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de rulmenți grei Ploiești

Ritm înalt de lucru, rezultate pe măsura
efortului depus
Pentru integrarea fabricației de
rulmenți și asigurarea celei mai mari
fărți din semifabricatele forjate, la
ntreprinderea de rulmenți grei din
Ploiești se află, în diferite stadii de
execuție, un important obiectiv, și
anume secția forjă, unde se vor rea
liza inele forjate pentru rulmenți de
diferite tipodimensiuni. Acum, la în
ceputul lunii martie, lună hotărîtoare
pentru îndeplinirea exemplară a tu
turor indicatorilor de plan pe primul
trimestru al anului, am efectuat un
raid pe acest șantier de investiții,
împreună cu inginerul-șef al între
prinderii ploieștene. Constantin Trestioreanu.

înainte de a prezenta cîteva aspec
te din activitatea desfășurată aici,
precum și unele probleme ce mai
trebuie soluționate, să facem cîteva
precizări. Secția forjă este organiza
tă pe două linii tehnologice mari.
Prima asigură ' forjarea liberă, cu
ciocane de forjare și laminoare mici,
iar cea de-a doua linie este destinată
forjării pe presă și laminor cu diametre mari pentru inele de pină Ia
2 000 mm. Pină în prezent, a fost
pusă în funcțiune prima linie tehno
logică, în timp ce a doua se află
intr-un stadiu avansat de execuție.
Acesta este, în mare, „tabloul ge-

versate. Ceea ce le diminuează eficienta, amină pentru mai tîrziu rezul
tatele scontate să fie obținute acum.
Care sînt. din perspectiva sarcinilor mobilizatoare de plan pe acest
an. principalele direcții de acțiune ?
CONSTRUCTORII ȘI MONTORII, care dețin rolul hotărîtor în finaUzarea rapidă a lucrărilor planificate, au obligația de a stabili programe
de lucru temeinic elaborate, adobtînd măsuri riguroase în vederea întăririi ordinii în muncă si respectării disciplinei tehnologice, pentru folo
sirea integrală, cu randament superior a timpului de lucru al oamenilor
și utilajelor. Condiția esențială pentru reușita deplină a eforturilor depuse
acum pe șantiere constă in organizarea temeinică a fiecărui punct de
lucru si stabilirea de sarcini clare, cu răspunderi și termene precis definite pe fiecare formație de lucru.
FURNIZORII DE UTILAJE TEHNOLOGICE au datoria de a sprijini
activ eforturile. depuse pe șantiere, lichidînd în cel
___ mai
___ scurt
___ . timp
restantele existente in livrări. în .acest scop, sînt necesare inventarierea
echipamentelor rămase de executat și introducerea lor neintirziată in
producție. Practica. întilnită pe alocuri, la unii furnizori, de a fixa ter
mene formale, nerespectate ulterior, de livrare a utilajelor pe șantiere
trebuie combătută cu fermitate. Introducerea unei autentice discipline
de plan în domeniul livrărilor este strîns legată de evaluarea cu realism
a posibilităților existente în fiecare unitate furnizoare, a gradului de
încărcare a capacităților de producție, a modului in care este utilizat
întregul potențial tehnic si de creație disponibil.

PROIECTANȚII exercită un rol major nu numai în elaborarea docu
mentațiilor tehnico-economice, ci și in indrumarea nemijlocită a execu
ției lucrărilor pe șantiere. Menționăm acest binecunoscut adevăr deoarece
prezența proiectanților pe șantier și, mai ales, contribuția lor directă la
conducerea efectivă a lucrărilor pare să fie considerată, adeseori, o ches
tiune pur facultativă. Neajunsurile generate de acest stil de muncă se
resimt imediat în frecventele neconcordanțe și neclarități semnalate în
proiecte, in irosirea unui fond prețios de timp pentru soluționarea lor.
Despre modul în care slnt înțelese și respectate aceste exigențe ne
vom referi în sondajul nostru de astăzi.

neral" al investiției de la întreprin
derea de rulmenți grei Ploiești. Care
sînt, în schimb, principalele obiecti
ve spre care își concentrează acum
forțele proiectanții, constructorii și
mentorii ? *
. „
— Prima mare problemă ce stă in
atenția noastră — ne-a spus ing.
Constantin Trestioreanu — o cohstituie completarea utilajelor livrate de
furnizori, în mod deosebit aparatură,
cabluri și subansamble. Cea de-a
doua o reprezintă montajul presei de
2 000 tf, o operațiune complexă și de
lungă.durată, precum și al liniei dis
continue, dotată cu cuptoare de
12,5 mp. în același timp, executăm
probâle tehnologice la laminorul de
2 000 mm. De asemenea, așa cum s-a
putut constata pe șantier, lucrăm cu
forțe sporite pentru finalizarea tutu
ror lucrărilor, . așa incit să ne în
scriem în graficele de execuție sta
bilite.
De altfel, adăugăm noi, constructo
rul general — întreprinderea antre
priză de construcții industriale și
montaj Brașov — dispune pe șantier
de o brigadă completă, care lucrează
la amenajările necesare pentru crea
rea condițiilor de montaj al centralei
hidropneumatice aferente presei de

2 000 tf, la punerea în funcțiune a
puțurilor pentru apă potabilă, la alte
lucrări aflate acum în stadiul final.
— în unele perioade de timp, lu
crările au fost confruntate cu unele
greutăți datorate țfroiectării. Au fost
ele soluționate ?
— Desigur, la o asemenea investi
ție s-au ivit unele necorelări și s-au
impus unele modificări constructive.
Dar toate au fost rezolvate

(Continuare în pag. a V-a)

In bilanțul tuturor cooperativelor agricole
de producție - beneficii!
REZULTATE Ș/ EXPERIENȚE IN JUDEȚUL BACĂU
Creșterea puternică a producției în
i toate sectoarele
de activitate din agricultură — la culturile de cîmp,
în zootehnie și la activitățile-anexăi — reprezintă singura cale de sporire a averii obștești și, implicit, a
veniturilor personale ale membrilor cooperatori.
Cerința practicării unei agriculturi moderne, intensi
ve. de inalt randament, trebuie să fie însoțită per
manent de preocuparea de a obține producții cit mai
mari la costuri cit mai reduse, prin dimensionarea
cheltuielilor materiale și financiare, la nivelul produc
ției realizate, urmărind ca cheltuielile să fie cit mai
mici.
în cuvîntarea rostită la recenta Consfătuire de lu
cru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R., sub
liniind cerința îmbunătățirii de ansamblu a activității
de producție și economice, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, accentua necesi
tatea ca în toate domeniile colectivele de oameni ai

muncii să situeze ca o prioritate în centrul preocupă
rilor soluționarea problemelor creșterii eficienței eco
nomice, a aplicării ferme a normativelor economice și
financiare, în scopul sporirii rentabilității și benefi
ciilor în toate sectoarele de producție. Multe unități
agricole, din toate județele, probează prin rezultatele
din ultimii ani că se pot obține producții mari, la
costuri reduse, care să le asigure realizarea de bene
ficii importante.
Faptul că în anul trecut cooperativele agricole din
județul Bacău au realizat beneficii in totalitate de
notă existența unei anume experiențe care trebuie cu
noscută, însușită și generalizată. Supunem in conti
nuare atenției experiența organelor și organizațiilor de
partid din acest județ, a organelor agricole care, pe
baza unor măsuri judicioase și a unor programe atent
elaborate, au asigurat ca în toate cooperativele agricole
de producție activitatea din anul trecut să se incheie
cu beneficii.

5-a de fertilitate, fiind formată din
Să reținem pentru început cîteva
terenuri în pantă, supuse eroziunii,
cifre de bilanț. Toate cele 71 de co
cu potențial productiv scăzut. După
operative agricole de producție din
cum vom vedea însă, pentru desfă
județul Bacău au încheiat activi
șurarea unei activități rentabile, etatea de producție desfășurată în
fioiente, deoisive nu sînt condițiile
anul trecut cit rezultate economice
pedoclimatice mai favorabile, cit or
și financiare pozitive. Pe ansamblu,
ganizarea științifică a întregii acti
sectorul cooperatist din agricultura
vități și gindirea economică rigu
județului a obținut beneficii care au
roasă în fundamentarea măsurilor
însumat peste 152 milioane lei. De
pentru creșterea producției și a ve
sigur, aportul fiecărei unități la ob
niturilor.
ținerea acestui rezultat deosebit di
Nu cu mulți ani în urmă devenise
feră mult, de la 15 milioane lei be
aproape o lege că unele unități co
neficii. cit a realizat C.A.P. Nicolae
operatiste nu vor putea obține be
Bălcescu. la cîteva zeci de mii de
neficii, că limite naturale, dar șl de
lei in cazul a numai 5 cooperative
agricole. Aceasta ilustrează diferen
altă „natură", le condamnau să lu
creze in pierdere. Nimic mai fals '
tele existente în momentul de față
Era mentalitatea neputinței, mai
între cooperativele agricole in Ce
privește nivelul de dezvoltare și pu . exact a lipsei de angajare la efort,
a lipsei de gindire economică, gos
terea lor economică. Rămine esențial
podărească de a pune în valoare
insă faptul că, pentru prima dată,
pirghiile pe care le oferea marea
toate cooperativele agricole din ju
proprietate cooperatistă pentru prac
deț au obținut beneficii, că au înlă
ticarea unei agriculturi eficiente, aturat pierderile din activitatea lor.
daptate la condițiile locale, care să
Acest rezultat este cu atît mai
asigure dezvoltarea si întărirea eco
concludent pentru a dovedi superio
nomică a fiecărei cooperative agri
ritatea și avantajele marii proprie
tăți cooperatiste din agricultură, cu
cole. Cu atît mai greșită se dovedea
cit el a fost obținut intr-un județ
această mentalitate, cu cit, în ace
ce nU dispune de condițiile cele mai
lași județ, coexistau unități cu rezul
favorabile. Dimpotrivă, este bine de
tate bune și foarte bune și unități
știut că, în județul Bacău, unde co
cu rezultate foarte slabe. Și aceasta
operativele agricole dețin 90 Ia sută
pentru că dintotdeauna, fie nepridin suprafața agricolă, 75 la sută din
aceasta face parte din categoria a
ceperea, fie lipsa de efort. fie re-

semnarea în fața greutăților au pus
rezoluția „nu se poate".
— Așa însă nu se mai putea con
tinua — ne spunea tovarășul Gheorghe Antochi, secretar al comitetului
județean de partid. An de an, ma
rea majoritate a cooperativelor agri
cole înregistrau pierderi în loc de
beneficii, ceea ce constituia o grea
povară pentru dezvoltarea și întări
rea lor economică. De vină erau
modul defectuos în care era or
ganizată și condusă activitatea,
neaplicarea în spiritul lor a le
gilor, prevederilor și reglementă
rilor foarte bune pe care le avem.
De aici am început. Cu organizarea
temeinică, riguroasă a activității de
producție, economice și financiare,
toate acestea bazate nu pe fantezie
și cerințe exagerate, ci pe evaluarea
corectă a posibilităților reale de care
dispunem. în condițiile județului
nostru, in mod obiectiv, nu putem
emite pretenții ca toate coop erați vele să obțină producții spectaculoase. Tocmai de aceea am pornit
de la ideea că nu avem voie să
cheltuim mai mult decît producem.
Fiindcă din pierderi nu se poate
trăi. Iar rezultatele economice favo
rabile înregistrate anul trecut de

Aurel PAPADIUC

(Continuare în pag. a Il-a)

Knut Elias Taraldset. care și-a prezentat
scrisorile de acreditare în
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Norvegiei in
țara noastră. (Continuare in pagina
a V-a).

Ambasadorul Republicii Orientale a Uruguayului
pani, care și-a prezentat scrisorile
de acreditare în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al

Renub’icii Orientale a Uruguayului
în țara noastră. (Continuare în pagi
na a V-a).

TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

IA CRNS1ÂIUIREA 91 LUCRU UE LA C. C. AL A. C. R.

Pe șantierul de investiții al întreprinderii

tențiar al Republicii Peru în tara
noastră. (Continuare în pagina a
V-a).

Ambasadorul Norvegiei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, marți, 7 martie, pe

Marți, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România, a primit pe Domingo Schi-

încadrarea CU punctualitate riguroasă in prevederile graficelor de
execuție, realizarea rapidă și la un inalt nivel calitativ a tuturor cate
goriilor de lucrări planificate reprezintă, în momentul de fată, obiective
centrale in activitatea desfășurată de constructori și monturi pe șantierele
de investiții. Această exigență majoră, de maximă actualitate, subliniată
cu stăruință
de
secretarul
general al partidului.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la recenta Consfătuire de lucru pe probleme econo
mice de la C.C. al P.C.R. este impusă de numărul și complexitatea tehni
că a noilor capacități productive prevăzute să intre eșalonat în funcțiune
in cursul acestui an hotărîtor al cincinalului. Este vorba, după cum se
știe, de obiective de investiții din sectorul energetic, industriile minieră și
petrolieră, chimie si petrochimie, industria construcțiilor de mașini și
metalurgie, practic din toate ramurile si sectoarele producției materiale.
Nici un moment nu trebuie pierdut din vedere faptul că producția lor
a fost luată In calcul la stabilirea balanțelor materiale, fiind destinată
să satisfacă necesități stringente ale activității economice interne și să
sporească volumul si eficiența exportului.
Așadar, intensificarea cadenței de lucru pe șantiere reprezintă prio
ritatea numărul unu in activitatea tuturor factorilor angajați în procesul
de realizare a investițiilor : constructori, montori, beneficiari și proiectanți. furnizori de echipamente tehnologice și producători de materiale
de construcții. Problemele cu care sînt aceștia confruntați la ora actuală
— restante în execuția unor lucrări, utilaje tehnologice nelivrate, mate
riale sosite în cantităti insuficiente pe unele șantiere — impun. înainte
de toate, reconsiderarea stilului și metodelor de muncă practicate, întă
rirea colaborării pe toate planurile, spirit de solicitudine și maximă
promptitudine in îndeplinirea obligațiilor asumate. Tot ce a fost stabilit
in comun trebuie îndeplinit întocmai, la timp, cu punctualitate riguroasă,
deoarece zilele si perioadele următoare aduc sarcini noi. ridică probleme
suplimentare, care presupun eforturi sporite. Pe scurt. în întreaga acti
vitate din domeniul investițiilor este necesară sporirea exigentei și res
ponsabilității la toate nivelurile. în toate compartimentele.
Insistăm asupra acestor cerințe, firești de altfel, deoarece nu poate
fi trecută cu vederea tendința ca unele măsuri adoptate, bune in sine,
și unele programe de lucrări realiste, riguros fundamentate să fie tergi-

O Connor, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare in calitate de
ambasador extraordinar și plenipo-

Aspect de muncă pe șantierul naval
din Tulcea

Foto : S. Cristian

secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România,

de participantele la adunarea festivă din Capitală
consacrată zilei de 8 Martie
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participantele la adunarea festivă organizată cu
prilejul zilei de 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii,
în numele milioanelor de femei de pe întreg cuprinsul
patriei. își îndreaptă gindurile lor de fierbinte recu
noștință. de aleasă prețuire si profund respect către
dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu. ilustru conducător de partid si de
tară, cel mai iubit fiu al poporului român, ctitor stră
lucit al României socialiste moderne. Erou între marii
eroi ai neamului, revoluționar patriot, genial ginditor
si om politic de înalt prestigiu mondial, a cărui viață
si activitate sînt consacrate, de peste 55 de ani. pro
gresului și înfloririi patriei străbune, idealurilor su
preme ale națiunii române de unitate, independentă,
libertate, progres, cauzei socialismului și comunismu
lui. colaborării și păcii în lume.
Răspunzînd, cu dăruire și spirit revoluționar. înflăcăratelor dumneavoastră chemări, femeile de la orașe
si sate. îrițr-o deplină si indestructibilă, unitate cu
întregul popor, desfășoară o rodnică activitate în in
dustrie si agricultură. în toate sectoarele producției
materiale si spirituale, intîmpinind cu rezultate re
marcabile marile evenimente politice ale acestui an
— Congresul al XIV-lea al partidului și a 45-a ani
versare . a revoluției de eliberare 1 socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 —
ferm hotărîte să contribuie la înfăptuirea exemplară
a obiectivelor istorice adoptate de Congresul al XlII-lea
și Conferința Națională ale partidului, a tezelor si
orientărilor din magistrala dumneavoastră Expunere
din noiembrie 1988. document de inestimabilă valoare
teoretică și practică, înflăcărat program de muncă și
acțiune revoluționară al națiunii noastre socialiste.
Supremul omagiu pe care, împreună cu țara, vi-1
adresăm și cu acest prilej, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușesou, reprezintă expresia recunoștinței
fără margini ce o datorăm dumneavoastră, militantul
comunist de excepție, care, întruchipînd cu străluci
re înaltele virtuți ale poporului român, aduceți prin
întreaga activitate, o contribuție determinantă la
făurirea cu succes a operei istorice de construcție a
socialismului in România.
Vă rugăm să ne permiteți să exprimăm, totodată,
sentimentele de aleasă prețuire și mîndrie patriotică
ale tuturor femeilor pentru exemplara dumneavoastră
Viață și luptă revoluționară desfășurată cu legendar
eroism, din anii cei mai tineri, în rindurile clasei
muncitoare, ale partidului. în acest an. in cane se
împlinesc 50 de ani de la marea demonstrație patrio
tică. antirăzboinică și antifascistă din Capitală, în
organizarea și desfășurarea căreia rolul determinant
l-ați avut dumneavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, împreună cu mult iubita și stimata
tovarășă Elena Ceaușesou — la prima mișcare puter
nică din Europa care a chemat poporul român, clasa
muncitoare din țara noastră și de pe întregul conti
nent la lupta împotriva fascismului si a războiului,
însuflețite de mîndria de a fi contemporane și fău
ritoare. cu întregul popor, ale celei mai glorioase
epoci din întreaga existență multimilenară a patriei,
înnobilată cu ilustrul dumneavoastră nume. Epoca
Nicolae Ceaușescu, ipgăduiți-ne. mult stimate tovarășe
secretar general, să vă aducem cele mai calde mulțu
miri pentru încrederea ce o manifestați în capacitatea
revoluționară a femeilor, pentru aprecierile pline de
căldură față de contribuția pe care ele o aduc la dez
voltarea societății, la ridicarea României, pe înaltele
culmi ale civilizației socialiste șl comuniste.
Este o îndatorire de onoare și o deosebită cinste
ca, în această zi de sărbătoare a femeilor de pretu
tindeni, să aducem un fierbinte omagiu, împreună cu
cele mai alese sentimente de admirație, dragoste,
stimă și nemărginit respect, tovarășei Elena Ceaușescu,
militant de frunte al partidului și statului, eminent
om de știință de recunoaștere universală, al cărei
nume s-a înscris, pentru totdeauna, spre înaltă cin
stire, alături de al dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae. Ceaușescu, genial strateg și condu
cător de țară nouă. în conștiința neamului românesc.
Desfășurind o neobosită și prestigioasă activitate in
conducerea partidului și statului, tovarășa Elena
Ceaușescu aduce o contribuție remarcabilă la
elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe
a partidului și statului, a programelor de dezvoltare
intensivă, calitativ superioară a economiei naționale,
la aplicarea cuceririlor științei și tehnicii moderne
în toate domeniile, la dezvoltarea învățământului si
înflorirea necontenită a culturii naționale, la afir
marea lor tot mai prestigioasă pe plan mondial.
Eroica viață și activitate a tovarășei Elena Ceaușescu
reprezintă pentru toate femeile tării un înalt si mi
nunat exemnlu de abnegație și dăruire revotutiona-ă,
puse în slujba progresului multilateral al tării, a fe
ricirii și măreției poporului român.
Aducîndu-vă cel mai vibrant omagiu, femeile
României socialiste își exprimă, mult stimate tovarășe
\Nicolae Ceaușescu, profunda lor recunoștință pentru

politica umanist-revoluționară, consecventă — una din
realizările fundamentale ale socialismului — de afir
mare a lor ca importantă forță a progresului social
în cadrul națiunii.
Datorită, activității ferme a partidului, a dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, a mult iubitei și stimatei tovarășe
Elena Ceaușescu. femeilor din România li s-a asigu
rat un statut de deplină și reală egalitate, ele bucurindu-se de posibilități nelimitate de a-și pune tot
mai bine în valoare capacitatea și aptitudinile crea
toare, de a participa activ la înfăptuirea minunatelor
planuri și programe de dezvoltare multilaterală a
patriei.
Vă rugăm să primiți, și cu acest prilej sărbătoresc,
profundele noastre mulțumiri pentru preocuparea
dumneavoastră constantă față de ridicarea continuă a
nivelului de trai material și spiritual al întregului po
por, pentru recenta majorare a retribuțiilor personalu
lui muncitor, de care beneficiază și un mare număr de
femei, precum și măsurile privind perfecționarea sis
temului de retribuire în natură — pentru țăranii coo
peratori — dovezi grăitoare ale grijii dumneavoastră
permanente fată de om, țelul suprem al politicii parti
dului nostru.
Datorită aplicării consecvente a politicii partidului,
strălucitei dumneavoastră activități, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în țara noastră a fost
creat un sistem complex și original, unic in felul său,
al democrației muncitarești-revoluționare, care asigură
afirmarea tot mai puternică a femeii în societate ca
om al muncii, participant activ la eroica epopee con
structivă a poporului român, ca soție și mamă, ca
demn cetățean, cu egale drepturi și îndatoriri.
Conștiente de înaltele răspunderi patriotice ce ne
revin, considerăm că o îndatorire fundamentală a
noastră este aceea de a asigura vigoarea și tinerețea
națiunii, angajîndu-ne să creștem fiii și fiicele
noastre în spiritul muncii, al dragostei și devo
tamentului nețărmurit față de partid, patrie și
popor, față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de mult iubita și stimata tovarășă
Elena Ceaușescu, față de cauza socialismului și comu
nismului.
Ne exprimam, totodată, totala adeziune și susținem
cu convingere vasta și prestigioasa dumneavoastră ac
tivitate pe plan extern, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, față de contribuția de inestimabilă
valoare pe care o aduceți la soluționarea marilor și
complexelor probleme ale contemporaneității, la in
staurarea unui climat de pace, colaborare și prietenie
intre toate popoarele lumii, pentru modul atît de
strălucit și fermitatea cu care acționați pentru promo
varea unei, noi gindiri în viața internațională,
pentru întărirea unității și coeziunii mișcării comu
niste și muncitorești, rezolvarea pe cale pașnică a
tuturor problemelor coni’lictuale, respectarea dreptu
rilor legitime ale fiecărui popor de a-și alege liber
propria cale de dezvoltare, inițiative și demersuri ce
v- au impus in conștiința omenirii ca proeminentă
personalitate și mare Erou al păcii mondiale.
Aducem, totodată, un cald omagiu mult iubitei șî
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, simbol al muncii
creatoare, al îmbinării exemplare a marilor răspun
deri ale militantului politic cu cele ale omului de ști
ința, caracterizat prin cea mai înaltă răspundere fată
de cauza progresului, păcii și înțelegerii între popoare. ■
Dind glas sentimentelor de mîndrie patriotică și
recunoștință ale milioanelor de femei din țara noastră
pentru activitatea pilduitoare a dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a mult iubitei și
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, pusă în slujba
păcii și înțelegerii intre popoare, vom acționa pentru
dezvoltarea și întărirea relațiilor de colaborare cu
organizațiile de femei din întreaga lume, pentru pro
movarea, cu toată fermitatea, a politicii externe,
profund principiale și constructive, a partidului și sta
tului nostru.
Pe deplin conștiente de sarcinile sporite ce ne re
vin în acest an aniversar. Consiliul Național, comi
tetele și comisiile femeilor, toate femeile României
iși exprimă hotărirea fermă de a acționa, în spiritul
cerințelor și al vibrantelor dumneavoastră chemări,
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru în
deplinirea exemplară a prevederilor planului pe acest
an și pe întregul cincinal, a luminosului Program al
partidului.
Considerăm că omagiul cel mai de preț pe care
vi- 1 aducem dumneavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, mult iubitei și stimatei tovarășe
Elena Ceaușescu este angajamentul nostru solemn de
a milita cu devotament patriotic și spirit revoluțio
nar, împreună cu întregul popor, pentru a intimpina
cu cele mai bune realizări Congresul al XIV-lea al
Partidului Comunist Român și aniversarea manii
noastre sărbători naționale de la 23 August, pentru
înălțarea continuă a scumpei noastre patrii, liberă,
suverană și independentă, pe culmile civilizației socialiste și comuniste.
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Prezență activă, angajare plenară
în înfăptuirea politicii partidului
Intrată in frumoasele tradiții ale
poporului român, ziua de 8 Martie
constituie și în acest an un moment
sărbătoresc, în care întreaga națiu
ne omagiază și exprimă profunda
stimă și apreciere față de milioane
le de femei ale patriei, angajate cu
toată hotărîrea în amplul proces de
edificare a noii societăți socialiste
pe pămintul României, sub condu
cerea gloriosului nostru partid co
munist, a secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, marele
Erou intre eroii neamului, înflăcărat
patriot și revoluționar, genial făuri
tor de istorie și țară nouă.
în deplină unitate de gind, simți
re și faptă cu toți fiii patriei, femei
le României socialiste, prezente ac
tiv în diferite domenii ale vieții eco
nomice și sociale — în industrie și
agricultură, pe șantierele de con
strucții, in cercetarea științifică, in
invățămînt și ocrotirea sănătății, in
transporturi și telecomunicații, în
sectorul serviciilor — acționează sub
semnul luminos al orientărilor
fundamentale, ideilor și direcții
lor de acțiune cuprinse în ma
gistrala Expunere a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la marele forum
democratic din noiembrie 1988, pen
tru înfăptuirea exemplară a istori-

celor hotărîri ale
tria noastră a
ANA MUREȘAN
Congresului
al
unei vieți noi.
membru
supleant
al
Comitetului
XIII- lea și Coridemne și libere,
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
ferinței
Națio
in deplină înde
președinta Consiliului Național
nale ale partidu
pendentă si sual Femeilor
lui, pentru înde
veranitate
naplinirea cu suc
tională. de înteleces a planului pe
gere si colaborare
acest an și pe întregul cincinal,
cu toate popoarele lumii, bucurinintîmpinind astfel cu noi și impor
du-se de înfăptuirile grandioase și
tante înfăptuiri marile evenimente
profundele transformări revoluționare
politice ale anului — Congresul al
din „Epoca Nicolae Ceaușescu". în
XIV- lea al partidului și a 45-a ani
scrisă pentru totdeauna cu litere de
versare a victoriei revoluției de eli
aur în istoria poporului român, fe
berare socială și națională, antifas
meile de pe tot cuprinsul țării
cistă și antiimperialistă.
aduc, și în această zi sărbăto
rească, un suprem omagiu și expri
Așa cum subliniază secretarul ge
neral al partidului — „femeile —
mă sentimentele lor fierbinți de pre
care reprezintă mai mult de jumă
țuire și recunoștință, de înaltă cinsti
re, tovarășului Nicolae Ceaușescu.
tate din populația țării — aduc o
contribuție de cea mai mare impor
cel mai iubit fiu al națiunii, marele
tanță la întreaga activitate econoconducător vizionar al mersului
mico-socială a țării, la înflorirea
neabătut al României pe calea so
continuă a națiunii noastre socialis
cialismului, spre comunism.
te, Ia creșterea și educarea tinerei
generații — și, de aceea, ele trebuie
Militant revoluționar care a luat par
să se bucure de cea mai mare aten
te activă, din cel mai tineri ani ai vie
ție din partea partidului și statului
ții, la marile bătălii ale clasei noas
nostru".
tre muncitoare, ale maselor largi de
oameni ai muncii împotriva exploa
Participante active Ia monumen
tării și asupririi, la lupta eroică a
tala operă condusă de Partidul Co
Partidului Comunist Român din pemunist Român de edificare în pa-

rioada grea a ilegalității, ca și la:
procesul de adinei prefaceri înnoi-’
t.oare început în August 1944. la edi
ficarea și perfecționarea noii orînduiri socialiste in România, după
Congresul al IX-lea, care l-a ales
in funcția supremă de secretar
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a imprimat un
curs impetuos dezvoltării economico-sociale, propășirii patriei so
cialiste, afirmării libere și indepen
dente a României socialiste între:;
statele lumii.
Este unanim recunoscut astăzi im,;
lume că, într-o perioadă istorică;;
scurtă, România s-a transformat
dintr-o țară slab dezvoltată intr-o.
țară industrial-agrară, cu o in
dustrie puternică și o agricultură in
plină dezvoltare, cu mari realizări
în domeniul științei, invățămintului
și culturii — domenii apreciate de
partidul nostru comunist, de secreta
rul său general drept factori hotărîtori pentru progresul general al pa
triei. Ca urmare a aplicării consec
vente a principiului construirii so
cialismului cu poporul și pentru
popor, s-a asigurat ridicarea gene-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Plănui pe luna martie și pe primul
trimestru — realizat exemplar!
Analiza efectuată la recenta Consfătuire de
lucru pe probleme economice de la C.C. al
P.C.R. a pus în evidență, cu deosebită clari
tate, exigențele actuale care trebuie să ordo
neze și să orienteze activitatea organelor și
organizațiilor de partid, a oamenilor muncii din
toate domeniile de activitate. După cum a sub
liniat cu acest prilej secretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, rezul
tatele obținute în lunile ianuarie și februarie
dau garanția că planul pe acest an va fi în
deplinit în bune condiții.
Totuși, în unele domenii, în unele județe și
unități economice, activitatea nu s-a desfășu
rat în mod corespunzător, ceea ce a făcut ca

planul la producția fizică să nu fie îndeplinit
integral la toate sortimentele, potrivit contrac
telor incheiate, și din această cauză au apărut
o serie de greutăți în aprovizionarea tehnicomaterială. Este necesar prin urmare ca în toa
te sectoarele de activitate, în toate centrale
le și ministerele, în toate județele și unitățile
economice să se acționeze cu fermitate, cu
înaltă răspundere, într-un spirit nou, revoluțio

1. CU CE REZULTATE S-A ÎNCHEIAT ACTIVITATEA INDUSTRIALA ÎN PRI
MELE DOUA LUNI ALE ANULUI ?
2. CU CE PROBLEME S-AU CONFRUNTAT ÎNTREPRINDERILE?
3. CE MĂSURI AU FOST LUATE PENTRU ASIGURAREA ÎNDEPLINIRII IN
TEGRALE A PLANULUI PE LUNA MARTIE ȘI PE ÎNTREG TRIMESTRUL I ?

JUDEȚUL SUCEAVA

JUDEȚUL ARGEȘ

Efortul propriu să fie susținut
și de furnizorii de materiale
“I

Mobilizate de organizațiile de
partid, colectivele de oameni ai
muncii din industria județului Ar
geș au încheiat primele două luni
ale anului cu o serie de rezultate
bune in activitatea productivă. Ast
fel. planul Ia producția-marfă in
dustrială a fost depășit cu 330 mi
lioane lei, realizările fiind cu aproa
pe un miliard lei mai mari decit
cele din perioada corespunzătoare a
anului trecut. Depășiri importante
s-au obținut la cărbune energetic,
motoare electrice, polietilenă, benzi
pentru transport din cauciuc, mobilă,
cherestea etc. Planul la productivi
tatea muncii a fost realizat in pro
porție de 102,9 la sută, ceea ce a
contribuit la obținerea unor însem
nate sporuri de producție. La inves
tiții. planul a fost depășit cu 13.7
milioane lei pe total și cu 14.8 mi
lioane lei la lucrările de construcțiimontaj. În ce privește exportul, au
fost onorate toate comenzile primite
și contractele incheiate cu termene
de livrare pînă la începutul lunii
martie. Totuși, planul la producția
fizică nu a fost realizat integral la
toate sortimentele.
2 Unitățile economice s-au con
fruntat și se confruntă cu o se
rie de greutăți jn aprovizionarea cu
unele materii prime și materiale,
deoarece unii furnizori din industria
orizontală fie căhu'au încheiăt con
tracte la nivelul necesarului și al re
partițiilor, fie că nu și-au respectat
obligațiile asumate. De exemplu,
pentru producția de autoturisme de
oraș. întreprinderea „Electroprecizia“
Săcele nu a contractat aparatajul electric decît în proporție de 73 la
sută, iar întreprinderea de radiatoa
re din Brașov nu a contractat decît
46,6 la sută din necesarul de radia
toare. în aceeași ordine de idei, dar
avind in vedere de data aceasta în
făptuirea programului de diversifi
care a autoturismelor de oraș, creș
terea calității și fiabilității acestora,
unii furnizori întîrzie să livreze uti
lajele pentru secțiile de presaj, mo
tor, cutii de viteze, punți, transmisii,
tratamente termice. Este vorba, de
pildă, de combinatele de utilaj greu
din Cluj-Napoca și Iași. care
au restanțe mari la prese și
maxiprese. Dar sint și alți furnizori
în această situație. Ca atare. Minis
terul Industriei Construcțiilor de
Mașini și organele de sinteză tre
buie să analizeze propunerile făcute
de Centrala industrială de autotu
risme Pitești referitoare la restrîn-

nar, pentru îndeplinirea ritmică, integrală, la
un nivel calitativ superior a prevederilor de
plan pe luna martie, pe primul trimestru și pe
întregul an, pentru onorarea exemplară a tu
turor contractelor încheiate.
Avînd in vedere aceste cerințe, coresponden
ții „Scînteii" au adresat unor cadre cu munci
de răspundere din județele Argeș și Suceava
următoarele întrebări :

gerea cooperărilor în întreprinderi
specializate, care să aparțină direct
do centrală. Cu greutăți asemănă
toare se confruntă și alte unități din
județ, iar consecințele se înlănțuie
de la o unitate la alta.
2 In vederea îndeplinirii exempla
re a planului pe primul trimes
tru al anului, biroul comitetului ju
dețean de partid a analizat. în fie
care unitate economică, modul in
care se desfășoară producția și a sta
bilit măsuri concrete pentru soluțio
narea problemelor de care depinde
valorificarea superioară a potenția
lului tehnic și uman disponibil. In
analizele efectuate de secretariatul
comitetului județean de partid am
adoptat măsuri pentru îndeplinirea
indicatorilor de export și realizarea
la termen a tuturor obiectivelor de
investiții. De asemenea, au fost con
stituite colective formate din acti
viști de partid și cadre de conducere
din unități, care s-a,u deplasat la
furnizori, impulsionând livrările de
materii prime și materiale. Trebuie
să recunoaștem insă că in unități
mai persistă neajunsuri a căror re
zolvare depinde de noi, comitetul
județean de partid, de organizațiile
de partid și consiliile oamenilor
muncii din întreprinderi. Astfel, nu
■am reușit să imprimăm in fiecare
.colectiv un mai pronunțat spirit de
economisire pentru diminuarea chel' tblelilor totale și materiale la 1 000
lei producție-marfă. De aceea, așa
cum s-a subliniat la recenta Consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R.,
biroul comitetului județean de par
tid, împreună cu organele și orga
nizațiile de partid din unitățile eco
nomice vor acționa cu mai multă
răspundere pentru soluționarea pro
blemelor producției, pentru a im
prima și organelor de conducere co
lectivă din întreprinderi un stil de
muncă mai eficient. Sîntem convinși
că prin- aplicarea măsurilor stabilite,
prin perfecționarea continuă a sti
lului de muncă, prin implicarea ma.i
activă a organelor și organizațiilor
de partid in rezolvarea operativă a
tuturor problemelor din industrie,
sarcinile de plan pe primul trimes
tru și pe întregul an vor fi îndepli
nite in bune condiții, oamenii mun
cii din județul Argeș fiind hotăriți
să intîmpine cu noi succese în pro
ducție marile evenimente ale aces
tui an.

Gheorghe ZAMFIRESCU

secretar al Comitetului județean
Argeș al P.C.R.

Acțiuni practice, eficiente
| Acțiunile întreprinse de organi
zațiile de partid și conducerile
colectivelor din unitățile economice
pentru pregătirea temeinică a pro
ducției au avut ca efect îndeplinirea
și chiar depășirea planului la producția-marfâ industrială pe primele
două luni ale anului. Astfel, s-au
livrat suplimentar 12 212 MWh ener
gie electrică, 2 375 tone pirită, peste
108 tone cupru, plumb și zinc în
concentrate, 3 397 mc cherestea, mo
bilier din lemn în valoare de 6,3
milioane Iei, 90 tone plăci fibrolemnoase și alte produse de primă ne
cesitate pentru economia națională,
îndeplinirea și depășirea sarcinilor
la producția fizică au permis ono
rarea integrală a contractelor în
cheiate cu partenerii de peste hotare
și care au avut termene de livrare
in această perioadă. Cu realizări
foarte bune in îndeplinirea indicato
rilor de plan se înscriu lucrătorii
Întreprinderii forestiere de exploa
tare și transport, Combinatului mi
nier Gura Humorului. Combinatului
de prelucrare a lemnului Suceava,
întreprinderii de prelucrare a lem
nului Rădăuți și altele. Vreau să
remarc că, în majoritatea unități
lor, sporul înregistrat față de anul
trecut la producția-marfă industria
lă a fost obținut pe seama creșterii
productivității muncii.
2 Deși rezultatele pe ansamblu
sînt bune, nu ne putem declara
mulțumiți, deoarece ș-au înregistrat
și restanțe, la o serie de produse,
printre care hîrtie, fibre celulozice,
confecții din carton, mașini-unelte
de prelucrat metale prin așcheiere.
produse de mecanică fină, încălță
minte. Cele mai mari rămîneri in
urmă se înregistrează la Combina
tul de fibre, celuloză și hîrtie, în
treprinderile de mașini-unelte și de
încălțăminte ..Străduința" din Sucea
va, întreprinderea de scule, subansamble și accesorii din Rădăuți.
Nerealizarea integrală a planului
la producția fizică la unele sorti
mente se datorează în principal
neasigurării întregului necesar de
materii prRne și materiale. La alte
produse, planul nu a fost îndeplinit
datorită lipsei de comenzi și con
tracte pentru desfacere. Totodată,
trebuie să spunem deschis că s-au
înregistrat și unele neajunsuri în
activitatea proprie a unor unități
economice, ceea ce a determinat
neutilizarea la întreaga capacitate a
mașinilor și utilajelor, a forței de
muncă, nerealizarea sau înfăptuirea
cu întîrziere a unor măsuri din pro
gramele de organizare și moderni
zare a producției.

2

Pornind de la structura sorti
mentală prevăzută, de la necesi
tatea recuperării restanțelor și rea
lizării integrale a planului la pro
ducția fizică. în fiecare întreprin
dere au fost întocmite, cu sprijinul
activiștilor comitetului județean de
partid, programe concrete de măsuri
a căror îndeplinire se urmărește zil
nic. Totodată, s-a luat legătura cu
furnizorii și s-a discutat cu ei pen
tru ca și aceștia să-și realizeze sar
cinile și să livreze ritmic materiile
prime și materialele contractate. Se
acționează, de asemenea. împreună
cu intreprinderile de comerț exte
rior pentru acoperirea planului cu
comenzi și contracte, pentru stabi
lirea condițiilor de devansare a unor
comenzi din trimestrul II și de li
vrare a produselor.
Comitetul județean de partid ur
mărește, in același timp, sporirea
răspunderii și competenței organe
lor și organizațiilor de partid din
unități, care trebuie să determine
cadrele de conducere, consiliile oa
menilor muncii, birourile lor execu
tive să acționeze mai energic pen
tru soluționarea mai
operativă a
problemelor care apar în pro
ducție.
Totodată.
în
adunările
generale de partid se vor discuta și
stabili noi măsuri pentru folosirea
integrală a timpului de lucru, utili
zarea cu indici superiori a mașini
lor și utilajelor din dotare, îndepli
nirea programelor de perfecționare
a organizării și modernizare â pro
ducției, , Realizarea ritmică, la ițn
înalt- nivel calitativ a tuturoi* pro
duselor și în special a celor desti
nate exportului constituie în pre
zent principalul obiectiv care mobi
lizează toate colectivele de oameni
ai muncii. Totodată, în domeniul
investițiilor se organizează coman
damente comune — la care partici
pă constructorii, beneficiarii șl
proiectanții — pentru soluționarea
unor probleme privind deschiderea
finanțării și accelerarea ritmului de
lucru la toate obiectivele cu termene
de punere în funcțiune în acest an.
Acțiunile întreprinse de comitetul
județean de partid și măsurile luate
in unitățile economice asigură
îndeplinirea integrală a sarcinilor
de plan pe trimestrul I al anu
lui, așa cum a cerut secretarul
general al partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la recenta ședin
ță a Comitetului Politic Executiv și
la Consfătuirea de lucru pe proble
me economice de la C.C. al P.C.R.

Teodora CAZGAREA

vicepreședinte al Consiliului
de control muncitoresc al activității
economice și sociale
din județul Suceava

RESURSELE MATERIALE REFOLOSIBILE - DEPUN VALORIFICATE ÎN PRODUCȚIE
La întreprinderea de utilaj petro
lier din Tîrgoviște se prelucrează
anual zeci de mii de tone de oțel,
din care o anumită cantitate o re
prezintă oțelurile aliate și chiar înalt
aliate. Se utilizează, de asemenea,
bronz, alamă, aluminiu, cupru și alte
metale neferoase. Cum se recuperea
ză și se valorifică resturile de me
tale refolosibile, mai cu seamă cele
din metale neferoase și oțeluri
aliate ?
Sînt nenumărate aspectele ce ar pu
tea constitui puncte de pornire într-o asemenea investigație. date
fiind dimensiunile și complexitatea
activității întreprinderii. Am ales
atelierul de debitare centralizată de
oarece aici se taie, la cotele prescri
se de proiectanți, toate profilele și
tablele din oțel. Ce se întîmplă cu
capetele, ștraifurile și celelalte res
turi tehnologice care rezultă in urma
acestei operații ? Ca răspuns la această întrebare, maistrul Nicolae
Bălan, șeful atelierului, ne-a arătat
o magazie dotată cu rafturi, a cărei
gestiune o urmărește personal, pe
baza unui registru. O parte din com
partimente, inscripționate fiecare cu
simbolul unei mărci de oțel, conțin
capete de laminate și țevi. Altele
sînt, deocamdată, goale.
— Acestea toate sînt metale refo
losibile ca atare — ne spune șeful
atelierului. Este un mod cit se poate
de simplu de a valorifica superior
materialele rezultate din procesul
tehnologic. Nu scoatem niciodată din
depozit metalul pentru o anumită
comandă înainte de a ne documenta
în depozitul nostru. Dacă avem me
tal rămas de la o lucrare prece
dentă, care corespunde ca dimen
siuni și calitate, îl folosim pentru
confecționarea unor piese mai mici,
în felul acesta este imposibil să se
rătăcească vreo bucată de metal. Și
avem în orice moment evidența
Strictă a economiilor.
înainte de a porni pe fluxul pe
care îl urmează metalul, după ce a
fost debitat, pentru a vedea cum este
gospodărit, cum sint recuperate deșeurile sub diverse forme, se cuvi
ne menționată o realizare tehnică de
certă valoare economică, și anume
asimilarea în secția forjă a tehno
logiei de matrițare prin extruziune
a semifabricatelor pentru racorduri
speciale. Ca urmare, s-a obținut o
însemnată diminuare a adaosurilor

de prelucrare la aceste piese, iar
consumul de oțel aliat s-a redus cu
peste 1 000 tone pe an, metal care
se transforma pînă nu de mult in
șpan.
Iată, așadar, exemple ce ilustrea
ză preocupările colectivului de aici
pentru reintroducerea în circuitul
producției a materialelor refolosibi
le, precum și pentru reducerea con
sumurilor prin modernizarea tehno
logiilor. A fost bine înțeleasă, de
asemenea, de către constructorii de
utilaj petrolier tirgovișteni necesita-

nizatoric, în optica celor care se
ocupă cu recuperarea materialelor in
întreprindere numai oțelul inoxidabil
este considerat a fi... oțel aliat. Și,
ca atare, numai el se livrează se
parat. De altfel, în fișele de gestiu
ne apare numai șpanul din oțel car
bon și cel din oțel inox, dar nici
acestuia din urmă nu i se precizează
niciodată marca sau grupa de mărci,
așa cum cer reglementările legale.
Așadar, unitatea a livrat Combina
tului siderurgic din Hunedoara, prin
întreprinderea județeană de recupe

La întreprinderea de utilaj petrolier Tirgoviște

Spiritul de bun gospodar
nu se poate opri
la jumătatea drumului
tea recuperării integrale a ceea ce
rezultă din prelucrarea metalelor
neferoase. în secții există conteinere
speciale, inscripționate, întrebuințate
corespunzător.
— Pentru a preîntîmpina ameste
carea metalelor, transportul și depo
zitarea acestora se fac sub supra
vegherea maistrului — ne spune
inginerul Eugen Mihai, șeful secției
nr. 6 armături industriale.
La început am fost tentați să cre
dem că și în ce privește recuperarea
șpanului de oțel se pot face aceleași
aprecieri pozitive, deoarece în secții
am văzut folosindu-se conteinere cu
inscripția .,șpan-inox“. Dar. din pă
cate, am ajuns la alte concluzii. Pre
cizăm. mai întii. că numai secția ra
corduri speciale a „produs" în anul
1988 cîteva mii de tone șpan, numai
din oțel aliat. Alte cîteva secții pre
lucrează cantități mai mari sau mai
mici de oțeluri inoxidabile. Cit șpan
rezultă de aici nu se cunoaște cu
exactitate. în orice caz, trecînd peste
amănuntele de ordin tehnic și orga-

rare și valorificare a materialelor
refolosibile, mii de tone de șpan cu
conținut de crom și nichel, ca șpan
de oțel carbon, determinînd irosirea
unor importante elemente de aliere
și, totodată, privîndu-se de veniturile
suplimentare ce le-ar fi încasat prin
sortarea metalului refolosibil. Iar
dacă avem în vedere că nici șpanul
din inox nu este gospodărit întot
deauna corespunzător, că in secții
sau la gospodăria de șpan se mai
amestecă și cu alte grupe de mărci,
așa cum aveam să constatăm, este
limpede că în privința refolosirii
șpanului nu s-a introdus ordinea
necesară.
Se impune să deschidem o paran
teză în legătură cu destinația șpa
nului. Pare cel puțin ciudată prac
tica de a se repartiza expedierea
acestui material Combinatului side
rurgic din Hunedoara, cînd. se știe,
Combinatul de oțeluri speciale din
Tîrgoviște se află la numai un ki
lometru distanță. Este cel puțin ciu
dat un asemenea mod de repartizare

a livrărilor, care pare a contrazice
orice logică a eficienței.
Revenind la modul în care se re
cuperează oțelul aliat la întreprin
derea tîrgovișteană, punem în dis
cuție și un alt aspect. Pe primul
trimestru al acestui an, planul pri
mit de la centrala industrială de
resort prevede sarcini mult sporite
la nichel, dar reduse aproape la ju
mătate la ferocrom. Dacă în 1988,
cînd s-a valorificat numai o mică
parte din fierul vechi aliat, așa cum
am arătat, a fost recuperată o canti
tate dublă de nichel față de pre
vederi, iar la ferocrom planul a fost
realizat în proporție de circa 80 la
sută, nu rezultă clar că nivelurile
stabilite sînt cu mult sub posibili
tățile reale de recuperare ? Obser
vația este valabilă și pentru feromolibden.
— Organizarea actuală a recupe
rării și valorificării materialelor re
folosibile în unitatea noastră nu co
respunde cerințelor — este de părere
inginerul Mihai Ghiță, director co
mercial. în lumina noilor reglemen
tări. pe care le consider bine venite,
am trecut la întocmirea de balanțe
de materiale pe compartimente de
producție, așa încît vom putea ur
mări riguros nu numai ce produ
cem, ci și ce materiale refolosibile
rezultă din procesele de fabricație,
pe mărci și grupe de mărci. Este o
lucrare dificilă, dar absolut necesa
ră. Pe această bază, sarcinile de re
cuperare le vom putea fundamenta
în mod corect. Pe de altă parte,
vom organiza a doua gospodărie de
asemenea materiale, în care pentru
a exclude posibilitatea amestecării
șpanului de calități diferite, aici va
fi depozitat, pe mărci, numai cel din
oțeluri aliate. Avem, totodată, în
curs de desfășurare un program de
măsuri care asigură, între altele,
sporirea capacității de încărcare a
șpanului în vagoane.
Este în interesul întreprinderii, dar
și al economiei naționale ca acest
angajament să prindă cît mai repede
viață. Pentru că este nefiresc ca spi
ritul de bun gospodar, în privința
recuperării materialelor refolosibile,
care a început să dea roade aici, să
nu caracterizeze acțivitatea întregu
lui colectiv, la fiecare loc de muncă.

Gheorghe MANEA

corespondentul „Scînteii"

RITMUL LUCRĂRILOR AGRICOLE
poate și trebuie să crească mulț
SATU

MARE

Se extinde aria semănatului
Lucrătorii unităților agricole din
județul Satu Mare, folosind timpul
însorit din ultimele zile. cind
s-au zvîntat importante suprafețe de
teren, au început semănatul culturi
lor de primăvară din prima urgentă.
Printre unitățile care au început această lucrare sînt cele din consiliul
agroindustrial Sanislău. mai precis
cooperativele agricole din Sanislău,
Foieni, Urziceni și Pișcolt. unde tere
nurile nisipoase s-au zvîntat mult
mai rapid decît terenurile din ma
joritatea zonelor județului, afectate
pe alocuri de excesul de umiditate.
Inginerul-șef al consiliului agroin
dustrial Sanislău. tovarășul Gheorghe
Lockli, ne spunea, în acest context,
că încălzirea puternică a vremii nu
numai că favorizează in mod deose
bit semănatul mazării. ovăzului sau
borceagului, dar pune cu acuitate și
necesitatea încheierii cit mai grab
nice a semănatului tuturor culturilor
din prima urgentă, avînd în vedere
condițiile mai deosebite pe care e
posibil să le aibă de înfruntat cul
turile din această zonă, unde au că

zut mai puține ploi și s-au acumulat
cantități mai mici de apă ca în alți
ani. Pină în prezent. în unitățile
acestui consiliu s-au semănat pri
mele suprafețe cu mazăre, borceag,
ovăz și se pregătesc cu grijă par
celele pentru semănatul sfeclei de
zahăr și pentru plantarea cartofilor
timpurii. în care scop sînt pregătiți
tuberculii preîncolțiți. Dacă timpul
se menține în continuare favorabil,
va începe semănatul, in următoarele
zile, și pe celelalte terenuri din raza
consiliului. Faptul că semănatul a
început în unele zone culinare (de
exemplu, la C.A.P. Pir, consiliul agroindustrial Tășnad) este un indiciu
clar că. cu fiecare zi. cresc consi
derabil posibilitățile de declanșare pe
front cît mai larg a acestei lucrări,
care pină in prezent pe ansamblul
județului s-a efectuat pe mai bine
de 1 200 hectare. De altfel. în uni
tățile cu exces de umiditate se lu
crează intens cu echipe de coopera
tori la deschiderea de rigole pentru
scurgerea apelor, atît de pe terenu
rile ce vor fi însămînțate. cît și de

pe cele însămînțate cu culturi de
toamnă. Așa se procedează, de exem
plu, in consiliul agroindustrial Valea
Vinului și altele. Este de datoria
specialiștilor din unități să identi
fice zilnic parcelele zvintate. pe care
să se înceapă de îndată lucrările de
pregătire a terenului pentru semănat,
diferențiat în funcție de .structura
solului, pentru a se asigura un bun
pat germinativ pentru încolțirea și
răsărirea rapidă a plantelor.
întrucit în ultimii trei ani pro
ducțiile furajere au cunoscut! o scă
dere continuă, direcția generală a
agriculturii a inițiat și o acțiune
pentru a stimula unitățile agricole
să-și asigure de acum înainte. în
întregime, cantitățile necesare de se
mințe pentru mazăre furajeră și alte
plante de nutreț. în acest scop. în
unitățile agricole, o anumită supra
față din cea destinată culturilor fu
rajere va fi destinată special pentru
producerea de sămînță. în felul
acesta se vor evita pe viitor situații
ca și aceea din acest an. cind nu a
putut fi asigurată în întregime să
mânța necesară de mazăre, și aceasta
în condițiile în care nici prin repar
tiții nu s-a putut soluționa în tota
litate această problemă.

Octav

GRUMEZA

corespondentul „Scînteii"

în bilanțul tuturor cooperativelor agricole

de producție - beneficii I
(Urmare din pag. I)
toate cooperativele agricole din ju
deț nu sint rezultatul unei campanii
de un an de zile. Ele sint rodul
unei activități sistematice, desfășu
rată de aproape 10 ani pe baza unui
amplu program elaborat de organele
agricole din inițiativa și cu spriji
nul permanent al comitetului jude
țean de partid, pentru rentabilizarea
activității de producție și întărirea
economică a tuturor cooperativelor
agricole din județ cu rezultate slabe
economice și financiare. Rezultatele
din anul trecut nu reprezintă decît
o etapă în aplicarea programului
amintit. Mai avem incă multe de
făcut pentru a ajunge în final la un
Șf.ad ,ci,t. mgi ridicat de omogenizare,
ă puterii economice a unităților agrâcole, in această privință existind
in momentul de față discrepanțe
mari intre unitățile de deal și cele
de șes ale județului.

A gîndi economic
Programul județean pentru redre
sarea activității de producție și eco
nomice din cooperativele agricole cu
rezultate slabe se distinge prin cîte
va elemente, care i-au asigurat sta
bilitatea și eficiența. Caracteristica
lui esențială constă în faptul că, insistîndu-se cu toată fermitatea pe
dezvoltarea acelor sectoare și activi
tăți aducătoare de venituri pe tot
parcursul anului, măsurile preconi
zate au situat în centrul activității
din fiecare unitate agricolă preocu
parea majoră pentru obținerea de
producții vegetale și animale cît
mai mari, ca izvor principal pentru
creșterea veniturilor și realizarea de
beneficii. „în al doilea rînd, ac
centua tovarășul Gheorghe Cărăușu,
director cu probleme de planificare
al direcției agricole județene, este de
remarcat caracterul profund științi
fic al măsurilor stabilite pentru re
dresarea fiecărei unități în parte. In
fundamentarea măsurilor, adecvate
condițiilor specifice dintr-un loc sau
altul, am procedat după principiul —
măsoară de zece ori și taie o singură
dată. Aceasta a dat stabilitate în
tregii acțiuni atît pentru etapa par
cursă, cît și pentru dezvoltarea in
perspectivă a fiecărei cooperative in
parte".
Tot ca o caracteristică a acestui
program, se impune reliefat și fap
tul că redresarea fiecărei unități în
parte nu a fost tratată separat, ci
strîns legat de soluționarea optimă a
unor probleme privind mai buna or
ganizare a activității de ansamblu,
vizind zone mai largi, cum ar fi co
masarea unităților mici in unități
mari, puternice, organizarea terito
rială. introducerea asolamentelor etc.,
prin care s-a creat cadrul necesar și
a devenit posibilă aplicarea cu ma
ximă eficiență a programelor proprii
de redresare economică. Prezentăm
in continuare, in esența lor, citeva
din măsurile și acțiunile întreprinse,
așa cum ne-au fost prezentate.
Redimensionarea cooperativelor agrlcole de producție și îmbunătă
țirea structurii activităților de pro
ducție ale acestora. Acțiunea a fost
începută în anul 1980, cînd în județ
erau 136 de cooperative agricole. în
prezent în cele 68 de comune sînt
71 de cooperative agricole. Coma
sarea treptată a unităților mici a
permis constituirea unor cooperative
agricole cu dimensiuni mai mari, cu
putere economică sporită și de grad
mai ridicat, cu implicații favorabile
asupra selecționării și repartizării
cadrelor de conducere, tehnice și
economice, a specialiștilor cu studii
superioare și a personalului cu studii
medii, precum și asupra reducerii
considerabile a cheltuielilor admi
nistrați v-gospodărești.
Crearea unor cooperative agricole
cu dimensiuni mai mari a fost înso
țită de realizarea organizării terito
riului și introducerea asolamentelor,
de măsurile privind creșterea fertili
tății solului, utilizarea de tehnologii
înaintate pentru fiecare cultură, adaptate condițiilor fiecărei ferme,
permițînd îmbunătățirea condițiilor
de amplasare a producției agricole.
Totodată, aceasta a creat posibilita
tea diversificării structurii activități
lor de producție și de dezvoltare a
industriei mici prin care se valori
fică superior o serie de resurse ma
teriale locale și se utilizează mai
complet forța de muncă.
Organizarea fermelor de producție
cu gestiune economică proprie în
cooperativele agricole. Mutarea cen
trului activității de planificare și

C.A.P. Săucești, județul Bacău : la cursurile învățămîntului agrozootehnic
cooperatorii învață să obțină producții mari la costuri cît mai reduse
Foto ; E Dichiseanu
conducere a proceselor de producție
de la nivelul unității la nivelul fer
melor de producție — ca verigi de
bază in organizarea activității in
cooperativele agricole — a condus
la repartizarea principalelor compo
nente ale bazei materiale pe ferme,
o delimitare precisă a patrimoniului
încredințat spre gestionare șefului
de fermă și economistului. Pe aceas
tă bază, planul de producție și buge
tul de venituri și cheltuieli se de
falcă pe ferme, sporind, în acest
mod, autonomia, dar și responsabili
tatea conducerilor de ferme, nu
numai pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan, dar și pen
tru gospodărirea cu eficiență maxi
mă a resurselor materiale și finan
ciare, începînd de la oportunitatea
cheltuielilor și pînă la valorificarea
superioară a producțiilor obținute.
îmbunătățirea relațiilor dintre sta
țiunile de mecanizare a agriculturii
și cooperativele agricole de produc
ție. Localizarea mecanizatorilor pe
ferme și a mijloacelor mecanice adecvate structurilor de producție ale
acestora a condus la eliminarea for
malismului in recepția lucrărilor me
canice efectuate prin decontarea acestora în funcție de calitatea efec
tivă și nu pentru justificarea consu
mului de motorină. Cheltuielile cu
lucrările mecanice și transporturile
efectuate cu mijloace închiriate s-au
dimensionat la strictul necesar, prin
utilizarea mal intensă a atelajelor
pentru transporturile interne din
cooperativele agricole, folosirea ca
mioanelor din dotarea C.A.P. și eli
minarea transporturilor cu S.M.A.,
care reprezentau 30 la sută din chel
tuieli ; angajarea cheltuielilor cu
transportul se face numai cu apro
barea direcției generale pentru agri
cultură de la nivelul județului. Pen
tru utilizarea mijloacelor proprii de
transport ale C.A.P. este necesară
asigurarea a 100—120 tone motorină,
pe lună în campanii, cantitate cu
mult mai mică față de cea folosită
de către S.M.A. și I.T.S.A.I.A., în
același scop, dacă s-ar utiliza mij
loacele de transport ale acestora.
De asemenea, tot pe linia raționa
lizării cheltuielilor de producție în
unitățile agricole este de subliniat și
acțiunea de distribuire dirijată a în
grășămintelor chimice de la depozite
le special amenajate lîngă gările
Bacău și Sascut, în funcție de nece
sitățile și prioritățile stabilite de
direcția generală agricolă, manipu
larea acestora fiind făcută de asocia
ția economică intercooperatistă de
prestări de servicii.
Perfecționarea sistemului informa
țional și de prelucrare automată a
datelor. întărirea autonomiei gestio
nare a fermelor de producție a făcut
necesară perfecționarea sistemului
de planificare și urmărire a indica
torilor fizici și valorici ai produc

ției agricole, a veniturilor si cheltu
ielilor. Centrul de greutate al eviden
ței s-a mutat astfel de la nivelul
unității la nivelul fermei, unde se
iau deciziile de angajare a cheltuie
lilor. Sistemul informațional constă
din simplificarea și adaptarea la spe
cificul cooperativelor a formularelor
de evidență tehnico-operativă din unitățile agricole de stat. S-a creat po
sibilitatea planificării și urmăririi
costurilor pe unitatea de produs și
pe ferme care, corelate cu veniturile,
permit efectuarea de analize econo
mice comparative prin care să se se
sizeze și să se intervină, în timp
oportun, acolo unde apare dezechi
libru între venituri și cheltuieli.
S-au simplificat și modalitățile de
centralizare și sintetizare a informa
țiilor pe niveluri ierarhice (de la
fermă pină la județ), ușurate fiind
de funcționarea eficientă a unui ofi
ciu de calcul pe lingă direcția agri
colă. care constituie un real sprijin
în activitatea de conducere, planifi
care și urmărire a modului de reali
zare a producției agricole.
★

Date fiind originalitatea și valoa
rea deosebită ale complexului de mă
suri aplicate în județul Bacău de mai
mult timp, in scopul rentabilizării și
creșterii eficienței economice în
cooperativele cu rezultate slabe. în
baza unei ample analize efectuate
de un colectiv format din specialiști
de la organele agricole centrale de
specialitate, Ministerul Agriculturii
a hotărit extinderea și generalizarea
experienței județului Bacău în jude
țele ce au condiții asemănătoare. în
acest scop, au fost stabilite de către
forul agricol central o serie de mă
suri și prevăzute termene precise
pentru materializarea lor pînă cel
tîrziu la 1 iunie a.c.
Se prevede. în mod expres, ca toa
te măsurile aplicate în județul Ba
cău, la care ne-am referit, să fie
avute în vedere la elaborarea pro
gramelor speciale economico-financiare ce trebuie întocmite în parte
pentru fiecare unitate cu pietderi,
astfel încît să se creeze condiții pen
tru rentabilizarea fiecărei unități in
cel mai scurt timp. Este un lucru pe
deplin posibil. Fiindcă după cum de
monstrează experiența cooperative
lor agricole din județul Bacău, în acest caz „minunile" se numesc : or
dine și disciplină desăvîrșite in mun
că, organizarea judicioasă a activită
ții, evidența strictă a cheltuielilor
efectuate și, mai presus de toate,
grijă pentru a spori continuu pro
ducția agricolă.
într-un număr viitor al ziarului
vom supune atenției metodele și di
recțiile de acțiune concrete stabilite
pentru redresarea activității econo
mice a cooperativelor agricole din
județul Bacău.
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„Societatea noastră se mîndrește cu faptul că a reușit să asigure femeii un loc demn în rîndul făuritori
lor de bunuri materiale și spirituale, o egalitate deplină cu bărbatul, posibilități reale de afirmare în viața po
litică, economică și socială, în societate și familie. Aceasta demonstrează cu putere că numai în condițiile în
lăturării exploatării și asupririi, ale lichidării orînduirii bazate pe clase antagoniste, în condițiile socialismu
lui, cînd poporul devine cu adevărat stăpîn pe destinele sale, se poate asigura o reală egalitate în drep
turi a femeii, participarea ei activă la viața social-politică a țării, la conducerea societății, a țării, în general".

NICOLAE CEAUȘESCU

Dreptul la muncă - garantat prin lege,
prin dezvoltarea economicn-socială a tării
Aplicind cu , consecvență politica de dezvoltare armonioasă, echili
brată a tuturor zonelor tării, partidul și statul nostru au creat posi
bilitatea exercitării dreptului la muncă al tuturor cetățenilor, fără
deosebire de sex — unul din drepturile vitale ale omului. Apariția și
dezvoltarea de noi platforme industriale, amplasarea de unități eco
nomice în localitățile cu forță de muncă feminină au făcut posibilă
afirmarea profesională a femeilor. Beneficiind de condiții de instruire
practic nelimitate, femeile au urcat treptele cele mai înalte ale cali
ficării, și-au însușit meserii noi. s-au afirmat în domenii în care, pină
nu de mult, prezenta lor era de neconceput. Dar mai convingătoare
decit vorbele sînt cifrele. Iată cîteva oglindind gradul inalt de im
plicare a femeilor în activitatea economică :
• Circa 40 LA SUTĂ din to

talul personalului
sînt femei.

muncitor

• A sporit simțitor ponderea
femeilor ce muncesc în industrie
— de la 28,2 LA SUTĂ în anul 1965,
la aproape 43 LA SUTĂ în pre
zent.
• Menținindu-și preponderența în
sectoarele industriale cu tradiție —
industria confecțiilor, textilă, ali
mentară — femeile constituie o pre
zență demnă de remarcat în ra

muri industriale ce solicită cali
tăți profesionale deosebite, cum
sînt electronica și automatiză
rile, unde ele reprezintă 50 LA

SUTA din totalul personalu
lui muncitor, chimia — 40 LA
SUTĂ, construcțiile de mașini —
30 LA SUTĂ.
• în activitatea științifică,
ponderea femeilor este de 44 LA
SUTĂ, procent revelator pentru
condițiile de afirmare pe tărîmul
adincirii cunoașterii umane, al

aplicării cuceririlor științei și teh
nicii în producție. în folosul pro
gresului economic și social al
tării.
• în agricultură, ramură de
bază a economiei naționale, aflată
in plin proces de modernizare în
cadrul noii revoluții agrare, fe
meile au un rol important, hărni
ciei recunoscute a tărăncii adăugindu-i-se temeinice cunoștințe de
specialitate. Munca lor în unitățile
agricole de Stat și cooperatiste, în
gospodăriile proprii este deosebit
de apreciată.
• Intr-o serie de domenii de
activitate socială, contribuția
femeilor este determinantă: circa
75 LA SUTĂ în ocrotirea sănă
tății. asistentă socială si cultură
fizică, 65 LA SUTA în învățămint, cultură și artă, 62 LA SUTĂ
în circulația mărfurilor, aproape
60 LA SUTĂ în telecomunicații.

\
\
\

\
\

Toate riurile noastre suit prin tară
Zvon etern de dor și primăvară
Și vibrind ca inima, la raza strunii
Munții noștri rouă pun pe Iruntea lunii.

Lin izvoarele se-aud fintînile urci nd
Ca poemul muncii dinspre inimă și gînd
Rosturile ni-s grădini și aripi în cetate.
Din amiază, rodnicia ceasul ei și-l bate.

In cadrul generos oferit de sistemul democrației muncitoreștirevolutionare, femeile beneficiază plenar de condițiile create pentru
participarea efectivă la elaborarea și îndeplinirea hotărîrilor de partid
și de stat, la conducerea activității din economie, a organizațiilor de
masă și obștești reunite în Frontul Democrației și Unității Socialiste.
Cîteva cifre sînt revelatoare în acest sens :

• O TREIME din deputății
aleși în Marea Adunare Na
țională “ forul legislativ suprem
al țării — sînt femei.
• Femeile reprezintă PESTE
40 LA SUTA din deputății consi
liilor populare.
• Drept ilustrare a prețuirii și
încrederii de care se bucură, a
competentei de care dau dovadă,
o bună parte dintre membrii con
siliilor oamenilor muncii sint fe
mei, PESTE 540 îndeplinesc func
ții de conducere în ministere și
alte instituții centrale, iar APRO
XIMATIV 7 900 sînt învestite cu
munci de răspundere în întreprin
derile industriale.

• Intre cel care coordonează ac
tivitatea în institutele de cerce
tare și proiectare, centrale și de
partamente, se află și 245 fe

mei.

F.D.U.S., 38 LA SUTĂ dintre
membri sînt femei.
• în organele alese ale sindica
telor — comitetele sindicatului —
circa 46 LA SUTĂ sint femei ;
38 LA SUTĂ dintre președinții
acestora sînt. de asemenea, femei.
• Organizațiile Uniunii Tinere
tului Comunist și ale Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști pro
movează un număr important de
tinere în funcții de conducere :
ele dețin aproape 51 LA SUTĂ
din posturile de conducere în or
ganele alese, iar în comitetele ju
dețene. municipale. orășenești și
comunale, fetele au o pondere de

cooperatistă.
PESTE 7 500 DE FEMEI ocupă
funcții de președinte, vicepre
ședinte. inginer-șef, contabil-șef
sau șef de fermă.
® In Consiliul Național al Fron
PESTE 60 LA SUTĂ.
tului Democrației și Unității So
® în organizațiile democrației si
cialiste. cel mai larg și mai repre
unității socialiste femeile au un
zentativ for democratic al tării,
rol
corespunzător ponderii lor in
femeile reprezintă 43 LA SUTĂ
numărul de membri. Ele constituie
dintre membri, iar în consiliile lo
52 LA SUTĂ din totalul mem
cale - PESTE 53 LA SUTĂ ; în • brilor și dețin o pondere de 51 LA
echipele de control al oamenilor
SUTĂ în comitetele O.D.U.S.
muncii, organizate sub egida
• în

agricultura

Parte și lumină, gînd curat să-i fie.
Din iubire, sufletul știind să-și deie
României, este rază și iemeie.

' lată, gîndul ni se-naltă cu poporu-n

i
1 Inimile lor ni-s viată în cetate.

1toate :

rală a gradului de civilizație, a
bunăstării materiale și spirituale a
oamenilor muncii.
Cu prilejul zilei de 8 Martie —
aleasă zi de sărbătoare și cinstire a
femeii — gindurile de înaltă stimă,
prețuire și recunoștință profundă ale
tuturor femeilor patriei se îndreaptă
spre tovarășa Elena Ceaușescu, mi
litant de frunte al partidului și sta
tului, eminent om de știință, ridicat
din rîndul clasei muncitoare, al po
porului român, ale căror aspirații le
slujește cu fierbinte patriotism și
neclintit spirit revoluționar, participind cu înaltă competență la elabo
rarea și transpunerea în viață a po
liticii generale, interne și externe, de
dezvoltare a forțelor de producție, a
științei, învățămintului și culturii,
de ridicare continuă a nivelului de
trai al întregului popor, de perma
nentă consolidare a suveranității
României socialiste. Femeile țării
nutresc profunde sentimente de mîndrie patriotică pentru prestigioasele
aprecieri și înaltele titluri științifice
atribuite in tară și peste hota
re, în numeroase state ale lumii,
în semn de aleasă prețuire, to
varășei Elena Ceaușescu, făuritoa
re a unei opere de mare valoare
teoretică și practică, promotor neobo
sit al idealurilor de colaborare și
înțelegere intre popoare, al sporirii
patrimoniului științific românesc și
universal, militant de frunte pentru
apărarea dreptului fundamental al
oamenilor la viață, la existență libe
ră, demnă și prosperă.
Ziua de 8 Martie din acest an
constituie prilejul evocării unor mo
mente de referință din istoria luptei
comuniștilor, a clasei muncitoare din
țara noastră pentru dreptate socială
și națională, a bogatelor tradiții de
progres și independentă ale poporu
lui român.
In istoria mișcării muncitorești
și revoluționare din țara noas
tră vor rămine înscrise cu litere
de aur activitatea revoluționară
și rolul determinant ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei
Elena Ceaușescu in organizarea și
desfășurarea marii demonstrații anti
războinice și antifasciste din Capi
tală, de la 1 Mai 1939, prima miș
care puternică din Europa, din acei
ani. care a chemat nu numai po
porul român și clasa muncitoare din
România, dar și clasa muncitoare de
pe întregul continent la lupta împo
triva fascismului și războiului, pen
tru apărarea independenței tuturor
statelor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
tovarășa Elena Ceaușescu s-au aflat
în fruntea luptei revoluționare a
poporului român pentru libertatea,

Independența și suveranitatea pa
triei, pentru transformarea revolu
ționară a societății românești.
întreaga națiune, iar în acest
cadru femeile patriei aduc cu
îndreptățită
mîndrie
patriotică
un vibrant
omagiu tovarășului
Nicolae Ceaușescu, marele Erou în
tre eroii neamului, înflăcărat pa
triot revoluționar, strălucit condu
cător al partidului și statului, emi
nent ginditor și om politic, persona
litate proeminentă a lumii contem
porane, care de peste cinci decenii
și jumătate își dedică cu neasemuită
dăruire eroica activitate revoluțio
nară înfăptuirii idealurilor supreme
ale poporului român de unitate, in
dependență, libertate și progres,
triumfului cauzei socialismului și co
munismului, colaborării și păcii in
lume, tovarășei Elena Ceaușescu,
militant de frunte al partidului și
statului, pentru îndelungata activi
tate revoluționară consacrată binelui
și fericirii poporului, exprimjndu-și
sentimentele de aleasă stimă, pro
fundă recunoștință și înaltă pre
țuire pentru drumul de glorie
parcurs de România în anii socia
lismului, cu deosebire după Congre
sul al IX-lea al partidului, pentru
prezentul și viitorul luminos al pa
triei.
Sint momente pe care femeile din
țara noastră și le amintesc cu mindrie și emoție, cinstindu-le prin
realizări remarcabile in muncă, do
rind să dovedească în acest fel că
sînt demne continuatoare ale glorioa
selor tradiții de luptă ale poporului
și partidului nostru, că merită locul
de frunte pe care comuniștii l-au
acordat
emancipării
femeii. ca
parte integrantă a programului de
lichidare a oricărei inegalități în
tre oameni, de făurire a unei vieți
cu adevărat demne și libere pentru
toți cei ce muncesc.

Beneficiind de statutul deplinei
egalități creat femeilor de România
socialistă, de partidul nostru comu
nist, de posibilitățile nelimitate pen
tru afirmarea personalității lor, de
punere în valoare a capacității și
aptitudinii lor creatoare prin partici
parea tot mai eficientă la înfăp
tuirea planurilor și programelor de
dezvoltare a patriei, milioanele de
femei de la orașe și sate acționează
cu abnegație și răspundere sporită
pentru îndeplinirea rolului lor ac
tiv în societatea noastră socialistă,
în deplină concordanță cu cerințele
etapei de dezvoltare în care ne
aflăm.
De o importanță hotărâtoare în în
treaga activitate a mișcării de fe
mei sint orientările formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, în magis
trala Expunere la marele forum de

mocratic din noiembrie 1988, po
trivit cărora este necesar „să ac
ționăm in toate împrejurările ca
adevărați revoluționari, să facem ca
întregul partid, toate organizațiile
de masă și obștești să acționeze în
spiritul răspunderii revoluționare
față de interesele generale, față de
cauza socialismului și comunismu
lui in România !“.
In România socialistă nu există
astăzi vreun domeniu de activi
tate în care femeile să nu
aibă o prezență activă, fiind plenar
angajate în înfăptuirea exemplară
a sarcinilor de plan, a producției
fizice, cu prioritate a celei pen
tru export, a prevederilor din
programele de perfecționare a orga

*

Femeie, mamă, țară
OMAGIU

Pictură de Constantin Nițescu

Sprijin deosebit acordat femeii-mame
Partidul și statul nostru, întreaga societate acordă o
deosebită atenție femeii-mame. creării condițiilor pentru
ca ea să-și poată îndeplini nobila misiune de a da naștere
și a crește copii frumoși și sănătoși, de a-i educa in spi
ritul dragostei față de patrie, partid și popor, de a-i pre
găti să devină cetățeni de nădejde ai României socialiste.
Legile țării ocrotesc femeia-mamă, familia, copiii. Demn
de relevat este faptul că, în cadrul politicii demografice,
al cărei scop este menținerea tinereții și vigorii poporu
lui nostru, partidul și statul au luat o serie de măsuri
practice de sprijinire a femeilor-mame și a familiilor cu
copii. Evidențiem citeva dintre acestea :
• Acordarea alocațiilor
de stat pentru copii și de
ajutoare bănești lunare
mamelor cu mai multi co
pii.
• In prezent există
24 389 PATURI in sec
țiile de obstetrică-gineco-

logie ale spitalelor, precum
și 2 263 DE PATURI in
casele de naștere. în acest
fel, APROAPE SUTĂ LA
SUTĂ din femei nasc în
tr-o unitate sanitară spe

cializată. asistate de un
personal calificat.
O în cartiere. în între
prinderi și la sate, femeile
au la dispoziție dispensare,
unde medici bine pregătiți,
cadre medii cu experiență
acordă consultații atit ma
mei, cit și copilului.
• Peste 78 500 DE
COPII sînt încredințați
creșelor. iar alti peste

Minune-grai, iemeie, mamă, tară
lumină-grai în secoli neumbriti ;
din grîu în cîntec, pașii ei sfiit!
iubirea plaiurilor o măsoară.

Copil cinstit! dintru părinți cinstiți
prin Ea ne cresc, columnă milenară.
Eroi a dat: eroi or să răsară,
I de veghe fării-n veacuri neclintiți.

nițele. Existența acestor
instituții constituie un pre
țios sprijin pentru fami
liile în care ambii părinți
lucrează.

*

*

I
Veghind înnobilate calendare,
deschide pe al timpului cadran
credință dreaptă și necăzătoare.
Femeie-mamă unui vrednic neam —
din graiul ei primim și vis și soare :
și-n scurta clipă, dor de mii de ani.

830 000 DE PREȘCO
LARI frecventează grădi

progresul economico-social al pa
triei și ridicarea bunăstării mate
riale și spirituale a poporului.
Astăzi, cind în toate colectivele de
oameni ai muncii femeilor li se adresează
cuvinte
de prețuire
și
respect,
ele
se
mindresc,
mai mult ca oricînd, pentru locul
pe care îl ocupă în societatea noas
tră, pentru rolul ce le revine în toa
te domeniile de activitate economico-socială, pentru că au devenit cetățene egale în drepturi ale Româ
niei socialiste. Constituția garantea
ză femeii toate drepturile, in orînduirea , noastră neexistînd nici un
fel de discriminări, iar prevederea
legii este garantată prin crearea
condițiilor materiale capabile să asi

sută din personalul de cercetare —
vorbește de la sine despre gradul
înalt' de pregătire a femeilor, ca și
despre calitățile lor de cercetătoare
și creatoare ale noului. Există sec
toare de mare importanță în viața
socială, precum invățămîntul, ocro
tirea sănătății, comerțul, prestările
de servicii, în care prezența lor este
preponderentă. O realitate de necon
testat a superiorității orînduirii so
cialiste din România o constituie
faptul că. la o pregătire și muncă
egale, femeile au o încadrare și
retribuții egale cu bărbații. în aceas
tă privință este de menționat că în
unele țări femeile au . salarii cu
30—40 la sută mai mici decit bărbații
numai pentru că sînt... femei.

PREZENTĂ ACTIVĂ, ANGAJARE PLENARĂ
1N ÎNFĂPTUIREA POLITICII PARTIDULUI
nizării și de modernizare a produc
ției, de ridicare a nivelului tehnic
și calitativ al produselor, așa cum
a cerut recent secretarul general al
partidului la Consfătuirea de lucru
pe probleme economice de la
C.C. al P.C.R. Actionind în acest
spirit, femeile din industrie con
strucții și din celelalte ramuri
ale economiei naționale obțin bune
rezultate in reducerea consumurilor
materiale, valorificarea superioară a
materiilor prime și, în general, pe
linia economisirii resurselor mate
riale și financiare.
Un loc de mare însemnătate în
activitatea mișcării de femei din
țara noastră îl ocupă, de asemenea,
mobilizarea maselor de femei de la
sate pentru înfăptuirea obiectivelor
noii revoluții agrar?, pentru continua
dezvoltare a proprietății obștești,
socialiste, ale cărei baze au fost
puse cu patru decenii in urmă prin
politica partidului de cooperativizare
a agriculturii. Ele
acționează cu
pricepere și hărnicie pentru rea
lizarea și depășirea planului de
dezvoltare a agriculturii, obține
rea în acest an a celor mai mari
producții agricole vegetale și ani
male.
Avind o pondere ridicată în rîndurile personalului din activitatea
științifică, din instituțiile de învătămint. cultură și artă, ocrotire a
sănătății, din alte domenii, femeile
aduc o contribuție importantă la

1
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Mihai NEGULESCU
*

Din antologia „Prinos de frumusețe și
iubire", apărută la editura „Eminescu".
l

I.
(Urmare din pag. I)

*

* Lingă fruntea lui. Elena Ceaușescu știe

Ion CRANGULEANU

Implicare efectivă in sistemul democrației
muncitoresti-revolutionare

î

Omul Muncii și-ai Mulțimii e lumină,
Dăruindu-și tinerețea lui înaltă
și deplină r;
Omul — Ceaușescu — glas de rod și tară,
Grai de omenie între lumi, aleasă
primăvară.

gure exercitarea neîngrădită a aces
De recentele măsuri de majo
rare a retribuției stabilite de con
tor drepturi.
O asemenea cucerire este cu atît ducerea partidului au beneficiat și
vor beneficia în continuare pină la
mai semnificativă cu cit, după cum
încheierea acțiunii milioane de fe
se știe, mai există state, chiar
printre cele cu un grad avansat de
mei din tara noastră.
In România socialistă, grija con
dezvoltare, unde — deși se vorbește
și se scrie mult despre drepturile stantă pentru promovarea femeilor
în
viata economico-socială. pe măomului — femeilor nu le sînt recu
noscute drepturi elementare, cum ar ’ sura ponderii lor în totalul popu
fi asigurarea locurilor de muncă, a lației active, își găsește corola
dreptului la învățătură si pregă rul în gradul crescînd de participare
tire profesională, la ocrotirea sănă la conducerea unităților de produc
tății, dreptul de a participa la viața ție, a centralelor industriale și mi
politică și socială. Este cunoscut, de nisterelor, atît ca membre ale con
altfel, că șomajul, acest flagel al siliilor oamenilor muncii, cit și ca
societății capitaliste contemporane, directori, secretari de partid sau
afectează. în primul rînd. femeile și miniștri. Mii și mii de femei sint
deputate în consiliile populare —
tinerii.
în țara noastră, despre dreptul la organe locale ale puterii și admi
nistrației
de stat — iar în Marea
muncă, cit și despre satisfacția îm
plinirii profesionale cifrele sint mai Adunare Națională, forul suprem
grăitoare decit orice argument : fe legislativ al tării, ele reprezintă o
meile reprezintă, în prezent, circa treime din totalul deputatilor.
Un strălucit exemplu de apreciere
40 la sută din personalul muncitor,
a capacității femeilor de a conduce
semnificativă fiind creșterea acestui
procent in industrie — de la 28,2 la îl oferă partidul însuși, care în Co
sută, în 1965, la aproape 43 la sută mitetul său Central. în Comitetul
in prezent, creșteri importante fiind Politic Executiv a ales un număr
de remarcat nu numai în ramurile important de femei ; in cadrul co
economice feminine prin tradiție, ci mitetelor județene, municipale, oră
și in altele noi, purtătoare ale pro șenești și comunale de partid numă
rul activistelor, inclusiv alese in
gresului tehnic, urmare firească a
dezvoltării economice armonioase a funcții de răspundere, a crescut
simțitor.
In organele de conducere
tuturor județelor, a amplasării uni
tăților productive în toate zonele ale sindicatelor, ale Uniunii Tinere
tării. Prezența importantă a femei tului Comunist, ale Organizației De
lor în activitatea științifică — 44 la mocrației și Unității Socialiste, fe

meile ocupă un loc important, fapt
cuceririlor stiintei în slujba vieții
ce ilustrează prețuirea de care se
a păcii și progresului.
bucură, priceperea lor în conducerea
Pornind de la magistrala Expuneri
treburilor obștești. Toate acestea
a tovarășului Nicolae Ceaușesct
constituie expresia vie, concretă a
la forumul democrației muncilegăturii indisolubile dintre vorbă și
torești-revoluționare din noiembrii
faptă în politica partidului nostru.
1988. Consiliul National al Femei
Concomitent cu implicarea tot
lor. comitetele și comisiile de fe
mai activă a femeilor în viata eco
mei desfășoară o amplă muncă or
nomică și socială a patriei s-a ma ganizatorică și politico-educativă ir
nifestat plenar rolul ce le revine in rîndul femeilor de la orașe și sate. C
asigurarea viitorului națiunii noas
deosebită importantă se acordă per
tre, în menținerea tinereții și vigorii
fecționării stilului și metodelor mun
sale. în cadrul politicii demografice,
cii comitetelor și comisiilor de femei
promovate de partid, a fost stabilită corespunzător cerințelor actuale, oo~ suită întreagă de măsuri menite rientărilor stabilite de secretarul ge
să sprijine familiile cu copii. In neral al partidului pentru organiza
acest sens, statul nostru face efor
țiile de masă și obștești.
turi materiale deosebite — sume im
în lumina sarcinilor subliniate lf
portante de Ia buget sint destinate
recenta Consfătuire de lucru pe pro
alocațiilor de stat pentru copii, aju
economice de la C.C. al
toarelor lunare pentru mamele cu bleme
P.C.R.
se va intensifica mobiliza
mai multi copii, întreținerii și dez rea
întregului personal muncitoi
voltării unei întregi rețele de uni feminin
la îndeplinirea planului și 1
tăți sanitare, care au ca principală
programelor de dezvoltare și de mo
menire ocrotirea sănătății mamei și
dernizare,
de înfăptuire a noii revolu
copilului, buna funcționare a creșe
ții agrare, la perfecționarea pregătiri
lor. grădinițelor, școlilor, astfel incit profesionale
și ridicarea nivelului d(
acestea să asigure condiții dintre
pentru întărirea ordinii ș
cele mai bune de creștere și educare cunoștințe,
disciplinei. Acum. în prag de primă
a tinerei generații. Legislația tării vară,
se acordă o deosebită atenție ac
apără femeia-mamă. familia, copiii. tivităților
gospodărești, atît la orașe
Condițiile tot mai bune de muncă
cit
și
la sate, menite să ducă la în
și de viață de care se bucură femeile frumusețarea
tuturor localităților tă
României socialiste. întregul popor
la buna gospodărire a acestora
se oglindesc concludent în faptul rii,
și comisiile de femei ac
că peste 80 la sută din populația Comitetele
ționează sistematic pentru aplicare!
tării trăiește astăzi în locuințe noi, întocmai a măsurilor privind econo
iar veniturile sociale pe o familie misirea resurselor materiale și ener
însumează peste 15 mii de lei anual. getice. a apei, ca unul din bunurile
Toate acestea sînt expresii vii ale de preț ale vieții, pentru perfecționa
atenției deosebite și permanentei rea întregii activități economicogriji pe care partidul și statul le sociale.
manifestă pentru a asigura tuturor
fiilor și fiicelor tării un nivel tot
La sărbătorirea zilei de 8 Martie,
mai înalt de viată și civilizație.
Ziua Internațională a Femeii, milioa
Ziua Internațională a Femeii este nele
de femei de pe tot cuprinsul pa
un bun prilej pentru milioanele de triei, plenar angajate în monumenta
femei din tara noastră de a-și ma la operă a poporului nostru de edifi
nifesta dorința de pace, năzuința lor care a societății socialiste multilate
fierbinte către o lume lipsită de ral dezvoltate și înaintare a României
arme și războaie, o lume a păcii și spre comunism, se angajează, în mo
înțelegerii între popoare. Ele își ex dul cel mai solemn, în fața partidu
primă totala adeziune la politica ex lui. a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
ternă a României, strălucit elaborată a tovarășei Elena Ceaușescu, să mili
și înfăptuită de președintele ei, teze în continuare cu toată hotărîrea
tovarășul Nicolae Ceaușescu, marele și răspunderea, cu devotament patrio
Erou al păcii. în toate împrejurările, tic, pentru transpunerea fermă în
in manifestările organizate în țară, ca viață a luminoaselor obiective de pro
și peste hotare, femeile din România gres economico-social multilateral, de
și-au făcut auzit glasul, au făcut pace și bunăstare a poporului, stabi
cunoscute vocația pașnică a poporu lite de Congresul al XIII-lea și Con
lui nostru, voința sa de a trăi în ferința Națională ale partidului. Fe
liniște de a-si vedea împlinite nă meile României socialiste vor întimzuințele spre bunăstare si civilizație. pina, astfel, cu noi și valoroase reali
De o inaltă apreciere și sprijin se zări marile evenimente politice ale
bucură si acțiunile Comitetului Na acestui an — aniversarea a cinci de
tional „Oamenii de știință și pacea", cenii de la marea demonstrație mun
al cărui președinte este tovarășa citorească, antifascistă și antirăzboini
academician doctor inginer Elena că de Ia 1 Mai 1939. a 45-a aniversare
Ceausescu.
savant de largă recu a actului istoric de la 23 August 1944
noaștere internațională. îndreptate și Congresul al XIV-lea al Partidului
spre nobilele
scopuri ale punerii Comunist Român.
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Calitatea activității o confirmă înfăptuirea
integrală și ia termen a sarcinilor de plan
EXPERIENȚA BUNA SE TRANSIITE ȘI PRIN CONTROL EFITENT. „Organizația municipală de
artid Zalău cuprinde peste 15 600
omuniști, care-și desfășoară acivitatea în marea lor majoritate
1 industrie, ne spune tovarășul
aan Mureșan, prim-secretar al Colitetului municipal Zalău al P.C.R.
ornind de la această realitate, în
iod firesc, centrul de greutate al
ctivității biroului comitetului muicipal de partid ii constituie spriji
nea și îndrumarea organelor și
rganizațiilor de partid din întrerinderile industriale. Pe baza ideijr, tezelor și exigențelor formulate
e secretarul general_ al partidului,
ivarășul Nicolae Ceaușescu, în
Ixpunerea Ia șeința comună a
’lenarei C.C. al
’.C.R., a organis
melor democratie și organizațiijr de masă și
bștești din 28—30
oiembrie
1988,
reocupările eseniale ale orgaului municipal dei partid au fost
i sint orientate spre
i
mobilizarea
omuniștilor, a tuturor oamenilor
luncii la realizarea in bune condiții
sarcinilor de plan în industrie, în
rimul rind a indicatorilor calitativi
i de eficiență. Avind în vedere
iptul că eficiența și calitatea muncii
e partid nu se pot aprecia decît în
elație directă cu rezultatele econoîice. acțiunile politico-organizatorice
iiițiate vizează, într-o formă sau
lta, indeplinirea planului. în acest
antext, biroul comitetului municipal
e partid organizează, cu regularita3, dezbaterea cu activul de partid
in industrie a hotăririior de partid
i de stat, a sarcinilor majore de la
etapă Ia alta, in acest sens oriennd și activitatea comitetelor de
artid și consiliilor oamenilor munii din întreprinderi. în munca
oastră s-a statornicit practica de a
rganiza colective de îndrumare și
ontrol,
___ 22__ *„
fata locului.
analize
la
sspectiv în unitățile economice. în
188, spre exemplu, au fost inițiate
cțiuni de sprijin, îndrumare și con•ol complex la 9 comitete de partid
t 62 de organizații de bază din
nități economico-sociale. Am realiat analize la întreprinderea de țevi,
ntreprinderea de anvelope, întrefinderea „Integrata de in", Filatua de bumbac, la care a participat
acretariatul comitetului municipal
e partid, concluziile și măsurile
irmulate cu aceste prilejuri constijindu-se într-un ajutor substanțial
entru activitatea acestora. Pe de
Ită parte, membrii biroului comi-

teiului municipal de partid sint re
partizați cu răspunderi precise in
organizațiile de partid și unitățile
economice care se confruntă cu cele
mai mari dificultăți, sarcina lor
fiind aceea de a asigura, printr-un
sprijin concret, efectiv, îndrumarea
cadrelor de conducere, a consiliilor
oamenilor muncii în vederea găsirii
celor mai potrivite măsuri pentru
soluționarea pină la capăt a tuturor
problemelor. Acolo unde se remarcă
o experiență bună, care-și dove
dește- eficiența în practica de zi
cu zi, se organizează schimburi de
experiență cu participarea cadrelor
de partid și a celor din conducerea
colectivă din celelalte întreprinderi.
Asemenea acțiuni am organizat la

întreprinderea de conductori electrici
emailați, pe tema generalizării ex
perienței pozitive privind aplicarea
măsurilor din programele de perfec
ționare a organizării și modernizare
a proceselor de producție, la între
prinderea de prelucrare a lemnului
(urmărirea pe calculator a consumu
rilor de materii prime și materiale).
Cel mai recent a fost schimbul de
experiență organizat la întreprinde
rea „Electrocentrale" pe tema îm
binării răspunderii colective cu răs
punderea personală în actul condu
cerii".
EFECTELE UNUI AJUTOR ACOR
DAT LA TIMP. Ce înseamnă sprijin
concret, îndrumare nemijlocită ne-o
dovedește realitatea dintr-o între
prindere care se confrunta cu pro
bleme serioase înainte vreme — în
treprinderea „Electrocentrale". Uni
tate economică tinără, de o mare
importanță
pentru
desfășurarea
activității pe platforma industrială a
municipiului. întreprinderea trebuia
sprijinită substanțial pentru a intra
în cadența normală. în prim-planul
preocupărilor a fost pusă întărirea
muncii de partid într-o organizație
tînără, cu mai puțină experiență.
Acționîndu-se nemijlocit cu biroul
și comitetul de partid, cu activul de
aici, într-un timp scurt a fost întro
nat un real spirit de disciplină,
seriozitate și răspundere în desfășu
rarea activității politico-organizato
rice și educative, cu efecte benefice
asupra desfășurării procesului de
producție. Efectul ? O mobilizare

® Așezări dacice din sud-estul
Transilvaniei. pînă în urmă cu cîteva decenii>
cunoștințele de specialitate privind așezările dacice
din sud-estul Transilvaniei se bazau cu deosebire pe
datele furnizate de o serie de descoperiri intimplătoare ; pe temelia cercetărilor sistematice întreprinse
aici în ultima perioadă s-a putut cristaliza o imagine
mai aproape de realitate și despre viețuirea dacică în
această parte a țării. După cum aflăm de la dr. Szekely Zoltân, directorul Muzeului județean Covasna, s-a
constatat, astfel, că in secolele IV—III înaintea erei
noastre așezările dacice clin zonă, situate de regulă pe
terasele înalte ale unor riuri, erau neîntărite, precum
cele de la Angheluș, Cernat șl Turia. Forma locuințe
lor era pătrată, acestea fiind dotate cu o vatră de lut
lipită de unul dintre pereții casei. în secolele urmă
toare (II î.e.n. — I e.n.), tipul tradițional de așezări
își continuă existența, așa cum o învederează cerce
tările arheologice de la Sf. Gheorghe. Moacșa, Cernat
și Poian (din județul Covasna) ori cele de la Sălașuri
(din județul Harghita). Prezența populației autohtone
pe aceste locuri în timpul stăpînirii romane a fost con
vingător atestată de descoperirile de factură dacică
(îndeosebi ceramică) făcute în castrele romane din
zonă — la Comolău, Olteni. Boroșneu Mare și Brețcu
— ca și de vestigiile așezării dacice de la Filiași (da
tate în secolele II—III e.n.). Așa după cum subliniază
interlocutorul nostru, s-a perpetuat și în această epocă
forma locuinței dacice, același tip de casă păstrîndu-se
și în veacurile următoare la populația daco-romană
(săpăturile de Ia Reci și Sf. Gheorghe — Chilieni). în
zonă au fost identificate și cîteva fortificații dacice,
ridicate pe platouri mai înalte ori chiar pe vîrfuri de
munte (Zetea și Jigodin — în județul Harghita. Covas
na și Valea Cașinului — în județul Covasna): ele erau
prevăzute cu valuri de piatră ori ziduri ; sistemul de
fensiv era întărit de șanțuri. Săpăturile arheologice
s-au dovedit și in aceste cazuri tot atîtea ferestre des
chise spre fascinanta lume dacică, luminînd rădăcinile
sale puternice și adînci în pămîntul strămoșesc.

® O lucrare monografică despre
dadi liberi. Recent> a văzut lumina tiparului o
importantă monografie arheologică — „Văleni. O mare
necropolă a dacilor liberi"; apărută la editura „Juni
mea", ea este datorată muncii depuse in colaborare de
cercetătorii Ion Ioniță, de la Institutul de istorie și ar
heologie „A.D. Xenopol" din Iași, și Vasile Ursachi. de
la muzeul din Roman. Conf. univ. dr. D. Protase de
la Universitatea din Cluj-Napoca prezintă în rindurile
ce urmează această valoroasă lucrare : Aparținătoare
i
așezării dacice din apropiere (așezare cercetată, deo
I camdată, doar parțial), necropola de la Văleni (comu
na Borești, județul Neamț) este cea mai mare necropo
lă dacică cunoscută. Ea cuprinde 578 morminte (la care
se adaugă alte 28 situate la numai 150 m distanță) al
cătuind un monumental complex dacic a cărui cerce
tare va trebui continuată și valorificată integral pe
plan arheologico-istoric. Pe baza studiului amănunțit
al materialelor și situațiilor arheologice, precum și a
statisticilor întocmite de autori, rezultă că, din totalul
de 606 morminte descoperite și minuțios înregistrate,
fiecare in parte, un număr de 484 (80 la sută) sint de
incinerație și 122 (20 la sută) de inhumație. Mormintele
de incinerație conțin piese diverse de podoabă corporală
(cercei, inele, brățări, mărgele, pandantive) și vesti
mentară (fibule, catarame), cuțitașe de fier, ceramică
și, foarte rar, cîte un pahar de sticlă sau cite o mone
dă de argint sau bronz, uneori perforată și purtată cu
pandantiv. Mormintele de inhumație aparțin, toate,
unor copii. Pe baza obiectelor de inventar, a tipo
logiei ceramicii și a stratigrafiei, autorii au reușit să
dateze cele două necropole din prima jumătate a seco
lului II e.n. pină în a doua jumătate a veacului urmă
tor. O încadrare cronologică mai precisă, prin fixarea
mai exactă a începutului și stîrșitului înmormîntărilor.
se consideră a fi dificilă, dată fiind probabil puterea de
datare reală a fibulelor, monedelor (4 bucăți de la
împărații Domițian, Antoninus Pius, Septimius Seve
rus), a piese'or de podoabă din argint filigranat sau a
pandantivelor în formă de căldărușă din fier descope-

exemplară a colectivului la înfăptui
rea sarcinilor, aducerea întreprinde
rii pe locuri fruntașe pe ramură, cu
toți indicatorii realizați și depășiți.
Aceste modalități de lucru, la care
se adaugă și preocuparea pentru
mai buna funcționare a consiliului
oamenilor muncii, antrenarea orga
nizațiilor de masă și obștești, țin de
strategia pe termen lung in munca
de partid, ele avînd menirea de a
asigura un climat general de ordine
și disciplină, de angajare responsabi
lă a comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii la îndeplinirea sarcinilor
ce le revin, promovarea rapidă Și
eficientă a inițiativelor valoroase in
actul de conducere și, în general, in
viata colectivelor de muncă.

IMPLICARE CONCRETA — ÎN
FUNCȚIE DE RĂSPUNDERI — NU
GENERALĂ ! „Instruirilor periodice
cu cadrele de conducere — secretari
ai comitetelor de partid și directori
de întreprinderi — le-am dat și le
dăm un conținut instructiv-formativ
mai amplu, — preciza tovarășul
Augustin Aluaș, secretar cu proble
me organizatorice al comitetului mu
nicipal de partid — străduindu-ne să
asigurăm o circulație mai rapidă a
experiențelor pozitive. N-am avut și
nu avem în vedere substituirea răs
punderilor ce revin organelor și orga
nizațiilor de partid din întreprinderi,
consiliilor oamenilor muncii, pre
luarea atribuțiilor acestora, ci urmă
rim să determinăm o cît mai mare
implicare a organismelor respective
în viața întreprinderilor, să dezvol
tăm capacitatea lor de a acționa de
sine stătător, să le stimulăm încre
derea in forțele proprii".
Astfel, practica organizării analize
lor decadale asupra stadiului înde
plinirii sarcinilor de plan, cu parti
ciparea secretarilor de partid și
directorilor de întreprinderi, și-a do
vedit pe deplin eficiența. în acest
cadru se stabilesc măsuri diferențiate
pe fiecare unitate în parte, urmărindu-se ca organele de partid respec
tive, conducerile colective să fie
ținute permanent „în priză" cu pro
bleme esențiale care privesc îndepli
nirea planului la toți indicatorii.
„Acolo unde apar tendințe de rămînere în urmă — ne spunea tovarășul

rite în morminte. Din punctul nostru de vedere, aceas
tă datare mai largă apare acceptabilă, corespunzătoa
re in general materialului cu care se poate opera in
stabilirea cronologiei. Fără îndoială că perseverarea de
a determina mai îndeaproape limitele cronologice ale
întregului complex, pe decenii, era posibilă și legiti
mă, dar ea nu ar fi dus la o mai mare doză de certi
tudine. Oricum, se poate susține rezonabil că întregul
complex de la Văleni a avut o existență de cel mult
un secol și jumătate între perioadele menționate de
autori. Apartenența etnică dacică a celor 606 morminte
descoperite, ca și a așezării din apropiere, căreia ele
îi aparțin, este — după cum argumentat arată autorii —
în afara oricărei îndoieli. Chiar și în cazul morminte
lor de inhumație. 1. Iomță și V. Ursachi se pronunță
categoric și pe bună dreptate pentru atribuirea lor
populației dacice. Fără să insistăm asupra diferitelor
lucruri și aspecte de amănunt și relevind îndeosebi
ceea ce este pozitiv, se poate afirma fără ezitare că
cercetarea și înregistrarea meticuloasă a materialului
arheologic în teren, observarea atentă a obiceiurilor și
practicilor funerare, încadrarea tipologică și cronologi
că a obiectelor de inventar sepulcral cu ajutorul unor
hărți, planuri de situație și tabele sistematice sau alte
procedee tehnice moderne de studiu arheologic, ilus
trația extrem de bogată, metoda de lucru riguroasă și
temeinicia concluziilor fac din monografia de față o
lucrare capabilă să satisfacă din plin exigențele știin
țifice actuale. în același timp, prin abundența materia
lului documentar pus în circulație, ea oferă soluții
convingătoare unor întrebări arheologico-istorice, tare
persistă de multă vreme în literatura noastră de spe
cialitate. In ansamblu, monografia arheologică asupra
celor două necropole a dacilor liberi de la Văleni se
situează în sfera eforturilor depuse în țara noastră în
ultimele decenii spre a scoate la lumină pe cale ar
heologică și a valorifica la înaltă cotă științifică ves
tigiile dacilor liberi de la răsărit de Carpați, eforturi
încununate de succese remarcabile în cunoașterea tot
mai aprofundată a istoriei și civilizației oamenilor pămîntului. Prin publicarea prezentei monografii, con
cepută și realizată de doi specialiști de certă compe
tență în materie, se aduce o contribuție de incontesta
bilă valoare la reconstituirea trecutului istoric al ținu
turilor Daciei de la est de Carpați, integrate organic
în procesul etnogenezei românilor.
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Eugen TEGLAȘ
corespondentul „Scinteii

ÎN FORMAREA TINEREI GENERAȚII
ersonalitatea educatorului ? De
sigur, este o temă de veche re
flecție pedagogică și noi înșine
am stăruit asupra ei în mai multe
rînduri. Este adevărat că vîrsta fra
gedă, îndeosebi, are acută nevoie de
modele, iar copiii și tinerii le caută
pretutindeni, in viață, în cărți, în
filme. în biografiile „vedetelor" din
diverse domenii, in istorie și, nu in
ultimul rind, în personalitatea edu
catorului, fie acesta învățătorul, edu
catoarea, profesorul, pedagogul in
ternatului sau maistrul instructor.
Ne mai îndeamnă spre ideea de mo
del și faptul că fiecare formațiune
socială, de-a lungul istoriei, a impus
un anume tip de personalitate, ideal
spre care au tins oamenii mai mult
sau mai puțin conștient. Un model
uman a impus antichitatea, un altul
Renașterea, apoi civilizația capitalis
tă ,etc. Astfel de „paradigme" poar
tă. în același timp, pecetea specifi
cului național. Mai mult, sîntem
convinși, sufletul național constituie
un fundament on
tologic pe care nu
mai o educație
formală îl poate
neglija.
Noi vorbim as
tăzi de un model
uman pe măsura
timpului socialist
pe care îl trăim.
In strînsă corela
ție cu realitățile
construcției socia
liste
din
țara
noastră, cu trans
formările revolu
ționare din toate domeniile vie
ții econom ico-sociale, îndeosebi in
perioada de după Congresul al
IX-lea al P.C.R., beneficiind de te
zele și orientările secretarului gene
ral al partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, învățămîntul ro
mânesc și-a adîncit și consolidat
latura formativă, răspunzînd cerințe
lor crescînde ale societății — de
venind, astfel, un adevărat avanpost
al dezvoltării sociale. Integrarea pro
cesului instructiv-educativ cu cerce
tarea și producția, asimilarea orga
nică a celor mai noi cunoștințe știin
țifice și tehnice, deschiderea către
nou, modernizarea predării, a meto
dologiei didactice vorbesc elocvent
despre caracterul realist al învățămîntului de toate gradele din Româ
nia contemporană, destinat, așa
cum cere secretarul general al parti
dului, formării tinerelor generații de
constructori ai socialismului în patria
noastră. Acest amplu proces de mo
dernizare răspunde, desigur, unui
principiu esențial, acela al eficienței
imediate, verificate în practica vie
ții, a instrucției și educației pe care
tînărul o primește în școală. Avem
nevoie de personalități multilateral
pregătite, capabile să facă față nive
lului civilizației tehnice de azi și, fi
rește, de mîine. E însă un adevăr
consacrat că un asemenea mo
del uman nu se poate crea din
nimic sau la modul general, abstract,
cu „idei apriori", cum spunea Eminescu. Pedagogia românească de azi
are nevoie de „simț istoric", fiindcă
fundamentul personalității umane nu
poate fi căutat doar în tratate de mo
rală și. în coduri învățate pe de rost.
Acestea, singure, nu constituie o so
luție pentru un pedagog de vocație.
Știința ne-o dă instrucția prezentu
lui, dar sufletul — chintesența edu
cației — nu-1 aflăm decît în noi în
șine, în modelul de om pe care po
porul nostru l-a cristalizat din ve
chime. Cînd Eminescu a creat figura
lui Mircea cel Mare în celebra „Scri
soarea III", el n-a întrupat o convenție, ci o realitate profundă a omului acestui spațiu istoric, pe care
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numai superficialitatea educatorului
riscă s-o coboare la o „formă fără
fond". Unii dintre profesorii noș
tri. bine pregătiți științific, reu
șesc cel mai adesea să transmită
informații, dar uită, de multe ori, de
semnalul tras încă de Rabelais :
„Știința fără conștiință este ruina
sufletului". Niciodată umanitatea n-a
avut mai multă nevoie de conștiință
ca astăzi. Iar românii au întrupat
într-un înalt grad omenia, onestitatea, simțul dreptății și al ospeției, venind dintr-o matrice etni
că inconfundabilă, semn al unui
patriotism echilibrat și senin. Un pe
dagog care nu revarsă din preapli
nul ființei sale aceste calități poate
oare să constituie un veritabil model
pentru învățăceii săi ? După opinia
noastră, nici într-un caz. Cu o preci
zare : omul de omenie nu va să însemne toleranță a leneviei, a viciilor,
a indisciplinei — semne ale unui
egoism care duce la răsfăț și tendin
ță de trai ușor într-un viitor mai

pentru educația vie, realistă și își va
concentra eforturile in cunoașterea
personalității copilului, ajutîndu-1 pe
acesta să se cunoască, la rîndu-i. Și
nu-i suficient să-ți descoperi anumite
calități, aptitudini. Ele există în mă
sura în care sint puse la încercare.
Iar încercarea este munca. Spune-mi
ce și cit muncești ca să-ți spun cine
ești. Pentru aceasta, educatorul are
nevoie de timp. Pentru aceasta e
nevoie de perfecționarea planului de
invățămint și a programelor, pentru
a nu da naștere fenomenului de su
praîncărcare a elevilor. Dar, pe de
altă parte, se cuvine menționată aici
și atitudinea, puțin pedagogică, a
unor cadre didactice, care, luînd drept
pretext supraîncărcarea elevilor, pro
gramul zilnic aglomerat, se mulțu
mesc cu o atitudine „călduță", con
fortabilă, rutinieră, nu fac un efort
în plus de sistematizare a cunoștin
țelor, de evidențiere a esențialului în
lecțiile predate, efort atît de nece
sar pentru a-și orienta elevii în ori
zontul bogat de
cunoștințe, pentru
a se apropia mai
mult, cu grijă și
căldură umană, de
copiii încredințați
spre instrucție și
educație, pentru a
găsi și valorifica
aptitudini latente.
Nerespectarea
principiului onto
logic „Cunoaște-te
pe tine însuți" ar
duce la urmarea
de modele umane
și profesionale străine de personalita
tea copilului, alese îndeosebi de pă
rinți. Ciți absolvenți de liceu nu bat
la porțile unor facultăți pentru care
n-au chemare, eșuînd fie la exame
nul de admitere, fie după intrarea Ia
facultate ? Nu e mai puțin adevărat
că formele de orientare școlară și
profesională, moderne și în perma
nent proces de perfecționare, sînt fo
losite formal în unele școli, că acțiu
nile de orientare școlară și profesio
nală se reduc uneori Ia vizite puțin
concludente în licee și întreprinderi,
la o familiarizare insuficientă cu pro
filul, meseria aleasă sau cu exigențele
trecerii într-o nouă treaptă de învățămint. Efectele nedorite nu întîrzie,
în aceste cazuri, să apară : elevul a
muncit în zadar pentru o reușită
momentană, de teama de a nu
dezamăgi așteptările părinților și ale
profesorilor săi. Este munca înstrăi
nată de sine. E drept, tot munca i-a
arătat și de această dată ceea ce nu
este, dar prețul devine prea mare,
pentru că totul va trebui luat de la
început, pe cont propriu. Școala, în
cazul său, nu și-a împlinit datoria.
Sînt doar cîteva opinii pe care
le-am așternut pe hîrtie, incitat de
premisele propuse în materialul pu
blicat la începutul acestei dezbateri a
ziarului, sub titlul „Prin muncă,
pentru muncă", opinii izvorite din
propria-mi experiență și din dorința
de a participa la dialogul ce ni se
propune și care poate deveni deosebit
de folositor pentru oamenii școlii,
pentru munca lor. Căci școala, prin
cipal factor de cultură și civilizație,
cum a definit-o secretarul general al
partidului nostru, este răspunzătoare
de temeinica pregătire a viitorilor
constructori ai socialismului Și
comunismului, a oamenilor de
mîine în spiritul largului orizont
de cunoaștere și înțelegere a cerin
țelor vieții, realității și civilizației
contemporane.

Muncă
și personalitate
mult sau mai puțin apropiat.
Aceasta presupune a adăuga in
strucției dimensiunea culturii ade
vărate. Căci una fără alta nu sepoate, iar dacă se poate e spre pa
guba incalculabilă a viitorului nostru ca neam și civilizație, Două
leacuri întrevedea Eminescu : muncă și adevăr. Aceste elemente sint
stelele cardinale ale oricărei educații, fiindcă adevăr fără muncă nu este posibil, iar fără amîndouă — personalitatea umană însăși.
Cuvintele și învățăturile adînci ale
unor asemenea iluștri înaintași ro
desc cu adevărat numai în noul timp
al patriei. Acum a devenit o cerință
firească, obligatorie ca între vorbele
și faptele educatorului să existe un
echilibru dinamic. Profesorul tre
buie să constituie o pildă de mun
că vie în profesiunea căreia i s-a
dedicat. Secretul vocației sale va sta
în măiestria cu care va ști să tre
zească în elevi dorința de muncă
autentică. Aici, credem, se află no
dul gordian al procesului educativ :
este vorba de clipa părăsirii mode
lului „apriori" în favoarea transfor
mării lui în act educațional. Exis
tă. se știe, două tipuri de me
diere în devenirea oricărei persona
lități : externă și internă. In fond,
este vorba de model uman exterior
și interior. Don Quijote vrea să fie
ca alții, vrea să întrupeze idealul desăvîrșit al cavalerului medieval și
eșuează alergînd după himere. Dar
adevărul fiecăruia dintre noi trebuie
căutat în noi înșine. Acest exem
plu invocat de noi, luat din realitatea
literaturii, conține în esență o idee
pedagogică deosebit de prețioasă : nu
este suficient doar să-ti alegi modeluL ci trebuie să te cunoști bine
spre a putea servi modelul ales cu
propriile date și însușiri personale.
Cheia formării personalității a înțe
les-o marele înțelept grec Socrate :
„Cunoaște-te pe tine însuți". Și cum o
poți face ? Nu prin contemplație ste
rilă, nu îngurgitînd cunoștințe ab
stracte și idealuri potrivite altora, ci
învățînd. prin alții, să ajungi la tine
însuți. Pedagogul adevărat va opta

Theodor CODREANU
profesor,
Liceul „Cuza-Vodă" din Huși
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® „Pentru Unire - din toată inima!) Evenimentele anului 1918, încununate de isto
ricele hotărâri de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, *
s-au incrustat adine în inimile celor care le-au trăit,
păstrîndu-se vii și proaspete peste ani. Amintirile unor
participanți la Marea Adunare Națională din „cetatea
istorică a neamului românesc", trimise redacției de dr.
Paul Abrudan, dovedesc cu prisosință acest lucru. „în
ultima decadă a lunii noiembrie 1918 — nota la 2 mar
tie 1930 preotul Nicolae Ciugudean din Vingard (Alba)
— am organizat ținerea unei adunări generale, unde
s-a subscris hotărirea prin care se exprima dorința
unanimă a locuitorilor din Vingard de a se uni cu I
România. Cu acel prilej s-a format și o delegație de
45 persoane, care să reprezinte comuna la adunarea cea
mare de la Alba Iulia. Eu am fost însărcinat cu con
ducerea acestei delegații la forumul național. Pregăti
rea plecării la Adunarea Națională ne-a luat mai mul
te zile. Femeile au confecționat mai multe steaguri
tricolor, în timp ce bărbații pregăteau căruțele. în di
mineața zilei de 1 decembrie, am pornit spre Alba
Iulia. Pe drum am întîlnit alte numeroase delegații de
săteni. Ajunși în orașul de pe Mureș, ne-am așezat pe *
Cimpul lui Horea. Acolo (...) s-a dat citire Rezoluției
adoptate de forul oficial privind unirea Transilvaniei
cu România, pe care am aprobat-o în unanimitate, din
toată inima".
O a doua amintire aparține lui Nicolae Farcaș din
Pria — Sălaj și poartă mențiunea : „6 iunie 1948".
„în ultima decadă a lunii noiembrie 1918 a avut
loc adunarea tuturor locuitorilor, unde obștea po ■i
porului român, din îndemn propriu și fără nici o
silă sau ademenire din vreo parte, și-a exprimat do
rința nestrămutată de a se uni cu România, consemnind acest lucru în scris, în actul intitulat «Hotărirea
noastră». Apoi s-au făcut pregătirile de trebuință pen•
tru a participa la Adunarea Națională de la Alba Iulia.
Am procurat de la Cluj un steag tricolor, pe care l-am
înfășurat in jurul pieptului, sub cămașă, aducîndu-1 în
comună. Pentru a-1 vedea toți locuitorii, steagul a fost
arborat pe turla bisericii. Și prin aceasta voiam să
facem cunoscută dorința noastră de a ne uni într-o
singură țară cu frații de dincolo de Carpați. La 27
noiembrie s-a format o delegație din cinci persoane,
care să reprezinte comuna Pria la Adunarea Populară
de la Alba Iulia și anume învățătorul Matei, preotul
Ioan Olteanu, loan Farcaș, Pavel Gaga și semnatarul
acestor rînduri — Nicolae Farcaș. Peste două zile am
plecat cu căruța la Ciucea, de unde am luat trenul
spre Alba Iulia. Ajunși acolo, împreună cu mulțimea
zecilor de mii de români, sosiți din toate satele și ora
șele, ne-am îndeplinit mandatul, votind unirea Transil
vaniei cu România".
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Grupaj realizat de Silviu ACHIM

Nicolae Negrea, secretar cu proble
me economice al comitetului mu
nicipal — membrii biroului, potrivit
sarcinilor încredințate, împreună cu
comitetele de partid și conducerile
colective, acționează din timp pentru
înlăturarea neajunsurilor. Am avut
și cazuri cind problemele au depășit
oarecum posibilitatea soluționării lor
intr-un cadru mai restrins, doar la
nivelul comitetului de partid sau al
consiliului oamenilor muncii. Atunci
s-a organizat dezbaterea lor — a
sarcinilor de plan — cu întreg co
lectivul, cu activul de partid, s-au
stabilit măsurile care se impuneau,
inclusiv măsuri organizatorice la
nivelul comitetului de partid, al con
ducerii colective. Asemenea dezba
teri au avut loc pe
șantierele noiior
capacități de pro
ducție. de la în
treprindereai „Avicola",
I
întreprinderea
de
țevi,
întreprin
derea de antre
priză construcțiimontaj, care are
rămîneri în urmă la construcția de
locuințe".
Ca urmare a imprimării unui ase
menea stil de lucru angajant, res
ponsabil, la nivelul tuturor organe
lor și organizațiilor de partid, al
conducerilor colective din întreprin
deri, s-a făcut tot mai simțită creș
terea potențialului acestor organisme
de a interveni și soluționa la timp
și eficient problemele cu care se
confruntă în procesul de producție,
dar în primul rind capacitatea de a
organiza și conduce activitatea de
producție, de a mobiliza eforturile
colectivelor de muncă la îndeplini
rea în bune condiții a sarcinilor de
plan. Sint tot mai puține întreprin
derile care nu-și realizează planul
ca urmare a desfășurării unei munci
necorespunzătoare, restanțele înre
gistrate in unele cazuri ținînd de
unii factori obiectivi, cum ar fi
neritmicitatea în aprovizionarea tehnico-materială. De altfel, realizările
confirmă aprecierea de mai sus.
Astfel, în anul 1988 s-a realizat o
producție industrială mai mare cu
24,2 la sută față de 1985, aproape
cu aceleași capacități de producție.
Creșteri substanțiale s-au înregistrat
la producția de export, volumul ex
portului cu declarații vamale reali
zat pe relația devize convertibile în
1988 fiind mai mare de 2,4 ori față
de cel din anul 1987. Rezultate bune
s-au obținut în multe unități economice din municipiu și în primele
două luni din acest an.
în activitatea biroului comitetului
municipal de partid, a unora dintre
organele și organizațiile de partid
din subordine se mențin însă și
unele neajunsuri. Faptul că industria
municipiului a rămas datoare econo
miei naționale în anul trecut cu im
portante cantități de conductoare de
bobinaj, țevi laminate, anvelope,
camere de aer ș.a. a făcut obiectul
unei analize exigente în plenara cu
activul a comitetului municipal, pri
lej cu care a fost adoptat un pro
gram de măsuri riguros, menit să
asigure îndeplinirea planului pe pri
mul trimestru și pe întregul an 1939,
așa cum s-a cerut și în cuvîntarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, la recenta
consfătuire de lucru de la C.C. al
P.C.R.
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© O nouă scrisoare primită de
curind la redacție de la corespon
dentul voluntar Zaharia D. Ciulei
ne aduce vești despre înfățișarea
de azi a comunei Chitila, sectorul
agricol Ilfov. Astfel, numai în ul
timii doi ani, membrilor coopera
tori și celorlalți oameni ai muncii
din comună li s-au pus la dispo
ziție alte 200 apartamente noi, nu
mărul acestora depășind in prezent
700, Prin munca patriotică a cetă
țenilor s-au efectuat lucrări edilitar-gospodărești și de înfrumuse
țare a localității ce au însumat
peste 30 milioane lei, reprezentind
construcții, refaceri și întrețineri de
drumuri și străzi, plantații de ar
bori și arbuști, amenajări de zone
și spații verzi, extinderea rețelelor
de canalizare și de alimentare cu
apă potabilă. La parterul noilor
blocuri au fost date în folosință
noi unități comerciale și de pres
tări servicii, iar cu două luni în
urmă a fost pus în funcțiune pa
sajul rutier denivelat peste calea
ferată dintre Chitila și Dragomirești.
© Este de datoria fiecărui cetățean să manifeste grijă deosebită
pentru protejarea naturii, a me
diului înconjurător, să acționeze
cu hotărire Împotriva fenomene
lor de poluare. La aceste cerințe
se referă și corespondența sem
nată de Fiîip Mihali și alți săteni
din comuna Moisei, județul Maramureș. Semnalînd că apa riului
Vișeu, în zona municipiului Sighetu Marmației, devine deseori tul
bure. vîscoasă, de culoare cenușie
din cauza deversării repetate a
unor substanțe și ape reziduale de
la Exploatarea minieră Baia Borșa,
ei fac apel la conducerea unității
respective și la factorii locali com
petent! pentru a se pune capăt acestor fenomene de poluare și a
se păstra limpezi apele rîului.
Nădăjduim că semnalul lor va fi
recepționat de cei în cauză cu so
licitudinea cuvenită. Mai ales că
aceasta este o obligație legală.
• Colectivele de pe raza Regio
nalei de căi ferate Iași — ne scrie
corespondentul voluntar Ion Bîrsan — și îndeosebi cele de la Sec
țiile LI — Iași, L3 — Roman, L2
— Birlad, depourile de locomotive
și reviziile de vagoane Iași și Paș
cani etc. au început să expedieze
importante cantități de metale re
cuperate spre furnalele patriei.
Cantitățile de metale predate anul
trecut, și anume peste 15 240 tone
fier vechi, precum și mii de tone

de oxizi de plumb, cupru, alumi
niu, bronz etc., vor fi mult sporite
în acest an — s-au angajat oame
nii muncii din cadrul regionalei de
căi ferate respective.
© în zona Muscelului, pe cursul
superior al Rîului Tîrgului, O.J.T.Argeș are o bază puternică — Com
plexul Voina —, frumos loc de agrement pentru turiști,
sportivi,
unde se organizează tradiționale
serbări cîmpenești, concursuri tu
ristice, tabere sportive etc,, pre
cum și punct de plecare în
excursii în masivul Iezer-Păpușa
și mai departe în Făgăraș și Piatra
Craiului. „Numai că — ne semna
lează corespondentul voluntar Ion
Dobrescu din Cimpulung — din
toamna anului trecut, în urma
unor deplasări de teren de pe la
tura sud-vestică a muntelui Mu
șuroaiele, drumul de acces spre
Voina a fost blocat pe o porțiune

de aproape 300 m. Este de neîn
țeles faptul că pînă în prezent nu
s-a întreprins nimic pentru deblo
carea accesului spre Voina, unde
turiștii puteau ajunge cu autoca
rele sau cu mijloacele auto pro
prii. Se apropie sezonul estival și
este regretabil ca această frumoa
să zonă să fie scoasă vreme înde
lungată din circuitul turistic. Cu
atît mai mult cu cit în punctul cu
pricina este și marele șantier hi
droenergetic Rîușor, care dispune
de tot felul de utilaje în stare,
cum se spune, «să mute munții
din loc». Cred că printr-o bună
colaborare între întreprinderea de
drumuri și trustul de construcții
hidrotehnice drumul respectiv ar
putea fi deblocat și redat circuitu
lui turistic".
• Corespondentul voluntar îng.
Mihai Boghină, din Rîmnicu Vîlcea, se referă într-o recentă scri-

soare la eficiența activității unei
echipe de control al oamenilor
muncii din care face parte. „Re
venind după citeva luni, împreună
cu echipa de control, la Complexul
comercial Nord din municipiu, ne
relatează el, am constatat cu satis
facție că neajunsurile semnalate
anterior au fost analizate cu răs
pundere de conducerea I.C.S. „Ali
mentara", luindu-se măsuri de în
lăturare și prevenire a lor. Astfel,
s-a renovat și s-a asigurat o bună
funcționalitate centrului de vînzare a cărnii și laptelui, s-a pus in
funcțiune instalația de distribuire
a uleiului, s-a pus faianță pe pe
reții care erau deteriorați, s-a re
novat grupul sanitar, s-au reparat
și se asigură buna funcționalitate
a cîntarelor, s-a făcut ordine și
curățenie în interiorul și exterio
rul dulapurilor și lăzilor frigorifi
ce, precum și in rafturile și mesele
raioanelor de vinzare, s-au ordo
nat materialele în depozitul unită
ții. s-a asigurat personalului uni
tății echipamentul sanitar necesar
etc. Totodată, conducerea între
prinderii comerciale a luat măsuri
riguroase în cazul celor vinovați de
manifestările de indisciplină în ce
privește servirea cumpărătorilor
sau de lipsa de ordine și curățenie
ce a existat".
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• Comitetul județean Dolj al F.C.R. : Analizîndu-se
temeinic scrisoarea adresată ziarului de George
Ceaușu, tehnician piscicol la ferma Dunăreni din ca
drul întreprinderii piscicole Calafat, în legătură cu
unele neajunsuri din activitatea acestei unități, s-au
luat următoarele măsuri :
a) La indicația secretariatului comitetului județean
de partid, secția pentru probleme de agricultură și
consiliul județean al industriei alimentare vor acorda
sprijin sistematic consiliului oamenilor muncii din
întreprinderea piscicolă Calafat pentru mai buna or
ganizare a procesului de producție, reeșalonarea sar
cinilor de plan aferente anului curent pe subunități,
ferme și formații de lucru, ridicarea nivelului de cali
ficare și perfecționarea pregătirii profesionale a per
sonalului muncitor, întărirea ordinii și disciplinei in
producție.
b) Biroul Comitetului orășenesc de partid Calafat a
analizat recent stilul și metodele de muncă ale birou
lui organizației de bază și consiliului oamenilor mun
cii din întreprinderea piscicolă, fiind atenționați se
cretara organizației de partid și directorul unității în
legătură cu neajunsurile și lipsurile semnalate în ac
tivitatea economico-productivă și politico-ideologică
în anul 1988.
c) A fost solicitată conducerea Centralei peștelui și
pescuitului să acorde un sprijin mai eficient între
prinderii piscicole Calafat pentiu rezolvarea proble
melor legate de aprovizionarea cu unele materiale și
furajarea corespunzătoare a peștelui din crescătorii.
d) Adunarea generală a organizației de bază din
ferma piscicolă Dunăreni a analizat în mod critic
activitatea educativă din unitate, comportarea comu
niștilor și a celorlalți oameni ai muncii din fermă și
de la atelierul de semiconserve, modul în care aceștia
se implică în rezolvarea problemelor de producție,
inclusiv aportul semnatarului scrisorii ca membru al

biroului organizației de bază și propagandist în cadrul
invățămintului politico-ideologic de partid.
• Comitetul executiv al Consiliului popular al ju
dețului Constanța : Ca urmare a verificărilor efec
tuate in comuna Valu lui Traian, pe baza sesizării
primite din partea „Scînteii", s-a constatat că Vasile
Burcea, vicepreședintele biroului executiv al consiliu
lui popular din această localitate, și-a construit un
garaj in curtea locuinței, fără autorizație de construc
ție, încâlcind astfel prevederile legii. S-a dispus de
molarea garajului și sancționarea celui in cauză. Con
cluziile rezultate în urma controlului au fost dezbă
tute în ședința biroului executiv al consiliului popu
lar comunal, fiind stabilite măsuri pentru întărirea
disciplinei in construcții, creșterea exigenței și fermi
tății în aplicarea și respectarea prevederilor legale.
• întreprinderea de transporturi auto Neamț : Pro
punerea făcută în scrisoarea adresată ziarului de a
se înființa o cursă de autobuz cu plecare dimineața
spre Tg. Neamț din satul Boiștea, comuna Petricani,
s-a dovedit a fi întemeiată. Motiv pentru care propu
nerea respectivă a și fost pusă in aplicare :
autobuzul pleacă din Tg. Neamț la ora 22 și se îna
poiază din Boiștea la ora 5,45.
© Comitetul comunal de partid Hemeiuși, județul
Bacău : Tncepînd din luna martie a.c., o echipă de lu
crători de la întreprinderea județeană de producție
industrială și prestări servicii va începe reparația
morii de apă din comună, care va fi pusă în func
țiune pină la sfîrșitul lunii mai. Din cauza deficitului
de apă, moara va funcționa cîte două zile la două
săptămîni, în restul timpului sursa de apă fiind folo
sită numai pentru funcționarea microhidrocentralei
din zonă.
Rubrică realizată de Glucorghe PARVAN
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Cu prilejul prezentării
scrisorilor de acreditare
*

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
In numele guvernului și poporului indian, precum și al meu personal,
doresc să vă mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră de felicitare adresat
cu ocazia zilei republicii.
Vă rog să acceptați cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea
dumneavoastră, precum și pentru progresul și prosperitatea poporului
român prieten.

RAMASWAMY VENKATARAMAN

Ambasadorul Republicii Peru
(Urmare din pag. I)
Inmînind scrisorile de acreditare,
ambasadorul Guillermo Gerdau O
Connor a transmis președintelui
Nicolae Ceaușescu. din partea pre
ședintelui Republicii Peru. Alan
Garcia Perez, salutări cordiale. Îm
preună cu urări de sănătate si feri
cire. de bunăstare și prosperitate
pentru poporul român.
In cuvîntarea prezentată de amba
sador sint evocate relațiile tradițio
nale de prietenie dintre România și

Peru si se exprimă dorința ca aces
tea să se dezvolte continuu. în in
teresul celor două țări și popoare.
Primind scrisorile de acreditare,
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a transmis președintelui Republicii
Peru urări de sănătate si fericire
personală, de pace și progres pentru
poporul peruan.
în cuvîntarea de răspuns a tova
rășului Nicolae Ceaușescu se eviden
țiază evoluția ascendentă a raportu
rilor de conlucrare dintre România
și Peru, posibilitățile existente pen-

Președintele Republicii India

tru intensificarea si dezvoltarea în
continuare a relațiilor politice, eco
nomice, tehnico-știintifice. culturale
dintre cele două țări, in folosul re
ciproc, al cauzei păcii și înțelegerii
în lume.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
urat noului ambasador deplin succes
în misiunea ce i-a fost încredințată
si l-a asigurat de sprijinul Consiliu
lui de Stat, al guvernului si al său
personal.

Ambasadorul Norvegiei
(Urmare din pag. I)
înmînînd scrisorile de acredi
tare,
ambasadorul
Knut
Elias
Taraldset a transmis președintelui
Nicolae Ceaușescu din partea rege
lui Olav V al Norvegiei un mesaj
de prietenie și cele mal bune urări
de sănătate, iar poporului român
progres și prosperitate.
In cuvîntarea prezentată de am
basador se relevă relațiile de
colaborare dintre România și Nor
vegia, potențialul economic al celor
doua țări, care oferă condiții pentru

amplificarea continuă a conlucrării
bilaterale.
Primind scrisorile de acreditare,
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a adresat regelui Norvegiei un salut
cordial și urări de bunăstare și fe
ricire pentru poporul norvegian.
Animați de dorința de a dezvolta
in continuare relațiile de colaborare
dintre România și Norvegia — se
subliniază in cuvîntarea de răspuns
a președintelui Nicolae Ceaușescu —
considerăm că există numeroase
posibilități de sporire substanțială a
schimburilor comerciale, de extin-

dere a cooperării economice, tehnico-științifice,
culturale și în alte
domenii dintre cele două țări, pe
baza principiilor deplinei egalități
în drepturi, respectului independen
tei și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne și
avantajului reciproc.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
adresat noului ambasador succes în
îndeplinirea misiunii încredințate și
l-a asigurat de întregul sprijin al
Consiliului de Stat, al guvernului și
al său personal.

Ambasadorul Republicii Orientale a Uruguayului
(Urmare din pag. I)
înmînînd scrisorile de acreditare,
ambasadorul Domingo Schipani a
transmis
președintelui
Nicolae Ceaușescu un salut și urări
de fericire personală, de prosperitate
pentru poporul român din partea
președintelui Republicii Orientale a
Uruguayului, Julio Maria Sanguinetti.
în cuvîntarea prezentată de am
basador sint evidențiate relațiile
tradiționale statornicite între Româ
nia și Uruguay și este exprimată
dorința de a dezvolta in continuare
colaborarea bilaterală, în diverse
domenii de interes comun.

Primind scrisorile de acreditare,
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a transmis președintelui Republicii
Orientale a Uruguayului un salut
prietenesc și cele mai bune urări de
succes in activitatea sa, iar poporu
lui Uruguayan urări de prosperitate
și pace.
în cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, apreciindu-se bunele relații de priete
nie și colaborare dintre cele două
țări, se arată că dialogurile și con
vorbirile româno-uruguayene la di
ferite niveluri vor duce la identi
ficarea de noi posibilități în vederea
extinderii acestor raporturi, atît pe
plan bilateral, cît și în sfera vieții

internaționale, spre binele și pros
peritatea celor două popoare, colabo
rării, progresului și păcii în lume.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
urat noului ambasador succes deplin
în întreaga activitate și l-a asigurat
de sprijinul Consiliului de Stat, al
guvernului și al său personal.

★

La solemnitățile prezentării scri
sorilor de acreditare și la convorbi
rile care au avut loc cu acest prilej
au participat Aurel Duma, ministru
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII
-ÎN FUNCȚIUNE LA TERMEN!
(Urmare din pag. I)
eforturile comune depuse atît de
proiectantul general — Centrul de
inginerie tehnologică și proiectări
pentru construcții de mașini Bucu
rești — cît și de proiectantul de spe
cialitate. Institutul de cercetări și
proiectări pentru sectoare calde din
Capitală.
— Din cite am putut observa, con
structorii au aici pe șantier impor
tante forțe umane și mijloace meca
nice. Sint ele suficiente pentru a
menține un ritm înalt de lucru ?
— Considerăm că da. Aminteam de
mobilizarea deosebită a constructo
rilor. Dar trebuie să adaug că și ce
lelalte unități, respectiv întreprinde
rea „Independența" Sibiu, Combina
tul de utilaj greu din Cluj-Napoca,
întreprinderea de rulmenți Bîrlad,
Antrepriza de construcții, reparații
cuptoare și transporturi Blejoi au re
partizat pe șantiere echipe și brigăzi
complete, care lucrează in schimburi

prelungite, fapt care ne dă garanția
că putem menține și chiar spori rit
mul actual de lucru.
Deci pe șantierul întreprinderii de
rulmenți grei din Ploiești se mun
cește în ritm susținut, cu eficiență.
Este un fapt pozitiv, mai ales că, nu
o dată pînă acum, această investiție
a întîmpinaț destule dificultăți. Rit
mul de lucru actual atestă capacita
tea organizatorică și de mobilizare a
constructorilor și furnizorilor, ceea
ce face cu atît mai necesară alinie
rea proiectanților la aceste eforturi
insistente. Ne referim concret la ne
cesitatea ca proiectantul general să
urgenteze trimiterea documentației
finale pentru presa de 2 000 tone
forță, a proiectelor pentru telefonie,
dispecerat și televiziune industrială.
Poate părea că este vorba de un amănunt, în raport cu amploarea lu
crărilor executate pînă acum. Așa o
fi, numai că amănuntul în discuție
este extrem de important pentru
buna funcționare a obiectivului.

Pe șantierul unității de microproducție a Institutului

'.................................. *.......

—---- -- ------------- w---------------------------------------------- -

central de cercetări metalurgice din București

0 construcție nu se înalță numai
cu... angajamente
Noile capacități de producție din
cadrul Institutului de cercetări me
talurgice București reprezintă la ora
actuală una dintre cele mai impor
tante și complexe investiții din Ca
pitală. Trebuie subliniat faptul că
dezvoltarea acestei veritabile unități
de microproducție destinate realiză
rii unor materiale necesare înfăptui
rii unor programe prioritare din eco
nomie a fost inițiată cu aproape doi
ani și jumătate in urmă de către
conducerea partidului, iar primul ei
termen de punere în funcțiune —
mai 1988 — a expirat. Din păcate, lu
crările sint și în prezent mult ră
mase in urmă.
Cauzele acestei nedorite restanțe
sint multiple. Pe de o parte, pro
iectarea obiectivului nu este nici în
momentul de față terminată, fiind
asigurată numai circa 80 la sută din
documentația de execuție. Pe de
altă parte, atît constructorii, cît și
furnizorii de utilaje tehnologice nu
și-au respectat contractele încheiate
și programele de lucru stabilite. Iar
imaginea pe care o oferă astăzi șan
tierul demonstrează din plin acest
lucru.
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Q Dacă construcția forjei este
practic încheiată, în schimb lipsesc
fundațiile pentru utilaje. E drept, la
ele se lucrează, dar cu mare întîrziere față de grafice. în secția pen
tru prelucrări la rece eforturile sint
concentrate acum asupra lucrărilor
de închidere și aferente montării lu
minatoarelor. Dar, ca și în prima
hală, lipsesc fundațiile pentru ma
șini și echipamente tehnologice.
Nu s-ar fi ajuns la o asemenea
intirziere dacă Antrepriza de con
strucții industriale Băneasa din ca
drul Centralei de construcții indus
triale București — executantul lu
crării — ar fi luat măsurile tehnice
și organizatorice cerute de o investi
ție de asemenea amploare. Nu s-a
procedat așa și în consecință de pe
șantier au lipsit în unele perioade
de timp importante efective de mun
citori calificați — dulgheri, zidari,
fierar-betoniști — aprovizionarea
punctelor de lucru s-a făcut cu mare
greutate, asigurarea prefabricatelor,
betonului, cărămizilor constituind
o permanentă sursă de dificultăți.
In sfîrșit, nici mijloacele mecanice
repartizate acestor lucrări nu au fost

asigurate la nivelul necesarului im
pus de ritmul prevăzut de lucrările
stabilite prin grafice. Cumulate, toa
te aceste serioase minusuri din acti
vitatea constructorilor au dus la for
marea pe șantier a unui stoc deloc
neglijabil de utilaje nemontate.
9 La rîndul lor, nici furnizorii de
utilaje nu și-au îndeplinit obligațiile
asumate. Este cazul Combinatului de
utilaj greu Iași, întreprinderii „Pro
gresul" Brăila, întreprinderii de uti
laj greu Craiova, întreprinderii de
panouri și tablouri electrice Alexan
dria, întreprinderii de celule prefa
bricate Băileștl, datoare și în prezent
cu volume importante de mașini și
echipamente, care ar fi trebuit să se
afle de mult timp pe șantiere. In
același timp, beneficiarul, ministerul
de resort au datoria să clarifice
neîntîrziat toate problemele legate
de proiectarea și comandarea utila
jelor necesare de pe întregul flux de
fabricație al noilor capacități ce ur
mează a fi puse in funcțiune.
Așadar, o investiție deosebit de
importantă, pentru care au fost alo
cate fonduri financiare și mijloace
materiale considerabile, se află in
tr-un stadiu de execuție evident
necorespunzător. Despre greutățile
cu care se confruntă acest șantier am
vorbit. Ele sînt rezultatul nemijlocit
al stilului defectuos de organizare și
conducere a lucrărilor, adoptat de
factorii răspunzători de soarta nou
lui obiectiv de investiții. Pentru că,
aici, se țin cu regularitate ședințe de
comandament, în cadrul cărora sînt,
de asemenea, stabilite cu regularitate
programe de lucru și grafice cu ter
mene fixe de predare a lucrărilor și
livrare a utilajelor. Dar, de multe
ori, aceste măsuri bune, în sine, nu
sînt urmate de fapte. Angajamentele
se dovedesc a fi formale, luate une
ori în necunoștință de cauză și nu
întîmplător aceleași vechi probleme
sînt readuse sistematic în discuție.
Este evidentă lipsa de răspundere a
celor desemnați să ducă la îndepli
nire măsurile adoptate, îngăduința
de care dau dovadă ceilalți factori
angajați in realizarea acestei investi
ții față de repetatele încălcări ale
angajamentelor asumate.
Or. noul obiectiv nu poate fi con
struit cu vorbe rămase fără acoperi
re, cu angajamente formale. Conclu
zia este cit se poate de limpede.
Pentru ca șantierul Institutului de
cercetări metalurgice să iasă din
„conul de umbră" în care se află
este nevoie de o radicală schimbare
a stilului și metodelor de muncă fo
losite atît de constructori și furni
zori, cît și de beneficiar. O cer Im
portanta deosebită a acestui obiec
tiv, interesele economiei naționale.
Sondaj realizat de

CrisHan ANTONESCU
Ion MARINESCU
Gheorqhe IONIȚĂ

Cronica

zilei

Cu prilejul încheierii misiunii în
țara noastră, ambasadorul Republi
cii Ecuador la București. Filoteo
Samaniego Salazar, a oferit, marți,
o recepție.
Au luat parte membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Exter

CU PRILEJUL ZILEI DE 8 MARTIE
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII

Adunarea festiva din Capitală
Marți după-amiază a avut loc, în
Capitală, adunarea festivă dedicată
zilei de 8 Martie — Ziua internațio
nală a femeii.
Adunarea a fost organizată de
Consiliul Național al Femeilor, Con
siliul Culturii și Educației Socialiste,
Consiliul Central al Uniunii Generale
a Sindicatelor din România, Comi
tetul Central al Uniunii Tineretului
Comunist, Consiliul Național al
Organizației Pionierilor.
La adunare au participat Lina
Ciobanu, Miu Dobrescu, Constantin
Olteanu,
Suzana
Gâdea,
Ana
Mureșan, Barbu Petrescu, primsecretar al Comitetului municipal
București al P.C.R., Poliana Cristescu,
secretar al C.C. al U.T.C., președin
tele Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor, reprezentanți ai
unor organizații de masă și obștești,
activiști de partid și de stat, femei
din întreprinderi și instituții bucureștene.
Au luat parte soții ale unor șefi de
misiuni diplomatice acreditați la
București.
Despre
semnificația
zilei
de
8 Martie a vorbit tovarășa Ana
Mureșan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., președinta Consiliului Na
țional al Femeilor.
Adunarea s-a constituit într-o pu
ternică manifestare a devotamentu
lui nețărmurit al femeilor din țara
noastră față de partid, patrie și
popor, a hotărîrii lor nestrămutate
de a-și consacra întreaga putere de
muncă și creație înfăptuirii istorice-

lor hotărîri ale Congresului al
XIII-lea și Conferinței Naționale ale
partidului.
Participantele la adunare au dat
glas sentimentelor de deosebit
respect, profundă stimă și aleasă
recunoștință pe care milioanele de
femei din țara noastră le nutresc
față de partid, față de secretarul său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
cel mai iubit fiu al națiunii noastre,
A fost pregnant relevată contribuția
hotăritoare a secretarului general al
partidului la elaborarea și înfăptui
rea politicii de dezvoltare multila
terală a patriei, la obținerea mărețe
lor realizări ale poporului român in
perioada inaugurată de cel de-al
IX-lea Congres ăl P.C.R. — cea mai
bogată și mai rodnică in împliniri in
ansamblul grandioasei opere de
construcție a noii orinduiri — „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
In numele milioanelor de femei
din România s-a adus și la această
sărbătoare un vibrant omagiu vieții
și activității creatoare a tovarășei
Elena Ceaușescu, militant de frunte
al partidului și statului, strălucită
personalitate a științei, care aduce o
contribuție de seamă la elaborarea
și înfăptuirea politicii interne și
externe a partidului, la înflorirea
continuă a României socialiste.
Puternic mobilizate de insuflețitoarele îndemnuri adresate de secre
tarul general al partidului tuturor
oamenilor muncii, de a face totul
pentru ridicarea calității și eficien
ței întregii activități economico-sociale, femeile din patria noastră

și-au exprimat și cu acest prilej
hotărirea de a dovedi prin munca și
realizările de zi cu zi că activitatea
lor se ridică la inălțimea marii încre
deri ce le-a fost acordată de partid
și de popor, personal de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
angajamentul de a obține succese cit
mai mari în toate domeniile, rezul
tate demne de cinstirea marilor eve
nimente politice ce vor avea loc în
acest an — Congresul al XIV-lea al
partidului și sărbătorirea împlinirii
a 45 de ani de la înfăptuirea actului
istoric de la 23 August 1944.
In numele milioanelor de femei
din țara noastră, participantele la
adunare au dat o înaltă apreciere
politicii externe a partidului și
statului nostru, inițiativelor, propu
nerilor și acțiunilor președintelui
. .
Nicolae Ceaușescu pentru înfăptuirea
dezarmării, in primul rind a dezar
mării nucleare, pentru apărarea
dreptului suprem al popoarelor la
viață, pace, independență și liber
tate.
In încheierea adunării, Intr-o
atmosferă însuflețitoare, participan
tele au adresat o telegramă TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
SECRETAR GENERAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN, PRE
ȘEDINTELE REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMÂNIA.

★

Adunarea festivă s-a Încheiat cu
un spectacol de gală susținut de
formații artistice și soliști din
Capitală.
(Agerpres)

MANIFESTĂRI ÎN JUDEȚE
Cu prilejul zilei de 8 Martie —
Ziua internațională a femeii —, în
municipiile reședință de județ și în
alte localități din țară au avut loc
adunări festive și alte manifestări
politico-educative și cultural-artis
tice. în cadrul cărora a fost oma
giată activitatea femeilor din pa
tria noastră, contribuția lor deose
bită la înfăptuirea. împreună
cu
întregul popor, a mărețelor obiec
tive de edificare a socialismului pe
pămintul României.
Participantii la adunările festive
au
adresat
tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, telegrame în care
sînt exprimate sentimentele de înal
tă prețuire, stimă și recunoștință
pe care milioanele de femei din
țara noastră le nutresc fată de con
ducătorul partidului și statului. fată
de tovarășa Elena Ceaușescu, depli
na lor adeziune la politica inter
nă și externă a Partidului Comu
nist Român,
Totodată, telegramele reafirmă an
gajamentul femeilor de a munci
fără preget pentru înfăptuirea cu
succes a Programului de edificare a
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre
comunism, întimpinînd cu noi și re
marcabile realizări Congresul al
XIV-lea al partidului și cea de-a
45-a aniversare a victoriei revolu
ției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă
de la 23 August.

La centrele de cultură și creație
„Cîntarea României", în școli, case
ale pionierilor și șoimilor patriei, uni
tăți sanitare, din orașele și comunele
județului Argeș, s-au desfășurat sim
pozioane, expuneri, dezbateri avînd
ca temă „Epoca Nicolae Ceaușescu —
epoca afirmării plenare a femeii în
viața social-politică și economică a
patriei", „Rolul activ al femeii în so
cietatea românească contemporană",
urmate de spectacole cultural-artisti
ce. La biblioteci și librării au fost or
ganizate expoziții și vitrine de carte
avind drept generic „Femeile din
România în marea operă de edificare
a societății socialiste multilateral dez
voltate". iar la cinematografe au fost
proiectate filme documentare cu
tema „Femeia în viața politică, eco
nomică. științifică și cultural-artistică a societății noastre".
In județul Iași, Ziua internațională
a femeii a fost marcată prin nume
roase manifestări cu caracter pollticoeducativ. în cadrul cărora a fost re
levată contribuția femeilor din țara
noastră la dezvoltarea social-economică a patriei. La Teatrul pentru co
pii și tineret „Luceafărul" a fost des
chisă o expoziție de carte social-poli
tică. in cadrul căreia sînt prezentate
la loc de cinste lucrări din vasta
operă teoretică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, volume din creația
științifică a tovarășei Elena Ceaușescu.
La centrele de cultură și creație „Cîn-

tarea României" ale întreprinderilor
„Țesătura" și „Moldova" din Iași, „In
tegrata de in", de tricotaje și perdele
„Șiretul" din Pașcani au avut loc ex
puneri cu tema „Rolul femeii în so
cietatea socialistă", iar la Complexul
muzeistic din Iași a fost organizată
expoziția de pictură „Culorile primă
verii".
In sălile Muzeului de artă din
Cluj-Napoca s-a deschis salonul de
primăvară „Femina",
tradițională
manifestare organizată de comitetele
județean și municipal ale femeilor.
Aducînd un cald omagiu femeilor
din întreaga țară, salonul prezintă
un sugestiv bilanț al muncii femei
lor din municipiul de pe Someș, al
activității lor pline de hărnicie și
dăruire puse în slujba progresului
multilateral al patriei. în cadrul sa
lonului sînt prezentate noi modele
de confecții și tricotaje, țesături. în
călțăminte,
obiecte de menaj, de
podoabă, cosmetice, create în ulti
ma perioadă în unitățile de profil
din județ.

Centrul de creație și culțură „Cîn
tarea României" al municipiului
Craiova a găzduit simpozionul cu
tema „Noul statut social al femeii
în România socialistă", urmat de
spectacolul omagial „Din toată ini
ma". iar în sala „Constantin Brâncuși" a fost organizată expoziția de
artă plastică „Omagiu femeii". Ma
nifestări asemănătoare au avut loc la
Segarcea, Filiași, Poiana Mare, Ca
lafat, Dăbuleni, Bîrca, Melinești,
Brădești, în numeroase alte localități ale județului Dolj.
„Femeia — prezență activă în
viata economică și social-culturală a

ci nem a
O Femela — prezență marcantă in
creația cinematografică. Promisiuni :
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15;
17 ; 19
9 De ce are vulpea coadă : CIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
FLOREASCA (33 29 71) — 9;; 11; 13;
15; 17; 19
0 Temerarii de la scara doi -9:11;
13, Expediția — 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 38)
O Fata Morgana : GRIVIȚA (17 03 58)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
O Chirița in lași : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19
© Evadarea : DACIA (50 35 94) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
© Secretul lui Bachus s DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15: 17; 19
® Moromeții : POPULAR (35 15 17) —
15; 18
© Mari regizori, mari actori : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 1S.J5: 17,30; 19,45
© Unde este un „nofelet" 7: SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
© Oricare fată iubește un băiat: FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17;

patriei". „Rolul crescînd al femeii în
dezvoltarea și înălțarea patriei pe noi
culmi de progres și civilizație" au
fost temele unor simpozioane, expu
neri și dezbateri organizate la între
prinderea de tricotaje și Filatura de
lină din Miercurea-Ciuc, întreprin
derea de stofe de mobilă din Gheorgheni, de tricotaje din orașul Toplița, precum și în alte unități econo
mice din județul Harghita. Așezămintele culturale și ăuburile „Fe
mina" din Miercurea-Ciuc. Odorhei,
Toplița și Cristur găzduiesc expoziții
din creația tehnico-științifică a , fe
meilor din județ, expoziții de artă
plastică și populară, de fotografii cuprinzînd imagini din viața și activi
tatea femeilor. Centrele de cultură și
creație artistică „Cîntarea României",
precum și numeroase școli au găz
duit spectacole cultural-artistice, 11terar-muzicale, precum și recitaluri
de poezie patriotică.
Zilei de 8 Martie l-au fost dedi
cate numeroase manifestări politicoeducative și cultural-artistice și în
județul Teleorman. La Centrul de
creație și cultură al orașului Alexandria au fost prezentate expuneri
despre concepția partidului nostru,
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu
privire la locul și rolul femeii în
actuala etapă a construcției socia
liste, au fost deschise expoziții de
carte social-politică și de creație
tehnico-științifică. Expuneri șl sim
pozioane consacrate aceluiași eveni
ment au avut loc, de asemenea, în
orașele Videle, Roșiori de Vede,
Turnu Măgurele, Zimnicea.

(Agerpres)

19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13;
15; 17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 9;
11; 13; 15; 17: 19
O Destin tragic : FAVORIT (45 31 70)
— 9; II; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19
© Zece negri mititel : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 12; 15; 18
O Călătorie peste mări :
TIMPURI
NOI (15 61 10) — 9; 12; 15; 18
0 Cine ești, călărețule? : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Sonata
Kreutzer :
COTROCENI
(81 63 88) — 15; 18

teatre
• Teatrul Național
(14 71 71, Sala
mare) : Poveste din Hollywood — 18 ;
(sala Amfiteatru) : Torquato Tasso —
18 ; (sala Atelier) : Act venețian — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de
pian Dana Borșan (Haydn, Chopin,
Prokofiev, Beethoven, Liszt) — 18
• Opera Română (13 18 57) : Bărbierul
din Sevilla — 18

ne, reprezentanți ai unor instituții
centrale, oameni de cultură și artă,
ziariști.
Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră,
alți membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

MUREȘ : Producție

suplimentară
Situind în centrul activității lor
aplicarea ritmică a tuturor măsu
rilor prevăzute in programele de
organizare și modernizare a pro
ducției, colectivele de oameni ai
muncii din industria județului Mu
reș au obținut, in acest an. însem
nate succese în întrecerea socialis
tă. Astfel, pe baza aplicării unor
noi tehnologii de fabricație și or
ganizării științifice a producției la
fiecare loc de muncă, s-au reali
zat și pus la dispoziția economiei
naționale. în plus față de sarcini
le de plan, 78 mașini automate de
țesut, produse ale industriei elec
trotehnice, 2 300 tone carbid, peste
8 000 tone îngrășăminte chimice cu
fosfor și potasiu. 1 750 mc prefa
bricate din beton-armat, 650 mc
cherestea din fag și rășinoase.
355 000 cărămizi și blocuri cerami
ce, mobilier și ceramică de menaj.
(Ghcorghe Giurgiu).

t
19,00 Telejurnal
19,25 Tezele șl orientările formulate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu —
program de muncă și acțiune revo
luționară. Cooperativizarea agricul
turii, măreață înfăptuire a con
strucției socialiste — documentar
(color)
19.50 Omagiu femeilor țării. Documentar
(color)
20.10 Din inimă cinstire femeilor patriei.
Spectacol llterar-muzical-coregrafic (color)
21.10 înalta răspundere patriotică, revo
luționară a tineretului pentru vii
torul României.
21,30 Melodii de neuitat (color)
21.50 Telejurnal

Informații sportive
SCIII. întrecerea de fond din cadrul
Jocurilor Mondiale Universitare de
iarnă de la Sofia a programat marți,
pe pîrtia de pe muntele Vitoșa,
proba feminină de 5 km cîștigată
de Ina Kuemmel (R. D. Germană),
cu timpul de 14’36”6/10 Pe locul doi,
la numai o zecime de secundă de
învingătoare, s-a situat Elena Kasirskaia (U.R.S.S.), iar locul trei a
fost ocupat de coechipiera sa Elena
Sedletskaia — 14’44”2/10. Sportiva
româncă Mihaela Cîrstoi a fost cro
nometrată în 15’46”3/10.
în concursul de schi alpin, pro
ba feminină de slalom special a re
venit Natașei Bokal (Iugoslavia),
înregistrată în cele două manșe cu
timpul de l’29”31/100, urmată de
Monica Borsottl (Italia) — 1’29”55/
100 și Heidi Dahlgren (S.U.A.) —
U29”87/100.
FOTBAL. în cadrul campionatului
diviziei A, astăzi se vor disputa trei
meciuri, contînd pentru etapa a
19-a: Dinamo — F.C. Farul Constan
ța (stadionul Dinamo) ; Corvinul
Hunedoara — Steaua și Universitatea
Cluj-Napoca — Victoria București.
Partidele vor începe la ora 15,30.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul cuprins intre 8 martie (ora
20) — 11 martie (ora 20). în țară : Vre
mea va fi schimbătoare, iar cerul va
prezenta Jnnorâri mai accentuate In pri
ma zi in nordul și estul țării șl va fi
temporar noros în rest. Precipitații
slabe, îndeosebi sub formă de ploaie,
vor cădea la începutul intervalului în
nordul și estul țării, apoi izolate și în
celelalte regiuni. Vîntul va sufla slab
pînă la moderat. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între minus 5 și plus 5
grade, iar maximele în general între 8
șl 16 grade. Noaptea și dimineața se va
produce ceață, îndeosebi In vestul șl
centrul țării.

© Teatrul de operetă (13 63 48) 1 Vic
toria și al el husar — 18
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, (14 75 46) :
Trenurile mele — 18 ; (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) ; Clinele grădinaru
lui - 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : o femeie
drăguță cu o floare și ferestre spre
Nord — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Noap
te bună, mamă — 19
© Teatrul de
comedie
(16 64 60) s
Scaiul — 13
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : într-o dimineață — 18 ;
(sala Studio) : Idioata — 18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 18
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy
— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Caval
cada risulul — 18
0 Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) ; De tine dorul mă
leagă — 18
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Stop in top, Daniela — 15
©Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie
— 15 ; (sala Cosmonauțllor, 11 12 04) :
O fetiță mai cu moț — 10 ; 15
• Circul București (10 41 95) : Stelele
circului — 18,30

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• FORAJ SUBMARIN TELE
COMANDAT.
Norvegia a fost pusă
la punct o instalație submarină de fo
raj complet automatizată. De construc
ție modulară, noua instalație se poa
te asambla și monta cu ușurință pe so
lul submarin, la mari adîncimi, cu aju
torul unei nave speciale echipate. Cit pri
vește reparațiile si montarea de noi mo
duli. aceste operațiuni se efectuează prin
intermediul unui submarin telecomandat
prin radio. Punerea în funcțiune a prime
lor instalații de acest fel este prevăzută
pentru începutul viitorului deceniu. Pro
ductivitatea unei asemenea instalații, cu o
„speranță de viață" de circa 20 de ani, va
fi de circa 90 OOC de barili de țiței pe zi.
Recomandabilă mai ales pentru adîncimi
de circa 400 de metri, instalația de forai
pentru țiței si gaze naturale poate fi diri
jată de la o distantă de peste 20 kilometri,
de pe o platformă de control destinată mai
multor instalații submarine. Se estimează
că. prin anul 2000. circa 1 000 de instalații
submarine de foraj vor funcționa în di-

verse mări ale globului, iumătate dintre
acestea în Marea Nordului.

• GEAMURI SPECIALE.

In-

treprinderea de sticlărie din Pernik. Bul
garia, au fost realizate tehnologia și o statie-pilot pentru acoperirea geamurilor cu
oxizi metalici, tratament în urma căruia
sticla reflectă razele solare, dar permite o
bună vizibilitate din interiorul încăperilor
și. totodată, evitarea supraîncălzirii spatii
lor de locuit. în timpul verii. Noile gea
muri sînt utilizabile în blocurile de lo
cuințe, în clădiri administrative, cit și la
realizarea unor noi modele de mobilier.

• CU AJUTORUL BIOTEHNOLOGIEI, oameni de știință din In
dia au realizat un produs in măsură să dis
trugă cu ușurință larvele tintarilor răspun
zători de declanșarea malariei. Testat pînă
acum pe suprafețe limitate de către Cen
trul de cercetări biologice din New Delhi,

noul produs urmează să fie utilizat pe su
prafețe mai mari, in cursul perioadei plo
ioase din vara acestui an.

• OCEANUL,
APĂ POTABILĂ.

DEPOZIT

DE

Specialiști suedezi
propun o metodă pe cît de simplă, pe atit
de originală de păstrare a apei potabile
în... ocean. în esență, este vorba de con
fecționarea unor rezervoare plutitoare fără
fund. în care apa dulce s-ar menține la
suprafață datorită diferenței între greuta
tea sa specifică și cea a apei sărate. Prin
tre principalele avantaje ale acestei me
tode figurează costul relativ redus al re
zervoarelor si posibilitatea remorcării aces
tora pînă în zonele afectate de secetă. De
sigur că unele pierderi se vor produce to
tuși. datorită fenomenului de difuzie, dar
ele vor fi compensate prin precipitațiile
atmosferice. încărcarea rezervoarelor s-ar
face cu ajutorul unor mici pompe, apa
dulce dislocînd pur și simolu apa sărată
din interiorul pereților. Specialiștii suedezi

precizează că rezervoarele pot fi confecțio
nate dințr-un material plastic ușor și ieftin.

•

TRATAMENT

CU

LASER,

Cu ajutorul unor aparate prevăzute cu dis
pozitive laser se pot trata cu succes —
uneori într-un timp record de numai 10
minute — atît guturaiul si alergiile ero
vocate de contactul frecvent al pielii cu
apa de mare, cît și durerile de dinți. Acest
tip de tratament medical este practicat in
prezent Ia bordul unor nave-uzină sovie
tice pentru fabricarea conservelor de peste.
Cu ajutorul laserului au fost tratati deja
multi marinari care lucrează pe respecti
vele nave. într-un viitor apropiat, urmează
ca și alte tipuri de nave sovietice de pes
cuit să fie înzestrate cu asemenea aparate,
al căror prototip a fost realizat de spe
cialiștii filialei siberiene a Academiei de
științe a U.R.S.S.

• MARTE -

OSPITALIERĂ ?

Treptat, planeta Marte ar putea dobindi o

atmosferă și s-ar putea încălzi, astfel încît
peste citeva generații astronauții să poată
circula pe acolo cu aparate respiratorii
mult mai ușoare decit cele ale actualilor
scafandri, apreciază un cunoscut specialist
în biologie de la universitatea „York" din
Toronto, Canada. După opinia sa. o serie
de plante și animale ar putea contribui la
„reînvierea" planetei roșii. De fapt, preci
zează omul de știință canadian, o parte a
tehnologiilor necesare modificării supra
feței și atmosferei martiene. pentru a face
posibilă viata pe planetă, există deja.
Specialistul din Toronto nu are în vedere înființarea unei stații spațiale, ci mai
curînd a unei planete vii. dotate cu at...
mosferă. în cadrul căreia evoluția biolo
gică s-ar putea desfășura independent de
cea de pe Terra. încă de pe acum, ingi
neria genetică a aiuns la stadiul in care
ar putea produce noi organisme adecvate
unor medii exotice.
Zborurile spațiale au dezvăluit că, odi
nioară. pe Marte au existat riuri și este
posibil ca pe această planetă să fl evoluat
forme primitive de viată. Climatul existent

acum este însă mult prea rece și uscat, iar
compoziția chimică a suprafeței sale prea
toxică pentru ca viata să mai fie posibilă,
afirmă specialistul canadian. Cu toate
acestea, baterii de lasere sau de oglinzi
uriașe ar putea fi plasate pe orbită spre a
determina spargerea calotelor polare ale
lui Marte și a provoca încălzirea,, printr-un
„efect de seră", prin acumularea de gaz
carbonic și de vapori de apă in atmosferă.
Astfel s-ar putea reproduce pe Marte o
stare biologică asemănătoare celei de pe
Pămintul primitiv. Rezultatele nu vor fi
imediate deoarece, potrivit calculelor, ar fi
nevoie de două secole pentru ca tempera
tura să fie suficient de ridicată ca să per
mită dezvoltarea unor simple microorga
nisme pe planeta roșie. 100 de milioane de
ani ar fi necesari pentru dezvoltarea de
plante verzi care să producă suficient oxi
gen pentru ca omul să se poată plimba pe
Marte ca pe Terra. Cu un simplu aparat
de respirat ar putea-o face însă în decurs
de numai citeva generații. Simple vise î
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Considerentele și propunerile României,
ale președintelui Nicolae Ceaușescu
privind problemele dezarmării, întăririi încrederii
și securității pe continentul european
prezentate de ministrul român al afacerilor externe la reuniunea de la Viena
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miniștrilor

Luînd cuvîntul în cadrul reuniunii
de la Viena a miniștrilor afacerilor
externe ai statelor europene, S.U.A.
Si Canadei, prilejuită de începerea
de negocieri asupra forțelor armate
convenționale din Europa și pentru
adoptarea de noi măsuri de încre
dere și securitate pe continent, mi
nistrul român al afacerilor externe,
Ioan Totu, a spus :
Domnule președinte.
Stimați reprezentanți.
Deschiderea lucrărilor celor două
noi foruri de negocieri — asupra for
țelor armate convenționale din Eu
ropa și, respectiv, pentru adoptarea
de noi măsuri de încredere și secu
ritate — reprezintă un eveniment de
importanță majoră in viata conti
nentului nostru.
în acest cadru. îmi revine onoarea
de a prezenta considerentele Româ
niei. ale președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceausescu,
privind problemele dezarmării și în
tăririi încrederii și securității pe
continentul european.
România consideră că abordarea
deschisă. în mod sincer a probleme
lor marilor concentrări de forte și
armamente pe continent, a amenin
țării grave pe care acestea le re
prezintă pentru pacea și liniștea po
poarelor europene a devenit de mult
timp o necesitate obiectivă.
în prezent, cind se discută mult
despre deschiderea unor perspective
noi in direcția dezarmării, conside
răm că eforturile în acest domeniu
trebuie să pornească de la realități.
Deși in ultimul timp s-au înfăptuit
unii pași pozitivi, cursa înarmărilor
continuă. în special sub forme noi,
de modernizare si perfecționare a
armamentului nuclear. chimic și
conventional. Aceasta face ca pro
blema cardinală a lumii, a continen
tului european să fie în continuare
oprirea cursei înarmărilor, trecerea
la o dezarmare efectivă, care să cu
prindă simultan toate categoriile de
arme. în concepția României, a pre
ședintelui Nicolae Ceausescu, numai
în acest fel se vor putea asigura un
raport de forte cît mai stabil in
lume, la niveluri din ce în ce mai
scăzute, o securitate egală pentru
toate statele, se va putea evita si
tuația în care o armă sau alta va fi
folosită pentru șantaj sau presiune
ețșupra unor state.
" îri 'acest sens. România s-a promttltaț recent. Ia Conferința de la
Paris, precum și la Conferința pen
tru dezarmare de la Geneva, ca
problemele eliminării armelor de
distrugere in masă — nucleare, chi
mice și de altă natură — să nu fie
abordate izolat, ci în mod unitar, in
strînsă legătură, pentru a se preveni
concentrarea puterii militare în cîtev.a centre care să-și impună domi
nația asupra lumii.
în ceea ce privește armele con
venționale. România s-a aflat prin
tre primele state care au subliniat
necesitatea ca măsurile în direcția
lichidării armelor nucleare, chimice
și altor arme de distrugere in masă
să fie însoțite de reducerea substantială a armamentelor convenționale,
efectivelor și cheltuielilor militare,
Astfel, salutînd propunerile de realizare a dezarmării nucleare pină la
sfîrșitul acestui secol, președintele
României. Nicolae Ceaușescu. sublinia : „Considerăm, totodată, necesară trecerea la elaborarea unui program complex de dezarmare generală, în centrul căruia să se afle dezarmarea nucleară, dar care să aibă în
vedere toate armele, asa-zise clasice.
cu atît mai mult cu cit unele dintre
acestea, din punct de vedere al forței
de distrugere, se apropie foarte mult
de armele nucleare".
România a susținut și susține să
se treacă de la vorbe la fapte, la adoptarea de către state a unor mă
suri unilaterale de reducere a forțe
lor armate, armamentelor și cheltu
ielilor militare, care să contribuie
la mărirea încrederii si securității.
După cum se cunoaște, în no
iembrie 1986. pe baza unui re
ferendum național, România a fost
prima țară care a procedat la
reducerea în mod unilateral, cu
5—10 la sută, a armamentelor con
venționale. efectivelor și cheltuieli
lor militare, exprimind speranța că
acest act va oferi un exemplu de
urmat și de către alte țări. O parte
din echipamentele supuse reducerii
au fost transferate pentru folosirea
in scopuri pașnice, in economie.
Măsurile recente adoptate in acest
sens și de alte țări membre ale Tra
tatului de la Varșovia reprezintă noi
pași pe calea înfăptuirii dezarmării.
în ce privește cadrul în care să
se desfășoare negocierile de dezar
mare. România a propus, încă in
decembrie. 1982, inițierea de negocieri
directe între statele din cele două aliante militare, pornind de la reali
tatea că ele poartă răspunderea pen
tru situația creată, pe plan militar,
pe continentul european.

afacerilor

externe
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statelor

Domnule președinte,
Reamintind aceste poziții și acțiuni,
doresc să subliniez că România a ur
mat întotdeauna și urmează cu con
secventă. în toate împrejurările, o
politică principială în toate proble
mele internaționale. în consonantă cu
interesele fundamentale ale poporului
român, ale păcii, înțelegerii și cola
borării internaționale.
De la această politică nu ne vom
abate. De aceea am salutat evoluții
le care au făcut posibilă începerea
actualelor negocieri.
Considerăm că propunerile și ac
țiunile statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, inițiate pină
acum în legătură cu obiectul acestor
negocieri, demonstrează voința și
hotărîrea lor pentru o reducere sub
stanțială a armelor conventionale și
a cheltuielilor militare. Țările mem
bre ale N.A.T.O. au prezentat. de
asemenea, propuneri care pot fi de
natură să contribuie la o abordare
realistă și constructivă a probleme
lor dezarmării conventionale.
1. în legătură cu negocierile pri
vind forțele armate și armamentele
convenționale. România consideră că
este necesar să se acționeze pentru
asigurarea unui echilibru militar la
niveluri cit mai reduse de înarmare,
in așa fel incit să se realizeze în Eu
ropa o situație în care statele să nu
dispună decît de un minimum nece
sar de forte armate și armamente
pentru apărare.
în ceea ce privește modalitățile
concrete de realizare a acestui obiectiv, România propune următoa
rele :
— Cele două alianțe militare să
treacă Ia reducerea armamentelor și
efectivelor militare astfel incit pină
în anul 2000 acestea să reprezinte 50
la sută față de nivelul actual. Redu
cerile să se aplice pe întreaga zonă
care face obiectul negocierilor, și nu
numai în unele regiuni geografice.
într-o primă etapă, reducerea ar
mamentelor și efectivelor militare să
reprezinte 25—30 la sută. în acest ca
dru, ținind seama de factorii canti
tativi și calitativi ai efectivelor, ar
mamentelor și tehnicii militare, pre
cum și de alți factori, geografici și
strategici, să se elimine dezechilibre
le și asimetriile existente, convenindu-se plafoane echilibrate, aproxima
tiv egale.
Considerăm că reducerile nu tre
buie să se realizeze automat pentru
toate țările, ci în mod proporțional
cu gradul lor de înarmare. Statele cu
un potențial militar mai puternic vor
trebui să aplice un procent mai mare
de reduceri.
Efectivele supuse reducerii să fie
demobilizate, iar armamentele dis
truse sau transferate pentru folosirea
în diferite moduri în scopuri pașnice.
Reducerile să se desfășoare sub un
control eficient, care să se extindă
atît asupra măsurilor de reducere, cit
și asupra angajamentelor asumate cu
privire la forțele armate și arma
mentele care rămîn după efectuarea
reducerilor.
— în paralel cu reducerile arma
mentelor și efectivelor militare, să
se realizeze reducerea și a cheltuie
lilor militare, cu 50 la sută pină în
anul 2000, din care, în mod corespun
zător, într-o primă etapă să se rea
lizeze 25—30 la sută.
Statele participante să-și asume,
prin angajamente unilaterale, obli
gația că nu vor folosi mijloacele fi
nanciare eliberate de pe urma redu
cerilor în alte scopuri militare,
în acest sens, să prezinte, voluntar,
domeniile economice și sociale spre
care vor fi direcționate sumele eco
nomisite. urmind ca. într-o etapă
ulterioară, reducerile corespunzătoa
re ale cheltuielilor militare să fie
incluse în acordurile concrete ce se
vor încheia și să facă obiectul unor
măsuri de control.
— Să se stabilească limite cu pri
vire la numărul total al efectivelor
și armamentelor unui stat care pot
fi amplasate în afara teritoriului său
național.
— în acordurile ce vor fi nego
ciate să se inscrie plafoane-limită
atit pe ansamblul fiecărei alianțe,
cit și pentru fiecare stat în parte,
în special pentru statele cu o pon
dere militară mai mare sau aflate
la linia de contact între cele două
alianțe.
în cazul în care repartizarea redu
cerilor între statele participante la
o alianță militară ar urma să se
facă între statele respective, să se
stabilească criterii pe baza cărora
să se repartizeze plafoanele-limită pe tari in cadrul alianței. Aces
tea să aibă în vedere factorii cali
tativi ai armamentelor și efectivelor
militare, dimensiunea teritoriului
care trebuie apărat, poziția geostrategică.
— Să se acorde o atenție priori
tară reducerii armamentelor cu mare
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capacitate ofensivă, cum sînt tancu
rile, artileria de calibru mare, ma
șinile blindate de luptă, unele ti
puri de avioane militare, precum și
a trupelor de desant aerian și aero
purtate, a unităților autoamfibii de
asalt.
— Totodată, în paralel cu măsurile
de reducere a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare, să se
treacă și la reducerea producției de
armamente, iar unele întreprinderi
militare să fie reorientate spre pro
ducția în scopuri pașnice.
— Avind în vedere complexitatea
pe care o prezintă definirea unui
raport cît mai real de forțe și stabi
lirea unor echilibre pe categorii de
arme, statele să recurgă. în vederea
impulsionării negocierilor, la măsuri
unilaterale (nenegociate) atît cu
privire la forțele armate și arma
mentele care fac obiectul acestora,
cît și din domeniul altor forte mili
tare care nu sint obiect de nego
cieri, dar contează în calculul de an
samblu al raportului de forte. Ase
menea măsuri se pot exprima în
reduceri, redislocări. transferări ș.a.
2. în ceea ce privește negocie
rile pentru adoptarea unor noi mă
suri de încredere și securitate,
România pornește de la rezultatele
obținute de Conferința de la Stock
holm.
Considerăm că prevederile Docu
mentului Conferinței de la Stock
holm constituie o bună bază de por
nire pentru realizarea obiectivelor
noilor negocieri. în același timp,
constatăm că măsurile adoptate la
Stockholm nu au dus la diminuarea
intensității și amplorii activităților
militare pe continent și nici la re
ducerea capacității de lansare a unui
atac armat.
în concepția României, „negocie
rile în 35“ vor trebui să marcheze
o etapă nouă prin trecerea de la de
clararea obiectivului realizării unei
mai mari încrederi și previzibilițăți'
la restrîngerea efectivă a condițiilor
care ar putea permite declanșarea
unui atac prin surprindere sau a
unor acțiuni ofensive pe scară largă.
în acest sens, propunem urmă
toarele :
— Noua generație de măsuri de
încredere și securitate să cuprindă
restrîngerea intensității și ariei acti
vităților militare ; renunțarea la
unele activități care pot genera neîn
credere și încordare ; limitarea posibilitățîldî4 unor acțiuni ofensive pe
scară largă ; să se stabilească măsuri
care să preîntimpine accidentele nu
cleare.
Totodată, avînd în vedere integra
rea organică existehtă între diversele
categorii de arme, noua generație de
măsuri de încredere și securitate va
trebui să se extindă și asupra acti
vităților forțelor maritime și aeriene
militare care vor face obiect de ne
gociere.
— în cadrul negocierilor, să se
convină măsuri privind : stabilirea
unor zbne de securitate și coridoare
de-a lungul frontierelor dintre state
și la linia de contact dintre cele două
blocuri militare ; limitarea și redu
cerea activităților militare la para
metri conveniți ; prevenirea creșterii
încordării prin interzicerea dislocării
de noi trupe, dezvoltării și amplasă
rii de noi baze pe teritoriul altor
state ; limitarea transferului de tru
pe și de armamente din afară în in
teriorul zonei de aplicare a măsu
rilor.
— O mare Importanță prezintă
pentru creșterea încrederii și secu
rității adoptarea de măsuri privind :
înghețarea cheltuielilor militare la
nivelul actual și începerea de nego
cieri în vederea reducerii lor ulteri
oare ; crearea de zone de pace, coo
perare și bună vecinătate, libere de
arme nucleare și chimice în Balcani,
centrul și nordul Europei și în alte
zone.
— România propune, de asemenea,
interzicerea manevrelor și mișcărilor
de nave și aeronave care transportă
arme nucleare în apropierea frontie
relor terestre și maritime ale altor
state ; abținerea de la organizarea
unor activități militare în preajma
instalațiilor nucleare pașnice, în pri
mul rind a centralelor atomo-electrice.
— Să se inițieze măsuri de lărgire
a comunicării și cooperării între sta
te, care să contribuie la creșterea
încrederii în domenii cum sînt :
schimbul de informații militare, no
tificarea activităților militare și ac
ceptarea de observatori ; dezvoltarea
pe plan european a contactelor,
consultărilor și sistemelor de comunioații în probleme de securitate.
Domnule președinte.
Prezentînd aceste considerente și
propuneri cu privire la dezarmarea
convențională, România subliniază
necesitatea ca negocierile în acest
domeniu să se înscrie organic în obiectivul mai larg al dezarmării ge
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nerale și totale, în centrul căreia se
situează dezarmarea nucleară.
în acest sens, considerăm că este
necesar să se renunțe la conceperea
apărării prin așa-zisa „descurajare
nucleară". înfăptuirea dezarmării
generale și totale, și in primul rînd
a celei nucleare, trebuie să pornească
de la conceptul asigurării minimului
necesar pentru apărare. Aceasta re
clamă renunțarea la producția de
arme nucleare și chimice, la orice
alte arme de distrugere în masă.
Este necesar să se adopte măsuri
pentru oprirea modernizării și per
fecționării armamentelor nucleare,
să se renunțe la amplasarea de noi
arme nucleare pe continentul euro
pean. De aceea, România propune
ca, în paralel cu desfășurarea, nego
cierilor, de dezarmare convențională,
să se facă eforturi pentru eliberarea
continentului european de armele
nucleare, pentru ca popoarele euro
pene să se afle la adăpost de peri
colul unui război nimicitor.
în acest scop. România propune
crearea unui for special de negocieri
pentru problemele armamentelor
nucleare din Europa.
Domnule președinte.
România a susținut totdeauna că
problemele internaționale majore, și
în mod deosebit cele privind pacea și
securitatea, interesează nemijlocit
toate statele, care trebuie, de aceea,
să aibă posibilitatea șă participe
direct la examinarea și rezolvarea lor.
Faptul că negocierile asupra forțelor
armate convenționale în Europa se
vor desfășura în această etapă numai
între cele 23 de state participante la
alianțele militare nu trebuie să aducă
în nici un fel atingerea acestui prin
cipiu.
Considerăm că negocierile și măsu
rile care se vor conveni trebuie să
aibă ca un obiectiv major crearea
condițiilor care să permită trecerea la
desființarea simultană a Tratatului de
la Varșovia și a N.A.T.O.
Totodată, dorim să afirmăm cu toa
tă claritatea că, in concepția Româ
niei, „negocierile în 23“ nu sînt ne
gocieri intre două blocuri militare, ci
între 23 de state, independente și su
verane, pe baza deplinei egalități. Ele
se desfășoară in cadrul C.S.C.E. și vor
trebui să se conducă după principiile
și regulile de procedură ale acesteia.
Considerăm că acesta reprezintă nu
mai un aranjament temporar și că
cămine deschisă posibilitatea ca. ulte
rior, statele neutre și nealiniate să se
alăture negocierilor, astfel ca și tra
tativele asupra dezarmării convențio
nale să se desfășoare în cadrul firesc
al tuturor celor 35 de state partici
pante la procesul C.S.C.E.
în problemele păcii și dezarmării,
ca. de altfel, in toate marile proble
me ale contemporaneității. Europa
nu-și poate îndeplini misiunea decit
ca o Europă unită în diversitatea orînduirilor sociale, a concepțiilor filozo
fice și politice, a națiunilor libere,
independenta, care să acționeze pen
tru pace, dezarmare și înțelegere,
pentru colaborare, progres economic
și social.
Domnule președinte.
Deschiderea celor două foruri de
negocieri constituie unul din rezulta
tele concrete, pozitive ale reuniunii
de la Viena. Acesta a fost posibil
printr-o conlucrare constructivă, sus
ținută a tuturor statelor semnatare
ale Actului final, cu luarea în consi
derare a intereselor legitime și pozi
țiilor tuturor și pe bază de respect
reciproc. Modul responsabil în care
s-au desfășurat negocierile pentru
stabilirea mandatelor celor două fo
ruri nou create este de bun augur
pentru negocierile care ne stau in
față.
Considerăm că există toate premi
sele pentru ca negocierile pe care
le începem să ducă la rezulta
tele așteptate de popoarele euro
pene. Recent, șeful statului român,
Nicolae Ceaușescu. sublinia : „Româ
nia va participa activ și în viitor la
eforturile pentru dezarmare, secu
ritate și pace, va dezvolta continuu
colaborarea cu toate statele lumii,
cu forțele democratice de pretutin
deni. cu toate popoarele, în lupta
pentru o politică nouă, pentru dezar
mare și pace“.

intilnire de lucru
a secretarilor cu probleme
economice ai Comitetelor
Centrale ale partidelor
comuniste și muncitorești din
tarile membre ale C.A.E.R.
J

în zilele de 6—7 martie 1989 a avut
loc la Praga o intilnire de lucru a
secretarilor cu probleme economice ai
Comitetelor Centrale ale partidelor
comuniste și muncitorești din țările
membre ale C.A.E.R. Din partea
partidului nostru a participat tova
rășul Ion Sirbu, secretar al C.C. al
P.C.R.
în cadrul întilniriî a avut loc un
schimb de păreri privind o serie de
probleme actuale ale dezvoltării și
organizării construcției socialiste,
perfecționarea colaborării economice
și tehnico-științifiee între țările
membre ale C.A.E.R.. egalizarea ni
velurilor lor de dezvoltare, întărirea
și dezvoltarea fiecărei țări socialiste
și a socialismului în ansamblu, ridi
carea nivelului de trai material și
spiritual al fiecărui popor. S-a sub
liniat necesitatea amplificării efor
turilor țărilor vizînd întărirea forței
economice pe calea dezvoltării in
tensive.
înt.ilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de lucru, constructivă și
deschisă.
Secretarii Comitetelor Centrale
participanți la intilnire au fost pri
miți de tovarășul Milos Jakes, se
cretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia.
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Climat electoral marcat
de tensiuni sociale
PARIS 7 (Agerpres). — Săptămîna
ce precede primul tur de scrutin al
alegerilor municipale franceze, care
va avea loc duminică, a început
printr-o nouă stare de tensiune pe
plan social
subliniază, intr-un co
mentariu din Paris, agenția spaniolă
de presă Efe. Acțiunile revendica
tive ale diferitelor categorii de salariați din sectorul public au situat pe
al doilea plan campania oficială
pentru aceste alegeri. Astfel, au avut
loc întreruperi ale lucrului în sectoa
rele asistenței medicale și transpor
turilor, personalul de la compania de
gaz și electricitate anunțind. la rîndul său, că va intra în grevă. Liderii
formațiilor politice parcurg in aceste
zile marile orașe pentru a evita ca
apropiatele alegeri să se transforme
într-un nou record de absenteism —
notează Efe.

; „Ziua revoluției"

La 8 martie, po
porul sirian sărbăto
rește „Ziua revolu
ției", marcind cu acest. prilej împlinirea
a 26 de ani de la evenimentele din mar
tie 1963, care au dus
la preluarea puterii
de către forțele popu
lare. sub conducerea
Partidului Baas Arab
Socialist și au deschis
o etapă nouă, de pre
faceri
multilaterale,
economico-sociale in
viața Siriei. Aceste
schimbări structurale
au luat o deosebită
amploare după miș
carea de redresare
inițiată de președin
tele Hafez Al-Assjd,
in noiembrie 1970,
care a imprimat un
puternic avint acțiu
nii de valorificare a
resurselor
materiale
și umane ale țării.
Măsura progreselor
înregistrate o dă În
fățișarea de azi a
străvechilor
melea
guri dintre Mediterana și Eufrat. La Da
masc și Banias, la
Homs și Alep au fost
date
în exploatare
numeroase întreprin
deri, care prelucrează
importante
cantități
de petrol, fosfați, mi
nereu de fier, iar pe

vaste întinderi deșertice au apărut noi ex
ploatări agricole ca
urmare a construirii
marelui baraj de pe
Eufrat și a peste 100
de baraje mijlocii și
mici. Principalul cen
tru politico-administrativ. Damascul, cu
noscut ca unul dintre
cele mai vechi orașe
ale Orientului Mijlo
ciu, se înfățișează azi
ca o metropolă impu
nătoare,
cu artere
largi, mărginite de
clădiri moderne, cu
un nou aeroport, de
care este legat prin
tr-o autostradă, conti
nuată de un imens
pod suspendat. Au
luat o puternică dez
voltare cultura, ști
ința, învățămîntul.
Prieten apropiat al
popoarelor arabe, po
porul român urmă
rește cu interes și
simpatie
realizările
obținute de poporul
sirian pe calea făuri
rii unei vieți noi. în
tre Republica Socia
listă România si Re
publica Arabă Siriană
s-au statornicit rela
ții de strînsă priete
nie. care cunosc o
continuă
dezvoltare.
Un rol determinant in
această evoluție pozi
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Mesajul secretarului general al O.N.U. cu ocazia Zilei interna
ționale a femeii
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).
— în mesajul dat publicității cu oca
zia Zilei internaționale a femeii,
secretarul general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, procedează la o eva
luare a progreselor înregistrate în
lupta pentru crearea de drepturi ega
le, pentru promovarea participării de
pline a femeilor în procesul dezvol
tării. ca și a rolului îndeplinit de
femei la realizarea păcii in lume.
Cu toate acestea, problemele egali
tății între sexe cu care sint confrun
tate o serie de țări — se relevă in
mesaj — continuă să se concentreze
asupra schimbării fundamentale a ati
tudinii privind rolul și poziția femeii
în familie, în societate, la locul de
muncă. în multe state, violența față
de femei constituie o preocupare ma
joră. Tratamentul egal in privința re
munerării și condițiilor de muncă a
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STĂVILIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR
„NU" modernizării rachetelor nucleare
cu rază scurtă de acțiune

COPENHAGA 7 (Agerpres). —
I ..Comitetul
de cooperare pentru
uțzCXA-V.
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ț organizații pentru pace din Dane1 marca, a dat publicității la Copen1 haga o declarație in care cere parlamentului țării să spună un „Nu“
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hotărît așa-zisei „modernizări" a ra
chetelor nucleare cu rază scurtă de
acțiune ale N.A.T.O. în locul aces
tei măsuri de înarmare trebuie să
se acționeze in favoarea eliminării
tuturor armelor nucleare, se spune
în document.

Opoziție față de proiectul american
spațiului cosmic

\
de militarizare a
J WASHINGTON 7 (Agerpres). —
i Cunoscutul fizician britanic Stephen Hawking a criticat proiectul
) S.U.A. de militarizare a spațiului
i cosmic denumit „Inițiativa de apă■ rare strategică" (S.D.I.). într-o deț clarație făcută la New York, cita. tă de agenția A.D.N., el a relevat
1 că invulnerabilitatea pe care înl cearcă să o obțină S.U.A. prin rea’ lizarea S.D.I. constituie doar o ilu-

zie, deoarece populația nu va fi
deloc protejată prin instalarea așanumitului scut spațial. Hawking a
avertizat că proiectul S.D.I. va duce *
la intensificarea cursei înarmărilor
și a apreciat că o contribuție reală
la diminuarea pericolului de răz
boi va fi adusă numai dacă S-U.A.
vor renunța la întregul program de
militarizare a Cosmosului.

Pacificul de Sud să devină zonă liberă
de arme atomice
.
\
i
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CANBERRA 7 (Agerpres). — Tratatul de ’ la Rarotonga, cunoscut
oficial ca Tratatul cu privire la
zona liberă de arme nucleare din
sudul Pacificului, a fost pînă în
prezent semnat de 11 țări membre
ale forumului din sudul Pacificu
lui, iar dintre acestea 10 l-au și
ratificat — a relevat într-o decla
rație ministrul de externe al Aus-

traliei, Gareth Evans, citat de agenția China Nouă. După cum stipu
lează tratatul, țările semnatare își
asumă obligația de a nu achiziționa
arme nucleare, a nu permite sta
ționarea sau testarea unor încărcă
turi nucleare pe teritoriul lor, ca și
depozitarea unor deșeuri radioacti *
ve în mare în zona respectivă.
*

Bani pentru proiecte civile,
nu pentru sporirea armamentelor !
WASHINGTON 7 (Agerpres). —
Majoritatea oamenilor de știință
americani afirmă că administrația
S.U.A. ar trebui să reducă aloca
țiile pentru cercetare în domeniul
militar, majorîndu-le pe cele din
sectorul civil.
Dintr-un sondaj realizat la scară
națională de publicația „Research
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tivă au avut întilnirile de la Damasc și
București dintre p r eședintele
Nicolae Ceaușescu și
președintele
Hafez
Al-Assad,
încheiate
de fiecare dată cu
acorduri și înțelegeri
care au deschis rodni
ce perspective conlu
crării dintre cele două
țări. Printre exemple
le cele mai semnifi
cative ale traducerii
în viață a celor sta
bilite la nivel înalt se
numără rafinăria de
la Banias. uzina de
triplusuperfosfați de
la Homs. fabrica de
ciment de la Sheik
Said, lucrările de hi
droameliorații de pe
valea Eufratului, care
vorbesc de la sine
despre largile posibi
lități de cooperare pe
care le oferă poten
țialul
in
continuă
creștere al României
și Siriei.
Intensificarea pe mai
departe a colaborării
multilaterale românosiriene corespunde pe
deplin intereselor ce
lor două țări, consti
tuind. totodată, o im
portantă
contribuție
la cauza păcii și în
țelegerii
internațio
nale.

Participarea deplină și egală a femeilor
la procesul dezvoltării — cerință majoră
a lumii contemporane

1

în încheiere, doresc să adresez calde
mulțumiri guvernului austriac pentru
ospitalitatea pe care ne-a acordat-o
cu ocazia acestei reuniuni de deschi
dere, precum și pentru condițiile crea
te în vederea desfășurării viitoarelor
negocieri.
în cadrul reuniunii au mai luat
cuvintul miniștrii afacerilor externe
ai U.R.S.S., Marii Britanii, S.U.A.,
R. D. Germane, Luxemburgului, Tslandei, Portugaliei, R.P. Bulgaria, El
veției și R.P. Ungare.
Lucrările reuniunii continuă.

siria

I

and Development Magazine" reie
se că cea mal mare parte a celor
chestionați sînt de părere că bugetul pentru cercetarea militară este
prea mare și că ar fi necesare, în
schimb, alocații sporite în diverse ••
domenii civile, printre care și cel ’
medical.

t-,

rămas încă în faza de speranță. Sem
nificația obiectivelor de dezvoltare
economică și socială nu a condus pre
tutindeni, mai ales în cazul femeilor
sărace, lipsite de mijloace, la crearea
de posibilități egale.
In încheiere, el a lansat apelul de
extindere a eforturilor pentru a se
ajunge la situația în care mai mult de
jumătate din populația globului, res
pectiv femeile, să aibă posibilitatea
de a-și îndeplini rolul lor multiplu, pe
baza unei mai mari egalități.

VIENA 7 (Agerpres). — încheindu-și sesiunea sa anuală la Viena,
Comitetul O.N.U. pentru eliminarea
discriminării împotriva femeilor a su
gerat secretarului general al Națiuni
lor Unite să acorde prioritate întări
rii serviciilor și sprijinului pe care
secretariatul organizației mondiale il
poate acorda comitetului.
în discursul de închidere a lucrări
lor. John Mathiasson. director adjunct
al diviziei pentru promovarea femei
lor, a subliniat că- secretariatul gene
ral al O.N.U. ya contribui la atingerea
obiectivului, dificil, dar posibil, de
realizare a egalității depline a femei
lor pînă în anul 2000.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Grevă generală a popu
lației palestiniene din terito
riile ocupate de Israel • Ce
reri de convocare a unei
conierinte internaționale de
pace in zonă
în teritoriile ocupate a fost declan
șată o grevă generală a populației pa
lestiniene în semn de protest față de
decizia autorităților israeliene de a
suspenda în continuare cursurile în
școli. în mai multe localități din Gaza
și mal ui occidental al Iordanului s-au
semnalat incidente între greviști și
unitățile militare israeliene.
(Agerpres)

BEIRUT 7 (Agerpres). — O pu
ternică explozie s-a produs marți
in sectorul de vest al Beirutului.
Provocată de un automobil-capcană.
explozia a cauzat moartea unei
persoane și rănirea altor zece. S-au
înregistrat, de asemenea, importan
te pagube materiale.
AMMAN 7 (Agerpres). — Regele
Hussein al Iordaniei l-a primit pe
William Waldegrave. ministru de stat
britanic pentru relații externe, aflat
într-o vizită la Amman. In cadrul
convorbirilor avute cu acest prilej,
suveranul hașemit a subliniat că Ior
dania se pronunță în favoarea convo
cării cit mai urgente a conferinței in
ternaționale în problema Orientului
Mijlociu, cu participarea tuturor păr
ților implicate, inclusiv a Organizației
pentru Eliberarea Palestinei, precum
și a membrilor permanenți ai Consi
liului de Securitate al O.N.U.

YAOUNDE 7 (Agerpres). — Uniu
nea parlamentară africană (A.P.U.),
care și-a desfășurat lucrările în capi
tala Camerunului, a adoptat o rezo
luție prin care se relevă necesitatea
soluționării pe cale politică a situa
ției din Orientul Mijlociu. Astfel,
participanții la reuniune au subliniat
necesitatea organizării unei conferințe
internaționale de pace în problemele
Orientului Mijlociu, sub auspiciile
O.N.U.. cu participarea tuturor părți
lor implicate.
--------------------------------------------------- .

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt
ÎNTREVEDERI MONGOLO-INDIENE. La New Delhi au început
marți convorbirile dintre primulministru al Indiei. Rajiv Gandhi,
și Jambin Batmunh, secretar ge
neral al C.C. al P.P.R.M., președin
tele Prezidiului Marelui Hural
Popular al R. P. Mongole, sosit
într-o vizită oficială in India. Au
fost examinate stadiul actual și
perspectivele de dezvoltare a re
lațiilor dintre cele două tari, pre
cum și o serie de probleme ale
vieții internaționale, cu precădere

cele legate de situația din regiu
nea Asiei și Pacificului.
CONVORBIRI LA PHENIAN. în
capitala R.P.D. Coreene au avut
loc convorbiri între Kim Yong
Nam, ministrul de externe al aces
tei țări, și Harry Ott. adjunct al
ministrului afacerilor externe din
R.D. Germană. Cu acest prilej a
fost exprimată, de ambele părți,
satisfacția pentru stadiul actual al
relațiilor bilaterale, exprimîndu-se
hotărîrea extinderii lor în conti
nuare. Totodată, s-a relevat nece

sitatea sprijinirii eforturilor în
dreptate spre garantarea păcii si
securității în Peninsula Coreeană.

ÎNTÎLNIRE SOVIETO-AMERICANA. La Viena a avut loc. marți,
o intilnire între ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S.. Eduard
Șevardnadze. și secretarul de stat
al S.U.A.. James Baker. Cu acest
prilej s-a procedat la o trecere
în revistă a elementelor prioritare
ale relațiilor dintre U.R.S.S. și
S.U.A. Secretarului de stat al
S.U.A. i s-a adresat invitația să
efectueze, în prima jumătate a lu
nii mai 1989, o vizită oficială in
Uniunea Sovietică. Invitația a fost
acceptată.
RECOMANDĂRI PRIVIND UTI
LIZAREA ÎN SCOPURI PAȘNICE
A SPAȚIULUI COSMIC. într-un
raport adoptat la încheierea sesi

unii sale, subcomitetul tehnico-științific al Comitetului O.N.U. pen
tru utilizarea in scopuri pașnice a
spațiului cosmic a recomandat ca
în utilizarea combustibililor nu
cleari pentru vehicule spațiale să
se respecte cu rigoare măsurile de
securitate. Se sugerează astfel ca
navele spațiale să fie plasate pe o
„orbită de parcare" înainte de re
venirea lor pe Pămînt și să rămină
acolo pină cind radioactivitatea a
scăzut pină la un nivel minim ac
ceptabil.
RUPEREA RELAȚIILOR DI
PLOMATICE DINTRE IRAN ȘI
ANGLIA. Ministerul Afacerilor
Externe al Iranului a anunțat,
marți, ruperea relațiilor diploma
tice cu Marea Britanie. Măsura a
fost adoptată de Adunarea Națio
nală
Consultativă
a Iranului
(Majlis) în urmă cu o săptămîna.

din cauza publicării în Marea Bri
tanie a unei cărți apreciate drept
o ofensă adusă islamului.

Cuzcatlan, Picacho. în centrul și
în regiunea de nord-vest a țării,
în cursul ciocnirilor au fost scoși
din luptă, in ultima săptămină.
273 de militari.

O SECȚIE A CENTRULUI EU
ROPEAN PENTRU SECURITATEA
INTERNAȚIONALA, institut in
dependent de cercetări științifice,
care se ocupă de problematica
colaborării intre Est și Vest', s-a
deschis la Copenhaga. Din consi
liul acestei instituții, al cărei cen
tru se află la Miinchen, fac parte
oameni politici, militari, oameni
de știință.

MANEVRELE MILITARE ALE
N.A.T.O. „NORD STAR-89“ au
început’ în Atlanticul de nord și
în Marea Norvegiei. La manevre
participă 30 de nave militare. în
tre care portavionul „America",
avioane și 15 000 de militari
din S.U.A., Marea Britanie. R.F.G.,
Olanda și Norvegia.

CIOCNIRI ARMATE ÎN SAL
VADOR. Forțele insurecționale
salvadoriene grupate în Frontul
Farabundo Marti pentru Eliberare
Națională (F.M.L.N.) au înfruntat
trupele trimise împotriva lor in
zona localităților Santa Rosa de
Lima, departamentul La Union, și

REUNIUNE ANTIDROG. în ca
pitala Boliviei au început lucrările
unei reuniuni regionale pentru
combaterea producerii, comerciali
zării și consumului ilicit de dro
guri. Iau parte reprezentanți gu
vernamentali și neguvernamentali
din Argentina, Brazilia, Columbia,

Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador,
Guatemala, Mexic, Panama, Peru,
Republica Dominicană, Uruguay,
Venezuela și țara-gazdă.

TRANZACȚII PE PIAȚA AME
RICANA. Anul trecut, 729 de fir
me americane au fost achiziționa
te de grupuri de afaceri din alte
țări pentru o sumă totală de 71,98
miliarde dolari. Sectoarele vizate
cu precădere au fost cel alimen
tar, al băuturilor și tutunului. în
rindul cumpărătorilor de acțiuni
americane, pe primul loc s-au aflat
firme din Marea Britanie. urmate
de Canada și Japonia.
DEFICITUL BUGETAR AL CA
NADEI în acest an se cifrează la
29 miliarde dolari canadieni, iar
pentru viitorul an fiscal, care în
cepe la 1 aprilie, se apreciază că
el se va situa la un nivel similar.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scinteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din Întreprinderi și instituții. Cititorii dip străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA” —
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grivițel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCINTEII
40 360

I

I

