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INSAMINȚARILE - pe un front larg.
la un nivel agrotehnic ridicați
© Pînă în seara zilei de 15 martie, culturile de primă

vară din urgența întîi au fost semănate pe 85 la sută din su
prafețele planificate.

© Condițiile deosebit de prielnice pentru munca la cîmp, 
care s-au extins practic în toate zonele țării, trebuie folosite 
din plin, astfel îneît, pretutindeni, la pregătirea terenului și 
semănat să se realizeze viteze de lucru superioare celor sta
bilite inițial.

• In prim-planul preocupărilor oamenilor muncii de pe 
ogoare trebuie să se situeze acum intensificarea însămînță
rii culturilor din epoca întîi, ritmul lucrărilor trebuind să fie 
mult grăbit la semănatul sfeclei de zahăr, plantelor furajere, 
ovăzului și inului pentru ulei, culturi la care se înregistrează 
cele mai mari rămîneri in urmă.

© Pe măsură ce timpul se încălzește, cu deosebire în 
județele din sudul și vestul țării, specialiștii din unități tre
buie să urmărească permanent starea terenului, spre a putea 
declanșa, de îndată ce condițiile permit, însămînțarea florii- 
soarelui și a celorlalte culturi de primăvară.

© Organele și organizațiile de partid de la sate, orga
nele agricole, consiliile agroindustriale și conducerile unități
lor agricole au datoria de a întreprinde măsuri hotărîte pentru 
mobilizarea puternică a tuturor forțelor, incit peste tot semă
natul culturilor de primăvară să se efectueze mai de timpu
riu, la un înalt nivel agrotehnic, acestea constituind condiții 
esențiale pentru realizarea producțiilor mari prevăzute in 
acest an.

în centrul activității oamenilor 
muncii din agricultură se situează 
acum preocuparea majoră pentru 
intensificarea la maximum a însă
mînțării culturilor de primăvară. 
Cu deosebire în etapa actuală se 
pune problema încheierii în cel mai 
scurt timp a însămînțării culturilor 
din prima urgență, la data de 15 
martie mai fiind de semănat din 
aceste culturi 111 000 hectare, ceea 
ce reprezintă 14 la sută din supra
fața planificată. Suprafețele cele 
mai mari au rămas de semănat cu 
ovăz — 24 800 hectare, orzoaică de 
primăvară — 30 300 hectare, plante 
furajere — 43 300 hectare și cu in 
pentru ulei — 12 000 hectare.

Prin nimic nu se mai pot justi
fica în prezent rămînerile în urmă 
la semănatul acestor culturi. Fap
tul că în unele județe aflate in 
zona întîi de favorabilitate. așa 
cum rezultă din tabelul alăturat, 
mai există suprafețe însemnate de 
semănat cu culturi din urgența în
tîi, deși aici condițiile de lucru au 
fost dintre cele mai bune încă de 
la începutul campaniei, nu poate 
fi explicat decît prin lipsa de pre
ocupare pentru realizarea vitezelor 
de lucru stabilite din prima zi a în
ceperii însămînțărilor. Analiza sta
diului lucrărilor evidențiază și 
existența unor mari diferențe între 
județe vecine, ce dispun de condi
ții pedoclimatice aproximativ egale. 
Evident, acestea sînt urmarea mo
dului diferit de organizare a activi
tății, de utilizare a mijloacelor me
canice și a timpului bun de lucru.

Concluziile desprinse din modul 
fn care s-a desfășurat însămînțarea 
culturilor din prima urgență deno
tă manifestarea unor serioase 
neajunsuri în planul organizării ac
tivității, cu implicații directe asu
pra nerealizării vitezelor de lucru 
planificate și tocmai de aceea ele 
trebuie analizate cu maximă răs
pundere în toate unitățile agricole 
și în toate stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii. Aceasta se im
pune cu atit mai mult cu cit greul 
campaniei de primăvară abia ur
mează o dată cu trecerea la însă- 
mlnțaren cu’turilor d'n epoca a 
doua, care dețin suprafețele de te
ren cele mai mari. Tocmai de aceea.

SEMĂNATUL CULTURILOR DIN PRIMA URGENȚĂ

TEORIA Șl PRACTICA REVOLUȚIONARA
ÎN CONCEPȚIA ȘTIINȚIFICĂ A PARTIDULUI,

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
In acest an se împlinesc patru de

cenii de cînd economia românească 
și-a așezat destinul pe temelia pla
nificării. Patru decenii in care a 
fost urcat un drum mereu ascen
dent. un drum de-a lungul căruia 
au fost obținute succese deosebite, 
deopotrivă in planul dezvoltării for
țelor de producție, cit și al edifi
cării unor complexe relații socia
liste de producție, in afirmarea exi
gentelor unui nou mod de muncă și 
de viață. In ansamblul acestei evo
luții. Congresul al 
gurat o etapă de 
referință, declan- 
șînd ceea ce s-ar 
putea numi mo
mentul raportării 
permanente la 
realitățile timpu
lui, la exigențele 
progresului înte
meiat pe cu
ceririle revolu
ției științifico- 
tehnice contem
porane.
Semnificativ este 

faptul că pe 
măsură ce plani
ficarea activită
ții economico-so- 
clale a căpătat 
limpezirile ne
cesare, instituin- 
du-se ca o necesitate vitală a progre
sului necontenit al societății noastre, 
s-a accentuat preocuparea pentru 
dezvoltarea democrației muncitorești 
revoluționare în întreg cuprinsul 
său. „în ultimele două decenii — 
sublinia recent tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU — am ac
ționat continuu pentru perfecțio
narea intregii activități de condu
cere și planificare, corespunzător 
obiectivelor și sarcinilor fiecărei 
etape de dezvoltare economico-so- 
cială a țării, punind în centrul ac
tivității dezvoltarea puternică a de
mocrației muncitoresti-revoluțio- 
nare“.

Abordînd în acest sens problemele 
conducerii pe bază de plan a econo
miei — legitate a construcției socia
liste — este de subliniat' în primul 
rind însemnătatea deosebită a pro
prietății socialiste asupra mijloace
lor de producție, faptul că. pe acest 
temei, complexul economiei națio
nale socialiste are Un caracter 
unitar. Aceasta înseamnă că dez
voltarea lui corespunzător atin
gerii telului suprem crearea

IX-lea a inau-

unor condiții tot mai bune de mun
că și viață pentru toți oamenii 
muncii — trebuie să se
intr-o concepție științifică, unitară, 
planificată și de largă perspectivă, 
pe baza studierii legilor economice 
obiective, a condițiilor concrete in
terne și internaționale, prin care 
acestea îsi croiesc drum, a tendin
țelor și interdependentelor 
nante care se manifestă in econo
mia mondială — releva într-o con
vorbire pe această temă tovarășul 

-conf. univ. dr. Constantin C. Po-

realizeze
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pescu. de la Academia de studii 
economice. Planicitatea este, așa
dar, forma fundamentală de dezvol
tare a complexului economiei na
ționale in ansamblul său și a fie
cărui subsistem in parte.

O asemenea necesitate decurge. în 
primul rind. din exigențele dezvol
tării pe baze moderne a forțelor de 
producție, în condițiile afirmării 
revoluției știlnțifico-tehnice. Adîn- 
cirea diviziunii sociale a muncii si 
creșterea complexității legăturilor 
dintre ramuri, subramuri și sec
toare de activitate, accentuarea ca
racterului unitar al dezvoltării for
țelor de producție sînt factori obiec
tivi care determină necesitatea co
ordonării și reglării prealabile a 
producției sociale, dirijării unitare 
a întregului proces de repartizare a 
muncii sociale. Necesitatea coordo
nării de ansamblu, cu caracter anti
cipat, a economiei naționale se ex
plică. în al doilea rind. prin faptul 
că realizarea în cele mai bune con
diții a scopului nemijlocit al pro
ducției socialiste este condiționată 
de repartizarea rațională a resurse-

lor de muncă socială și utilizarea 
lor cu maximum de eficientă so- 
cial-economică și ecologică.

— Credem că se cuvine precizat 
că necesitatea coordonării de an
samblu a reproducției sociale nu 
apare pentru prima dată în socia
lism. Faptul este demonstrat de în
săși creșterea rolului statului capi
talist in dirijarea fenomenelor și 
proceselor economice, de încercarea 
lui. în cadrul capitalismului mono
polist de stat, de a planifica dezvol
tarea, de a nu mai lăsa piața să re

gleze repartizarea 
muncii 
Desigur, 
tentativă 
în cele din urmă 
neîmplinită pen
tru că planifi
carea capitalistă 
are doar un ca- 
jacter orientativ 
și nu imperativ, 
fiind subordonată 
asigurării pro
fiturilor ridicate 
de monopol.

— Desigur, tre
buie avute în ve
dere aceste aspec
te. In economia 
socialistă, inter
acțiunea facto
rilor generali si 

specifici care determină necesita
tea coordonării și dirijării de an
samblu a dezvoltării economico- 
sociale are loc pe fondul existen
tei unor premise obiective — eco
nomice. politice si sociale — care 
asigură cadrul corespunzător pentru 
realizarea acestei necesități obiec
tive. atit pe ansamblul economiei 
naționale, cit și pentru toate sub
sistemele acesteia de pe poziția in
tereselor generale, fundamentale ale 
tuturor membrilor societății socia
liste. Conducerea politică a întregii 
societăți de către partidul comunist, 
existenta proprietății socialiste asu
pra mijloacelor de producție creează 
posibilitatea 
nificate a 
sociale.

— Faptul 
mină necesitatea coordonării de an.

sociale. 
această 
rămine

reală a conducerii pla- 
dezvoltării economico-

că factorii care deter-

Convorbire rea'lizatâ de
Ioan ERHAN
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intreaga activitate organizatorică, 
îndrumare și control desfășurată 
organele și organizațiile de par- 
de la sate, de organele agricole,
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lucrărilor în procente, pe județe, la data de 15 martie a.c. (Date comuni
cate de Ministerul Agriculturii)

in această 
sântă este 
nică a însămînțării sfeclei de zahăr 
pentru încheierea grabnică a acestei 
lucrări în toate județele, 
încălzirea vremii creează 
favorabile pentru începerea în scurt 
timp a însămînțării florli-soarelui

perioadă. Ia fel de pre- 
și intensificarea puter-

întrucît 
condiții

și a celorlalte culturi termofile.
Toate acestea evidențiază cerința 

majoră de a se utiliza pretutindeni 
mijloacele mecanice cu randament 
maxim, astfel incit vitezele de lucru 
stabilite la semănat să fie realizate 
și chiar depășite. îndeplinirii acestui 
obiectiv trebuie să-i fie subordona-

tă 
de 
de 
tid 
consiliile populare și consiliile agro
industriale, spre a se asigura ca în- 
sămînțările să se facă in timp cit mai 
scurt și la un inalt nivel calitativ.

Sub semnul mobilizatoarelor 
îndemnuri adresate de secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la 
recenta Consfătuire de lucru pe 
probleme economice de la C.C. 
al P.C.R., oamenii muncii din 
unitățile industriale ale județu
lui Vilcea șl-au intensificat e- 
forturile în scopul realizării 
exemplare a sarcinilor de pro
ducție aferente primiilui tri
mestru și întregului an. O aten
ție deosebită este acordată în
deplinirii prevederilor la pro
ducția fizică,. îndeosebi la pro
dusele care au asigurată desfa
cerea în devans pe piața inter
nă și la export Astfel, in pe
rioada care a trecut din acest 
an s-au realizat, suplimen
tar, 1 144 tone clor lichid, 30,2 
milioane metri cubi gaze natura
le, 117 378 MWh energie electri
că, 14 177 tone calcar. 5 330 tone 
sare în soluție, mobilier în va
loare de 4,7 milioane lei, 30 tone 
piese forjate, 21 tone site mole
culare și altele. întregul spor de 
producție a fost obținut pe sea
ma creșterii productivității 
muncii. (Ion Stanciu).

0 importantă cerință a spiritului patriotic-revoluționar

RESPECTAREA STRICTĂ A LEGILOR ȚĂRII
• înaltă productivitate, ritmuri de lucru în creștere o In
dustria are nevoie de mai mult cocs ; producția de cocs a 
industriei poate spori o Recolta de in pentru fibră, între 

cerințe și rezultatele unităților agricole

atitudine combativă, fermă față de orice act care

In portul „București - 30 Decembrie", brigadierii, prezențj la datorie, iși 
concentrează eforturile în vederea finalizării acestui important obiectiv 

menit să „ancoreze" Capitala la Dunăre și la mare
Foto : Sandu Cristian

prejudiciază interesele poporului, ale statului nostru socialist! /

Poporul nostru, sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Comunist 
Român, dobîndește zi de zi noi și 
însemnate succese pe calea înfăp
tuirii neabătute a obiectivelor ridi
cării patriei pe noi trepte de pro
gres și civilizație. Rezultatele re
marcabile obținute de oamenii mun
cii de pe întreg cuprinsul țării in 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
ce le revin, in tot mai buna gospo
dărire și utilizare a mijloacelor și 
resurselor, in afirmarea puternică 
a conștiinței de producători și pro
prietari ai avuției naționale, de be
neficiari ai tuturor împlinirilor, spo
resc necontenit zestrea materială și 
spirituală a națiunii noastre socia
liste.

Cele aproape patru decenii și Ju
mătate de cind patria noastră s-a 
înscris ferm pe calea făuririi libe
re și independente a noii sale vieți 
și, in mod deosebit, anii ce au 
urmat gloriosului Congres ai IX-lea 
al P.C.R. demonstrează, cu forța de 
netăgăduit a faptelor, rodnicia dru
mului străbătut, capacitatea creatoa
re a clasei muncitoare, țărănimii și 
intelectualității, care acționează în 
strinsă unitate in jurul partidului, 
al secretarului său general, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, pen
tru continua dezvoltare economico- 
socială, hotărirea de neclintit a în
tregului popor de a înainta neabătut 
pe calea edificării o-induirii noi, so
cialiste, a afirmării demne, libere, 
independente și suve-ann a Româ
niei in rîndul națiunilor lumii.

Mărețele izbinzi obținute de po
porul nostru. în toate domenii
le vieții economico-sociale, creș
terea permanentă a avuție' nattana- 
le îndreptățesc puternica afirm a-e a 
sentimentelor de adîncă satisfacție, 
de aleasă mindrie oatriorcă a'.e oa
menilor muncii, tineri și vîrctnic:. 
bărbați și femei de la o-are si 
sate. Sint sentiment? care se afir
mă cu putere prin fapie de muncă,

prin atitudine revoluționară, prin 
noile dimensiuni ale calităților mo
rale perene ale poporului nostru, 
însăși inestimabila virtute a cinstei 
dobindește un conținut' mai bogat, 
reprezentind, înainte de orice, 
cinste față de întreaga societate, 
față de rinduielile ei bine întemeia
te. față de statul nostru socialist.

Făurind o economie nouă, o uriașă 
avuție națională. înfăptuind trans
formări fundamentale in viața so
cială, instaurînd raporturi noi a 
căror esență este grija neslăbită 
pentru sporirea avuției societății, 
pentru întărirea și păstrarea ei. in 
folosul și spre binele oamenilor 
muncii, al întregului Dopor. societa
tea noastră socialistă a instituit și 
un sistem juridic menit să con
solideze aceste mari cuceriri, să 
apere interesele fundamentale ale 
poporului, ale dezvoltării libere și 
suverane a patriei. Nu trebuie ui
tat nici un moment că, așa cum ara
tă realitatea, nu au dispărut încercă
rile unor cercuri 
promova atitudini 
te, antiromânești, 
resele poporului, 
socialist.

Promovind cu 
cipiul dună care 
și trebuie să fie 
conștiente a mgselor. măsurile de 
perfecționare a legalității socialiste 
an dat formă juridică profundului 
democratism al sistemului nostru de 
drent. prin care voința întregului 
ponor este ridicată la rang de le"e. 
statul socialist fiind reprezentantul 
le^'tim a’ intereselor maselor popu
late. Dezvo'tarea continuă a de- 
moc-attai socia'iste nresunune, în 
p^est sens, sporirea răspunderii f’e- 
că-”f om al muncii pentru modul 
cum *-i desfășoară activitatea, dez- 
vo’t-rea conșt’inței juridice, care 
tas—mni ca fiecare, indiferent de 
locul ne care-1 ocuoă in societate, 
să acționeze în toat'e împrejurările

reacționare de a 
ostile, antisocialis- 
de a lovi in inte- 
ale statului nostru

consecvență prin- 
socialismul este 

rezultatul creației

în spiritul comunist al cinstei și co
rectitudinii, să respecte și să apere 
legalitatea socialistă, iar cei ce se 
abat de la prevederile legale, dău- 
nind prin aceasta intereselor socie
tății, să fie trași la răspundere pa 
măsura vinovăției lor.

Așa cum subliniază secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. trebuie să 
fie bine înțeles că „democrația re
voluționară, statul democrației mun- 
citorești-revoluționare presupun o 
disciplină și o ordine desăvîrșite ! 
Socialismul nu se poate realiza prin 
nesocotirea legilor, prin încălcarea 
lor, prin anarhie ! Aceasta reprezin
tă o mentalitate și un spirit bur
ghez, mic-burghez, străin concep
ției revoluționare, străin clasei mun
citoare. care, prin esența ei, este 
clasă disciplinată, revoluționară".

Expresie a voinței și intereselor 
poporului, legea este unanim obli
gatorie. respectarea întocmai și cu 
consecventă a prevederilor ei con
stituind o cerință indiscutabilă ; 
cine nesocotește prevederile legii, 
cine se situează în afara cadrului 
legal, indiferent cine este, ce func
ție îndeplinește, se situează, de fapt, 
pe poziții contrare societății, cauzei 
dezvoltării și perfecționării orîn- 
duirii socialiste.

Emanație a voinței și intereselor 
comune, unice ale întregului popor, 
legile țării reprezintă o pavăză pen
tru asigurarea vieții sociale normale, 
a proprietății socialiste, a avuției 
țării, a bunurilor și valorilor națio
nale create prin muncă, prin abne
gație creatoare Ocrotind interesele 
societății, normele lega’e conțin o 
suită de reglementări cu caracter 
preventiv. Intre ace-tea stat și ce’e 
privind asigurarea secretu'ui de stat, 
apărarea și păstrarea iui în siguran
ță. Importanța deosebită a acestor 
reglementări de-uree din însăși în-

(Continuare în pag. a Hl-a)

ȘTAFETA MUNCII TINEREȘTI,
ȘTAFETA ROMANTISMULUI REVOLUȚIONAR

In dimineața clară, de 
martie, „Tricolorul", into
nat de opt sute de glasuri 
tinere, trezește din visarea 
sa de secole bătrina pă
dure de stejari de la Cor- 
netu, la adăpostul căreia, 
zice-se, au poposit cindva, 
în așteptarea unor mari 
bătălii, și oștile lui Mihai 
Viteazul. „Stejaru" — așa 
se și numește tabăra am
plasată in inima codrului 
secular aplecat peste un
dele rîului Argeș ca in
tr-un legămînt de trăini
cie, pe care intervenția 
omului, a constructorului 
de; magistrale albastre nu 
face decît să-1 consfințeas
că prin aport de muncă și 
de dragoste. „Stejaru" este 
școală a muncii pline de 
abnegație, una din cele cî- 
teva tabere ale Șantierului 
national a! tineretului 
menaiarea complexă 
lui Argeș", șantier 
tat cu aproape trei 
urmă.

Cine sînt cei opt sute de 
tineri aliniați în careu 7

— Sînt tineri din uzinele 
si fabricile Capitalei — ne 
informase adjunctul co
mandantului șantierului 
national, tovarășul Ștefan 
Șoos. Mai exact, tineri din 
sectorul 1. care preiau șta
feta muncii pe șantier de 
la tinerii din sectorul 2 al 
Capitalei.

„A- 
a rîu- 
înfiin- 
ani in

Solicitînd amănunte 
legătură cu acțiunea 
țiată 
din întreprinderile 
reștene, 
că, in 
zile, 
U.T.C.
puns, 
promptă, chemării Comite
tului Central al U.T.C. de a

în 
mi- 

de tineretul utecist 
bucu- 

aveam să aflăm 
urmă cu o lună de 
Comitetul municipal 

București a răs- 
printr-o acțiune

spori eforturile pentru ca 
să nu se simtă lipsa celor 
plecați pe șantier, 
incit, 
rămași 
intr-un
la măreața operă ia teme
lia căreia semnează tinere
tul intregii țări.

Ii privim pe cei adunați 
in careu. Citești lesne

astfel 
prin aceasta, și cei 
acasă să se simtă, 
anume fel, părtași

„Electronica" sau de la 
„Electronica industrială", 
de la „Conect" sau de la 
I.P.R.S. Băneasa, de la în
treprinderea de pompe 
„Aversa" sau de la C.I.L. 
„Pipera", de la întreprin
derea de întreținere și re
parații utilaje de calcul, 
care aici, in șantier, ca și 
la locurile lor de muncă

Printre brigadierii de pe Șantierul național 
al tineretului „Amenajarea complexă a rîului Argeș”

depune eforturi și mai 
mari pentru finalizarea 
mai rapidă a unor obiecti
ve 
spre execuție de către ti
neri. _
tor al Bucureștiului i-a re
venit sarcina de a întări, 
timp de cite o lună de 
zile, forțele acestui șantier 
național al tineretului cu 
400 de oameni — tineri 
muncitori din uzinele și 
fabricile Capitalei, dornici 
să pună umărul la înălța
rea uneia dintre cele mai 
importante construcții ale 
prezentului nostru socia
list. Am mai reținut că 
toate colectivele muncito
rești din aceste unități in
dustriale și-au asumat, la 
rîndul lor, sarcina de a-șl

importante preluate
Practic, fiecărui sec-

emoția pe chipul tinerilor 
care astăzi chiar, vor lua 
contact cu șantierul, ca și 
satisfacția datoriei împli
nite iluminind privirile 
celor care, tot azi, vor re
veni in sinul colectivelor 
muncitorești din care fac 
parte. Cu aceeași emoție 
trăim și noi momentul a- 
cestui schimb de ștafetă.

Solemnitatea clipei spo
rește : se aud rostite nu
mele celor mai buni dintre 
cei buni. Comitetul Central 
al U.T.C.. cit și comitetul 
municipal al U.T.C. acordă 
diplome de onoare brigăzi
lor fruntașe, brigadierilor 
fruntași. Sînt tineri mun
citori de la întreprinderea 
de mecanică fină, de la 
„Electroaparataj", de la

din uzină, au fost inițiato
rii unor acțiuni cu totul 
deosebite in sprijinul pro
ducției. primii la greu, 
mereu prezenți la datorie, 
așa cum și trebuie să fie 
uteclștii. Brigăzilor frun
tașe distinse cu diplome de 
onoare ale C.C. al U.T.C. 
de la întreprinderea de 
mecanică fină, „Electro
aparataj" și „Electronica" 
li se alătură cele ce-și vor 
disputa, in perioada 
diat următoare, 
locuri : brigăzile 
prinderilor din sectorul 1 
al Capitalei. Brigadierilor 
fruntași, cu ale căror nume 
ne-am intîlnit adesea in 
peregrinările de reporter 
prin întreprinderile bucu- 
reștene (numele lor apă-

ime- 
aceste 
între-

reau și acolo, Ia panoul 
fruntașilor : Gheorghe Dră- 
ghici, Vasile Stemate, Ma
rian Rădoi, Ion Dan, Ion 
Burciu, Marin Costan, Li- 
viu Branga, Alexandru 
Radu, Cătălin Călin, 
Adrian Petcu, Mihai Bucu- 
roiu, Ion Grigore Merișes- 
cu.„), li se alătură viitori 
fruntași.

— Am venit pe șantier 
din sinul unui colectiv 
muncitoresc al sectorului 
2 — ne mărturisea frezo
rul Gheorghe Drăghici, 
comandantul brigăzii de la 
întreprinderea de mecani
că fină. Aici, în șantier, am 
montat dale prefabricate, 
am turnat betoane pereu, 
am executat corecții la ta- 
luz, am încărcat și descăr
cat materiale — pe scurt, 
am efectuat toată gama de 
lucrări menite să înles
nească înaintarea con
structorilor... calificați, 
adică a celor mai buni 
dintre noi toti- brigadierii 
Șantierului național al ti
neretului.

Așa aveam să distingem 
că, de fapt, Șantierul na
țional al tineretului „Ame
najarea complexă a rîului 
Argeș" — cel mai mare 
șantier al tineretului de pe

Anlca FLORESCU
(Continuare în pag. a IlI-a)
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înalta productivitate,
RITMURI DE LUCRU IN CREȘTERE

Recolta de in pentru fibră 
intre cerințe și rezultatele unităților agricole

Ne aflăm într-o perioadă în care pe șantierele de Investiții se des
fășoară o activitate intensă pentru punerea in funcțiune a unor noi ca
pacități de producție. Eforturi absolut firești dacă ne raportăm atit la 
prevederile de amploare și complexitate sporită ale planului de investiții 
pe acest an, cit și la indicația expres formulată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, ca, pînă la sfirșitul 
lunii mai. toate obiectivele restante din anii anteriori să fie finalizate 
și introduse îtrj circuitul economic.

Așadar, nimic surprinzător în mobilizarea energică și concentrarea 
puternică de mijloace tehnice și forțe umane care pot fi întîlnite pe ma
joritatea șantierelor, în preocuparea constructorilor și montorilor de a-și 
organiza cit' mai temeinic activitatea, de a folosi cu randament maxim 
timpul de lucru și, în sfirșit, de a se Încadra cu punctualitate riguroasă 
In graficele de execuție stabilite.

Pe de altă parte, bogata experiență acumulată pe șantiere, puternica 
zestre tehnică de care dispun unitățile de construcții-montaj constituie 
tot atîtea temeiuri că eforturile depuse pe șantiere iși vor atinge fina
litatea scontată. în plus, starea vremii se arată a fi un aliat prețios in 
activitatea constructorilor și montorilor.

Ceea ce nu diminuează cîtuși de puțin, cl. dimpotrivă, sporește exi
gențele cu totul deosebite legate de perfecționarea organizării și moder
nizarea producției de construcții-montaj. Proces avînd drept obiectiv 
major creșterea eficienței economice a investițiilor, prin promovarea 
unor soluții constructive și tehnologice moderne, a unor materiale iefti
ne, ușoare și utilaje de mare productivitate, a unor metode de organizare 
a lucrărilor cu efecte superioare. Cit de importantă este calitatea acestui

amplu proces de perfecționare ne-o sugerează faptul că, datorită struc
turii lucrărilor, diferite de la un șantier la altul și de la un trust la 
altul, pentru fiecare dintre ele trebuie identificate metode specifice de 
ridicare a nivelului tehnic și calitativ al activității desfășurate. Așa cum 
trebuie asigurată, pe baze unitare, generalizarea experienței înaintate, ca 
factor de prim rang al promovării progresului tehnic și organizatoric.

Cum își găsesc locul asemenea cerințe în cadrul acțiunii de moder
nizare desfășurate la TRUSTUL ANTREPRIZA GENERALA DE LU
CRĂRI SPECIALE ȘI IZOLAȚII TEHNOLOGICE DIN BUCUREȘTI 7 — 
acesta este subiectul investigațiilor noastre de astăzi.

Citeva precizări sînt totuși necesare. Prima : prin faptul că realizează 
o gamă largă și variată de lucrări — glisări de coșuri industriale, pre- 
comprimări de elemente din beton, înzidiri speciale refractare, protecții 
anticorozive in mediu de mare agresivitate, izolații termice ale conduc
telor și instalațiilor, izolații hidrofuge ale halelor industriale — trustul 
bucureștean este unica unitate din țară cu acest profil complex 
de activitate. A doua precizare : de calitatea lucrărilor realizate 
depinde, într-o măsură considerabilă, economisirea energiei consumate 
in timpul îndelungatei perioade de exploatare a clădirilor, instalațiilor, 
conductelor tehnologice și de termoflcare. în sfirșit, în al treilea rind, 
însuși profilul de lucrări speciale este sinonim cu prioritatea tehnicii 
noi, domeniu în care specialiștii trustului au acumulat o bogată expe
riență.

în concluzie, perfecționarea organizării și modernizarea lucrărilor 
sînt condiții sine qua non pentru Îndeplinirea sarcinilor calitative și 
cantitative, in creștere, ce revin trustului bucureștean.

— Declanșată în urmă cu cîțiva 
ani, Întreaga acțiune de perfecțio
nare a organizării este permanent 
abordată din perspectiva sarcinii, 
subliniată cu stăruință de tovarășul 
Nicolac Ceaușescu, de a spori mai 
rapid și mai accentuat eficiența eco
nomică a investițiilor, ne-a preci
zat ing. Dan Ene. directorul trustu
lui. Să lămurim insă sfera de cu
prindere a acestui concept. Eficiența 
investițiilor nu poate fi exprimată 
doar printr-un singur indicator, 
oricit de important ar fi acesta, ea 
este rezultatul îndeplinirii unor ce
rințe multiple : durate de execuție 
Si costuri de lucrări cît mai mici, 
economii substanțiale de energie și 
diminuarea consumurilor de orice 
fel, bineînțeles prin promovarea 
unor tehnologii moderne de execu
ție și materiale de fermo, fono și 
hidroizolații cu caracteristici supe
rioare. Aceste cerințe au determinat 
orientarea fundamentală a progra
mului de modernizare elaborat in 
trustul nostru : viziunea globală. In
tegratoare asupra tuturor aspectelor 
legate de creșterea eficienței econo
mice a investițiilor. Mă refer la 
creșterea gradului de industrializare 
a lucrărilor, prin extinderea meca
nizării și prefabricării lor. promo
varea unor metode de lucru de mare 
randament, perfecționarea organiză
rii producției și a muncii pe șantie
re, calificarea și ridicarea sistema
tică a pregătirii profesionale a în
tregului personal muncitor.

In centrul preocupărilor: 
industrializarea lucrărilor

O paranteză absolut necesară t 
programul dc modernizare a trus
tului bucureștean cuprinde, în acest 
an, 32 de măsuri, acoperind practio 
toate domeniile de activitate în care 
sint angajați lucrătorii și specialiștii 
săi. în plus, toate măsurile care 
și-au dovedit eficiența în anii an
teriori sînt, bineînțeles, menținute 
și generalizate. Dincolo de numărul 
măsurilor incluse în program, rețin 
atenția caracterul lor unitar, rezul
tat al preocupărilor de a imprima 
întregii acțiuni de modernizare o 
finalitate de largă deschidere și 
perspectivă.

Nu ne propunem să trecem în re
vistă toate măsurile elaborate. 
Oprindu-ne la cîteva dintre ele, mai 
reprezentative, menționăm :
• în domeniul promovării de ma

teriale și elemente de construcții 
noi : hidroizolații monostrat cu folii 
din P.V.C., prin care productivita
tea muncii se dublează, iar cheltuie

Industria are nevoie de mai mult cocs;
industriei poate sporiproducția de cocs a

In ciclul de articole consacrate acțiunilor care se întreprind și 
problemelor ce trebuie rezolvate pentru realizarea planului la producția 
de cocs au fost prezentate pînă acum situațiile existente la cocseriile de 
la Hunedoara. Călan. Galați și Reșița. De această dată. Investigațiile se 
opresc la cocseria Combinatului siderurgic din Călărași.

în acest an. prin punerea în func
țiune a fluxului integrat pentru pro
ducția de oțel, Combinatul siderur
gic din Călărași urmesfcă să reali
zeze mai bine de 10 la sută din în
treaga producție de oțel a tării. Cum 
se asigură cocsul pentru această pro
ducție 7

Prima baterie de cocsificare, in
trată în producție în 1986, lucrează 
in prezent cu 70 la sută din capa
citate datorită neintrării în produc
ție a unor instalații aferente uzi
nei. aspect asupra căruia ne vom 
opri mai tîrziu. Deocamdată, să por
nim de la un calcul pe care l-a fă
cut secretarul comitetului de partid 
al combinatului. Mircea Ababei. Ți- 
nînd seama și de timpul necesar 
pentru atingerea parametrilor pro
iectați, în perioada care a trecut 
de la darea în funcțiune și pină in 
prezent, uzina cocsochimică ar fi 
trebuit sa livreze economiei națio
nale cu peste 100 000 tone de cocs 
mai mult, din care aproape 50 000 
tone în 1988,

Cum se explică nerealizarea 
sarcinilor de plan și, în rhod deose
bit. ce trebuie făcut pentru ca a- 
cest important obiectiv al platfor
mei siderurgice călărășene să-și în
deplinească in mod ritmic, decadă 
de decadă, lună de lună, sarcinile 
de plan 7 „Cauze ar fi desigur mul
te — ne răspunde ing. Silviu Pa
săre. șeful secției cocsificare. In a- 
nalizele pe care le-am întreprins la 
nivelul secțiilor și al uzinei, in dez
baterile care au avut loc in orga
nizațiile de partid și în grupele sin
dicale. practic cu întregul colectiv, 
au fost puse în evidentă O serie de 
deficiente care ne aparțin nouă, co
lectivului uzinei, în primul rind con- 
duceriilor uzinei și ale secțiilor. Aș 
dori să subliniez mai întîi lipsa de 
experiență și pregătire profesională 
pentru această meserie extrem de 
pretențioasă, in care procesul tehno
logic „nu iartă", cea mat mică gre
șeală sau neglijență însemnînd pier

lile totale de producție la acest gen 
de lucrări sînt anual micșorate cu 
aproape 15 milioane lei ; extinderea 
utilizării prefabricatelor complexe

Efecte directe ale înfăptuirii programului 
de modernizare în unități ale Trustului 

de lucrări speciale și izolații tehnologice 
din București

cu lamele termoizolatoare la izo
larea conductelor cu diametru mare 
și la conductele de termoficare.

• in domeniul extinderii gradului 
de mecanizare a lucrărilor : moder
nizarea lucrărilor de preparare în 
stații centralizate și de ridicare la 
Înălțime a bitumului topit, ceea ce
determină anual reducerea manoperei 

cu circa 100 000 ore-om, precum și im
portante economii de bitum și com
bustibil ; producerea prin autodotare, 
în premieră pe țară, a unei instala
ții de montat prefabricate pe con
ducte cu diametru mare — proiect 
aflat în stadiu de finalizare— cu o 
productivitate de 1 000 metri liniari 
pe zi ; perfecționarea sub aspect teh
nic și organizatoric a activității de 
producție industrială. în baze puter
nice. echipate cu instalații fiabile, cu 
randament ridicat pentru producerea 
unei game largi de materiale sau pre
fabricate.
• in domeniul micii mecanizări i 

dotarea cu unelte și scule pentru 
montarea panourilor termoizolante 
prefabricate, a protecțiilor anticoro- 
sive etc., prin care se scurtează cu 
30—40 la sută duratele de execuție.
• în domeniul organizării lucrări

lor : prelucrarea rapidă și cu ajuto
rul mijloacelor tehnicii de calcul a 
documentațiilor tehnico-economice, 
pregătirea riguroasă a condițiilor de 
aplicare a acordului global, stabilirea 
prin fișe tehnologice bine fundamen
tate a celor mai potrivite metode de 
lucru pe șantiere.

Desigur, șirul acestor măsuri ar 
putea fi continuat cu numeroase alte 
exemple, la fel de importante. Esen
ța lor poate fi rezumată la observa
ția că întregul proces de moderni
zare, inițiat de trustul bucureștean, 
are drept scop apropierea condițiilor 
de lucru de pe șantiere de cele din 
activitatea industrială.

— Numai în măsura în care reu
șim acest lucru, ne spunea ing. Du
mitru Panaite, inginer-șef al antre
prizei București, putem spune că ac
țiunea de modernizare și-a atins 

deri de producție. Am pornit la 
drum numai cu un nucleu de coc
suri cu experiență veniți de la alte 
combinate siderurgice, marea majo
ritate a celorlalți, localnici, avînd cu 
totul alte profesii. Or, a fi cocsar 
este o meserie grea, de mare răs
pundere. Iată de ce vin mulți, dar 
rămin puțini. Poate tocmai datori
tă acestui specifiic. nici noi nu am 

călărași : Revirimentul 
a început...

fost destul de fermi, de exigenți".
Am reținut din dialogul cu șeful 

secției de cocsificare că in 1988 s-au 
inregistrat peste 70 de ore absențe 
nemotivate, in’ medie, pentru fieca
re om al muncii. Spre sfirșitul a- 
nului trecut, situația din acest punct 
de vedere s-a îmbunătățit simțitor. 
Aceasta pentru că „s-a pus picio
rul in prag", cum se spune, și s-a 
trecut la dezbaterea in colectiv a 
fiecărui caz de abatere de la nor
mele disciplinei. De asemenea, s-au 
manifestat unele neajunsuri in su
pravegherea și întreținerea instala
țiilor și mașinilor. în mod deosebit 
a benzilor transportoare ; s-a resim
țit lipsa unul sistem de informare 
operativă între secțiile aflate la mare 
distantă pentru prevenirea sau eli
minarea rapidă a unor defecțiuni.

Intre cauzele care au dus la folo
sirea Sub capacitatea proiectată a 
primei baterii de cocsificare se în
scriu și calitatea uneori necoreepun- 
zătoare a cărbunelui, precum și li
vrarea lui în mod neritmic, Cîteva 
exemple : în luna februarie a.c., din 
cantitatea de cărbune planificat pen

scopul. Rezultatele obținute plnă 
acum ne dau convingerea că trans
formarea șantierelor pe care lucrăm 
in platforme de montaj este nu nu

mai un demers necesar, d și posibil 
de realizat

— Continulnd această idee, inter
vine ing. Atanasie Venat, șef secție 
de proiectare, trebuie să reliefez o 
altă față a lucrurilor. Aspectele teh
nice sînt, desigur, importante. Dar 
tehnologiile de execuție aplicate sau 
materialele folosite, orlcît de mo
deme ar fi, nu rezolvă automat pro
blemele creșterii eficienței economi
ce a investițiilor. Cu alte cuvinte, 
ele nu-și fac simțite efectele fără 
măsuri organizatorice de aceeași an
vergură, menite să creeze condițiile 
propice utilizării tehnicii noi.

Rolul hotăritor 
al bunei organizări

Așadar, organizarea eît mai rațio
nală a lucrărilor reprezintă o altă 
direcție majoră și constantă de acți
une. Numeroși muncitori și specia
liști din trust ne-au dezvăluit faptul 
că există încă diferențe destul de 
mari între echipe și brigăzi și, evi
dent, intre antreprize în privința 
productivității muncii și a rezultate
lor economioo-financiare obținute. 
Desigur, structura lucrărilor, condi
țiile concrete de activitate existente 
pe un șantier sau altul influențează, 
în mare măsură, aceste rezultate. 
Dar nu e mai puțin adevărat că pe 
unele șantiere se muncește mal mult, 
pe altele mai puțin. Ca urmare, si 
rezultatele despre care vorbeam sînt. 
la rîndul lor. inegale. Situație care 
nu putea să nu-si găsească reflecta
rea în programul de modernizare.

— A trece cu vederea peste acest 
aspect, ne spunea ing. Constantin 
Băicuș, director tehnic al trustului, 
ar însemna să ignorăm o rezervă a- 
preciabilă de creștere a productivită
ții muncii și, implicit, de sporire a 
nivelului rezultatelor noastre. Pen
tru că disciplina muncii în general și 
disciplina tehnologică în mod deose
bit s-au dovedit, in orice condiții, 
domenii susceptibile de serioase îm
bunătățiri. Mă refer la organizarea 

tru a intra ta depozitele de materii 
prime ale uzinei nu au sosit decit 
61,6 la sută ; în decadele 1 și 3 a 
Intrat 43 la sută din această canti
tate. ta timp ce într-o singură de
cadă. și anume a doua, s-a ajuns 
la 57 la sută. Sint insă și zile ta care 
au sosit cantități de cărbune cu mult 
peste capacitatea de preluare a in
stalațiilor din depozite. Neritmicități 
care au creat nu o dată perturbări 
ta buna aprovizionare a bateriei de 
cocsificare. La același capitol se în
scrie și lipsa unor piese de schimb, 
care sint așteptate a sosi de la în
treprinderea „Neptun" din Cimpina, 

întreprinderea mecanică Aiud„ „Ba
lanța" Sibiu ș.a., contractele fiind 
încheiate din timp.

Cu toate acestea, rezultatele din 
acest an confirmă în bună parte efi
cienta măsurilor întreprinse anul 
trecut, și anume : depășirea planului 
cu 1,9 la sută ta luna ianuarie, cu 
143 Ia sută in februarie, în timp ce 
In primele 15 zile din luna martie 
au fost obținute adevărate recorduri. 
Aceasta a dus la realizarea a 2 500 
tone cocs peste prevederile planului 
„la zi“. Explicabil, dacă avem in ve
dere că absolut tot personalul uzinei 
a urmat anul trecut cursuri de per
fecționare, de policalificare, de spe
cializare sau postuniversitare, s-au 
realizat un circuit închis de televi
ziune cu ajutorul căruia se urmă
rește în permanent' întregul f'ux 
tehnologic, putindu-se adon'a rapid 
orice măsuri pentru lichidarea unor 
deficiențe, precum și o Jnsta'aț’e de 
valorificare a prafului de cocs rezul
tat din procesul tehnologie — sub 
forma brichetelor, utilizate cu bune 
rezultate la turnătorii. Se cuvine 
amintită și montarea unei platforme 

rațională a punctelor de lucru, apro
vizionarea lor la timp cu materialele 
necesare, statornicirea unui stil de 
lucru în care îndrumarea, suprave
gherea și controlul execuției lucră
rilor de către maiștri, șefi de echipă 
și brigadă, cadre de conducere din 
antrepriză și centrala trustului să 
devină un fapt obișnuit.

— Din păcate, eforturile noastre 
sint, nu rareori, diminuate de lipsu
rile manifestate în asigurarea mate
rialelor de care avem nevoie, inter
vine in discuție ing. Gheorghe Ba- 
roiu, directorul Antreprizei Iași. O 
bună parte dîn timp, maiștrii și ca
drele tehnice sint ocupate cu proble
me de aprovizionare tehnico-mate- 
rială, iar organizarea locurilor de 
muncă este lăsată pe seama lucră
torului individual, care muncește 
după cum știe sau după cum crede 
el că e mai bine. A rămîne la ase
menea „principii" organizatorice, de 
„stil meșteșugăresc", a accepta men
talitatea că problemele indicate in 
procesul muncii nu pot fi rezolvate 
decît „văzind și făcind" înseamnă să 
condamnăm activitatea de construc- 
ții-mpntaj la rezultate inferioare po
tențialului de oare dispune. Indus
trializarea lucrărilor — ca obiectiv 
central in activitatea noastră — im
pune aplicarea unor metode științi
fice de organizare si spre acest dezi
derat este orientată fiecare din mă
surile adoptate.

Răspunderi precise 
pentru fiecare echipă, 

pentru fiecare om
— Putem face un bilanț al realiză

rilor de pînă acum în acțiunea de 
modernizare 7 — l-am Întrebat pe 
inginerul Dan Ene.

— Desigur. O serie de măsuri sînt 
de acum aplicate și generalizate, 
fapt care a contribuit la obținerea de 
către trustul nostru, pentru a zecea 
oară, a unui loc fruntaș și, implicit, 
a unor înalte distincții în întrecere.

— Dar în perspectiva acestui an ?
— Importantă mi se nare urm^pa- 

rea concluzie : coleotivul nostru dis
pune de capacitatea tehnică și orga
nizatorică de a-și îndeplini sarcinile 
pe acest an și de a asigura condițiile 
necesare pentru punerea în funcți
une a obiectivelor de investiții ce 
ne-au fost încredințate.

La alte aspecte ale acțiunii de mo
dernizare. inițiată de unitatea bucu- 
reșteană, ne vom referi într-un nu
măr viitor.

Inq. Cristian ANTONESCU

fabricate cu forțe proprii pentru în
treținerea ușilor de la fiecare celulă 
a bateriei pe partea mașinii, ceea 
ce a asigurat dublarea productivită
ții muncii la această operație.

In ce privește finalizarea investi
ției pentru atingerea capacității pro
iectate, lată ce ne-a relatat Cristian 
Pirvan, inginer-șef al Combinatului 
siderurgic Călărași : „Mai sint de 
pus în funcțiune trei instalații, și 
anume : cea de stingere uscată a 
cocsului, cea de producere a sulfului 
și cea de distilare a gudroanelor. La 
prima s-au făcut probele tehnolo
gice, urmind să intre in funcțiune 
intr-un timp foarte scurt. Instalația 
de producere a sulfului este complet 
terminată, dar nu o putem pune în 
funcțiune din lipsa metavanadatului 
și a acidului citric pe care le aștep
tăm de la Întreprinderea de alumină 
din Oradea și, respectiv, de la Fa
brica de zahăr din Giurgiu. La cea 
de-a treia instalație lucrările sînt 
mult rămase in urmă deoarece o 
parte din utilajele contractate cu 
4—5 ani in urmă și care ar fi tre
buit să fie livrate în 1987 și 1988 nu 
au sosit nici pină in prezent de la 
întreprinderea de utilaj chimic Plo
iești. întreprinderea metalurgică 
Aiud. întreprinderea de utilaj chi
mic și forjă din Rîmnicu Vîlcea, în
treprinderea mecanică de mașini și 
utilaj minier Baia Mare. Solicităm 
cu insistență onorarea acestor co
menzi deoarece întîrzierile în livrare 
sint și așa destul de mari".

înainte de a transmite redacției a- 
ceste rinduri, o știre de ultimă oră : 
în ziua de 15 martie a fost obținută 
cea mai mare producție de cocs din 
istoria uzinei, depășindu-se cu 100 de 
tone programul stabilit pentru fie
care din zilele primei jumătăți a lu
nii martie. Alăturind acest succes 
celor obținute in perioada ca-e a t-e- 
cut de la începutul anului, se poate 
spune că tînărul colectiv de cocsa 
călărășeni se află pe un drum bun. 
Apreciere cate sperăm să fie confir
mată prin rezultatele care vor fi 
obținute in continuare.

Mihail DUMITRESCU
corespondentul „Scinteii"

După cum bine se știe, inul pen
tru fibră constituie una din plante
le tehnice de mare însemnătate pen
tru economia națională, tulpinile 
acestuia asigurînd materia primă ne
cesară industriei textile. Ce arată ex
periența unor unități agricole privind 
'cultivarea inului pentru fibră 7 Ce 
trebuie întreprins acum la semănat 
pentru a se realiza o producție ridi
cată de tulpini la hectar, cel puțin la 
nivelul prevederilor planului, așa 
cum a cerut conducerea partidului 7 
Pentru a da răspuns acestor între
bări, am urmărit cum s-a acționat și 
cum se acționează în vederea sporirii 
producției la inul pentru fibră în ju
dețul Satu Mare, unde această plan
tă se cultivă pe suprafețe mari și 
există, totodată, o stațiune de cerce
tări agricole, cea de la Livada, care 
se ocupă de ameliorarea și tehnolo
gia acestei plante. Pentru început, 
am solicitat tovarășului Vasile Ilea, 
cercetător la această stațiune, să 
facă unele precizări referitoare la 
cultivarea acestei plante.

— Inul pentru fibră a revenit în 
actualitate după 
ce. o perioadă, 
această plantă 
textilă, concurată 
de fibrele sinte
tice. s-a restrîns 
mult, în unele 
țări vest-europe- 
ne fiind chiar pe 
cale de dispariție 
— ne-a spus la 
început interlocu
torul nostru. Da
torită unor cau
ze de ordin eco
nomic, determi
nate de scumpirea resurselor energe
tice, implicit a maselor plastice, dar 
mai ales însușirilor superioare, pro
prii numai fibrelor naturale, supra
fețele' cultivate cu plante tex
tile, îndeosebi cu în pentru fibră, 
sînt reconsiderate. La noi în tară, 
Inul pentru fibră este și va rămîne 
una din culturile principale pentru 
economia națională și implicit pen
tru unitățile cultivatoare. în ultimii 
ani, la indicația conducerii partidului, 
au fost luate o serie de măsuri in 
această direcție. Astfel, au fost reali
zate progrese în ce privește extin
derea unor soiuri cu capacitate pro
ductivă ridicată, a sporit gradul de 
mecanizare în primele faze ale teh
nologiei acestei culturi. Cu toate 
acestea, recolta medie de tulpini de 
in nu a crescut pe măsura posibili
tăților oferite de agricultura noastră 
socialistă.

— Unii specialiști și cadre de 
conducere din unitățile agricole con
sideră inul pentru fibră o cultură 
dificilă.

— Este o părere greșită. Cultivat 
pe terenuri potrivite, în condițiile 
unei rotații de șase ani și aplicării 
corecte a celorlalte norme prevăzute 
în tehnologii, inul pentru fibră dă 
recolte mari la hectar. De altfel, nu
meroase unități agricole realizează 
din valorificarea tulpinilor de in be
neficii importante.

— Cum se explică, totuși, produc
țiile mici obținute la această cultură 
în multe din unitățile agricole care 
cultivă această plantă 7

— Sint cauze, în general cunoscu
te, care determină recolte mici la 
inul pentru fibră. Astfel. în destule 
cazuri, această cultură este ampla
sată pe terenuri supuse eroziunii de 
suprafață, pe soluri cu capacitate 
redusă de reținere a apei, adică aco
lo unde de la bun început se poate 
ști că ea nu reușește. De asemenea, 
nu se aplică la timp și corect lucră
rile prevăzute în tehnologii, întîrzie 
recoltarea, iar depozitarea tulpinilor 
se face necorespunzător. Aș afirma 
că nivelul viitoarei recolte de in 
pentru fibră se decide in aceste zile 
la semănat, cînd trebuie să se asi

bază de plan a economieiConducerea pe
(Urmare din pag. I)
samblu a producției sociale stat 
compatibili cu cei ce asigură posi
bilitatea reală a realizării ei in 
concordantă cu interesele tuturor 
oamenilor muncii nu înseamnă că 
planificarea dezvoltării economico- 
sociale exclude automat, ta orice 
condiții, disproporțiile, unele fe
nomene negative. Proprietatea 
socialistă. preciza tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. creează numai 
posibilitatea conducerii unitate, pla
nificate a întregii dezvoltări eCo- 
nomico-sociale. De la posibilitate 
pînă la înfăptuirea efectivă a ei in
tervine activitatea conștientă de 
fundamentare a ritmurilor și pro
porțiilor dezvoltării, de alocare și 
utilizare a resurselor de muncă so
cială.

— Pentru ca aceste posibilități 
uriașe pe care le oferă proprietatea 
socialistă să fie valorificate la ma
ximum. in interesul tuturor mem
brilor societății, este necesar ca în
treaga activitate de conducere pla
nificată a dezvoltării economico- 
sociale să se desfășoare pe baze 
științifice, democratice, realiste. A- 
ceasta presupune ca în fundamen
tarea și elaborarea planului națio
nal unic de dezvoltare econom Ico- 
socială să se pornească de la stu
dierea. cunoașterea și luarea în con
siderare a întregului sistem de 
legi economice, a mecanismului ge
neral, obiectiv de acțiune a lqf. in
clusiv a contradicțiilor interne ce 
însoțesc fenomenele și procesele 
economice, a necesităților de con
sum. productiv și neproductiv, care 
pot fi satisfăcute cu posibilitățile 
existente sau previzionate. precum 
si de la cerința inexorabilă a cu
noașterii tendințelor dominante ce 
se nrevizionează în economia mon
dială, in progresul știintifico-tehnic 
și în interdependentele ne care le 
generează diviziunea internațională 
a muncii. Fundamentarea pe baze 
științifice, realiste a conducerii pla
nificate a întregii dezvoltări eco- 
nomico-sociale presupune, de ase
menea. cunoașterea și luarea ta 

gure densitățile prevăzute de plante 
la unitatea de suprafață.

Investigația noastră referitoare la 
cultura inului pentru fibră o conti
nuăm în unitățile cultivatoare din 
județul Satu Mare. Aici există unități 
agricole care au o experiență 
bună în cultivarea acestei plan
te, dar s-au manifestat în anul 
trecut și unele neajunsuri in apli
carea tehnologiei. Tovarășul loan 
Pop, director adjunct al direcției 
agricole județene, ne spune: „în 
acest an. în județul nostru se vor 
cultiva 5 900 hectare cu in pentru 
fibră, de pe care va trebui să reali
zăm o producție medie de peste 
7 000 kg tulpini Ia hectar. Avînd în 
vedere neajunsurile care s-au ma
nifestat în aplicarea tehnologiei la 
inul pentru fibră, am analizat, pe 
grupe de consilii agroindustriale, re
zultatele obținute anul trecut și am 
stabilit cum să se lucreze practic în 
această primăvară. Recoltele nesatis
făcătoare din 1988, îndeosebi în unele 
cooperative agricole cum sînt Acîș, 
Cehal, Săcășeni, care au realizat 

Experiențe care pledează 
pentru aplicarea corectă 

a tehnologiilor
sub 2 000 kg tulpini de in 
la hectar, se datorează faptului că 
nu s-a respectat rotația de șase ani, 
precum și condițiilor mai grele de 
lucru din primăvară. Astfel, din 
cauza ploilor, pregătirea terenului a 
întârziat. La aceasta se adaugă și 
faptul că a trebuit să se aplice lu
crări cu discul pentru a se grăbi 
zvintarea solului, ceea ce a făcut ca 
semănatul să nu sa poată face decit 
după patru zile. Sămînta a fost 
pusă în stratul superficial de pă- 
mtat uscat și, ca atare, plantele au 
răsărit neuniform, unele au crescut 
mai înalte, iar altele au rămas mici. 
Iată de ce acum urmărim ca pre
gătirea terenului și semănatul să 
se facă în cele mai bune condiții, 
astfel incit să existe siguranța că 
plantele vor răsări ta totalitate șl se 
vor dezvolta uniform".

Că în județul Satu Mare, ca de 
altfel și in unitățile cultivatoare de 
in din alte jtidețe, producția de tul
pini poate spori mult, o demonstrea
ză rezultatele cooperativelor agrico
le Ardud și Gelu din acest județ. 
Să ne referim la aceste experiențe.

La cooperativa agricolă din Ar
dud. tovarășul Iosif Neag, șef de 
fermă, ne spune că in 1988 aici s-au 
realizat 6 900 kg tulpini de in la 
hectar, rezultat care este atribuit 
respectării principalelor elemente 
prevăzute in tehnologii : alegerea 
terenului potrivit; mal exact, cultu
ra a fost amplasată după cerealele 
păioase, care, recoltindu-se devreme, 
au oferit posibilitatea ca arătura de 
toamnă să fie făcută din timp. A- 
plicarea de amendamente și doze 
optime de îngrășăminte chimice și 
semănatul in teren bine pregătit 
sint alte verigi care trebuie respec
tate întocmai. „O recoltă bună de 
tulpini de ta se obține cu condiția 
ca această cultură să nu fie imbu- 
ruienată — ne spune șeful fermei. 
Acasă pliveam inul întocmai ca 
stratul cultivat cu aipagic. în coo
perativa agricolă, unde inul se 
cultivă pe suprafețe mari, combate
rea buruienilor nu poate fi efectua
tă eficient decît prin erbicidare. 
Iată de ce erbicidele trebuie asigu
rate ta cantitățile prevăzute, certa

considerară a gradului de dotare 
tehnică, de acoperire cu resurse si 
factori de producție, dimensionarea, 
pe această bază, a normativelor eco- 
nomico-financiare ale consumurilor 
de muncă vie si materializată, la 
nivelul exigentelor pe care fiecare 
etapă le impune ca socialmente ne
cesare. Procesul de mare complexi
tate pe care îl presupune condu
cerea unitară planificată a întregii 
dezvoltări economico-soclale. adîn- 
cirea caracterului științific, realist 
trebuie să se realizeze in strinsă 
legătură cu democratizarea partici
pării poporului. Ințelegind aceste 
exigente obiective ale conducerii pe 
baze științifice, realiste, democra
tice a Întregii dezvoltări economi- 
co-sociale, partidul nostru a adop
tat după Congresul al IX-lea. in ra
port de condițiile istorice concrete 
ale țării noastre, un sistem nou. 
original, unic în felul său, de parti
cipare a poporului, a tuturor oame
nilor muncii la activitatea de elabo
rare și înfăptuire a planului, a pro
gramelor de dezvoltare.

— Fiind o componentă a mecanis
mului economic, planificarea are un 
rol deosebit în fundamentarea pe 
baze științifice a strategiei dezvol
tării. în acest context socotim că ar 
fi utilă prezentarea funcțiilor aces
tei activități și integrarea acestora 
în exigentele mecanismului economic 
din țara noastră in etapa actuală.

— Știința conducerii societății a 
demonstrat că planificarea dezvoltă
rii economico-soclale este o activi
tate ce se manifestă drept o nece
sitate obiectivă de la micro spre 
mezo și macroeconomie. Pentru a- 
ceasta este necesar ca planificarea 
să studieze nevoia socială prezentă 
și de perspectivă și resursele de 
muncă socială ce pot fi atrase în 
procesul reproducției. întrucit di
namica și exigentele nevoii sociale 
devansează posibilitățile, este evi
dent că exercitarea acestei funcții 
a planificării presupune dimensio
narea pe baze științifice, realiste a 
gradului de satisfacere a trebuințe
lor în raport de volumul, structura 
și eficienta cu care se vor utiliza 
factorii producției sociale. în acest 

tă care nu se realizează ta totali
tate. Desigur, hotărîtoare sint și ce
lelalte elemente ale tehnologiei : 
însămînțarea în teren bine pregătit. 
Noi puteam realiza o producție de 
tulpini cu 1 000—2 000 kg mai mare 
dacă nu am fi întîrziat semănatul 
din cauza unor ploi. Spun aceasta, 
deoarece pe suprafețele unde s-a 
semănat devreme s-au realizat pro
ducții mai mari și, ceea ce este tot 
atit de important, tulpinile au fost 
clasificate la o categorie superioară 
de calitate". De la contabila-șefă a 
cooperativei agricple. tovarășa Ma
ria Timofi, aflăm că din cultura inu
lui s-au încasat 823 000 lei, la care 
se adaugă 202 000 lei prime, deci în 
total 1 025 000 lei. în timp ce chel
tuielile au însumat 624 000 lei. 
Prin urmare, pentru cooperatorii din 
Ardud inul pentru fibră este o cul
tură rentabilă, ceea ce i-a determi
nat să o extindă pe 190 hectare.

Unele rezultate bune au fost ob
ținute și de cooperativa agricolă 
vecină, Gelu. Aici, de pe cele 50 
hectare rămase in cultură, s-au ob- 

tihut 6 455 kg tul
pini de in la hec
tar. Inginerul-șef 
al cooperativei, 
loan Silaghi, ne 
spune că rezulta
tele de anul tre
cut la această cul
tură puteau fi 
mai bune dacă 
s-ar fi prins mo
mentul optim de 
lucrare a solu
lui șl semănat. 
„Chiar dacă teh
nologia ne cere să 

ne încadrăm în epoca optimă de 
semănat, nu este admis să faci lu
crările într-un teren moale, ne spune 
inginerul-șef. Solul trebuie bine pre
gătit, iar la adincimea la care 
se încorporează sămința să existe 
umezeala necesară răsăririi. Sămința 
de in este mică și de aceea trebuie 
pusă intr-un sol mărunțit și nivelat 
perfect. Noi am greșit însămînțînd o 
parte din suprafață in mod necores
punzător. Vrem ca ta acest an, prin 
aplicarea corectă a fiecărei verigi 
din tehnologia culturii inului, să ob
ținem recolte mari. Am asigurat un 
asolament de șase ani, iar ca pre
mergătoare am ales numai cerealele 
păioase, terenul, fiind arat tacă din 
vara trecută, este nivelat, urmind ca 
la momentul indicat să începem se
mănatul".

Opiniile exprimate, susținute de 
experiența unor unități agricole, 
conduc la concluzia că la Inul pen
tru fibră există reale posibilități ca, 
prin respectarea tehnologiei stabili
te, să sporească producția de tulpini 
la hectar. La această cultură, așa 
cum au subliniat interlocutorii, 
există două faze critice care tre
buie avute în vedere. Prima este 
semănatul, lucrare ce trebuie efec
tuată ta termen scurt, intr-un teren 
mărunțit si nivelat perfect, care să 
aibă gradul de umiditate necesar 
încolțirii în totalitate a semințelor 
și creșterii rapide a plantelor. A 
doua este faza denumită „stadiul de 
brădișor", cînd plantele cresc cu doi 
centimetri pe zi și deci au nevoie 
de o cantitate mare de apă prove
nită din ploi. Prin urmare, dacă în 
acest ultim moment totul depinde 
de natură. în prima fază — semăna
tul — hotărîtoare este munca oame
nilor. Iată de ce, acum, specialiștii 
din unitățile agricole și reprezen
tanții intreprinderilor de contractare 
au datoria să asigure efectuarea 
unor lucrări de bună calitate Ia pre
gătirea terenului și semănat, res- 
pectindu-se punct cu punct normele 
prevăzute în tehnologii.

Ioan HERTEG 
Octav GRUMEZA

context, cunoașterea din timp a seg
mentelor nevoii sociale ce pot fi 
satisfăcute și a gradului de acope
rire cu resurse au o importanță de
osebită pentru fundamentarea pe 
baze științifice a ritmurilor și pro
porțiilor dezvoltării. Aceasta pre
supune să se cunoască din timp si 
pentru suficient timp modul în care 
vor evolua volumul, structura si 
exigentele nevoii sociale, ca și mo
dul în care se va realiza progresul 
cantitativ și calitativ al factorilor de 
producție. Pe această bază, planifi
carea elaborează mai multe variante 
de alocare și utilizare a resurselor 
de muncă socială, fiecare răspun- 
zînd unor criterii de natură social- 
economică și ecologică.

Din analiza comparativă a acestor 
variante, activitatea de planificare 
va alege, în final, varianta cea mal 
avantajoasă, pe cea optimă din 
punctul de vedere al intereselor fun
damentale ale dezvoltării economico- 
sociale. al ridicării nivelului de trai 
material și spiritual al întregului 
popor.

In strinsă legătură cu exigentele 
legilor economice obiective și reali
tățile concrete ale țării noastre, prin 
care acestea își croiesc drum, pla
nificarea dezvoltării economico-so- 
ciale are și funcția de a asigura 
echilibrul înaintării economiei so
cialiste. Pentru aceasta este necesar 
ca în perioada de fundamentare a 
ritmurilor și proporțiilor dezvoltării 
economico-sociale să se asigure con
cordanta rezultatelor cu necesitățile 
reale și acoperirea, ta expresie fi
zică. a obiectivelor propuse a se în
făptui cu resursele disponibile, la 
nivelul cheltuielilor socialmente ne
cesare. Exercitarea acestei funcții 
presupune ca în procesul elaborării 
de jos în sus a propunerilor, ca și 
în cel de definitivare parțială sau 
generală să se țină scama de exigen
tele celor două criterii de realizare 
a echilibrului : producția să cores
pundă unor nevoi reale, iar /Obți
nerea ei să aibă o acoperire fizică 
cu factori de producție.

Continuarea convorbirii va fl pu
blicată într-un număr viitor al 
ziarului.
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0 importantă cerință a spiritului patriotic - revoluționar

RESPECTAREA STRICTĂ A LEGILOR TĂRR
(Urmare din pag. I)
semnătatea incomparabilă a valori
lor ocrotite, datele și informațiile cu 
caracter secret sintetizind rezultate 
ale trudei creatoare a colectivelor 
de oameni ai muncii, a celor mai 
capabili specialiști, constituind va
lori de interes național. Aceasta so
licită și mai mult întărirea vigilen
ței revoluționare, impune cu mai 
multă ascuțime intransigența, grija, 
fermitatea în asigurarea respectării 
regimului legal care apără secretul 
de stat.

Dacă orice normă juridică trebuie 
respectată cu strictețe, de către toți 
cetățenii, dacă fiecare om al mun
cii, fiecare cetățean trebuie să ma
nifeste o atitudine activă, combativă 
in legătură cu aplicarea tuturor pre
vederilor legale, cu atit mai multă 
exigență, combativitate implică re
glementările referitoare la păstra
rea, manipularea și utilizarea date
lor secrete. Desigur, primul și cel 
mai convingător exemplu trebuie 
să-1 ofere, prin Întreaga activitate, 
prin comportare, prin corectitudinea 
lor neabătută, cadrele de partid și 
de stat, din economie, din toate 
domeniile. Angajamentul solemn 
luat de fiecare comunist la primirea 
în rindurile membrilor de partid, 
jurămintul de credință și devota
ment față de patrie și statul socia
list al fiecărui activist al sta
tului se cer onorate, zl de zi, 
clipă de clipă, in orice Împrejurare, 
prin activitate exemplară, ca și prin 
disciplină, corectitudine, respectare 
neabătută a reglementărilor le
gale. In ce privește obligațiile 
privind păstrarea, manipularea ori 
utilizarea datelor ce conțin secret 
de stat. — fiecare fiind dator să-și 
cunoască temeinic atribuțiile, docu
mentele cu care lucrează — aten
ția, corectitudinea, rigoarea, cinstea, 
seriozitatea trebuie să atingă nivelul 
exigentei depline, al comportărilor 
absolut ireproșabile. Și importanța 
datelor impune această conduită, dar 
și pericolul potențial al celei mai 
mici scăpări, omisiuni, neatenții. 
Nerespectarea normelor privind 
secretul de stat, comportarea ne
demnă a unora în contactele 
cu reprezentanți ai altor sta
te, inclusiv cu prilejul negocierii 
unor contracte economice, pornește 
citeodată de la slăbiciuni și carențe 
aparent inofensive, cum sint lăudă
roșenia, pălăvrăgeala, atitudinea de 
„atotștiutor", de „gură-cască". nea
tenția. superficialitatea și neglijența 
în minuirea și păstrarea documente
lor secrete. îngăduința sau trecerea 
cu vederea a unor astfel de atitudini 
sint speculate, căutate și chiar în
treținute de trădători, de spioni, de 
dușmanii țării, de adversarii socia
lismului. Nu putem lăsa pe nimeni 
să desfășoare vreo activitate contra
ră intereselor României socialiste. A 
da dovadă, în acest sens, de ingă- • 
duință înseamnă a face jocul cercu
rilor reacționare, în detrimentul in
tereselor poporului, construcției so
cialismului.

Partidul și statul nostru au pro-

movat Si promovează o politică de 
largă colaborare cu toate statele lu
mii, in conformitate cu principiile 
deplinei egalități în drepturi și et- 
vantajului reciproc, respectării in
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile in
terne, renunțării la forță și la ame
nințarea cu folosirea forței. înseși 
aceste principii, unanim recunoscu
te, ale dreptului internațional in
terzic orice formă de ingerință, de 
subminare a intereselor legitime ale 
fiecărei țări. între acestea se situ
ează și dreptul fiecărei țâri, atribut 
al suveranității sale, de a-și proteja 
datele și ipformațiile care prezin
tă importanță pentru activitatea 
de stat, pentru economia respectivă, 
pentru națiunea respectivă. Nu în- 
timplător, toate statele lumii, fără 
nici o excepție, mențin și întăresc 
reglementări si modalități proprii, 
adecvate condițiilor de care dispun, 
pentru protejarea unor asemenea 
date. Oriunde în lume secretul de 
stat, secretul economic, tehnic, teh
nologic sint păstrate cu strășnicie.

In istoria popoarelor, nu o dată, 
atentatele la independență și suve
ranitate, la avuția lor națională au 
fost precedate de sloganuri perfide, 
înșelătoare care „invită" la libera
lism, la anarhie, la nesupunere față 
de legi, preluate de unii din peni
bilă naivitate sau cu rea-credință de 
elemente trădătoare. Lecțiile istoriei 
nu trebuie uitate, chiar atunci cind 
intențiile necinstite adoptă măști noi. 
Ce legătură poate să existe între 
pretinse „drepturi ale omului", in
vocate de propaganda ostilă, impe
rialistă, cu scopul amestecului in 
treburile interne, și reglementările 
legale menite să apere avuția na
țională, interesele întregului popor, 
dreptul său de a-și făuri liber, in
dependent propriul destin ?!

Adevăratele drepturi ale oameni
lor — cum sint cele la libertate so
cială, la activitate creatoare, la mun
că și Învățătură, la existență și viață 
demnă — se apără și se realizează 
în deplină concordanță cu întărirea 
țării și progresul ei, prin aplicarea 
fermă a legilor. Normele legale e- 
mană din voința comună a poporu
lui nostru, ele consfințesc, pe baza 
prevederilor constituționale, rapor
turi, drepturi și îndatoriri aflate in 
strinsă interdependență cu interesele 
superioare comune tuturor oamenilor 
muncii, tuturor categoriilor de ce
tățeni. Tocmai de aceea respectarea 
neabătută a legalității socialiste re
prezintă o expresie firească, intrin
secă a unității clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, a între
gului popor. Pe fondul general al 

. răspunderii și efortului creator cu 
care oamenii muncii înfăptuiesc pro
gramele stabilite apar cu atît mai 
condamnabile sub 
politic, civic și

raport moral- 
______ , juridic atitu
dinile de încălcare a legilor țării, 
de denigrare a marilor înfăp
tuiri ale poporului, atitudini care, 
în ultimă instanță, dezvăluie reaua 
voință, calomnia, trădarea cauzei 
revoluționare.

Majoritatea covîrșitoare a cetățe
nilor respectă legalitatea socialistă, 
înțeleg Însemnătatea regulilor in
stituite in legătură cu asigurarea 
secretului de stat, au o compor
tare corectă, demnă, in toate îm
prejurările, își fac 
onoare, de demnitate 
realitățile, 
lumina lor adevărată, 
ferm față de orice încercări de dena
turare a realității, de insinuări 
răuvoitoare, calomnioase, de suprali
citare in scopuri denigratoare a unor 
dificultăți și neajunsuri, de altfel 
inerente oricărui proces de dezvol
tare. de ___ __ ’
nomică multilaterală. Comportarea 
corectă, respectarea legii, atitudinaa 
civică responsabilă reprezintă un re
zultat al dezvoltării conștiinței socia
liste, un efect pozitiv al activității de 
popularizare și însușire a legislației, 
al activității politico-educative in ge
neral pe larg dezbătute In forurile 
democrației noastre muncitorești-re- 
voluționare, găsindu-și soluții cores
punzătoare. Cerința asigurării depli
nei legalități, sporirea vigilenței și 
combativității revoluționare implică 
o continuă și sistematică activitate 
educativă, menținerea mereu trează 
a spiritului revoluționar, a respon
sabilității sociale. în acest sens, or
ganizațiile de partid, de masă și ob
ștești, toate organismele ce fac parte 
din Frontul Democrației și Unității 
Socialiste sint chemate să ini
țieze și să desfășoare cu regularitate 
acțiuni de popularizare a legislației, 
de explicare a conținutului norme
lor de drept, a literei și spiritului 
reglementărilor din diferite dome
nii, asigurind astfel in fiecare co
lectiv un climat al legalității socia
liste, de vigilență și combativitate, 
de afirmare a spiritului revoluțio
nar, patriotic. „Trebuie să întărim 
răspunderea, ordinea, disciplina atît 
a organelor colective, cît și a fie
cărui cetățean al patriei noastre, la 
locul său de muncă, în întreaga 
viață economică și socială. Avem 
reglementări, avem normele de etică 
și echitate socialistă — și ele trebuie 
să se afirme cu putere in toate 
domeniile de activitate", 
secretarul general al 
președintele Republicii, 
Nicolae Ceaușescu.

întregul nostru popor 
cu abnegație pentru 
în viată a hotărîrilor Congresului al 
XÎII-Iea șl ale Conferinței. Na- 

- ționale ale partidului, hotărît să 
intimpine .cu noi și remarcabile rea
lizări cea de-a 45-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimneria- 
listă, precum și cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului. Nimic și 
nimeni nu poate să abată națiunea 
noastră socialistă din drumul ne 
care pășește ferm, cu încredere, in 
indestructibilă unitate, drumul său 
liber și independent spre progrpC 
spre o civilizație materială și spiri
tuală tot mai înaltă, spre edificarea 
celei mai drepte societăți, orîndui- 
rea socialistă si comunistă.

munca
un titlu de 

din a prezenta 
oamenilor in 
de a reacționa

perfecționare social-eco-

subliniază 
partidului, 

tovarășul

muncește 
transpunerea

BRAȘOV : Succese ale constructorilor de rulmenți
Acționînd cu înaltă răspundere 

pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan și angajamentelor asumate in 
întrecerea socialistă, constructorii 
de rulmenți din Brașov au reușit 
să-și - depășească substanțial sarci
nile de plan la producția fizică in 
perioada care a trecut din acest 
an. Printre măsurile care au con
dus la obținerea acestui rezultat 

1 amintim : perfecționarea activității 
de programare și lansare a fabri
cației. trecerea unor noi tipodi-

mensiuni de rulmenți de pe mași
nile și utilajele clasice pe cele au
tomate cu o productivitate superi
oară. scurtarea timpului de inter
venții și reparații la mașini, asi
gurarea stocurilor normate de pie
se între operațiile tehnologice. 
Demn de relevat este si faptul că. 
datorită acestor realizări, colectivul 
întreprinderii a reușit să-și depă
șească sarcinile la export cu mai 
bine de 8 milioane lei. (Nicolae 
Mocanu).

Tovarășului RAJESHWARA RAO
Secretar general al Consiliului Național 

al Partidului Comunist din India

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al 
Consiliului Național al Partidului Comunist din India itni face o deosebită 
plăcere să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de succes în 
îndeplinirea misiunii de mare răspundere care v-a fost încredințată.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din India se vor dezvolta, in continuare, în interesul 
celor două partide, al cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

BIHOR : Mașini-unelte moderne, cu performanțe 
superioare

întreprinderea pentru mașini- 
unelte Marghita, deși a împlinit 
abia un deceniu de existență, rea
lizează — comparativ cu anul in
trării în funcțiune — o producție 
de peste opt ori mai mare. în le
gătură cu noile tipuri de mașini- 
unelte fabricate aici, ne oferă 
amănunte inginerul loan X>ușe. di
rectorul unității :

— Producem azi la Marghita 22 
tipodimensiuni de mașini-unelte. 
Ceea ce reține însă. în mod deose
bit atenția este faptul că aproape 
jumătate din producție este desti
nată exportului. Efortul de con
cepție și fabricație al întregului

colectiv este oglindit de continua 
modernizare a structurii produc
ției, cu influențe nemijlocite asu
pra ridicării performanțelor noilor 
mașini-unelte și reducerii 
murilor specifice. Este 
faptul că în aceste zile 
mologată mașina de 
sculărie FUS-22 1 A. cu 
cote, din care va deriva 
de frezat cu comandă
de conturare. Să mai adăugăm că 
în acest trimestru vor fi omolo
gate și alte produse, materializind 
proiecte elaborate la Institutul de 
cercetare și inginerie tehnologică 
Titan București. (loan Laza).

consu- 
edificator 
a fost o- 
frezat de 
afișaj de 
o mașină 
numerică

Secretar general 
al Partidului Comunist Român

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit mesajul de felicitări și urări pe care Excelența Voastră a 
avut bunăvoința să mi-1 adreseze cu ocazia sărbătorii tronului.

Exprimîndu-vă vii mulțumiri, îmi este deosebit de plăcut să vă urez 
sănătate, fericire și noi împliniri pentru dumneavoastră personal, precum 
și cele mai bune urări de progres, prosperitate și pace poporului prieten 
al României.

Vă rog să primiți expresia celei mai Înalte considerațiunl.

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

MUREȘ ; Exportul - 
exemplar îndeplinit

(Urmare din pag. I)

din întreprin- 
unitățile eco- 
Mureș înscriu 
în cronica în- 
Astfel. prin

Acționînd in spiritul indicațiilor 
și orientărilor date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privitoare la 
îndeplinirea exemplară a planului 
producției fizice la fiecare sorti
ment și. cu precădere, a exportu
lui, oamenii muncii 
derile industriale si 
nomice din județul 
noi fapte de muncă 
trecerii socialiste.
modernizarea ritmică a proceselor 
de producție, organizarea superi
oară a activității în fiecare secție 
si atelier, colectivele muncitorești 
din 15 întreprinderi industriale și 
unități economice au îndeplinit și 
depășit sarcinile de plan la ex
port' in perioada care a trecut din 
acest an. Ca urmare. în perioada 
menționată acestea au produs și 
livrat, pe adresa partenerilor ex
terni, în plus față de graficele „la 
zi", un volum de producție in va
loare de peste 60 milioane lei. în 
ringul colectivelor cu cele mai 
bune rezultate in îndeplinirea a- 
cestui indicator se numără cele de 
la Combinatul chimic „Azomureș", 
întreprinderile „Electromureș" și 
I.P.L. „23 August" din Tirgu Mu
reș, Fabrica de anvelope Luduș, 
întreprinderea de mătase din /.Si
ghișoara, (Gheorghe Giurgiu).

Nu spunem o noutate cind afir
măm că una din laturile importante 
ale democrației noastre socialiste, ale 
întăririi necontenite a legăturilor or
ganelor de partid șl de stat cu ma
sele largi de cetățeni — ca formă 
eficientă do participare a oamenilor 
muncii la conducerea și rezolvarea 
problemelor complexe ale edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămintul patriei — o 
reprezintă activitatea de soluționare 
a scrisorilor și de organizare și des
fășurare a audiențelor. Date fiind 
rolul și rostul acestei activități, este 
de înțeles de ce partidul nostru acor
dă o atenție deosebită 
permanent cu poporul, 
sprijinul pe care-1 primește 
partea maselor largi de oameni 
muncii, membri 
lartid. apreciază 

importanta 
sebită a 
sprijin.

După 
știe, 
muncii 
propunerile, sesi
zările.

1 țiile lor 
tură cu 
me de 
general ori per
sonal, și direct 
în cadrul audien
telor. la condu
cătorii întreprin
derilor. institu
țiilor. ai diferite
lor organe de 
partid și de stat

Am urmărit de 
piui Bîrlad cum sint organizate 
cum se desfășoară audiențele, 
este folosit, pentru

dialogului 
prețuiește 

din 
ai 

și nemembri de

triale, la antrepriza de construcții- 
montaj a crescut receptivitatea față 
de propunerile șl sugestiile oameni
lor muncii privind îndeplinirea sar
cinilor economiile prevăzute iii pla
nurile și programele speciale. Este 
de apreciat, ca un factor pozitiv, 
participarea directă și în mai mare 
măsură a cadrelor cu funcții de răs
pundere de la diferite niveluri la ve
rificarea semnalărilor din audiențe 
cu conținut important, ceea ce a 
determinat creșterea operativității in 
stabilirea și aplicarea măsurilor ce 
s-au impus pentru înlăturarea 
neajunsurilor constatate in diferite 
întreprinderi și instituții. De aseme
nea, s-a extins practica dezbaterii in 
colectivele de muncă a concluziilor 
rezultate din verificarea sesizărilor, 
aceasta constituind, deopotrivă, un

joacă pentru copil și dotarea lor cu 
obiectele necesare s mobilizarea cetă
țenilor la realizarea lucrărilor de 
amenajare a parcului din strada 
V'ă'răriei, cît șiUa definitivarea lucră
rilor din zona de agrement Proda- 
na etc. Dș asemenea, tot pe ba’za 
unor sesizări făcute cu prilejul au
diențelor de unii cetățeni — ca, de 
exemplu, locatari din blocul K 2 din 
strada Lirei, Geta Rădescu din Stra
da Vărăriei nr. 1, blocul D 2, Lucre
tia Mocanu, strada Trotuș nr. 12,. 
blocul O 4, Maria Vieru, strada Ce
reale nr. 4. blocul G 2 și alții — s-au 
adoptat o seamă de măsuri privind 
mai buna întreținere și gospodărire 
a fondului locativ, executarea unor 
reparații la hidroizolațiile deteriora
te. la instalațiile sanitare din subso
lurile blocurilor, antrenarea asocia-

deo- 
acestui

cum se 
oamenii 
prezintă
observa
in legă- 
proble- 
interes

Printr-un fericit concurs 
de împrejurări, 
de ștafetă la 
tat, in miez 
tabăra de la 
vea o dublă 
Fiindcă, dincolo de 
darea-preluarea t 
dintre două sectoare 
Capitalei — 
zilei, in fond 
am participat, am fost 
martorii unui schimb 
ștafetă in timp : comunis
tul Nicolae Boian. maistru 
la „Conect", fost brigadier 
pe șantierul de la Bum- 
bești-Livezeni, in 1948, 
vîrsta părului alb este 
el prezent între acești 
de tineri. Are sufletul 
năr. brațul puternic, 
autoritatea omului care 
pregătit temeinic serii 
serii de muncitori si are, 
nesecat, elanul cu care, cu 
zeci de ani în urmă, a pă
șit in rindul brigadierilor.

De la Bumbești-Livezeni, 
filă de început în cronica 
șantierelor naționale ale 
tineretului. Nicolae Bo
ian și toți cei ca el poar
tă in suflete dragostea, 
pasiunea de a construi 
pentru țară, pentru noua 
viață, mai bună, mal fru
moasă, pe pămintul româ
nesc.

dragostea, urmez și cursu
rile scolii șantierului, foar
te folositoare la cei 21 de 
ani ai mei, pentru că îmi 
dezvăluie fatete noi ale 
multor și multor aspecte 
de viață. Pe lingă acestea 
poate treceam, pină acum, 
cu prea multă ușurință. 
„Toți pentru unul, și unul 
pentru toți", această de- 
yiză capătă, aici, in șan
tier. cu adevărat putere de 
lege. Cite momente fru
moase am trăit aici, zi de 
zi. dar și cite momente 
dificile au încununat a- 
ceastă lună de eforturi 1 
Unii au avut șî ezitări. 
Ie-a fost grleu uneori, atît

istoriei organizației noas
tre. $i sintem mindri că și 
tineretul din fabricile 
uzinele Capitalei, 
de Întreg tineretul 
participă la această 
reață construcție, ca 
atitea alte obiective.

Pretutindeni in tară, la 
temelia marilor ctitorii 
socialiste construite sau a- 
flate încă în construcție, se 
regăsește și munca tinerei 
generații, ca înalt simbol 
al dragostei de țară, al ro
mantismului revoluționar. 
La Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră, ca și la Ca
nalul Poarta Albă — Midia 
Năvodari, la temelia nou-

schimbul 
care am asis- 
de martie. în 
„Stejaru". a- 
semnificatie.

i pre- 
stafetei 

aie 
evenimentul 

la care 
si 

de

întreg cuprinsul țării la 
ora actuală — cuprinde ca
tegorii diverse de briga
dieri si ca profesii, și ca 
pregătire în cadrul profe
siilor respective, 
avind rostul său, 
sale precise, acționind 
ca un tot unitar.

— Brigadierii de pe
Argeș au preluat spre 
cuție și au realizat un im
portant volum de lucrări, 
aici, la temelia noii magis
trale albastre — ne mai 
spunea Ștefan Șooș. între 
acestea puteți reține că, 
prin munca brigadierilor, 
a prins viață și lacul de a- 
cumulare (finalizat anul 
trecut n.n.) dintre Cornetu 
și Mihăileștl ; ne-a reve
nit, de asemenea, un im
portant tronson de canal, 
ecluza din nodul hidroteh
nic nr. 4 Varlaam, precum 
și lucrările, aflate in sta
diu avansat de execuție, 
din portul „30 Decembrie". 
Lucrează pe acest șantier 
circa 2 000 de brigadieri- 
constructori — oameni ai 
șantierului, la activ cu 
școala celorlalte magistra
le albastre — Canalul Du
năre — Marea Neagră și 
Canalul Poarta Albă — 
Midia-Năvodari, cărora li 
se adaugă cei 450 de elevi 
aflați în practică (din ju-' 
dețele Brăila, Bihor, 
Neamț și Suceava), 
cum și eroii 
tineri din uzinele și 
cile bucureștene. De 
nut că prin munca 
tora — a elevilor și 
nerilor din București — 
ritmul lucrărilor a sporit 
substanțial. Vedeți Și durii- ■> 
neavoastră, “ _____2 __ ,_ _ ___ ___
îri plus,'gata în orice 'mo- "șantier de ' uteciștii săcto- 
ment să deschidă front 
constructorilor cu înaltă 
calificare, Înseamnă enorm!

— Pentru mine, ca și 
pentru cei 42 de brigadieri 
de la „Electroaparataj" — 
ne explică utecistul Ma
rian Rădoi — șantierul 
național al tineretului în
seamnă o adevărată școa
lă. Trebuie să vă spun 
acest lucru foarte Impor
tant pentru noi. O dată cu 
școala uzinei, la al cărei 
curs, ca să mă exprim 
așa, voi fi prezent toată 
viata mea activă, dăruîn- 
du-mă ițiuncii cu toată

fiecare 
sarcinile 

insă

si 
alături 

tării, 
mă- 

Si la

rîul 
exe-

Ștafeta muncii 
tinerești

la 
sl 

800 
ti

are 
a 

și

de greu Incit doreau să se 
Întoarcă la mașinile cu 
program din uzină. Or, 
aici, știți cum e. mai adu
cem, 
pata în actualitate; 
momente cind. pe 
efortul muncii de 
calificare, se mai cere 
efort fizic... 
dintre noi a 
prin dăruire și mai 
spirit de echipă, visul fru
mos. care se împlinește 
sub ochii noștri. Canalul 
București — Dunăre, va 
căpăta mai repede contur 
definitiv.

•—' Cele 89 800 de ore de 
850 de oameni muncă prestate pe acest

lui chip al Dîmboviței. Ia 
Porțile de Fier. I și II. pe 
care tot ei. inspirat, le-au 
supranumit „Porțile lumi
nii", la temelia marilor 
termocentrale, pe frontul 
cărbunelui, la Motru și la 
Rovinari, pe marile șan
tiere de îmbunătățiri fun
ciare, acolo unde ogoare
lor Ii se sporește rodnicia 
prin gindul și fapta crea
toare ale omului, pretutin
deni unde a fost nevoie 
de elan, de dăruire, de ab
negație. tineretul patriei a 
fost întotdeauna prezent.

— Ne angajăm să nu 
precupețim nicî - un efort 
pentru a fi și noi. la rîn- 
dul rtoșțru. lș înălțimea 
efortului depus de brigă
zile de la care preluăm 
ștafeta muncii pe șantier 
— rostea legămînt tinărul 
comunist Nicolae Bardici. 
frezor la autoutilare la în
treprinderea de utilaj chi
mic „Grivița Roșie", în ca
litatea sa de comandant, 
în numele brigăzii nou so
site pe șantier. Vom face 
totul pentru a putea să 
ne mindrim. pe merit, mai 
tirziu, că noua magistrală 
albastră s-a construit 
cu efortul nostru, că 
pus și noi vis și faptă 
temelia ei.

Gind și faptă de brigadier.

dacă e cazul, și lo- 
sint 

lingă 
Înaltă 

și 
Dar fiecare 
înțeles că. 

ales

— Am aflat cu bucurie 
de inițiativa Comitetului 
Central al U.T.C. de a înfi
ința în cadrul acestui șan
tier național al tineretului 
brigada București — ne 
spune maistrul. Sint bucu
ros că am putut îmbrăca 
din nou salopeta de briga
dier. de constructor pe a- 
cest măreț șantier al ca
nalului. Alătur carnetului 
de brigadier din anul 1948 
și pe acesta, de brigadier 
al anului 1989. Aduc aici, 
la Argeș și la Dîmbovița, 
prin munca mea. ștafeta 
muncii tinerilor brigadieri 
de acum patru decenii și 
ceva.

Schimb de ștafetă a 
muncii, la „Stejaru". pe 
Șantierul național al tine
retului „Amenajarea com
plexă a riului Argeș". Mo
ment de înaltă semnifica
ție. vorbind patetic despre 
faptul că viitorul comunist 
al patriei are chipul mîn- 
dru și frumos al tinerei 
generații, prezentă cu în
treaga sa forță de creație 
pe înaltele schele ale con
strucției noii noastre vieți.

Olt, 
pre- 

aceștor zile, 
fabri- 
reți- 
aces- 
a tl-soane încadrate în diferite unități 

pentru obținerea de locuințe, butelii 
pentru gaze lichefiate, probleme a 
căror soluționare, după cum se știe, 
intră strict in competența conduceri
lor unităților in care cei în Cauză lu
crează.
că in anumite întreprinderi și insti
tuții, la diverse servicii ale consiliu
lui popular municipal, in unități co
merciale și ale cooperației meșteșu
gărești. unii factori de conducere, în
vestiți să decidă sau să propună so
luții de rezolvare a problemelor per
sonale ale oamenilor, tărăgănează 
examinarea acestora, dau uneori 
răspunsuri formale, birocratice, nu se 
preocupă să discute direct cu cetă
țenii care li se adresează, in legătură 
cu modul de rezolvare a problemelor 
sau asupra motivelor pentru care 

în unele cazuri 
nu se pot adop
ta măsuri favo
rabile.

Important este 
că asemenea ne
ajunsuri sint cu
noscute la conți- 
tetul municipal 
de partid, unde, 
după cum ne 
spunea tovară
șul prim-secre
tar Dumitru Popa, 
există preocu
parea pentru ca 
în toate situațiile 
centrul de greu
tate al soluționă
rii problemelor 

, sesizate Ia au
diențe sau prin’ scrisori să fie 
mutat acolo unde oamenii își 
desfășoară activitatea, adică în 
unitățile de bază. Cu prilejul anali
zelor periodice a activității de orga
nizare a audiențelor și de soluționare 
a scrisorilor oamenilor muncii, făcute 
pe baza unor informări concrete, te
meinic întocmite, al instruirilor cu 
secretarii și activul de partid, cu 
cadrele de conducere din unități, al 
rapoartelor individuale pe care aces
tea le prezintă in biroul comitetului 
municipal de partid, se insistă foar
te mult asupra întăririi răspun
derii și creșterii solicitudinii acti
viștilor de partid și de stat in do
meniul desfășurării audiențelor, asi
gurării eficienței acestora. Așa cum 
ni s-a relatat, comitetul municipal de 
partid și-a propus să acționeze cu 
mai rfiultă consecvență șl exigență 
pentru ca organele și organizațiile de 
partid, de stat și obștești din oraș să 
trateze cu toată seriozitatea și răs
punderea problemele pe care oamenii 
muncii le semnalează, să asigure ve
rificarea temeinică și operativă a 
acestora la fața locului, să combată 
formalismul și practicile birocratice 
din munca de organizare a audien
țelor și de rezolvare a scrisorilor, să 
tragă concluzii generale din faptele 
semnalate și să adopte asemenea mă
suri incit să se preîntimpine cauzele 
care generează diferite sesizări. Și 
toate acestea in scopul de a spori 
contribuția dialogului viu cu masele 
largi de cetățeni la îmbunătățirea 
muncii, la perfecționarea conducerii 
activității economico-sociale. la întă
rirea legalității, la respectarea nor
melor eticii și echității socialiste,

iților in care cei ...______
In același timp, se constată

Operativitatea în aplicarea propunerilor
stimulează inițiativa cetățenească

Din experiența Comitetului municipal Bîrlad al P.C.R. în organizarea 
și desfășurarea audiențelor

locale și centrale, 
curînd în munici- 

și 
cum 

„__ ____ ,i perfecționarea
muncii, acest principal ' mijloc de 
consultare a maselor, de cunoaștere 
a preocupărilor lor. Merită eviden
țiat de la bun început faptul că, 
practic, nu există zi in care — fie că 
este vorba de instituții, de unități 
economice, de prestări de servicii, co
merciale etc. de pe raza localității, 
fie că este- vorba de organele de 
partid și de stat municipale — oa
menii să nu fie ascultați. Aici s-a 
Încetățenit de mult practica acordă
rii audiențelor de către primul-secre- 
tar direct în marile unități produc
tive ale municipiului (Întreprinde
rile de rulmenți, de confecții, de pro
duse abrazive etc.). Anul tre
cut, de pildă, primul-secretar, se
cretarii comitetului municipal de 
partid au audiat 2 104 cetățeni, iar în 
perioada expirată din anul în curs — 
aproape 300 de oameni.

Instrument al dialogului 
cu oamenii muncii. Așa cum 
rezultă din investigațiile noastre, 
comitetul municipal de partid, con
ducerile organelor și organizații
lor de partid și de stat, ale unită
ților economice de pe raza munici
piului s-au preocupat în mai mare 
măsură să folosească dialogul cu 
cetățenii în cadrul audiențelor pen
tru aprofundarea cunoașterii reali
tăților din diferite domenii. In ve
derea înlăturării unor neajunsuri și 
perfecționării activității economico- 
sociale. Pornind de la adevărul bine 
cunoscut că producția se realizează 
cu oamenii, în întreprinderile indus-

bun prilej de educare a oamenilor 
muncii in spiritul respectării legali
tății socialiste, al grijii față de avu
tul obștesc.

Esențial este că prin modul In care 
este organizată primirea oamenilor 
în audiență. în care este ținută evi
dența problemelor semnalate de el 
cu acest prilej, in care se urmărește 
soluționarea lor pină la capăt, se 
asigură o bună finalitate acestui dia
log sistematic cu oamenii muncii, 
în această privință se cuvin remar
cate fișele de evidență privind pro
blemele rezultate din audiente ce 
revin fiecărei unități și modul de 
rezolvare a acestora, precum și fișa 
de audiență a primului-secretar, prin 
care se urmărește cum au fost re
zolvate de factorii competenți pro
punerile, sugestiile și sesizările făcu
te de cetățeni în orele de audiență. 
Astfel, multe din opiniile de interes 
obștesc prezentate cu prilejul audien
țelor și-au găsit reflectarea in pro
gramele de gospodărire și de siste
matizare a localității, adoptate în se
siunea consiliului popular municipal 
din luna ianuarie a.c. De exemplu, 
în cuprinsul acestora au fost prevă
zute o seamă de măsuri cu privire la 
buna gospodărire și Înfrumusețare a 
municipiului, cum ar fi : plantarea 
de pomi și garduri vii ; amenajarea 
traseelor turistice (străzile Republicii 
și Nicolae Bălcescu) și a zonelor 
verzi de la intrările principale in 
oraș ; amenajarea și plantarea unor 
terenuri (de la intersecția străzilor 
Republicii și Belloescu, de lingă 
oborul de vite, de la intersecția stră
zilor Sterian Dumbravă*și Pescari
lor etc.) ; degajarea molozului de pe 
unele terenuri în vederea cultivării 
lor ; repararea și revopsirea stațiilor 
de autobuz ; amenajarea locurilor de

țiilor de locatari la asemenea activi
tăți șl la asigurarea respectării nor
melor de conviețuire socială ș.a. Tot 
in acest context se înscrie și organi
zarea intilnirilor bilunare ale primu
lui-secretar cu administratorii aso
ciațiilor de locatari, imputerniciții 
consiliului popular care răspund de 
acestea și reprezentanții unității de 
gospodărie comunală și locativă.

Centrul de greutate al so
luționării problemelor sâ fie 
mutat în unitățile de bază. 
Evidențiind asemenea experiențe 
pozitive, preocuparea constantă a co
mitetului municipal de partid de a 
asigura o eficiență cît mai mare 
activității de primire a oamenilor 
muncii in audiență, nu putem pierde 
din vedere și unele neimpliniri, une
le neajunsuri ce mai persistă Încă în 
acest domeniu in unele unități din 
municipiu. Este vorba, în primul 
rînd. de faptul că multe din proble
mele pe care cetățenii le ridică la 
audiențe la diferite foruri de la ni
velul municipiului intră în sfera de 
atribuții ale conducerilor de 
și numai a lor. Bunăoară, 
mame încadrate Ia secția 
din cadrul Fabricii mixte de 
trie mică s-au adresat comitetului 
municipal de partid pentru că nu li 
s-a plătit ajutorul material acordat 
de stat prin lege mamelor cu mai 
multi copil. Tot din aceeași unitate, 
un grup de lucrători de la secția 
turnătorie s-a prezentat în audiență 
pentru că retribuirea lor nu se făcea 
în raport cu rezultatele 
prestate. De asemenea, 
municipal de partid, 
popular municipal li se 
multe cereri din partea

unități 
unele 

mobilă 
indus-

muncii 
comitetului 
consiliului 
adresează 

unor per-
Gheorqhe PARVAN 
Petru NECULA

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

tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
program de muncă șl acțiune re
voluționară

19,45 România In lume (color)
20,OS Copiii cintă patria șl partidul (co-

lor). Program muzlcal-ilterar-core- 
graflc

20,25 Invățămînt,. cercetare, producție 
(color)

20,45 Rolul familiei in societatea noas
tră (color)

21,05 Clnecluburlle — prezență activă tn 
munca polltico-educatlvă (color)

21,20 Univers, materie, viață. Emisiune 
de educație materlalist-ștllnțlflcă 
(color)

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

vre e a
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 17 martie (ora 29) — 20 martie 
(ora 20). tn țară : Vremea va fl caldă, 
mal ales în sudul șl estul țării. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros în re
giunile vestice, centrale și de nord.

unde, pe arii relativ extinse, vor cădea 
ploi care vor avea și caracter de aver
să, Însoțite șl de descărcări electrice 
șl izolate în restul teritoriului. Tn zo
nele deluroase, cantitățile de apă pot 
depăși, izolat. 10 litri pe metrul pătrat 
In 24 de ore. Vlntul va prezenta inten
sificări spre sflrșltul intervalului în 
nord-estul țării din sectorul nordic. 
Temperatura aerului va înregistra o 
ușoară scădere in ultima zl în nord- 
est.

rului II — sublinia to
varășul Ionel Volintiru. 
prim-secretar al Comitetu
lui U.T.C. București — 
reprezintă, in fapt, modul 
în care tinerii noștri in- 
tîmpină împlinirea a 40 de 
ani de la crearea organi
zației unice revoluționare 
a tineretului muncitor din 
patria noastră. Mai exact, 
întreaga acțiune, mobili- 
zînd toate sectoarele Ca
pitalei, a fost inițiată cu 
scopul de a marca, asa 
cum stă bine tinerel ge
nerații. prin fapte de mun
că deosebite, acest eveni
ment foarte important al

sl 
am 

la

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

„Steaua București — 
calificată de o manieră 

impresionantă"
Comentarii ale presei 

internaționale 
după sferturile de finală 

ale cupelor europene 
la fotbal

în comentariile pe marginea sfer
turilor de finală ale cupelor europe
ne de fotbal, corespondenții agenții
lor internaționale de presă mențio
nează succesul echipei Steaua Bucu
rești, care și-a reconfirmat valoareă 
internațională reușind să se califice 
în semifinalele „Cupei campionilor 
europeni" după ce a eliminat puter
nica formație suedeză I.F.K. Gote- 
borg.

Astfel. în comentariul agenției 
D.P.A. Hamburg se scrie, intre alte
le : „Fotbaliștii de la Steaua s-au 
calificat de o manieră impresionan
tă in .semifinalele „Cupei campioni
lor europeni", după ce au invins la 
București cu categoricul scor de 5—1 
formația I.F.K. Goteborg, anulînd 
astfel avantajul minim de un gol 
obținut de suedezi pe teren propriu".

Sub titlul „în meciul de la Bucu
rești. Steaua a strălucit din nou", co-

mentatorul agenției A.P.A. Viena 
elogiază jocul foarte bun prestat de 
echipa română, precum și eficacita
tea deosebită a atacanților săi.

Aceeași agenție inserează decla
rația antrenorului formației I.F.K. 
Goteborg, Kjell Pettersson, care a 
spus : „Dacă va juca in continuare 
a Șa cum a jucat astăzi, echipa Steaua 
București ar putea să ciștige trofeul, 
pe care și l-a mai adjudecat în urmă 
cu trei ani".

în semifinalele „Cupei campionilor | 
europeni" vor mai evolua formațiile 
Real Madrid, A.C. Milan și Gala ta - 
saray Istanbul.

Tragerea la sorți a meciurilor din 
semifinale se va efectua astăzi 
Geneva.

S.C. Bacău ; F.C. Jnter Sibiu — Di
namo București ; Gloria Buzău — 
F.C. Farul Constanța ; F.C.M. Bra
șov — 
Moreni 
Unirea Slobozia 
dea ; Armătura 
Bistrița.

Steaua București 
— Victoria 

— F.C. 
Zalău

Flacăra 
■București ; 
Bihor Ora- 
— Gloria

la

*
După prezentarea

teatre
• Teatrul Național (14 71 71„ sala Am
fiteatru) : Actorul — 18: (sala Ate
lier) : Idolul și ion Anapoda — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Lucian Samoilă — 
vioară. La pian : Adrian Stoica (Bach, 
Wieniawski, Brahms) — 17; (Ateneul 
Român) : Concert simfonic. Dirijor : 
Mircea Cristescu. Solistă : Jenny Abel 
(R.F.G.) — 18
• Opera Română (13 18 57) : Lacul 
lebedelor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Mam’zelle Nitouche — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Duel la Curte. Spectacol prezentat de 
Teatrul din Sf. Gheorghe
• Teatrul Mic (14 70 81) :
— 18.30
© Teatrul Foarte Mic 
Goethe mi-a spus — 19
© Teatrul 
Scaiul — 18 
gi Teatrul 
Maaheru) •; ...
Studio) : Complotul miliardarilor —• 
18,30
«i Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Vlena — 18; (sala

de comedie

— 18 
Cameristele

(14 09 05) :

(16 64 60) :

„Nottara" (59 31 03, sala
Micul infern — 18: (sala

Meciurile din optimile 
de finală ale ,,Cupei 
României" la fotbal

Ieri s-h efectuat tragerea la sorți 
a meciurilor din cadrul optimilor de 
finală ale „Cupei României" la 
fotbal, competiție ce se desfășoară 
sub genericul „Daciadei".

Iată programul jocurilor ce se vor 
disputa, la 6 iunie, pe terenuri neu
tre : C.F.R. Timișoara — Rapid 
București; Electromureș Tg. Mureș—

PATINAJ. 
programului 
perechi din 
mondiale de .
Paris conduce cuplul sovietic Eka
terina Gordeeva — Serghei Grinkov. 
Pe locurile următoare în clasament 
se află Cindy Landry — Lyndon Jo- 
hanston (Canada) și Peggy Schwartz 
— Alexander Koenig (R.D. Germa
nă).

BASCHET. O „Cupa cupelor" la 
baschet masculin a fost cucerită la 
actuala ediție de echipa Real Madrid, 
care. în finala disputată la Atena, a 
întrecut cu scorul de 117—113 (după 
prelungiri) formația italiană Snai- 
dero Caserta. Au asistat peste 14 000 
de spectatori. O La Moscova, în meci 
contind pentru turneul final al „Cu
pei campionilor europeni" la baschet 
masculin, echipa Jugoplastika Split 
a întrecut cu scorul de 91—77 (43—44) 
formația. Ț.S.K.A. Moscova.

©
original, în proba de 
cadrul Campionatelor 
patinaj artistic de la

Ciulești, 18 04 85) : Discuție țări mar
tori — 18
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Varietăți șl Moda >89 — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Spectacol extraor
dinar de cintece șl dansuri — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
David Copperfield — 9; Mary Poppins 
— 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Puiul — 10; Aventuri cu 
Scufița Roșie — 15; (sala Cosmonau- 
ților, 11 12 04) : Tigrlșorul Petre — 15
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Mobilă și durere — 18,30

cine a
• Vacanța cea mare: SCALA (11 03 72) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 11 ; 13; 15; 17: 19
• Fata Morgana : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• De ce are vulpea coadă : LIRA 
(317171) — 9; 11; 13: 15; 17; 19, COS
MOS (27'54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Hanul dintre dealuri : DRUMUL 
SĂRII (312813) — 15; 17; 19

• Expediția : FERENTARI (80 49 85)
— 14,30; 16,45; 19
• Miracolul : POPULAR (35 15 17) — 
15; 17,15; 19
• Secretul lui Nemesis : ARTA 
(21 31 86) — 15; 17; 19
• Mari regizori, mari actori: PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13: 15,15; 17,30; 19.43 
e Misiune specială : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 11 ; 13; 15; 17; 19
• Comedianta : LUMINA (14 74 16) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Aventurile lui Spas și Nell
11; 13, Sentință suspendată — 15; 17;
19 ; DOINA (16 35 38)
• Karel Gott : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Oricare fată iubește un băiat : 
SALA MICA A PALATULUI — 17,15; 
19,30, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Călătorie peste mări : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 18
« Cine ești, călărețul® 7 : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11: 13: 15: 17; 19
• Destin tragic : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,15; 14,30; 17; 19
• Moștenire cu bucluc : COTROCENI
(81 68 88) — 15; *------------- -----------
— 9; 12; 15; 18,
— 9: 12: 15; 18
A Secretul lut
(10 67 40)
• Zece
(83 50 15)
6» Unde
(35 04 66)

18. MIORIȚA (14 27 14) 
FLOREASCA (33 29 71)

Bachus : VIITORUL
— 14,45; 17; 19

negri mititel : CULTURAL
— 9; 12; 15; 18
este un „nofelet“7: AURORA
— 9; ti; 13; 15; 17; 19

9;



GENEVA

Pentru o abordare unitară 
a problemelor dezarmării

România se pronunță în favoarea unui program complex 
de dezarmare, în centrul căruia să se afle dezarmarea 

nucleară
GENEVA 16 (Agerpres). — Luind 

cuvintul in plenul Conferinței pen
tru dezarmare de la Geneva, repre
zentantul român a subliniat impor
tanta pe care tara noastră o acordă 
abordării unitare a dezarmării, rea
lizării unul program complex de 
dezarmare. în centrul căruia să se 
afle dezarmarea nucleară și trebuind 
să cuprindă, totodată, măsuri de 
eliminare a armelor chimice, a altor 
arme de distrugere in masă, precum 
și măsuri de reducere substanțială 
a armamentelor conventionale, a e- 
fectivelor și bugetelor militare.

A fost reiterat apelul la încetarea 
Imediată a tuturor experiențelor 
nucleare și trecerea la negocierea 
unui acord, cu participarea tuturor 
statelor, asupra opririi perfecționă
rii acestor arme. Continuarea expe
riențelor cu arma nucleară, a spus 
vorbitorul, conduce la o nouă cursă, 
calitativă, a armamentelor nucleare, 
ceea ce riscă să anuleze efectele re
ducerilor convenite sau in curs de 
negociere. .. Experiențele nucleare 
constituie cel mai sigur mijloc pen
tru pregătirea apariției unei noi ge
nerații de arme.

România nu a acceptat niciodată 
și nu acceptă legitimitatea armelor 
nucleare, indiferent de motivațiile 
pe care aceasta s-ar sprijini, tn 
evoluția recentă nu există nimic de 
natură să justifice o schimbare < de 
atitudine. Dimpotrivă, in lumina tu
turor evenimentelor petrecute, mo
nopolul unor țări asupra armelor 
nucleare și efortul unora dintre ele 
de a-1 menține și consolida apare ca 
și mai inacceptabil. După cum inac

ceptabil este ca în cadrul forului 
unic de negocieri multilaterale al 
O.N.U. — Conferința pen.ru dezar
mare — să nu se poată trece la 
dezbateri de fond și negocieri asu
pra problematicii nucleare.

Un proces efectiv de dezarmare 
trebuie să cuprindă în mod necesar, 
in primul rînd, examinarea, nego
cierea și realizarea unor măsuri e- 
fective de dezarmare nucleară. O 
responsabilitate deosebită în această 
privință revine U.R.S.S. și S.U.A., 
care trebuie să fie încurajate să-și 
intensifice eforturile lor bilaterale 
vizînd reducerea substanțială a ar
mamentelor nucleare. Ele însă nu 
pot și nu trebuie să se substituie 
eforturilor multilaterale, ale Confe
rinței pentru dezarmare, ale întregii 
comunități internaționale. Existen
ța armelor nucleare, efectele aces
tora, precum și efectele acordurilor 
asupra reducerii și eliminării lor 
privesc toate statele lumii.

în acest context, reprezentantul 
român a reamintit propunerea 
României privind realizarea unui 
Tratat universal de interzicere și 
eliminare totală, pe etape, a arme
lor nucleare, precum și referitor ia 
constituirea unui organism special 
cu participarea tuturor statelor nu
cleare, a celorlalte state, pentru ne
gocierea unui asemenea tratat. în 
acest context, s-au formulat consi
derente și propuneri privind rolul și 
responsabilitățile speciale ale confe
rinței pentru dezarmare in ceea ce 
privește negocierea și realizarea u- 
nor acorduri și măsuri concrete in 
domeniul dezarmării nucleare.

Extinderea colaborării interbalcanice 
-contribuție la crearea unui climat 

de încredere și destindere
Intervenția șefului delegației române la Conferința miniștrilor 

economiei și comerțului exterior din regiunea balcanică
ANKARA 16 (Agerpres). — în ca

drul lucrărilor Conferinței miniștrilor 
economiei și comerțului exterior din 
țările balcanice au luat cuvintul șefii 
delegațiilor din cele șase țări balca
nice. care au exprimat dorința și 
preocupările statelor respective de a 
promova și dezvolta schimburile co
merciale și cooperarea bi și multila
terală, de a găsi căile și mijloacele 
cele mai potrivite pentru a extinde și 
diversifica relațiile lor economice.

în intervenția sa. șeful delegației 
române, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le. loan Ungur, a subliniat că un 
climat de încredere și cooperare în 
Balcani poate fi realizat numai prin- 
tr-o cooperare activă între toate ță
rile din regiune, bazată pe principii
le egalității în drepturi, respectului 
independenței și suveranității națio
nale. avantajului reciproc, nerecurge- 
rii la forță-sau la amenințarea cu for
ța. soluționării tuturor problemelor li
tigioase exclusiv pe cale pașnică, prin 
negocieri.

Vorbitorul a relevat, totodată, că 
dezvoltarea schimburilor economice 
și comerciale oferă posibilități largi 
pentru o cooperare mai intensă și o 
participare mai activă a statelor din 
Balcani la diviziunea internațională 
a muncii și la schimbul internațional

de valori. România — a spus el — 
întreține relații economice și comer
ciale cu toate statele balcanice, un 
rol deosebit în dezvoltarea acestora 
avîndu-1 întîlnirile la nivel înalt și 
înțelegerile convenite cu aceste prile
juri.

Ministrul român a evidențiat că 
există importante rezerve care pot 
fi valorificate, că este necesar să se 
intensifice eforturile pentru folosirea, 
într-o măsură și mai mare, a avanta
jelor oferite de potențialul actual al 
economiilor țărilor balcanice, de a- 
proplerea geografică. prin dezvol
tarea schimburilor comerciale și a 
cooperării în ramuri de vîrf în toate 
domeniile de interes reciproc.

Lucrările conferinței s-au încheiat 
joi.

Șefii delegațiilor participante au 
fost primiți de primul-minlstru al 
Republicii Turcia, Turgut Ozal.

în documentul convenit la înche
ierea lucrărilor conferinței, cele 
șase țări balcanice și-au afirmat 
hotărîrea de a promova și diversi
fica schimburile comerciale și coo
perarea economică, de a dezvolta 
dialogul și formele de conlucrare, 
in vederea statornicirii în această 
regiune a unor raporturi de colabo
rare, înțelegere și bună vecinătate.

Agravarea situației social-economice 
în țările lumii a treia 

Un raport al O.N.U.

Adunarea R.S.F. Iugoslavia a aprobat 
componența noului guvern federal

BELGRAD 16 (Agerpres). — Cele 
două camere' ale Adunării R.S.F. 
Iugoslavia au aprobat lista noului 
Consiliu Executiv (guvernul) Fede
ral prezentată de premierul Ante 
Markovici. Ca vicepreședinți ai Con
siliului Executiv Federal au fost a- 
leși Aleksandar Mitrovici și Jivko 
Pregl, iar principalele portofolii au

fost atribuite Iui Budimir Loncear 
(afacerile externe). Veliko Kadievici 
(apărare). Branko Zekan (finanțe). 
Lista noului guvern cuprinde 19 
membri.

Ante Markovici a prezentat, de 
asemenea, programul noului gu
vern.

ORIENTUL MIJLOCIU
La 22 martie va fi reluat dia'ogul între S.U.A. și Organizata 

pentru Eliberarea Palestinei
TUNIS 16 (Agerpres). — Dialogul 

dintre Organizația pentru Elibera
rea Palestinei șl Ș.U.A. va fi reluat 
la 22 martie, la Tunis, a precizat 
președintele Comitetului Executiv 
al O.E.P.. Yasser Arafat. într-o de
clarație făcută presei la Tunis, in
formează agenția A.D.N.

Precedenta întilnirș a avut loc 
anul trecut la 16 decembrie.

WASHINGTON 16 (Agerpres).' — 
Ministrul de externe al Israelului, 
Moshe Arens, a respins, din nou, 
angajarea unui dialog direct cu Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei. Arens a reafirmat poziția Israe
lului, într-o conferință de presă la 
Washington, după ce a fost primit 
de președinte’e George Bush și a 
avut convorbiri cu secretarul de 
stat, James Baker, și alte oficialități 
americane.

Inflația în țările O. E. C. D.
PARIS 16 (Agerpres). — în țările 

membre ale Organizației pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.) s-a Înregistrat. în luna 
ianuarie a acestui an. o nouă creș
tere de prețuri — cu 0,5. la sută 
fată de decembrie anul trecut, po
trivit cifrelor oficiale date publicită
ții la Paris de organizație. Cele mai 
ridicate rate inflaționiste s-au sem
nalat în R.F. Germania (1.1 la sută).

urmată de Italia (0,8 la sută), de 
S.U.A. (0,5 la sută) și Franța (0,4 la 
sută). Media luhară a creșterilor de 
preturi in cele 12 țări ale Pieței co
mune a fost, in ianuarie, de 0,7 la 
sută, cea mai ridicată din perioada 
februarie 1988—ianuarie 1989.

Pe totalul O.E.C.D., rata anuală a 
inflației a fost. în,ianuarie, de 4,7 la 
sută.

AGENȚIILE DE PRESĂ

TRANSMIT;
CENTENARUL EMINESCU IN ' 

■ PORTUGALIA. La Universitatea . 
I din Lisabona — lectoratul de limbă I 
• fi cultură română — a avut loc o ■ 

manifestare dedicată centenarului 
I Mihai Eminescu. Au fost evocate I

viafa și opera marelui poet. De | 
asemenea, s-au citit poezii in limba 

I română și în versiune portugheză. .
CONTACTE CHINO-KUWEI- *

TIENE. Emirul Kuweitului, șei- 
Icul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber AI- I

Sabah, l-a primit pe Tian Jiyun, | 
vicepremier al Consiliului de Stat 

Ial R.F. Chineze, aflat în Kuweit I
în cadrul unui turneu in regiune. I 
A avut loc un schimb de vederi 1 

I asupra situației din zona Golfu- .
lui și a altor probleme internațio- I 
nale, asupra perspectivelor relații- I 
lor bilaterale.

CONVORBIRI SUEDEZO-LAO- I
ȚIENE. La Vientiane au avut loc 1 

I convorbiri între Phao Bounaphone, ■
ministrul comerțului exterior și re- I 
lațiilor economice internaționale, și ' 
Lena Hjelm-Wallen, ministrul 

] suedez al cooperării și ajutorului I 
I centru dezvoltare. Au fost aborda- I

te cu acest prilej modalitățile de

I promovare a relațiilor prietenești i 
de extindere a colaborării econo- I 
mice dintre cele două țări, în con- '

I textul eforturilor proprii ale R.D.P. .
Laos de angajare pe calea progre- I 
sului economic și social.

*

*

i

*

*

împotriva folosirii descoperirilor științifice 
la perfecționarea mijloacelor 

de distrugere în masă
BONN 16 (Agerpres). — încetarea 

cursei înarmărilor nucleare și con
tinuarea procesului de dezarmare 
constituie imperative de prim ordin 
ale contemporaneității, se arată in
tr-o rezoluție adoptată de Societa
tea germană de fizică (D.P.G.), la o 
conferință recent Încheiată la Bonn. 
Potrivit agenției A.D.N., în docu
ment se cere guvernului vest-ger- 
man de a face totul pentru a con
tribui la progresul negocierilor de 
dezarmare și de a evita orice măsu-

ră care ar putea îngreuna procesul 
de reducere a armamentelor. în
ceput prin eliminarea rachetelor 
nucleare cu rază medie și mai scur
tă de acțiune. Fizicienii vest-ger- 
mani se pronunță, totodată, în fa
voarea creării premiselor politice 1 
necesare pentru a se exclude pen- ’ 
tru totdeauna posibilitatea utilizării 
abuzive a tehnicilor și metodelor 
descoperite de știință în scopul per
fecționării mijloacelor de nimicire 
in masă.

| ÎNȚELEGERE PRIVIND SENA- I 
TUL BERLINULUI OCCIDEN
TAL. Partidul Social-Democrat 1 

. (P.S.D.) și Lista Alternativă . 
I (A.L.) au definitivat înțelegerea I 
• privind formarea unui guvern (se- ■ 

nat) de coaliție în Berlinul occi- 
I dental. Acordul prevede ca Berii- I

nul occidental să-și aducă o con- | 
tributie proprie la procesul destin-

Iderii și un rol activ în dialogul ■ 
Est-Vest. Pe plan intern, accentul I 
este pus pe necesitatea adoptării ' 
unor măsuri de combatere a infla-

I ției și a lipsei de locuințe.
PROPUNERE A PREȘEDINTE-

I LUI AFGANISTANULUI. Preșe- | 
I dintele Najibullah a adresat pre- 
' ședintelui Republicii Zimbabwe,

I Robert Mugabe, președinte in .
exercițiu al mișcării de nealiniere, 
un mesaj in care este exprimată I 
îngrijorarea față de situația crea- 

Ită in Afganistan și se propune |
convocarea unei sesiuni a Birou- I 
lui de coordonare al mișcării de ' 

I nealiniere pentru a lua în discu
ție această situație.

ÎN PERSPECTIVA JUBILEULUI 
. DESCOPERIRII AMERICII. Or- i 
I ganizația Națiunilor Unite pentru I 
1 Educație, Știință și Cultură • 

(UNESCO) a adoptat un amplu 
I program de acțiuni consacrate I 
I marcării împlinirii în 1992 a 500 de | 

ani de la descoperirea Americii de 
I către Cristofor Columb. Printre o- |

biectivele pe care și le-a propus 
UNESCO în acest scop figurează 

I studierea repercusiunilor pe care
le-au avut marile transformări in- I 
registrate în cele cinci secole a- • 
supra diferitelor culturi ale lumii 

Iși in special asupra culturilor in- I
digene din America.

Crearea Grupului 0. N. U. pentru America Centrală
Cele cinci țări au acceptat trimiterea de observatori militari 

ai Națiunilor Unite in regiune

VIENA 16 (Agerpres). — Situația 
social-economică a majorității țări
lor in curs de dezvoltare s-a înrău
tățit simțitor in cursul anilor '80, se 
relevă intr-un raport al O.N.U. pri
vind situația socială a lumii in anul 
1989, dat publicității la Vlena și 
citat de agenția A.D.N. Potrivit do
cumentului, în Africa șl America 
Latină veniturile pe locuitor au 
stagnat sau s-au redus, sărăcia și 
malnutriția afectînd numeroase re
giuni ale lumii. Una dintre princi
palele cauze ale acestei situații este 
agravarea crizei datoriilor. în timp 
ce noile credite au devenit tot mai 
rare, serviciul datoriei a avut drept 
consecință un transfer de resurse 
din țările debitoare.

Totodată, documentul constată că 
în Europa occidentală șomajul se 
menține in continuare la o cotă ridi-- 
cată, fiind afectați in special femei

le și tineretul, ceea ce a făcut să 
apară noi forme ale sărăciei.

CARACAS 16 (Agerpres). — în ca
pitala Venezuelei a fost anunțată 
crearea unei „Comisii guvernamen
tale pentru coordonarea planului de 
eradicare a sărăciei" — relatează a- 
gentia Efe. Comisia este condusă de 
ministrul muncii.

într-o alocuțiune radiotelevizată, 
președintele Venezuelei, Carlos An
dres Perez, a arătat că. pînă în pre
zent, măsurile adoptate împotriva să
răciei au avut o eficiență redusă și 
fondurile alocate în acest scop au fost 
prost administrate. Șeful statului ve- 
nezuelean a precizat că se are în 
vedere o coordonare a tuturor ficțiu
nilor preconizate de guvern pentru 
combaterea fenomenului malnutriției, 
inclusiv cu participarea și a secto
rului particular al economiei națio
nale.

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— Reprezentanții la nivel guverna
mental ai celor cinci republici cei- 
troamericane — Costa Rica. Nicara
gua. Salvador. Honduras si Guate
mala — reuniți la sediul Națiunilor 
Unite din New York — au acceptat 
propunerea O.N.U. privind trimiterea 
unui grup de observatori militari în 
regiune în vederea verificării înfăp
tuirii prevederilor acordurilor „Esqui- 
polas II". de pace in America Cen

trală — transmite agenția Efe. Dele
gațiile prezente la reuniune au 
aprobat un document de lucru 
elaborat de o comisie tehn'că. prin 
care se stabilește crearea Grupului 
O.N.U. pentru America Centrală 
(O.N.U.C.A.).

Documentul urmează să fie ratifi
cat de miniștrii de externe ai celor 
cinci țări centroamericane. care se 
vor reuni în zilele de 29—30 martie, 
în Costa Rica.

Noi ciocniri armate în Salvador
MANAGUA 16 (Agerpres). — De

tașamente ale frontului Farabundo 
Marți pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) din Salvador au atacat. în 
ultimele 24 de ore, pozițiile deținute 
de trupele trimise împotriva lor în 
preajma localităților Concepcion 
Quetzaltepeque. San Francisco Mora- 
zan și San Rafael,( precum și o cazar

mă militară din departamentul Cha- 
latenango din nordul țării — rela
tează agenția cubaneză Prensa La
tina, citind surse locale.

Simultan au avut loc ciocniri între 
forțele insurgente și armată la Te- 
jutla, unde au fost scoși din luptă 
13 militari.

Mișcarea pacifistă din Austria în favoarea 
„opțiuni zero”
meniul dezarmării trebuie să 
numere reducerea drastică a 
melor convenționale și forțelor 
mate din Europa și eliminarea 
turor structurilor militare ofensi- 
vej’sMișcarea austriacă pentru pace 
se pronunță, de asemenea, pentru 1 
reducerea cu 50 la sută a armelor ’ 
nucleare strategice, interzicerea \ 
totală a armelor chimice și înche- l 
ierea unui tratat cuprinzător de / 
interzicere a experiențelor nu- 1 
cleare.

celei de-a treia
VIENA 16 (Agerpres). — La Vie- 

na a fost dat publicității un apel 
. al mișcării pentru pace din Aus- 
ț tria in perspectiva campaniei de 

primăvară a organizațiilor antirăz
boinice. în document se relevă ne
cesitatea realizării unei a treia 
„opțiuni zero", prin care să.fie eli
minate și rachetele nucleare cu 
rază scurtă de acțiune de pe con
tinent și se respinge categoric 
ideea modernizării acestei ca’ego- 
rii de arme. Totodată, se arată că 
printre direcțiile de acțiune in do-

**
*L

se 
ar- 
ar- 
tu-

Sindicatele britanice critică reducerea 
alocațiilor bugetare in sectorul social

LONDRA 16 (Agerpres). — Lideri 
ai Congresului sindicatelor britanice 
(T.U.C.) au criticat sever noile redu
ceri ale alocațiilor bugetare rezervate 
sectorului social al Marii Britanii în 
proiectul de buget pentru anul fiscal 
1989—1990, prezentat recent de minis
trul de finanțe, Nigel Lawson. Secre
tarul general al T.U.C.. Norman 
Willis, a denunțat mai cu seama re
ducerile preconizate pentru domeniul 
serviciilor medicale și al serviciilor 
publice și municipale —, precizează 
agenția A.D.N.

Potrivit experților, proiectul de bu
get menționat urmărește să ducă la 
controlarea inflației (care are din 
nou tendințe de creștere), prin în
cetinirea creșterii economice ; dar a- 
ceastă strategie nu este de natură 
să contribuie la crearea de noi locuri 
de muncă și la reducerea șomajului, 
care se menține la nivelul a peste 
două milioane de persoane. Pe de altă 
parte, se prevede că balanța de plăți 
va consemna în noul exercițiu finan
ciar un deficit de 14,5 miliarde lire 
sterline, similar celui din 1988.

PERU : Program guvernamental de combatere 
a violenței

LIMA 16 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Lima, primul mi
nistru peruan, Armando Villanueva, 
s-a pronunțat pentru măsuri ferme 
împotriva acțiunilor cu caracter tero
rist din țară — relatează agenția 
Prensa Latina. El a arătat că guver
nul a elaborat un program pe ter

men lung de combatere a violenței 
interne și a făcut apel la toate sec
toarele sociale să-și aducă o contri
buție sporită în direcția amintită. Pri
mul ministru a menționat că se au 
în vedere. între altele, noi măsuri 
pentru' redresarea social-economică a 
tării.

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE

Destine în derivă
UN STRIGĂT LUCID: SALVAȚI COPILĂRIA!

Actuala situație a copiilor și tineretului din țările capitaliste, gravele 
fenomene economico-sociale ce marchează condiția lor umană preocupă 
intr-o măsură din ce in ce mai mare opinia publică din statele respec
tive. Este vorba de lipsa posibilităților de întreținere a copiilor în grădi
nițe și școli, de climatul de violență, care compromite perspectivele tine
relor vlăstare, de indiferența autorităților sau în cel mai bun caz de ine
ficienta măsurilor adoptate pentru ameliorarea situației tinerei generații.

Intre cauzele tuturor dramelor care afectează viața copiilor și tineri
lor din țările respective, forurile naționale de specialitate, Inclusiv orga
nizații și asociații de psihologi, sociologi, medici, pedagogi, evidențiază 
consecințele decurgînd din racilele de fond ale însuși sistemului capi
talist, bazat pe exploatare și inegalitate.

In ultima vreme, presa americană lansează tot mai multe semnale 
de alarmă în legătură cu situația copiilor și adolescenților din S.U.A. 
Îngrijorarea privește nu numai soarta copiilor din familiile săracilor, al 
căror număr a atins anul trecut 5 milioane, sporind cu 1,6 milioane față 
de 1979. Alcoolismul, consumul de droguri, violența și criminalitatea ii 
amenință și pe copiii multor familii înstărite. Deși sînt în curs de apli
care o serie de programe de ajutorare a adolescenților, acestea au pe 
ansamblu up efect insuficient In țară se întărește convingerea că pentru 
a rezolva problema trebuie să fie lichidată sărăcia, întărită familia șl 
activizată opinia publică.

Semnificativ pentru stările de lucruri existente este și articolul de 
față, apărut în revista americană „U. S. NEWS AND WORLD REPORT , 
sub titlul „Ora copiilor**. Acestei teme ii este dedicată și coperta re
vistei, conținînd sugestiva fotografie (reprodusă alăturat), cu titlul „Sal
vați copiii** și avind subtitlul: „Prea multe promisiuni, prea puțin ajutor**. 
Redăm articolul amintit în formă prescurtată.

Victime ale sărăciei 
și indiferenței

în timpul campaniei electorale 
de anul trecut, nu o dată se părea 
că problema copiilor este una din 
cele principale aflate la ordinea 
zilei in țară. Ambii candidați la 
președinție s-au lăsat cu plăcere 
fotograflațf și televizați în timp 
ce vizitau școli și grădinițe de co
pii. Michael Dukakis i-a numit pe 
copii „bucuria noastră, viitorul 
nostru" și a vorbit despre „noile 
probleme serioase ce stau In fata 
familiei americane". George Bush 
asigura că lui „nu-i dă pace gin- 
dul despre viața copiilor din co
cioabele orașelor". EI mai spunea 
că „despre caracterul națiunii se 
poate judeca după felul în care 
ne îngrijim de copiii noștri".

Dacă este așa. atunci caracterul 
națiunii americane are evidentă 
nevoie de întărire. Anual. 40 000 
de copii din S.U.A. mor ca urmare 
a unei îngrijiri prenatale și post- 
natale insuficiente. Acesta este 
cel mai inalt nivel al mortalității 
infantile în rîndul a 19 țări dez

voltate. Din cei ce reușesc să su
praviețuiască. fiecare al cincilea 
trăiește în condiții de sărăcie. 
Datele unor cercetări publicate nu 
de mult de Institutul pentru stu
dierea problemelor orașelor arată 
că numărul copiilor care trăiesc 
in condiții, de sărăcie în S.U.A. 
este procentual de 2—3 ori mai 
mare decit în majoritatea celor
lalte țări dezvoltate, unde copiilor 
11 se acordă, de regulă, un ajutor 
mai substanțial.

Dar nu numai copiilor din, fa
milii sărace le este greu. Numărul 
cazurilor de maltratare a copiilor, 
de lipsă a grijii părintești a cres
cut mult în ultimele două decenii 
în toate straturile societății. în fața 
copiilor se ridică probleme la care 
mamele și tatii lor nici nu se gin- 
deau : școlile ajunse in stare de 
decădere, lipsa de supraveghere a 
copilului în timp ce părinții se 
află la serviciu, sporirea vertigi
noasă a taxelor în colegii, consu
mul de droguri. Adolescenții sau 
adolescentele de astăzi au mult 
mai mari șanse să crească în fa
milie cu numai unul din părinți si 
chiar să se sinucidă.

în America, de prea multe ori 
s-a întimplat ca, după campania 
electorală, după ce au fost închise 
circumscripțiile de votare. copiii 
să fie practic uitați. Pentru a afla 
chiar de la ei care le este situația, 
revista „U.S. News and World Re
port" șl-a trimis reporterii în ace
leași grădinițe și școli pe care 
le-au vizitat candidatii.

Copilărie la școala 
violenței

Școala nr. 146 din New York. 
Ea este situată in partea de răsă
rit a cart’erului Harlem, zonă lo
cuită de săraci și cuprinsă în pro
gramul destinat să-i ajute pe cei 
ce învață cu sprijin bănesc atit din 
partea municipalității, cit și a 
unor firme private. Dar studiul 
nu e deloc lucrul la care copiii de 
aici se gîndesc cel mai mult

Milka Rios. în vîrstă de zece 
ani. elevă in clasa a V-a. trăiește 
împreună cu bunicii, cărora le 
spune „mamă" și „tată". Fetița 
este alarmată de atmosfera din 
zonă. „Peste tot sînt criminali" — 
spune ea. adăugind că se teme să 
nu i se întîmple ceva bunicului 
el, care pleacă la muncă la ora 4 
dimineața, că ii este frică și de 
ceea ce 1 s-ar putea întîmpla ei 
însăși. „Nu mă joc pe stradă, 
mi-e teamă să nu fiu răpită", tine 
să ne spună fetița.

Floyd Knowles, un copil de 12 
ani de la aceeași școală, trăiește 
împreună cu mama sa. cu sora si 
cu un frate, cu un unchi, o mă
tușă. doi verișori și bunica. Nouă 
persoane într-un apartament. „Nu 
pot să aud că cineva a fost omo- 
rît. Mi-e teamă pentru familia 
noastră", spune băiatul. Un prie
ten al său. Khartrell Reid. se te
me pentru mama lui. care lu
crează în Brooklyn si se întoarce 
acasă cu metroul. După sousele 
sale, de cealaltă parte a străzii „e 
plin de drogați și veșnic se aud 
împușcături".

Pe un perete al vestibulului școlii 
„George Washington" din Los An
geles se află o placă cu numele a 
500 de școlari, ale rudelor și prie
tenilor lor. care în ultimii nouă 
ani au căzut jertfe bandelor ce 
operează in zonă. Anul trecut. 
Sandra Deas, elevă în vîrstă de

17 ani. un timp s-a temut să 
meargă la școală. Trei băieți au 
fost împușcați în apropiere, in 
fața caselor lor. multi alții au ni
merit in schimbul de focuri dintre 
bande.

Samantha Craitny a frecventat 
cîndva grădinița „Cristopher Hou
se" din Chicago. Dar asta a fost 
demult. Cind ea a împlinit 15 ani. 
a fost arestată pentru că a fost 
găsită cu droguri și au trimis-o la 
o școală de reeducare. Acum fata 
are 17 ani și știe prea bine ce 
viitor o așteaptă. în timpul verii, 
ea a observat creșterea puternică 
a numărului de adolescenți lipsiți 
de adăpost la Chicago : „Ei au 
umplut străzile. Părinții îi alungă 
de acasă și nu au unde merge".

Joey Farar, în vîrstă de șase ani, 
face colecție de monezi. Mama sa 
spune că este „obsedat de bani", 
și Joey nu neagă. Vreau să fiu 
bogat, spune el. Lucru de ințeles. 
Scurta viață a lui Joey s-a petre
cut sub linia nivelului de sără
cie. N-a fost niciodată într-o va
canță undeva în afara orașului. 
Pe la începutul anului 1988. Cyn
thia Farar. mama iul Joey, a 
ajuns să ceară de mincare de la 
instituțiile de asistență socială. Fe
meia abia reușește să o scoată la 
capăt. Deși învățătoare calificată, 
ea lucrează ca secretară. Trei 
sferturi din salariul ei este înghi
țit de chirie și de taxa de grădi
niță pentru Joey.

„Aripi retezate” 
de inegalitățile sociale

Foarte mulți copii sînt preocu
pați de unde să facă rost de bani 
pentru a putea frecventa colegiul. 
Larry, care în privința notelor 
obținute este al șaptelea in 
seria sa de 308 elevi. s-ar 
putea totuși să nu meargă la 
colegiu. „Este greu de obținut 
ajutorul financiar". Deși pă
rinții lui au economisit ceva 
bani, el se teme că. in cel mai bun 
caz. ii vor ajunge doar lui. dar nu 
și surorii și fratelui său.

Prietenul său Brian, elev pe lo
cul al treilea la învățătură și 
care muncește 30—35 ore săptă- 
minal la o brutărie, tot grija ba
nilor o are. „Colegiul este un pri
vilegiu. nu un drept", spune el. 
arătindu-se revoltat de condițiile

de trai și de perspectivele lui și 
ale lui Larry. „Dacă ești bun la 
carte, zice el, dacă intr-adevăr 
vrei să te ții de școală, ar trebui 
să poți face aceasta". Sinuciderea, 
arată Brian, nu este niciodată 
prea departe de gindul prietenilor 
săi. „Adulții trăiesc sub presiunea 
muncii, a familiei, a facturilor ce 
trebuie achitate. Copiii simt și ei 
tot felul de presiuni fizice și emo
ționale.

Copiii de la această școală vin 
din familii, pare, potrivit directo
rului. sint „bune și muncitoare". 
Mulți așteaptă ca școala să le 
ofere posibilitatea unui statut so
cial. Carmen Saez. de 10 ani. se 
teme pentru părinții ei care lu
crează la o companie aflată în 
perspectivă de a-și închide por
țile din lipsă de contracte.

Poate oare guvernul să-i ajute 
pe copiii ajunși în dificultate ? 
Oficial se spune că da. Dar în 
timp ce. în scopuri electorale, s-a 
bătut multă monedă pe tema bu
nelor intenții privind alocarea de 
mijloace destinate copiilor. pro
gramele federale menite să ajute 
adolescenților săraci, sau ajunși in 
situație grea sînt departe de a-și 
atinge scopurile.

Un răspuns simplu la întrebarea 
de ce programele destinate pro
blemei copiilor sint „amputa
te" poate fi găsit în holul 
de Ia intrarea în sala de șe
dințe a puternicei comisii finan
ciare a Senatului. Cind se discută 
reforma fiscală, holul este plin de 
exponenți ai „lobby“-ului impozite
lor. Dar cind comisia examinează 
problema copiilor flămînzi. mulți
mea de agenti șireți. disnunînd de 
alocații mari pentru cheltuieli de 
reprezentare, rămine acasă. în oc
tombrie anul trecut. Senatul a 
avut posibilitatea să voteze pentru 
două importante probleme juridi
ce referitoare la interesele copi
ilor : proiectul de lege privind su
pravegherea copiilor, care lărgea 
și reglementa problemele organi
zării grădinițelor de copil și. tot
odată, modestul proiect care per
mite părinților să-și ia concediu 
fără plată cu o durată pină la 
zece săptămîni în caz de naștere, 
înfiere sau de îmbolnăvire gravă 
a copilului. Cu sprijinul' „lobby"- 
iștilor. care apără interese'e com
paniilor particu'are. senatorii repu
blicani au. reușit să împiedice vo
tarea ambelor proiecte — scrie re
vista.

, PROGRAM DE COLABORARE . 
ÎNTRE CUBA ȘI BURKINA FASO.

I Guvernele celor două țări au în- I 
cheiat un acord de colaborare in

I diverse domenii pentru perioada I 
1989—1991. La încheierea docu- | 
mentului, care include și asisten-

Iță tehnică sau informațională re- ■ 
ciprocă, cele două părți au expri
mat voința politică de a acționa ' 
pentru dezvoltarea relațiilor bilate-

I rale.
DECES. La Geneva a încetat din 

I viață, in vîrstă de 83 de ani, Jean
Vincent, președintele de onoare, 
unul din fondatorii Partidului El- I 
vețian al Muncii.

NOUL PREȘEDINTE AL CON- 
1 SIBIULUI NAȚIONAL AL PAR- 1 
. TIDULUI DEMOCRAT-CREȘTIN .

ITALIAN este Ciriaco de Mita, I 
I care il înlocuiește în această func- | 

tie pe Arnaldo Forlani, devenit

I secretar general al partidului la i 
recentul congres al P.D.C. Ciriaco I 
de Mita, care este și prim-ministru

Ial guvernului de coaliție penta- 
partită, a deținut pînă la congre- I 
sul democrat-creștin funcția de se- I 
cretar general al P.D.C.

ACORD JAPONO-AMERICAN
ÎN DOMENIUL COSMIC. Japonia 1

Ia încheiat cu N.A.S.A. un acord 
de participare la crearea unei sta
ții cosmice internaționale. Con- I 
form ințelegeril realizate, Japonia

Iva lansa pe o orbită circumteres- | 
tră un modul destinat, între alte- | 
le, puneți! la punct a tehnologiei

Ide producție a unor materiale noi. ■ 
începerea exploatării acestei stații I 
este stabilită pentru anul 1998, a 1

I anunțat un purtător de cuvint al
Ministerului nipon de Externe, care I 
a subliniat că stația va fi utili- | 
zată exclusiv in scopuri pașnice.

CEL MAI MARE POD DIN I 
1 BANGLADESH. Președintele R.P. ' 
I Bangladesh, Hussain Mohammad

Ershad, a inaugurat cel mai mare I 
pod al țării, construit peste riui I 
Buriganga. in zona de sud-vest a

I capitalei Dhaka. Avind lungimea I 
de 847,22 m și lățimea de 17,6 m, 
noul pod dispune de patru benz’. 1

Ide circulație, facilitind legăturile . 
capitalei cu alte localități, mai I 
ales cu portul Khulna. Podul, al I 
cărui cost este de 34 milioane do-

I lari, a fost terminat cu 14 luni I 
I înainte de t.ermen.
. CREȘTEREA OPOZIȚIEI CON- . 

SERVATOARE ÎN SPANIA. Par-
1 tidul Liberal Spaniol a decis să se ' 

încorporeze principalei formațiuni
I d? opoziție din Spania — Parti- I 
| dul Popular (conservator). Hotă- | 

rirea a fost luată la congresul ex-

Itraordinar al acestei grupări poli- i 
tice. care a avut loc zilele trecute 
la Madrid. 1

| MANEVRE MILITARE. Circa i
J 5 000 de militari din S.U.A.. Marea

Britanie. Canada și Australia par-

Iticipă la manevre comune in sta
tul american California. Ducă cum I 
a declarat un reprezentant al Pen- I 
tagonului. manevrele se vo- des- 

f fășura pe parcursul a 1? zile.
POPULAȚIA TANZANIEI a ■-

• juns la 23 170 000 de locuitori, do- . 
I trivit datelor prelim'nare rezulta- I 

te din recenstmintul pooulatiei din I
. septembrie 1988, publicat la Dar es 
I Salaam.
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