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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut o vizită de lucru pe șantierul 

Centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă
0 nouă expresie a preocupării constante a partidului, a secretarului său general pentru 
dezvoltarea bazei energetice a tării, pentru progresul economico-social al patriei

IM SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE Lfl CONSFĂTUIREA 
BE LUCRU OE LA C.C. fll P.C.R.
COMUNIȘTII 

în primele rînduri ale perfecționării 
conducerii activității economice

„Să acționăm cu toată hotărîrea pentru creșterea 
răspunderii și a rolului organelor și organizațiilor de 
partid în toate sectoarele de activitate, pentru perfec
ționarea continuă a stilului și metodelor de muncă",

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a efec
tuat, joi, o vizită de lucru pe șan
tierul Centralei nuclearo-electrice 
de la Cernavodă,Prezenta tovarășului Nicolae Ceaușescu in mijlocul constructorilor, montărilor și energeti- cienilor care iau parte la realizarea primei centrale nuclearo-electrice românești ilustrează preocuparea constantă a secretarului general al partidului pentru transpunerea în viată a programelor și hotăririlor a- doptate de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român privind dezvoltarea bazei energetice a tării, o- biectiv prioritar, de o deosebită însemnătate pentru progresul economic și social al patriei noastre socialiste.Vizita a prilejuit o analiză cuprinzătoare, la fata locului, a stadiului lucrărilor, precum și a modului cum se înfăptuiește programul special stabilit pentru buna desfășurare a tuturor activităților ce concură la realizarea la termen și in condiții de inaltă calitate a acestei investiții de primă importantă.Mindri de a participa la Înălțarea acestei construcții ce se înscrie printre ctitoriile de seamă ale Epocii Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii de pe șantier .au făcut secretarului general al partidului o primire entuziastă. In numele lor, al tuturor locuitorilor județului au fost exprimate, cu stimă și respect, tovarășului Nicolae Ceaușescu călduroase urări de bun venit de către pri- mul-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R.. Mihal Marina.O formațiune alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat, după datină, cu piine și sare. Pionieri și șoimi ai patriei, tineri și tinere au oferit buchete de flori.La vizită au participat tovărășii Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Ion Radu, Silviu Curticeanu. Erau de față miniștri, conducători de oen- trale și întreprinderi industriale cu activitate pe vasta platformă a centralei, specialiști din institute de cercetare și proiectare.S-a vizitat la început primul din cele cinci grupuri ale centralei nuclearo-electrice, fiecare dintre acestea avind o putere de 700 MW.Secretarul general al partidului a fost informat în legătură cu mersul lucrărilor de construcții-montaj, atit la partea nucleară, cit și la centrala clasică. Pentru a urmări modul cum se desfășoară lucrările la prima unitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat cîteva puncte de inaltă complexitate tehnică ale acesteia : reactorul, camera de comandă principală, iar in sala mașinilor — turbina și generatorul aflate in stadiu final de montaj.A fost prezentat, de asemenea, stadiul desfășurării lucrărilor din clădirea reactorului și de la unitatea numărul doi a centralei, unde, pină in prezent, au fost partial instalate principalele echipamente.Pornind de la rezultatele obținute, și îndeosebi de la cerințele pe care le impune construcția centralei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se acționeze cu Întreaga răspundere pentru organizarea cit mai bună a muncii pe șantier, pentru realizarea unor lucrări de inaltă calitate, potrivit normelor existente în acest domeniu pe plan internațional, intr-un ritm de lucru corespunzător programului special stabilit pentru această investiție.Secretarul general al partidului a Insistat asupra necesității de a se asigura livrarea și montarea utilajelor conform graficelor stabilite și termenelor din programele adoptate. Totodată, a atras atenția asupra răspunderii deosebite ce revine producătorilor de utilaje. echipamente și instalații, pentru ca toate acestea să fie de cea mai bună calitate și înaltă fiabilitate. S-a cerut să fie valorificate mai bine posibilitățile tehnice ale întreprinderilor metalurgice și constructoare de mașini, astfel incit să crească gradul de industrializare atit în fabricație, cit și în montajul tuturor echipamentelor. să fie întărită răspunderea în exercitarea controlului pe toate fazele de- construcții și montaj.în repetate rînduri, secretarul general al partidului s-a oprit și a discutat cu muncitori si cadre tehnice in legătură cu condițiile existente pentru încheierea lucrărilor de montaj și pregătirea punerii in funcțiune a primei unități.După vizitarea șantierului, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întil- nit cu cadre de conducere din ministere, centrale industriale și întreprinderi. din institute de cercetare și proiectare, cu alți factori cu răspunderi in construcția și exploatarea Centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă.Informind despre preocupările comitetului județean de partid pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin în legătură cu finalizarea importan

tei investiții de la Cernavodă, primul-secretar a arătat că indicațiile primite pe parcursul vizitei vor constitui un mobilizator program de acțiune pentru colectivul muncitoresc de pe șantier, pentru consiliul oamenilor muncii, pentru organizația de partid de aici, pentru biroul comitetului județean de partid. Vorbitorul a subliniat, în mod autocritic, că întîrzierile care se înregistrează la unele lucrări pe acest șantier se datorează și felului necorespunzător în care organizația județeană de partid a acționat in această perioadă. El a dat expresie angajamentului organizației județene de partid, al tuturor celor care sînt implicați în finalizarea marelui obiectiv energetic de la Cernavodă de a lua toate măsurile în vederea mai bunei organizări a muncii pe șantier, folosirii mai raționale a materialelor și forței da muncă, desfășurării în ritm susținut a lucrărilor de montaj, de a acționa cu toată priceperea și dăruirea pentru a respecta termenele, pentru a evita orice abatere de la programul stabilit.Luind cuvîntul, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat importanța deosebită pe care o au terminarea lucrărilor și darea în funcțiune a Centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă. Referindu-se la programul special întocmit în vederea finalizării construcției și dării în funcțiune a primului grup energetic și, în continuare, a celorlalte grupuri din componența centralei, secretarul general al partidului a cerut tuturor factorilor să acționeze cu întreaga răspundere Fentru aplicarea întocmai a acestuia, n acest sens, s-a insistat asupra necesității organizării cit mai bune a activității pe șantier, în trei schimburi, pe puncte de lucru, pentru ca termenele prevăzute pentru primul 

grup energetic să fie respectate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat ca experiența acumulată in cursul executării primului grup să fie folosită in mod corespunzător la realizarea grupurilor următoare. în acest sens, s-au cerut întocmirea în cel mai scurt timp și prezentarea spre aprobare a unor măsuri prin care să se asigure utilizarea cit mai judicioasă a suprafețelor și spatiilor construite, optimizarea amplasării aparaturii de comandă și control, astfel încit să se asigure o supraveghere corespunzătoare a funcționării și a controlului in exploatare al fiecărei instalații. O atenție deosebită va trebui acordată adoptării de către constructori și montori a celor mal noi procedee și tehnologii, folosindu-se în mod corespunzător dotarea tehnică din întreprinderile noastre metalurgice și constructoare de mașini. S-a cerut să se folosească soluții simple, care permit creșterea productivității, reducerea timpului de execuție și să fie intensificată preocuparea pentru ca montarea pieselor să fie realizată în cît mai mare măsură la uzina producătoare, pe șantier urmînd să fie asigurată montarea de suban- samble.Secretarul general al partidului a subliniat importanta deosebită ce trebuie acordată respectării riguroase a normelor de calitate, efectuării operațiilor de control cu procedeele cele mai moderne, indicînd ca în acest domeniu să fie antrenat nemijlocit' potențialul de specialitate și tehnic existent la Centrul Național de Fizică. Totodată, s-a insistat asupra necesității ca muncitorii și maiștrii să fie antrenați direct și să participe cu întreaga răspundere la controlul de calitate al pieselor și al operațiilor de montaj.Pornind de la însemnătatea deosebită pe care o prezintă pentru economia noastră națională realizarea 

Centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă. tovarășul Nicolae Ceaușescu a stabilit o serie de răspunderi precise pentru membrii guvernului în ceea ce privește urmărirea îndeaproape a lucrărilor, sprijinirea efectivă a îndeplinirii măsurilor adoptate.La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu sentimente de aleasă dragoste și prețuire de oamenii muncii de pe șantier. Adresindu-se miilor de constructori și montori aflați pe platforma din apropierea grupului energetic nr. 1, secretarul general al partidului a arătat că a ținut să viziteze din nou șantierul Centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă pentru a discuta probleme legate de terminarea și punerea in funcțiune a primului grup energetic și, în continuare, a celorlalte grupuri prevăzute. Subliniind că au fost stabilite măsuri care cer o concentrare mai puternică a eforturilor, creșterea exigenței, 6 organizare mai bună a muncii pentru terminarea intr-un timp cit mai scurt a lucrărilor și pentru producerea de energie electrică, secretarul general al partidului a exprimat convingerea că oamenii muncii de aici se vor angaja cu toate forțele, cu întreaga răspundere pentru realizarea importantelor sarcini ce le sînt încredințate și le-a urat tuturor succes, rezultate cît mai bune, multă sănătate și fericire.îndemnurile secretarului general al partidului au găsit un larg ecou in rindurile miilor de oameni ai muncii de pe șantier, hotăriți să facă totul pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor primite, a tuturor recomandărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu date cu prilejul vizitei, pentru finalizarea în cele mai bune condiții a Centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă, pentru creșterea contribuției lor la realizarea obiectivelor programului energetic național.

Prin ideile, orientările Si perspectivele deschise accelerării procesului de construcție socialistă in țara noastră — cuprinse în cuvintarea rostită la Consfătuirea de lucru pe probleme economice de la C.C, al P.C.R. — tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus din nou in fata comuniștilor, a întregului popor un amplu și mobilizator program de acțiune, o călăuză sigură în îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an si ne intre- gul cincinal. în realizarea in cele mai bune condiții a obiectivelor cutezătoare de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei noastre spre comunism.Abordind complex, profund probleme ale dezvoltării intensive a economiei noastre, ale așezării ei pe baze de eficientă maximă, in cuvin- tare sint examinate. într-o viziune științifică, revoluționară, cerințele fundamentale ale asigurării progresului economico-social multilateral al României. Corolarul materializării acestui amplu proces il reprezintă — cum se subliniază cu pregnantă in cuvintarea secretarului general al partidului — perfectionarea activității de conducere, functionarea tot mai eficientă a democrației munci- torești-revoiutionare, dinamizarea permanentă a întregii opere de construcție socialistă prin afirmarea tot mai puternică a rolului conducător al organizațiilor de partid in toate sectoarele de activitate. Ia toate locurile de muncă.în cuvin tare este examinată într-o perspectivă nouă, dialectică relația care trebuie să existe in procesul conducerii activității întreprinderilor 
intre răspunderea organelor de stat, 
economice și cele de partid, O relație care angajează într-o strînsă conexiune, cu atribuții precise, trinomul răspunderilor — organizații de partid, organe de stat, organe de conducere economică. Ceea ce implică necesitatea ca fiecare să se manifeste plenar și eficient in cadrul atribuțiilor ce-i revin, fără suprapuneri și paralelisme. O relație in care se stabi

REALIZĂRI DIN ECONOMIE
VILCEA : Rezultate 

ale modernizării producției ■Prin măsurile și acțiunile întreprinse anul trecut pe linia modernizării producției în unitățile industriale, economia județului .Vilcea a înregistrat un spor la producția- marfă in valoare de 1,9 miliarde lei, din care peste 865 milioane lei — valoarea producției destinate exportului. Continuind cu aceeași intensitate amplul proces de modernizare a tehnologiilor și produselor, in perioada care a trecut din acest an au mai fost materializate alte 67 măsuri care au determinat obținerea unei producții-marfă suplimentare de 45,5 milioane lei. în condițiile reducerii costurilor de producție cu 22,6 milioane lei și a cheltuielilor materiale cu 16 milioane lei. Cele mai bune realizări în acest important domeniu au înregistrat colectivele de oameni ai muncii de la Combinatul chimic. Combinatul de produse sodice Govora, întreprinderea minieră Horezu, întreprinderea de echipament hidraulic Rimnicu Vilcea. (Ion Stanciu).
CLUJ : Tehnologii noi, 

de mare eficiențăColectivul filialei din Cluj-Na- poca a Institutului de cercetare și proiectare pentru materiale de construcții a finalizat și introdus in producție noi tehnologii și produse de ceramică fină, pigmenți și colo- ranți ceramici, elemente prefabricate din ipsos armat cu fibră de sticlă, materiale de finisaj pe bază de polimeri. Printre cele mai noi realizări se numără tehnologia de obținere a pigmenților albaștri pentru decorarea materialelor din ceramică fină, tehnologia de producere a gresiilor colorate, care con

lește cu exactitate și controlul asupra îndeplinirii răspunderilor și atribuțiilor încredințate de societate. Nu ne-am propus și nu ne propunem — se arăta in cuvintare — ca organizația de partid să conducă întreprinderea — pentru aceasta avem director, avem organe financiare și avem consiliul oamenilor muncii și adunările generale. Organizațiile de partid din întreprinderi și din toate sectoarele de activitate poartă, trebuie să poarte răspunderea de felul cum toate a- ceste organe își desfășoară activitatea. Iar controlul asupra îndeplinirii acestor răspunderi, intr-un sistem de autentică democrație, este dublu. în raport cu calitatea pe care o au cadrele ce fac parte din aceste organe : de membri ai Partidului Comunist Român și de oameni care au primit mandatul poporului de a activa in aceste organe. „In cadrul dezvoltării democrației noastre muncitorești-re- voluționare — se arăta in aceeași cuvintare — toate cadrele de partid și de stat trebuie să-și desfășoare activitatea în strinsă legătură și sub controlul permanent al oamenilor muncii, al poporului".Multiple și profunde semnificații se desprind din aceste orientări clarvăzătoare.în primul rînd, cerința creșterii 
permanente a răspunderii organiza
țiilor de partid pentru asigurarea 
bunei funcționări a conducerii demo
cratice din unități, pentru perfecționarea continuă a modului cum își desfășoară activitatea consiliile oamenilor muncii în ansamblul lor și fiecare membru component al acestora în parte. Materializarea cu bune rezultate a acestei importante cerințe necesită, evident, o regîndire mai eficientă a stilului de muncă al organelor și organizațiilor de partid. Faptul că anumite unități și centrale industriale s-au confruntat și se confruntă cu numeroase și complexe probleme — ceea ce este firesc, legic, într-o etapă de puternice transformări calitative ale economiei — a generat, in anumite locuri, o înțelegere greșită a conținutului răspun
tribuie la obținerea de către întreprinderea de ceramică fină pentru construcții din _Cluj-Napoca la obținerea unei importaiîte producții suplimentare, tehnologia de producere a rezistențelor neliniare fabricate de întreprinderea „Electroceramica" din Turda, prin care se reduce consumul de combustibil și e- nergie electrică. De asemenea, au mai fost asimilate in fabricație produse refractare cu caracteriștici superioare, care conduc la creșterea productivității muncii și reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibili și energie electrică. (Marin Oprea).

TĂȘNAD : O nouă 
capacitate de producție în cadrul acțiunilor de modernizare la Fabrica de piese de schimb și utilaje pentru industria chimică din orașul Tășnad. județul Satu Mare, a intrat în funcțiune o nouă capacitate de producție pentru fabricarea de recipienți pentru export. Amplasată pe noua platformă industrială a orașului, unde s-a mai construit și o mare fabrică de mobilă, noua capacitate asigură creșterea productivității muncii cu 30 la sută. Dotarea cu utilaje moderne, care permit realizarea sudurii automate în mediu de bioxid de carbon. precum și cu aparatură care asigură controlul etanșeității recipienților cu raze X, conferă acestor produse înalti parametri calitativi și un grad sporit de competitivitate pe piața externă. (Octav Grumeza).

BRĂILA : Realizări 
ale petroliștilorPrintr-o riguroasă organizare a activității și folosirea mai bună a 

derilor, a îndeplinirii lor. Uneia organe de partid, în dorința soluționării mai rapide a problemelor presante, au preluat ele direct răspunderi ale cadrelor de conducere, transformîndu-se, nu o dată, în „dispeceri" de sarcini economice și chiar în „merceologi" de aprovizionare. Rezultatul ? S-a produs, în mod neașteptat, o inversare a răspunderilor. Am fost martori în cursul lunii iulie anul trecut, cind aproape toți secretarii Comitetului municipal de partid Pitești — ca să dăm un singur exemplu, dar o asemenea situație s-a impus ca „metodă de lucru" și in activitatea altor organe de partid — se aflau în deplasare în calitate de „merceologi" ai întreprinderilor din municipiu Ia diverși furnizori din tară. Efectul — evident dăunător — este următorul : unii directori de unități, alți colaboratori ai lor, in loc să onoreze mandatul încredințat, de a răspunde de problemele generale ale conducerii unității, de angajamentul pe care-1 semnează anual cu oamenii muncii, de a imprima un. stil de muncă activ in soluționarea lor tuturor factorilor cu răspunderi în acest domeniu din unități, întocmesc „liste" pe care le. înaintează spre rezolvare comitetelor municipale și județene de partid. Și, astfel, unii — activiștii de partid — sint sustrași de la răspunderile și atribuțiile specifice ce le revin, în timp ce alții — directori și colaboratori ai lor — sînt degrevați de propriile răspunderi.în al doilea rînd. unele cadre de 
conducere din unități, argumentlnd 
necesitatea analizării problemelor 
importante în organele de partid, ge
nerează supraîncărcarea acestora cu 
sarcini administrative și mută rezol
varea lor de la locul destinat acestui 
scop: consiliile oamenilor muncii sau 
birourile executive ale acestora. A- ceastă așa-zisă practică democratică, care „apelează" prea des (și cînd trebuie. și cind nu trebuie) la autoritatea organului de partid, nu face altceva decit să ii limiteze acestuia posibili-
(Continuare in pag. a Il-a)

utilajelor din datare, petroliștii brăileni depun eforturi susținute în realizarea unor importante cantități de țiței și gaze naturale. De la începutul anului și pină in prezent au fost obținute peste plan 4.4 milioane Nmc gaze naturale. în a- ceastă direcție — ne-a spus Gheor- ghe Catrinescu, secretarul comitetului de partid al Schelei de producție petrolieră Brăila — cele mai bune rezultate au înregistrat brigăzile conduse de inginerii Benedict Tudor, Constantin Iordache și Va- sile Natu. De asemenea, au fost puse în funcțiune două sonde noi și s-au reactivat 6 sonde vechi. Menținerea in stare de funcționare, la parametrii proiectați, a întregului parc de sonde a condus la creșterea producției zilnice de țiței. (Candiano Priceputu).
BlRLAD : Productivitate 

sporităActtonînd în spiritul indicațiilor și orientărilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, puternicul colectiv de oameni ai muncii de la întreprinderea de rulmenți din Bîr- lad obține însemnate depășiri la principalii indicatori economici. Prin aplicarea fermă a măsurilor din programele de modernizare, foarte buna organizare a activității, utilizarea la indici superiori a utilajelor din dotare și a materiei prime, colectivul bîrlădean a reușit să sporească productivitatea muncii peste prevederi. Pe această bazăs-au realizat suplimentar peste 5 000 rulmenți de ...............................mensiuni. Totodată, ,____________din cele 70 de țări ale lumii le-au fost livrate, peste sarcinile contractuale ale perioadei, rulmenți de înaltă calitate în valoare de 2,5 milioane lei. (Petru Necula)
diferite tipodi- partenerilor
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Răspunderea și spiritul de inițiativă 
- condiții esențiale ale calității muncii

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI...întreprinderea electrocentrale Dro- beta-Turnu Severin. Unitate cu „foc continuu". Răspunderea in muncă, disciplina, îndeplinirea întocmai a îndatoririlor de producție se dimensionează aici in volumul de energie termică și electrică prevăzut a fi realizat, prin exploatarea în condiții de deplină siguranță, la parametri inalți, a capacităților de producție aflate în funcțiune. La rindul lor, constructorii și montorii — a căror activitate se desfășoară pe un front larg pe această mare platformă industrială — trebuie să se încadreze in graficele stabilite, pentru ca noile capacități prevăzute pentru acest an să fie date in exploatare la termenele planificate.ABORDAREA CONCRETA A PROBLEMELOR ECONOMICE OFERĂ SOLUȚII PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA MUNCII. Așadar, o activitate complexă, care presupune o coordonare riguroasă a muncii, unirea tuturor energiilor, spirit combativ, revoluționar față de orice manifestare de indisciplină. Șt cum asemenea fenomene — absențe nemotivate, indici scăzuți în folosirea unor utilaje de mare randament, nerealizarea normelor de muncă de către unele formații, calitatea nu întotdeauna corespunzătoare a unor reparații și revizii — încă mai apar, comitetul de partid, intre alte metode folosite, a întreprins recent o analiză pe o temă deosebit de importantă : răspunderea șl disciplina în muncă.S-a efectuat, mai întil, un sondaj de opinie in principalele compartimente de activitate. Cu acest prilej s-au scos la iveală fapte demne de generalizat, s-au acumulat date convingătoare, calcule economice, nume de comuniști care, prin felul în care-și duc la îndeplinire sarcinile de partid și de producție, sînt exemple de urmat, se bucură de a- precierea tovarășilor de muncă. S-a dat relief, cum este și firesc, experienței pozitive, pentru ca aceasta să fie bine cunoscută și generalizată, cit mai repede posibil, la toate locurile de muncă. Bunăoară, brigada complexă de montaj a realizat, in anul trecut, un volum de lucrări mal mare față de plan cu aproape 25 milioane lei. Birourile celor trei organizații de bază de aici au folosit cu eficiență un stil de muncă adecvat în activitatea politică desfășurată, fiecărui comunist i s-a încredințat o sarcină concretă in domeniul producției. pe care trebuie s-o ducă la îndeplinire intr-o perioadă de timp stabilită. Pentru ca abaterile de la disciplina muncii să fie prevenite, fiecare comunist se ocupă, in formația sau brigada în care muncește, de tovarășii de muncă, care nu sînt membri de partid. Acestora li se explică importanța realizării la timp și chiar în avans a lucrărilor de montaj, necesitatea de onorare la un înalt nivel de calitate a sarcinilor de plan. La unele lucrări, ale căror termene sint presante, s-a organizat, cu două formații, și schimbul doi. Pentru ca randamentul muncii să fie cit. mai' ridicat și in acest schimb •s-au nominalizat comuniști, cadre de 

conducere care se Îngrijesc de buna organizare a muncii, rezolvă operativ, împreună cu comuniștii din a- ceste formații, problemele care apar in aprovizionarea cu materiale a locurilor de muncă, în menținerea în bună stare de funcționare a mașinilor și utilajelor etc.STILUL DE MUNCA BUN ÎL PROBEAZĂ REZULTATELE, NU DOAR ANGAJAMENTELE DE A-L PERFECȚIONA. Cum se vede, acolo unde activitatea politică se desfășoară permanent, în locurile hotărî- toare ale producției, și rezultatele sint pe măsură. Dar sondajul amintit. inițiat de comitetul de partid, a pus în lumină și destule neajunsuri. Bunăoară, s-a constatat că avariile care mai apar in funcționarea grupurilor energetice au cauze precise : nu întotdeauna se respectă întocmai programul de revizii și reparații ;
IZlVlÂTÂ >E- PARTID

în două unități economice 
din județul Mehedinți

alteori, calitatea acestora nu este corespunzătoare ; mai sint și conducători ai locurilor de muncă — maiștri, ingineri etc. — care, in ce privește respectarea programului de lucru, nu constituie întotdeauna un exemplu pozitiv pentru ceilalți. Sînt aici, la beneficiar, 11 organizații de partid, cu peste 380 de comuniști. Care este puterea lor de influențare,' cum procedează birourile organizațiilor de bază cu cei care nu dovedesc un ridicat nivel de răspundere și disciplină in rezolvarea sarcinilor încredințate ? Concluziile la care a ajuns analiza comitetului de partid au fost formulate cu limpezime : trebuie acționat cu hotărire pentru perfecționarea stilului și metodelor muncii de partid. Este mijlocul cel mai eficient de a pune din plin în valoare potențialul de muncă de care dispune această unitate. Astfel, dacă cele trei turbine de cite 50 MW fiecare și cele 4 cazane de 420 tone abur pe oră ar fi funcționat tot timpul la capacitate și nu s-ar fi menținut încă mare numărul absențelor nemotivate la unele formații de lucru. în anul trecut s-ar fi putut produce mai mult, cu 626 MW energie electrică și peste 25 000 g.lgacalorii.E adevărat, în activitatea constructorului lucrurile s-au schimbat muit in bine. Analiza comitetului de partid a scos in lumină insă și destule manifestări de indisciplină. Cele 6 organizații de partid de aici au fost astfel constituite incit să activeze in toate sectoarele și punctele principale de lucru. Sint secretari ai unor organizații de bază, comuniști care cunosc bine starea de lucruri, dar mai dovedesc îngăduință, slabă combativitate fată de lipsuri. Un plus de răspundere și exigență ar fi fă- 

cut ca la ora actuală să nu existe rămineri în urmă la 16 faze de lucru, principala cauză fiind absențele nemotivate. Este adevărat că in raportul comunist unii și-au recunoscut asemenea abateri de la disciplina muncii. Dar și-au schimbat ei, pe parcurs, atitudinea ? Acest lucru s-a urmărit mai puțin de către birourile organizațiilor de partid. Și pentru că nu s-a controlat a rămas... „viabilă" doar autocritica formală din procesul-verbal. Or, cine are nevoie de aceasta ?ȘI MUNCA POLITICO-ORGANI- ZATORICA trebuie sa aibă „FOC CONTINUU". O altă unitate cu „foc continuu" și cu sporite sarcini de plan pentru acest an este și întreprinderea minieră. Ca rezultat firesc al activității susținute desfășurate de organizațiile de partid, de către comuniști, 
£

aici, în toate sectoarele, există un climat sănătos de muncă și ordine. Rezultatul : ritmurile de extracție a cărbunelui din subteran și carierele de la suprafață cresc zi de zii Chiar dacă sarcinile zilnice de plan se realizează, comitetul de partid de aici, printr-o bună cunoaștere a realității, are necontenit argumente că este posibil să se realizeze mai mult. Cu o condiție : să se dea dovadă de mai multă disciplină în muncă. Sînt experiențe care demonstrează acest lucru. Minerii de la Zegujani, de exemplu, au obținut anul trecut un spor de producție peste prevederi de aproape 80 000 tone cărbune. Chiar din prima zi a acestui an ei s-au instalat din nou în fruntea întrecerii. Zilnic extrag cu 350—400 tone cărbune mai mult peste sarcinile de plan. Ce metode politico-organizato- rice se folosesc aici ? Conducători ai locurilor de muncă au fost stabiliți, printr-o riguroasă selecție, cei mai buni comuniști, oameni cu inițiativă, cu o îndelungată experiență in minerit. Comitetul de partid de Ia a- ceastă mină analizează periodic șî temeinic problemele de producție, intervine la timp cu măsuri care se impun. De fiecare dată, ca urmare a unei mai bune organizări a activității și aprovizionării ritmice cu piesele de schimb, perioadele de revizie și reparații planificate se scurtează cu 15—20 de zile. O grijă deosebită se acordă calității. La lucrările de deschidere a noilor fronturi de lucru, prin folosirea la maximum a timpului bun de lucru și a utilajelor din dotare, se lucrează în avans cu 2 și chiar .3 luni față de grafic. Pe cele trei schimburi se realizează aproape același randament, pentru, că brigăzile, formațiile de lucru au 

fost in așa fel constituite incit să aibă un nivel cit mai apropiat de calificare in toate meseriile și un echilibru a! forțelor comuniștilor ce activează, pe schimburi. Cazurile de indisciplină nu sint tolerate, nu se amină de la o zi la alta, ci se discută pe loc, atunci cînd s-au comis ; sint puși să-și spună cuvintul comuniștii în mijlocul cărora muncește cei care a săvirșit abaterea. E un procedeu simplu, dar cu mare efect practic. Dacă e promovat, folosit eu consecvență !Sint insă și locuri de muncă unde rolul conducător al organizațiilor de partid nu se ridică la nivelul exigențelor. In una din zilele lunii ianuarie — de exemplu — comitetul de partid a efectuat un control la toate locurile de muncă. în schimbul intii, la marea carieră de Ia suprafață, au lipsit 26 de oameni. între aceștia și... doi conducători de formații de muncă, 5 comuniști. Cit s-a pierdut ? S-a făcut și acest calcul. Cu cei care au lipsit și in. schimbul doi s-ar fi putut obține 210 tone cărbune. iar la descopertă s-ar fi operat aproape 2 312 mc steril.Aici, la Huznicioara, se află utilaje și instalații moderne, de mare productivitate. Curm sint întreținute, cum se folosesc ? — iată o altă întrebare pe care și-a pus-o în analiza sa comitetul de partid. în anul trecut indicele intensiv la combinele de înaintare a fost cu 0,35 mc pe oră mai mic față de plan. La excavatoarele gigant cu rotor indicele extensiv a fost cu 10,6 la sută sub sarcina de plan. Ce au însemnat toate acestea ? Planul la producția de cărbune nu s-a realizat integral, sînt incă rămineri in urmă la lucrările de investiții, există o restanță la descopertă. Dacă ar fi fost eliminate absențele nerndtivate s-ar fi putut obține o producție de 130 000 tone cărbune. Se pot împăca comuniștii cu asemenea stări de lucruri ?Iată suficiente subiecte de meditație, al căror răspuns nu poate fi altul decit acțiunea decisă de înlăturare a neajunsurilor. Exigența comunistă, spiritul revoluționar in muncă nu înseamnă doar declarații de bune intenții — atrage atenția secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — ci bună organizare, angajare, competență și dăruire in soluționarea problemelor....Cele două analize la care ne-am referit au evidențiat — cum s-a văzut — un lucru esențial : acela că răspunderea și disciplina in muncă constituie o importantă sursă de sporire a producției. Ceea ce și-au și propus, de fapt, să facă, prin măsurile stabilite, comuniștii din cele două mari unități industriale, astfel ca sarcinile de plan din cel de-al patrulea an al cincinalului să fie integral realizate și — prin folosirea deplină a bazei tehnico-materiale moderne puse la dispoziție, generalizarea experienței înaintate, afirmarea puternică a inițiativei comuniste. întărirea ordinii și disciplinei — chiar depășite.
VîrgiJht TATARUcorespondentul „Scînteii”

• Corespondentul nostru voluntar Pompiliu Coinșa, lăcătuș subteran la întreprinderea minieră Vulcan, ne-a scris despre faptul că. In ultima vreme, creația tehnico- stiintifică a cunoscut o dezvoltare continuă in diferite unități economice din bazinul carbonifer al Văii Jiului.La întreprinderea minieră din Vulcan, de pildă, in ultimul an s-au aplicat 54 de lucrări elaborate in cadrul inițiativei „Fiecare cadru tehnico- ingineresc să rezolve anual c problemă tehnică sau de organizare a producției si a muncii", avind drept eficientă economisirea ă 56 milioane lei. Printre acestea se remarcă cele privind îmbunătățirea sistemului hidraulic al combinei C 12 elevator pentru curățirea fluxurilor de benzi (autori : inginerul Cristian Dinescu si maistrul Arpad Hai- ducsi). exploatarea stratului 5 prin abataje frontale in felii pe înclinare (autori : inginerii Viorel Rădu- lescu si Mircea Golgotiu si subingi- nerul Ion Ionașcu) sau mecanizarea complexă a lucrărilor de săpare din stratele 13 și 5 (autori : inginerii Pompiliu Barbu. Stănilă Pantiloi și Andrei Fodor). Toate acestea au ieșit cu pregnantă in evidentă in cadrul expoziției deschise printr-un interesant simpozion si o expoziție de carte tehnică, organizată la Centrul de cultură si creație ..Cintârea României" din Vulcan. Alături de minerii din Vulcan, cu realizări deosebite se prezintă si colegii lor din Paroseni. reprezentanții întreprinderii de confecții si secției de stîlpi hidraulici din Vulcan, precum și ai Uzinei de preparare a cărbunelui din Coroești.• în urma unei propuneri a sătenilor din Cornesti — Turda, comuna Mihai Viteazu din județul Cluj. în 1987 s-a trecut la executarea lucrărilor de aducere a apei in sat. După cum aflăm dintr-o scrisoare adresată redacției de M. Popescu și A, Koblc, s-a introdus conducta de ană si s-au instalat pompele stradale. Dar in același an ..lucrarea s-a oprit si oprită este si astăzi, iar lipsa anei se simte tot mai acut — se arată în scrisoare. Vă rugăm foarte mult, aiutați-ne dv. pentru a se redeschide lucrarea si a ne reda cit mai urgent apa necesară".Pentru a cunoaște care este cauza opririi lucrărilor, am telefonat la consiliul popular comunal. Tovarășul vicepreședinte Lobodă și tovarășul secretar al consiliului popular comunal. Ion Miclea. au precizat că. intr-adevăr, fantele din scrisoare coresnund realității, dar nu not să ne snună din ce cauză au stagnat lucrările, acestea fiind finanțate de consiliul nonular județean. Primarul, care acum lipsește. susțineau dinsii. știe mai, bine.Ne-am lămurit 1 Cu un asemenea 
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„interes" fată de o problemă asa de importantă nu-i de mirare că lucrările au stagnat. în această situație. tot consiliul popular județean este cel care va clarifica, cu siguranță, ce mai trebuie făcut pentru ca instalația de apă de Ia Cornești—Turda să fie dată in funcțiune cit mai repede cu putință.• Vasile Tonu. corespondent voluntar din comuna Coteana. iude- tul Olt. ne informează că. folosind timpul prielnic, membrii cooperatori din localitate pot fi văzuti in aceste zile in cimn. pregătind producția anului 1989. Pentru ca cele 65 ha ce vor fi cultivate cu legume să dea roade cit mai bogate, au si fost semănate pentru răsaduri 1 000 mp cu varză timpurie și s-a pregătit terenul pentru 10 ha tomate timpurii. în această activitate s-au evidențiat cooperatorii Gheorghe Nistor. Elena Dinu. Anica Stroe. Elena Tonciu, Gheorghe Vasile și alții.Corespondentul nostru mai arată că 840 ha insămințate in toamnă cu griu au fost fertilizate cu îngrășăminte chimice, iar alte 60 ha din punctul ..Popești", ce urmează să fie insămințate cu sfeclă de zahăr, au fost fertilizate cu îngrășăminte naturale. De asemenea, pe cele 50 ha de vie s-au administrat îngrășăminte chimice si se continuă cu gunoi de grajd, la fel ca si ne cele 26 ha cu pomi fructiferi. Dintre membrii cooperatori care transportă gunoi de grajd din zootehnie se remarcă Vasile Vișan, Constantin Trifu. Tudor Nicu si Gheorghe Filea.• Din Craiova, cititorul nostru Ion Popescu ne-a trimis o corespondență prin care ne sesizează lipsa din comerțul de stat a unor articole de strictă necesitate in gospodăria oricărui cetățean.De multă vreme, afirmă el. lipsesc din magazinele de specialitate diferite articole cum sînt : 1. Ober- tainer. Nu știu dacă am scris bine, dar este vorba de piesa filetată care poartă la unul din capete garnitura de cauciuc ce oprește apa și ii dă drumul să curgă la orice robinet. Lipsa acestei piese face să se producă multă risipă de apă în apartamente. De cite ori am mers Ia magazinele de specialitate din Craiova si alte orașe, precum si din București. Pitești. Caracal etc., am primit același răspuns : ..Nu avem". Cred că industria noastră, mică sau mare, ar trebui să se o- cupe de producerea acestui articol.2. Steluțe de robinete. In prezent se găsesc în comerț numai steluțe confecționate din material plastic, ale căror fileturi se defectează la citeva învirtituri de oprire a apei. Deoarece restul pieselor de la robinete sint făcute din material dur. cind acționează un filet din plastic ca să pună in mișcare o piesă din metal cu fileturi dure — cele din plastic se distrug. 3. Pile 

mici triunghiulare, foraibăre etc.Ar fi bine dacă cei care au sarcina să producă aceste articole ar colabora mai strins cu cei din comerț. consultindu-i asupra cerințelor pieței.• „îmbutelierea a 1 500 sticle de 250 ml pe oră" — așa se intitulează noua corespondentă trimisă redacției de prof. Ionel Proto- popescu din București.„La l.L.F. Berceni, întreprindere pe care am vizitat-o recent — se arată in corespondentă —, in cadrul depozitului central al acesteia au fost aplicate o serie de măsuri în scopul diversificării activității și valorificării superioare a legumelor și fructelor. Astfel. în spatiile existente a fost amenajată și o secție de băuturi răcoritoare, preparate pe bază de diferite concentrate din fructe, cu o capacitate de 1 500 tone pe an. Utilajele moderne aflate in dotare permit îmbutelierea a circa 1 500 sticle de 250 ml pe oră, care sint furnizate comerțului bucureștean. Tot aici a fost pusă în funcțiune o linie tehnologică pentru obținerea sucului natural din mere. Sint folosite in acest scop fructele subdimensionate, care pină acum se livrau unor unități din industria alimentară. Se realizează astfel importante economii, precum și o utilizare mai eficientă a mijloacelor de transport".• Pe scara A a blocului 102. situat in strada Zboina Neagră, nr.3. sectorul 6 din Capitală, locuiesc 52 de familii. Ca peste tot. și aici sînt locatari în virstă. femei gravide, copii etc., care de un timp sint obligati să urce și să coboare cele 8 etaje pe scări, pentru că liftul nu funcționează,„întreprinderea '«Ascensorul», fn a cărei sarcină cade asigurarea bunei funcționări a ascensoarelor — ne scrie ing. Sachs Carol, locatar al acestui bloc — a găsit de cuviință să oprească ambele ascensoare de la scara noastră, invoci nd argumentul că ele urmează să fie puse în revizie generală. Unul a fost oprit de trei luni, iar al doilea de o lună, fără ca. pină in ziua de azi. să fi început lucrările de revizie măcar la unul dintre ele. S-a intervenit în repetate rinduri la conducerea tehnică a întreprinderii, dar fără nici un rezultat. Ne întrebăm : care este argumentul opririi simultane a ambelor ascensoare, cînd se putea face revizia lor succesivă, aceasta cu atît mai mult cu cit. în momentul opririi lor. ambele se aflau în stare de funcționare ?“Considerăm această întrebare ca fiind adresată direct conduceri» întreprinderii „Ascensorul", de la care așteptăm răspuns. Pină atunci, cel puțin unul din ascensoare ar trebui să funcționeze. După părerea noastră, așa este normal să se procedeze.

In primele rinduri ale perfecționării 
conducerii activității economice

(Urmare din pag. I)tatea de a-și exercita cu exigență controlul asupra activității cadrelor care răspund de soluționarea problemelor respective. „Știți foarte bine— vor replica acestea la timpul potrivit — că am analizat situația și in comitetul de partid și ea n-a putut fi rezolvată. Puteam face noi mai mult decit comitetul de partid ?“ Și iată cum. in loc să fie controlate asupra modului in care iși îndeplinesc atribuțiile încredințate, mandatul acordat de oamenii muncii, unele cadre de conducere se situează in postura de... controlori. Și tot prin această „practică", organele de conducere colectivă — consiliile oamenilor muncii și birotirile lor executive — sint lipsite nu o dată de posibilitatea de a analiza si examina ele insele, pe baza drepturilor acordate de lege, problemele importante ale întreprinderilor.Ne-am oprit mai mult la aceste două situații vizind relația dintre organele de partid și organele de stat și economice, pentru că ele nu sint. din păcate, cazuri izolate. Stilul de muncă al organelor și organizațiilor de partid cu organele de conducere colectivă din întreprinderi se cere deci perfecționat fundamental in veriga lui esențială : înțelegerea 
profundă de către secretarul de 
partid, președinte al consiliului oa
menilor muncii, a importantei func
ției sale duble. E adevărat, in exercitarea acestei investituri s-a acumulat o experiență certă. Pe care o confirmă rezultatele de ansamblu obținute, dovedindu-i-se astfel viabilitatea. în multe, in foarte multe intreprinderi, secretarii de partid, președinți ai consiliilor oamenilor muncii, reprezintă factorii principali care asigură promovarea unei conduceri democratice, competente și eficiente. Dar exercitarea funcției duble, ca orice experiență bună, trebuie privită și in mod critic. Tocmai spre a-i conferi noi valențe de eficientă. Acordindu-i-se dubla învestitură, nu i-a cerut și nu-i cere nimeni secretarului comitetului de partid, de pildă, să iși asume atribuții ce revin directorului întreprinderii, altor factori cu funcții administrative, să se ocupe de rezolvarea tuturor problemelor. de la cele privind asigurarea aprovizionării pină la cele vizind modernizarea produselor ; ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să fie informat la timp în legătură cu des- f .șurarea lor. în schimb, î s-a cerut și i se cere să vegheze permanent— oferindu-și propria activitate ca model — ca toate cadrele investite 
să asigure conducerea întreprinderii 
(director, director adjunct, inginer- 
șef, contabil-șef), ca tofi reprezen
tanții oamenilor muncii in organul 
de conducere colectivă să-și îndepli
nească, in funcție de răspunderile ce

le du, sarcinile încredințate. Iar primul om care trebuie să-și supună activitatea acestui examen nu poate fi ‘ altul decit secretarul de partid, președinte al consiliului oamenilor muncii. Or, ce se intimplă in realitate ? In unele cazuri, oamenii care îndeplinesc aceste funcții atit de importante nu sint controlați asupra modului in care iși desfășoară activitatea in această calitate nici de către organul de partid, nici de către consiliul oamenilor muncii. E suficient să asculți rapoartele pe care le prezintă unii dintre aceștia in calitate de comuniști in fața organelor de partid din care fac parte și să constați că ele vizează aproape in exclusivitate modul de îndeplinire a sarcinilor încredințate in cadrul organului de partid și abia dacă reamintesc. ca și cum acest lucru nu s-ar ști, că „îndeplinesc și funcția de președinte al consiliului oamenilor muncii".Am insistat asupra exigenței și asupra autoexigenței care trebuie să existe față de secretarul de partid, președinte al consiliului oamenilor muncii, pentru că, in actuala etapă de perfecționare a conducerii întreprinderilor, rolul acestuia este hotă- 
ritor in asigurarea manifestării efi
ciente a dublei răspunderi a cadre
lor de conducere — ca membri de 
partid și ca membri ai organelor de 
conducere colectivă. Atît timp cit partidul se implică direct, activ in înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a țării, cum subliniază cu toată claritatea secretarul general al partidului —. aceasta reprezentind în fond proba practică a rolului său conducător — secretarul comitetului de partid din întreprindere este dator să asigure atit creșterea răspunderii fiecărei organizații de partid, a fiecărui comunist față de îndeplinirea sarcinilor economice, cit și funcționarea, in spiritul celor mai autentice norme democratice, a organismelor autoconducerii muncitorești — a conducerii întreprinderilor cu oamenii muncii și in folosul' oamenilor muncii.Anul 1989, prin importantele lui evenimente politice, — aniversarea a 45 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al partidului — reprezintă pentru toate organele și organizațiile de partid, pentru toți comuniștii un examen de reafirmare a capacității lor de acțiune, de unire a eforturilor întregului popor in direcția perfecționării întregii activități de conducere și politico-organizatorice, a îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal. Un examen al gindirii șl acțiunii comuniste, al promovării noului. a spiritului revoluționar la fiecare loc de muncă. în toate sectoarele de activitate.

Constantin PRIESCU

Noul magazin general „Carpați" din SinaiaFoto : E, Dichiseanu

• Treburi deosebite l-au adus pe profesorul Grigori Dumitru din Piatra Neamț, in prezent pensionar, prin București. „Cum nu aveam unde să stăm o zi. două, afirmă el intr-o scrisoare adresată redacției, am solicitat cazare la mai multe hoteluri. Dar in loc de cameră. peste tot ni s-au dat răspunsuri răstite și de sus. receptionerii dovedind o atitudine arogantă, lipsită de cele mai elementare cerințe ale bunului simț, dovadă că nu sînt educați și controlați de f elfii cum iși fac datoria".Afirmațiile erau susținute de argumente concrete, ceea ce ne-a determinat să trimitem scrisoarea, spre soluționare, conducerii întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante din București. In răspunsul sosit se precizează că pentru aspectele semnalate la hotelurile „Cișmigiu". „Palas", „Dunărea" și „Astoria" s-a organizat o ședință de lucru cu administratorii de hoteluri și receptionerii din tura a doua, care au fost de serviciu in ziua respectivă, împreuna cu directorii comerciali. șefii birourilor comerciale si lucrătorii care răspund de activitatea hotelieră din Centrala de hoteluri și restaurante, precum și cu lucrătorii serviciului prestații din cadrul I.T.H.R. București. în cadrul ședinței au fost prelucrate aspectele semnalate și s-au stabilit măsurile ce se impun, apreeiindu-se că cele relatate caracterizează activitatea multor recepționeri care nu manifestă solicitudine față de turiști și nu se adresează dispeceratului de cazare pentru a informa solicitanții.

In legătură cu acest prim aspect, socotim că ar fi fost necesar ca în răspuns să fie menționate ..măsurile ce s-au impus", fie și pentru a fi de Învățătură celor care confundă munca de recepționer cu cea de proprietar de hotel. Simpla discutare a faptelor semnalate nu este suficientă, nu dă garanția înlăturării comportamentului arogant, necivilizat, lipsit de solicitudine al recepționerilor respectivi și al altora cara procedează la fel.în continuare, in răspuns se afirmă că propunerea referitoare la construcția unui hotel in zona Gării de Nord este cuprinsă în programul de perspectivă. în- tocmindu-se un proiect pentru un amplasament pe actualul ioc al hotelului și restaurantului „Grivița".• Din cercetările efectuate, ne răspunde Comitetul comunal de partid Banița, județul Hunedoara, rezultă că in luna septembrie anul trecut, ca urmare a executării lucrărilor la tunelul „Cetera", s-a impus închiderea drumului spre locuința iui Ungur Pavel, semnatarul sesizării trimise redacției. Tot datorită acestor lucrări a secat și izvorul de apă. In urma discuțiilor cu constructorul, s-a stabilit ca in această lună să se execute un dram de acces pină la locuința celui in cauză. In același timp, se va asigura și captarea izvorului de apă.Rubrică realizată de Neculai ROȘCA

Dîmbovița la final de... vacantă
® Tinerețea eternă a rîului vine și din... revizii ® Pentru ca 
cele 200 de atmosfere să lucreze la putere ® 50 de hectare de 
betoane permanent sub lupa de buni gospodari ® Salba de 

cascade în întimpinarea primăverii...Revenim la Dîmbovița renăscută.La nul reconstruit și redat întinerit urbanisticii capitalei României socialiste.De data aceasta, nu pentru a așeza in litera de plumb noutățile de „ultimă oră" de la locul de geneză al lacului din zona Văcărești. Cind și aici se va ajunge la punctul terminus al lucrărilor, Bucureștiul se va imbogăți cu incă 150 de hectare de luciu de apă, noul „plămm acvatic" ur- mind să aibă o capacitate de circa 10 milioane metri cubi de apă- Milioane a- dăugate la milioanele de metri cubi de apă ai Lacului Dimbovița, ai tuturor celorlalte lacuri construite in cei 45 de ani de destin liber in patria noastră.Revenim așadar „pe Dimbovița in jos" nu pentru a vedea cum sint accelerate metamorfozele albiei navigabile de la Glina la Tinganu. Cu efort eroic se scriu și aici luminoase pagini de epopee.Și nici pentru a consemna renașterea albiei Colen- tinei. de la barajul Cernica la confluența cu Dîmbovița, cele două riuri ingemă- nindu-se astfel, pentru e- ternitate, intr-un singur destin. Și nici pentru a vedea înfipte temeliile la nodurile hidrotehnice Glina și Tinganu.Toate locurile amintite sint. tot atitea puncte fierbinți pe trupul viu al acestei ape, cu destin aparte

in lungul drum spre noua-i măreție. Atu ales, de data' aceasta, Dimbovița in... repaus. Vreme de circa 45 de zile, albia ei — făurită de miini meștere, cu dragoste, in ultimii ani — a fost golită de ajfele in cascadă.— In nici un caz pentru... repaus, ne corectează inginerul Ioan Damian, directorul întreprinderii de amenajare complexă și exploatare a riului Dimbovița.— întrebare firească : a- tunc pentru ce ?— Pentru asemenea lucrări hidrotehnice — categorie in care intră și Dîmbovița nouă de pe teritoriul Capitalei — iarna constituie anotimpul propice, un foarte bun prilej de revizii, de necesare intervenții.— De exemplu ?— In toate celelalte trei anotimpuri apa adună multe depuneri care trebuie neapărat înlăturate de pe fundul albiei. Ca să nu mai spunem că la aceste depuneri naturale se adaugă și cele datorate neglijenței unora, concetățeni de-ai noștri, la care am dori să aflăm un mai mare respect pentru această podoabă a marelui oraș.— Asta ar fi. ca să spunem așa. o primă motivație a intervenției pe „albia deschisă". Un fel de operație pe „cord deschis". Mai sint si altele ?— Sînt. Iarna, apa prinsă in corsetul de beton, la

o viteză de curgere de numai 11,2—0,3 metri pe se-, cundă, poate ingheța ușor. (Vechea Dimbovița colecta ape cu o temperatură de 10—12 grade, care cu greu puteau ajunge la starea de ingheț). Gheața care se poate forma acum mult mai ușor poate exercita presiuni asupra malurilor, produci nd stricăciuni. Evident că betoanele rezistă, dar nu întotdeauna rezistă tentației luciului de gheață amatorii ad-hoc de... patinaj. Iar in destule locuri adincimile apei sint mari. Mai departe, cred, nu mai e nevoie să argumentez.— Folosiți această „vacanță" și pentru alte lucrări ?— Evident. De exemplu, executăm in această perioadă de răgaz bine venit revizia echipamentului hidromecanic de ia nodurile hidrotehnice. Și, să nu se uite, avem următoarele noduri hidrotehnice : Ciurel. Grozăvești, Eroilor. Operetă. Mără- șești. Timpuri Noi. Mihai Bravu. Vitan.— Sint echipe specializate in astfel de lucrări ?— Desigur, e nevoie de oameni de meserie pentru a interveni la instalațiile hidraulice ale stăvllarelor, de exemplu. Aveți idee la ce presiuni acționează a- cestea ?— Recunoaștem că nu.— La circa 200 de atmosfere. Dimbovița reconstruită a fost înzestrată cu echipamente complexe.

față de care se cuvine să dovedim maximă grijă.— Am văzut oameni ai întreprinderii acțiomnd și la sistemul municipal de drenaj...— ...de pe malul sting. Ei a fost construit in paralel cu riul și, normal, se află tot in atenția noastră. In aceeași ordine de idei nu scăpăm o clipă din priviri fluxul ori refluxul apelor freatice, din motive lesne de ințeles.— In toată perioada de iarnă, fiecare dintre noi a observat că n-au incetat nici unele lucrări in zona Ștefan Furtună-— Da. aici s-a executat, potrivit planului pe etape, un nou nod hidrotehnic.— Plus o pasarelă...— Aceasta va folosi la accesul pietonilor de pe malul sting spre zona Spitalului municipal.— Cu nodul de la Ștefan Furtună s-au făcut pină a- cum 9. Mai urmează vreunul ?— Iarna viitoare va fi construit și cel din zona tribunalului. Puțin în a- monte de intrarea apei sub planșeu.— Tot In această iarnă am văzut oameni cercetind îndeaproape albia nouă, golită.— E o îndatorire firească. a noastră să vedem cum se comportă betoanele. Cuva betonată are o suprafață totală de circa 500 006 metri pătrați. în jur de... 50 de hectare. Cu mii de rosturi. Care trebuie verificate cum se comportă, chltuite periodic, avute sistematic sub lupa de buni gospodari. Renașterea riului. operă care stirnește admirație și conferă un plus de frumusețe Capitalei, s-a săvirșit cu mari

eforturi umane și financiare, și-i normal să purtăm de grijă acestei ctitorii reprezentative pentru Epoca Nicolae Ceaușescu.— Așadar, in albia sa nouă, riul Dimbovița se va odihni in lunile de iarnă pentru ca. o dată cu primăvara. să se înfățișeze privirilor, de fiecare dată, intr-o haină de proaspătă demnitate și frumusețe.— Nu numai riul, ci și lacurile sale vor trece prin aceste sistematice revizii.— Lacul Dimbovița totuși n-a fost goiit in a- ceastă iarnă.— Pentru că s-a menținut la uh nivel scăzut din pricina unui regim pluviometric deficitar. Regula e să fie golit și el de fiecare dată, trecut prin „ciurul" reviziilor, igienizat cu cio- rură de var înainte de umplere. Pentru starea de sănătate a peștelui cu care e populat vară de vară, pentru un microclimat propice tuturor celor care beneficiază de vecinătatea lui.— Cum aceste rinduri apar in plină lună martie, in această timpurie primăvară. să așteptăm inverzi- rea jardinierelor de pe cele două maluri ale Dîmboviței bucureștene renăscute, să așteptăm și să ne bucurăm de priveliștea apelor sale curate, cu adevărat curate...— ...Care au și umplut biefurile (tronsoanele — n.r.) sale. începutul de primăvară trebuia intimpinat cu salba de cascade ale riului care incintă privirile pe cei zece kilometri străbătuți in haină nouă prin marele oraș.
Hie TANASACHE 
Gheorghe ION1ȚA

FOCȘANI : Cantine 
muncitoreștiLa întreprinderea filatura de lină pieptănată — una dintre unitățile de pe platforma industrială a municipiului Focșani — a fost dată in folosință o microcantină. Asemenea unități de alimentație vor mai fi organizate in acest an și in alte întreprinderi. tn prezent, numărul cantinelor și microcantinelor care funcționează pe lingă unitățile economice din municipiu a ajuns la 16. Cantități suplimentare de produse pentru aceste unități de alimentație sint asigurate de gospodăriile-anexâ ale intreprinderilor. a căror activitate urmează să sporească substanțial în cursul acestui an. (Dan Dră- gulescu).

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :După tradiționalele acțiuni care au încununat debutul lunii martie, duminică, 12 martie 1989. este programată să aibă lec o nouă TRAGERE LOTO 2 — ultima a trimestrului in curs —. astl'el că participanții vor avea satisfacția de a reedita succesele recente. O astfel de acțiune prevede extragerea a 12 numere, in cadrul a 3 extrageri, cu posibilitatea de a se ciști- ga și cu numai 2 numere. La rindul său, gama de ciștiguri este deosebit de amplă și variată, cu- primzind autoturisme, precum și Însemnate sume de bani. Participarea se face cu bilete avind taxă unică (numai 10 lei), ultima zi de participare cu numerele favorite fiind simbătă, 11 martie.
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Planul pe luna martie șî pe primul 
trimestru - realizat exemplar!

Indemnurile adresate tuturor oamenilor muncii de secretarul general 
al partidului, tovorășul Nicolae Ceaușescu, la recenta Consfătuire de 
lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C R„ de a-și intensifica 
eforturile pentru perfecționarea activității productive și îndeplinirea în cit 
mai bune condiții a planului pe luna martie, trimestrul I și 
au determinat o puternică emulație și mobilizare a forțelor 
morile și județele țării. Practic, nu există întreprindere sau 
activitate in care să nu se ia noi și noi măsuri pentru mai 
nizare a muncii, intărireo ordinii

întregul an, 
în toate ra- 
domeniu de 
buna orga-

disciplinei, promovarea mai susținutăți

a progresului tehnic, lată în acest sens cum se acționează in județul 
Brăila, avind ca repere întrebările adresate de redacție :

1. Cu ce rezultate s-a încheiat activitatea industria
lă in primele două luni ale anului ?

2. Cu ce probleme s-au confruntat întreprinderile ?
3. Ce măsuri au fost luate pentru asigurarea înde

plinirii integrale a planului pe luna martie ți pe intreg 
trimestrul I ?

RITMUL LUCRĂRILOR AGRICOLE 
poate și trebuie să crească mult!

OLT ARAD

Avans important la semănat Grijă pentru

J Integrarea și mai puternică a muncii de partid în problemele economice, creșterea rolului și a răspunderii organelor și organizațiilor de partid, a organelor de conducere colectivă din întreprinderi in îndeplinirea sarcinilor de plan reprezintă sarcini formulate cu deosebită claritate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, la recenta Consfătuire de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R. Acțio- mnd in spiritul acestor orientări, biroul comitetului județean de partid a luat noi măsuri politice și teh- nico-organizatorice pentru perfectionarea activității productive. De altfel. unitățile industriale din județul Brăila au obținut o serie de rezultate bune in producție în primele două luni ale anului. Astfel, planul la producția-marfă industrială a fost depășit cu 112.8 milioane lei, livrîndu-se suplimentar economiei naționale 305 000 Nmc gaze asociate utilizabile, 310 tone sodă caustică, 6 milioane mp hîrtie de ambalaj, confecții textile in valoare de 5,5 milioane lei. utilaj rutier in sumă de 43.4 milioane lei etc. Pe baza indicațiilor conducerii superioare de partid am acționat pentru impui-- sionarea livrărilor la export, astfel incit pină la finele trimestrului I să expediem întregul fond de marfă aflat in stoc. în primele două luni din acest' an. față de aceeași perioadă a anului trecut, am realizat la export o producție cu 13,1 la sută mai mare. Totodată, planul de investiții a fost indeplinit in proporție de 104 la sută pe total și 104.8 la sută la lucrările de con- strucții-montaj. Au fost puse în funcțiune două importante capacități de producție : instalația de 2 000 tone celofibră pe an la Combinatul de. fibre, celuloză și hîrtie. precum și halele motoare-agregati- zare și de grunduire de la Șantierul naval din Brăila.

2 Deși rezultatele, obținute sint. în general bune, trebuie să spunem că planul la producția fizică nu a fost indeplinit integral la toate sortimentele. Aceasta atit ca urmare a deficiențelor ce se mai manifestă in organizarea propriei noastre activități, dar in special datorită unor greutăți în asigurarea ritmică a bazei tehnico-materiale. Am in-

în tele care putut fi mai bune prevăzute in programele de nizare și modernizare ar fi fost îndeplinite la termenele stabilite. Așa se explică faptul că la nivelul unor întreprinderi s-au depășit consumurile normate la laminate, neferoase, materiale de turnătorie, celu-
ÎN JUDEȚUL BRĂILA

aceeași ordine obținute după au trecut din de idei, rezulta- cale două luni acest an ar fi dacă măsurile orga-

Măsuri concrete, 
eficiente, rezultate

pe măsura lor
timpinat greutăți în aprovizionarea în timp util și in cantitățile necesare a unor materii prime, materiale, piese și subansamble,. printre care tablă mijlocie și groasă, discuri și bandaje, motoare termice, motoare electrice, conductori electrici, leșie de sodă, sulf etc., printre res- tanțieri numărindu-se Combinatul siderurgic Galați. Combinatul siderurgic Reșița. întreprinderea de autocamioane Brașov. întreprinderile „Electroputere" Craiova. „Electromotor" Timișoara, „Electromureș" Tirgu Mureș. Combinatul chimic Rimnicu Vilcea ș.a. Neasigurarea la timp a bazei materiale a determinat unele rămirierl in urmă în realizarea Întregii game sortimentale cate la producția fizică, care au influențat negativ tea in industria orizontală.

loză. iar ritmul de creștere a productivității muncii nu s-a situat la nivelul prevederilor.

dotărilor necesare, buna funcționare și întreținere a instalațiilor, realizarea la timp și de calitate a reparațiilor. Pornind de la necesitatea introducerii unui spirit nou. revoluționar, de inaltă răspundere în întreaga activitate economică, se va intări rolul organelor și organizațiilor de partid in mobilizarea oamenilor. in valorificarea rezervelor disponibile. Totodată, au fost luate măsuri pentru urgentarea lucrărilor de proiectare și modernizare a turnătoriei de oțel nr. 1 de la întreprinderea de utilaj greu „Progresul", punerea in funcțiune a liniei noi de PAI. cu o capacitate. anuală de 70 000 tone la Combinatul de prelucrare a lemnului și a altor, investiții. De asemenea, au- fost . constituite colective conduse de membrii birourilor comitetelor județean și municipal d£ partid, care analizează modul in care iși fac datoria comuniștii, cadrele investite cu răspunderi concrete in asigurarea aprovizionării tehnico-materiale conlu- crind strins cu alte organizații de partid, cu organizațiile de partid din unitățile fruntașe, ca și cu cele din întreprinderile de comerț exterior și ministerele de resort pentru acoperirea cu comenzi și contracte a întregului plan de export Toate a- ceste măsuri ne dau garanția că planul pe luna martie și pe întreg trimestrul I va fi îndeplinit în bune condiții.

■Si in județul Olt lucrările agricole de primăvară au inceput mai devreme față de alți ani. obtinindu-se un avans însemnat la semănat. Ca atare, ploile din prima parte a acestei săptămini au găsit in pămint să- minți culturilor din prima urgență. Mazărea de cimp. borceagul. ovăzul, ceapa și o bună parte din inul pentru ulei, semincerii legumicoli, usturoiul și mazărea păstăi, însămin- țate și plantate la timp, au condiții bune de incolțire și răsărire. Zilele acestea au inceput insămințarea Sfeclei de zahăr, năutului, plantelor medicinale și plantarea cartofilor timpurii.„După citeva zile de răgaz, determinate de ploi, am reluat însă- mințările — ne spune inginerul-șef al consiliului agroindustrial Gănea- sa. tovarășul Constantin Ștefan. De remarcat că începerea în acest an mai devreme a lucrărilor in cimp ne obligă, totodată, ca printr-o bună organizare a muncii săsemănatul fiecărei culturi în epoca optimă și. mai cu seamă, să pectăm normele de calitate. De altfel. aplicarea cu rigurozitate a tehnologiilor constituie una din principalele noastre preocupări". Dovada o constituie cele mai bine de hectare de culturi din prima gență care au fost însămîntatetimp scurt și la un nivel agrotehnic înalt Acum se seamănă culturile din urgenta a IT-a și continuă lucrările din legumicultură. pomicultură și viticultură.

La cooperativa agricolă Brînco- veni, în cimp i-am aflat, alături de mecanizatori, pe șeful de fermă. Constantin Grigore, și șeful secției de mecanizare, Constantin Zamfir. Mecanizatorii însămînțau cele 100 hectare cu in pentru ulei. Pregătirea patului germinativ se efectua numai cu combinatorul prin două treceri, care asigurau păstrarea apei în sol. La ferma de legume. în prezenta Anișoarei Marinca, șefa de fermă, se plantau cartofii timpurii. Aici, ca și in alte unități, prin modificarea mașinilor de împrăștiat îngrășăminte organice, mranița administrată local, pe rigolele chise de rărită, după care plantarea cartofilor. Se lucra viteză zilnică de 8 hectare,deja plantate un sfert din cele hectare prevăzute in plan.La cooperativele agricole Bîrza, Dranovățu și Piatra Olt se însămin- ța. de asemenea, inul urmind ca in trei zile să se încheie această care se va insămintahăr. Am remarcat funcționarea ireproșabilă a tractoarelor, semănători- . lor. a celorlalte utilaje. Dovadă că : S-a acordat o atenție deosebită reparării. pregătirii mașinilor agricole — aspect ce se adaugă preocupărilor hectare, spune tovarășul cotidiene pentru efectuarea unor lucrări de cea mai bună calitate, prin acestea asigurîndu-se condițiile necesare obținerii de recolte mari.

calitatea

încadrămres-
500ur- în

pianifi- restanțe activi ta-

era des- urma cu o fiind45
pentru ulei, bune de lucru lucrare, după sfecla de za-

Valentina ENE
secretar al Comitetului județean 
Brăila al P.C.R.subliniate de tovarășul Ceaușescu, problemele le- indeplinirea planului pe două luni ale anului și s-au măsuri în

3 In plenara comitetului județean de partid cu activul din industrie de la inceputul acestei săptă- mini s-au analizat. în spiritul sarcinilor Nicolae gate de primelestabilit o serie de noi vederea desfășurării in*  condiții cit mai bune a producției in perioada următoare. în principal, măsurile adoptate vizează ridicarea, nivelului calitativ al producției, modernizarea fluxurilor de fabricație, asigurarea

Un bun exemplu și citeva soluții
ce pot fi generalizate

Pentru rezultatele de excepție înregistrate in activitatea productivă, colectivul de oameni ai muncii din cadrul întreprinderii forestiere de exploatare și transport Vilcea a reușit, timp de opt ani consecutiv, să se situeze pe locuri de frunte in intrecerea socialistă pe țară, fiind distins de trei ori cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste".Forestierii vilceni sint hotăriți să ridice pe un plan superior activitatea productivă. Astfel, după ce anul 1988 s-a încheiat cu depășiri la toți indicatorii de plan, și in perioada ce a trecut din acest an se mențin același ritm alert de muncă, același riguros spirit muncitoresc, de ordine și disciplină. Este, credem, suficient să subliniem in acest sens că planul producției fizice aferent lunilor ianuarie și februarie a.c. a fost depășit cu aproape 6 000 mc lemn rotund pentru industrializare, peste 3 500 mc lemn pentru celuloză, 2 800 mc lemn pentru plăci aglomerate din lemn și plăci fibrolemnoase. precum și la alte sortimente cu desfacere asigurată pe piața internă și la export. Din acest ultim punct de vedere, se cuvine evidențiat faptul că obligațiile contractuale (care corespund nivelului de plan) față de partenerii externi pe primele două luni din acest an au fost onorate cu zece zile mai devreme. Toate aceste rezultate demonstrează răspunderea și competența cu care formațiile de lucru, precum cele din sectoarele conduse de Nicolae Vameșu. Ion Pătru sau Petre Dinulică. acționează pentru valorificarea superioară a uneia dintre cele mai de seamă bogății de pe aceste meleaguri — pădurea, care acoperă peste 47 la sută din suprafața județului.Semnificația și însemnătatea acestor realizări ies și mai bine in evidență dacă facem precizarea că, in spiritul Legii 2/1987 privind protejarea, conservarea, dezvoltarea și exploatarea rațională a pădurilor, pentru acest an s-a prevăzut ca volumul de masă lemnoasă planificat pentru exploatare să fie cu aproape 35 la sută mal mic fată de realizările din 1987. De aici se naște fireasca întrebare : in situația nou creată, care este explicația depășirilor consistente ale planului fizic la toate sortimentele ?O primă explicație ar putea fi aceea că rezultatele bune s-ar datora compensațiilor de masă lemnoasă provenită din produsele de igienă și de conservare a pădurii. Sigur, și in acest domeniu al activității întreprinderii sint de reținut realizări incontestabile. Dar nu este singura explicație. O analiză întreprinsă in

principalele sectoare de exploatare și preindustrlalizare ale unității pune insă in evidentă o serie de metode organizatorice și soluții tehnologice simple și eficiente care ar trebui cunoscute indeaproape și generalizate in toate întreprinderile forestiere, din tară.Pentru început, vom stărui asupra citorva faze tehnologice de exploatare concentrată, intiinite in sectoarele unităților forestiere Brezoi și Băbeni. Cu cițiva ani in urmă, in mai toate parchetele de exploatare din Vîlcea, ca și din celelalte județe. rămineau in urma forestierilor lot felul de resturi lemnoase considerate a nu avea valoare de întrebuințare. Era. evident, o pierdere !
La întreprinderea 

forestieră de exploatare 
și transport Vilcea

Pentru înlăturarea unor asemenea stări de lucruri, in toate sectoarele întreprinderii forestiere vilcene s-a introdus un sistem nou de organizare a activității denumit, cum am arătat mai inainte, „exploatare concentrată". Ce înseamnă aceasta ? După stabilirea perimetrului pentru valorificare, fiecare formație primește precizări clare privind tehnologiile de scoatere integrală a masei lemnoase in așa fel ca. la plecarea forestierilor, zona exploatată să răniină. după cum ne spunea ing. Florin Ilie. directorul întreprinderii, „curată ca-n palmă".Avantajele sistemului sint numeroase. în primul rind. pe această cale se exclude orice pierdere tehnologică de material lemnos. în al doilea rind. „toaletarea" zonei permite imediat fie trecerea la executarea lucrărilor de împădurire, fie asigurarea condițiilor impuse de regenerarea naturală. Anul trecut, de exemplu, tocmai ca urmare a aplicării acestor metode, indicele de scoatere a masei lemnoase a sporit substanțial, intr-o proporție care a asigurat economisirea a 28 000 mc masă lemnoasă. Proces care s-a accentuat in primele două luni ale acestui an. pe această cale economi- sindu-se încă 3 500 mc masă lemnoasă. De asemenea, creșterea indicelui de utilizare a lemnului de lucru in cele șaote centre de prein- dustrializare echivalează cu econo-

mii de 15 400 mc masă lemnoasă în 1988 și 2100 mc în două luni din 1989.O altă experiență valoroasă a forestierilor vilceni. implementată in toate sectoarele de exploatare, rezidă in folosirea pe scară largă a instalațiilor cu cablu pentru scoaterea materialului lemnos din locuri greu și foarte greu accesibile, întreprinderea din Vilcea definind din acest punct de vedere intiietatea pe țară, în general, exploatările curente se află pe versanții sudici ai Carpaților meridionali cu pante abrupte și accidentate. Or, pentru executarea unor drumuri de acces ar fi necesare mari cheltuieli și — încă un lucru deloc neglijabil 1 — defrișarea unor însemnate suprafețe. Prin utilizarea cablurilor de tracțiune, majoritatea fiind acționate cu ajutorul energiei electrice produse de micro- hidrocentralele proprii, nu numai că se previn greutățile amintite, dar se și realizează însemnate economii de carburanți prin neutilizarea la operațiile de scos-apropiat a tractoarelor și altor mijloace mecanice.Se cuvine relevată si o altă acțiune de bună organizare a activității productive. Printr-o strinsă conlucrare cu organele silvice, forestierii cunosc, cu mult timp înainte. zonele programate pentru exploatare. igienizare și conservare. în aceste condiții, tăierile în zone inaccesibile pe timp de iarnă planificate pentru 1989 au început încă din toamna anului trecut, timp în care masa lemnoasă a si fost adusă in depozitele intermediare.— La inceputul acestui an — ne spunea directorul întreprinderii — noi aveam scos și pregătit la rampele de încărcare material lemnos echivalent cu prevederile de plan pentru cel puțin două luni. Acesta este, dacă vreți, tot secretul desfășurării liniare, ritmice a activității noastre, indiferent de condițiile climatice ale iernii dintr-o zonă sau alta.Sint argumente care demonstrează că rezultatele deosebite din activitatea forestierilor vilceni. subordonată exigențelor conservării, protejării. dezvoltării și exploatării raționale a pădurilor, sint rodul implicării cu răspundere a tuturor factorilor in organizarea științifică, riguroasă, a lucrărilor, al promovării curajoase. în acest cadru, a unor metode și tehnologii care să asigure valorificarea superioară și in condiții de eficientă ridicată a tuturor resurselor de masă lemnoasă.

însămîntărilor
5Oamenii muncii de pe ogoarele județului Arad au însămințat, pină miercuri seara, 51 la sută- din suprafața destinată culturilor din prima urgență. S-a încheiat semănatul ovăzului și plantelor medicinale, iar la legumele timpurii au fost însămînțate și plantate mal mult- cu 120 hectare față de programul pentru această perioadă. Organele de specialitate apreciază că în două zile se va încheia și semănatul mazării pe cele 2 600 hectare. De asemenea, cartofii timpurii au fost plantați pe mai mult de jumătate din cele 400 hectare planificate. S-au semănat mari suprafețe cu plante furajere, precum și loturile semincere pentru aceste culturi. Chiar și numai simpla consemnare a stadiului atins la o cultură sau alta oferă imaginea muncii ce se desfășoară acum In Cîmpia Aradului, larga desfășurare de forțe din aceste zile însorite, bune de lucru.„Dacă duminică, după ploile din : zilele anterioare, am semănat doar 764 de hectare, luni am realizat peste 2 300 hectare și viteza de lucru va ‘ crește in aceste zile la peste 3 500 . .... .1 Dumitru< Diaconescu, director general al direcției agricole a județului. Aceasta i este, de altfel, viteza medie planifi- « cată pentru perioada actuală, iar respectarea ei ne va permite încheierea lucrărilor din prima urgență încă în această săptămină. Avind In vedere sarcinile deosebite ce revin județului nostru în acest an în ce privește sporirea producției la sfecla de zahăr, am luat toate măsurile pentru respectarea tehnologiei la această plantă tehnică de mare însemnătate. Avindu-se în vedere că temperatura zilnică din sol la adinctmea de incorporare a semințelor n-a mal cobo- rit sub 4 grade, s-a trecut la insă- mințarea mai de timpuriu a sfeclei de zahăr, lucrare efectuată deja pe 300 hectare".Pină in prezent, în unitățile agricole de stat și cooperatiste din județ s-au pregătit pentru semănat peste 16 000 hectare. Măsurile întreprinse asigură in permanență un front de lucru de cel puțin o zi la semănat. în vederea conservării apei în sol s-a dispus folosirea celor peste 2 300 agregate complexe, îndeosebi a combinatoarelar. Astfel, printr-o singură trecere se pregătește patul germinativ, iar terenul se poate în- sămînța.Pentru efectuarea unor lucrări de bună calitate, formațiile de lucru slnt îndrumate și supravegheate permanent de specialiști. La semănat, pentru asigurarea uniformității, tractoarele înaintează doar cu viteza întii. în vederea folosirii raționale a timpului de lucru, creșterii productivității muncii și economisirii carburanților, comandamentul agricol județean a luat măsura înființării a peste 200 tabere de dmp pentru tractoare, mașini și utilaje. Nimic nu se pierde din vedere, in aceste zile în care se pun bazele producțiilor din acest an.
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Semănatul orzului la C.A.P. Rotești, județul Argeș Foto : E. Dichiseanu
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NEAMȚ

Sporirea potențialului productiv al pajiștilorîntre preocupările prioritare In a- gricultura județului Neamț se situează și punerea superioară în valoare a pajiștilor, ce se întind pe o suprafață de aproape 100 000 hectare.In ultimii ani. in județul Neamț s-a cristalizat o experiență valoroasă in legătură cu efectuarea mecanizată a unor lucrări de regenerare a pajiștilor pe terenurile in pantă pină la efectuate pa curbe de nivel, respectindu-se regulile de protecție a solului con- eroziiuniii.ce este în amă- A fosa

40 grade, lucrări

derea suprafețelor însămîntate in a- cest mod, lucrările incepind chiar in prima decadă a lunii martie.„Evoluția vremii, mai ales In februarie, lună primăvăratică. aș putea spune, ne-a permis să începem o serie de lucrări pe pășuni — ne spune tovarășul Mitrică Șoimaru, directorul întreprinderii de îmbunătățiri și exploatare a pajiștilor și fi- nețelor. Am in vedere atit zona ne-

Ne deplasăm la Bicaz, una dintre cele mai mari ferme, ce cuprinde in raza de activitate circa 25 000 hectare pajiști. Inginer Domniră Bazon, șefa fermei, ne precizează că aic.i se lucrează în 4 șantiere de investiții, că se fac. in continuare, fertilizări. principalele forțe fiind concentrate la curățirea pășunilor și tinetelor, la distrugerea mușuroaielor și a buruienilor, la defrișări.

animale mai mare față de pajiștile existente. Ca atare, comuna este nevoită să preia pășune și din alte zone. „Avind in vedere o astfel de situație — ne spune Valentina Tu- doran, vicepreședintele consiliului popular comunal — am întreprins lucrări de întreținere, astfel incit de pe suprafețele ce asigurăm întreg masă-verde“. le deținem să necesarul de

Ion STANC1U
corespondentul „Scinteii

tra Despre vorba, nunt ? f ; _____concepută o sistemă de mașini ce include untractor pe șenile in agregat cu freză cu care se prelucrează solul și se realizează patul germinativ. Terenul pregătit se însămînțează cu a- jutorul unei semănători de pătoase (fabricată la întreprinderea mecanică „Ceahlăul", din Piatra Neamț). Pină acum au fost lucrate in a- cest fel in jur de 6 000 hectare, ob- ținindu-se, in condițiile unei fertilizări optime, producții ce ating 40 tone masă-verde la hectar. Rezultatele înregistrate pe pășunile in- sămințate in perimetrele comunelor Gîrcina, Borlești. Vinători. Dobrem, Rediu, Valea Ursului îndreptățesc utilitatea metodei : se asigură un pat germinativ corespunzător ; să- mîhta se incorporează la adinctmea dorită ; se realizează o răsărire uniformă și sigură. Sint tot atitea argumente care pledează pentru extin-

cooperativizată, unde unitățile silvice au preluat de la consiliile populare circa 23 000 hectare de pajișt.1, cit și unitățile agricole, consiliile populare din zona cooperativizată, precum și gospodăriile populației, formind practic structura fondului pastoral in județul nostru. Unitatea noastră mai deține loturi semincere în cerii semințelor de pentru regenerarea ...nind seama de volumul mare de lucrări ce le avem de efectuat in a- cest an — fertilizări pe 53 000 hectare, regenerări pe 16 000 hectare, defrișarea a 1 000 hectare, desecări pe 800 ha. corectarea acidității solului pe 1 800 hectare și combaterea eroziunii pe circa 1 000 hectare —. am început munca mult mai devreme decit in alți ani“.

'peste 1 500 ha vederea produ- plante furajere pajiștilor. Ți-

Și consiliile populare comunale acționează intens pentru punerea mai eficientă în valoare a pajiștilor naturale. La Viișoara — localitate situată in zona necooperativizată a județului — cu sprijinul oetățenilor au fost realizate lucrări de curățire pe mai bine de 80 la sută din cele 700 hectare de pășuni, fertilizări cu îngrășăminte chimice și organice pe 400 hectare. „Nu ne putem permite — ne spune Maria Vlad, primarul comunei, să neglijăm nici o bucată de pășune oricit de mică, de slab productivă ar fi. Efectivul mare de animale ce va trebui să-l scoatem la pășunat — peste 800 bovine și în jur de 5 000 ovine — ne obligă să facem tot ce depinde de noi pentru a crește producția de masă-ver- de la hectar". La Roznov. sectorul cooperatist cuprinde un efectiv de

întrucît am Intrat în luna mar- ^ ,410. iar calendaristic a început primăvara. săconsemnăm șiprincipalele rezultate obținute in acțiunea de întreținere a pajiștilor. „Pină la această dată — ne spune directorul întreprinderii de specialitate — au fost fertilizate 5 000 hectare, s-au e- xecutat lucrări de defrișări pe 155 hectare, de conectare a acidității solului pe 80 hectare, de combatere a eroziunii pe 65 hectare, precum și desecări pe 110 hectare. Avem a- sigurat, totodată, întregul necesar de sămință pentru regenerarea pajiștilor — peste 220 tone — și împreună' cu direcția agricolă urmărim îndeaproape finalizarea tuturor lucrărilor prevăzute pentru această perioadă". Evident, măsuri și rezultate bune. Dar acțiunile pe pășuni și finețe vor trebui să cunoască un ritm și mai intens, astfel incit să se obțină producții cit mai mari de iarbă. Ion TALPA
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Trecerea României socialiste la stadiul de țară mediu 

dezvoltată. Liniile directoare ale dezvoltării

Caracterizarea amplă și profundă a transformărilor revoluționare care au avut loc in anii socialismului și examinarea actualului stadiu de dezvoltare în care se află tara noastră sînt insolite în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marele forum democratic din noiembrie 1988 de formularea coordonatelor fundamentale ale activității partidului pentru ultimii doi ani ai actualului cincinal, precum și îp următorul cincinal. Dezvoltarea societății noastre in această etapă se concretizează, în esență, in realizarea unui nou stadiu de progres economico-social. in trecerea României pînă în 1990 la stadiul de tară mediu dezvoltată și. apoi, in perspectiva următorului deceniu, la cel de tară socialistă multilateral dezvoltată. Secretarul general al partidului a caracterizat, totodată, rolul și locul pe care îl are infăp- tuirea acestui obiectiv in ansamblul procesului de făurire a

societății socialiste multilateral dezvoltate. „Realizarea hotâririlor Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale, a celui de-al 8-lea plan cincinal și a programelor pentru diferite sectoare si domenii de dezvoltare economico-socială, trecerea la un stadiu superior, de tară mediu dezvoltată — a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu — reprezintă un factor de importantă deosebită pentru realizarea primei faze de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră și permite trecerea. în următorul deceniu — 1991—2000 —, la realizarea celei de-a doua faze a acestei etape. Astfel, în anii 2000, deci în 50—55 ani, România va deveni o tară socialistă multilateral dezvoltată, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane in general, cu un nivel înalt de civilizație materială și spirituală".
1. înfăptuirea prevederilor celui de-al 8-lea cincinal și a

dezvoltării economico-sociale. Un rol de prim ordin în înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare economico-socială a tării in etapa actuală și in următorul deceniu revine aplicării consecvente a mecanismului economico- fina’nciar, a principiilor autoconduce- rii și autogestiunii economico-finan- ciare. îmbinarea armonioasă a conducerii unitare planificate, cu o largă autonomie a unităților, cu sporirea atribuțiilor și răspunderilor unităților economice in gospodărirea eficientă a părții din avuția națională Încredințate constituie o trăsătură definitorie a mecanismului economic al autoconducerii muncitorești instituit in țara noastră. Documentele partidului nostru subliniază în acest cadru cerința de a asigura conducerea întregii activități economico-sociale pe baza principiului centralismului democratic, a principiilor autoconducerii muncitorești, care să ducă la creșterea răspunderii organelor locale, a centralelor și întreprinderilor in realizarea obiectivelor de dezvoltare economico-socială, să asigure

respectarea riguroasă a raporturilor existente intre inițiativă și conducere unitară, intre prerogativele organismelor democratice și cerințele care decurg din existența planului unic de dezvoltare economico-socială.O deosebită importanță revine perfecționării și creșterii răspunderii tuturor organelor de conducere. întăririi disciplinei și ordinii în realizarea sarcinilor economice, în procesul complex al diviziunii muncii, al conducerii tuturor sectoarelor de activitate, în ce privește modul în care întreprinderile asigură folosirea completă și cu eficiență superioară a fondurilor de producție și de circulație, o însemnătate hotăritoare are întărirea controlului, de sus pină jos. asupra îndeplinirii planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială. Astfel, creșterea rolului colectivelor de oameni ai muncii in exercitarea controlului in toate sectoarele de activitate trebuie să se realizeze concret prin funcționarea corespunzătoare a comisiilor de control muncitoresc din întreprinderi și instituții, a comisiilor de control obștesc.
programelor pentru diferite sectoare — factor 

de importanță hotărîtoare pentru trecerea României 
la stadiul de țară mediu dezvoltată

3. Promovarea fermă a retribuției după muncă, 
a principiilor eticii și echității socialisteîn concepția partidului nostru, obiectivul strategic stabilit de Congresul al XIII-lea privind trecerea României, pînă în 1990, la un nou stadiu de dezvoltare — cel de tară socialistă mediu dezvoltată — are la bază puternica dezvoltare a forțelor de producție, a industriei socialiste, a științei, învătămintului si culturii, dezvoltarea agriculturii și înfăptuirea noii revoluții agrare. Pe această bază se realizează creșterea și diversificarea producției de bunuri materiale și servicii, sporirea venitului național, total și pe locuitor. în primii trei ani ai actualului cincinal, productia-marfă industrială a crescut cu 16,3 la sută, producția globală agricolă, cu 18,7 la sută, iar productivitatea muncii în industrie cu 11.7 la sută. Pe această bază, venitul national a înregistrat o creștere de 15,9 la sută, ajungînd la sfîrșitul anului 1988 la 35 578 lei pe locuitor. Planul national unic pe anul în curs prevede creșteri importante. mobilizatoare pentru industrie, agricultură și celelalte ramuri ale economiei naționale, ur- mînd ca pe această bază să se realizeze creșterea venitului national total și pe locuitor și sporirea, in continuare, a volumului comerțului exterior.în formularea sarcinilor pentru următorii ani și îndeosebi a obiectivelor pentru cincinalul 1991—1995 partidul nostru pornește de la faptul că prin nivelul actual de dezvoltare â principalelor sectoare industriale. al producției fizice pe locuitor la produse reprezentative — producția de otel, tractoare, autocamioane. diferite tipuri de masini- unelte, îngrășăminte chimice, fire și fibre sintetice, mase plastice, cauciuc sintetic, frigidere, televizoare, țesături, încălțăminte — România a depășit nivelul țărilor în curs de dezvoltare, apropiindu-se mult sau egalind nivelul multor țări dezvoltate din punct de vedere economic. De asemenea, in anii socialismului, și îndeosebi in perioada care a trecut de la' Congresul al IX-lea al partidului, au avut loc importante transformări calitative în structura. producției 'materiale și a populației ocupate, s-a creat un complex economic national in care ramurile industriale moderne aduc contribuția decisivă la realizarea procesului reproducției socialiste lărgite, la modernizarea bazei tehnice-materiale a societății, precum și la valorificarea resurselor materiale și a resurselor de muncă. în același timp trebuie arătat că în ceea ce privește nivelul de dezvoltare a forțelor de producție. creșterea productivității muncii sociale și a venitului national pe locuitor, țara noastră' are de făcut eforturi. în continuare, pentru reducerea și lichidarea diferențelor care o mai separă de țările dezvoltate.în concepția partidului nostru, a secretarului său general, depășirea stadiului de tară in curs de dezvoltare și trecerea la stadiul de tară socialistă mediu dezvoltată din punct de vedere economic reprezintă un proces complex și amplu, in care rolul hotăritor revine laturilor și transformărilor calitative. „Cînd vorbim de trecerea la un nou stadiu de dezvoltare — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu —. nu trebuie să înțelegem numai o treeere cantitativă, ci in primul rind o etapă calitativă nouă in dezvoltarea generală a patriei, in toate domeniile, dar mai cu seamă în domeniul producției materiale, al activității științifice, de invățămint, al activității de formare a omului nou — constructor conștient al socialismului, al viitorului liber și independent al patriei noastre".Tinind seama de dialectica acestui proces, de nivelul actual al bazei tehnico-materiale și al producției fizice pe locuitor, orientarea fundamentală a procesului de dezvoltare a economiei românești o reprezintă accentuarea caracterului intensiv al creșterii economice, prin promovarea consecventă a progresului tehnico- științific. ridicarea gradului de valorificare a resurselor și sporirea puternică a eficientei economice in toate ramurile economiei naționale. Edificator pentru orientarea hotări- tă spre dezvoltarea intensivă în e- tapa actuală este faptul că in viitorul cincinal, pe baza aceluiași volum de materii prime și materiale, de consum energetic, urmează să se asigure, pe calea valorificării superioare a acestora, o creștere de circa 40—50 la sută a valorii producției- marfă industriale, iar in unele sectoare chiar și mai mult.

Dezvoltarea puternică a bazei proprii de materii prime și materiale înlăturarea, in linii generale, pină în 1990 a rămînerilor în urmă din domeniul bazei energetice și asigurarea energiei necesare desfășurării în bune condiții a producției și a consumului general vor fi însoțite de schimbări importante în balanța energetică națională, prin utilizarea mâi largă a surselor de energie ne- conventionale.De asemenea. în domeniul agri

O componentă de bază a mecanismului economico-financiar, a înfăptuirii obiectivelor dezvoltării economico-sociale o reprezintă sistemul de retribuire. Așezat consecvent pe principiile repartiției după cantitatea, calitatea și importanța muncii, precum și pe principiile eticii și echității socialiste, ei este astfel alcătuit incit să excludă obținerea de venituri fără muncă și folosirea activă a potențialului de muncă al țării. Organizarea științifică a muncii și diferențierea retribuției pe ramuri și categorii de

culturii. creșterea puternică a producției — pină în 1995 urmînd a se realiza o producție de cel puțin 45 de milioane de tone cereale. în condițiile in care suprafața agricolă și arabilă a tării va rămine la nivelul actualului cincinal— se va realiza prin folosirea rațională' a fondului funciar. Accentuarea caracterului intensiv al procesului de reproducție și creșterea economică implică ridicarea puternică a eficientei economice prin sporirea mai accentuată a productivității muncii, reducerea consumurilor și a cheltuielilor materiale. ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, folosirea cu eficientă sporită a capacităților de producție și & fondurilor fixe, reducerea stocurilor și creșterea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante, sporirea rentabilității. Aceste direcții de acțiune sint. indisolubil și hotăritor legate de modernizarea producției și de organizarea științifică a producției și a . muncii. Ele și-au găsit o amplă și temeinică a- naliză și fundamentare in cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Consfătuire de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R. „Pentru economia românească — a subliniat secretarul general al partidului cu acest prilej —, una din problemele centrale in momentul de față este aceea a organizării științifice și a modernizării produselor. Avem o industrie bună, dezvoltată, puternică ; am investit mult. Este insă bine cunoscut că ceea ce a corespuns cu un an în urmă chiar acum trebuie perfecționat și modernizat ! De aceea, pentru a înfăptui în cele mai bune condiții programele și planurile de dezvoltare pe acest an, pe anul viitor și in perspectivă, trebuie să trecem cu toată fermitatea și hotărirea la înfăptuirea programelor de organizare științifică și modernizare a producției, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii", înfăptuirea acestor sarcini implică sporirea rolului și contribuției activității de cercetare științifică, de proiectare și asimilarea în producție a unor produse cu parametri teh- nico-economici ridicați, care răspund tendințelor și exigentelor actuale ale științei și tehnicii. Totodată. modernizarea economiei și înfăptuirea programelor de dezvoltare se sprijină pe realizarea consecventă a programelor de ridicare a nivelului profesional tehnic, științific al forței de muncă și pe folosirea rațională a cadrelor.O coordonată de bază a dezvoltării economico-sociale a României, atit in actualul, cit și în viitorul plan cincinal, o constituie, in continuare, participarea activă la diviziunea internațională a muncii, la circuitul economic mondial. Așa cum releva tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea din 28 noiembrie 1988. schimburile economice internaționale ale țării noastre urmează să crească cu 35—40 la sută în viitorul plan cincinal și cu circa 80 la sută pînă în anii 2000. în acest cadru, țara noastră va dezvolta relațiile sale economice și tehnico- științifice, precum și cooperarea economică cu țările membre ale C.A.E.R., cu celelalte țări socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii. O atenție centrală se acordă creșterii exportului, îmbunătățirii calității și creșterii competitivității, a eficienței economice a comerțului exterior și a cooperării economice internaționale.

calificare, precum și sistemul de promovare in trepte, clase și gradații creează baza pentru cointeresarea materială în ridicarea nivelului de calificare profesională în concordanță cu cerințele dezvoltării economico- sociale și cu schimbările care au loc în producție, in știință, tehnică și tehnologie. Creșterea retribuției oamenilor muncii are drept sursă. creșterea venitului național și se garantează prin creșterea și diversificarea producției de bunuri materiale și servicii. De aceea, în documentele parti-

dului nostru se subliniază în permanență că sporirea retribuției și, în general, a veniturilor oamenilor muncii trebuie să fie in strînsă legătură cu dezvoltarea forțelor de producție,, cu creșterea productivității, cu ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției. Mărturie în acest sens stau măsurile de creștere a nivelului retribuției tuturor categoriilor de oameni ai muncii, a căror aplicare a început la 1 august 1988 și se va încheia astfel incit de la 1 august 1989 toți oamenii muncii din economie să primească retribuțiile și pensiile mărite; pe această bază, fondul de retribuție a crescut la nivelul unui an cu circa 29 miliarde lei, iar pensiile cu 2,4 miliarde lei. De asemenea, măsurile de majorare a fondului de retribuire pentru țăranii cooperatori — la cereale cu 40 la sută, dar și la alte produse — reprezintă, așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru, o preocupare a partidului pentru perfecționarea sistemului de retribuire in a- griculțură și de creștere a veniturilor cooperatorilor.Tinind seama de experiența acumulată. de valabilitatea principiilor care stau la baza repartiției socialiste, partidul nostru va urmări și in continuare aplicarea consecventă a sistemului de retribuire în acord global în toate sectoarele de activitate, a principiilor eticii și echității socialiste, precum și creșterea veniturilor sociale și a ponderii acestora, astfel incit să se asigure pentru toți cetățenii îmbunătățirea continuă a nivelului de viață, țelul suprem al politicii partidului.

Fără. îndoială, premierele absolute cu comedii originale nu au fost- prea numeroase in anul teatral ce s-a încheiat. Și, iarăși, fără îndoială, printre titlurile proeminente se înscrie piesa „într-o dimineață", o lucrare din specia mai dificilă și mai rară a satirei, ce îl consacră pe Mihai Ispirescu drept un autor dramatic talentat, care are ceva important de transmis prin scrisul său. Datorăm versiunea scenică a acestei piese Teatrului „C. I. Nottara" și regizorului Dan Micu. aceiași care, cu cîțiva ani in urmă, și-au asumat debutul tînărului autor. Și este necesar de subliniat că acest spectacol, ce valorifică și îmbogățește virtuțile textului de bază, atestă, o dată cu relevanța opțiunii, valoarea unei munci de continuitate- intre un nou autor și un colectiv artistic, ca și acordul fericit între viziunea dra- maturgică și cea regizorală.,.într-o dimineață" atrage atenția asupra a cel puțin demne de a omului de teatru și a publicului. Ilustrează o modalitate mai rară în comedia satirică românească, dominată in genere de șarja realistă, si anume cea a fantezismului, ce imbină viziunea critică și lirismul. O direcție- ilustrată cu strălucire de George Ciprian cu al său „Cap de rățoi". ca și de unele lucrări dezvoltate in anii din urmă, în: modalități- proprii, pur- t.jnd semnăturile lui Teodor M-azilu, D. R. Popescu, Paul Everac, Tudor Popescu. D. Solomon ș.a.„înțr-o dimineață" începe prin a evoca un birou de statistică plasat parcă într-o subterană, tenebroasă și igrasioasă, populat de ipochimeni care simt venirea primăverii doar grație unei pete verzi ce apare pe zidul din față (zid abia zărit prin geamul prăfuit) sau datorită durerilor din oase. Printr-o situație absurdă și fantastică, o modificare din scripte se întoarce împotriva celor ce au comis-o. Unul din cei raportați supranumerar apare ca dublu al pașnicului și modestului funcționar Georgescu. Apariția „Nenăscutului", considerat de părinții Iui involuntari ii în- Ei lui

două aspecte reflecția deopotrivă

„Omul viitorului", spăimîntă pe aceștia, încearcă influențarea prin optimizarea subită și

4. înfăptuirea neabătută a programelor de organizare 
și sistematizare a teritoriului, a localităților patrieiIn conformitate cu Programul partidului. una din direcțiile de bază ale procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate o reprezintă amplasarea rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării, organizarea teritoriului' și modernizarea localităților. Aceste procese sint astfel concepute incit să se asigure dezvoltarea armonioasă, echilibrată a județelor, a localităților urbane și rurale, ridicarea gradului de civilizație al întregului popor. Reorganizarea teritorial-administrativă, realizată cu peste două decenii în urmă, infăptuirea unor ample programe de investiții și crearea, pe această bază, a aproape 2 000 de întreprinderi, amplasate in centrele vechi și in cele peste 180 de noi platforme industriale, reprezintă baza trainică pentru schimbările înnoitoare produse în toate județele patriei și pentru impulsionarea puternică a procesului de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor țării.Pe această bază a crescut ponderea populației urbane, peste 52 la sută din populația țării locuind în prezent în municipii și orașe, s-au realizat și se vor realiza arpple programe ale construcțiilor de locuințe și social-cultu-

rale, atît în mediul urban, cit și în cel rural. Pentru viitor se prevede ca pină in 1995 șă se rezolve in linii generale problema locuințelor pentru toți locuitorii orașelor. Se va urmări dezvoltarea mai puternică, in toate comunele, a agriculturii, precum și a unor activități industriale. îndeosebi a industriei mici, care să asigure condiții de muncă pentru toți cetățenii comunelor și satelor. Perfecționarea sistemului de învățămint de 8 ani și organizarea in toate comunele a primei trepte de liceu de 2 ani, astfel incit toți copiii să poată urma, în comunele respective, școala de 10 ani. dezvoltarea puternică a sistemului de asistență sanitară, perfecționarea activității căminelor și centrelor de cultură și creație „Cîntarea României", precum și organizarea unui sistem larg, de circa 550 noi orașe agroindustriale, care vor contribui la ridicarea generală a nivelului de dezvoltare a satelor și rezolvarea problemei unor locuințe moderne pentru locuitorii satelor, reprezintă coordonate principale ale procesului de modernizare a localităților, de apropiere treptată a condițiilor de muncă și viață ale populației și ale ștergerii treptate in viifor a deosebirilor esențiale dintre oraș și sat.
5. Organele și organizațiile de partid angajate exemplar 

în realizarea programelor de dezvoltare a patriei

2. întărirea rolului organelor de stat, al celorlalte 
organisme de conducere colectivă în înfăptuirea 

programelor de dezvoltare a țâriiPe baza activității ample de perfecționare a formelor și metodelor de conducere și planificare s-a creat in ultimele două decenii un sistem de conducere care ține seama de cerin-
țele și condițiile concrete ale țării noastre, iar perfecționările aduse in anii ’80 au fost orientate indeosebi spre impulsionarea mai puternică a laturilor calitative, de eficiență, ale

înfăptuirea obiectivelor și sarcinilor formulate de Congresul al XIII- lea și de Conferința Națională ale partidului pentru actualul plan cincinal implică sporirea contribuției tuturor oamenilor muncii, punerea în aplicare a competenței și aptitudinilor fiecăruia la locul său de muncă, dezvoltarea spiritului revoluționar. Referindu-se la această cerință, la recenta Consfătuire de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat : „Trebuie să introducem un spirit nou, științific, revoluționar, de răspundere in intreaga activitate de organizare și modernizare, de dezvoltare economico-socială a patriei. Aceasta este problema fundamentală astăzi, pentru construcția socialismului in România și in această direcție trebuie să ne concentrăm intreaga atenție !“.în această lumină, organele și organizațiile de partid sint chemate să situeze în centrul activității politico- ideologice și organizatorice cunoașterea și însușirea temeinică a obiectivelor și sarcinilor actualei etape, înfăptuirea programelor de dezvoltare intensivă, realizarea noii revoluții tehnico-științifice și a noii revoluții agrare, realizarea unei revoluții in însuși modul de a gindi și a acționa al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii. înfăptuirea rolului conducător al partidului presupune in acest cadru angajarea fermă a cadrelor, a activului, a comuniștilor in înfăptuirea programelor și planurilor de dezvoltare economico-socială, a politicii partidului in ansamblul său. Organele și organizațiile de partid poartă răspunderea politică pentru fe-

Iul in care organismele democratice de conducere iși desfășoară activitatea, pentru felul cum sint înfăptuite obiectivele dezvoltării generale a fiecărui domeniu de activitate. A- ceasta presupune angajarea plenară in fundamentarea și aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru realizarea exemplară a planului economic in mobilizarea potențialului de muncă și creație al colectivelor la infăptuirea sarcinilor ce le revin. Activiștii de partid din diferite organe de stat și economice, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., răspund în fața organelor respective, dar și in fața partidului de felul cum iși îndeplinesc obligațiile de înfăptuire a obiectivelor dezvoltării economico-sociale. în acest cadru, organele și organizațiile de partid trebuie să acorde o atenție deosebită întăririi ordinii și disciplinei in toate domeniile, respectării și înfăptuirii hotâririlor de partid și prevederilor legislației, creșterii rolului organelor de conducere colectivă din toate unitățile socialiste. O dată cu activitatea pentru participarea activă a oamenilor la realizarea sarcinilor de plan, un rol esențial revine acțiunilor și dezbaterilor menite să contribuie nemijlocit la formarea gîndirii economice și la dezvoltarea, pe această bază, a spiritului gospodăresc față de resurse și de proprietatea socialistă, ca bază a creșterii eficienței economice și a întăririi autoconducerii și autogestiunii.
Prof. unfv. dr. 
Gheorghe CRETOIU

radicală a statutului „gazdei" misteriosului personaj, adică a lui Georgescu. Și, prin aceasta, satira vizează mai mult decit simpla birocrație — orice practici de mistificare a adevărului și manipulare a omului concret, viu ca expresie a unor concepții mărginite și interese meschine, in vederea și in numele unui ideal abstract și mai ales fals ; după cum amendează orice încercare de corupere a viitorului prin viziuni și practici străine de valoarea și țelul suprem — omul. Lucrarea este interesantă și prin propune-

îndoială, resurse obiective de limitare. îngrădire și eliminare a virușilor ce tindeau să infesteze organismul social sănătos, a- ceste personaje insuficient adincite, implicate insă dramatic în țesătura lucrărilor, „coborite cu hir- zobul din cer". asigurau de obicei un sfîrșit fericit al intrigii, pe cit de abrupt, pe atit. de neverosimil. Diferit de atare predecesori. „Georgescu de la statistică" este integrat organic in țesătura piesei ca protagonist (comic, dar șl liric, și nu în ultimul rind dramatic) rez'oner, con-
Forța morală

Personaje semnificative în recente 
spectacole teatrale

rea de erou purtător și apărător al valorilor umane. erou exemplar. erou model — în contextul țesăturii satirei. Să ne amintim că acest tip de erou (să-l numim „pozitiv", chiar dacă unii consideră acesța ar fi inadecvat sau perimat) fost aspectul jurul căruia s-au încrucișat spadele multor discuții teoretice cu privire la comedia satirică. Ba. mai mult, identificarea lui ca atare a fost, o vreme, o normă, o normă constrîngătoare, în numele căreia s-au rostit și vetourile la adresa unor piese. Unii au susținut, examinînd universul comediei clasice, că acest tip de personaj nu este propriu teritoriului comediei. Ceea ce este adevărat, dar nu exclude aprioric șansa, ba uneori chiar necesitatea încarnării forțelor lucide, vigilente și active în protagoniști care intră in conflict cu personajele retrograde, anchilozate.Preocupate să incarneze în operele lor eroi purtători ai valorilor eticii comuniste, dramaturgii au recurs, nu o dată, la personaje individuale sau chiar colective (precum „opinia publică") de tipul „deus ex machina". Exprimînd. fără

(fi un concept a estetic în

ducător al jocului teatral și purtător de cuvint al autorului. El întruchipează deopotrivă forța salvatoare a gindului și atitudinii revărsate in fantezie — ca expresie a unei forme de intransigență etică. Să ne amintim că. bine cunoscut ca un miel blind. Mitică Blajinu, eroul lui Baranga. iși făcea dreptate „turbind" și inscenihd o farsa ce amintea de o lovitură de teatru. Ignorat aproape (ceea ce nu exclude faptul de a fi permanent nedreptățit, umilit), Georgescu „supraviețuiește" gindind („Un gind al meu" spune el despre dedublarea stranie ce il face, rind pe rind, interesant, puternic, temut, hărțuit, rîvnit etc.). El realizează prin această facultate a sa o contralovitu- ră a vieții, a omului neosificat, a omenescului autentic, împotriva a tot ce amenința să il falsifice, să il mortifice. Căci ce este mai inspăimintător pentru alde Berzea ori Stroescu, anchilozați și sclerozați in rutină și suficiență, in mărginite, dar distrugătoare practici birocratice, ipochimeni ce ignoră adevărul și natura umană, ce „nu înțeleg, nu merită și nu doresc viitorul", „se tem de el" prin tot ce fac (în

ciuda faptului că agită vorbe mari), decit să se trezească sub incidența acestuia ? Ce e mai firesc decit să dorească a se sustrage judecății lui și să acționeze — in virtutea marii lor energii sterile și a teribilei lor elasticități (calități proverbiale ale „negativilor" din comedie), încercind să îl cucerească, să il influențeze cu vechile și mult incercatele lor metode? Adică să il corupă prin practici care, asediindu-1 și hăr- țuindu-1 pe protagonist, „programat" să devină „eșantion", formează miezul de foc al comediei. Numai că „cel ce gindește singur" și cel ce iubește valorile firești și autentice ale vieții se sustrage tentativelor lor, și. mai mult, apărindu-se, capătă forța de a lua atitudine, salvin- du-se astfel deopotrivă pe sine și dublul său. Nenăscutul, Omul viitorului. Fiindcă, așa cum lasă să se înțeleagă piesa (prin sugestii ce amintesc de problematica dramei „Orașul viitorului" a lui Horia' Lovinescu), timpul care va veni, valorile lui depind de prezent, nu pot fi gindite decit in strînsă legătură cu acesta, omul nou trebuind să prindă viață și să aibă condiții de afirmare „aici" și „acum".Spectacolul inspirat și generos in revelații al Teatrului „C. I. Nottara", realizat intr-un registru de notabilă modernitate a mijloacelor expresive (ce înglobează și decorul La- viniei Mirșu, și costumele Ancăi Pâslaru, și pulsiunile sonore), îmbinind incitant convenții ale teatrului absurd cu realismul psiho- logiilor și atitudinilor, forța replicii cu sugestia reacției nonverbale și a pantomi- mei, realizate, executate, transfigurate cu măiestrie de interpreții : Viorel Co- mănici, Horațiu Mălăele, Mircea Diaconu, Camelia Zorlescu și Anca Bejenaru, potențează admirabil virtuțile situațiilor și atitudinilor textului. Explorind o lume de bestiariu birocratic, înscenînd o sugestivă „comedie a limbajului" el atrage atenția asupra vorbăriei goale, asupra discrepanțelor ce pot apărea la lumina zilei, adică „într-o dimineață", între aparență și esență, intre măști șt chipuri, între acte și aspirații.
Natalia STANCU

Centrul de cultură si creație „Cîntarea României Foto : E. Dichiseanu

Lauda muncii și hărniciei"solista de muzică populară Maria Dragomiroiu.Asemenea manifestări, organizate sub egida consiliului județean de educație politică si cultură socialistă, au mai’ avut loc pînă acum la Zorleni, Mur- geni. Codăești, Tătărăni. Huși. Tutova. Puiesti. Făl- ciu. Negrești, continuin- du-se in toate S.M.A.-urile din județ si înscriindu-se intr-un amplu program de acțiuni de propagandă tehnico-economică. politico-

//In aceste zile in care adierile .primăverii se fac tot mal mult simțite, in cea mai frumoasă sală de spectacole din municipiul Vaslui, la Casa artelor, am asistat la o manifestare cultural-artistică reușită, complexă, dacă nu mai puțin obișnuită, oricum mai rar organizată pentru această categorie de oameni ai muncii, cei care „fac pîinea" : mecanizatorii. In fața a peste 320 de bărbați, . stăpini ai cailor putere de oțel de pe ogoare, s-a desfășurat o intreaga zi plină, dedicată in exclusivitate lor.. După , ce au vizitat o expoziție de. artă plastică și artă populară și au luat cunoștință de ultimele noutăți din literatura tehnico-științifică și beletristică prezentate la un stand dețean către al centrului de librării redactori ai

pozitive, grafice, filme documentare. cercetătorii științifici Corneliu Jiglaru și Ion Corduneanu, de la Stațiunea centrală de cercetări Perieni. au prezentat noutățile de ultimă oră din domeniul mecanizării si indeosebi adaptările efectuate la combinatoare si semănători pentru a lucra cu mai multă eficiență pe terenurile in pantă. Medicul Aurora Ciubotaru a adus argumente in favoarea întăririi și păstrării sănătății,
O COMPLEXA MANIFESTARE 
PENTRU MECANIZATORI -

jude _____  ___ ____  . unor edituri din Iași și Capitală. mecanizatorilor invitați li s-a .oferit un frumos spectacol artistic. Mai întii au fost prezentați fruntașii în muncă ai anului trecut și in campania de reparații, s-au evocat faptele și performanțele lor. S-au înmî- nat premii, diplome și flori, în aplauzele sălii. s-au rostit numele lui Ion Do- nea și Nicolae Ciobanu. de Ia centrul de reparații Vaslui. Ion Băietu. Dumitru Ioniță, Vasile Avăda- nei, Gheorghe Alexandru, Ion Cristea, Vasile Popa, Mihai Dărăscu și ale altora din secțiile de mecanizare Munteni de Vaslui, Lipovăț, Ferești, Tanacu, buni mecanici și tori din S.M.A.A avut loc apoi o intil- nire cu brigada științifică județeană. Pe bază'de dia-

Jos. Laza, Bogdana, cei mai mecaniza-

iar Octav Sirghie, de Ia inspectoratul pentru protecția muncii. Ion Co- valciuc și Al Tăcu, de la asociația juriștilor. referindu-se la legi si decrete, au explicat cum trebuie înțelese și ce trebuie făcut pentru ca activitatea să se desfășoare in cele mai bune condiții, să ducă la rezultate mai bune. la apărarea avutului obștesc și a vieții oamenilor. Știind că pildele educă, vorbitorii au Venit totodată cu exemple concrete, pozitive și negative, nu numai din județ. ci si din secțiile S.M.A. Vaslui.în continuare, sub genericul „Laudă muncii și hărniciei" s-a desfășurat spectacolul cultural-artistic dedicat mecanizatorilor. Au evoluat orchestra, recitatorii. soliștii și brigada artistică ale Centrului de cultură si creație „Cin- tarea României" din municipiul Birlad, iar în final,

educativă și cultural-artis- tică, dedicate special acestei categorii socioprofesio- nale. intitulat „Luna mecanizatorului". Ele au mai cuprins consfătuiri cu tema „Exigențe si priorități în domeniul activității agricole in lumina orientărilor formulate in expunerile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. din noiembrie si la Plenara lărgită a Consiliului National al Agriculturii", simpozioane. dezbateri, schimburi de experiență in domeniul perfecționării pregătirii profesionale, a întregii activități. Si pentru că ele au coincis „Luna cărții la sate", cu în toate localitățile centru de consiliu unic agroindustrial au fost initiate decade ale cărții politice și tehnice, alte acțiuni vizînd educația politică, patriotică și cetățenească a mecanizatorilor. Totodată, peste 400 de mecanizatori fruntași din ju

deț s-au excursie ctitorii Nicolae Ceaușescu»".Care este opinia lor despre această manifestare ? Constantin Cristea. mecanizator la secția de mecanizare Bogdana, ne spune : „în cei aproape 20 de ani de cind lucrez in acest sector, doar in ultimul timp se organizează și pentru noi asemenea manifestări. Mulțumim organizatorilor, tovarășilor noștri de muncă. Părerea mea este că. pentru a fi mai atractive și eficiente, trebuie să aibă o mai mare densitate si bogăție de idei, cu teme și mai mult legate de sarcinile noastre de muncă, de producție, de viață. Chiar programele artistice să fie mai adecvate muncii și preocupărilor noastre. Ar fi bine. cred, ca ele să fie organizate nu doar la nivelul stațiunilor de mașini agricole, ci și in secțiile acestora, la locul de muncă. în sate, unde există cite 40—50 chiar 70 de mecanizatori". Rodioa Siminic, directoarea S.M.A. Vaslui : „Poate că nu doar faptul că sint prima femeie director de S.M.A. din județ mă face să văd si eu mult îmbogățită, cu un ochi mai proaspăt această acțiune, a cărei utilitate este incontestabilă. Cred că este necesar ca. in spiritul orientărilor si indicațiilor din magistrala Expunere din noiembrie 1988. al cerințelor vieții, să organizăm și mai bine asemenea manifestări. să ne perfecționăm întreaga activitate po- litico-educativă. formativă, de pregătire profesională a mecanizatorilor".

bucurat de o tematică ..Mari ale -Epocii

Petru NECULA
corespondentul „Scinteii
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Silvicultorii mereu la datorieJudețul Covasna, brăzdat de munții Baraoltului și ai Bodocului, se situează printre primele județe din țară in ce privește ponderea pădurilor. Mai exact — cele peste 173 000 de hectare de pădure reprezintă 47 la sută din suprafața județului. Aceste cifre demonstrează cu prisosință importanța pădurii din punct de vedere economic, ecologic și turistic. în decursul timpurilor, oamenii din această parte a țării au prețuit pădurea. Ca atare, aici s-a dezvoltat prelucrarea lemnului. îndeletnicire ce a adus locuitorilor importante venituri. Practic, puține sint localitățile unde lemnul să nu fie folosit ca materie primă pentru diferite produse. De la Baraolt la Brețcu, de la Brăduț la în- torsura Buzăului, la Tirgu Secuiesc. Sfîntu Gheorghe și Covasna, la Cer- nat, Brateș. Zăbala, Comandău și in mai toate localitățile județului lemnul primește noi valori prin prelucrarea sa superioară și completă, prin iscusința și priceperea omului care adaugă noi carate aurului verde.în ultimii ani. pe baza programului adoptat la indicația conducerii partidului privind conservarea și dezvoltarea fondului 'forestier. în județul Covasna s-au desfășurat ample acțiuni avînd ca scop protejarea acestei mari bogății — pădurea. Pe baza unor prevederi fundamentate științific, specialiștii din domeniul silviculturii, cu sprijinul organelor și al organizațiilor de partid, prin atragerea maselor iargi de oameni desfășoară ample lucrări, care au ca scop extinderea fondului forestier și menținerea pădurii sănătoasă și aptă de a satisface nevoile mereu crescinde de materie primă ale industriei forestiere.Despre acțiunile organizate în cadrul ..Lunii pădurii" ne vorbește tovarășul Gheorghe Munteanu, șeful inspectoratului silvic județean: ..Pentru noi. specialiștii în silvicultură, dar și pentru întreaga populație din judeBOTOȘANI
PANORAMIC JUDEȚEAN• în 32 de unități economice botoșăne- ne, acțiunea de promovare a progresului tehnic este susținută prin înființarea de cabinete de perfecționare a organizării muncii și modernizare a producției, precum și a birourilor acestora, care funcționează la nivelul a- telierelor. Sub auspiciile acestei forme in- stituționalizate de urmărire și îmbunătățire continuă a programelor de modernizare șe obțin rezultate deosebite in creșterea productivității muncii, sporirea calității produselor și a rentabilității, reducerea consumurilor de materii prime și materiale.• Realizările din anii socialismului, și. îndeosebi din cei care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, sint prezentate intr-o amplă expoziție in cadrul Muzeului județean de istorie. Situată intr-un modern edificiu din centrul municipiului. expoziția oferă posibilitatea pentru 65 unități economice bo- toșănene să-si prezinte in standuri proprii produse și eșantioane de produse de ..ultimă oră“, destinate pieței interne și la exnort.• Grăitoare expresie a preocupărilor de îmbunătățire continuă a condițiilor de viață pentru oamenii muncii din Dorohoi, in perioada care a trecut de la Congresul al ÎX-lea al partidului, aici au fost construite circa 7 000 de apartamente în modernele ansambluri Alexandru Ioan Cuza. Plevna. Doja, Olinescu, Victoria.• Pornindu-se de la datele de atestare documentară a localităților. in județ s-a instituit o amplă manifestare politico-e- ducativă denumită „Sărbătoarea satului". Concepute ca un ciclu

de acțiuni care se desfășoară pe parcursul a șapte pină la paisprezece zile, manifestările at? un pronunțat caracter ,de educație comunistă, revoluționar-patriotică. Sub îndrumarea consiliilor locale de educație politică și cultură socialistă, asemenea manifestări se vor desfășura, in acest an, in circa 100 localități. Un loc important in aceste acțiuni este rezervat popularizării și cunoașterii documentelor de partid, a sarcinilor economico- socialg ce revin localităților din planul in profil teritorial, de mobilizare a oamenilor la realizarea lor.• La Botoșani a in- ceput restaurarea caselor Panu. important monument de arhitectură din centrul vechi al municipiului, fostă sală de teatru la începutul secolului al XlX-lea. in care a prezentat spectacole trupa lui Costache Caragiale și unde Mihai Eminescu și-a încheiat temporara carieră de sufleur.• Au fost organizate numeroase acțiuni pentru amenajarea de noi baze sportive, ea și pentru moderni za"- rea celor existente. Astfel. cu sprijinul colectivelor de oameni ai muncii, vechiul stadion .,1 Mai" din municipiul Botoșani a fost supus unor ample lucrări de modernizare, sporin- du-i-se capacitatea tribunelor de la 7 000 la 12 000 locuri. Tinerii din cadrul organizației județene U.T.C. și-au amenajat. prin muncă patriotică, un complex sportiv care dispune de numeroase terenuri, inclusiv pentru practicarea u- nor sporturi in perioada sezonului rece.• Numărul întreprinderilor botoșănone care utilizează echipamente de calcul sporește continuu. în județ funcționează acum peste 25 oficii de
tv

19,00 Telejurnal
19,25 Tezele și orientările formulate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
program de muncă și acțiune revo
luționară

19.45 România în lume (color)
20,05 Copiii cintă patria și partidul (co

lor). Program literar-muzical-core-

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : loneștii — 18 : (sala Amfitea
tru) : Vassa Jeleznova — 18
• Filarmonica ..George Enescu* *4 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Dumitru Goia 
(U.R.S.S.). Solist: Marin Cazacu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Nabucco 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Mara
tonul melodiilor — 18
• Teatrul ..Lucia Sturdza BuJandra* 4 
(sala Schitu Măgureanu, 1 4 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, U 95 44) : A treia 
țeapă — 18

• Femeia — prezență marcantă tn 
creația cinematografică. Locuri tn ini
mă : LUMINA (14 7116) — 9: 11: 13; 
13: 17; 19
• De ce are vulpea coadă : GIULEȘTT
(17 53 46) — 9: 11:'13: 13: 17: 19. FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9: 11 : 13: 15:
17: 19
• Temerarii de la scara doi — 9: 11;
13. Expediția — 15; 17: 19 : DOINA 
(16 33 33)

♦ Teatrul Mic (14 70 81) : Astă seară 
stau acasă — 18.30
♦ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Goethe mj-a spus — ]9
♦ Teatrul de comedie (16 64 60) : Pre
șul — 18
♦ Teatrul ..Nottara* 4 (59 31 03. sala 
Magheru) : Scapino — 18 ; (sala Stu
dio) : Cuibul — 18,30
♦ Teatrul Giulesti (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 18 : (sala Ciu
lești. 18 04 85) : Așteptam pe altcineva 
— 18 

țul Covasna. «Luna pădurii» nu constituie. doar acel interval de cind începem și pină terminăm plantările. De pădure nu trebuie să ne aducem aminte numai in luna martie, ci pe tot parcursul anului. Pădurea trebuie dezvoltată, protejată și îngrijită din mai multe motive. In primul rind, pentru că prezintă o valoare economică ridicată prin asigurarea masei lemnoase, necesare unităților de exploatare și de prelucrare. în al doi-
în „Luna pădurii" — 

ample acțiuni 
pentru dezvoltarea 
fondului forestier 

în județul Covasna

lea rind — ea constituie o sursă inepuizabilă de alte produse : fructe de pădure, ciuperci comestibile, răchită. furaje, plante medicinale, produse agricole, vinătorești. ornamentale etc. Pădurea are și un rol de protecție a solului, apei, aerului, de păstrare a mediului ambiant în jurul localităților și mai ales al stațiunilor balneoclimaterice. Iată de ce. în tot cursul anului, dar mai cu seamă in a- ceastă perioadă, acționăm pentru dezvoltarea fondului forestier. Totodată, urmărim exploatarea rațională a masei lemnoase, limitînd tăierile la nivelul cotelor stabilite, in așa fel ca să se asigure permanența pădurii pe suprafața stabilită. Bineînțeles, principalele noastre acțiuni se referă la dezvoltarea fondului forestier. Această sarcină se realizează fie prin promovarea regenerării pe cale naturală din specii autohtone valoroase, fie pe călea împăduririlor, lucrări in plină desfășurare".

calcul electronic. în aceste zile — ne informează tovarășul Dumitru Sandu, directorul Centrului teritorial de calcul electronic Botoșani — la întreprinderea de sticlărie și porțelan Dorohoi se instalează un calculator „CORAL", iar la ,.Electrocontact" Botoșani, un calculator „Felix- 5 008".• în cadrul programului de valorificare a tuturor resurselor energetice de care dispune județul, la Bălușeni s-a pus in funcțiune, prin racordare la sistemul energetic național, . o instalație eoliană eu o putere instalată de 20 kw. instalația est» complet automatizată și a fost amplasată intr-o zonă favorabilă utilizării energiei vin- tului. De menționat că, prin utilizarea bioga- zului. energiei solare, apei și a altor resurse energetice neconvenționale și refolosibile. intr-un singur an, in județul Botoșani se economisesc in prezent circa 8 300 tone combustibil convențional.® Concomitent cu extinderea și diversificarea rețelei de prestări servicii pentru populație. Uniunea județeană a cooperației meșteșugărești Botoșani acționează pentru dezvoltarea capacităților de industrie mică. „Un obiectiv nou si important pentru industria mică — ne spune inginera Maria Moisoiu. președinta u- niunii — îl reprezintă atelierul de confecții metalice. Se lucrează intens pe șantierele unui atelier autoser- vice și ale unui atelier de prelucrare piei. în ultimul dintre acestea se vor prelucra chimic materialele pentru activitatea de blănărie și coiocărie a cooperativei „Unirea" Botoșani și va funcționa și o secție de încălțăminte pentru fondul pieței.
Euqen HRUȘCĂ

grafic susținut de formații pionie
rești laureate ale Festivalului na
țional „Cin tarea României “

20,25 Invățămînt, cercetare, producție. 
Acolo unde se formează muncitorii 
marilor citadele industriale (color)

20.45 Omul și sănătatea. Măsuri de pro
filaxie pentru păstrarea sănătății

21,05 Cinecluburile — prezență activă în 
munca politico-eduCativă (color)

21,20 Univers, materie, viață (color). 
Emisiune de educație materialist- 
stiințifică ♦ Istoria Pămintului

21.50 Telejurnal

♦ Teatrul satiric-muzical ,.C. Tănase“ 
(sala Savoy. 15 56 78) : Savoy, Savoy
— 18 : (sala Victoria. 50 58 65) : Caval
cada risului — 18
♦ Ansamblul artistic ..Rapsodia 
Română**  (13 13 00) : Cintă, ciocirlie
— 18
♦ Teatrul ..Ton Creangă* 4 (50 26 55) : 
Turandot — 9 : Albă ca Zăpada și cei 
7 pitici — 18
♦ Teatrul ,,Țăndărică* 4 (15 23 77, sala 
Victoria) : Puiul — 10 ; sala Cosmo- 
nauților. II 12 04) : Visul unei nopți de 
vară —- 16
♦ Circul București (10 41 95) : Stelele 
circului — 18.30
♦ Studioul de teatru T.A.T.C. (.15 72 59): 
Mobilă și durere — 18.30

cinema

Aflăm că. pe baza programului de .dezvoltare a fondului forestier în perioada 1986—1990. in județul Covasna urmează ca in acest an să fie împădurită o suprafață de 510 hectare, din care 100 de hectare reprezintă terenuri improprii pentru agricultură. în vederea bunei desfășurări a lucrărilor de împădurire, a fost asigurat materialul săditor necesar, care a fost produs în pepinierele proprii. Se înmulțesc și se plantează specii ce se pretează condițiilor naturale din județ : brad, molid, gorun, fag. paltin.întrucit se urmărește ca acțiunile înmănuncheate sub genericul ..Luna pădurii" să aibă și un rol educativ pentru toți cetățenii, dar mai cu seamă pentru tineri, la lucrări au fost antrenați numeroși oameni. Astfel. în „Luna pădurii", tinerii vor planta 190 hectare, iar pe parcursul anului ei vor întreține 120 de ari de culturi in pepiniere și arboretele tinere pe o suprafață de 550 de hectare. Concomitent. ei vor participa la acțiunile de igienizare și curățire a pădurilor pentru un volum de 5 000 metri cubi. în acest scop, s-a desfășurat o amplă campanie de popularizare, prin diferite mijloace, a acțiunilor întreprinse, fiind editate foi volante, fluturași etc. De asemenea, pe panouri așezate in locuri vizibile sint evidențiate marile avantaje ce le reprezintă pădurea pentru societatea noastră.Timpul este primă văratic, deci sint create posibilități ca acțiunile cuprinse în cadrul ..Lunii pădurii" să • fie declanșate in folosul economiei naționale. al tuturor locuitorilor. Dar cel mai important cîști? al acțiunilor din perioada lunii dedicate aurului verde este cel educativ, de mobilizare totală a locuitorilor la extinderea. menținerea sănătății și ocrotirea pădurii.
Constantin TIMARU. corespondentul „Scinteii"

Actualitatea sportivă

„Steaua” București - 
printre primele cinci... 

stele europene
Ziarul de specialitate „La gaz- zetta dello sport", care apare la. Mi

lano. a avut inspirata și originala 
idee de a alcătui, un clasament pri
vind, evoluțiile echipelor de club din 
fotbalul european in ultimii cinci ani. Un studiu îndelung și anevoios 
a luat in calcul 40 000 de partide 
disputate de S00 echipe atit in cam
pionatele naționale și in cupele ță
rilor respective, cit și in competiți
ile continentale.

Pentru iubitorii, de fotbal din țara, 
noastră este o satisfacție lesne de 
înțeles să constate că in clasamen
tul celor mai bune 20 de formații 
europene. întocmit pe baza acestui 
studiu, echipa campioană a României ocupă o poziție fruntașă : locul V; cu 431 puncte. Ea este devansată 
numai de : Real Madrid (locul 1. 
488 p.). Bayern Milnchen (locv II. 
476 p.l. F.C. Porto (locul. III. 43S>-p.f 
șî' F.C. Barcelona (loCi^tV. "434 ’W-

In urina. Stelei. 'cid'spmSntul iifă'zȘ 
formații' de vază, cil' îfădif.'ii-'trmii 
lungate și prezent marcant in fotba
lul de pe bătrinul continent, cum ar 
fi. in ordine: Benfica. P.S.V. Eindho
ven. Anderlecht. Inter Milano, Ajax. 
Juventus. Dundee United,; Celtic 
Glasgow. Liverpool. Everton. Na
poli, Sampdoria. Aberdeen, Werder9 
Bremen. Atletico Madrid.

Publlcind chiar in aceste zile un 
dfȘemenea clasament (care. .deși nu e 
oficial, este riguros și concludent), 
intenționăm, să subliniem că recu
noașterea internațională a celei mai 
bune echipe de fotbal românești 
constituie deopotrivă o cinste șio 
mindfie pentru componența, ei (si 
pentru noi toți), dar ș i o. obligație 
pentru o comportare la nivelul pres
tigios al acestei recunoașteri chiar in 
actuala, ediție a „Cupei campionilor 
europeni". Spunem astfel intrucit, 
deunăzi, la Goteborg — unde am 
insgțil-o — Steaua nu prea a fost 
Steaua. Va fi, va trebui, să fie — 
printr-o pregătire tactică de data a- 
ceasta fără cusur, printr-o dăruire 
sportivă împinsă pină la sacrificiu
— miercuri după-amiază. pe stadio
nul propriu. in returul confruntării 
din sferturile de finală cu campi
oana Suediei !

G. M1TROIVOLEI. Rezultate înregistrate in penultima etapă a campionatelor diviziei A : Masculin : Dinamo București — Universitatea CFR Craiova 3—1 : Relohul Sâvinești — Viitorul Bacău 3—1 : CSMU Suceava - ElCond Dinamo Zalău 3—2 ; Calculatorul București — Steaua 0—3 ; Tractorul Brașov — Iatsa Dacia Pitești 3—1 : Explorări Motorul Bata Mare — AS A Electromureș Tg. Mureș 3—0 : Feminin : Dinamo București — Maratex Baia Mare 3—1 ; Flacăra Roșie București — CSM Oțelul Tirgoviște 2—3 : Dacia Pitești— Rapid București 3—1 : Penicilina Iași — Chimia Rm. Vîlcea 2—3 ; CSU Rapid Galați — Universitatea CFR Craiova 0—3 ; Oltcit Craiova — Farul Constanta 0—3.SCRIMĂ. începind de astăzi și pină duminică. 12 martie, in sala Floreasca din Capitală se vor desfășura Campionatele internaționale feminine de floretă ale României, la care și-au anunțat participarea scrî- mere din Bulgaria, Cuba. R.D. Germană și Polonia.
• Fata Morgana : GRIVTȚA (17 03 58)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19
• Chlrița in Iași : BUZEȘTI (30 43 33)
— 15-: 17: 19
• Evadarea : DACIA (30 35 9 4) — 9: 
11: 13: 15: 17: 19
• Secretul lui Bachus : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15: 17: 19
• Moromeții : POPULAR (S3 13 17) — 
15: 18
• Mari regizori, mari actori : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11 : 13: 15.13: 17,30: 19.45
• Unde este un „nofelet"? : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11: 13: 15: 17: 19. GLO
RIA (47 46 75) - 9; 11: 13: 15: 17: 19
• Oricare fată iubește un băiat: FES
TIVAL (15 63 84) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19. 
MELODIA (11 13 49) — 9: 11: 13: 13: 17: 
19. CULTURAL (83 50 13) — 9: II: 13: 
15: 17: 19
• Destin tragic : FAVORIT (45 31 70)
— 9: 11; 13: 15: 17: 19. EXtELSIO.: 
(65 49 43) — 9: 11 : 13: 13: 17: 19
• Zece negri mititei : VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 12: 13: 18
• Călătorie peste mări : TIMPURI 
NOI (13 61 10) — 9: 12: 18
• Cine ești, călărețute? : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: 1.1: 13: 13: 17: 19
• Sonata Kreutzer : COTROCEN1 
(81 68 88) — 13: 18
• Fata fără zestre : VOLGA (79 71 26)
— 9: 12: 15: 18
• Sora 13 : VIITORUL (10 67 40) —
12.45: 14,45; 17: 19

ARAD: în sprijinul 
lucrătorilor 
ogoarelorPuternic mobilizat, pentru înfăptuirea in cele mai bune condiții a sarcinilor ce-i revin in primul trimestru și în acest an. punind un accent deosebit pe perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de fabricație. pe folosirea intensivă a capacităților de producție și a timpului de lucru, colectivul muncitoresc de la întreprinderea mecanică pentru agricultură din Arad se înscrie cu remarcabile realizări in bilanțul activității productive desfășurate de la începutul anului. între acestea se numără și depășirea sarcinilor de plan la producția fizică. Astfel, au fost realizate suplimentar 25 remorci pentru transport, furaje. 32 mori pentru măcinat furaje insilozate. alte numeroase produse destinate activităților din agricultură. (Tristan Mihuța).

SIBIU: Recupera
rea materialelor 

refolosibilePrin organizarea unor ample acțiuni de masă și zile-record pentru stringerea de materiale refolosibile. la care au fost antrenate comitetele de cetățeni, asociațiile de locatari, organizațiile de tineret, deputății și cetățenii din localitățile urbane și rurale ale județului Sibiu, in perioada care a trecut din acest an au fost colectate 2 023 tone fier. 27 tone neferoase. 278 tone hirtie și 27 tone cioburi de sticlă. Programarea riguroasă a tuturor acțiunilor și crearea condițiilor optime pentru buna desfășurare a acestora contribuie la creșterea substanțială a cantităților de materiale recuperabile colecțpte. (Ion Onuc Nemeș).
vremea

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 10 martie, ora 
20 — 13 martie, ora 20. în țară : Vremea 
va fi în general închisă în prima parte 
a intervalului, apoi, treptat, va deveni 
în general frumoasă. Cerul va fi tempo
rar noros. Se vor semnala, la începutul 
intervalului, precipitații sub formă de 
ploaie, pe alocuri în regiunile sudice și. 
izolat, sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare în celelalte regiuni. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat. Temperatu
rile minime, nocturne, se vor situa între 
minus 5 și plus 5 grade, iar cele maxi
me. in general, între. 6 și 14 grade. 
Noaptea și dimineața, pe alocuri, in ves
tul și centrul țării, se va produce ceață, 
în București : Vremea va fi în general 
închisă în primele zile, apoi va deveni 
în general,.frumoasă. Cerul .va.fi^em-- 
pdra'r noroâ. Condiții de precipitații sub 
formă de ploaie 'vot' fi la începutul, in- 
tervalului. Vîntul va sufla slab pînă. la, 
moderat. Temperaturile '■ minime, noc
turne. se vor situa' între zero și 4 grade, 
iar cele maxime, diurne. între 8 și 12 
grade. Dimineața, condiții de ceață.

CONDIȚIA FEMEII ÎN LUMEA CAPITALULUI i 
Sub semnul unor flagrante discriminări și inechități |Ziua cie 8 Martie, Ziua Internaționala a Femeii, marcată în întreaga lume, a .conștituit un prilej de a sa aduce celor peste 2,5 miliarde de ftmej - caicâ mai bine de jumâtate din populația globului - un cald omagiu, de a se evidenția contribuția lor deosebită la înflorirea civilizației, la mersul înainte al omenirii, Io edificarea unei lumj mai sigure și mai drepte pe planeta noastră.Desigur, eie trăiesc și muncesc in condiții de o mare diversitate, in funcție de sistemul pclitico-social din țara respectivă, de tradiții, de zonă geografică.in țările socialiste, femeilor li s-a creat un cadru propice de afirmare deplină, sub semnul egalității in drepturi, de implicare intensă in viața politică, economică, socială, științifică și culturală.Deși continuă să se confrunte cu serioase greutăți, țările „lumii a treia" depun eforturi susținute pentru a oieri femeilor posibilități de a participa, intr-o măsură tot rrai mare, la strădaniile de depășire a fenomenelor generate de colonialism, pentru asigurarea dezvoltării pe plan economi- și social.Se afirmă tot moi puternic milioanele de femei din țările capitaliste dezvoltate, militînd pentru creșterea rolului lor in viața politică și socială, bste insă o realitate că in numeroase țări capitaliste condiția femeii continuăm să fie adesea puternic afectată de grave inechități și inegalități, de incălcări flagrante ale principiului egalității în drepturi. Rapoarte și documente oficiale, relatări ale presei internaționale confirmă, practic, z: de zi, prin faptele și dotele pe care le dezvăluie, asemenea realități — și aceasta la aproape un deceniu de la adoptarea, de

„Femei sau bărbați, la muncă egală - salariu egal" ?

Demonstrație o femeilor vest-germone in sprijinul unei revendicări fundamentale care nu-și găseste incă afirmarea intr-un șir de țări din lumea capitaluluicătre Adunarea Generală a O.N.U. ției asupra eliminam tuturor formelor
Dreptul la muncă — un drept 
permanent și brutal încălcat

..DeZvbltarea completă a tAfei 
țări, bunăstarea omenirii și cauza 
păcii cer participarea maximă a 
femeilor. în deplină egalitate cu 
bărbații, in toate domeniile de ac
tivitate" — se arată in partea introductivă a amintitei Convenții asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei.Sint cuvinte care au rămas înscrise pe hirtie, fără să fie traduse in viată in țările occidentale, ai căror reprezentanți se erijează, nu o dată, in „apărători" ai drepturilor omului in cadrul diverselor reuniuni internaționale.Deosebit de elocvent este modul in care se asigură — mai precis in care nu se asigură — dreptul elementar la muncă, printre primele victime ale șomajului fiind femeile.Potrivit datelor furnizate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.). care grupează principalele țări capitaliste. m cele 24 de state membre, 
din cei 30 de milioane de șomeri 
înregistrați, circa 16 milioane sint 
femei, 'deși ponderea acestora in .ansamblul salariatilor este de 40 la sută.

Iii Statele Unite, din cei 6.5 mi
lioane șomeri, mai mult de jumă
tate sint femei, deși ele reprezintă 
doar 42 la sută din forța de mun
că activă. După cum se știri, ca urmare a unor ample acțiuni ale femeilor americane, s-a. reușit să se formuleze un proiect de amendament la Constituție, prevăzind egalitatea în drepturi a femeilor („Equal Rights Amendament"). Dar acest proiect a fost respins, astfel incit Statele Unite continuă să rămină țara în care legea fundamentală nu cuprinde nici o re-

Din țările socialiste
Tinerețea orașului florilorCălătorului care, părăsind autostrada Sofia—Varna, realizată deocamdată parțial, pentru a se opri la Loveci. i se oferă mai multe alternative : să vadă și să admire Orașul vechi, să trăiască ritmul trepidant al orașului nou saU să facă și una și alta. Am ales ultima variantă ia care am adăugat și ținuturile înconjurătoare, unde se practică o agricultură intensivă pe mari suprafețe. De fapt, la Loveci. „vechiul", care nu înseamnă nicidecum învechit, se relevă printr-o istorie bogată în evenimente de seamă și prin marcante elemente de cultură, se întilnește la tot pasul cu „noul", reprezentat prin edificii social-culturale impunătoare, industrie și agricultură de înalt randament. Integrîndu-se armonios în zona înconjurătoare, orașul și complexul agrar-industrial alcătuiesc un „ținut demn de penelul pictorilor" — după cum glăsuiește un recent prospect turistic, citind poeți de renume ai Bulgariei — dar și de un interes deosebit pentru producția industrială și agricolă ce șe realizează aici.Parcă anume pentru a oferi imaginea specifică a acestei așezări, gazdele ne îndeamnă să privirii de pe o înălțime ce domină localitatea. de unde ni se înfățișează întreaga panoramă a Loveciului înconjurat de livezi, două poduri alăturate peste rîul Ossam care străbate orașul, făcînd nenumărate meandre: „podul de lemn acoperit", construit in anul 1872 de meșterul autodidact Kolio Ficeto. care a_ devenit monument arhitectonic, păstrindu-și totuși . și azi funcționalitatea. și noul pod modern, cu mai multe benzi de circulație și cu un trafic deosebit de intens. La fel conviețuiesc, oglindindu-și siluetele în apele riului Ossam. care curge încet și liniștit, sfidînd parcă timpul, casele din piatră, lemn și calcar inundate de verdeață din cartierul Varosa. unele vechi de secole, și impunătoarele blocuri din beton și sticlă cu peste zece niveluri ce străjuiesc principalele artere.Urcăm spre cartierul vechi pe ulițe strimte pietruite. Sint locuri încărcate de istorie, unde, de-a lungul timpului, revoluționari bulgari au luptat cu stăpînirile vremelnice pentru eliberarea patriei lor de sub jugul străin. Străbatem ulița liarnevschi, unde- a stat ascuns de asupritori eroul luptei de eliberare a poporului bulgar. Vasil Levschi. a cărui statuie situată in punctul cel mai înalt din zonă se profilează în vecinătatea zidurilor cetății Hisaria, un alt reper din zbuciumata istorie a acestor locuri, însoțitorul, un student de la facultatea de istorie din Sofia, traduce cuvintele legendarului erou bulgar săpate in piatră : „Dacă 

izbîndesc, izbîndesc pentru întreg 
poporul, dacă pierd, mă pierd nu
mai pe mine". O casă care riu se deosebește cu nimic de celelalte ne aduce în actualitatea imediată. Facem cunoștință in pragul casei sale cu Ivan Ivanov, tatăl cosmonautului bulgar Gheorghi Ivanov. 
„Priviți de aici orașul nou — ne îndeamnă. E luminos și frumos. 
Nu s-a schimbat intr-o zi. Am

, la 18 decembrie 1979, a Conven- de discriminare față de femei.ferire la un asemenea principiu e- sențial.fn ceea ce privește statele vest- 
europene membre ale Pieței, co
mune. situația este următoarea : 
circa 60 la sută din persoanele care 
caută un loc de muncă sint femei. în aceste țări, intr-un deceniu, șomajul in rindurile femeilor a crescut de aproape opt ori. Practic, statisticile Pieței comune indică faptul că in cele 12 țări, membre 
ale C.E.E. sint. in căutare de lucru 
7 milioane de femei. Datele publicate de sindicatele din țările respective indică insă cifre mult mai mari, aceasta datorindu-se faptului că evidențele oficiale ignoră numărul crescind de femei care, deși nu au de lucru, nu se mai înscriu pe listele de șomaj, deoarece și-au pierdut orice speranță de a găsi un loc de muncă.
„Remunerație egală"... dar 

numai pe hirtieStatisticile Biroului International al Muncii, ca și cele ale O.N.U. remarcă, fără excepție, flagranta inechitate in ce privește salariile femeilor din țările capitaliste. „Fe
meile — arăta un raport publicat de Organizația Internațională a Muncii — ciștigă mult mai puțin 
decit colegii lor care efectuează 
aceeași muncă", intre altele și pentru că le sint destinate numai un număr redus de profesii. în special profesii cu salarii mai reduse. 
„Femeile — arăta -Le Figaro» — sint acceptate in profesiuni și in 
sectoare aflate pe treapta cea mai 
de jos a ierarhiei sociale".

Ponderea femeilor in funcții eco
nomice de răspundere este foarte 
redusă : in Statele Unite — 0.2 la 
sută 1 in Japonia. — 0.4 la sută : în 
țările Pieței comune — între 1 și 2 la sută.

muncit mult ca să-l înălțăm, si 
ridicăm uwne și case, școli de tot 
felul, spitalul, un adevărat palat al 
sănătății, casa tineretului și multe, 
multe altele. E bine să venifi la 
noi primăvara, prin aprilie, cind 
înflorește liliacul. Loveci. să știfi. 
este orașul florilor, al liliacului". Ca să ne convingă, ne arată o insignă cu emblema orașului, unde sint îngemănate cite irei simboluri : podul de lemn acoperit, de care am amintit la început, crenelurile vechii cetăți și floarea de liliac.La orele dimineții. Loveciul modern trăiește din plin viața trepidantă a capitalei regionale. Ca și alte orașe din țara vecină, a cunoscut in anii socialismului o dezvoltare fără precedent. Industria orașului, redusă odinioară la cite- va ateliere de tăbăcărie situate pe malul riului. este reprezentată astăzi de combinate și fabrici cu echipamente din cele mai moder-

Note de călătorie 
din R. P. Bulgaria

ne. Mii de muncitori se îndreaptă, zi de zi. spre uzina ..Balkan-', unde se montează automobile, spre fabrica de apartamente care realizează elemente de construcții, spre întreprinderea de produse lactate pentru copii sau fabrica de furaje combinate, spre alte unități industriale. unde se produc piese de schimb pentru autocamioane, o- biecte de ceramică etc. In 26 de ani volumul producției industriale totale la Loveci a crescut de peste 40 de ori 1Vorbind de orașul industrial Loveci. nu putem ocoli activitatea din agricultură ce se desfășoară aici și în zonele înconjurătoare. Zona agricolă cuprinde 40 000 de hectare de livezi, vii. pajiști și culturi agricole. Aproape jumătate din numărul lucrătorilor agricoli sint din Loveci. complexul avînd ca sarcină să asigure, in primul rind. aprovizionarea cu produse, agroalimentare a orașului, dar și a altor zone ale țării. Producțiile realizate in anul 1988, nu dintre cei mai favorabili ani. situează acest mare complex agrar-industrial printre cele mai bune din țară : in medie 5 000 kg de grip la hectar și 2 500 kg floarea-soa- relui la hectar, 4 000 litri de lapte do la o vacă. Recolte bune s-au obținut și la fructe, și la struguri. Discuția avută eu inginerul agronom Gheorghi Nencov a adus în prim-plan problemele ce stau în fața unităților agricole. „Jumătate 
din suprafață o cultivăm cu cerea
le, iar cealaltă este ocupată de 
plantații de vii și pomi și de fu
raje — ne spune el. Mai avem 
mari efective de vaci și oi. Am 
acționat și acționăm pe toate pla
nurile pentru sporirea producțiilor. 
In ultimii ani am pus accentul pe 
cointeresarea literatorilor in cadrul 
acordului global, cit și pe crește
rea răspunderii in ce privește 
respectarea întocmai a prevederilor 
din contracte de către conducerile

Potrivit datelor publicate de revista „Industrial World", proporția, 
femeilor în totalul inginerilor este 
de 1/50 in Statele Unite. 1/60 in 
R.F.G.. 1/500 m Marea Britanie.

O puternică discriminare există și în invățămînt. tn Japonia, de 
exemplu, deși 56 la. sută din ca
drele didactice din. școlile primare 
sint femei, doar 0,021 la sută din 
ele ocupă postul de directoare. In 
colegii, unde .33.5 la sută din pro
fesori sint femei, dețin posturi de 

•conducere doar 0.002 la sută dintre 
acestea.Dar chiar și cițid efectuează a- ceieași munci sau exercită aceleași profesii, salariile pe care le primesc sint mai mici decit ale bărbaților. De exemplu, salariile fe
meilor americane abia ating, in 
unele sectoare, 70 la sută din cele 
ale bărbaților, in timp ce in alte 
sectoare salariile reprezintă chiar 55 
șt 60 la sută.

In R.F.G.. Italia, Marea Britanie, 
Franța. Canada. Spania, Elveția, 
pentru aceleași munci femeile pri
mesc cu 30—40 la sută mai puțin 
decit bărbații.Intr-un raport publicat de „Comisia pentru șanse egale" din Marea Britanie — citat de ziarul ..Financial Times" — se arăta, intre altele : „Unii patroni și-au exprimat părerea că femeile nu sint suficient de ambițioase pentru a face carieră și de aceea este mai in
dicată angajarea lor în activități 
temporare sau numai cu orar de 
muncă redus, care sint de obicei 
prost, remunerate. Se cunosc cazurile unor Întreprinderi în care pină la 80 la sută din cei angajați cu orar de muncă redus sint femei — și care nu au dreptul la asigurarea 
medicală permanentă, fiindu-le re
fuzate și alte înlesniri. Aceste sa
lariate primesc, de asemenea, o 
pensie mult mai mică".La o recentă reuniune desfășurată in Austria în legătură cu condiția femeii, s-a arătat că" „mat 

brigăzilor, cit și de către fiecare 
om al muncii in parte. Trebuie să 
arătăm insă că in ce privește creș
terea nivelului producțiilor peste 
plafonul actual, de acum 'înainte 
aceasta se poate face numai cu a- 
portul științei. In ce ne privește, 
ne-am asigurat cadre care si apli
ce cele mai pretențioase tehnologii. 
Dispunem, in acest scop, de ă40 de 
specialiști cu studii superioare, care 
acționează nemijlocit in cadrul 
brigăzilor de producție. Un ele
ment hotăritor. pe a cărui contri
buție contăm în creșterea in con
tinuare a producțiilor, il reprezintă 
legătura strinsă cu Institutul de 
cercetări pentru creșterea anima
lelor și pomicultură de la Troian, cu 
care colaborăm in. trei direcții 
principale : zootehnia, pomicultura 
și producția de furaje. Dacă pină 
in anii trecuți colaborarea cu in
stitutul se limita, la preluarea unor 
tehnologii, la vizite reciproce de in
formare. acum integrarea cercetă
rii in producție a devenit fapt 
împlinit".Cum se realizează practic transpunerea in producție a celor mai noi realizări ale institutului aflăm acasă la cercetătorii de la Troian. Ne insoțeșle in documentarea noastră profesorul dr. Peter Doncev, Erou al Muncii Socialiste, directorul institutului. „Baza noastră ex
perimentală are ca scop introdu
cerea progresului tehnico-științi- 
fic și încercarea in practică a re
zultatelor obținute in vederea ge
neralizării. Facem schimburi de in
formații și de specialiști pentru do
cumentare cu institute similare din 
mai multe țări, printre care și 
România, Cercetători de la noi au 
vizitat stațiunile de la Balaș, Ru- 
șețu și Bălceșli, unde au avut pri
lejul să cunoască direct realizările 
cercetătorilor români". Din multitudinea sectoarelor științifice și laboratoarelor, toate dotate cu tehnică modernă, care permit investigații de profunzime, sc detașează laboratorul de transplantare a embrionilor proveniți de la animale de mare productivitate. Primele rezultate obținute de tinerii cercetători din acest laborator dau certitudinea că vor putea fi extinse in numeroase unități de producție, prin această tehnologic de vîrf creindU-se condițiile obținerii de animale de inalt randament. Acest lucru este așteptat cu deosebit interes de unitățile de producție. Iată și temeiul. Cu sprijinul institutului, brigăzile Slaviani. Gos- t.inca și Devitake au obținut producții de lapte și carne la fel ca în cercetare. Au fost și cazuri cind unele din brigăzile complexului au depășit rezultatele obținute in cercetare. Dovadă că atunci cind se deschid larg porțile științei, rezultatele nu se lasă așteptate. Este și acesta un element care face parte din noul ce iâ cu fiecare an amploare la Loveci. ca și în multe alte localități din țara vecină.Părăsind „centura verde", care Înconjoară ca un brîu orașul Loveci. revenim pentru o clipă la unul din simbolurile de pe emblema orașului : floarea de liliac, cu regretul că de această dată încă nu era înflorit.

Lucian CIUBOTARII

este de parcurs o cale lungă pină 
la realizarea egalității femeii cu 
bărbatul in Austria". In unele profesiuni — au evidențiat vorbitorii — femeile austriece ciștigă cu pină la 42 la sută mai puțin decit colegii lor bărbații.

Cetățeni de „categoria 
n rlnun" ?Discriminările la adresa femeii în viata social-politică constituie o realitate pe care nu o pot infirma cele citeva cazuri de femei care ocupă posturi in guvern sau iri organisme politice in unele țări capitaliste. Ce-i drept, după ani de luptă, femeile au obținut, dreptul la vot. dar. in ciuda acestui fapt, femeile sint impiedicate, in continuare, să ajungă la o reprezentare corespunzătoare rolului ce ar trebui să le revină in societate.Așa se explică faptul că, in prin

cipalele țări capitaliste, procentul 
deputaților din rîndul femeilor va
riază intre .'I și 10 la sută.Aceste realități. care dezvăluie flagrantele inegalități și servituti ce confruntă femeile in țările occidentale. exolică intensificarea, in ultima vreme, a mișcărilor prin care ele iși revendică drepturile. Revendicările includ asumarea de către guvernele respective a unor angajamente ferme privind . asigurarea de locuri de muncă pentru femei potrivit pregătirii și capacității lor, egalitate în drepturi e- fectivă. și nu doar proclamată, egalitate care să permită participarea deplină la viața politică, economică și socială. Atit timp cit asemenea revendicări nu-și vor afla aplicarea reală în viață, perorațiile privind drepturile omului, despre care reprezentanții societății capitaliste fac atîta caz. inclusiv in foruri internaționale, apar și mai lipsite de acoperire.



Schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 

$i C. Rajeswara Rao, 
secretar general al Consiliului Național al Partidului 

Comunist din IndiaNEW DELHI 9 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise tovarășului C. Rajeswara Rao, secretar general al Consiliului Național al Partidului Comunist din India, un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate, fericire personală, de noi succese in activitate.Mulțumind călduros, secretarul general al Consiliului Național al P.C. din India a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un
Necesitatea liberalizării comerțului mondial și eliminării 
condiționărilor politice in relațiile economice internaționale

— subliniată de reprezentantul român la sesiunea 
de primăvară a Consiliului U.N.C.T.A.D.

GENEVA 9 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor din Geneva continuă 
lucrările sesiunii de primăvară a Consiliului U.N.C.T.A.D.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor privind problemele protecționis- mului, reprezentantul țării noastre a relevat că, în pofida angajamentelor asumate cu prilejul lansării „rundei Uruguay" privind neintroducerea de noi restricții comerciale contrare prevederilor G.A.T.T. și eliminarea celor existente de acest fel, nu numai că nu a intervenit o reducere a obstacolelor cu care se confruntă exporturile țărilor în curs de dezvoltare, dar, dimpotrivă, s-au aplicat noi măsuri protecționiste față de aceste țări. Restricțiile comerciale aplicate încalcă adeseori normele de bază ale G.A.T.T., în primul rînd principiul nediscrimi- nării. Se continuă practica condamna
PARIS: Amplă manifestație pentru 

apărarea drepturilor fundamentale ale 
femeii

O declarație a președintelui tării privind numeroasele 
manifestări de discriminare a femeilor în FranțaPARIS 9 (Agerpres). — Din inițiativa Confederației Generale a Muncii, în capitala Franței a avut loc o amplă demonstrație în sprijinul femeilor muncitoare. Zeci de mii de locuitori ai Parisului și delegați din alte orașe și departamente au parcurs străzile din centrul capitalei franoeze purtind pancarte in care se cereau respectarea drepturilor femeii, egalitatea in drepturi a acesteia cu bărbații, adoptarea de măsuri împotriva șomajului și a scăderii nivelului de trai.PARIS 9 (Agerpres). — Este necesar să se depună încă multe efor

Propunere a Irakului privind schimbul
tuturor prizonierilorNAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres).— După .cum relatează Departamentul pentru informații al O.N.U., Irakul a informat Națiunile Unite că este gata să procedeze imediat la schimbul tuturor prizonierilor de război cu Iranul, independent de rezultatele negocierilor dintre cele două țări și de progresele rca- 

cald salut prietenesc, Împreună cu urări de multă sănătate, fericire personală și viață îndelungată, de noi realizări in activitatea de mare răspundere pe care o desfășoară in fruntea partidului și statului român.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către tovarășul C. Rajeswara Rao a tovarășului Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C, al P.C.R., care reprezintă partidul nostru la lucrările celui de-al XIV-lea Congres al P.C. din India.

bilă a aplicării de restricții comerciale din motive politice, șe recurge la folosirea de criterii neeconomice pentru a se încerca justificarea refuzului de a acorda tratamentul națiunii celei mai favorizate sau preferințelor vamale generalizate.Reprezentantul român a subliniat necesitatea de a se acționa cu fermitate în vederea contracarării protec- ționismului, liberalizării comerțului internațional, eliminării condiționărilor politice în relațiile economice internaționale și asigurării efective a unui tratament special, mai favorabil pentru țările în curs de dezvoltare în domeniul măsurilor de politică comercială.

turi pentru a se lichida numeroasele manifestări de discriminare a femeilor în Franța — se subliniază într-o declarație specială prezentată de președintele Francois Mitterrand în cadrul ședinței Consiliului de Miniștri, întrunit la Paris.După cum informează agenția T.A.S.S., președintele Mitterrand a relevat că în Franța există serioase probleme în domeniul" asigurării drepturilor fundamentale ale femeilor. ară tind că acestea sint primele victime ale șomajului, iar pentru o muncă egală cu a bărbaților sint mai slab retribuite.
de război cu Iranullizate pe calea instaurării unei păci totale și trainice in conformitate cu Rezoluția 598 a Consiliului de Securitate al O.N.U. privind încetarea focului in Golf — se arată intr-o scrisoare adresată de Tariq Aziz, vicepremier și ministru al afacerilor externe, secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar.

viena: ÎNCEPEREA NEGOCIERILOR PENTRU NOI MASURI 
DE ÎNCREDERE SI SECURITATE ÎN EUROPA SI ASUPRA 
FORTETOR ARMATE CONVENTIONALE DE PE CONTINENT « IVIENA 9 (Agerpres). — La Palatul Hofburg din Viena a>u început joii negocierile privind adoptarea de noi măsuri de încredere și securitate in Europa, la care participă reprezentanții statelor europene. S.U.A. și Canadei. Obiectivul negocierilor il constituie dezvoltarea și aprofundarea măsurilor de încredere adoptate anterior, respectiv la prima Conferință general-europeană, de la Helsinki, din 1975, și in cadrul Conferinței de la Stockholm, din 1986, Se au in vedere diminuarea factorilor de risc, o mai mare cunoaștere a activităților militare ale statelor, prin- tr-un schimb permanent de informații asupra unor asemenea activități, pentru a se evita astfel interpretarea eronată a intențiilor statelor respective.în aceeași zi, într-o sală alăturată, au început negocierile asupra forțelor armate convenționale in Europa. Iau parte cele 23 de state participante la Tratatul de la Varșovia și membre ale N.A.T.O. Ca și negocierile privind adaptarea de noi măsuri
NAȚIUNILE UNITE

CONSECINȚELE SOCIALE Șl ECONOMICE 
ALE CURSEI ÎNARMĂRILORNAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — La sediul din New York al O.N.U. au fost difuzate rezultatele cercetărilor unui grup de experți din 13 state privind consecințele sociale și economice ale cursei înarmărilor și ale cheltuielilor militare.Documentul, la elaborarea căruia a participat și România, menționează că în întreaga lume circa 60—80 milioane de persoane lucrează în domenii legate de apărare. Cercetarea militară „înghite" 25 la sută din to^ talul fondurilor alocate pentru cercetări științifice pe plan mondial. Pe de altă parte, circa șase la sută din. producția mondială industrială este destinată „alimentării" cursei înarmărilor. Această escaladă, ca fenomen global, acționează asupra securității și dezvoltării fiecărui stat, exercitînd o influență negativă asupra relațiilor internaționale și stabilității acestora. Cheltuielile militare au consecințe economico-so- ciale negative de amploare. Alocarea unor fonduri în scopuri mili

Conferință a Internaționalei SocialisteVIENA 9 (Agerpres). — La Viena au Început lucrările unei conferințe a Internaționalei Socialiste, pe agenda căreia simt înscrise probleme actuale ale relațiilor dintre Est și Vest și ale dezarmării, în special în contextul tratativelor începute tot in capitala Austriei cu privire la reducerea. armamentelor convenționale și pentFu măsuri de creștere a Încrederii și securității. Reprezentanți de
Siria reafirmă sprijinul față de convocarea unei 

conferințe internaționale de pace in Orientul MijlociuDAMASC 9 (Agerpres). — Președintele Siriei. Hafez Al-Assad, a reafirmat sprijinul față de convocarea unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu cu participarea tuturor părților implicate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei. 

de încredere și securitate, negocierile in problema forțelor armate convenționale se vor desfășura îq cadrul procesului C.S.C.E. (inițiat de Conferința pentru securitate ’și cooperare in Europa), urmind ca periodic — cel puțin de două ori in cursul fiecărei sesiuni — să se facă schimb de informații substanțiale, pentru a se da posibilitatea ca toate cale 35 de state să-și poată spune cuvîntul asupra ansamblului aspectelor ce privesc dezarmarea și securitatea in Europa.încă din prima zi au fost prezentate propuneri 'concrete atit din partea unor țări membre ale N.A.T.O., cît și a unor state participante la Tratatul de la Varșovia.Așa cum se știe, deschiderea acestor duble negocieri a fost precedată de o reuniune de trei zile a miniștrilor afacerilor externe ai țărilor semnatare '"ale Actului final de la Helsinki, care au prezentat pozițiile și considerentele statelor respective asupra acestor probleme complexe, de însemnătate deosebită pentru securitatea și pacea pe continentul european.

tare se realizează pe seama posibilităților soluționării unor probleme sociale cu caracter global — se arată în document.Raportul relevă faptul că realizarea de progrese în domeniile limitării înarmărilor și reglementării conflictelor ar permite comunității mondiale să soluționeze într-un mod mai eficient o serie de priorități ale dezvoltării lumii de azi.Documentul menționează, totodată, că amplificarea activității internaționale în interesul dezarmării și dezvoltării necesită creșterea eficienței O.N.U. și perfecționarea întregii activități a acestei organizații internaționale.Elaborarea studiului — al patrulea de acest gen — este, după cum se știe, rezultatul unei inițiative luate de România cu ani în urmă, urmărind examinarea aprofundată a consecințelor pe care cursa înarmărilor le are asupra progresului omenirii, pentru pacea și securitatea internațională.
frunte a circa 50 de partide socialiste și social-democrate din diferite țări ale lumii, participanți la reuniune, vor aborda, de asemenea, aspecte ale situației din Orientul Mijlociu și din sudul Africii și vor discuta un proiect de declarație asupra activității Internaționalei Socialiste, în care vor fi expuse pozițiile organizație) față de principalele probleme ale lumii contemporane.

într-un discurs rostit la Damasc cu prilejul marcării „Zilei revoluției", șeful statului sirian a subliniat', între altele, necesitatea retragerii Israelului din teritoriile arabe ocupate pentru ajungerea la o pace justă în regiune, informează agențiile KUNA și MENA.

GABORONE

Reuniunea la nivel înalt 
a țărilor africane 
din „prima linie"GABORONE 9 (Agerpres). — La Gaborone s-au încheiat lucrările reuniunii la nivel înalt a statelor a- fricane din „prima linie", in cadrul căreia a fost examinată situația actuală din Africa australă. în comunicatul dat publicității, participanții salută apropiata începere a procesului de acordare a independenței Namibiei, cerînd, totodată, tuturor statelor lumii să urmărească modul în care se asigură aplicarea prevederilor planului de pace al O.N.U. și desfășurarea unor alegeri libere și corecte în teritoriul namibian. Denunțînd încercările R.S.A. de a influența rezultatele alegerilor din Namibia, țările africane respective se declară gata să ajute S.W.A.P.O. să-și exercite drepturile sale legitime în teritoriu.

In favoarea cooperării 
interafricaneBANGUI 9 (Agerpres). — La Bangui s-au deschis lucrările celei de-a V-a reuniuni la nivel înalt a statelor membre ale Comunității Economice a Țărilor din Africa Centrală (CESAC).în cuvintul inaugural, președintele Republicii Centrafricane, Andre Ko- lingba. a precizat că reuniunea CESAC se desfășoară într-o perioadă de criză pentru economiile africane și a lansat statelor de pe continent apelul de a întări solidaritatea si cooperarea regională pentru solutionarea actualelor probleme economice.La rîndul său. președintele Zairului, Mobutu Șese Seko. a prezentat un raport privind activitatea organizației în anul 1988, transmite agenția PANA.

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

CONVORBIRI CHINO-TURCE. La Ankara au loc convorbiri chino- turce asupra unor aspecte ale promovării colaborării economice și comerciale dintre cele două țări. Delegația Turciei este condusă de ministrul de stat Adnan Kahveci, iar cea a R. P. Chineze de vioepre- mierul Consiliului de Stat, Tian Jiyun.LA PANMUN.ION a avut Ioc prima reuniune Nord-Sud a oficialităților din domeniul sportului, care analizează posibilitatea formării unei echipe coreene comune pentru Jocurile sportive asiatice, programate să aibă loc la Beijing in 1990 — transmite agenția A.C.T.C.t CONSULTĂRI ITALO-PORTU-GHEZE. Președintele Consiliului, de Miniștri al Italiei, Ciriaco de Mita, și-a Încheiat vizita oficială la Lisabona, unde a conferit cu pri- mul-ministru al Portugaliei, Anibal Cavaco Silva. în cadrul unei conferințe de presă, interlocutorii au relevat că au procedat la o trecere in revistă asupra problemelor bilaterale, situației din Piața comună și ultimelor evoluții pe arena politică internațfonală. Anterior, premierul italian a efectuat o vizită similară la Madrid.LA BUENOS AIRES S-AU DES
CHIS LUCRĂRILE CELEI DE-AL

LUCRĂRILE CELUI DE-AL XIV-LEA CONGRES AL PARTIDULUI
COMUNIST DIN INDIA

Cuvintul de salut 
al reprezentantului P. C. R.NEW DELHI 9 (Agerpres). — în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, delegaților la lucrările celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist din India le-a fost adresat un mesaj da salut de către reprezentantul P.C.R., tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.Comuniștii români, oamenii muncii din Republica Socialistă România — se arată în mesaj — urmăresc cu interes și cu sentimente de solidaritate activitatea pe care o desfășoară Partidul Comunist din India, consacrată promovării drepturilor fundamentale ale oamenilor muncii, ale întregului popor indian, aspirațiilor lor de progres social și bunăstare, de dezvoltare liberă și independentă, de pace și cooperare internațională.După ce se relevă că întregul nostru popor, strins unit in jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, desfășoară o amplă activitate pentru realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, in mesajul de salut se subliniază :Asigurînd înaintarea cu succes a tării noastre pe calea făuririi societății socialiste. Partidul Comunist Român, România socialistă participă, în aceiași timp, la viața internațională, la eforturile pentru afirmarea politicii de pace, dezarmare și colaborare între națiuni, dezvol- tînd larg relații cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, pe baza- principiilor deplinei egali

20-A CONFERINȚE ANUALE A 
ORGANIZAȚIEI METEOROLOGI
CE MONDIALE. Pe agenda reu
niunii se află probleme legate de 
așa-numitul „efect de seră", redu
cerea stratului de ozon din atmos
fera terestră, precum și alte Pro
bleme care 'preocupă meteorologia 
mondială.APEL LA PROTEJAREA RESURSELOR PISCICOLE DIN PACIFICUL DE SUD. O serie de țări din zona Pacificului de sud, între care și Noua Zeelandă, s-au pronunțat pentru eliminarea pescuitului abuziv, care duce la dispariția •unor specii de pești din apele Oceanului Pacific. Ministrul neozeelandez al relațiilor externe și comerțului internațional. Mike Moore, și cel al pescuitului, Colin Moyle, au lansat un apel pentru o mai mare cooperare a țărilor din Asia în protejarea resurselor piscicole.LA ADDIS ABEBA au început lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte etiopiano-egiptene de cooperare economică, tehnico-științifică și culturală. în cadrul lucrărilor s-a subliniat importanța colaborării bi și multilaterale dintre țările africane, în scopul angajării lor pe calea progresului economic și social, a promovării dialogului Sud-Sud. 

tăți în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile infame și avantajului reciproc, dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, calea dezvoltării sale. România apreciază că, deși s-au făcut o serie de pași pozitivi în direcția dezarmării șl lichidării unor focare de tensiune din lume, situația internațională se menține complexă și contradictorie. în aceste condiții. Partidul Comunist Român consideră că problema fundamentală a epocii noastre o constituie înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a celei nucleare, apărarea dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor' la viață, la pace, ia existență liberă și demnă.Partidul Comunist Român dezvoltă ample legături de colaborare cu partidele comuniste și muncitorești, socialiste, social-democrate, cu partide de guvernămînt din țările în curs de dezvoltare și mișcări de eliberare națională, cu forțele progresiste și democratice de pretutindeni, acționînd cu fermitate pentru respectarea principiilor deplinei egalități în drepturi, stimei și încrederii reciproce, a dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător linia politică, corespunzător condițiilor specifice în care își desfășoară lupta și activitatea poporul respectiv.în încheiere, în mesaj se exprimă convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre P.C.R. și P.C. din India, bazate pe stimă, încredere și respect reciproc, se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor român și indian, al solidarității tuturor forțelor revoluționare, progresiste și democratice.
“1CANDIDATURA. Felipe Gonzalez, secretar general al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (P.S.M.S.), de guvernămînt, va fi candidatul acestui partid la președinția guvernului, in alegerile ge- • nerale din 1990. Hotărîrea in acest sens a fost anunțată de Jose Maria Benegas, secretar al P.S.M.S.LA BAGDAD se desfășoară lucrările celei de-a IlI-a sesiuni a Comitetului comun irakiano-ci- priot pentru cooperare economică, comercială și tehnică, informează agenția I.N.A. Sint examinate căile de extindere a colaborării bilaterale în aceste domenii. IRATA INFLAȚIEI ÎN R. F. GERMANIA a fost in lima februarie a.c. de 2,6 la sută, cel mal înalt nivel de după 1985, arată date ale Oficiului federal de statistică de la Wiesbaden,

ÎN S.U.A., IARNA ȘI-A FĂCUT 
DIN NOU APARIȚIA, prin furtuni 
de zăpadă, lapoviță si viscol in 
diferite regiuni ale țării. Cel pu
țin 20 de persoane și-au pierdut 
viața ca urmare a condițiilor me
teorologice nefavorabile. De ase
menea, au fost provocate pagube 
estimate la milioane de dolari în 
domeniul zootehniei. In zece state 
ale S.U.A. au fost închise tempo
rar școlile, deoarece zăpada și po
leiul au îngreunat mult traficul de 
pietoni și rutier. în partea de 
nord-est a țării mercurul a coborit 
pină la minus 27 grade Celsius, în 
timp ce chiar și în însoritul Texas 
temperatura a coborit pină la mi
nus șase grade Celsius.

I

„O șansă pentru Europa, o șansă 
unică, ce nu trebuie irosită". „Noi 
orizonturi in Europa". Sint aprecierile cele mai des intîlnite în expunerile miniștrilor afacerilor externe din statele europene, S.U.A. și Canada- cu privire la negocierile inaugurate în aceste zile la Viena asupra forțelor convenționale și pentru măsuri de creștere a încrederii și securității pe continent.în ce constă unicitatea momentului ? Doar in problemele Europei se poartă negocieri nu de ieri, de azi. Fără a scruta prea mult trecutul istoric, cînd despre Europa s-a discutat destul — e drept, de regulă în cerc restrîns, în fața hărților, cu o simplă mișcare de baghetă putindu-se hotărî soarta unor popoare întregi — să amintim fie și numai conferința desfășurată în urmă cu 174 de ani. tot aici, la Viena, în aceeași clădire a palatului imperial Hofburg — iată, de aproape două decenii factorii politici ai țărilor continentului se află, s-ar putea spune, in sesiune permanentă. Au fost îndelungile pregătiri ale primei conferințe general-europene, urmate de momentul istoric al întilnirii din 1975 a șefilor de stat sau de guvern de pe întregul continent, împreună cu cei ai S.U.A. și Canadei, iar de atunci nenumăratele reuniuni consacrate transpunerii în viață a prevederilor și angajamentelor asumate prin Actul final de la Helsinki. Și totuși, actualele negocieri de la Viena sint unice in analele europene. Pentru prima dată, în cadru multilateral, se discută despre dezarmare in Europa, despre măsuri de ordin politic și militar menite să ducă la diminuarea factorilor de risc, la întărirea încrederii, stabilității și securității pe continent.Există și alte indicii care definesc caracterul de excepție al actualului moment european. însuși faptul că. la numai o lună și jumătate de la încheierea reuniunii generale de la Viena. incep, concomitent, două foruri de negocieri consacrate dezarmării și încrederii reprezintă dovada dinamismului imprimat procesului C.S.C.E. (inițiat de Conferința pentru securitate si cooperare în Europa). Iar prezenta miniștrilor afacerilor externe la reuniunea inaugurală a negocierilor vorbește de la sine despre atenția și importanta acordate evenimentului de statele participante.Ceea ce s-a impus atenției din intervențiile in cadrul reuniunii ministeriale a fost nu numai nota comună a aprecierilor cu privire la însemnătatea momentului, ci, mai ales, caracterul concret, de lucru al propunerilor prezentate. La înche

ierea celor trei zile de dezbateri generale s-au acumulat astfel numeroase idei și propuneri ce vor forma punctul de pornire al negocierilor din cele două foruri — privind forțele armate convenționale și. respectiv. măsurile de încredere și securitate — care și-au început ieri activitatea. în acest sens, pozițiile și considerentele României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu. prezentate de la tribuna reuniunii, propunerile concrete formulate de tara noastră, alături de cele expuse de numeroase alte țări, se înscriu intre contribuțiile menite să asigure
PENTRU O EUROPĂ A ÎNCREDERII, 
PENTRU O EUROPĂ FĂRĂ ARME

cadrul unor negocieri constructive, care să ducă la definirea unor măsuri efective de dezarmare în Eurcțja.Nu este deloc o simplă coincidență că apelul făcut de România de a se pomi de la realități se regăsește și in pozițiile exprimate de alte state participante. Realitățile pe plan militar din Europa sint cele care preocupă in cel mai înalt grad popoarele continentului. în primul rînd, este vorba de faptul că. deși în ultimul timp s-au întreprins unii pași pozitivi, cursa înarmărilor continuă. in special prin măsurile a- doptate pe linia modernizării și perfecționării armamentului nuclear, chimic și convențional. Este motivul pentru care România a subliniat și de la tribuna reuniunii de la Viena că problema cardinală a lumii, 
„problema problemelor" în Europa o constituie oprirea cursei înarmărilor, trecerea Ia o dezarmare efectivă, care să cuprindă toate tipurile de arme. Este adevărat că, potrivit mandatului convenit, negocierile de la Viena au ca temă forțele armate convenționale. Tot atit de adevărat este însă că armamentul nuclear constituie parte a realităților din Europa și din lume — și incă partea cea mai amenințătoare. Iritarea manifestată de reprezentanții unor țări membre ale N.A.T.O. ori de cite ori s-a evocat aici primejdia pe care o reprezintă armamentul nuclear, cu 

precizările de rigoare că acest aspect nu face obiectul actualelor negocieri, nu a surprins, fiind vorba de țări ce continuă să-și orienteze politica pornind de la anacronica doctrină a „descurajării nucleare", de țări pentru care „arma nucleară este 
de neînlocuit". cum s-a exprimat deschis, de pildă, ministrul de externe francez. Preocuparea popoarelor europene, în aceste condiții, este pe deplin justificată, mai ales că. paralel, se elaborează planuri de modernizare a armamentului nuclear. O adevărată pledoarie a făcut ministrul de externe britanic în favoarea

Corespondență din Viena

„intangibilității" forțelor navale, ca și cum imensele flote ce patrulează în apele ce. scaldă țărmurile continentului nu ar conta în ansamblul factorilor de care depinde nemijlocit securitatea popoarelor europene, cu atît mai mult cu cit, se știe, o parte din ele sint integrate strategiei nucleare. Nici armele chimice nu fac obiectul negocierilor de la Viena, dar numeroși vorbitori au abordat problema necesității eliminării acestei teribile amenințări. A reținut astfel atenția declarația făcută de secretarul de stat american în sensul că președintele S.U.A. a decis, ca un prim act politic al noii administrații, accelerarea retragerii armelor chimice staționate pe teritoriul Germaniei federale.în spectrul larg al aprecierilor privind obiectivele imediate și de perspectivă ale negocierilor de dezarmare s-a impus constatarea comună că Europa a ajuns într-un moment de răspintie, iar statele semnatare ale Actului final de la Helsinki se află în fața unei uriașe răspunderi : de a opri „marșul apocaliptic al 
înarmărilor", cum s-a exprimat unul dintre participanții la reuniunea ministerială de la Viena. Cum. pe ce căi trebuie acționat pentru a înlătura definitiv pericolul potențial ca, intr-o 

zi, armamentele acumulate în acest spațiu geografic să intre în acțiune, cu consecințe catastrofale pentru întreaga umanitate ?Răspunsurile date în cadrul reuniunii converg spre ceea cp s-a e- nunțat, sintetic, într-o formulă sugestivă, astfel : un nivel cit mai ridicat de stabilitate și securitate, printr-un nivel cît mai scăzut al Înarmărilor. Dezbaterile de la Viena au conturat un semnificativ consens asupra acestui obiectiv. Este încurajator astfel că propunerile concrete prezentate de țări din cele mai diferite — membre ale Trata-

»tului de la Varșovia, neutre și nealiniate, țări membre aile N.A.T.O. — preconizează reduceri foarte drastice ale forțelor armate și armamentelor convenționale, apropiindu-se de ceea ce a propus România mai de mult și a reafirmat acum la Viena, respectiv reducerea pină in anul 2000 cu circa 50 la sută față de nivelul actual.S-a evocat insistent în discursurile rostite aici problema asimetrii- lor existente în favoarea unora sau altora din țările membre ale Tratatului de la Varșovia sau ale N.A.T.O. Cum s-a mai spus, asemenea asimetrii există și într-o parte, și în alta, și ele trebuie corectate, eliminate prin măsurile ce se vor conveni in cursul negocierilor, în același timp, există unele deosebiri în ce privește criteriile de apreciere și luare în calcul a e- fectivelor și armamentelor. Asigurarea unei parități intre cele două grupări militare nu este insă un scop in sine, experiența istorică a arătat că paritatea nu a împiedicat actele de agresiune, declanșarea războaielor. De aceea, de la tribuna reuniunii s-a făcut auzit apelul ca negocierile să nu intre în labirintul aritmeticii. Poziția pe care se situează România, poziție simi- 

•lară cu a unui mare număr de state participante, este ea in cadrul negocierilor să se acționeze pentru asigurarea unui echilibru militar la niveluri cit mai reduse de înarmare. astfel incît statele să nu dispună decît de un minim necesar de forțe armate și armamente pentru apărare. în mod firesc, aceasta presupune, așa cum s-a subliniat în diferite intervenții, ca reducerile să se' realizeze proporțional cu gradul de înarmare al statelor, respectiv cele cu un potențial mai puternic să aplice un procent mai mare de reduceri. Pe de altă parte, s-au pre- 

zentat propuneri de plafoane-limi- tă pentru numărul total al efectivelor și armamentelor oe pot fi amplasate pe teritoriul altor state — și in această privință existînd puncte de convergentă intre pozițiile exprimate de țări din cele două a- lianțe militare, de state neutre și nealiniate.Un semn al voinței politice de a se înainta în direcția unei reale dezarmări il constituie și similitudinea pozițiilor exprimate în ce privește prioritatea ce trebuie acordată reducerii armamentelor cu o mare capacitate ofensivă, cum sint tancurile, artileria de calibru mare, mașinile blindate de luptă etc. — unele deosebiri în criteriile de apreciere a categoriilor de arme și armamente fiind mai ales consecința îndelungatei neîncrederi reciproce. în acest context, țara noastră, ca și alte țări, subliniază cerința ca statele participante să-și asume, prin angajamente unilaterale, obligația că nu vor folosi mijloacele financiare eliberate de pe urma reducerilor în alte scopuri militare, ci le vor îndrepta spre sectoarele economice și sociale.Dezarmarea convențională este organic legată de creșterea încrederii între state. Drumul spre dezarmare trece prin încredere, iar încrederea adevărată nu se poate clădi decit pe dezarmare. Este un adevăr unanim recunoscut nu numai prin faptul că s-a hotărit ca cele două foruri de negocieri — asupra forțelor armate con

venționale și pentru măsuri de încredere — să-și desfășoare activitatea paralel, ci și prin aceea că între ele urmează să funcționeze un sistematic schimb de informații, dîndu-se posibilitatea tuturor celor 35 de state să-și spună cuvintul în probleme care privesc securitatea și destinele lor. După cum s-a anunțat, primul for de negocieri, privind dezarmarea convențională. reunește, în această etapă, reprezentanții celor 23 de state membre ale N.A.T.O. și Tratatului de la Varșovia. cele două alianțe avînd și principala răspundere pentru situația creată în Europa pe plan militar. România a subliniat, și cu acest prilej, că aceste negocieri nu sint negocieri între două blocuri militare, ci între „state independente și suverane, 
pe baza deplinei egalități" — așa cum se arată și în mandatul convenit la reuniunea de la Viena. România, ca și alte țări participante, consideră a- ceasta doar ca un aranjament temporar, răminînd deschisă posibilitatea ca, ulterior, țările neutre și nealiniate să se alăture negocierilor.Negocierile, cu participarea tuturor celor 35 de state, asupra întăririi încrederii și securității in Europa beneficiază din start de o bună experiență. Se știe că primele măsuri de încredere au fost adoptate incă prin Actul final de la Helsinki. A urmat Conferința de la Stockholm, care a convenit noi măsuri, ce au permis realizarea de noi înțelegeri in această direcție. Se impune insă constatarea că, din păcate, măsurile adoptate nu au dus la diminuarea intensității și amplorii activităților militare. Propunerile prezentate de România, de celelalte state participante la reuniunea de la Viena vizează tocmai realizarea unei mai mari încrederi și previzibilități, re- stringerea efectivă a condițiilor care ar permite declanșarea unui atac prin surprindere sau a unor acțiuni ofensive pe scară largă. Or,. adoptarea unor asemenea măsuri ar fi, fără îndoială, de natură să creeze climatul necesar de încredere pentru acțiuni efective în direcția dezarmării. ,...în forurile de negocieri de la Viena ceasul marchează ore și zile de mare răspundere. De înțelegerea acestei răspunderi și de manifestarea voinței politice din partea tuturor statelor participante de a se ajunge la înțelegeri corespunzătoare intereselor și năzuințelor popoarelor europene va depinde dacă Europa se va debarasa de armura ce a încorsetat atîtea decenii colaborarea, înțelegerea, destinderea pe continent.

Dumitru ȚINU

Efectele sociale ale datoriei 
externe au devenit 

pentru Mexic „inacceptabile 
și insuportabile"

se arată intr-o scrisoare a 
ministrului de finanțe mexi
can adresată creditorilor 

străiniCIUDAD DE MEXICO 9 (Agerpres). — Consecințele sociale ale serviciului datoriei externe au devenit pentru Mexic „inacceptabile și insuportabile", se arată într-o scrisoare adresată creditorilor străini de ministrul de finanțe mexican, Pedro Aspe, citată de agenția D.P.A. Oficialitatea mexicană relevă că, datorită condițiilor de plată a datoriei sale externe, economia țării nu a reușit să înregistreze în ultimii șapte ani nici un fel de creștere, salariile reale au scăzut cu 50 la sută, iar șomajul a sporit la cinci milioane de persoane. în scrisoare se subliniază faptul că transferul net de capital din Mexic in străinătate, prin plătirea serviciului datoriei lui externe, a ajuns la șase Ia sută din produsul intern -brut (P.I.B.) și se arată că, pentru a se realiza o creștere economică de cel puțin 4,5 la sută, acest transfer nu trebuie să depășească 1,5—2 la sută din P.I.B.
IRLANDA DE NORD

Continuă acțiunile de violentă 
ale elementelor extremisteLONDRA 9 (Agerpres). — în Irlanda de Nord continuă acțiunile de violentă politică promovate de elemente extremiste.Un purtător de cuvint oficial a anunțat la Belfast că, în cursul nopții trecute. 2 soldați britanici și-au pierdut viața și alți 6 au fost răniți în momentul exploziei unei mine la Londonderry, în nord-estul Ulsteru- lui. Deflagrația s-a produs în momentul in care în zonă treceau mașini de patrulare ale forțelor britanice dislocate in Ulster.Se apreciază că atentatul a fost pus la cale de organizația paramilitară autointitulată „Armata Republicană Irlandeză" (I.R.A.).De la începutul anului. 4 militari britanici și-au pierdut viața în Irlanda de Nord ca urmare a atentatelor teroriste, victime la care se adaugă alte 18 provenind din rîndul persoanelor civile.
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