificarea 
la piață să se facă la fel, eșalo
nat Pe ansamblul județului s-au în- 
sămînțat astfel. în săptămina trecu
tă. mai bine de jumătate din cele 

peste 21 760 hectare planificate cu 
culturi din urgenta I.

Printre unitățile cu. cele mai mari 
suprafețe însămințate și unde se 
lucrează intens în continuare la pre
gătirea terenului și la semănat se 
află cele din consiliile agroindus
triale Mircești. Vlădeni. Podu Iloa- 
iei, Belcești. Popricani. Valea Seacă. 
Se insistă însă ca, peste tot. să se 
asigure funcționarea optimă a între
gului parc de tractoare și mașini a- 
gricole. pentru ca, în funcție de sta
rea timpului, să fie însămîntate ope
rativ și în bune condiții de calitate 
și celelalte culturi de primăvară.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

mănat au fost reparate corespun
zător, au fost încheiate suprarecep- 
țiile, iar în prezent ele se află deja 
în cimp — ne spune directorul di

tr-o dată neîncăpătoare, 
puține.

— La ce vă gindiți ? — o 
întrebăm pe inginera Flo- 
rica Nițescu, președinta 
Uniunii județene a coope
rativelor meșteșugărești 
Gorj, călăuza noastră pe 
locurile aburite de legendă 
ale Tismanei. Privește prin 
parbrizul șiroind de ploaie 
al mașinii.

— La ploaia asta mă gin- 
desc. Cum le spală pe toa
te... A fost secetă mare 
prin părțile noastre!

— La ploaia de afară și 
atât ? . ,

— La cite și mai cite. 
Mă glndesc și la fetele 
mele. Dacă mi-ar scrie zil
nic și tot n-ar fi de a juni.' 
Sînt amândouă studente la 
Craiova. Primesc deseori 
telefon, dar știți dumnea
voastră cum e... Altfel e cu 
scrisorile, le poți intoarce 
pe toate fețele, poți zăbovi 
asupra fiecărui cuvint... 
Intre două drumuri . prin 
județ mă năpădesc glndu- 
rile...

— întrebai poștașul dacă 
nu mi-a venit scrisoare de 
la fete — avea să ne măr
turisească Aneta Gruiescu, 
tehnician la cooperativa 
meșteșugărească „Arta cas
nică" din comuna Tismana. 
Am două fete plecate — a- 
mindouă asistente medicale, 
una la Turceni și alta la 
Sibiu. Marinela e măritată, 
are 3 băieți. Claudia nu-i 
încă măritată — e mai 
mică de ani — dar parcă 
văd că azi-mtihe se mă
rită și ea departe de casă. 
Am păstrat lingă noi un 
băiat și o fată: Benone și 
Petronela care-s încă elevi 
de liceu.

— Ați crescut patru co
pii...

— Patru crescurăm, să 
ne trăiască și să fie feri
ciți !

— Cum vă simțiți, mamă 
tânără de copii mari? — o 
întrebăm pe Mirela. Hica, 
mamă a doi copii, fruntașă 
între muncitoarele frunta
șe de la „Arta casnică".

— Mindră mă simțesc. 
Lucrez de acuma cu fiică- 
mea cea mare, dimpreună. 
Facem „diviziunea muncii", 
cum zice ea: eu croiesc și 
montez, ea brodează. Am 
învățat lucrul de, la mama 
mea — așa am pomenit de 
cind ne știm pe, aici, prin 
Tismana, toate femeile îs 
mari meștere țfț. qusut, bro
dat, țesiit" Cam toate , «in
tern,- angajate Ala. xoopgfffți-, 
vă, la „Arta casnică". Poa
te ați auzit și acu să și ve
deți — roșu șt albastru de 
Tismana, culorile cu care 
împodobim tot ce iese din 
mîinile noastre.

— Cu ce puteți asemă
na albastrul dumneavoas
tră, albastrul de Tismana ?

— Cu tot ce-i mai fru
mos pe lumea asta. Fieca
re îl aseamănă cu altceva, 
dppă cum are sufletul, 
după cum îi e cheful - cind 
lucrează, ne spune țesătoa- 
rea Marioara JȚuicu. Tu, 
Anetă, cu cerneala asemeni 
albastrul nostru, de Tis
mana, cind așțepți scrisori 
de la fete !...

— Și cil cerneala și cu 
cerul ăl senin, spălat de 
ploaie și cu cite-cîte — 
răspunde cu un zimbet cald 
Aneta Gruiescu. Tot ce fa
cem cu mîinile astea — 
ne explică nouă — porneș
te din suflet. Și culorile tot 
din suflet se potrivesc.

— Ați crescut copii buni 
și ascultători, i-ați dat să 
învețe carte, i-ați îndru
mat spre o meserie. Une
le dintre dumneavoastră 
aveți bucuria de a fi și 
mame și bunici. Cum pri
viți anii care s-au scurs?

recției județene pentru agricul
tură. tovarășa Eleonora Moga. 
Suprafețele mari cu diferite culturi 
din prima urgență ce se însămin- 
tează acum — mazăre, ovăz, or- 
zoaică. in pentru ulei, sfeclă, car
tofi timpurii, furaje — care însu
mează pest'e 30 000 hectare, au im
pus adoptarea unor măsuri tehnice 
și organizatorice în vederea bunei 
desfășurări a lucrărilor. Peste tot se 
urmărește folosirea din plin a fie
cărei ore bune de lucru în cîmp".

Unitățile din consiliul agroindus
trial Mahmudia au fost primele care 
și in acest an au început semăna
tul. După ultima verificare a semă
nătorilor, la prima oră a dimineții, 
președintele C.A.P. Mahmudia. Ion 
Brînză. a dispus intrarea în brazdă. 
Inginerul-șef, șefii de fermă îndru
mau direct pe mecanizatori, ajutîn- 
du-i să respecte normele din teh
nologii.

Munca este bine organizată și la 
C.A.P. Luncavița : „Cu suprafețele 
pe care le vom însămînța astăzi, 
pînă la căderea serii, noi încheiem 
semănatul pe cele 60 de hectare cu 
mazăre și 20 de hectare cu lucerna" 
— ne spune președintele unității. 
Ștefan Burghelea, aflat în cîmp.

în unele unități agricole nu au 
fost folosite din plin zilele bune de 
lucru la pregătirea terenului și se
mănat, Pînă în dimineața zilei de 6 
martie. în județ se însămința- 
seră 17 000 hectare. Ca atare, co
mitetul județean de partid a sta
bilit măsuri pentru ca în toate uni
tățile ritmul de lucru să fie inten
sificat. astfel incit semănatul cultu
rilor din prima epocă să fie urgent 
încheiat.. Printre acestea . amintim 
folosirea unui număr mai mare de 
tractoare la pregătirea terenului, 
astfel incit să se asigure front de 
lucru la semănat. în acest scop, in 
fiecare unitate agricolă munca a 
fost organizată în schimburi pre

— Avurăm parte de toa
te. Distrăcții nu prea avu
răm — nu fuse înainte vre
mea cum e acuma. Mă uit 
în jur — multe s-au schim
bat și se schimbă. Viața a 
devenit, nu știu cum, mai 
ușoară, parcă. Noi. la tim
pul nostru, ne distrarăm cu 
munca, Ieșeam, adicătelea, 
pe la porți, pe laviță, la 
„taină", la vorbă, cum ar 
veni. Vorbeam intre noi 
cite-cîte, da luam și lucrul, 
să nu stea mîinile. Acu 
nu mai avem timp de ieșit 
pe la porți. Agem<(i muUfsă 
■treburi, ne eenstruirăm 
:gș)sa,frumoase, Mari.:,Creș-- 
tem animale, lucrăm pă
mântul...

— Pentru copii le ridica
răm pe toate și copiii or să 
le facă pentru copii și co
piii lor pentru copiii lor. 
Nu stă viața pe loc...

— Dacă n-ai copii, îm- 
bătrînești. Altfel, trăiești 
cu fiecare și cu fiecare par
că al întineri.

— Casa fără copii e pus
tie, viața fără copii e ca 
un drum neumblat.

Cu mîinile așezate cu
minți în poală, cu părul 
ușor încărunțit, așa cum se 
ițea de sub dunga năfra
mei, femeile acestea ne-au , 
făcut să ne gîndirn la mul
te lucruri dintr-o dată: la 
vocația maternității, la ca
litatea de fiu, la existență, 
la lume. Pentru propriii lor 
fii, mamele nu imbătri- 
nesc niciodată, intr-adevăr. 
După cum noi rămânem 
pentru ele veșnic copii.

De la noi așteaptă semne 
de viață, despre noi, copiii 
lor, oricît le-am povesti nu 
le va fi niciodată de ajuns. 
Pentru noi trăiesc și prin 
noi — să ne trăiască întru 
mulți ani!

Lelia MUNTEANU 

I

lungite la pregătirea terenului. Prin 
efectuarea în termen mai scurt a 
lucrărilor de întreținere a ogoarelor 
se asigură, totodată, conservarea 
apei în sol, problemă de mare în
semnătate.

Prezența în cîmp a specialiștilor.

GIURGIU: Buna organizare 
este acum absolut necesară

Timpul prielnic din ultimele zile a 
favorizat creșterea ritmului la se
mănat și pe ogoarele județului 
Giurgiu. Argumentul cel mai con
vingător în acest, sens îl constituie 
faptul că. pînă acum, a fost încheiat 
semănatul mazării boabe, ovăzului, 
orzoaicei de primăvară, cartofilor 
timpurii și al legumelor din prima 
urgentă pe întreaga suprafață pla
nificată. Precizăm că toate aceste 
lucrări au fost efectuate pe un te
ren bine pregătit din vreme, semă- 
nindu-se și plantîndu-se numai so
iuri de înaltă productivitate. La exe
cutarea lucrărilor au participat cei 
mai experimentați mecanizatori, 
desfășurarea acestora avînd loc in 
prezenta specialiștilor din unitățile 
respective, asa incit a . fost exclusă 
din capul locului orice abatere de la 
tehnologiile specifice fiecărei cul
turi.

în prezent, preocuparea lucrăto
rilor ogoarelor este îndreptată spre 
finalizarea semănatului inului pen
tru ulei, sămînța fiind pusă. sub 
brazdă pe 1200 hectare din cele 1 700 
planificate. O atenție cu totul deo
sebită se acordă și semănatului sfe
clei de zahăr. Ca urmare a creșterii 
temperaturii în sol. majoritatea uni
tăților au trecut, la efectuarea aces
tei lucrări, ziua de duminică fiind 
valorificată din plin în toate unită
țile agricole din județ.

Ion GAGHII
corespondentul „Scînteii"

BUZĂU : Volum sporit 
de materiale 
recuperate

Pornind de la faptul că recupe
rarea și valorificarea materialelor 
refolosibile reprezintă o importan
tă direcție de acțiune în strategia 
de asigurare a bazei de materii pri
me și materiale, consiliul județean 
de control muncitoresc al activității 
economice și sociale și consiliul ju
dețean al sindicatelor, împreună 
cu.Întreprinderea de specialitate din 
Buzău au inițiat o serie de acțiuni 
care și-au demonstrat din plin efi
ciența. Astfel, în perioada care a 
trecut din acest an, prin intensifi
carea activității de recuperare și 
valorificare a materialelor refolo- 

1 Sibiie, a,u ■ fost 'reintroduse'in circuit 
' tul productiv 8 375 tone oțel;1 806 

tone; fontă, 36 tone' Cupru. 55 ;tone 
1 ărarriâ, 18 tone bronz, lOton&aili- 

miniu, 40 tone plumb. 20 tone zinc, 
263 tone hirtie și cartoane și 15 
tone de materiale textile. (Slelian 
Chiper).

ALBA : Unități 
comerciale la sate

Și în acest an, în comunele și sa
tele județului Alba se vor construi 
și da în folosință noi unități comer
ciale din rețeaua cooperativelor de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor. Astfel, vor fi date in 
folosință noi unități, cu o supra
față ,de peste ,5 000 metri pătrați în 
localitățile Petrești, Micești, Șard, 
Craiva, Vurpăr, Cărpiniș, Bră- 
zești, Teiuș, Bucium, Cerbu. Majo
ritatea acestora sint amplasate la 
parterul noilor blocuri de locuin
țe. (Ștefan Dinică).

BRAȘOV : Ample acțiuni 
de împăduriri

Condițiile climaterice din acest 
an au nermis forestierilor din ju
dețul Brașov să declanșeze mai 
devreme campania de împăduriri. 
Și aceasta, așa cum ne-a spus Solta- 
na Vartolomei, inginer principal in 
cadrul Inspectoratului silvic jude
țean. datorită faptului că docu
mentația a fost întocmită din timp, 
pentru întreaga suprafață de 560 
hectare, care va fi împădurită în

organizarea temeinică a muncii sînt 
de natură să contribuie la grăbirea 
însămințârilor și efectuarea unor 
lucrări de calitate bună.

Adrian VASILE 
corespondentul „Scînteii"

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă domnule președinte,
Permiteți-mi șă vă exprim mulțumirile mele profunde pentru urările 

transmise cu ocazia zilei mele de naștere.
Apreciez sincer contribuția dumneavoastră personală la prietenia șl co

operarea greco-română și împărtășesc convingerea dumneavoastră că rela
țiile bilaterale de prietenie se vor intensifica în viitor.

Vă transmit cele mai bune urări de sănătate pentru dumneavoastră per
sonal și de bunăstare poporului prieten al Republicii Socialiste România.

AI dumneavoastră sincer,

ANDREAS G. PAPANDREU
Prim-ministru al Republicii Elene

Depunerea jurămîntului militar
In unitățile Ministerului Apărării Naționale

Drept urmare, ritmul la semănat 
a crescut simțitor. Conform datelor 
furnizate de direcția agricolă jude
țeană. sfecla de zahăr s-a insămîn- 
țat ,pe 20 la sută din suprafața pla
nificată de 9 940 hectare. Urmărind 
modul de desfășurare a lucrărilor în 
cîmp, am constatat că printre unită
țile care înregistrau viteze mai mari 
la semănatul sfeclei de zahăr se 
numărau cele din Oinacu. Braniștea, 
Gostinu, Bucsani. Izvoru și Putineiu, 
deviza mecanizatorilor de aici fiind 
„ritm și calitate". Munca bine orga
nizată. reglarea corespunzătoare , a 
utilajelor, respectarea cu strictețe a 
ordinului de lucru demonstrează, în 
fapt, deplina acoperire în fapte a 
acestei devize.

La recomandarea organelor agri
cole județene toate unitățile s-au 
străduit să găsească si să aplice so
luțiile cele mai eficiente în vederea 
reducerii numărului de treceri cu 
mijloacele mecanice. în acest scop 
folosesc mai ales utilaje ușoare, cum 
ar fi grapele și combinatoarele. re- 
nunțîndu-se la folosirea celor grele, 
care produc tasări ale terenului, 
precum și un proces accentuat de 
evaporare a apei prin mobilizarea 
puternică a solului.

acest an. Din această suprafață, 
jumătate va fi împădurită Cu pu- 
ieți de foioase, și jumătate cu pu- 
ieți de rășinoase din cele mai va
loroase specii autohtone. Demn de 
relevat este și faptul că întregul 
material săditor — circa 3,5 mi
lioane puieți — este asigurat pe 
plan local. Și încă un fapt : mai 
bine de 200 hectare din suprafața 
totală o vor reprezenta pădurile 
de protecție a solului, apelor și 
aerului. (Nicolae Mocanu)

VRANCEA : Dezvoltarea 
micii industrii și prestărilor 

de servicii
Și în acest an, Uniunea județea

nă a cooperativelor meșteșugărești 
din județul Vrancea și-a propus să 

; c&nti'hile, — jjotrivit programului "de' 
: perspectivă întocmit — activitatea 
j dp creZVblțare1 â’ micii industrii- șl ; 
1 prestărilor” ele 'sfervfcii. Au foăt' br- ” 
ganizate și date în folosință noi 
unități de confecții-tricotaje și de 
fabricare a cărămizilor, în cadrul că
reia își găsesc o mai bună valori
ficare resursele materiale locale, 
ateliere de reparat obiecte de uz 
casnic și încălțăminte. In acest 
an vor fi date în folosință, în re
țeaua cooperativelor meșteșugărești, 
36 de noi unități de mică industrie 
și prestatoare de servicii, ceea ce 
va contribui la creșterea volumului 
de activitate al acestor sectoare cu 
8.6 la sută și, respectiv, cu 12 la 
sută față de anul trecut. (Dan Dră- 
gulescu).

SUCEAVA : Sporește 
numărul gospodăriilor- 

anexă
în județul Suceava funcționează 

în prezent 159 cantine și micro- 
cantine muncitorești. Preocupările 
pentru îmbogățirea și diversificarea 
meniurilor au duș Ia înființarea a 
numeroase gospodării-anexă pentru 
•creșterea de animale și păsări, cul
tivarea de cartofi, legume și furaje, 
în acest an, numărul gospodăriilor- 
anexă va ajunge la 322. In toate uni
tățile de acest fel se depun eforturi 
pentru asigurarea furajelor, spori
rea efectivelor de animale și păsări. 
(Sava Bejinariu).

Dumirtică. 5 martie a.c., în atmo
sfera de vibrantă angajare patrioti
că și puternică însuflețire revolu
ționară cu care întregul nostru po
por și. împreună cu el, oștirea ță
rii acționează neabătut’ pentru în
făptuirea exemplară a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, a 
tezelor, ideilor și orientărilor cu
prinse în magistrala Expunere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la fo
rumul democrației muncitorești-re- 
voluționare din noiembrie 1988. in 
unități ale Ministerului Apărării 
Naționale a avut loc depunerea ju
rămîntului militar de către tinerii 
noului contingent.

Participant!! la festivități au dat 
glas sentimentelor de nețărmurită 
dragoste și fierbinte recunoștință pe 
care fiii patriei aflați la datorie sub 
drapel, asemenea tuturor cetățeni
lor țării, le nutresc față de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, conducăto
rul genial al partidului și statului, 
ctitorul României socialiste moder
ne, marele Erou între eroii neamu
lui, personalitate proeminentă a vie
ții politice internaționale, pentru 
strălucita activitate revoluționară 
consacrată, de peste cinci decenii și 
jumătate, binelui și fericirii poporu
lui român. întăririi independenței și 
suveranității naționale, păcii și co
laborării intre toate națiunile lumii.

Au fost exprimate, totodată, alea
sa gratitudine și profunda prețuire 
față de tovarășa Elena Ceaușescu, 
eminent om politic, savant de lar
gă recunoaștere internațională, pen
tru contribuția de mare însemnătate 
adusă la înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, la progresul neîntrerupt al 
științei, învățămîntului și culturii 
românești, la promovarea nobilelor 
idealuri de pace, înțelegere și coo
perare între popoare.

In unitățile Ministerului de Interne
într-o atmosferă însuflețitoare. de 

vibrantă angajare patriotică, revolu
ționară.: în unitățile Ministerului de 
InternA a avut loc... duminică dimi
neață. depunerea jurămîntului mili
tar de către tmeifil'Contmgentuluî‘,fe''“! 
cent încorporat.

Cu acest prilej, participant!! la fes
tivități au dat glas sentimentelor de 
nețărmurită dragoste și fierbinte de
votament fată de patrie, partid și 
popor, fată de mult iubitul și 
stimatul secretar general al parti
dului, președintele Republicii So
cialiste România, comandantul su
prem al forțelor armate, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, strălucit 
conducător al partidului și statului 
nostru, cel mai mare bărbat de stat 
din istoria neamului, înflăcărat pa
triot și revoluționar consecvent, 
proeminentă personalitate a lumii 
contemporane de numele căruia sînt 
strîns legate toate marile izbînzi din 
perioada de edificare socialistă a țării.

Au fost exprimate, totodată, pro
funda gratitudine și înalta recunoș
tință fată de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. emi
nent om politic și savant de renume 
mondial, care aduce o contribuție 
remarcabilă la înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului si 
statului nostru.

Sub faldurile drapelelor tricolore, 
aureolate de nepieritoare biiruinți re
purtate de înaintași. în numele apă
rării libertății șl independentei pa
triei. a gliei străbune, cei mai tineri 
militari ai tării s-au legat să slu
jească cu neclintită credință Româ

Tinerii care au rostit’ legămîntul 
solemn s-au angajat să fie demni 
continuatori ai înaintașilor, să nu 
precupețească nici un efort pentru a 
îndeplini la înalt nivel calitativ sar
cinile ce le revin din documentele 
de partid, din Directiva comandan
tului suprem privind pregătirea mi
litară și politică a armatei în pe
rioada 1986—1990, pentru a înfimpi- 
na cu rezultate de prestigiu în toa
te domeniile de activitate cea de-a 
45-a aniversare a victoriei revoluției 
de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă din Au
gust 1944 și Congresul al XIV-lea 
al partidului.

Purtînd în inimi cuvintele sacre 
ale jurămîntului militar, ostașii 
noului contingent au dat expresie 
dragostei și devotamentului lor ne
mărginit față de patrie, partid și 
popor, voinței ferme ca, la școala 
politică, patriotică și revoluționară 
a armatei, ridicînd pe noi trepte 
glorioasele tradiții de muncă și lup
tă ale oștirii române, să-și formeze 
trainice calități morale și deprinderi 
de luptători pentru a fi gata oricînd, 
la chemarea țării, la ordinul co
mandantului suprem, să apere, îm
preună cu întregul popor, cuceririle 
revoluționare, libertatea, indepen
denta, suveranitatea și integritatea 
teritorială ale scumpei noastre pa
trii, Republica Socialistă România.

La festivități au participat general
colonel Vasile Milea. membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
apărării naționale, membri ai Con
siliului de conducere al Ministeru
lui Apărării Naționale, reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat, veterani din războiul anti
fascist, membri ai gărzilor patrioti
ce și detașamentelor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei, 
pionieri, părinți ai militarilor.

nia socialistă, viitorul ei comunist 
să nu precupețească nici un efort 
pențru înșușireș și aplicarea in prac- : 
yca, la un. îpan nivel’ câlitativ, a cu- i 
flOstl^tei^' j^Ucp.^^/iHilitare, for- 1 

1.WreK':'iăRR™defilfir.,nscasare execu- 1 
tării întocmai a ordinelor șl cerin
țelor cuprinse în Directiva coman
dantului suprem al forțelor armate, 
a misiunilor încredințate.

Asemenea întregului personal al 
Ministerului de Interne, ei si-au ma
nifestat hotărirea fermă de a ac
ționa cu înaltă vigilentă și răspun
dere. la cote ridicate de ordine si 
disciplină, in spiritul tezelor, ideilor 
și orientărilor cuprinse în magistrala 
Expunere a secretarului general al 
partidului la marele forum al demo
crației muncitorești-revoluționare din 
noiembrie anul trecut, pentru a fi 
gata. în orice moment, să apere, ală
turi de celelalte efective. împreună 
cu întregul nostru popor, valorile 
fundamentale ale societății socialiste, 
independenta, suveranitatea si inte
gritatea patriei, să întîmpine cu noi 
succese în instruire si îndeplinirea 
misiunilor marea sărbătoare națio
nală de la 23 August si cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului.

La solemnități au participat 
membri ai Consiliului de conducere 
și Consiliului politic ale Ministerului 
de Interne, reprezentanți ai organe
lor locale de partid si de stat, cadre 
de rezervă, membri ai gărzilor pa
triotice si ai formațiunilor de pregă
tire a tiperetului pentru apărarea 
patriei, pionieri, părinți și rude ale 
tinerilor ostași.

cinema
• Femeia — prezență marcantă in 
creația cinematografică. Aplauze, a- 
plauze : LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• De ce are vulpea coadă : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Temerarii de la scara doi — 9; 11;
13, Expediția — 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 38)
• Fata Morgana : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Chirița în Iași î BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19
9 Evadarea î DACIA (50 35 94) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19
® Secretul lui Bachus : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Moromeții : POPULAR (35 15 17) — 
15; 18
9 Mari regizori, mari actori : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45 
9 Unde este un „nofelet* * ?: SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
0 Orice fată iubește un băiat : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19

• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18 ; (sala Amfiteatru) : Actorul 
— 18
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Comori 
camerale*. Corina Bura —• vioară, Iosif 
Gerstenengst. — orgă (Rheinberger, 
Reger, Alfred Mendelsohn, Schindler, 
Slavenski, Kaminsky, Zurich) — 18
9 Teatrul de operetă (13 63 48) : Con
tesa Maritza — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Pri
vind în jur cu ochi fără lumină — 18; 
(sala Grădina Icoanei, 11 93 44) : A 
treia țeapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) î Cameristele
— 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc 
ciudat după scăpătat — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Tur
nul de fildeș — 18
• Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala 
Magheru) : Taifun — 18 ; sala Studio): 
Pensiunea doamnei Olimpia — 18,30
9 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 18 
9 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(15 56 78, sala Savoy) : Tempo, tempo
— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Varie
tăți pe portativ — 18
9 Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română* (13 13 00) : Dacă e marți, e 
spectacol — 18
9 Teatrul „Ion Creangă (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 15
9 Teatrul „Țăndărică* (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie
— 15 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Cartea cu jucării — 15
9 Circul București (10 41 95) : Stelele 
circului — 18,30

• Destin tragic î FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
® Zece negri mititei : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 12; 15: 18
9 Călătorie peste mări : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; 12; 15; 18
9 Cine ești, călărețule? : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
ft Sonata Kreutzer : COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 18
ft Fata fără zestre : VOLGA (79 71 26)
— 9; 12; 15; 18

B Sora 13 : VIITORUL (10 67 40) 
12,45; 14,45; 17; 19

teatre

tv
19,00 Telejurnal
19,25 Să trăim și să muncim în spiritul 

normelor eticii și echității socialiste
19,40 Industria — programe prioritare
19.55 Laudă femeilor acestei țări. Spec

tacol literar-muzical-coregrafic 
(color)

20,20 Teatru TV (color). „Mama*  de Oc
tavian Sava. în distribuție : Leo- 
poldina Bălănuță, Gheorghe Coze
riei, Tamara Buciuceanu, Ion Pav- 
lescu, Eugenia Maci, Emilia Po
pescu, Mircea Crețu, Mihai Cafrița, 
Adrian Titieni, Maria Gligor, 
Adrian Georgescu, Constantin Gu
riță, Carmen Enea, Lucia Maier, 
Natașa Raab și copilul Raluca 
Bărbulescu. Regia artistică : Eugen 
Todor,an

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 7 martie, ora 20 — 10 martie, ora 
20. în țară : Vremea va fi predominant 
frumoasă în cea mai mare parte a țării, 
cu cerul mai mult senin, exceptînd estul 
și sud-estul țării, unde, îndeosebi în pri
ma parte a intervalului, va fi în gene
ral închișă, cu cerul mai mult noros. 
Vor cădea precipitații, mai ales sub for
mă de ploaie, la începutul intervalului, 
pe alocuri, în Dobrogea, Moldova și 
estul Munteniei. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, mai prezentînd unele 
intensificări în prima zi în sud-estul 
țării, din sector nord-estic, cu viteze de 
35—40 kilometri la oră. Temnera‘urile 
minime vor fi cuprinse, în general. între 
minus 6 și plus 4 grade, iar cele maxi
me. intre 6 și 14 grade, izolat mai ridi
cate în sud-est. Se va produce ceață 
noaptea și dimineața, ne alocuri, în vest 
și centru. în București : Vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul variabil. Condiții 
reduse de ploaie în prima parte a inter
valului. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 1 și 
4 grade, iar cele maxime între 10 și 14 
grade. Condiții de ceață noaptea și di
mineața.

rele". Cu astea, cu ga
zetele, nu se prea 
descurcau oamenii, si
labiseau greu.

— Și ?
— Nu se mai putea 

continua așa, deveni
se clar ca bună-ziua. 
Comuniștii mă primi
seră în rindurile lor în 
’47. Partidul ne în
demna să ne unim pă- 
minturile, să putem fo
losi mecanizarea. Am 
făcut parte din comite
tul de inițiativă. Încă 
de la Plenara din 3—5 
martie ’49 înțelesesem 
că unirea forțelor e 
singura noastră cale, că 
alta nu-i, altfel nu mai 
făceam față... Le spu
neam oamenilor : „Mă. 
numai munca in colec
tiv o să ne scoată din 
bordeie. O să uitați 
pînă și cuvintul bordei". 
Așa a șt fost. La noi 
toți trăiesc azi în case 
frumoase, majoritatea 
noi. Si-au cumpărat și 
automobile...

„Așa a și fost...". In
tr-adevăr, cuvinte pre
cum arendaș, asu
prire. boier, bor
dei și cite altele 
asemenea — e.ivinte 
care închideau în ele o 
lume terifiantă, strîm- 
bă — au ieșit din uzul 
oamenilor din satele 
noastre. Uneori își 
mai aduc aminte de 
ele bătrânii. Copiii și 
nepoții lor le află 
doar din cărți. Socia
lismul le păstrează 
doar prin dicționare.

Si-i bine așa.

(Urmare din pag. I)
Lumea zicea că avea 
el boala asta, să 
vadă alb in jur. 
Abia mai târziu l-am 
înțeles : albul e lumi
nos, te-ajută să vezi 
mai bine chiar dacă-i 
lumină puțină. Unde-i 
acu’ dispensarul nou. 
ăla de crezi că-i spita
lul de la fostul raion, 
era o coșmelie înveli
tă cu coițeni, da’ ăl de 
stătea in ea o botezase 
casă. Două treimi din 
totalul caselor aveau 
cușma de stuf. Cam 
așa trăiam toți. Mînca- 
re aveam. Creșteam a- 
nimale, o vacă, porc, 
cîteva oi, ceva păsări. 
Da’ ca să fiu drept, se 
mai întâmpla și ca să 
mîncăm doi inși cite 
un ou. Dacă-i sănătos, 
omul mai trăiește și cu 
ce are.

— Cum era munca ?
— Ni se dăduse pă- 

mînt puțin. Abia dacă 
aveau de lucru pe el 
doi din familie. Ăilalți 
— proprietari cu ade
vărat doar pe bătături
le din palme — ca să 
nu stea și ca să mai 
ciștîge ceva praf de pe 
tobă se angajau la 
boieri. De jur-împrejur 
erau moșii peste moșii. 
Munceau oamenii pe la 
Aurel Pană, la Sece- 
leanu, la Bâzu Canta- 
cuzu. la Veleanu, la 
Barbu Catargiu, la Tă- 
năsoaica de la răs
cruci... Forță de mun
că era doar animalele 
și brațele oamenilor.

Mărturii pentru 
generațiile de mîine

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

TIR : Un nou succes de prestigiu 
obținut de campionul olimpic Sorin BabiiȘtiți de cite ori luam 

griul la mină ? De 
șapte ori ! Întâi sece
ram. legam snopul, în
cărcăm în căruță, fă
ceam glugi, dezlegam... 
Începeam seceratjil în 
iulie și terminam treie
ratul abia prin septem
brie. Alde Gheorghe 
Floarea luase pe bani 
împrumutați o rablă de 
mașină de treierat, o 
batoză, da’ oamenii zi
ceau că le strică paiele 
și-ătunci scoteau boa
bele din spic la arie, 
presîndu-le cu tăvălu
gul de ciment tras de 
cai. Productivitatea lui 
pește ! In anii foarte 
buni, dacă luai doispre
zece saci de griu la 
pogon erai mare (apro
ximativ 1 500 kg/hectar 
— n.n.). Războiul al 
doilea ne-a sărăcit și 
mai mult. Mulți au 
plecaț, puțini s-au în
tors. Apoi ne-a lovit 
seceta. Greul l-au dus 
femeile. Satul și statul 
aveau nevoie de cerea
le multe. Trebuia să 
facem ceva, să produ
cem mai mult. Apăru
seră primele tractoare 
românești, IAR-22, dar 
tractorului îi trebuie o- 
rizont, senin de hecta
re. nu haturi, nu par
cele. Duminicile, de pe 
la oraș, iși luaseră obi
ceiul să dea prin sat 
camioane cu muncitori. 
Le mai schimbau uno
ra un fier de plug, 
mai schimbau o vorbă- 
două, aduceau gazete, 
afișe cu secera și cio
canul, cu „Votați Soa

La Campionatele europene de tir la 
arme cu aer comprimat, desfășurate 
la Copenhaga, sportivul român, cam
pionul olimpic Sorin Babii, a repurtat 
un remarcabil succes, obținînd meda
lia de aur în proba de pistol precizie 
cu performanța de 686,4 puncte (583 
plus 103,4). Pe locurile următoare s-au 
clasat Igor Basinski (U.R.S.S.) — 682,1 
puncte, Serghei Tijianov (U.R.S.S.) —

*
HANDBAL. în primul mecf al fi

nalei „Cupei României" la handbal 
feminin, Știința Bacău a întrecut pe 
TEROM cu 27—21. Returul va avea 
loc la Iași, în ziua de 12 martie.

De asemenea, la 12 martie se vor 
disputa meciurile tur din cadrul 
sferturilor de finală ale cupelor eu
ropene la handbal masculin.

în „Cupa campionilor europeni", 
echipa Steaua București va întîlni 
în deplasare formația italiană Or- 
tigas Siracusa.

în „Cupa cupelor", Dinamo Bucu
rești va juca la Buzău cu forma
ția Empor Rostock (R.D. Germană), 
iar in „Cupa federației internațio
nale", echipa Politehnica Timișoara 
va evolua în deplasare în compa
nia formației vest-germane Tutu 
Dusseldorf.

FOTBAL. Rezultatele meciurilor din 
etapa a XVIII-a a diviziei A: F.C. 
Argeș — Rapid 1—0, F.C. Bihor — „U“ 
Cluj-Napoca 5—2, F.C. Inter — Sportul 
studențesc 2—1, F C. Farul — Cor- 
vinul 1—0, Steaua — A.S.A. 7—0, 
Otelul — Dinamo 0—2, S.C. Bacău — 
F.C. Olt 1—0, Victoria — Univer
sitatea Craiova 2—0.

Meciurile Corvinul — Steaua, Di
namo — F.C. Farul și Universita- 

679,5 puncte, Urho Hokkanen (Finlan
da) — 679,2 puncte. Dario Palazzani 
(Italia) — 679 puncte, Dirk Kohler 
(R.F.G.) — 678,8 puncte.

In proba de pușcă cu aer compri
mat, pe locul întîi s-a clasat Viaceslav 
Bocikarev (U.R.S.S.) — 695,9 puncte, 
urmat de francezul Franck Badiol — 
695,1 puncte.

* ★

tea Cluj-Napoca — Victoria, din 
programul etapei a XlX-a, vor avea 
loc miercuri. 8 martie. Celelalte 
partide ale etapei a XIX-a se vor 
juca duminică, 12 martie.

SCHI. Proba masculină de slalom 
special disputată pe pirtia de Ia Fu
rano (Japonia) a revenit schiorului 
norvegian Ole-Chris Furuseth, înre
gistrat în cele două manșe cu timpul 
de l’50”53/100. L-au urmat italianul 
Alberto Tomba — r51”92/100 și sue
dezul Jonas Nilsson — l’51”93/100. 
Lider al clasamentului general al 
„Cupei mondiale" se menține Marc 
Girardelli (Luxemburg) — 407 punc
te. urmat de elvețianul Pirmin Zur
briggen — 287 puncte și Alberto 
Tomba — 177 puncte. • Concursul 
de sărituri cu schiurile desfășurat 
pe trambulina- de la Holmenkollen 
(Norvegia) a fost cîștigat de Jens 
Weissflog (R.D. Germană), cu un to
tal de 225 puncte (sărituri de 103,5 
m și 102,5 m). L-au urmat sporti
vii norvegieni Jon Inge Kjoerum — 
207,5 puncte și Kent Johanssen — 
204 puncte,

în clasamentul general al „Cupei 
mondiale", după 16 probe conduce 
suedezul Jan Boeklov, cu 211 punc
te, urmat de Dieter Thoma (R.F. 
Germania) — 153 puncte.
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REUNIUNEA MINIȘTRILOR AFACERILOR EXTERNE DE LA VIENA 
cu prilejul începerii negocierilor asupra forțelor armate 

convenționale din Europa și a celor pentru adoptarea 
de noi măsuri de încredere și securitate pe continent

VIENA 6 (Agerpres). — La 
Palatul Hofburg din Viena a început 
luni reuniunea miniștrilor afacerilor 
externe ai statelor europene; S.U.A. 
și Canadei, prilejuită de începerea 
lucrărilor, în aceste zile, tot în ca
pitala austriacă, a două importante 
foruri de negocieri : asupra forțelor 
armate convenționale din Europa și 
pentru adoptarea de noi măsuri de 
încredere și securitate pe continent. 
Ambele foruri — atît cel referitor 
la forțele armate convenționale, cu 
participarea statelor membre ale 
N.A.T.O. și Tratatului de la Varșo
via. cit și cel pentru măsuri de în
credere, cu participarea tuturor ceSub semnul răspunderii pentru securitateași pacea Europei

______ (QflV actualitatea politică')
coreea de sud= Ofensiva opoziției democrate

lor 35 de state semnatare ale .Actu
lui final de la Helsinki — se des
fășoară in cadrul procesului C.S.C.E., 
inițiat de Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa, ele 
deschizind seria negocierilor stabi
lite la reuniunea general-europeană 
recent incheiată.

Salutindu-i pe participants la reu
niune. vicecancelarul și ministrul a- 
facerilor externe al Austriei. Alois 
Mock, a subliniat că ceea ce așteap
tă popoarele europene de la ac
tuala întilnine nu sînt negocieri de 
dragul negocierilor ; prea multe con
ferințe in domeniul dezarmării au 

• •

de pe con-

a Palatului 
tuturor ce

ca un important eveniment in viața 
politică a Europei. Pentru prima 
dată, toate statele membre ale celor 
două alianțe militare, N.A.T.O. $i 
Tratatul de la Varșovia, se vor afla, 
aici, in inima Europei, in jurul ace
leiași mese, ca state independente și 
suverane, pentru a discuta despre 
reducerea forțelor armate și arma
mentelor convenționale 
tinent.

Intr-o sală alăturată 
Hofburg, reprezentanții 
lor 35 de state semnatare ale Actu
lui final de la Helsinki vor discuta, 
paralel, despre noi măsuri de întă
rire a încrederii și securității în Eu
ropa, completînd și dezvoltînd mă
surile in acest sens adoptate la Con
ferința de la Stockholm. Culoarul 
care unește cele două săli de nego
cieri are acum o semnificație poli

Corespondență 
din Viena

tică. Deși concepute ca negocieri 
distincte, periodic vor avea loc 
schimburi de opinii și de informa
ții privind desfășurarea lor. parti
cipanta la dezbaterile -asupra forțe
lor armate convenționale luînd in 
considerare punctele de vedere ex
primate de către toate celelalte state 
europene.

Apreciind procesul complex al 
dezarmării ca un proces unitar. 
România s-a pronunțat și se pro
nunță consecvent ca măsurile vi- 
zind lichidarea armamentului nu
clear din Europa — care reprezintă 
principala primejdie la adresa 
securității popoarelor continentului 
— să fie însoțite de măsuri de re
ducere substanțială a forțelor ar
mate și armamentelor convențio
nale. Cu atît mai acut se impun 
asemenea acțiuni, cu cit acest tip 
de armamente cunoaște un proces 
de intensă perfecționare, încorpo
rând unele din cele mai noi cuce
riri tehnico-științifice, ceea ce îl 
apropie ca putere distructivă de ar
mamentul nuclear. în același timp, 
este știut că după încheierea acor
dului sovieto-american privind eli
minarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune, in cercuri ale N.A.T.O. 
se discută insistent despre necesi
tatea unor măsuri de așa-zisă „com
pensare", prin modernizarea ar
melor nucleare cu rază scurtă de 
acțiune. Cu alte cuvinte, pe o cale 
ocolită, să se revină la situația di- 
ngintea semnării acordului. „Mo
dernizarea" vizează, de asemenea, 
armamentele convenționale, invo- 

lități spre „dialog" și „deschidere". 
Opoziția parlamentară (reprezentată 
în principal de Partidul Pace și 
Democrație și de Noul Partid De
mocrat) consideră că aceste măsuri 
urmăresc, in fond, să mușamalizeze 
samavolniciile și corupția adminis
trației anterioare și să perpetueze 
un regim de mină forte, militind 
pentru organizarea. în viitorul apro
piat. a unui referendum național la 
care populația să fie chemată să se 
pronunțe, dacă este cazul, ca Roh să 
mai rămînă sau nu la conducere.

Acestea sînt condițiile în care, pa
ralel cu opoziția legală, a luat naș
tere, spre sfirșitul lunii ianuarie. 
Alianța mișcării populare pentru 
democrație și unificare (Chonminn- 
yong), care grupează nu mai puțin 
de 200 organizații extraparlamen
tare. Apreciată ca fiind cea mai 
influentă mișcare democratică de 
masă din istoria Coreei de Sud. 
chemată, după opinia agenției vest- 
germane de presă D.P.A. „să exer
cite o mare influență în viața po
litică a țării", alianța are o amplă și 
puternică bază in rindurile mun
citorilor și tineretului studios. 
Programul său prevede, între altele, 
înlocuirea actualelor căpetenii ale 
regimului de la Seul cu o conducere 
democrată. promovarea unei poli
tici sociale echitabile. retragerea 
trupelor americane de pe teritoriul 
sud-coreean și instaurarea unui cli
mat de destindere, menit a favoriza 
realizarea unei înțelegeri între 
Nord și Sud. care să ducă la 
reunificarea Coreei. Climat care a și 
înregistrat unele începuturi timide, 
prin „premiera" constituită de vizita 
la Phenian a unui cunoscut om de 
afaceri sud-coreean. cu care prilej 
s-a căzut de acord, în principiu, pen
tru transformarea prin eforturi comu
ne a regiunii de munte Kumgang, una 
dintre cele mai frumoase din lume, 
intr-o zonă a turismului internațio
nal, ca și înțelegerea, tot de 
principiu, privind alcătuirea _ unei 
echipe coreene comune care să par
ticipe la Jocurile sportive asiatice 
din 1990.

Revendicările alianței se bucură de 
adeziunea covirșitoarei majorități a 
populației sud-coreene, care și-a ma
nifestat sprijinul față de ele sub for
ma unor demonstrații cu participarea 

avut loc in ultimele decenii fără ca 
acestea să se soldeze cu rezultate 
concrete și prea multe documente 
inspirate din bune intenții au rămas 
fără urmări practice. Ceea ce po
poarele așteaptă este o reducere a 
cheltuielilor militare, eliminarea 
motivelor de îngrijorare pentru pro
pria lor existență. Ele doresc să aibă 
un mai puternic sentiment, de secu
ritate. sentiment ce se poate spri
jinii. in ultimă instanță, pe coope
rare și pace. încheierea cu succes 
a actualelor negocieri, a spus el, ar 
veni în întimpinarea așteptărilor po
poarelor de a trăi în deplină secu
ritate și pace.

a cheltuielilor militare — 
ca pină la sfirșitul secolului 
ajungă la o diminuare cu cel 
50 la sută a nivelurilor exis- 
Această poziție, cum bine se

ia noiembrie 
tovarășului 

a. se trece la 
cu 5—10 la

cîndu-se „asimetriile" existente pe 
acest plan în cadrul celor două 
blocuri militare, N.A.T.O. și Trata
tul de la Varșovia. Problema asi- 
metriilor intr-un domeniu sau al
tul, in favoarea unei părți sau a 
celeilalte, se va afla, de altfel, în 
centrul actualelor negocieri de la 
Viena, țelul urmărit fiind elimina
rea disparităților existente, reali
zarea unui echilibru sigur pentru 
toate statele, la niveluri cit mai 
scăzute.

Poziția României în această pri
vință, poziție exprimată cu claritate 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
este bine cunoscută. Țara noastră 
a formulat în anii din urmă o serie 
de propuneri constructive de de
zarmare convențională, pronunțin- 
du-se ca statele membre ale celor 
două alianțe militare să convină 
asupra unor reduceri succesive ale 
armamentelor și efectivelor lor ar
mate — cu micșorarea corespunză
toare 
astfel 
să se 
puțin 
tente. ........
știe, și-a găsit expresie în acțiuni 
practice, mai mulți ani la rind fiind 
adoptate măsuri de reducere și 
apoi de înghețare a cheltuielilor 
militare. De un larg ecou s-a bucu
rat. hotărirea adoptată 
1986, la inițiativa 
Nicolae Ceaușescu. de 
reducerea unilaterală . ...
sută a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare. In același 
spirit, țara noastră se pronunță, de 
asemenea, pentru aprofundarea în
crederii intre statele europene, cu 
convingerea că progresele în aceas
tă direcție vor facilita obținerea de 
rezultate în domeniul reducerii 
forțelor armate și armamentelor 
convenționale, soluționarea altor 
probleme de dezarmare. care, fa 
riadul lor, ar crea condiții pentru 
întărirea "încrederii și securității.

Disponibilitatea de dialog mani
festată prin hotărirea de inițiere a 
actualelor negocieri de la Viena 
asupra forțelor armate convențio
nale și asupra unor noi , măsuri de 
întărire a încrederii și securității, 
atmosfera constructivă in care a 
început reuniunea miniștrilor aface
rilor externe sînt apreciate aici ca 
premise favorabile pentru a sa 
înainta spre realizarea unor acor
duri substanțiale, care să ducă la 
diminuarea riscurilor de confrunta
re, la dezarmare in Europa. Aceas
ta s-ar înscrie, fără îndoială, in 
sensul așteptărilor popoarelor con
tinentului. al intereselor de pace și 
securitate ale tuturor popoarelor.

Dumitru ȚINU

a zeci de mii de persoane. într-o co
respondență din Seul, agenția spa
niolă de presă Efe aprecia că aceste 
acțiuni se vor înteți, prefigurind „un 
adevărat uragan politic", care con
stituie de pe acum „principala preocu
pare a regimului lui Roh Tae Woo".

Este, de altfel, semnificativ că a- 
lianță a trimis, la 1 martie (zi cînd 
se marchează marea răscoală popu
lară din 1919 împotriva ocupanților 
coloniali japonezi), un număr de ac
tiviști ai săi pentru a lua parte la 
Panmunjon la, o întîlnire de lucru 
Nord-Sud, care să discute pregătirile 
în vederea unei conferințe naționale 
avînd ca scop asigurarea păcii în pe
ninsula coreeană și reunificarea paș
nică a țării. însă, în mod regretabil, 
aceștia au fost împiedicați de unități 
militare americane să ajungă la locul 
întilnirii.

în general, prezența trupelor străi
ne constituie un motiv de nemulțu
mire amplu împărtășit de păturile 
cele mai largi ale populației sud-co
reene, așa cum s-a văzut și cu prile
jul recentei vizite-fulger (de șase ore) 
a președintelui S.U.A., George Bush, 
Ia Seul. Președintele american a ară
tat că nu există intenția de a se redu
ce efectivele militare ale S.U.A. (in- 
sumînd 43 000 de oameni) staționate 
în Coreea de Sud, declarație ' care, 
desigur, nu a fost de natură să con
tribuie la diminuarea acestei nemul
țumiri. ci, dimpotrivă, așa cum au 
dovedit și demonstrațiile de protest 
ce au însoțit vizita. Pe de altă parte, 
chiar și autoritățile de la Seul s-au 
arătat indispuse de o altă declarație 
a președintelui Bush, care a cerut 
accesul nestinjenit pe piața Coreei 
de Sud a produselor americane, aver- 
tizînd că, în caz contrar, „relațiile 
americano—sud-coreene vor avea de 
suferit". Cu numai cîteva zile înain
te, guvernul de la Washington se 
plinsese de schimburile neechitabile 
cu Coreea de Sud (defavorabile S.U.A. 
cu mai multe miliarde de dolari), 
referindu-se direct la posibilitatea 
unor sancțiuni economice împotriva 
partenerului sud-coreean. dacă, în 
decurs de un an, nu vor fi eliminate 
barierele din calea aparatelor și in
stalațiilor electronice fabricate în 
S.U.A. Situația este reală și ea nece
sită unele explicații. Se știe că da

Pentru creșterea rolului 
0. N. U. in soluționarea 

conflictelor regionale
PARAMARIBO 6 (Agerpres). 

Comunicatul dat publicității la în
cheierea vizitei președintelui Brazi
liei in Suriname evidențiază rolul 
important ce trebuie să revină Orga
nizației Națiunilor Unite in soluțio
narea conflictelor regionale. Condu
cătorii celor două state s-au pronun
țat pentru extinderea relațiilor bila
terale. pentru consolidarea colaboră
rii pe plan latino-american

Documentul reliefează că exodul 
de capital din. țările Americii Latine 
sub forma compensării datoriilor ex
terne ale acestor state a devenit 
principalul obstacol în înfăptuirea de 
progrese ne plan economic si social 
în America Latină. Cele două părți 
au afirmat necesitatea ca țările occi
dentale creditoare să accepte soluțio
narea problemei datoriilor externe 
pe baze reciproc avantajoase, să re
nunțe la practicile protectioniste în 
comerțul cu țările in curs de dez
voltare.

PREȘEDINTELE VENEZUELEI 
CRITICĂ POLITICA 
DE CREDIT A F.M.I.

CARACAS 6 (Agerpres). — La Ca
racas a fost dată publicității scrisoa- 
rea deschisă adresată de președintele 
Venezuelei, Carlos Andres Peres, di
rectorului Fondului Monetar Interna
țional. După cum relatează agenția 
T.A.S.S.. în scrisoare se relevă că 
F.M.I.. care exprimă interesele mari
lor puteri financiare, își întemeiază 
relațiile cu diferite state fără să țină 
seama de situația dificilă creată in 
țările in curs de dezvoltare de pro
blema datoriei externe. împrumuturi
le acordate de F.M.I., se arată în scri
soarea deschisă, ajung cu greu pentru 
achitarea serviciului datoriei și nu 
pot fi folosite pentru dezvoltarea eco
nomiilor țărilor debitoare.

în scrisoare se arată, de asemenea, 
că statele in curs de dezvoltare chel
tuiesc în medie 50 la sută din veni
turile lor rezultate din export pentru 
achitarea datoriilor.

Iordania se pronunță 
pentru convocarea 

unei conferințe 
internaționale de pace 

în Orientul Mijlociu
AMMAN 6 (Agerpres). — Primul- 

ministru al Iordaniei, Zeid Rifai, a 
reafirmat că țara sa se pronunță pen
tru convocarea unei conferințe inter
naționale de pace' în Orientul Mijlo
ciu, singura cale de reglementare a 
problemelor zonei. într-un interviu 
acordat ziarului șaudit „Asharq Al- 
Awsat". premierul iordanian a arătat 
că guvernul de la Amman sprijină 
poziția Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei de a se iniția, cit' mai re
pede cu putință, o conferință de pace 
privind Orientul Mijlociu și cere 
membrilor permanent! ai Consiliului 
de Securitate să acționeze în această 
direcție.

Congresul P.C.
din India

NEW DELHI 6 (Agerpres). — în 
orașul indian Calcutta a început luni 
cel de-al XlV-lea Congres al P.C. 
din India, la care iau parte 1 200 de 
delegați aleși de organizațiile de 
partid din întreaga țară. în deschi
derea lucrărilor a luat cuvintul Ra- 
jeshwara Rao, secretar general al 
Consiliului Național al P.C. din 
India.

torită schimburilor de lucru prelun
gite pînă la 12—13 ore, salariilor scă
zute, absentei aproape cu desăvîrșire 
a concediilor plătite, ca și a prețuri
lor de dumping practicate, industria 
sudrcoreeană a reușit (alături de cea 
din Singapore și din Taiwan, împreu
nă cu care alcătuiește triada denumi
tă de presa occidentală a „micilor 
tigri", pentru a sugera politicile co
merciale agresive promovate) să pă
trundă cu produse electronice ieftine, 
dar de calitate interioară, pe piețele 
străine, inclusiv pe piața americană, 
de unde și surplusul obținut in rela
țiile economice cu S.U.A. Represalii
le cu care amenință acum Statele 
Unite riscă să diminueze serios posi
bilitățile de cîștig ale cercurilor in
dustriale siid-coreene, ceea ce expli
că „preocuparea profundă" al cărei 
ecou s-a făcut — fapt fără precedent 
— un purtător de cuvînt al regimului 
de la Seul.

Pe fundalul acestor contradicții eco
nomice. colaborarea militară între 
acest regim și S.U.A., concretizată în 
manevrele „Team Spirit", continuă 
însă nestinjenit. Mai mult, anul aces
ta, în exercițiile militare comune a- 
mericano—sud-coreene, care urmează 
să înceapă la 14 martie, va fi angre
nat și portavionul „Midway", avind 
capacitatea să transporte și focoase 
nucleare. Or, este limpede că aseme
nea acțiuni' și mai ales prezența unor 
arme nucleare nu sînt susceptibile de 
a contribui la o atmosferă propice 
destinderii în peninsula coreeană. Nu 
este de aceea de mirare că și cea de 
a doua rundă a convorbirilor preli
minare pentru pregătirea negocieri
lor politice și militare la nivel înalt 
dintre R.P.D. Coreeană și Coreea de 
Sud s-a încheiat fără a se fi înregis
trat vreun progres. R.P.D. Coreeană, 
ca și opoziția parlamentară și Cea ex
traparlamentară în continuă creștere 
din Coreea de Sud. practic întregul 
popor coreean sînt pe deplin îndrep
tățite să ceară curmarea neîntîrziatâ 
a acestor manevre, pentru a se pu
tea crea condițiile de liniște necesare 
desfășurării cu succes a dialogului 
Nord-Sud in vederea înfăptuirii ma
relui vis național.: reunificarea paș
nică. democratică și independentă a 
patriei, una șl aceeași pentru toți 
coreenii.

Romulus CAPLESCU

Dezarmarea trebuie să cuprindă toate 
tipurile de armamente

Acțiuni și luări de poziție in diferite țări europene

I AGENȚIILE DE PRESăI

TRANSMIT:

VIENA 6 (Agerpres). — Mișcarea 
pentru pace din Austria a salutat 
începerea reuniunii miniștrilor de 
externe din țările participante la 
C.Ș.C.E. prin demontarea simbolică 
a machetei unei rachete, în Piața 
Eroilor din Viena, informează a- 
genția A.D.N. Demonstranții au di
fuzat, totodată, un document in care 
se relevă că dezarmarea trebuie să 
cuprindă in zilele noastre toate tipu
rile de armamente,

BERNA 6 (Agerpres). — La .Ber
na s-a desfășurat o conferință na
țională a Partidului Muncii din El
veția. Participanții au relevat nece
sitatea realizării de noi pași în di
recția dezarmării în Europa și au 
apreciat că între aceștia s-ar putea 
înscrie și crearea de zone demili
tarizate. ale încrederii, pe continen
tul nostru,

OSLO 6 (Agerpres). — Participan- 
ții la Congresul Partidului Munci
toresc Norvegian, recent încheiat Ta 
Oslo, au adoptat o declarație cu pri
vire la pace și dezarmare, in care 
se pronunță împotriva modernizării 
armelor nucleare tactice ale N.A.T.O. 
din Europa. Totodată, în document

Datoria externă — piedică principală in calea 
redresării economice a țărilor africane

YAOUNDE 6 (Agerpres). — Parti
cipanții la lucrările celei de-a 12-a 
conferințe a Uniunii parlamentare a- 
fricane. care s-au desfășurat în capi
tala Camerunului, au luat în dezba
tere o serie de documente referitoare 
la problemele stringente cu care se 
confruntă țările continentului.’ Rele- 
vindu-se că principala piedică în ca
lea redresării economice o reprezintă 
datoria externă, un proiect de rezolu
ție relevă faptul că se impune întări
rea solidarității țărilor africane și am
plificarea cooperării economice și co
merciale regionale.

Precizări privind evoluția stației 
cosmice sovietice „Phobos''

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Specia
liștii sovietici relatează în ziarul 
..Pravda" despre dificultățile pe care 
le întîmpină realizarea coborîrii sta
ției cosmice „Phobos" pe satelitul cu 
același nume al lui Marte. Pornind 
de la faptul că vehiculul cosmic se 
află in prezent pe o orbită circum- 
marțiană, la distanță de sute , de mi
lioane de kilometri de Pămint. sem
nalul radio ajunge de la ..Phobos" 
la Centrul de dirijare a zborului în 
peste 10 minute. în schimb, precizia 
cerută de manevre este de 1—2 
secunde.

Statia interplanetară „Phobos" nu 
poate fi dirijată direct spre satelitul 
natural al lui Marte de, pe» orbita 
circummar.țiană intrucit qrbj.ta 
lituluf lui Marte nu este cunoscută

Preocupări ecologice 
pe plan mondial 

Conferință consacrată protejării 
stratului de ozon

La Londra s-a deschis Con
ferința internațională pentru pro
tejarea stratului de ozon din at
mosferă, care și-a propus să stu
dieze modalitățile de depășire a 
pericolului reprezentat de rarefierea 
acestei substanțe gazoase care con
stituie o barieră împotriva acțiu
nii distrugătoare a razelor ultra
violete asupra florei și faunei te
restre, ca și asupra omului. Po
trivit estimărilor oamenilor de 
știință, reducerea cu 1 procent a 
stratului de ozon poate determina 
sporirea cu 2 procente a cazurilor 
de cancer al pielii, concomitent cu 
accelerarea „efectului de seră". 
După cum se știe, cauza principală 
a diminuării stratului de ozon este 
creșterea alarmantă a emisiilor <fe 
clorofluorocarbon (CFC) in atmo
sferă. substanță folosită în special 
în sistemele de aerosoli ale spray- 
urilor, în instalațiile de aer con
diționat. și in sistemele de refri
gerare.

Inaugurind lucrările reuniunii, 
premierul britanic. Margaret That
cher. a subliniat că prejudiciile pro
vocate stratului de ozon afectează, 
deopotrivă, atit pe cei care produc, 
cit și pe cei care utilizează cloro- 
fluorocarbonul, fiind necesar un 
amplu efort de cooperare interna
țională pentru a se pune capăt situa
ției actuale. La rindul său., președin
tele Kenyei. Daniel arap Moi. a 
atras atenția asupra primejdiei re
prezentate de diminuarea ozono- 
sferei și a arătat că acțiunile omu
lui care au ca efect modificarea 
echilibrului ecologic se răsfrîng ne
mijlocit asupra vieții sale.

Program pentru salvarea 
„plămînului verde“ al Terrei

Cele opt țări din Bazinul Amazo
niei — Brazilia, Bolivia, Venezuela, 
Peru, Ecuador, Guyana, Suriname 
și Columbia — au hotărit să-și 
unească eforturile in vedereâ sal
vării celor peste 50 000 de specii 
vegetale din această zonă, trans
mite agenția spaniolă Efe. Ele au 
decis să elaboreze o hartă a zonei, 
să întocmească un inventar al spe
ciilor amintite și să inițieze un 
plan de conservare, dezvoltare și 
exploatare rațională a resurselor 
naturale ale Amazoniei.

Aceste hotăriri au fost luate, re
cent. la Bogota, în cursul unei re
uniuni a țărilor participante la 
Tratatul amazonian de cooperare. 
Cu această ocazie s-a arătat că 
este necesară o politică nouă, care 
si vizeze refacerea potențialului re
giunii, așa cum era înainte de a 
se trece — la sfirșitul secolului 
trecut și începutul celui de față — 
la exploatarea uneia din bogățiile 
sale principale : cauciucul.

Din păcate, acest adevărat „plă
mân al planetei", format de-a lun
gul Amazonului, pe o distanță de 

se arată că Occidentul trebuie să-și 
aducă o contribuție proprie la e- 
forturile de dezarmare și la proce
sul destinderii, apreciindu-se că tre
buie făcut totul pentru a nu se mic
șora pragul dincolo de care este po
sibilă izbucnirea unui război nu
clear. în declarație se evidențiază 
necesitatea împiedicării .militarizării 
spațiului cosmic — relatează agen
ția A.D.N.

BONN 6 (Agerpres). — Partici- 
panți.i la Congresul Partidului Eco
logist din R.F.G., care a avut loc 
la Duisburg, au adoptat o declara
ție privind pacea, în care se pro
nunță în favoarea adoptării unui a- 
mendament la Constituția țării pri
vind renunțarea la armele nuclea
re, precum și pentru reducerea 
semnificativă a bugetului militar, 
transmite agenția A.D.N.

Totodată, a fost lansat un aver
tisment asupra pericolelor pe care 
le prezintă manifestările neonaziste. 
Pe plan economico-social, ei și-au 
propus, ca obiective, inițierea unor 
măsuri pentru combaterea șomaju
lui și soluționarea problemei lo
cuințelor.

Uniunea parlamentară africană, la 
care sint afiliate 25 de țări ale conti
nentului, a fost fondată în scopul spri
jinirii luptei pentru triumful libertă
ții și justiției, al dezvoltării contacte
lor între parlamentele din Africa și 
de pe alte continente, precum și pen
tru susținerea activităților Organiza
ției Unității Africane, care vizează în
tronarea păcii prin dialog politic, dez
voltarea cooperării interafricane. pro
movarea politicii de bună vecinătate, 
de nealiniere și coexistență pașnică — 
relevă agenția M.A.P.

cu •■mare precizie. Parametrii nece
sari își găsesc precizarea pe parcursul 
zborului. Dacă în momentul lansării 
precizia cerută pentru traiectoria lui 
„Phobos" era de 100—150 km. acum 
această precizie trebuie să fie de 
ordinul a 10—30 km. iar pentru reu
șita coboririj precise pe suprafața 
satelitului lui Marte precizia devine 
de ordinul unui kilometru. De aceea, 
nava spațială se va apropia de Pho
bos treptat, după ce vor fi executate 
mai multe manevre care vor permite 
eliminarea- erorilor.

Ziarul precizează că nava spațială 
se află deja pe o orbită care a per
mis executarea unei serii de foto
grafii ale suprafeței satelitului in 
vederea alegerii locului unde se va 
face coborirea.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, lucrările conferinței coincid 
cu publicarea unor documente 
de către organizația „Green
peace", cunoscută pentru activita
tea sa pacifistă și de protejare a 
mediului înconjurător pe care o 
promovează pe plan internațional. 
Datele cuprinse in aceste docu
mente dezvăluie că Marea Brlta- 
nie este cel mai mare producător 
și exportator mondial de CFC. Ast
fel, numai în 1988 au fost pro
duse 105 000 tone de CFC, din care 
48 000 tone au fost exportate in 
117 țări. Organizația amintită re
levi, de asemenea, că o zonă apre
ciabilă a teritoriului britanic, cu
prinsă intre orașul Nottingham 
(centrul țării) și insulele Orkey 
(situate în extremitatea nordică), 
este serios amenințată de perspec
tiva dispariției stratului protector 
de ozon. Britanicii sînt de acord cu 
o reducere cu 85 la sută a pro
ducției de CFC pină in 1990, așa 
cum. ș-a propus la recenta reuniune 
de la Bruxelles a miniștrilor pen
tru apărarea mediului înconjurător 
din țările Pieței comune, dar 
acest fapt ar duce, in cel mai 
bun caz, la stabilizarea situației 
actuale, fără a fi posibilă insă re
facerea stratului de ozon.

Cu acest prilej, agențiile inter
naționale de presă reamintesc că 
Anglia și alte țări din Europa oc
cidentală dețin. împreună cu S.U.A., 
73.6 la sută din producția mon
dială de CFC, din care consumă 
nu mai puțin de 70 la sută.

6 500 km lungime, din mii de ki
lometri pătrați de pământuri de jur- 
împrejurul fluviului, este în pre
zent grav amenințat, mai ales ca 
urmare a exploatării neraționale a 
suprafețelor împădurite, după cum 
a arătat ministrul columbian al 
agriculturii, Gabriel Rosas Vega.

De aceea, țările participante la 
reuniune au lansat la Bogota un 
apel în vederea elaborării de pro
iecte de cercetare și identificare a 
resurselor zonei, care trebuie pro
tejată „înainte de a fi prea tîrziu".

După cum a arătat o sursă de la 
Institutul columbian al științei, de
zastrul ecologic pricinuit de tăie
rea irațională a pădurii Amazoniei 
afectează nu numai țările zonei, ci 
întreaga planetă. Directorul inst - 
tutulul. Pedro Amaya, a arătat tot
odată că ignorarea sau nesocotirea 
sistemelor ecologice, a modalități
lor de reproducere și folosire a va
riatelor resurse naturale ale Ama
zoniei constituie tot atîtea probleme 
ce trebuie rezolvate pentru a se 
putea elabora un program. adecvT 
de dezvoltare a acestei regiuni de 
importanță vitală pentru Terra.

„FEMEIA IN ROMANIA". în

I cadrul unei manifestări culturale ■ 
desfășurate la Biblioteca română din | 
Roma, dr. Rosa Barbieri, poetă și 1

I eseistă,. autoarea' unor lucrări con- . 
sacrate problematicii condiției fe- > 
meii în societatea contemporană, I 
a prezentat conferința „Femeia în

I România". Cu acest prilej au fost | 
I evidențiate transformările struc- I 

turale intervenite in statutul, rolul

Iși locul femeii în societatea roma- ■ 
nească, prezența activă a femeilor ] 
în toate sectoarele de activitate, în •

I viața socială, in cultura națională.
PRIMIRE. Președintele Siriei, | 

Hafez Al-Assad, l-a primit pe șei- 
I cui Sabah Al Ahmed Al Jaber, | 
I viceprim-ministru și ministru al | 

afacerilor externe al Kuweitului, 1 
I conducătorul ; comitetului format . 

din reprezentanții a șapte state 
• arabe însărcinați cu medierea în I 

criza libaneză. Cu același prilej au 
I fost evaluate ultimele evoluții ale | 
I situației din Orientul Mijlociu.
I ÎNTREVEDERE. Președintele AI- . 

geriei, Chadli Bendjedid, l-a pri- | 
mit pe Eșmat Abdel Meguid, vice- • 

Iprim-ministru și ministru al aface
rilor externe al Egiptului. Diplo- I 
matul egiptean a prezentat șefului | 
statului algerian un mesaj din

I partea președintelui Hosni Mu- ■ 
barak în legătură cu unele proble- | 
me ale relațiilor bilaterale, pre- ' 

Icum și unele aspecte de ordin in
ternațional, arab și african — In- | 
formează agenția M.E.N.A.

| CONVORBIRI. Identificarea mo- | 
I dalităților de extindere a cooperă- I 

rii bilaterale, în special’ pe plan 1 
I economic și tehnico-științific, a .

constituit tema principală a con- | 
vorbirilor purtate la Beijing intre I 

IQian Qichen, ministrul chinez de 
externe, și Habib Ben Yahia, mi- I 
nistrul de stat tunisian pentru a- | 
facerile externe — informează a- 

I genția China Nouă. ■
APEL AL SECRETARULUI GE- ' 

I NERAL AL O.N.U. Secretarul
general al O.N.U., Javier Perez de | 

I Cuellar, a lansat un apel la gă- I 
sirea unei soluții permanente a 

1 problemei inundațiilor din Ban- |
gladesh și regiunea Înconjurătoare. | 
Situat in delta fluviului Gange, ’ 

I Bangladeshul are în fiecare an , 
inundații. în anii normali, circ? 
18 la sută din teritoriul țării ești 
acoperit cu apă. Anul trecut insă,

Itrei pătrimi din pămintul Băngla- |
deshului au fost inundate,

I PROPUNERE. Secretarul general .
I al Partidului Aprist Peruan (de I 
• guvernămint). Luis Alva Castro, a I 
I reafirmat propunerea adresată tu

turor organizațiilor politice și so- I 
ciale din tară privind concretizarea | 
unui acord de reconciliere si dez-

Ivoltare națională — transmite > 
agenția Prensa Latina. într-o alo-J 
cuțiune rostită la Lima, el a arătat/' 

Ică este necesar ca toti factorii po
liției să-și asume un rol in reali- | 
zărea unui acord menit să favori- I 
zeze înlăturarea sărăciei și celor-

Ilalte dificultăți cu care se con- [ 
fruntă țara.

. REUNIUNE LA BRUXELLES.
I La Bruxelles a început, luni, o I 
• nouă reuniune a miniștrilor agri- I 

culturii din țările membre ale

IC.E.E. Reuniunea este consacrată I 
adoptării noilor prețuri comunitare | 
la produsele agricole. Dezbaterile 

Ise desfășoară pe marginea unor 
oropuneri a’e Comisiei C.E.E., res
pinse de fermierii din Piața co- 

Imună in mod ferm, intrucit le a- 
fectează substanțial veniturile.

SESIUNE. La Riad au început 
I lucrările celei de-a 30-a sesiuni a ■ 

miniștrilor de externe din țările I 
Consiliului de Cooperare al Golfu- • 

I lui (C.C.G.) — Arabia Saudită,
Bahrein, Emiratele Arabe Unite, [ 

I Kuweit, Oman și Qatar. Vor fi | 
examinate ultimele evoluții pollti- 

| ce din zona Golfului și lumea | 
arabă, cu precădere reluarea nego- I 

1 ciorilor’ dintre Iran ' și. Irak. Pe I 
I agenda întilnirii sînt înscrise, de

asemenea, problema palestiniană și [ 
eforturile in direcția convocării | 
unei conferințe internaționale în 

I problema Orientului Mijlociu, în- i 
| formează agenția K.U.N.A.
I PARTEA R.P.D. COREENE în 
I Comisia militară de armistițiu I 
• (C.M.A.) a avansat părții S.U.A. | 
I propunerea de a se organiza o nouă

reuniune la Panmunjon, la 10 mar- i 
tie 1989 — informează agenția I 
A.C.T.C.

GREVA. Peste 1 000 de mineri în I 
provincia spaniolă Teruel participă I 

Ila o grevă in sprijinul revendică
rilor privind îmbunătățirea condi- I 
țiilor de muncă și de viață. Mine- | 
rii au blocat , abatajele, răminind 

Iîn subteran. După cum au declarat > 
reprezentanții greviștilor, ei sint 
hotăriți să’ continue acțiunea pină 1 

| la satisfacerea cererilor avansate 
patronatului.

ACORD DE UNIFICARE. Prin- 
I cipalele organizații sindicale din | 
I Japonia — Rengo și Sohyo — au | 

ajuns Ia un acord de unificare ce 
Ise va materializa în toamna aces- , 

tui*  an. Scopul acțiunii este de a I 
crea o bază mai largă și mai so- I 

Ilidă pentru mișcarea sindicalistă 
niponă. După cum au anunțat re- I 
prezentanții acestora, noua orga- | 
nizație se va numi Confederația 

I Sindicatelor Japoneze (prescurțat i

Marile adevăruri și-au croit din- 
totdeauna anevoie drum in viața 
internațională. Așa s-a întimplat și 
in cazul Europei. A trebuit să treacă 
aproape un deceniu și jumătate de 
la Conferința de la Helsinki, din 
1975.pentru a se recunoaște unanim 
că securitatea europeană nu se poa
te clădi cu adevărat în condițiile 
menținerii pe continent a unor 
uriașe concentrări de armamente și 
forțe armate, că popoarele europene 
nu se vor simți in deplină siguranță 
fără adoptarea unor măsuri efective 
de dezarmare.

Pentru România, negocierile care 
încep la Viena constituie confirma
rea peremptorie a justeței poziției 
principiale pe care s-a situat de la 
început, încă din timpul pregătirii 
primei conferințe general-europene, 
fiind bine cunoscut rolul său in afir
marea dezideratului ca hotărîrile a- 
doptate privind instaurarea noilor 
principii de relații, dezvoltarea coo
perării in cele mai diverse domenii 
să fie întregite de angajamentul sta
telor de a acționa pentru crearea 
condițiilor în vederea trecerii la 
dezarmare în Europa. Eforturilor și 
perseverentei țării noastre i se da
torează faptul că in Actul final de 
la Helsinki a fost înscris un capitol 
distinct privind „Dimensiunea mili
tară a securității europene", chiar 
dacă pentru început, măsurile și an
gajamentele prevăzute vizau doar 
creșterea încrederii între state. Im
portant era că. in ultimă instanță, 
dezarmarea fusese acceptată ca o- 
biectiv major al procesului de edifi
care a securității pe continent.

Drumul, pină la începerea actua
lelor negocieri de la Viena nu a fost 
deloc simplu. A fost nevoie să fie 
depășite serioase reticențe, chiar 
opoziția, deschisă a unor state față 
de ideea Ca ^gzaringrea.in Europa 
să fie abordată, ~ așa. cum Româ
nia a susținut in permanență — in 
cadru multilateral, cu participarea 
tuturor statelor continentului. In 
virtutea unui anacronic mod de gin- 
dire. s-a considerat și s-a susținut 
că problemele dezarmării sînt de 
competența exclusivă a marilor pu
teri. ignorindu-se realitatea că ar
mamentele de tot felul acumulate 
pe continent privesc toate statele și 
popoarele din acest spațiu geografic. 
Pentru că ele reprezintă o înspăi
mântătoare primejdie pentru Europa 
în ansamblul ei și nimeni nu poate 
fi învestit cu drept de viață și de 
moarte asupra unor popoare întregi.

lată de ce actuala reuniune a mi
niștrilor afacerilor externe ai state
lor europene, S.V.A. și Canadei, ne
gocierile ce vor începe in zilele ur- 

^mătoare se înscriu, fără îndoială.

Scena politică a Coreei de Sud 
este, in ultimul timp. martoră a 
unor puternice frămintări, care ri
dică numeroase semne de întrebare 
asupra viitorului actualului regim 
de la Seul. condus de Roh Tae 
Woo. Pentru acesta, moștenirea pre
decesorului său. dictatorul de tristă 
amintire Chun Doo Hwan, s-a do
vedit o adevărată bombă cu explo
zie intirziată. Populația sud-coreea- 
nă nu a uitat cei șapte ani de gu
vernare sîngeroasă a fostului ocu
pant al „Casei Albastre* (reședința 
conducătorului regimului), caracteri
zată prin, reprimarea cu o sălbăticie 
nemaipomenită a mișcărilor popu
lare, prin împînzirea țării cu lagăre 
de „reeducare", in fapt de extermi
nare a deținuților politici, ca și prin 
corupția care a cuprins întregul apa
rat de stat, și cere, pe bună drep
tate. pedepsirea celor vinovati de 
aceste fărădelegi.

Chiar dacă, in decembrie 1987, 
Roh. prieten și colaborator apropiat 
al fostului dictator, a reușit să ciș- 
tige alegerile prezidențiale, mai ales 
ca urmare a neînțelegerilor intre 
principalele partide de opoziție, 
care nu au izbutit să cadă de acord 
asupra unui candidat comun, scru
tinul legislativ din aprilie anul tre
cut a marcat o răsturnare spectacu
loasă a raportului de forțe, forma
ția politică de guvernămint (Parti
dul Justiției Democratice) pierzind. 
pentru prima dată, majoritatea in 
favoarea grupărilor opoziționiste, 
ceea ce a determinat intensificarea 
cererilor de tragere la răspundere 
a tuturor celor legați de fosta dic
tatură militară. Scuzele publice pe 
care și le-a cerut Chun Doo Hwan 
pentru „greșelile" (?!) comise, auto- 
exilarea sa intr-o minăstire budistă, 
condamnarea cîtorva membri ai an
turajului său. care s-au îmbogățit 
peste măsură prin tot soiul de ope
rații ilicite, au fost socotite, pe bună 
dreptate de opinia publică, ca și de 
partidele opoziției parlamentare ca 
nesatisfăcătoare, ca simple palia
tive. ca si adoptarea de către suc
cesorul său. în aceeași încercare de 
a ciști^a timn. a unor măsuri apa
rent democratice, cum ar fi. pe plan 
intern. e’iberarca u'nor deținuți po
litici si ..reabilitarea" victime’or re- 
ntesiuni’or din t-ecut. iar ne plan 
extern proclamarea un-i disponibi

Rengo) și va număra circa 10 ntii-, I 
lioane de membri, atit din secto-

I rul de stat, cit și din cel particular. .
REALEGERE. Participanții la lu- I 

Icrările Congresului extraordinar al 
Partidului Socialist Senegalez .— I 
de guvernămint — l-au reales în | 
funcția de secretar general al a- 

I ceste! formațiuni politice pe Abdou i 
I Diouf, președintele țării.I PREMIUL „CESAR" acordat de 

Academia franceză de arte pentru
1 cel mai bun film al anului 1988 a I 

revenit peliculei ,,Camille Clau-
I dell" realizată de Bruno Nuytton. |
I Aceeași distiheție a fost acordată I 

actriței Isabel Adjani, pentru ro-
I ’ui din acest film inspirat din via- . 
| t.a și opera celebrei sculptorițe. I 

Premiul pentru Cel mai bun actor I
• a.fost atribuit lui Jean Paul Bel-
I mondo n -ntAi intern-etarea rolu- I 

lui principal din „Itineraire d’un |
. enfant gată", in regia lui Claude 
| T e’ouch. I
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