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In spiritul sarcinilor subliniate la ședința 

Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R.

uii

-

Zilele acestea, in Capitală, a fost dat in folosință un nou ansamblu de locuințeFoto : S. Cristian
cdmpelentă, disciplină, răspundere Înalta conștiință revoluționari,

IN GOSPODĂRIREA MIJLOACELOR MATERIAL!întrunit sub președinția tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a abordat intr-un spirit de înaltă exigență partinică modul în care se acționează pentru realizarea exemplară a programului de dezvoltare economico-socială a țării, pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor fundamentale stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului. Această preocupare statornică a conducerii partidului, a secretarului său general pentru urmărirea îndeaproape a întregii activități economice, a problemelor complexe pe care le ridică munca productivă, activitatea practică pentru aplicarea principiilor autocondu- cerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare capătă o importanță deosebită dacă avem în vedere uriașul potențial productiv de care dispune în prezent economia națională, cerința de a-1 valorifica deplin in strinsă concordanță cu exigențele revoluției tehnico-științi- fice, cu obiectivele progresului general al tării.Așa cum rezultă din analiza pe bază de bilanț a rezultatelor obținute pe ansamblul economiei naționale, formarea și utilizarea resurselor financiare in anul 1988. efectuată in ședința Comitetului Politic Executiv, forțele de producție au cunoscut o continuă creștere, s-a accentuat procesul de dezvoltare intensivă și modernizare a tuturor ramurilor economiei naționale. De asemenea, au fost înregistrate succese deosebite în domeniile cercetării științifice, învățămîntului și culturii, care și-au adus o contribuție de seamă la progresul multilateral al patriei. In perioada amțntită s-atr asigurat stabilitatea prețurilor, o circulație bănească sănătoasă, consolidarea valutei naționale, echilibrul bugetar și financiar. Rezultatei^ întregii activități economice desfășurate în anul 19J38 se regăsesc în faptul că avuția națională a crescut cu 4,4 la sută față de 1987, ridicîn- du-se la 5 177,5 miliarde Iei, din care fondurile fixe reprezintă 3 367,7 miliarde Iei.De bună seamă, sporirea forței economice a țării, a venitului național a asigurat resursele necesare pentru ridicarea în continuare a nivelului de trai material șl spiritual
Ce înseamnă de fapt modernizarea în zootehnie ?Rîndurile ce urmează sînt pentru uzul celor care n-au participat și care probabil trebuiau să participe la schimbul de experiență ce a avut loc la complexul zootehnic al I.A.S. Panciu, cit și pentru cei care au participat și care probabil n-au reușit să descifreze în timpul prea scurt consacrat vizitei mecanismul complex al experienței cîștigate aici.Nu căutăm metafore, pentru că experiența concretă existentă aici nu are nevoie să fie îmbrăcată in „metafore" spre a fi înțeleasă, dar una se impune de la sine i cei din conducerea I.A.S. Panciu și lucrătorii din complexul zootehnic sint ca un stup de albine. Ei au străbătut, pe parcursul cîtorva ani, mii de kilometri, au vizitat foarte multe unități zootehnice din țară, culegînd, oriunde au găsit o floare a experienței bune, polenul de care aveau nevoie. Ceea ce există aici, la Panciu, ca experiență, ca eficiență în activitatea complexului zootehnic este fără exagerare rezultatul unei munci de culegere migăloasă a celor mai bune soluții constructive, tehnologii de creștere și furajare a animalelor cu cea mai ridicată utilitate practică. Fapt este că la această dată complexul de ingrășare a tineretului taurin de la I.A.S. Panciu, din punct de vedere constructiv se caracterizează printr-o funcționalitate care are la bază tot (sau cel puțin aproape tot) ce s-a realizat mai practic și mai eficient in zootehnia noastră, iar din punct de vedere al organizării producției zootehnice în ansamblul său el poate oferi soluții deosebit de utile pentru orice unitate similară, soluții care au marea calitate de a fi la îndemîna oricărei unități zootehnice. Cu o singură condiție : ca fiecare zootehnist să dea dovadă de acea pasiune pentru nou de care au dat dovadă toți cei care intr-un fel sau altul au contribuit la redresarea economică a complexului zootehnic de la Panciu, complex socotit piriă cu cîțiva ani în urmă fără nici o șansă de revitalizare.Ii cerem directorului I.A.S. Panciu. tovarășul Gheorghe Plopeșanu, să rememoreze drumul parcurs de la starea de ineficientă la beneficiile de acum și să explice, inginerește, tot ce s-a făcut pentru a ajunge la nivelul de astăzi.— Complexul zootehnic a fost preluat în anul 1979 de la o unitate agricolă de stat vecină, fiindu-ne alipit mai mult din considerente strict financial e, în sensul că noi puteam acoperi pierderile mari pe care le înregistra acesta pe seama beneficiilor obținute din activitatea viticolă.— Vă aduceți aminte că socoteați atunci că este o adevărată pacoste pentru unitatea pe care o conduceți? 

al întregului popor, realizările din 1988 constituind, totodată, temelia de granit a înfăptuirii programului de dezvoltare economico-socială a țării pentru cel de-al 4-lea an al actualului cincinal.Tocmai pornind de la această forță de care dispune economia națională în prezent, conducerea partidului a cerut și cere sistematic, cu insistentă, ca pretutindeni, în fiecare colectiv de oameni ai muncii, la nivelul centralelor și ministerelor, în fiecare județ să se manifeste un spirit de înaltă răspundere pentru valorificarea superioară a resurselor tehnice materiale și financiare de care dispune economia, pentru folosirea deplină a capacităților de producție create printr-un susținut efort de investiții, pentru creșterea eficienței întregii activități productive, reflectată în ultimă instanță in sporirea continuă a venitului național. Există pentru aceasta un cadru legal riguros, un sistem bine precizat prin lege al răspunderii colective și personale, după cum există principii clare care guvernează conducerea și organizarea întregii activități productive, aplicarea autoconducerii și autogestiunii.In acest sens, la Consfătuirea de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că : „Se impune să aplicăm ferm principiile autoconducerii și autogestiunii, să facem ca prevederile legale pe care Ie avem privind răspunderea întreprinderilor, centralelor, a fiecărei unități economice pentru întreaga activitate să funcționeze in mod corespunzător". Nimănui deci nu-i este permis să nesocotească legea, “să acționeze la ’ întîmplâre în virfu"-' tea unei activități rutiniere, fără cel mai mic efort de a așeza activitatea de conducere, activitatea productivă în ansamblul ei. pe coordonatele riguroase ale spiritului de răspundere și ale legalității socialiste.De la muncitor la director și pînă la ministru, la fiecare nivel ierarhic trebuie să funcționeze ferm, neabătut mecanismul răspunderii personale și colective ; fiecare om al muncii, în funcție de atribuțiile și sarcinile ce-i revin, are datoria să vegheze la bunul mers al activității productive, la aplicarea principiilor democrației muncitorești-revoluționa-

— Și era. pentru că nu aveam experiență, nu aveam condiții de furajare mai ales, mai exact, nu cunoșteam cum să creăm aceste condiții. Personalul pe care l-am preluat o dată cu complexul avea o stare de spirit, în special de disciplină, departe de a înlesni revitaliza- rea complexului. Fapt este că de pe o suprafață de 1 100 hectare cultivată cu furaje abia recoltam atunci 16 000—17 000 tone de masă-verde, ceea ce nu reprezenta nici măcar jumătate din cantitatea totală de nutrețuri stabilită prin balanță. Or, in condițiile în care noi aveam un profil strict viticol, întreg deficitul de nutrețuri trebuia acoperit prin cumpărarea din alte județe. Și nu ne oferea nimeni nici fin și nici un alt
Un răspuns 
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experiență, dar s-a 
parcurs drumul de la 
pierderi la beneficii

nutreț valoros, în afară de paie sau în cel mai bun caz coceni. S-a în- tîmplat însă ca în anii aceia să nu găsim asemenea excedent de furaje secundare decît prin părțile Timișului, așa că ne-am văzut puși în situația de a plăti foarte mult. Dar nu aceste cheltuieli exagerate ne frămintau, cit' starea precară de sănătate și de producție a animalelor, faptul că luni de-a rindul pe ansamblul complexului nu înregistram aproape nici un spor de creștere in greutate. Cum ne-am dat repede seama că în multe privințe nu puteam conta pe ajutor din afară, la nivelul conducerii unității s-a hotărit ca de activitatea complexului să răspundă chiar directorul întreprinderii. Iar hotărîrea a rămas și astăzi neschimbată, deși de atunci au trecut aproape 10 ani.— Zece ani în care s-au schimbat multe lucruri în bine.— Cel mai important lucru pe care l-am realizat este că am reușit să ajungem ca, din acest an. complexul să trăiască, cum s-ar spune, pe picioarele lui. In condițiile în care avea, încă din toamnă, asigurate aproape toate furajele necesare pînă la mijlocul lunii iunie, comple

re, la întărirea ordinii și disciplinei, asigurînd integritatea patrimoniului socialist, gospodărirea judicioasă a avuției naționale, astfel incît îr» toate sectoarele și pe ansamblul economiei rezultatele producției să se situeze la cele mai înalte cote de eficiență și competitivitate. Avînd în vedere necesitatea întăririi răspunderii personale, a sporirii cointeresării fiecărui om al muncii pentru bunul mers al activității întreprinderii, Comitetul Politic Executiv a cerut ministerelor, centralelor industriale, unităților economice, precum și organizațiilor de partid, sindicale să acționeze în continuare pentru sporirea contribuției oamenilor muncii, la fondul de dezvoltare a întreprinderilor, pentru creșterea producției și a rentabilității, a eficienței economice, a beneficiilor —• calea sigură a sporirii veniturilor oamenilor muncii.Desigur, principala unitate de măsură a eforturilor depuse pentru înfăptuirea sarcinilor încredințate o constituie realizarea planului la un nivel calitativ și de eficiență superior, îndeplinirea neabătută a prevederilor stabilite in fiecare lună, trimestru, an și pe ansamblul actualului cincinal. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu aprecia la ședința Comitetului Politic Executiv că, deși pe ansamblu s-au obținut realizări importante, ele nu sînt în conformitate cu prevederile planului cincinal — creșterea produsului social și a venitului național fiind încă mică în raport cu posibilitățile de care dispune economia națională — și a cerut să se acțio- neze cu fermitate pentru .obținerea, în acest an, a unor rezultate superioare în toate domeniile, pentru îmbunătățirea radicală a activității economico-financiare.. Tocmai avînd în vedere activitatea nesatisfăcătoare desfășurată anul trecut în domeniul financiar-bancar, la Comitetul Politic Executiv au fost criticate aspru organele financiare și bancare, apreciindu-se ca necorespunzătoare activitatea unor cadre de răspundere din acest sector, care se fac vinovate de grave încălcări ale prevederilor legale în ce privește acordarea de credite, lichidarea pierderilor din activitatea unor unități economice și de neîndeplinirea atribuți- 

xul și-a început anul acesta activitatea cu un beneficiu în contul său de peste un milion de lei, bani care, alături de sumele pe care le obține acum din livrările de animale, îi dă posibilitatea să-și acopere toate cheltuielile aferente activității de producție, urmind ca din a doua parte a anului, pe măsură ce livrările vor spori, să realizeze acumulările necesare reluării lărgite a producției viitoare.— Cunoaștem rezultatele financiare pe care le înregistra complexul acum 10 ani, costurile anormale cu care se realizau sporurile de creștere în greutate, precum și sumele mari care se plăteau pentru achiziționarea unor nutrețuri de cea mai slabă calitate. Cunoscind aceste lucruri, ca de altfel și situația destul de grea în care se află astăzi unele complexe zootehnice de același profil, credem că ar fi util să explicați modalitățile concrete prin care ați reușit să depășiți acea stare precară de producție și financiară.— Problema cea mai grea care se punea pentru noi era asigurarea furajelor din resurse proprii. Dar ca să reușim era absolut obligatoriu să dublăm și chiar să triplăm la anumite sortimente randamentele la hectar. Și , nu era deloc ușor să faci acest lucru pe niște terenuri de o calitate atît de slabă cum erau ale noastre atunci. Jumătate din suprafața complexului era formată din terenuri „scheletice", un fel de prunduri destinate mai degrabă unor balastiere decit agriculturii. Spre a le face cit de cit productive trebuiau fertilizate cu cantități imense de gunoi, în doze de cel puțin 100 tone la hectar. In mod paradoxal însă, nu eram in măsură să facem acest lucru, deși creșteam anual între 4 500 și 5 000 de animale. Neavînd un sistem de depozitare a dejecțiilor, acestea erau împrăștiate aiurea pe terenurile din jurul 'complexului sau de-a lungul văii din apropiere, poluînd și pă- mîntul, șl apa. Ne întrebam cum poate fi schimbată această față urîtă a lucrurilor și n-aș putea spune că nu ni s-a oferit ajutor, chiar unele soluții. înainte însă de a trece la aplicarea lor am pornit să ne definim foarte limpede ce înseamnă, concret, modernizarea. Și aceasta nu numai în ce privește diferitele soluții constructive, ci și tehnologiile de producție. Pentru că a fi modern înseamnă, înainte de toate, a fi eficient. Or, cum ceea ce socoteam noi a fi modern nu dădea rezultate, am început să umblăm și
Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

(Continuare în pag. a IlI-a)

$1 FINANCIAREilor și răspunderilor ce le reveneau în buna organizare și desfășurare a activității economico-financiare, în asigurarea rentabilității și eficienței tuturor Întreprinderilor.Există în unele unități, ca șl la nivelul unor centrale și ministere, tendința inexplicabilă de a privi cu oarecare detașare tocmai unele probleme ale eficienței economice, ale utilizării cu răspundere a mijloacelor materiale și finaciare. adică ceea ce ar trebui să se afle permanent în centrul activității economice a fiecărei întreprinderi, a fiecărui sector. Iată de ce. in legătură cu analiza pe bază de bilanț s-a cerut ca. trăgin- du-se concluziile corespunzătoare și adoptîndu-se măsurile necesare în vederea îmbunătățirii radicale a întregii activități economico-financiare. să se acționeze cu toată hotărîrea pentru aplicarea fermă a prevederilor legii, a autoconducerii. autogestiunii și autofinanțării, a prevederilor mecanismului economico-finan- ciar pentru lichidarea produselor nerentabile, a oricăror forme de risipă și proastă gospodărire a fondurilor materiale și bănești încredințate întreprinderilor. In această privință, secretarul general al partidului a subliniat că trebuie să facem in așa fel incit in cel mai scurt timp să asigurăm ca, în acest an, toate produsele și toate unitățile să devină rentabile. O asemenea abordare a problemei impune fermitate, renunțarea la spiritul tolerant, organele financiar-bancare avînd obligația să aplice ferm legea care prevede ca. în cazul în care mai apar întreprinderi nerentabile, acestea să fie puse sub supraveghere, avînd în vedere că este inadmisibil să se acopere stările negative din unele unități pe seama realizărilor*  generale ale economiei naționale. Aceasta presupune competență, disciplină' și o înaltă responsabilitate fată de modul în care este gospodărită avuția națională. astfel ca pretutindeni să se asigure respectarea riguroasă a prevederilor legii, a normativelor economico-financiare.Capătă desigur o semnificație cu totul deosebită măsura stabilită de Comitetul Politic Executiv de a a-
Corneliu CARLAN

(Continuare în pag. a V-a)

CLUJ: O nouă 
capacitate 

de producțieIn cadrul Combinatului metalurgic din Cîmpia Turzii. unde se realizează un amplu program de dezvoltare si modernizare a producției, a fost pusă în funcțiune. cu trei luni mai devreme, față de graficul de execuție, prima capacitate de sîrmă trasă din otel la trăgătoria de oteluri speciale. Colectivul antreprizei de construcții industriale care îsi desfășoară activitatea pe platforma industrială a acestei importante unități, si-a concentrat forțele si mijloacele pentru punerea în funcțiune. în perioada următoare, la termen sau în devans, a unor noi obiective de investiții, care vor asigura creșterea producției de oteluri si produse din otel de înaltă calitate cu consumuri reduse de materii prime, materiale. energie si combustibil, prin noi dotări cu utilaje si instalații moderne si aplicarea unor tehnologii avansate. (Marin Oprea).

De mai bine de un deceniu și jumătate se ocupă de metrouri.Da, metrouri. Pentru că este vorba despre metroul din București și metrourile lumii. Care-i „distribuția" acestora pe continente ? Cum s-au construit ori se construiesc ? Ce tendințe se conturează în acest domeniu ? Ce „mode" se a- firmă ? Pe unde se situează constructorii români în această scară de valori 7— întrebări, întrebări...Și nu puse doar din simpla și fascinanta curiozitate umană.Ei bine, nenumărate răspunsuri se află în fișele, in dosarele, în statisticile... Bujor. Ale inginerului Gheorghe Bujor, șef de proiect magistrală la înțre- prinderea „Metroul" București. Omul care a socotit că cel mai bun final de profesie este tocmai o asemenea pasiune. Să batem și noi la poarta acestei mari iubiri cu... întrebări care, poate, stau și pe bu

respectarea și aplicarea fermă a legilor 
țării - expresie a patriotismului socialist 

„Forța orînduirii noastre constă în conștiința înaltelor răs
punderi și îndatoriri pe care fiecare cetățean le are față de patrie, 
față de apărarea cuceririlor socialiste ale poporului, în vigilența 
revoluționară a oamenilor muncii”.

NICOLAE CEAUȘESCUIubirea de țară este un sentiment fără vîrstă. Un sentiment moștenit de la înaintași, o flacără vie transmisă prin timp, de-a lungul întregii istorii a poporului nostru, veac după veac, generație după generație.De fapt, iubirea de țară este mult mai mult decît un sentiment. Este o stare activă a conștiinței. Un proces , dinamizator, care a dobîndit sensuri profunde în anii revoluției și construcției socialiste. Ea nu este doar o valoare morală. Este o îndatorire de onoare, o înaltă răspundere a întregului popor și a fiecăruia dintre fiii săi in fața istoriei, în fața prezentului și a viitorului.De puternica iubire de țară a poporului român sint legate efectiv toate mărețele realizări ale poporului român, din cei 45 de ani de după actul de demnitate patriotică de la 23 August 1944, din epoca de rodnice împliniri inaugurată în 1965 o dată cu istoricul Congres al IX-lea al partidului.Firește, patriotismul ne apare ca însumînd și sintetizînd învățămintele unei întregi evoluții istorice, as- , tăzi el cunoaște dimensiuni, forme și cerințe noi, care-i conferă specificitate și actualitate. Dintotdeauna, patriotismul a semnificat dragoste față de țară și angajare deplină. dusă uneori pînă la sacrificiu, pentru dezvoltarea și propășirea ei, pentru apă
Tînăra generație, factor activ 

de progres al societățiiLocul șl rolul tinerel generații în viața politică, economică și socială a țării reflectă ponderea, dimensiunile prezenței active a tinerilor in procesul istoric de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate șl de înaintare a României spre comunism. Definirea tineretului ca importantă forță socială, viitorul însuși al națiunii dă expresie tezei formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la marile responsabilități cu care sînt învestiți tinerii, organizațiile lor revoluționare, în temeiul minunatelor condiții de muncă și viață, de afirmare și împlinire oferite de societatea noastră, al sarcinilor la a căror îndeplinire ei trebuie să participe în perspectiva asigurării înfloririi permanente a României socialiste, așa cum se prefigurează în Programul partidului, în hotăririle Congresului al XIII-lea, în magistrala Expunere din noiembrie 1988 a secretarului general al partidului.Nu există problemă importantă a societății care să nu îi privească și pe tineri, să nu îi vizeze în mod nemijlocit ; nu există obiectiv al înaintării patriei spre trepte superioare de civilizație și progres care să nu-i implice pe tineri, să nu so- licjte participarea lor cu întreagă putere de muncă și creație. Această realitate răspunde unor cerințe legice ale construcției societății socialiste în România. „Asigurarea participării tuturor categoriilor de tineri alături de ceilalți oameni ai muncii 
j DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII

• reportaje • însemnări •

zele unor cititori. Așadar, un tur de orizont prin metrourile de azi ale Terrei, raportîndu-ne necontenit la performanța înregistrată de constructorii de pe malul Dîmboviței.
rea necesară : la toate metropolitanele — mai vechi ori mai noi — construcția, extinderea lor, nu a încetat o clipă.— Chiar și la cel din Londra, care, uite, în 1989

actuală, sînt în jur de 30.— Citeva dintre acestea?— Dallas, Jakarta, Honolulu, Medellin (Columbia), Rangoon, Guangzou (Canton), Bordeaux, Sofia, Lagos, Teheran, Varșovia...
Metroul București 

în termeni de comparație
— Cite metrouri sînt la ora actuală în funcțiune 7 Evident, adăugind la număr și metroul din București.— La sfirșitul anului 1988 erau în exploatare 116 metrouri.— Și in construcție ?— Tot atîtea. Plus... Dar despre plus, ceva mai încolo. Deocamdată preciza

împlinește 125 de ani de existență 7— Aici se construiește chiar mai intens decit în perioadele bune ale afirmării acestui mijloc subteran de transport în comun.-- Să ne întoarcem la acel... plus rămas în suspensie.— Metrouri noi, noi, a- flate in construcție, la ora

— Ce termene de punere în funcțiune au noile construcții 7— In jurul anului 1990.— Dacă ar fi să facem o medie, pe an, cite asemenea mijloace noi de transport în comun se adaugă la cele existente ?— ...Cam 3—4 noi metrouri.— Și dacă socotim în ki

rarea și promovarea intereselor poporului. Astăzi, aceste trăsături îmbracă forme în consens cu exigențele etapei pe care o parcurgem, cu caracteristicile progresului contemporan. Munca pentru țară trebuie dublată, pentru a întruni indici superiori, de eficiență, de dăruire, competență, profesionalitate.„A fi patriot, a-ți iubi țara înseamnă a face totul pentru a spori avuția națională, proprietatea socialistă, a nu precupeți nimic pentru înfăptuirea politicii partidului comunist. ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregii națiuni. A fi patriot înseamnă a fi gala ori- cind să faci totul, mergind pină la supremul sacrificiu, pentru a apăra libertatea, independenta și integritatea tării, pentru a salvgarda mărețele cuceriri revoluționare ale poporului. Patriotismul, dragostea și devotamentul față de tară sint o expresie a conștiinței revoluționare, comuniste, expresia indatoririi de onoare a fiecărui comunist, a fiecărui om al muncii fată de noua societate" — relevă tovarășul Nicolae Ceaușescu.Patriotismul socialist întrunește, așadar, multiple calități. Intr-o epocă în care creația consti» tuie tot mat evident, principalul motor -al progresului, conștiința valorii sociale a rezultatelor creației, ocrotirea lor, vigilența maximă în protejarea acestor rezultate, în gene

la elaborarea și înfăptuirea hotărîri- lor partidului și statului la conducerea țării subliniază tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU este o latură inseparabilă a întregii noastre democrații socialiste, parte componentă a concepției care stă la baza modului in care Partidul Comunist Român înțelege guvernarea societății, făurirea orinduirii noi".Inflăcăratele chemări și îndemnuri adresate tinerei generații de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, indică drumul pe care tinerele vlăstare ale poporului trebuie să se angajeze permanent pentru a se împlini la cotele celor mai cutezătoare aspirații și idealuri pe măsura modelului comunist de muncă și viață.O dată cu fiecare etapă a înaintării noastre în procesul făuririi socialismului, locul și rolul tinerei generații se accentuează, ca urmare a problemelor complexe, vaste ce trebuie rezolvate pe traiectul unui prezent și viitor mereu mai prosper, în consens cu destinul revoluționar pe care ni l-am asumat in virtutea înfăptuirii exemplare a politicii Partidului Comunist Român, care așază mai presus de orice interesele vitale ale poporului și patriei, cerințele progresului permanent și multilateral. Anii glorioși ai construcției socialismului validează pe deplin a- devărul că tinerii și-au făcut întotdeauna datoria patriotică și revoluționară, astăzi, ca întotdeauna, ei sl- 

ral apărarea intereselor națiunii, grija pentru dezvoltarea avuției naționale, sub orice formă ne-ar apărea ea — de la ideea nouă la produsul nou, de la conținutul unui document, Ia o descoperire recentă — reprezintă dimensiuni de maximă importanță ale patriotismului, laturi organice ale conținutului său. Prin muncă și eforturi intense, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, urmind cu încredere partidul, au creat în anii socialismului, cu precădere în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea, o puternică avuție socială, o modernă bază tehnico- materială. Avem răspunderea și datoria fată de noi înșine, față de urmași, de a apăra această bogăție acumulată cu prețul unor eforturi eroice, de a-i adăuga noi dimensiuni.Poporul român este legat dintotdeauna și pentru totdeauna de patria in care, de milenii. într-o deplină continuitate, se desfășoară viața lui activă. Și dintotdeauna conștiința locului său pe pămînt s-a numit patriotism. Filozofia populară a adăugat continuu „universului deschis" al patriotismului valori specific umane, care au dat iubirii de țară un sens activ, și nu contem-
____________Adrian VAS1LESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

tuîndu-se în primele rînduri ale muncii pentru țară.Făurirea, în martie 1949, a organizației revoluționare unice de tineret din România a constituit rezultatul firesc al unei îndelungate evoluții istorice, care a pus pregnant în evidență rolul determinant al coeziunii și unității politice a tinerei generații și afirmarea puternică a acesteia în viața social-politică a țării, in lupta pentru libertate socială, unitate și independență națională, pentru transformarea revoluționară a societății românești.Evocarea semnificațiilor evenimentului de acum patru decenii reprezintă un prilej de a sublinia faptul că activitatea revoluționară a tinerei generații a fost profund înrîu- rită de prezența, începind din primii ani ai deceniului patru, în rîndurile Uniunii Tirieretulul Comunist, iar apoi în conducerea acesteia, a militantului comunist Nicolae Ceaușescu, a cărui impresionantă capacitate organizatorică, energie revoluționară și uriașă forță de mobilizare a maselor au avut drept rezultat atragerea pe făgașul unic al mișcării antifasciste românești a unor ample forțe sociale și politice din rindul tinerei generații. Afirmată strălucit în momente decisive ale luptei revoluționare, antifasciste a partidului, acti-
Elena-Ana CRISTESCU

(Continuare in pag. a V-a)

lometri arterele care se construiesc, în general 7— Lumea se îmbogățește în fiecare an cu circa 120—130 kilometri de noi artere de metrou.— E mult, e puțin 7— Dacă raportăm această realitate la dificultățile unor asemenea lucrări și, in egală măsură, la resursele financiare pe care le presupun, este ceva. Dar dacă ne întoarcem la o altă realitate — marile a- glomerații urbane, care nu mai pot stăpîni transportul public cu mijloacele de suprafață, atunci, categoric, e puțin.— Deci „cotizația" României, cu cei 4 kilometri de metrou construiți în medie pe an, este una de substanță 7— Fără îndoială. Să ne închipuim că fiecare țară care a optat pentru această soluție de transport public
Iile TANASACHE

(Continuare în pag. all-a)
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INVESTIȚIA DE ÎNCREDERE
cum este afirmată, cit este onorată?Reamintim o cifră : 170 000. Ea reprezintă numărul personalului muncitor încadrat in unitățile județului Dîmbovița, ilustrează uriașa „investiție de încredere" în capacitatea, în forța creatoare a oamenilor acestor locuri, este materializarea politicii umaniste, profund revoluționare a partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care situează la cel mai înalt nivel al preocupărilor grija pentru om, pentru bunăstarea și fericirea lui.Cum este promovată și onorată această fundamentală investiție în omî O întrebare la care răspunsul se cere dat în strinsă legătură cu evidențierea experienței bune, ca și a unor neajunsuri, cu reliefarea trăsăturilor stilului de muncă, resorturilor de înaltă eficiență. acțiune care să-i asigure o cit mai

Spiritul gospodăresc la examenul primăverii

Un test ți mai multe concluziiComitetul municipal de partid Tîrgoviște a promovat ideea valoroasă a organizării unui test cu privire la capacitatea profesională a maiștrilor din unitățile economice. Acțiune bine venită, ținînd seama de rolul extrem de important al maiștrilor in organizarea producției și a muncii, in introducerea noului, a cuceririlor științei și tehnicii contemporane, în afir- . marea deplină a potențialului de efort, de inițiativă și creație a formațiilor de muncă. Din multiplele aspecte reliefate cu prilejul testului desprindem o corelație semnificativă pentru tema abordată, punind față in față cîteva rezultate cu totul diferite. Astfel, Ia întreprinderea de strunguri, 49 maiștri au obținut la test note bune și foarte bune, 15 note satisfăcătoare și nici unul note sub 5. în același timp, la întreprinderea de utilaj petrolier un număr relativ redus de maiștri au obținut rezultate bune și foarte bune, 97 — note sub 5 (în sistemul de notare pină la 10 !) iar 11 note sub 3,50. Documentîndu-ne pentru a desluși consecințele acestor stări de lucruri, sintem in măsură să punem față in față și rezultate economice cu totul diferite. în anul de curind încheiat, întreprinderea de strunguri și-a îndeplinit și depășit planul la produc- ția-marfă industrială, și-a onorat contractele la export, a livrat economiei naționale peste plan 92 strunguri universale, a realizat indicatori buni de eficiență economică. în aceeași perioadă, întreprinderea de utilaj petrolier înregistrează nerea- lizarea producției-marfă industriale în valoare de multe zeci de milioane lei, a contractelor Ia export, singurele depășiri fiind cele ale ...consumurilor și cheltuielilor de producție.Desigur. în ambele cazuri, rezultatele nu pot fi „date" numai pe seama maiștrilor. Dar, fără îndoială, contribuția lor a fost importantă în ambele sensuri. Adică și in cel pozitiv și în cel negativ. Iar corelația dintre preocuparea pentru formarea oamenilor, pentru creșterea competenței lor profesionale și rezultatele economice concrete este evidentă.Competența bazată pe noile cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane — aceasta este una dintre ideile cardinale ale Expunerii din noiembrie a secretarului general al partidului, a cărei justețe este confirmată necontenit de viață, este atestată și de situațiile concrete la care ne-am referit mai înainte. Ea îndeamnă la reflecție și mai ales la acțiune. La activitate stăruitoare pentru ridicarea neîncetată a pregătirii tuturor categoriilor de oameni ai sjmuncii — indiferent de treapta ierarhică sau domeniul de activitate — la nivelul cerințelor actuale-.

și cu o temeinică cunoaștere a problemelor pieței externe („exportăm în 36 de țări, ne preocupă depășirea parametrilor mondiali printr-o deosebită mobilitate de creație tehnică"), secretarul comitetului de partid pune mare preț pe ceea ce denumește „starea de performanță", singura în măsură să asigure dobîndirea unor rezultate la nivelul cerințelor formulate de secretarul general al partidului la recenta Consfătuire de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R. Cum se obține această „stare de performanță" ? „Comitetul nostru de partid acționează stăruitor în trei direcții : prima : organizarea științifică a pro-

dințeze conducerea și (finind seama de îndatoririle funcției) educarea a peste 250 de oameni 7 Cum au vegheat comitetul de partid și consiliul oameniloi muncii și cum de s-au împăcat cu această situație 7 Să a- dăugăm și faptul că interesîndu-ne de caracterizările și calificativele sale anuale acestea au dispărut subit și misterios de la dosar sau — cine știe 7 — poate nici n-au fost măcar întocmite !Este evident că, lucrînd împreună cu organizația de partid și organismele de conducere colectivă din întreprindere, noul director și relativ noua secretară a comitetului de partid au datoria să introducă ordinea și disciplina, să asigure respectarea riguroasă a eticii și echității socialiste, a principiilor muncii de partid Aceasta în toate domeniile de activitate, și mai ales in cel al muncii cu oamenii. Deci asigurînd. totodată, ca pretutindeni omul potrivit să se afle la locul potrivit.

în biroul executiv al consiliului oamenilor muncii, au fost puse in evidență, pe larg și concret, gravele neajunsuri din munca fostului șef de secție, soldate cu „mari pierderi" pentru „secția cheie" și întreaga întreprindere. Dar de ce in forurile respective nu au fost criticate cu severitate și lipsa de principialitate, încălcările flagrante și evidente ale prevederilor Legii privind încadrarea și promovarea în muncă a personalului din unitățile socialiste de stat 7Evident, nu este nimănui îngăduit de nu a aplica legea in litera și spiritul ei, de a nu acționa, în orice împrejurare, numai și numai pe baza legii. Dar se pune firesc întrebarea ; ce a făcut juristconsultul întreprinderii ? Și ce a făcut compartimentul personal-învățămînt 7
Două sancțiuni=o promovare?E o greșeală 7 Da, desigur, o greșeală. Și totuși, această formulă ero-

Anchetă social-politică 
în județul Dîmbovița

Se află, întotdeauna, omul 
potrivit la locul potrivit ?La întreprinderea de strunguri Tîrgoviște. una dintre modernele și reprezentativele unități ale industriei constructoare de mașini din țara noastră, discutăm cu maistrul Ilie Teodorescu, secretar al comitetului de partid. El însuși om cu un larg orizont profesional, cu o amplă înțelegere a cerințelor domeniului respectiv pe plan național („sintem singurii din țară care producem strunguri automate, participăm la marile programe prioritare, executăm echipamente la temă"), precum

ducției și a muncii ; a doua : ridicarea potențialului muncii prin aceea că la noi toată lumea învață, este conectată la cuceririle științei și tehnicii; a treia — grija de a așeza omul potrivit la locul potrivit, adică de a-1 pune'în situația de a da cel mai mare randament pentru el și pentru societate".In contextul temei abordate de noi, reținem și acest mod de evaluare a „celui mai mare randament pentru om și pentru societate". Adică îmbinarea, prin muncă, a interesului general cu cel personal. Conexiune dialectică ce se poate realiza numai în socialism și care se înfăptuiește cel mai bine cînd oamenii sint formați așa cum trebuie, cu competentă și spirit revoluționar, și sint repartizați acolo unde trebuie, pe baza talentului, a însușirilor și pregătirii lor.Ce se intîmplă cînd nu se procedează „așa cum trebuie", cînd din acest punct de vedere stilul de muncă este defectuos, cind se încalcă principiile de etică și echitate ? împreună cu ing. Gabriela Staicu, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea județeană de producție mică, prestări industriale și servicii către populație, abordăm problema unor neajunsuri constatate în activitatea acestei unități. „La rădăcina acestor lipsuri se află și mentalitățile retrograde, meschine ale unor oameni certați cu principiile noastre de muncă și viață, care promovează discordia, interesul mărunt, egoist, o atmosferă de neîncredere, de lipsă de colaborare" — afirmă secretarul comitetului de partid, în continuare, ne relatează despre un maistru principal, Mifcea Dan, ce conduce un important sector de muncă și care, de-a lungul anilor, între- ținînd o asemenea atmosferă, a compromis numeroase cadre tinere, capabile, dar care „datorită mașinațiilor lui au fost nevoite să părăsească secția". Ne interesăm în legătură cu persoana respectivă și aflăm, cu stupoare, următoarele : pină în 1984, cind a fost exclus din partid și condamnat pentru delapidare, maistrul respectiv a fost șef de secție ; în februarie 1985 a fost reîncadrat maistru principal, iar în septembrie al aceluiași an — maistru ; in octombrie 1986 a fost., promovat maistru principal, calitate în care, practic, conduce — cu metodele și rezultatele prezentate mai înainte — o importantă secție de producție industrială.Cum a fost posibil să 1 se încre-

nată, „două sancțiuni — o promovare", am găsit-o aplicată, în mod straniu, la întreprinderea de electrozi siderurgici Titu. Iată faptele : în octombrie 1985, ing. Ion Staicu este transferat „in interes de serviciu" la această întreprindere. La 29 iulie1987 este sancționat cu diminuarea retribuției cu 5 la sută pentru lipsuri grave în muncă. Dar nu trece nici o lună de la data sancționării și pe 25 august este promovat pe funcția de inginer principal, menționîndu-se că „promovarea s-a făcut ca urmare a verificării cunoștințelor prin lucrare scrisă". Iar nu trece nici o lună de la promovare și pe 18 septembrie este sancționat cu diminuarea retribuției cu 10 la sută pentru „dereglări în procesul de producție". Dereglările continuă și la 21 ianuarie 1988 este sancționat din nou, „pentru grave lipsuri în producție", de data aceasta cu retragerea a două gradații. Dar, să vezi și să nu crezi, peste mai puțin de trei luni, adică la 16 martie, este promovat în funcția de șef secție schimb, la secția I producție, denumită și secția „cheie" a întreprinderii. Așa după cum se menționează, promovarea are în vedere „perfecționarea mecanismului eco- nomico-financiar", dar nu are în vedere cele cîteva sancțiuni recente și nici conținutul caracterizării anuale, și ea recent întocmită, în care se spunea textual „este un inginer mediocru, nu cunoaște atribuțiile, este depășit de evenimente, nu urmărește și nu corelează sarcinile primite" etc. (caracterizare încheiată (?!) cu calificativul bine 1, aplicîndu-se, probabil, o altă formulă eronată : mediocru + depășit — bine). Urmează imediat, chiar în perioada de trei luni, care, conform legii, ar fi trebuit să fie de încercare, alte sancțiuni, unele date la interval de numai o zi, așa cum s-a întîmplat in 17 și 18 mai, apoi altele și altele, care au culminat la 4 octombrie1988 cu hotărîrea desfacerii contractuluiCu Intîi

Aproape de oameni, 
de realitățile viețiiAprofundăm împreună cu directorul unității Încadrarea cu personal a întreprinderii de electrozi siderurgici Titu. Ne argumentează că a- propierea orașului de două centre puternic dezvoltate, București și Tîrgoviște, creează o situație deosebit de grea : din 52 de maiștri, prevăzut! în organigramă, nu sînt încadrați decît 18; din 10 șefi de birou — numai 6: la secția I. din 4 posturi de șefi de secție e ocupat numai unul etc. Perspectiva imediată 1 Din cei vreo 50 tineri ingineri stagiari, 80 la sută fac naveta la București. De altfel, aproape toți specialiștii, inclusiv șefii de compartimente, locuiesc la București sau la Tirgoviște.Cum să se buie munca, de reciclare, toată lumea trenurilor 7Pe de altă Titu nu pentru stabilizarea specialiștilor.

desfășoare așa cum tre- analiza ei, activitatea de perfecționare cind e cu ochii pe mersulparte, reiese că orașul oferă suficiente condiții '_______ ____ ________ . ' , aforței de muncă în general (schema întreprinderii nu e „acoperită" cu circa 350—400 de persoane). De pildă, cu toate că în mod constant s-au alocat însemnate fonduri pentru construcția de locuințe, datorită unor neajunsuri de organizare, de mai mulți ani planul la acest capitol nu este nici pe departe îndeplinit, cu consecințe, după cum se vede, negative pentru viața social-economică a orașului. Este un exemplu din care reiese că problemele forței de muncă din Titu trebuie abordate de către comitetul orășenesc de partid într-un context mai larg, ținînd seama de un complex de factori, de multitudinea realităților din viața și munca oamenilor.

Mai devreme ca în alți ani, omătul s-a topit pe dealurile ce înconjoară orașul, iar vegetația dă semne de nerăbdare. Dar primăvara timpurie nu i-a găsit nepregătiți pe gospodarii orașului. Atit pe cei investiți de obște cu această grijă — consiliul popular, cit și pe locuitori. îți dai seama de aceasta cutreierind cartierele, de sus. din cetate, pină jos. la platforma industrială : orice urmă a iernii a fost înlăturată, străzile, parcurile sînt curate, în așteptarea exploziei vegetale și a zilelor lungi și însorite.Din discuția cu tovarășa Suzana Zăblău, primarul municipiului, aflăm că preocuparea pentru curățenia, pentru întreținerea și buna gospodărire a orașului este permanentă, ea fiind intensificată cu deosebire în acest anotimp.— La adunarea cetățenească din ianuarie, ne spune interlocutoarea, am discutat pe larg despre îndatoririle ce ne revin nouă, consiliului popular, ca și locuitorilor, unităților economice, organismelor obștești. Tema a fost reluată la prima sesiune, din acest an, ca și în ședințele comitetului executiv. Circumscripție cu circumscripție, stradă cu stradă au fost luate la rind și analizate. împreună cu lucrările ce privesc întreg orașul. S-au stabilit, la fața locului, măsuri cu termene precise de executare, cu responsabilități nominale pentru deputați, pentru comitetele de cetățeni și asociațiile de locatari, iar pentru o mai bună coordonare de către consiliul popular a lucrărilor, activiștii noștri au în grijă cîte o zonă. Ne bizuim însă foarte mult pe sprijinul și conlucrarea cu întreprinderile din oraș, cu cetățenii, prin intermediul organizațiilor de masă și obștești ce-i reprezintă. Recent, am avut o întîlnire cu președinții și administratorii asociațiilor de locatari, pe tema spatiilor verzi din jurul blocurilor. Vor trebui să dispară maidanele fără nici o destinație, lăsate în paragină. Vrem ca ele să devină locuri de joacă pentru copii, plăcute oaze de verdeață pentru toți. Anul acesta am pregătit mai sistematic estetica străzii. în centru, cu sprijinul meseriașilor din întreprinderi, în cadrul Legii nr. 1. am refăcut o bună parte a fațadelor, treabă foarte complicată și migăloasă pentru că sînt clădiri de epocă, cu un anume specific arhitectonic ce a trebuit respectat. Arhitecta noastră a întocmit un plan în care sînt prevăzute pentru fiecare parc și zonă verde ce arbuști urmează să se plan-

teze, ce soiuri vor alcătui covorul floral, scopul fjind ca mai ales pe străzile cu nume de flori să predomine acele flori. Ceea ce am chibzuit astă- iarnă începe să fie pus în practică. Acum atenția noastră este îndreptată spre controlul îndeplinirii măsurilor și acțiunilor ce ne-am propus. Efectuăm aceste controale din circumscripții împreună cu deputății pentru a-i sprijini, pentru a-i îndruma, dar și a-i critica, acolo unde este căzui.La Sighișoara, accentul este pus pe atragerea, dar mai âles pe folosirea chibzuită a contribuției unităților și cetățenilor. în oraș sînt multe întreprinderi economice care, con-
Din activitatea Consiliului 

popular municipal 
Sighișoara

form legii, au obligația de a sprijini activitatea gospodărească a urbei. Depinde ce li se cere. Cel de la „Nicovala", de pildă, se mîndresc cu balustradele noului pod de peste Tîrnava, cu dotarea a cinci locuri de joacă pentru copii, cu lampadarele din cetate și multe altele realizate din materiale recuperate în timpul liber. Și celelalte unități au o contribuție importantă. Principalul sprijin sint insă cetățenii. Ca muncitori, specialiști, gospodari.Peste tot, pe străduțele înguste — foarte curat, deși o mulțime de copii zburdă încolo și încoace, deși sînt magazine și o mare afluență de vizitatori. „Este meritul locuitorilor cetății, ne spune Elena Petcu, care răspunde din partea consiliului popular de această zonă. Sînt foarte buni gospodari. Nicolae Lazăr, președintele comitetului de cetățeni, oferă un bun exemplu curățind versantul dinspre muzeu ; Ilie Șandru a preluat alt versant; de la Livia Babeș poți învăța cum, numai ■ într-un metru pătrat de pămînt, se poate obține o frumoasă grădiniță de flori. Curățenia străzilor medievale este asigurată tot de cetățeni, care, mai mult decît în alte părți ale orașului, știu să-și educe copiii în respectul față de munca altuia". Ca un argument, la poalele cetății, un grup de școlari de la liceul cu limba de predare germană .,Iosif Hattrich" curățau aleile de urmele iernii.

Obrazul de... teracotăfurase soba lucra în- tr-o unitate a acesteia). consiliul popular județean, ba chiar și procuratura generală. Asupra tuturor acestor năpustește rent de• reclamați!, recurs și sustinînd peste tot, ca și în scrisoarea pe care ne-a adresat-o și nouă, că „s-au încălcat normele juridice și nimeni nu vrea să mă ajute în această situație, pînă și procuratura mă respinge". Și aceasta după ce atîtia și atîția oameni, atîtea și atîtea instituții s-au ocupat de cazul său (numai nouă ne-a trimis un dosar întreg al copiilor după mai multe sentințe și decizii penale și civile, adrese și acte oficiale, cu precizarea că nu sînt toate).în toată această tevatură, petiționara A. M. uită, sau se face că uită, elementul de fond, șl anume că a sustras, într-adevăr, de la locul de muncă, deci din avutul obștesc, soba de teracotă. Fapt pe care ea însăși nu-1 contestă, dar îl trece cu vederea. Atunci de ce atîta tevatură 7 Simplu : dintr-un viciu de... clementă. Dar de data aceasta al celor de la primărie, care în fața instanței au evaluat soba la o valoare de 2 000 de lei, mai mică decît cea reală. Ulterior însă, din aceeași atitudine de clemență, nu i-au mai retinut integral valoarea, mulțumin- du-se cu o sumă mult mai mică, de cinci sute de lei. Evident, tot din omenie și înțelegere. Care însă, cum se spune, le-a

în urmă cu vreo trei ani de zile. A. M„ dintr-un mic oraș bănățean, a sustras de la locul de muncă... soba de teracotă. întocmai așa : a demontal-o bucată cu bucată și a transportat-o la propria locuință. Fapt pentru care, — dovedit cu probe — după cum era și de așteptat, a fost trimisă in judecată. Analizînd circumstanțele săvîrșlrii infracțiunii, vîrsta celei ce o comisese și alte împrejurări, instanța a pronunțat in raport cu fapta și încadrarea ei juridică o sancțiune destul de blîndă. Și care, în plus, nu a fost executată cîtuși de puțin, intrucît cădea sub incidența unui decret de grațiere. Cum se vede, clemență din partea oamenilor chemați să aplice legea, clementă din partea legiuitorului, pentru care A. M. nu ar fi avut decit să fie recunoscătoare. Cu toate acestea, ea a introdus recursul care avea dreptul și a obținut și mai mult : reducerea la jumătate a pedepsei pronunțate de instanța de fond, pe care și așa nu o efectua. Explicația : a găsit și mai multă clementă. Iarăși nimic de zis. Societatea noastră nu mizează în asemenea situații pe severitatea sancțiunii, ci pe puterea ei educativă. Numai că. in cazul de fată, lucrurile capătă o turnură absolut neașteptată. cvasicomi- că : făptultoarea iertată se metamorfozează în acuzator neînduplecat șl îi ia la refec pe toți : judecătoria, tribunalul județean. primăria orașului (pe vremea cind

instituții se cu un to- contestații. cereri de revizuire.

la

ieșit pe nas. Căci făp- tuitoarea a luat chitanța cu suma respectivă și — probabil de „advocat bun" început bîlciul intrat în al an). „Aaa, care va să zică soba furată de mine nu costa 2 000 de lei 7 Valora doar cinci sute de lei 1 Deci cazul meu ținea de comisia de judecată, nu de judecătorie". Și de aici recurs, revizuire, contestație în anulare. reclamatii la organele de partid etc., etc. și toată lumea catalogată drept ..de rea- credință", „superficială" (în cel mai bun caz), denunțată „dezinformează" „săvîrșește falsuri".Iată, am putea conchide, unde duc uneori abuzul de clementă, omenia prost înțeleasă. Căci, dincolo de aspectul lui oarecum hilar, cazul acesta are o semnificație mai largă. într-ade- văr, nu sînt puțini cei care. In mult sau similare, stracție _______vină — evidentă, clară, incontestabilă — se agată de vreo împrejurare cativă. de sesc vreo adăpostul , caz și împroașcă cu noroi pe toată lumea. Față de asemenea profitori ai sentimentelor noastre de omenie și ai clementei legii nu există decit soluția de a le arăta, incă o dată, propriile fapte în adevărata lor lumină. Poate că așa vor înțelege la justa ei valoare și semnificația clementei de care au găsit de cuviință să abuzeze.
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de muncă.prilejul discutării cazului, mal in comitetul de partid și apoi

Faptele puse în evidență se constituie în noi argumente care îndeamnă la acțiune în spiritul exigențelor formulate în Expunerea din noiembrie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru a lega strins întreaga activitate a organelor și organizațiilor de partid de realitățile vieții, de a acționa pentru ca aceasta să fie pătrunsă de grija față de oamenii muncii.. Această politică profund umanistă se materializează printr-o susținută activitate politico- organizatorică întemeiată pe cunoaștere, încredere și exigență, pe valorificarea generoaselor condiții create de socialism împlinirii omului în domeniul fundamental al afirmării sale în societate — munca.
Gh. ATANASIU

(Urmare din pag. I)ar da în funcțiune, pe an, 4 kilometri de metrou ; a- tunci, media anuală s-ar ridica la mai bine de 400 de kilometri.— Care este distribuția pe continente 7— Neîndoios, Europa se înscrie cu numărul cel mai mare de metrouri. Urmează cele două Americi, Asia.— Cel mai slab reprezentat, in această privință?— Africa are doar... două metrouri: unul în construcție, la Lagos, altul la Cairo, unde din cei aproximativ 40 de kilometri numai 6 kilometri, in centrul ul- traaglomerat, sînt în subteran. Restul... rețelelor sint construite la suprafață, pe traseele fostelor căi ferate.— Cum poate fi apreciată această preferință pentru caracterul... mixt al metroului și, mai ales, preponderenta pentru traseul de suprafață 7— Pentru Cairo, probabil își are justificarea, utilitatea.— Numai pentru capitala egipteană 7— Evident că m-am exprimat mai puțin clar. Am vrut să zic pentru țările calde, în general. Deși...— Deși 7...— ...nici aici inconvenientele metroului de suprafață nu-s de neglijat. Dar mai întîi să vedem avantajele. Aici nu sînt ierni aspre, care pot perturba buna funcționare a liniilor de suprafață. Sînt destule țări in lume care se confruntă cu asemenea dificultăți. Inamicii cei mai de temut : zăpada, poleiul care, nu o dată, generează sincope in funcționarea metropolitanului amplasat la suprafață. Apoi zgomotele, care amplifică poluarea fonică în marile aglomerații urbane, creează cu .adevărat probleme aproape de nerezolvat, evident și în țările cu climă blinda și care au metrou de suprafață.— Șint orașe care au renunțat la asemenea ții 7— Desigur. Numai York-ul a dat jos în mii ani peste 70 de metri de traseu de metrou pe estacade inlocuindu-le cu linii rapide sau exprese, in subteran. în alte locuri (Chicago, de exemplu) blocurile din preajma estacadelor au fost pur si simplu părăsite din pricina

zgomotelor. Iată și o privire mai generală in a- ceastă ordine de idei : în 1988, din tot ceea ce s-a construit pe mapamond in materie de metrou, 76 la sută din artere au fost amplasate în subteran si numai 3 la sută s-au amplasat pe estacade. Restul la sol, gen cale ferată. De altfel, tendința amplasării în subteran s-a accentuat o dată cu începutul secolului.— Ați vorbit despre tendința generală de construcție cu predilecție în subteran. Există și o... modă a tehnologiilor care se folosesc azi în lume pentru asemenea construcții 7— Sigur că și în acest
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Un aspect din centrul municipiului Craiova — îmbinare de linii și volume, de bun gust și funcționalitate Foto : S. Cristian

în partea de jos, acolo unde se întinde orașul, s-a construit și se construiește incă mult. (Bine ar fi dacă și brigada Trustului antrepriză generală de construcții-montaj — Mureș ar contribui Ia menținerea curățeniei în zona centrală ; așa cum arată, șantierul magazinului universal este mai curînd o sursă de împrăștiere a prafului sau noroiului). Blocuri de locuințe cochete, purtînd amprenta specificului arhitecturii locale, se înșiră de-a lungul străzilor. Mii de familii de oameni ai muncii se bucură de o locuință confortabilă în zonele noi ale Sighișoarei. zone de care se ocupă, ca vrednici gospodari, cele 101 asociații de locatari. Consiliul popular le sprijină cu material săditor, cu mijloace de transport. Dar este de datoria lor ca spațiile dintre blocuri să fie întreținute curat, bine amenajate. Ceea ce se și face în multa părți ale orașului.Trebuie spus că în același timp sînt încă asociații de locatari ce hibernează. Am întîlnit spații ce ar trebui să fie verzi, dacă nu ar fi transformate într-un fel de maidane, unde gunoaiele și hîrtiile sînt împrăștiate peste tot. între blocurile de pe strada 6 Martie se află un maldăr de țevi. Ni se spune că. anul trecut, punctul termic a fost în reparație capitală, s-au schimbat conductele. Numai că Exploatarea de gospodărie comunală și locatlvă a uitat să le mai ridice, spre a le preda la fier vechi. Prezența lor urîțește locul. încurajează dezordinea și împiedică amenajarea acestui spațiu ca ioc de joacă pentru copii, așa cum ne spunea președintele uneia dintre asociațiile de locatari din zonă — Traian Giurgiu. Mai sînt și alte aspecte ale neglijenței și nepăsării față de eforturile ce se fac pentru ca Sighișoara să fie un oraș frumos și bine gospodărit, dar nu aceasta caracterizează înfățișarea localității. Dacă le-am amintit totuși, este pentru că ele sint în atenția consiliului popular, a opiniei cetățenilor.— Adevărul este că nu am aplicat, cu fermitatea necesară, prevederile legale în toate cazurile de nesocotire a muncii depuse pentru întreținerea și înfrumusețarea orașului, remarcă tovarășul loan Bădău, secretarul consiliului popular municipal. Sintem prea indulgenți cu acele unități care sparg trotuarele pentru diferite lucrări și nu le refac cum trebuie, cu cetățenii care nu sînt văzuți Ia acțiunile de muncă patriotică, în schimb nu se sfiesc să deterioreze ce au făcut alții.Ștefan Ciobanu, președintele asociației de locatari din strada Dumbrăveni 2—10, care este și directorul adjunct al unei școli generale, ne spunea, din propria experiență, că cea mai bună pedagogie este participarea la acțiunile obștești : „Pe cel care s plantat o floare sau a sădit un pom îl doare inima dacă cineva le calcă în picioare". Este și dorința primăriței : „Cu toate realizările certe, vizibile în ceea ce privește educarea și menținerea spiritului gospodăresc, al responsabilității civice, am hotărit instituirea unui control mai exigent asupra îndeplinirii măsurilor stabilite pentru participarea la acțiunile gospodărești din această primăvară. Atit de către lucrătorii de la E.G.C.L., unitate căreia li plătim pentru a întreține curățenia și trebuie să-și facă datoria, cit și pentru antrenarea la activitatea gospodărească a organismelor obștești din cartiere. Numai împreună, prin eforturi unite ale edililor și cetățenilor, vom izbuti să facem ca orașul nostru să se situeze printre cele fruntașe în întrecerea socialistă dintre localități".
Rodlca ȘERBAN

7nurilor de metrou, ce ne spune „moda" aici 7— Metrouri intrate funcțiune în ultimii ani — Singapore, Atlanta, Fukuoka, Baltimore, Seul — au intr-adevăr garnituri de trenuri bine puse la punct. Dar nu-i mai puțin adevărat că aici și-au dat mina, intr-o strinsă cooperare și concurență, firme din 11—15 țări.— De exemplu 7— La Singapore și Hong- Kong, ca să ne oprim doar la două metrouri mai... tinere, vagoanele sînt făcute de japonezi. Cu muit aluminiu, pentru a fi mai ușoare. Principalele automatizări, apoi, sînt furnizate de către firme vest- germane. Cuplele auto-

în păienjenișul de canale ale Nevei nu avea cum să nu trimită în adînc metropolitanul Leningradului, genere s-a forat pînă dat de stratul cel mai De construit, evident.— La noi 7— Și la noi s-au făcut foraje pînă la 1 000 de metri. Și tot fund de mare sarmatică a fost pus in evidență... Cu depuneri a- luvionare în mii și milioane de ani. Așa că amplasarea rețelei bucurește- ne de metrou de la 10 la 22 metri adincime s-a dovedit a fi judicios aleasă. Deși, în timp, s-au avansat și alte păreri. Care pledau pentru o adincime mai mare. Timpul și, in egală măsură, practica, n-au va

în s-a bun.
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departe. Sînt destui cialiști care afirmă asemenea raliere la troul modern costă, ori, mai mult decit construi unul nou.— Mega-orașele care au pornit acum un veac să-și construiască metrouri sînt în prezent în situația să aibă o... mega-rețea de artere subterane ?— O rețea care să mulțumească, să satisfacă toate cerințele, e greu de presupus că a fost realizată undeva. Cert este că mari orașe precum New York. Londra, Paris au rețele de metrou ramificate.— Cine bate recordul de kilometri în funcțiune ?— New York. Dar raportat la numărul de locui-
Metroul București în termeni de comparație

domeniu „moda" evoluează. Nu chiar atit de spectaculos și fascinant ca in electronică ori în ingineria genetică, de pildă, dar oricum nu bate— Rezumați momentului.— Pe scurt, tunelurilor, canice, cu noroi bentonitic sub presiune. în galerii deschise — tehnologia pereților mulați, pînă la a- dîncimi de 35—30 metri.— Dar bine, „bibliografia" asta o cunoaște și o folosește din plin fiecare constructor al metroului bucureștean...— Normal. Nu o dată sintem întrebați de cei care vizitează metroul din România : „Ce tehnologii moderne de construcție vă preocupă să introduceți 7“ Noi răspundem doar atit: „în 1975, cind am început această construcție, am făcut apel, din start, la cele mai moderne tehnologii. Și ne menținem permanent pe această linie". Este un avantaj să iei startul, ca să zic așa, chiar cu performanța, și nu să gîfîi încercînd să o ajungi din urmă— Totuși, se pare că există și scuturi automatizate complet 7— Sint. Și extrem de sofisticate. Costă enorm. Le folosesc japonezii și se pare că dau rezultate excelente în terenuri tari.— Dar în privința tre

pasul pe loc. tehnologiaîn făurirea scuturile me-

mate sînt de producție britanică. Design-ul, american... Și așa mai departe. Care este nota de plată a acestui produs, e drept, competitiv, nu mai e cazul să argumentăm.— Tehnica de azi, în făurirea metrourilor, poate aspira la orice ?— Nu știu dacă chiar la orice. Dar la performantă, neîndoios. Pentru că a dovedit din plin : îi este la îndemînă.construit un tunel de cale ferată — de fapt un metrou I — pe sub un canal cu apă adincă de 110 metri, pentru o legătură cu insula Hokkaido. Traseul soară 59 kilometri și amplasat la 240 metri dîncime. Vreme de 15 s-a lucrat în stîncă. stacolele întîmpinate fost enorme : infiltrații puternice, roci pe verticală, fisurate, presiuni de circa 20 atmosfere. Da, greutățile învinse au fost colosale. Dar și performanta atinsă poate fi socotită formidabilă.— Care-i cel mai tunel de metrou lume 7— Cel din Phenian : ca 130 de metri.— Alte adinctmi 7— Londra — în jur85 metri, Moscova. Leningrad pină la 70. New York pină la 60. Opțiunea pentru aceste adîncimi a fost dictată evident de natura terenurilor. De exemplu :
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adeptein lume de în-lidat aceste idei ale... adincimii.— Sînt metrouri construite înainte ceputul secolului ori imediat după. Cum au rezistat la trecerea vremii, li se văd deja... ridurile 7— Se văd aceste „riduri" și încă destul de bine. Dovada ? în cele mai multe asemenea locuri s-au inițiat adevărate campanii de geriatrie. De modernizare în măsura posibilului, de automatizare a traficului.— E complicat acest proces de întinerire 7— Nu atit de complicat în condițiile tehnicii de azi, cit foarte greu și, mai ales, extrem de scump. în fond ce înseamnă modernizarea arterelor din subteran 7 Să asigure toate condițiile pentru a transporta mai mulți călători intr-o unitate de timp cit mai mică. Or, asta presupune viteze mai mari și capacități. Vitezele nu se pot obține pe trasee ce au curbe strînse. Trebuie corectate aceste curbe. Modernizate instalațiile de cale de rulare, electrice. Plus adaos de electronică. Plus vagoane de gabarit, care să Înlocuiască pe cele . vechi, neîncăpătoare. Asta înseamnă mărirea diametrului tunelurilor. Garniturile cu mai multe vagoane cer și mărirea peroanelor Deci intervenție și a- supra stației. Și așa mai

tori, Parisul este pe primul loc.— Care ar fi „ultima oră" în privința automatizării traficului cu metropolitanul 7— Se-nțelege de la sine: pilotul automat.— Un alt interlocutor al nostru opina învingerea că pe lingă unor dificultățițehnice în această direcție mai există și bariera psi- ahologică care...— ...Știu, omulnu călătoruluise acceptă decit omul in carne și oase la conducerea trenurilor din adînc. Nu-i o exagerare și nici o invenție. La britanici, vreme de 2 ani de zile mecanicul cu nume și prenume a stat in cabina de comandă, deși nu mai era nevoie de el. Veneau călătorii și ca să se convingă că e... om, îl salutau și așteptau răspunsul lui politicos.— Totuși...— Totuși, și în această barieră psihologică au început să apară breșe. Pe unele porțiuni, metroul din Londra, ca și cele din San Francisco, Lille, Atlanta, pilotul automat este o realitate încet dar sigur; tehnica cîștigă aliați, învinge.— La noi ?— Dacă am pornit de la tehnologii de vîrf, incă din start, nu avem altă... șansă decît să ne aliniem numai performanței. Sigur, pilotul automat presupune

„arderea" unor etape pină aici. Obligatorii. întii urci culmile pentru a-ți apropia piscul rîvnit. E nevoie apoi de multă aparatură electronică cu adevărat de ultimă oră. Care trebuie concepută, proiectată, executată, omologată, încercată, experimentată... Exact ceea ce fac și specialiștii români.— Totuși, pe cînd pilotul automat la metroul bucu- reștean 7— Anii ’92—’93 vor consemna, probabil și această realitate. Cum se poate vedea, este un răgaz extrem de scurt, avînd in vedere complexitatea obiec- , tivului propus.— Să stăruim, acum, dacă aveți amabilitatea, și asupra vitezelor atinse de trenurile din adînc.— Nici aici nu lipsesc performantele. Metroul din San Francisco se află în fruntea listei, cu cei 130 de kilometri pe oră, viteză maximă. Aici stațiile sint amplasate la circa 2 000 de metri. Automatizarea este atit de sofisticată și totuși în 10—15 ani a fost depășită de progresele electronicii.— După acest vîrf al... rapidității ?— ...urmează plutonul de metrouri care pot atinge viteze maxime pînă la 80—90 kilometri pe oră. Eșalon in care se aliniază prin modernitatea sa și metroul din București. Circulația nestingherită din subteran facilitează automatizarea, atingerea acestor viteze.— Ne întoarcem, văd, din nou la tendința mondială a amplasării metroului în subteran.— Pe care nu-i rău să o avem necontenit în vedere. In fond, experiența altora poate fi benefică, dar și a- vertizează.— Dar pină acum mânesc ce ne ?— Că a școală. De perare a industriei, tării, proiectării și strucțiilor românești, s-a afirmat potențialul de creație nească. Și. important Am reușit.mai cu forțele proprii. Și nu oricum. Ci aliniindu-ne la realizările competitive din domeniu. Este punctul nostru forte de mîndrie.

experiența de Ia metroul rone poate spu-fost o superbă exemplară coo- cerce- con- Că încă o dată de inteligență, tehnică româ- ceea ce-i mal — rezultatul. Numai și nu-
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Utilajele din dotare mai bine 
pentru sporirea producției deîn prima parte a articolului, publicat în ziarul nostru din 18 martie, ne-am referit pe larg la cîteva aspecte din activitatea întreprinderilor miniere Lupoaia și Jilț, din cadrul Combinatului minier Motru, unități cu condiții tehnice și chiar de zăcămint asemănătoare, dar cu rezultate total diferite. Așa cum a rezultat din investigațiile efectuate, principala problemă care se pune acum în cele două unități se referă la creșterea indicilor de utilizare a excavatoarelor, de fapt a întregii baze tehnice din dotare. De aici, de la modul diferit' în care se folosesc capacitățile de producție decurg cele mai mari diferențe în rezultatele obținute. De aceea, în continuare, ne vom referi la alte cîteva aspecte din activitatea celor două Întreprinderi, precum și la măsurile pe care minerii, specialiștii, conducerea combinatului le aU în vedere pentru eliminarea grabnică a neajunsurilor manifestate și perfecționarea de ansamblu a activității productive.Nu este de mirare ca, în condițiile în care randamentul utilajelor diferă atît de mult, în cele două unități să se înregistreze mari diferente și în ce privește nivelul costurilor de producție. Astfel, la întreprinderea minieră Lupoaia, cheltuielile totale pentru extragerea unei tone de lignit însumau anul trecut 146 lei, iar la I.M. Jilț — 281 lei pe tona de cărbune extras, nivelul cheltuielilor materiale planificate la 1 000 lei producție-marfă fiind depășit cu circa 770 lei. Ce spun despre toate acestea oamenii ? Cum se împacă muncitorii cu experiență, colectivul unității cu asemenea rezultate total nesatisfăcătoare ? „Mult timp lucrurile au fost lăsate să meargă la în- timplare — ne spune brigadierul Emil Ciobanu. Trebuie înțeles că nu se mai poate așa. Conducătorii procesului de producție nu trebuie să se mai mulțumească doar cu faptul că la apel au răspuns prezent aproape toți oamenii, iar atunci cînd începi lucrul nu ai cu cine face treabă, încă de la apel să se stabilească exact răspunderea fiecăruia, sarcina ce-i revine, pe ore. Electricienii trebuie apoi integrați in echipajele de pe excavatoare. Acolo unde sînt pontați și de unde iau banii, acolo să lucreze, nu cum se întîmplă acum, cind ei sint peste tot și nicăieri. încit îți trebuie zile să-i aduni pentru o intervenție urgentă".Deci preocupări pentru îmbunătățirea activității există. Dovadă că oamenii s-au gîndit cum să soluționeze multe din problemele cu care se confruntă. Dovadă și ritmurile mai bune de lucru din ultimele luni. „Am preluat incă din toamna anului trecut acest utilaj, ne-a spus ex- cavatoristul Pantelimon Olaru. de pe excavatorul cu rotor de 1 400 mc, ' cu indicativul 01. Arăta jalnic. Sterilul și cărbunele curgeau peste tot. multe subansamble fiind îngropate ■ in pămint. Am verificat totul, tronson cu tronson. Am strîns tot ce era slăbit și am repus șorțurile de protecție acolo unde lipseau. Acum, nu mai avem probleme, utilajul func- » ționează foarte bine. în luna ianua- ; rie am extras 110 000 tone lignit, ' din cele 250 000 tone cite au fost ! realizate pe toată întreprinderea, iar în februarie 55 000 de tone, din totalul de 200 000 tone extrase la nivelul unității".Deci se poate. Numai că pentru 4 redresarea situației și obținerea i unor producții mai mari la toatei î excavatoarele este nevoie de o gîn- ț dire nouă, de un nou stil de muncă. | Este nevoie ca specialiștii din uni- f tate, așa cum au făcut oamenii din echipajul excavatoristului Pantelimon Olaru. să revizuiască atent fiecare „tronson" al activității întreprinderii, acționînd concomitent pentru punerea lucrurilor pe făgașul cel bun, îndreptind urgent ceea ce acum este strimb. eliminînd tot ce nu corespunde cerințelor actuale ale producției. Așa gindește că trebuie acționat și tînărul inginer Dumitru Ungureanu, director adjunct cu probleme de producție al unității : „Am început acțiunea de redresare, dacă pot să-i spun astfel, cu modernizarea nodului de distribuție — ne spune tînărul specialist, venit aici de puțină vreme de la I.M. Lupoaia. Practic, vom înlocui în întregime totul la acest nod, începînd cu concepția de lucru. Vom asigura astfel numai aici un spor de 250 000 tone de lignit. Acționăm apoi pentru descongestionarea tuturor utilajelor și pentru punerea lor în front,. în așa fel incît numărul orelor de funcționare, la fiecare excavator, să crească cu 6—7 ore pe zi. ceea ce ne va aduce lunar o producție în plus, față de realizările actuale, de 400 000 tone. Vom grăbi apoi pune

rea în funcțiune, chiar în aceste zile, a excavatorului cu rotor numărul „13", a liniei magistrale II de steril din cariera Jilț-Nord și a gospodăriei de cărbune de aici, precum și a altor obiective de acest fel. Toate acestea ne vor permite să sporim in cel mai scurt timp cu circa 33 la
Față în față — rezultatele obținute de două mari 
unități din industria carboniferă: întreprinderile 

miniere Lupoaia și Jilț

sută nivelul producției și să asigurăm deschiderea unor noi fronturi de lucru pentru perioada următoare".Efectul acestor acțiuni.'al unei gîndiri noi în conducerea procesului de producție a început să se facă simțit la multe locuri de muncă. Pentru obținerea rezultatelor scontate si înscrierea întregii activități în ritmurile planificate, toate aceste acțiuni trebuie să fie însă sprijinite temeinic și de unitățile de construc- ții-montaj, de uzinele și întreprinderile reparatoare sau furnizoare de piese de schimb. Dar nu așa cum am văzut că este înțeles acest ajutor de către unii factori răspunzători cu pregătirea forței de muncă de la Combinatul minier Motru. Despre ce este vorba ? Zilele trecute, la Jilț au fost trimise, pentru întărirea colectivului, se pare, 25 de absolvente ale unei școli de operatori topografi. Nici mai mult nici mai puțin decît exact ce nu era nevoie acum la Jilț, unde nu sînt necesare cadre pregătite în această meserie, ci excavatoriști. mecanici, electricieni, lăcătuși. Cum se va proceda în această situație ? Probabil se vor cheltui alți bani pentru a recalifica tinerele absolvente în una din aceste meserii în care trebuiau pregătite de la Început, bineînțeles dacă.se cunoșteau exact nevoile reale ale unității și dacă planurile de școlarizare aveau drept bază a- ceste necesități.Punînd fată în față activitatea celor două unități miniere, nu înseamnă, nicidecum, că am vrut să prezentăm două situații-limită, una maximă și una.minimă. Față de e- fortul investițio’nal pe care societatea noastră l-a făcut pentru dotarea întreprinderilor din cadrul Combinatului minier Motru cu mijloace tehnice de mare randament, față de cerințele economiei naționale, ale sistemului energetic național, producția de lignit poate si trebuie să crească, astfel incit*  să ajungă in timpul cel mai scurt cel puțin la ritmul de extracție prevăzut în plan. Și aceasta. în primul rind. prin generalizarea experienței pozitive, prin întărirea răspunderii, prin organizarea mai bună a intregii activități în cariere și abataje, unde trebuie instaurate o ordine desăvîr- șită și o disciplină riguroasă. în acest sens, tovarășul Iulian Costes- cu. director general al Combinatului minier Motru. ne-a spus că minerii știu exact ce au de făcut. Lucru evident dacă avem în vedere ritmurile constant în creștere, atit la extracție, cît și Ia livrare, în comparație cu anul trecut, precum și modul energic în care se acționează pentru punerea în funcțiune, în cel mai scurt timp, a noilor capacități. „Numai dacă vom reuși ca toate excavatoarele să funcționeze cel puțin 10 ore pe zi — sublinia directorul general al combinatului, consul- tînd un adevărat „manual practic" de știința conducerii unităților mi

niere, adus Ia zi cu cele mai recente date și realizări din fiecare întreprindere și punct de lucru — avem asigurat un spor de producție de sută la sută. Pentru aceasta, pentru producții mereu mai mari ne luptăm cu toții. acționînd în multe direcții : mai buna organizare a muncii. întărirea spiritului de răspundere, a ordinii si disciplinei, ridicarea nivelului de pregătire profesională a oamenilor. Sîntem conștienți că ritmurile stabilite prin plan la extracție, transport și livrare sint cele dictate de necesitățile reale ale țării și nu vom avea odihnă pină nu vom atinge aceste ritmuri".Bătălia pentru mai mult cărbune, pentru atingerea ritmurilor de extracție stabilite prin planul pe acest an mai are însă și un alt front, la fel de important, cel al ridicării 

fiabilității utilajelor. Pentru că, fie că este vorba de carierele de la Lupoaia. de la Jilț. Roșiuța sau de la Rovinari, Peșteana. pretutindeni am întîlnit oameni care se confruntă zilnic cu același gen de probleme, create de unii furnizori de utilaje, de ani și ani de zile. Este inadmisibil ca o unitate constructoare de mașini, care execută utilaje dintre cele mai complexe, să nu se intereseze de felul cum se comportă la lucru, deci la examenul producției, aceste utilaje. La urma urmei, vă- zînd aici, în cariere și abataje, cum lucrează excavatoarele, buldozerele, concasoarele. celelalte utilaje, constructorii ar avea la îndemină toate elementele necesare perfecționării acestor mașini complexe. Poate că mai bine de 90 la sută din măsurile stabilite în programele de modernizare, care se înfăptuiesc astăzi în întreaga economie pentru ridicarea activității pe trepte calitative și de eficiență superioare, ar trebui să pornească de la observațiile făcute de oamenii muncii care exploatează aceste mașini și utilaje. Dar cîți furnizori s-au interesat pînă acum Țara are nevoie de cît mai mult cărbune. De cărbune extras cu cheltuieli minime. Iată de ce, atît minerii, cît și toate celelalte colective de oameni ai muncii trebuie să-și intensifice eforturile pentru sporirea producției. pentru dezvoltarea in continuare a bazei energetice și de materii prime a țării. Sint acestea , sarcini complexe, mobilizatoare, izvorîte din cerințele actuale și de perspectivă ale economiei naționale, din îndemnurile și chemările înflăcărate ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recența Consfătuire de lucru pe probleme economice de Ia C.C. al P.C.R., pe care întreaga țară, toți oamenii muncii sînt hotărîți să le transpună Întocmai în practică, în interesul dezvoltării pe mai departe a țării, al creșterii bunăstării întregului popor.
Nicolae M1L1TARU

Aspect de muncă la întreprinderea de motoare electrice din PiteștiFoto : E. Dichiseanu

folosite 
cărbune!cum funcționează utilajele trimise de ei in carierele de lignit, ce probleme pun ele colectivelor de mineri ?In unitățile miniere, nenumărate motoare electrice noi, care cîntă- resc zeci de tone și deci sint greu de schimbat, s-au defectat după numai cîteva ore de funcționare. Re- ductoarele excavatoarelor se dovedesc și ele de slabă calitate. Mai mult, furnizorii refuză să livreze piese de schimb pentru ele și astfel în loc de două pinioane trebuie schimbat un colos, în greutate de zeci de tone, care costă sute de mii de lei. Piesele de schimb, și cînd sînt, nu se potrivesc, așa cum este cazul cu unele carcase de reductoa- re sau cu pompele de ulei pentru instalațiile de marș la excavatoarele de 1 400 mc. Am văzut pompe subdimensionate pînă într-atit incît nu se mai pot monta în nici un mod. Cupele excavatoarelor și dinții a- cestora cedează la cîteva zepi de ore de funcționare, schimbarea lor nece- sitînd opriri îndelungate, neplanificate. eforturi fizice, consumuri energetice și de materiale suplimentare, care încarcă costul fiecărei tone de cărbune extras. Și am putea continua încă șirul unor astfel de exemple, fiecare dintre furnizorii de utilaje avînd mari datorii de acest fel față de mineri, practic față de economia națională și față de ei înșiși.Ceea ce este acum important și valabil pentru toți constructorii de mașini, pentru cei care execută motoarele electrice sau aparatura de comandă se referă la creșterea fiabilității fiecărui reper, la îmbunătățirea calității utilajelor destinate unităților miniere. Fiecare unitate economică resimte cea mal mică întrerupere în aprovizionarea cu energie electrică. Țara are nevoie, cum se știe, de tot mai multă energie, de un sistem energetic bine consolidat' și pentru aceasta este nevoie de cărbune. De cărbune cît mai mult și de calitate superioară. Iar dacă minerii sînt penalizați pentru neres- pectarea unui singur punct, cînd este vorba despre puterea calorifică a cărbunelui expediat, lucru care vine să întărească răspunderea pentru calitatea muncii în minerit, penalizări asemănătoare trebuie aplicate și celor care aduc mari pagube prin calitatea slabă a muncii lor. colectivelor de muncă din întreprinderile carbonifere.

In bătălia pentru producții mai mari in acest an

ÎNSĂMÎNȚĂRILE - pe un front 
larg, la un nivel agrotehnic ridicat!

EsențialăPînă vineri seara. în unitățile agricole din județul Teleorman au fost ■ însămînțate cu diferite culturi 32 429 hectare, ceea ce reprezintă circa 98 la sută din programul primei urgențe. S-a încheiat semănatul Ia mazărea boabe și de grădină. ovăz, in pentru ulei, năut, bor- ceag, legume rădăcinoase și cartofi timpurii. La sfecla de zahăr, realizările depășesc 70 la sută din programul de 10 220 hectare. într-o serie de unități agricole din centrul și nordul județului s-a trecut și la însămînțarea florii-soarelui. Ceea ce am remarcat in toate unitățile prin care am trecut este preocuparea față de calitatea lucrărilor, precipitațiile căzute în cea de-a doua decadă a acestei luni favori- zînd buna pregătire a patului germinativ și încorporarea semințelor în sol. Specialiștii, cadrele de conducere din unitățile agricole acționează în vederea respectării întocmai a normelor agrotehnice. Cîteva constatări făcute pe teren sînt edificatoare.La cooperativa agricolă Băbăita se însămînțează sfecla de zahăr pe ultimele 25 hectare, din cele 120 hectare prevăzute în plan. O privire de ansamblu ne dă din primul moment imaginea fidelă a ceea ce înseamnă organizare temeinică. în cele mai mici amănunte, a întregii activități din cîmp. Toate lucrările se execută în flux neîntrerupt, începînd cu pregătirea patului germinativ și terminînd cu semănatul. Privind modul în care se desfășoară lucrările, ai impresia că timpul pentru fiecare operație a fost dinainte cronometrat. Este de față și președintele consiliului unic agroindustrial Orbească (din care face parte unitatea). Radu Morcov, care ne spune : „în competiția cu timpul, decisivă este acum organizarea temeinică a fiecărui loc de muncă. Căutăm, deci, să eliminăm orice pauză în utilizarea mijloacelor mecanice. Procedînd ca aici, reușim să folosim din plin timpul și utilajele Si. implicit, să realizăm viteza stabilită la semănat. De altfel, pînă dispară- vor termina însămînțarea sfeclei de zahăr toate unitățile din consiliul nostru, privirile și gindurile fiind îndreptate acum spre floarea- Soarelui. Avem, deja, teren pregătit si vom declanșa imediat semănatulacestei culturi“.
Vitezele de lucru in creștere de la o zi la altaîncă de săptămina trecută, însă- 1 mînțăriile au inceput și in unitățile agricole socialiste din județul Sălaj. Pină vineri seara au fost însămînțate 11 800 hectare, respectiv 65 la sută din suprafața prevăzută pentru ovăz, orzoaică, trifoliene în ogor propriu, borceag, mazăre, ceapă, rădăcinoase, un ritm superior la a- ceste lucrări înregistrindu-se în consiliile unice agroindustriale Nuș- falău, Someș-Odorhei, Pericei. Cras- na și Cehu Silvaniei.în raidul-anchetă întreprins împreună cu tovarășul Dumitru Pitic, director adjunct al direcției agricole județene, in unități agricole din consiliul agroindustrial Cehu Silvaniei, am urmărit trei aspecte principale : ritmul la pregătirea terenului, calitatea însămînțărilor și mobilizarea forțelor manuale la efectuarea lucrărilor de sezon. Primul popas l-am făcut la cooperativa agricolă Dobrin, unde, la unele culturi, se însămînțau ultimele suprafețe. „Timpul favorabil ne-a permis să realizăm un avans substanțial — 150 hectare — la pregătirea terenului, preciza tovarășul Victor Seucan, președintele cooperativei, asigurindu-ne în acest fel front de lucru pentru cele cinci semănători ce le avem in dotare. Am încheiat însămînțarea orzului și mazării, am semănat mai bine de jumătate din suprafața desti-

este acum bunaLa toate acestea mai trebuie adăugat un fapt nu lipsit de importantă. Preocuparea pentru grăbirea semănatului este însoțită de o grijă permanentă. severă pentru realizarea lucrărilor la un înalt nivel calitativ. Expresia unuia din mecanizatorii cu care am discutat : „Facem lucrări de finețe" are o acoperire deplină în fapte. In toate unitățile din acest consiliu agroindustrial munca este organizată în asa fel incît mecanizatorul lucrează pe aceeași solă de la pregătirea terenului și pînă la recoltare inclusiv, ceea ce sporește răspunderea pentru
TELEORMAN

calitate, pentru realizarea producțiilor planificate.De altfel, in condițiile specifice ale acestei primăveri, pretutindeni se urmărește adaptarea tehnologiilor la situația concretă de pe fiecare solă. Ceea ce s-a făcut pînă acum in județul Teleorman poartă amprenta preocupărilor pentru a reduce numărul de treceri cit mai mult posibil, pentru evitarea tasării solului și asigurarea păstrării apei. Accentul a fost pus pe executarea lucrărilor de pregătire a terenului, în principal cu agregate ușoare — grape reglabile și combinatoare — pentru prelucrarea la suprafață a pămîntului, astfel incit semințele încorporate într-un pat germinativ umed să răsară mai repede. Acolo unde situația a impus folosirea discurilor nu s-a făcut mai mult de o trecere cu ele.Obiectivul numărul unu al perioadei actuale îl constituie finalizarea in cel mai scurt timp a semănatului sfeclei de zahăr pe întreaga suprafață planificată. Deja lucrarea s-a încheiat în mai multe unități, printre care cele din Moșteni. Mavro- din. Nanov, Lăceni, Nenciulești. Po- roschia, Țigănești. Sînt insă mari rămineri in urmă în cooperativele agricole de producție Plosca. Turnu Măgurele, Traianu, Seava. Lisa, Ni- colae Bălcescu. Balta Sărată, Călmă- țuiu de' Sus, care nu pot fi puse numai pe seama precipitațiilor ce au stinjenit activitatea din cîmp.
nată plantelor furajere. De asemenea, acționăm din plin la plantarea cartofilor. Terenul fiind foarte bine pregătit, pînă diseară realizăm cel puțin 30 hectare".Aceeași mobilizare exemplară de forțe — și la cooperativele agricole Sălățig, Cehu Silvaniei, unde, sub directa supraveghere a specialiștilor, se lucra la pregătirea terenului și însămînțări. La cooperativa agricolă

SĂLAJ

din Benesat, inginerul-șef Teodor Pop insistă să mergem într-o tarla în care se plantau manual ceapă și usturoi. în jur de 500 cooperatori e- fectuau o lucrare de calitate ireproșabilă. în altă parte se plantau cartofii. Numai că. din loc în loc, mai rămînea pe dinafară cite un tubercul. „Cu ăștia ce faceți ?“ — îl întrebăm pe inginerul-șef. „Vin e- chipe de cooperatori, care merg pe rind și asigură incorporarea întregii semințe".Cît privește organizarea și desfășurarea activității în aceste zile, organizatorul de partid din consiliul unic Cehu Silvaniei, Aurel Crețu, ne-a relatat : „Am demarat întrea-

organizareDe altfel, comandamentul județean a stabilit măsuri care vizează îndeosebi organizarea muncii în schimburi prelungite la pregătirea terenului și zi-lumină la semănat.Așa cum spuneam, a intrat in actualitate și însămînțarea florii-soarelui, cultură ce va ocupa în unitățile agricole 42 490 hectare. Print™ cei care au început această lucrare se numără mecanizatorii, cooperatorii și specialiștii din consiliile agroindustriale Nanov. Buzescu, Blejești Tătărăștii de Jos, Videle. Siliștea La cooperativa agricolă Țigănești semănătorile acționează în terer pregătit grădinărește. Aici, toate formațiile de mecanizatori lucreazi sub supravegherea strictă, permanentă a specialiștilor și a cadreloi de conducere din unitate. „Chia> dacă mașinile sînt reglate corespunzător, iar mecanizatorii instruit! temeinic. se mai pot ivi probleme d< ordin tehnic sau de altă natură - ne spune președintele unității Gheorghe Ciuciuc. De aceea, nu concepem să nu fim mereu între mecanizatori și să nu intervenin prompt pentru eliminarea operativă a unor defecțiuni sau a una neajunsuri în organizarea muncii Pînă acum am semănat 100 hectari cu floarea-soarelui".Pe ansamblul județului au fost lua te măsuri deosebite pentru sporire; ritmului de lucru. „Practic — ne spu ne inginerul Dragomir Stan, directo rul direcției agricole județene - realizările zilnice trebuie să s< dubleze și chiar să se tripleze, pen tru a ne încadra cu toate lucrării' în termenele stabilite. Punem ac centul pe sporirea forțelor mecanic la pregătirea patului germinativ acțiune care a început și pe supra fetele destinate porumbului, astfe incît să creăm un larg front d- lucru semănătorilor. Printr-o bun; organizare a activității in cîmp, prii larga mobilizare a forțelor uman și mijloacelor mecanice, precum s prin aprovizionarea ritmică cu car buranți la nivelul vitezelor pe can ni le-am propus, sîntem hotărîți si accelerăm ritmul însămînțărilor d primăvară, pentru a pune temeli solide recoltelor sporite din aces an".
Stan STEFANcorespondentul „Scinteii

ga acțiune printr-o riguroasă verif! care prealabilă a tuturor suprafețe lor zvîntate, stabilind precis, la faț locului, cînd și cum să se înceap: lucrările, cu ce forțe mecanice ș manuale. Date fiind condițiile ac tuale bune de lucru, unde starea te renului permite intrăm cu toat forțele la semănat și plantat, aces mod de a lucra asigurindu-ne în cadrarea în timp la lucrările di bază. Lucrind în schimburi prelun gite, avem un avans de peste 30 hectare la pregătirea terenului, fiini asigurat suficient front de lucr pentru semănători".Adevărul este că de mult nu s-< mai putut lucra în condiții atît d bune ca. în această primăvară tim purie, lucru pe deplin înțeles de că tre toți specialiștii, mecanizatorii ț cooperatorii sălăjeni, fapt de monstrat și de vitezele în creșter de la o zi la alta. Astfel, dacă î: data de 10 martie fuseseră semăna te 800 hectare, în 12 martie au fos însămînțate 2 000 hectare și aproap 2 500 hectare în 17 martie. Est îmbucurător și faptul că s-a pute trece pe un front larg la însămînțăi și în cooperativele agricole situate î zonele mal reci, fiecare zi bună d lucru fiind folosită din plin.
Eugen TEGLAȘcorespondentul „Scinteii

(Urmare din pag. I)să vedem ce au făcut alții. Astfel, înainte de a trece la proiectarea sistemului propriu-zis de colectare și folosire a dejecțiilor, am luat drumul spre I.A.S. din Tirgoviște, de unde am asimilat sistemul pneumatic de evacuare a dejecțiilor. De la I.A.S. Alexandria am preluat schițele pentru construirea platformelor de depozitare a dejecțiilor, inclusiv a celor lichide. Înainte însă de a trece la construirea lor, ne-am dus la Stațiunea de cercetări zootehnice din Tirgu Mureș, unde ne-am însușit modernizările care s-au adus la sistemul de evacuare a dejecțiilor din grajduri prin montarea unor stăvi- lare înclinate în cascadă, metodă care nu numai că înlătură depunerea dejecțiilor pe fundul canalelor, (problemă care ne dădea și dă încă multora atîta bătaie de cap), dar asigură evacuarea acestora pe cale naturală, fără nici un consum de energie. Am ajuns astfel la un sistem prin care se colectează circa 60 000—70 000 tone de dejecții pe an, inclusiv cele lichide, care sînt depozitate într-un bazin special de unde sînt îndreptate, printr-o rețea de conducte speciale, spre irigarea (cu ajutorul unor aspersoare special construite de o unitate industrială din Cluj-Napoca) solelor din împrejurimile complexului. De fapt, din acest bazin noi am irigat din toamnă și pină acum peste 100 hectare, pe care înființăm o lucernieră de mare productivitate. începînd din această perioadă, trecem la realizarea programului de udări obișnuit, în cadrul căruia udăm culturile aflate în vegetație, urmînd ca după prima coasă de lucernă să trecem din plin la irigarea acesteia. Practicăm acest sistem de aproape trei ani, iar primele rezultate semnificative au apărut chiar anul trecut, cind, de pe cele 900 hectare cultivate cu plante de nutrețuri, am recoltat o cantitate totală de 42 400 tone masă-verde, adică exact de cit are nevoie complexul intr-un an de zile. Revin cu precizarea că acum 10 ani de pe 1 100 ha realizam doar 

16 000—17 000 tone. Pe măsură însă ce fertilitatea naturală a terenurilor va crește, vom trece și la îmbunătățirea actualei structuri de plante furajere, în favoarea celor cu un conținut bogat în proteine și vitamine, în special a lucernei.— Ce alte soluții constructive noi ați adoptat și care este eficiența lor?— După ce ne-am chinuit ani de zile cu tot felul de ventilatoare fără să reușim să asigurăm un microclimat sănătos in grajduri, tot la stațiunea din Tirgu Mureș — ce oameni admirabili și cu multă știință și ex
Ce înseamnă de fapt modernizarea in zootehnie ?
periență practică lucrează aici — am găsit un sistem de aerisire naturală pe cît de simplu, pe atît de eficient pentru sănătatea animalelor. Nu mă încumet nici măcar să aproximez efectul practic al acestui sistem, în- trucit nu este căderea mea să fac acest lucru. Pot spune însă că. de la aplicarea lui, noi am înlăturat practic îmbolnăvirile respiratorii la viței.— Ceea ce impresionează în cazul complexului de la I.A.S. Panciu sint nu atit randamentele înalte obținute la animale, deși ele depășesc de 2,5 ori pe cele realizate cu ani în urmă și se situează pe un loc de frunte în cadrul agriculturii de stat, cit costul foarte scăzut, de numai 12 lei, cu care se realizează kilogramul de spor de creștere în greutate : cum reușiți acest lucru ?— Noi ne aflam într-o situație care părea fără ieșire, mai ales in ce privește asigurarea cantităților de proteină necesară, a celorlalte elemente nutritive valoroase. Suprafața cultivată cu furaje era atit cît era, iar în cazul nostru nu se putea pune problema completării deficitului de hrană din cine știe ce produse secundare vegetale. Și ne-am pus atunci întrebarea : cum reușesc alții să asigure de pe o suprafață 

aproximativ egală condiții de furajare optimă a animalelor ? După ce am văzut cum lucrează unii colegi de ai noștri și mai ales după ce am citit cum se procedează în alte țări cu o zootehnie dezvoltată, am ajuns la concluzia că este absurd să credem că în condițiile unei tehnologii de tip industrial vom putea hrăni animale în mod corespunzător doar cu furajele adunate de pe cîmp în forma lor neprelucrată. Se punea deci problema găsirii unor tehnologii noi de furajare în cadrul cărora nutrețurile de origine vegetală să fie îm

bogățite proteic cu diferite substanțe hrănitoare mai puțin folosite la noi, dar folosite’ în mod curent, pe scară largă in alte părți. După ani de căutări, în care ce-i drept am fost sprijiniți de către toți factorii direct interesați în rezolvarea problemei, am reușit să punem la punct o instalație foarte modernă de preparare a furajelor în cadrul căreia realizăm un nutreț combinat sub formă de granule ce înglobează în ele proteină artificială provenită din uree, precum și diferite substanțe calcaroase pe care le conține tuful vulcanic, toate acestea în amestec cu tescovină măcinată și alte substanțe hrănitoare. Pină a ajunge insă la această formulă de alimentație a trebuit să rezolvăm multe alte probleme. înainte de toate aveam nevoie de niște instalații prin care să se realizeze extrudarea proteinei artificiale, instalații pe care le-am găsit după ce am bătut pe la porțile multor fabrici de nutrețuri combinate. Desigur, nu sîntem singurii care folosim ureea în hrana animalelor, dar cred că sîntem printre puținii in țară care o folosim sub formă extrudată, adică sub forma care ii dă o eficiență maximă. Ideea folosirii . tufului vulcanic; în 

furajarea animalelor ne-a venit după ce am citit preocupările in acest sens ale unor cercetători de la Cluj-Napoca și după ce ne-am convins, la complexele zootehnice ale întreprinderii de sere „30 Decembrie" și ale unei cooperative agricole din Pecica — Arad, ce sporuri mari de creștere în greutate se realizează prin utilizarea unei astfel de substanțe minerale. Tescovina folosită ca atare are practic o valoare nutritivă extrem de scăzută, dar prin măcinarea sîmburilor pe care îi conține se transformă într-un nutreț a 

cărui valoare abia ne-o imaginăm. Noi am reușit să însilozăm pentru actuala perioadă de stabulație nu mai puțin de 2 000 tone de tescovină, al cărei efect nutritiv se re- , găsește, intr-un procent important, în sporul ridicat de creștere în greutate pe care îl înregistrăm acum. Este lesne de înțeles că un asemenea amestec de furaje nu se face la intimplare, ci el are o determinare științifică realizată in laboratoarele Institutului de biologie și nutriție animală de la Balotești, care de fapt ne elaborează, rețetele cele mai potrivite, în funcție de stocurile de furaje de care dispunem. Cercetătorii de aici ne ajută foarte mult și îmi îngădui ca și pe această cale să le mulțumim.— Spuneți că sînteți de acum preocupați de a popula grajdurile cu viței aflați la o virstă foarte fragedă, mai precis imediat după înțărcarea lor : nu credeți că riscați mult ?— Am fi riscat dacă făceam acest lucru înainte de a fi pus la punct, tot cu ajutorul institutului de la Balotești, o tehnologie de furajare a vițeilor mici in cadrul căreia substanțele proteice se asigură din nutrețurile combinate pe care le pro

ducem sau le primim, precum și din finul de lucernă sau așa-zisul lapte de soia, în timp ce vitaminele le asigurăm dintr-un amestec ce are la bază borhotul de cătină și pasta de dovleac. Deși ne aflăm încă in faza experimentărilor, avem suficiente motive să afirmăm că în condițiile noastre aceasta reprezintă o soluție deosebit de eficientă.— Pentru că pomeneați de finul de lucernă, vă mărturisim că în prea puține locuri ne-a fost dat să vedem un astfel de mod de conservare prin care să se păstreze în 

totalitate valoarea nutritivă naturală a lucernei.— Ca să putem face fin verde de lucernă, în care plantele să se conserve în forma lor naturală și fără a se pierde ceva din valoarea lor nutritivă, noi cheltuim doar cu 40 lei mai mult la hectar decît cei ce folosesc tehnologia clasică de preparare a finului. Plătim cu 40 de lei mai mult, dar cîștigul este incomparabil mai mare. O asemenea tehnologie de conservare constă in instalarea pe vindroverul combinei a unei instalații prin care, în timpul recoltării, plantele de lucernă se stropesc cu o soluție din carbonat de sodiu și potasiu spre a se realiza o pălire forțată a masei vegetative, care, apoi, în cel mult 24 de ore este adunată și așezată în fînare, unde se continuă procesul de uscare forțată.Adevărul e că există o diferență imensă între modul în care era gîn- dită și organizată furajarea animalelor în urmă cu 10 ani și ceea ce se realizează astăzi în complexul nostru. Dacă ar fi să fac doar o singură comparație, atunci este suficient să arăt că noi reușim acum să hrănim animalele după reguli cu adevărat științifice, cheltuind de 

trei ori mai puțin pentru hrana lor decît atunci cind aveam cheltuieli destul de mari din toamnă și pînă la începutul verii.Ar fi, desigur, încă multe de spus despre acest remarcabil efort colectiv pentru revitalizarea unui complex zootehnic socotit de către multi fără nici o șansă de a ieși din impas. Elementele de noutate din ultima vreme — atît în ce privește tehnologiile de furajare, cît și soluțiile constructive — vor duce nu numai la sporirea considerabilă a aportului proteic și nutritiv în structura rațiilor furajere, ci și la atingerea unor niveluri de productivitate și eficiență comparabile cu cele mai bune îngrășătorii de taurine din țară. Am insistat asupra lor nu numai pentru a evidenția ceea ce pot realiza, chiar în condiții mai dificile cum sînt cele de la Panciu, niște oameni pasionați de promovarea noului pentru creșterea și modernizarea producției, sporirea eficienței economice, ci și cu speranța că ele vor stîrrti cu adevărat un interes serios în rîndul specialiștilor din acest domeniu, vor schimba o anumită mentalitate despre noțiunea de modernizare în zootehnie, dar mai ales despre căile pentru afirmarea puternică a tehnologiilor înaintate în acest sector. Pentru că, dincolo de tot ceea ce s-a realizat bun în cadrul acestui complex (acest lucru și cu sprijinul considerabil al diferitelor organisme și al unor factori de răspundere și, nu în ultimul rind, de la nivelul Departamentului agriculturii de stat), experiența do- bîndită aici pe mai multe planuri aduce în discuție și cerința de a se ajunge la nivelul organismelor agricole centrale la o concepție unitară cu privire la noțiunea de modernizare în zootehnie, la elaborarea unor tehnologii de creștere și de furajare a animalelor care să încorporeze în ele tot ceea ce s-a produs mai bun și valoros în domeniul respectiv și care, în condițiile date ale fiecărei unități, asigură obținerea unor producții maxime cu cheltuieli cît mai reduse.

SLOBOZIA : Producție 
la export peste prevederiîndeplinirea sarcinilor pe care le au la export constituie pentru muncitorii și specialiștii Combinatului chimic Slobozia prioritatea priorităților, onorarea ritmică a contractelor pentru partenerii de peste hotare aflîndu-se. în atenția întregului colectiv. Ca rezultat al riguroasei pregătiri a producției destinate exportului, bunei funcționări a instalațiilor și încadrării în consumurile stabilite, s-a reușit livrarea în devans a peste 10 000 tone de produse chimice complexe. Chimiștii de pe platforma combinatului din Slobozia sînt hotărîți să facă din martie luna cu cele mai bune rezultate de pînă acum. (Mihai Vișoiu).

IAȘI : Utilaje 
de mare performanțăColectivul de oameni ai muncii de la Combinatul de utilaj greu din Iași raportează realizarea de noi utilaje de mare performantă, cele mai multe tiind unicate și premiere in materie. „Este vorba — ne precizează inginerul Mihai Ciobanu, directorul tehnic al combinatului — de cilindri de laminor, de morile cu bile și autogene necesare măcinării minereurilor cuprifere. de convertizoarele de 160 tone și pompele de irigații de mare capacitate, de cuptoarele de încălzire și de tratament echipate cu arzătoare autogenerative concepute si realizate de specialiștii combinatului. De curind. am terminat de turnat toate subansamblele pentru presa de 12 000 tone forță, ce va fi montată în cadrul combinatului nostru. Am început, de asemenea, fabricația de serie a utilajelor necesare la transportul uzinal al semifabricatelor în halele metalurgice. utilaie cerute și la export". (Manole Corcaci).
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Formarea conștiinței noi, socialiste, proces complex, de durată, angajează eforturile a numeroși faceri ..educaționali. Nu fără temei se <pune că eficiența propagandei de- ainde și de pregătirea și personaliatea propagandistului. Pentru propagandist condițiile concrete in care acționează o organizație de partid sau alta, mai ales specificul locului ie muncă sîrat un bogat izvor de experiență, care, studiate atent, pot sugera măsuri și soluții pentru creș- erea eficienței muncii politico-edu- •ative. Fără îndoială, în acest sens li cabinetele pentru activitatea ideo- ogică și politico-educativă au un rol ieosebit, cu importante răspunderi n îndrumarea și controlul activității lolitico-educative, in perfecționarea formelor și mijloacelor de în- riurire a conștiinței. în acest sens, în județul Maramureș e- xistă . o experiență bună în multe (unități e- conomide. în municipii și orașe, in comune.Am' intrat pe poarta întreprinderii metalurgice de metale neferoase din Baia. Mare avind in minte ci- teva întrebări : ce înseamnă pregătirea de conținut a propagandistului, care este metodologia predării lecțiilor, cum se menține legătura permanentă cu cei ce participă la cursuri ; ■um se desfășoară dezbaterile. La nceput discutăjn cu Grigore Lazar, secretar adjunct cu propaganda la ■omitetuT de partid. Aflăm că aici funcționează 56 de cursuri, cu 1675 de curdanți, plus două cursuri pentru cadrele de conducere.— La instruirea propagandiștilor, ne precizează interlocutorul, se expune conținutul temei fără a intra in detalii, respectiv se enunță planul tematic. La dîscnții atragem încă 3—4 propagandiști care analizează conținutul temei. Subliniez că nu este o dezbatere cane să plutească in generalități, ci o modalitate de cunoaștere a preocupărrilor colectivelor. Firește, insistăm și pe cunoașterea teoretică, pe stăpânirea noțiunilor. De pildă, nu se poate înțelege ■um acționează concret mecanismul economico-financiar dacă nu-i deslușești sensul teoretic. De fapt, tocmai această îmbinare a teoriei cu practica dă roade în această întreprindere, ca și oriunde este practicată. Cunoscînd la fața locului experiența bună a citorva propagandiști — Angela Sandu. Pavel Dumitru, Zamfir Cioltea. Gheorghe Herța, Elena Kalmar — am desprins concluzia că aici se preferă dezbaterea ca fiind o formă mai dinamică, cu eficiență sporită.
înalta conștiință revoluționară,» 9 9 J

respectarea și aplicarea fermă a legilor țării

Ne aflăm la secția metalurgie II, instalația seleniu-cupelare.După ce maistrul Vladimir Trifu, propagandistul cursului, a subliniat importanța deosebită a temei aflate în dezbatere, cit și ideile principale care definesc concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind perfecționarea sistemului de conducere și planificare a dezvoltării economico- sociale, au urmat dezbaterile. Luările de cuvint au demonstrat buna pregătire a cursanților. în intervenția sa, rafinatorul Tibor Varga a susținut faptul că întreg colectivul secției trebuie să se angajeze cu toate forțele în soluționarea problemelor de organizare și modernizare a producției, cu accent pe cele privind 
Răspunderea propagandistului 
în formarea conștiinței civice

dezvoltarea, perfecționarea tehnologiilor de fabricație, care să asigure o înaltă eficiență economică. Cunoscînd bine problemele întreprinderii, cursantul a subliniat faptul că pentru acest an s-au înnoit obiectivele programului — stabilindu-se un număr de 32 de măsuri —, toate vizind modernizări și perfecționări de tehnologii și activități cu termene scurte de aplicare în producție. Cu o completare firească a ideii, a intervenit în discuție electricianul Aurel Ro- gojan, care a concretizat cîteva din lucrări, la unele aducîndu-și direct contribuția. Astfel am aflat că la nivelul întreprinderii se află in plină desfășurare modernizarea instalației de cementare a cuprului, a sistemului de șarjare a cuptorului de topire, a desfundării gurilor de vînt ale convertizoarelor, ca și a sistemului de alimentare cu energie electrică a electrolizei cuprului. Prin realizarea acestor măsuri se prevede obținerea unui spor de 125,9 milioane lei la producția-marfă.De un real folos în desfășurarea cursurilor, în pregătirea propagandiștilor și a cursanților este punctul de documentare. Aici am aflat planul tematic cu indicarea bibliografiei, precum și colecții de ziare, material de specialitate, noile documente de partid, colecții de legi. Cu alte cuvinte, informație la zi. Mai adăugăm că la punctul de documentare sint grafice cu dinamica indicatorilor, măsurile de organizare și modernizare a producției din cadrul întreprinderii, folosite cu rezul

tate bune de propagandiști la cursuri.La organizația de partid nr. 2 instalații a cooperativei „Constructorul" din Baia Mare, propagandistul loan Tine a făcut un tur de orizont asupra ideilor principale ale temei aflate în dezbatere, orientînd discuția asupra programelor de recuperare și refo- losire a materialelor, subansamblelor și pieselor, a respectării stricte a normelor de consum, materiale și energetice, pentru reducerea continuă a acestor consumuri pe baza bunei organizări a întregii activități de producție. Maistrul Ion Vanca, secretarul organizației de partid, a susținut că nu poate fi vorba de perfecționarea sistemului de conducere și planificarea dezvoltării economico-socia- 

le, cum sublinia secretarul general al partidului, atunci cind se mai risipesc materii prime și materiale, ceea ce duce la nerealizarea unor indicatori de plan. Apoi inginerul Costică Napa a relevat faptul că noua revoluție tehnico-științifică, pentru a da roade, se cere însoțită de o revoluție și în conștiința noastră. La organizația de partid nr. 7 de la mina Herja, subin- ginerul Vasile Andreiuț, propagandistul cursului, dovedește aceeași bună pregătire a temei. La aceeași înălțime s-au situat și participant» la discuții. Maistrul Augustin Torța a ținut să sublinieze că și la Herja trebuie luate toate măsurile pentru a da tării cit mai mult minereu, amintind că anul trecut a fost pentru colectivul acestei unități un an al calității.Aminteam la început că un cadru important pentru perfecționarea muncii de propagandă sint cabinetele pentru activitatea ideologică și politico-educativă, unde propagandiștii pot lua cunoștință de inițiativele valoroase pe plan local, își pot perfecționa pregătirea metodologică. în acest sens o experiență bună am intîlnit în municipiul Sighetu Marmației, unde tovarășul Constantin Calogherato, directorul cabinetului municipal pentru activitatea ideologică și politico- educativă, ne-a prezentat cîteva din inițiativele de aici, care se răsfrîng pozitiv în desfășurarea învățămîn- tului.— O atenție deosebită — ne-a precizat interlocutorul — o acordăm selecționării celor mai buni propagandiști, avind o evidență nominală a 

absolvenților Universitățit politice și da conducere, din rfndul cărora recrutăm noii propagandiști. Cum facem pregătirea lor ? Programul de instruire are două părți : o parte comună, la care participă toți propagandiștii, și apoi un program special care include dezbateri, expuneri, consultații, răspunsuri la întrebări pe temele lunii viitoare, pentru cursurile de partid, U.T.C., sindicat, O.D.U.S.Un grup de propagandiști ai comitetului municipal de partid sint repartizați pe unități. Ei au o fișă de evidență a activității propagandiștilor la cursuri, prin care se urmărește prezența cursanților, numărul parti- cipanților la dezbateri ; se fac. de a- semenea, aprecieri asupra luărilor de cuvint, dacă s-au abordat principalele idei din temă și au fost legate de viața concretă a locului de muncă, dacă s-a folosit material intuitiv, ce propuneri concrete au fost făcute de cursanți și altele.Sintem Informați că secția de propagandă a comitetului județean de partid a luat inițiativa de a face un control periodic asupra felului în care se desfășoară invățămîntul politic. în acest scop, toți activiștii comitetului județean de partid participă la cursuri, la convorbirile recapitulative.— A devenit la noi o practică curentă — a precizat tovarășul Mihai Babiciu, șeful secției propagandă a comitetului județean de partid — ca la pregătirea propagandiștilor să invităm propagandiști ai Comitetului Central ori ai comitetului județean de partid pentru clarificarea unor probleme de ordin teoretic ori metodologic. Facem o pregătire diferențiată pornind de la structura municipiilor și orașelor, realizăm o pregătire diferențiată pe platforme industriale și pe ramuri economice. Astfel, acordăm o atenție deosebită pregătirii propagandiștilor din minerit, metalurgie, din sectorul forestier, unități cu pondere mare în economia județului. Din sondajele întreprinse am constatat că s-a ridicat nivelul dezbaterilor, cursanții înțeleg mal bine exigențele dezvoltării economice de tip intensiv, cît de importantă se dovedește înfăptuirea unor indicatori precum producția fizică, exportul, calitatea produselor.Propagandistul este figura centrală a învățămintului politico-ideologic. Pregătirea lui teoretică și metodologică, priceperea în stimularea, unor discuții vii, în orientarea lor către problemele esențiale ale fiecărui loc de muncă lnriu- resc direct nivelul dezbaterilor, forța lor de mobilizare. Acționînd pentru formarea și pregătirea multilaterală a propagandiștilor înseamnă a asigura o premisă durabilă desfășurării eficiente a învățămintului politico- ideologic.
Gheorghe PÂRJAcorespondentul „Sdnteii*

La expoziția de pictură populară (pictură naivă) deschisă la Muzeul satului și de artă populară din București Foto : 8. Cristian
Satul în creafia artiștilor populariO mirifică explozie de forme și culori te întîmpină in expoziția de pictură naivă deschisă la Muzeul satului si de artă populară. Culoarea limpede, desenul trasat cu fermecătoare stîngăcie construiesc realități ale satului contemporan, vorbesc despre datini și intimplări petrecute la culesul viilor sau al livezilor, la săniuș sau la nuntă, imaginează ierni fabuloase și primăveri pline de flori, intr-un cuvint, vorbesc despre lumea înconjurătoare. Aspecte ale satului Brusturi din județul Arad, privite și pictate de Ion Niță Nicodin, Ro- dica Nicodin, Petru și Maria Mihuț; Orșova nouă pictată de Constantin Milițescu ; aspecte ale vieții contemporane în viziunea lui Cos- tache Agachi sau a Aurorei Nafor- niță dobîndesc noi dimensiuni. Formula adoptată este desi^jir a- ceea a picturii naive. Imaginile e- vocate in funcție de muncile cimpului și rotirea anotimpurilor definesc cu simplitate și farmec viața acestor oameni, lumea satului lor. Interesul pe care îl suscită însă provine din felul în care sint înfățișate aceste probleme ale existenței cotidiene, din tradițiile specifice pe care le reprezintă, in- țegrîndu-le firesc vieții contemporane.Două repere de prestigiu ale picturii pe sticlă : Savu Moga din Arpașul de Sus și Matei Țimforea din Cirțișoara subliniază sensurile unei continuități. O continuitate pe care o putem constata concret in picturile pe sticlă realizate de Nicolae Suciu, Ilarion Mureșan, Mircea Corpodean, Mihai Chere- cheș. Constatăm și aici aceeași înțelegere spontană a lumii, a împrejurărilor atit de variate ale vieții cotidiene, prezența unei tradiții pe care artiștii populari o a- daptează, în funcție de talentul fiecăruia, timpului in care trăiesc. „Tradițiile vechil picturi pe sticlă, ne spunea Jana Negoiță — direc

toarea Muzeului satului si de artă populară — au fost revigorate în anii noștri, cind, utilizind aceleași procedee tehnice, s-a produs o laicizare completă a genului. Pâs- trînd compoziții cromatice sau detalii decorative proprii unor centre cunoscute, arta contemporană ne oferă imagini pline de prospețime ale universului sătesc, cu nunti, șezători și alaiuri vesele intr-un peisaj arhitectural specific. Fără legătură directă cu tradițiile picturii populare a apărut și se dezvoltă tot mai mult pictura naivă. Oameni de cele mai diferite profesiuni, din sate, dar si din o- rașe, au simțit nevoia lăuntrică să se exprime prin intermediul penelului si al culorii. S-a născut astfel o pictură «de șevalet», cu propriile sale legi compoziționale și cromatice. Spontană și decorativă, pictura naivă impresionează prin sinceritatea trăirilor și libertatea de expresie. Ca într-o nouă «cronică pictată», autorii pinzelor istorisesc povești și intimplări care «au fost odată» ori care sint proiectate în peisaje mirifice, de basm".Organizarea acestei expoziții exprimă de fapt o poziție limpede față de creația populară contemporană, un anume proces, foarte necesar, de selecție, de stabilire a unor criterii de apreciere a noilor valori ale creației. Li se adaugă, desigur, obligația științifică de a cerceta modelele tradiționale, stabilirea liniilor directoare ale o- rientării creației populare, punerea lor In valoare dintr-un punct de vedere contemporan. O asemenea valorificare întreprinde și expoziția de instrumente populare românești, deschisă concomitent într-o sală alăturată celei de pictură. Noutatea acestei expoziții constă în faptul că instrumentele nu sint prezentate didactic, după clasificări cunoscute. De data a- ceasta ele au fost selectate în funcție de felul In care se inte

grează vieții omului. De exemplu : instrumente păstorești (fluiere, buciume, tulnice), mici tarafuri de horă cu particularitățile lor regionale, instrumente legate de practicarea obiceiurilor de Iarnă. Este încă o expoziție în care forme ale artei populare iși dovedesc în continuare viabilitatea în parametrii culturii actuale. De altfel, sublinierea caracterelor artei tradiționale și mai ales a specificului zonal se află permanent in atenția cercetătorilor și muzeografilor ce își desfășoară activitatea în cadrul Muzeului satului si de artă populară. „Criterii în definirea zonelor etnografice" este una din temele de bază ale studiului desfășurat aici. O întruchipare concretă a cercetărilor desfășurate în a- cest domeniu va fi expoziția a- flată în pregătire : „Criterii în definirea unei zone : Tirnavele". Ar trebui, firește, să precizăm faptul că Muzeul satului a prezentat pină acum numeroase expoziții care a- duceau în atenție produse artistice din diferite zone ale țării, dar o făceau numai din perspectiva realizărilor concrete ale creației populare. De data aceasta li se vor adăuga rezultatul unor cercetări mai complexe privind istoria zonei folclorice, o mai atentă delimitare a caracterelor ei etnografice. Un prim pas în domeniul a- cestei cercetări complexe l-a constituit, de curind, masa rotundă organizată la sediul muzeului, reuniune științifică în care a fost subliniat atit rolul activ al folclorului in educarea etică, patriotică și estetică, cit si importanta valorificării in contemporaneitate a creativității și inventivității maselor largi populare. Se conturează astfel un proces complex de studiere atit a tradițiilor populare, cit și a noilor creații Întemeiate pe cunoașterea acestor tradiții.
Marina PREUTU

(■Urmare din pag. I)nlativ. Pentru că, oricît de înălțătoare ar fi vibrația sufletească in fața frumuseților patriei, adevăratul patriot este acela care contribuie cu tot ce are mai bun ființa lui la făurirea acestor frumuseți și, in egală măsură, la apărarea lor. Manifestarea concretă a patriotismului — prin fapte de muncă și prin stare de veghe la aplicarea și respectarea legilor țării, care exprimă voința și interesele poporului — nu cunoaște, și nu poate cunoaște oscilații. pauze, dozări sau rezerve, ea trebuie să fie neîntreruptă, neslăbită. necondiționată.Animat de profund patriotism, poporul nostru a muncit totdeauna cu abnegație. A făurit mereu, după datini, valori materiale și spirituale într-o gamă de mare diversitate, fără a manifesta însă opacitate în fața înnoirilor aduse civilizației de alte popoare. Și niciodată nu s-a temut de greu. Autentic făuritor de istorie, a înfruntat cu demnitate greutățile vieții, vitregiile ei. și le-a învins. Cu atit mai mult își afirmă poporul nostru această încredere in progres astăzi, cind este deplin stăpin pe propriul destin, cind este cu adevărat stăpin în vatra-i străbună.Poporul român, condus de partid, își făurește o viață nouă. într-o societate nouă. Este la indemîna oricui să vadă cum, mai ales în epoca deschisă de Congresul al lX-lea, eveniment care a dat un nou și proaspăt izvor de forță patriotismului, s-a schimbat din temelii tara. Mai sint greutăți. Mai sint neimpliniri. Dar și greutățile, și neimplinirile vor fi depășite numai și numai prin efortul propriu al întregului popor, prin muncă, prin angajare responsabilă, în nici un caz existența unor dificultăți — care fac parte, inerent, din dialectica progresului —. a unor neajunsuri nu poate justifica absolutizarea lor. văicăreala, lamentările. pozițiile capitularde. Asemenea atitudini ar exprima un cumul al defectelor morale esențiale, incepînd cu lașitatea și încheind cu lipsa de patriotism.Nimic din ceea ce s-a înfăptuit în România socialistă in acești ani rodnici nu a venit de-a gata. Totul a fost clădit prin muncă rodnică, prin efort propriu. Și numeroși prieteni ai țării noastre, numeroși observatori, care s-au dovedit a fi obiectivi, au elogiat aceste înfăptuiri, în lumea întreagă, cărți, ziare, posturi de radio și televiziune au vorbit pe larg despre saltul spectaculos al României, intr-un timp istoric scurt, de la subdezvoltare la integrarea pe coordonatele progresului multilateral.Adeseori însă, fie îndemnate de concepții antisocialiste, fie de cine știe ce alte sentimente, de porniri pătimașe sau răuvoitoare, unele cercuri reacționare au apelat la practici calomnioase. Insinuările lor perfide, denigrarea realităților României socialiste. defăimarea muncii libere a poporului amintesc de vechile, dar neabandonatele practici imperialiste de amestec si dictat în viața, evoluția și, pină la urmă, în avuția altor state. O dovedește și faptul că sub „scutul" drepturilor omului unele cercuri reacționare au trecut la tentative fățișe de a se amesteca in treburile interne, contrar principiilor unanim admise ale dreptului internațional, sftdînd prerogativele ce decurg in mod direct din suveranitatea statelor.Poporul român a făcut întotdeauna din apărarea suveranității, a independenței naționale o mare cauză patriotică. Pentru împlinirea a

cestei cauze au luptat. în decursul istoriei noastre naționale, • masele populare, au militat ilustre personalități ridicate din rindurile poporului. în același timp, sint cunoscute luările de atitudini ale unor mari ginditori patrioți, între care s-au numărat Bălcescu, Eminescu, Xenopol, Iorga, Titulescu și mulți alții, în apărarea demnității patriei și respingerea unor atacuri defăimătoare din afară.Azi, ca Întotdeauna, a milita împotriva calomniilor, a denigrărilor, a atentatelor la demnitate, la independență și suveranitate constituie o mare cauză patriotică a întregului popor, a fiecărui cetățean al țării. Cu atit mai mult, este o înaltă răspundere a fiecărui comunist, asumată prin semnarea Angajamentului solemn la primirea in rindurile partidului. Și este o înaltă răspundere a fiecărui activist de stat, asumată prin rostirea jurămintului de credință și devotament față de patrie. față de statul nostru socialist. A apăra munca poporului. inclusiv prin păstrarea secretului de stat, a milita pentru respectarea si aplicarea legilor țării, a respinge cu fermitate orice fel de calomnii, orice fel de denigrări la adresa realităților proprii societății noastre socialiste, a manifesta în toate imprejurările o atitudine civică înaintată constituie înalte răspunderi patriotice. Patriotismul nu poate fi despărțit, în nici o împrejurare, de apărarea intereselor țării, a demnității ei. Iar a trăda țara, a abdica de la răspunderile patriotice constituie fapta cea mai josnică, ce-și merită oprobriu deplin și severă sancțiune legală.Suprema răspundere pentru prezentul și viitorul țării se manifestă prin muncă, prin participarea activă la ridicarea României pe noi trepte de progres, de civilizație. Edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate reprezintă un proces deosebit de complex ; un proces transformator care cuprinde toate laturile muncii și vieții poporului. De fapt, acest proces constituie o unitate dinamică, un sistem vast de domenii, de fenomene, de activități, toate fiind într-o strînsă interdependență, toate avind rol determinant în asigurarea progresului multilateral al tării. De calitatea muncii. de modul in care cetățenii României socialiste, toți laolaltă si fiecare in parte. își înțeleg răspunderile patriotice depind dezvoltarea țării, bunăstarea poporului. Dacă unii economisesc, și alții risipesc, dacă in unele unități se afirmă cu putere pasiunea căutărilor creatoare, voința de înnoire, iar în altele rutina și automulțumirea continuă să reziste, dacă numeroase colective de muncă iși analizează activitatea intr-un mod nou, față in față cu exigențele zilei de mîine, în pas cu noua revoluție tehnico-știin- țifică, cu noua revoluție agrară, cu dezideratul progresului multilateral al țării, iar altele conservă vechi deprinderi, se creează într-un loc sau altul discordante nedorite. Așa cum a subliniat recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., au fost obținute, la nivelul întregii țări, realizări importante, chiar o anumită depășire, pe ansamblu, a planului pe primele două luni din acest an. Dar. în același ttmp, sint unele sectoare, unele întreprinderi unde persistă o serie de neajunsuri : nerealizarea prevederilor de plan, înregistrarea unor restanțe la export, neîndeplinirea cerințelor esențiale ale autoconducerii și autogestiunif. Acestea sînt aspecte știute, analizate cu profunzime și responsabilitate de partidul și sta

tul nostru. Nu mai departe decît la recenta ședirilă a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., bunăoară. s-au hotărit măsuri importante pentru întărirea răspunderii față de modul cum este gospodărită avuția națională, pentru a se curma practicile de a acoperi stările negative din unele unități pe seama realizărilor generale ale economiei noastre naționale. Rezolvarea acestor probleme stă insă in puterea oamenilor muncii, ele se înscriu in competența exclusivă a societății noastre, in cadrul democratic legal constituit. Nimic și nimeni nu justifică, moral și legal, ca ele să devină temă de răstălmăciri și calomnii dușmănoase.în fața întregului nostru popor se află sarcini deosebit de mari, obiective cutezătoare. A subliniat cu claritate, în acest sens, la consfătuirea amintită secretarul general al partidului : „Nu trebuie. în nici un caz, să ne mulțumim cu ceea ce am realizat pină acum". A fi patriot Înseamnă a contribui tot mai mult, prin muncă, prin investiții de gin- dire creatoare, la valorificarea importantelor acumulări pe care le-a făcut societatea socialistă românească.Sînt asigurate condiții pentru a fi optim soluționate problemele legate de progresul științei. al tehnicii, de ridicarea productivității muncii, a calității produselor, de creșterea eficientei, a randamentului. Se desprinde cu claritate cerința ca toate aceste obiective să fie analizate și abordate intr-un cadru larg, economic, politic și social, al prevederilor legii, al normelor ce reglementează buna desfășurare a vieții noastre economico-sociale. Desigur, și productivitatea, și calitatea. și consumurile vor putea fi optimizate in condițiile în care se înfăptuiesc programele de modernizare a producției și de organizare științifică a muncii, prin introducerea de noi tehnologii, de noi masini- unelte, de linii sau sisteme flexibile. Dar toate acestea nu apar de la sine. Este nevoie. înainte de toate, de o înțelegere conștientă, la nivelul maselor, a necesității schimbărilor înnoitoare în domeniile științei și tehnicii, ale organizării raționale și conducerii eficiente a tuturor unităților de producție din industrie și agricultură. Această înaltă răspundere patriotică se referă cu deosebire la stimularea generală a creativității, la introducerea unui spirit profund științific în întreaga viată economică și socială, la aplicarea largă a noilor cuceriri ale cunoașterii umane în industrie. in agricultură. în toate sectoarele de activitate. Acest drum nu este deloc ușor ; se impune să fie soluționate probleme noi, să se găsească răspunsuri pentru întrebări dintre cele mai complexe, iar parcurgerea lui cere muncă. învățătură, spirit creator. atitudine înaintată, revoluționară fată de nou. înfăptuirea deplină a legalității socialiste.Azi. a acționa în acest spirit constituie modul fundamental de manifestare a iubirii de tară, a patriotismului. Pentru muncitor sau pentru țăran, pentru inginer, pentru profesor ori pentru medic, pentru orice om al muncii, a fi patriot înseamnă a contribui, cu tot ce are mai bun, la dezvoltarea tării, pentru a fi părtaș. prin fapte, la progresul multilateral al patriei române. A munci la nivelul noii calități, a acumula mereu cunoștințe, a le transforma într-o formă activă a personalității constituie. în prezent, șxpresia cea mai firească a patriotismului socialist.Patriotismul se identifică tot mai mult cu munca pentru tară, cu înalta răspundere pentru prezentul și viitorul patriei.

Sint multe concursuri de poezie în țară, organizate in diferite județe. Concursuri județene, concursuri interjudețene, care, de regulă, se Încheie cu festivaluri de poezie. Festivaluri unde, normal, răsună acordurile creațiilor premiate, recitate cu glasuri emoționate chiar de autorii lor. cîștigătorii. Cîștigători cărora un premiu le dă aripi spre a zbura mai departe, mai sus, cit îi țin puterile, spre crestele înaltei poezii. Și ei își iau. după aceste concursuri, avîntul cu mult mai mult curaj spre acele creste, căci un premiu este un certificat de garanție. un act de încredere : a autorului în el însuși, în vocația sa poetică, a cititorilor sau ascultătorilor în talentul astfel recomandat. Concursurile de poezie se țin lanț, multe dintre ele au ajuns la ediții (anuale) considerabile : a XlV-a. a XVI-a. a XX-a... Poartă nume ilustre sau, în orice caz. respectabile. nume intrate, pentru o contribuție mai mare sau mai mică, în istoria literelor române : „Vasile Alecsandri", „George Topîrceanu", „Panait Cerna", „Andrei Mureșa- nu“, „Văcăreștii", „Nichita Stănes- cu" șl. vădind circumspecția salutară a organizatorilor ..... Porni Luceafărul" și nu chiar Mihai Eminescu, deși, la urma urmei, ce n-am da să se mai nască un asemenea poet ? ! N-am citat aici toate numele purtate de aceste concursuri, ele mai sint (Lucian Blaga, Voicu- lescu). altele sînt pe cale să-și facă apariția de asemenea sub numele unor „clasici" ai poeziei românești : în curind. din cîte sintem informați, de la Satu Mare își vor lua zborul cei dinții premiați ai noului cpncurs de poezie „A.E. Ba- conski". Dar au rămas nume multe în istoria literaturii, multi poeți, clasici sau contemporani, își așteaptă rindul spre a înnobila si impulsiona. cu numele lor. talentele ce bat Ia porțile confirmării. Nimic mai firesc, s-ar spune, decît să trăim sub zodia concursurilor, a competițiilor menite să-i evidențieze, dintre cei multi, din ce în ce mai mulți, pe cei mai buni, pe cel mai valoroși. „Cei ce vin" sint — cine nu o știe 7 — aceia pe umerii cărora apasă răspunderea de a duce mai departe o lungă tradiție : „românul s-a născut poet". Apoi, talentele nu trebuie să aștepte prea mult ca să ajungă să fie cunoscute : îndelunga așteptare le-ar imbătrîni și sufoca, le-ar face să se usuce în lipsa ploii de aplauze ale recunoașterii. Recunoașterea, succesul, premiile la concursuri cultivă încrederea. răspunderea pentru un bun personal devenit. în urma selecției, valoare socială cu putere de circulație. cu forță de înrîurire. Căci a- devărata poezie nu rămine fără ecou, ea încolțește în mintea oamenilor, rodește — cum scrie Poetul — în lume : „Multe flori sunt, dar puține / Rod în lume o să poarte...".Cu încredere în acest „rod in lume" am început să citim versuri alese din „lanurile" lirice premiate la mai multe concursuri din țară, în ultima lor ediție (1987—1988). Am exclus din capul locului ideea că tie ar aparține unor „poeți amatori". Cel puțin cei „aleși" printr-un concurs de poezie se cuvine să sd supună exigentelor, unice, ale poeziei, căci, dacă am admite că sint „poeți amatori", ar trebui să fim de acord că există și „poezie amatoare", ceea ce nu ar folosi nimănui. Poezia nu are grade de comparație si nici nu suportă „circumstanțe atenuante", nu este un „mecanism" care se îmbunătățește pe parcurs, prin repetată folosire pe căile publice. Ea nu suportă decît „reparații" de (in) a- telier și doar sub ochii meșterului

care o face. Ieșită în lume, ea trebuie să poarte „rod". Un rod direct proporțional cu valoarea, calitatea și noutatea ei. Să citim împreună cîteva din aceste creații. Iată „volumul" de poezii premiate la concursul „Vasile Alecsandri" (Iași. 1988). „Mi-ai deschis cărări in plete / cu palmele dragostei / pieptă- nindu-mi poemele / mai frumoasă sint acum prin tine / oglindă in cuvinte mă-nțelegi / m-ai întors cu fața in mine / și cu spatele înspre a lumii parte / de care tu nu poți să te dezlegi..." — scrie unul dintre premiați. „Palmele dragostei" este la fel de poetic precum ar fi „picioarele gindului" sau.........fier delemn", inadvertențe sau „licențe" lirice în fața cărora orice spirit critic amuțește. Nu și spiritul critic al juriului de la Iași, In ale cărui grații intră și ermetismul absolut din acest poem premiat : „Viscolit arăți imens, și / ireal / Ființa oricit de condensă / îți va apare măreață / Narație în dilatarea orbitei". Un ci
Cum pierd cîștigătorii...
Opinii despre calitatea producției premiate 

în „concursurile de poezie"

titor cu frică de... poezie își va fi făcind scrupule crezindu-se sub nivelul acestor versuri : să nu-și facă griji, nu e nimic de descoperit aici. Ceea ce trebuie descoperit, in schimb, este semnificația contextului în care asemenea versuri se înscriu. O semnificație dublă, privin- du-1, pe de o parte, pe autor. Iar pe de altă parte juriul, spiritul critic care a prezidat concursul. Autorul este victima unor falși poeți care știu că poezia ermetică își asociază, principial, obscuritatea, impenetrabilul ca semne ale profunzimii. Insă asemenea poeți confundă semnul cu „miezul", obscuritatea cu profunzimea, iar versurile nu sink altceva decît efectul acestei „nevinovate" mistificări. Nevinovată, fiindcă „responsabilă" de ea este lipsa talentului : nu poți trage la răspundere ceea ce nu există. „Stin- că abstractă — scrie mai departe versificatorul premiat — lipsită / de cioplitori / Vîntul nu-și găsește locul / căutîndu-ți golul / Trimite vulturul imaginar / în obscurul destin / Luna te urmărește în hăul / prăpastie! I..J Demonul în genunchi cerșin- du-ți / duritatea / Pentru inimile cucerite pină la cintători..." Această „Fantasmă" goală de orice conținut poetic a fost premiată cu un premiu ce rămine la fel de... „fantasmagoric". Totuși, de ce? Pentru că „obscuritatea" a făcut Impresie, i-a „intimidat" pe membrii juriului (presu- punînd că ei au citit ceea ce au premiat...). Premiul, departe de a încununa un talent sau de a exprima generozitatea, denumește teama unor oameni de a nu fi considerați demodați. depășiți, învechiți. Este vorba aici de un complex de inferioritate tradus în ceea ce obișnuit numim snobism. Din frica de a nu fi depășiți de ceea ce nu înțeleg, unii promovează și ceea ce nu este de înțeles, dar pare să fie in pas cu moda. Iar moda este în asemenea cazuri a obscurității, bănuită de a fi sinonimul profunzimii. Fenomenul acestui snobism crescut pe un complex intelectual este mai răspindit decit se crede șl el își arată roadele nu numai 

!n concursuri, dar șl în paginile unor reviste. Semnul lipsei de criterii reale șl solide intr-un atare concura este, pe lingă amintitul snobism, și pendularea intre extreme care se exclud. După ce a premiat producții obscure fără profunzime, același juriu acordă „votul" său unor versuri netede și ridicole in marea lor simplitate și sinceritate, pline de incoerență și vulgaritate : „Pe cind nu-m- plinise treizeci / și-abia la treizeci și patru i expulzată / ca o săgeată 
l inima unei secunde in / încremenit, / 27 iulie 1987 / zl criminală de dragoste de perfecțiune /.,./ zi de tămăduire prin blestem / de buimăcire prin nisipuri în genunchi / și de-a bușilea / cu pumnișorii minții..." ș.a.md. Datorită, probabil, gingașului sentiment exprimat aici, bucata cu pricina s-a bucurat de prețuirea Comitetului județean Iași al U.T.C., care i-a acordat premiul său.Un atare mod de a alege și premia este insă descalificant pentru un juriu și, pe de altă parte, nivelul la 

care asemenea premii situează concursul de poezie, ca instituție de cultură, atentează, in uitimă instanță, la gustul public. Și, ne amintim, ieșeanul Garabet Ibrăileanu spunea că patriotismul criticului — șl, firește, și al unui juriu de poezie — constă in apărarea gustului public de fenomene ce-1 pot altera ori degrada. Concursurile poartă nume ilustre, nume care obligă : Văcăreștii, Alecsandri, Eminescu, Topir- ceanu, Blaga, Nichita Stănescu ș.a. Nu se poate ca în spatele acestor nume să se producă și să se premieze versuri care atestă o Întristătoare coborire a calității poeziei. Răspunderea tuturor derivă și din datoria pe care o au față de opera acestor înaintași ai scrisului românesc. Iată însă că la Brașov, intr-un concurs așezat sub numele celui cunoscut de toată suflarea românească drept autorul imnului popular „Un răsunet" („Deșteaptă-te române"), Andrei Mureșanu, sînt premiate a- ceste „nefericite ploi" : „Nefericite ploi de untdelemn / Ce zbîrnîie în gîndul meu aprins / Voi o să fiți arterele de lemn / Prin care eu voi curge tot mai stins". Nu mal cităm din relativ bogata recoltă de acest soi premiată la Brașov ca să trecem la „Moștenirea Văcăreștilor", concurs de literatură patriotică șl revoluționară. Ce fel de versuri patriotice se premiază aici ? Juriul și organizatorii au fost excesiv de generoși : ei au crezut a descoperi nu mai puțin de 32 de autori demni de premiat. Cu citeva excepții, dintre care doar una cu adevărat semnificativă, restul autorilor — cel puțin judecați după creațiile premiate — n-au nici un motiv să creadă in competenta, discernămîntul. obiectivitatea și bunul gust al juriului. Mai întîi că mare parte din aceste versificări premiate n-au nici în clin, nici in minecă cu literatura patriotică și revoluționară promisă prin profilul acestui concurs. Căci poezii din care spicuim : „îți vine sufletul să-ți rupi / și-n palmă să-i privest’ fiorii". „Doamne, cit am fost TU ?

Cit mai sint EU ?“. „Cu tot botul aburit / Rupeai din mine grăbit / Ră- mîneam tot mai puțină", „Ne cheamă visul veacului de zbor / pe aripă de gind diamantină / Pe Golgotă de Rai înfloritor". „Pentru care zbor nebun / Gem pădurile-n Taifun / Pentru care vis de foc / Pling izvoarele-n noroc" sau „Pămint de Luceafăr / De ev indrăznet / De visului teafăr / Sublim Voroneț / Nu știi pe grecește / Engleză. Latină / Cum știi românește I Si dăinui lumină..." — etc., etc. — astfel de poezii premiate in contul „moștenirii" Văcăreștilor nu pot fi considerate nicicum, nici poezie, nici patriotică. Unele comitete județene de cultură premiază, uneori. ele însele ceea ce nu poate fi premiat. Comitetul de cultură și educație socialistă al județului Tulcea a acordat, bunăoară, premiul I acestor versuri : „Au umblat în mine. Au tăiat. Au mai scos / Numele tău defila, defila în vapori de narcotic I Eram viu. in viată, eram, existam / chiar și așa. cu perfuzii in brațe, cusut, cu bandaje I ... I o mizgă delicată pe coapse si unghii / pe gresie : / emulsie lăptoasă unde se diluează și profilul tău I pe care cu pleoapele gurii / îl alint pe Îndelete, iar la vocale mă opresc...".Din păcate, la stimularea producției de nivelul celei premiate o contribuție ’ însemnată își aduc sl unele reviste : ar fi interesant să știm dacă reviste serioase si de ținută vor fi publicat producțiile pe care le-au premiat la aceste concursuri. Sau poate trebuie să credem că reprezentanții revistelor la concursuri premiază versuri pe care altminteri nu le-ar publica 7 1 Adevărul este că unele publicații „aleg" poezii care seamănă ca două picături de apă cu producția slabă pe care ele insele o publică. Am putea cita cu ușurință din paginile unor reviste destule poezii cu nimic mai „prejos" decît producțiile citate mai înainte sl premiate la concursurile interjudețene. Aceasta înseamnă că revistele premiază ceea ce publică, iar premiatii scriu de zor ceea ce citesc in reviste. cerc vicios din care toți au de pierdut si nimeni de cîștigat. Căci. în fine, cu puține excepții, cei care pierd la asemenea concursuri sint înșiși cîștigătorii lor: înșelați in buna lor credință de munca formală a juriilor și organizatorilor. Dar poate că pierderea cea mai semnificativă ii privește pe „cîștigătorii" absenți, potențiali, cei care, mai conștient! de valoarea lor și edificați a- x supra mediocrității concursurilor, nu se angajează în întrecere, rămînînd anonimi sau căutind alte căi de afirmare. Este o formă paradoxală de îndepărtare, prin concurs, a celor buni și talentați. Deschise tuturor amatorilor, nu înseamnă că aceste concursuri pot să-și diminueze, pină la dispariție, caracterul... competitiv. Ce-i de făcut ? întrecerea este, și în acest domeniu, necesară pentru crearea climatului in care cei mai buni trebuie să cis- tige. Cu condiția ca aceste concursuri să se transforme din parțial false și formale in adevărate concursuri : cu jurii reale si active, formate nu peste noapte și din cine are timp, ci chemînd să judece scriitori de seamă critici si Istorici literari, oaine-’’ e- cunoscuti pentru autoritatea si exigenta lor în analiza fenomenu'ui literar. Din ..uzine de macu'aturâ literară". cum au dec." ut in une e locuri, concur uri e de liter .ură t - bule s"l dnv’h’: ader r.’-n ro— • ■*  ' deschide ..celor ce v'n" cu un cuvt.it proaspăt, nou. or'dnal.
•C. îi - A.J j'3 J J
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, al Guvernului Republicii Democrate Populare Laos și al întregului popor laoțian, vă exprimăm dumneavoastră, și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și întregului popor român, calde mulțumiri pentru cordialele felicitări transmise cu ocazia celei de-a 13-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Populare Laos.Sîntem încredințați că relațiile de prietenie și colaborare dintre popoarele laoțian și român se vor aprofunda și dezvolta continuu, in interesul popoarelor noastre, al păcii și socialismului.Vâ urăm multă sănătate și mari succese in opera de construire a socialismului in România.
KAYSONE PHOMVIHANE

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Laoțian

PHOUMI VONGVICHIT
Președinte interimar

al Republicii Democrate Populare Laos

Domnului NICOLAE CEĂUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc în mod. cu totul deosebit Excelenței Voastre, în numele poporului și guvernului dominican și al meu personal, pentru amabilele felicitări transmise cu ocazia sărbătoririi celei de-a 145-a aniversări a proclamării independenței naționale.La această mare sărbătoare, îmi este plăcut să subliniez hotărîrea noastră fermă de a menține și întări tot mai mult legămintul istoric al luptătorilor noștri pentru libertate și de a afirma idealurile lor în favoarea cooperării și bunei înțelegeri între toate națiunile lumii.

JOAQUIN BALAGUER
Președintele Republicii Dominicane

tv
11,30 Lumea copiilor (color)
12.25 Sub tricolor, la datorie! (color)
12,40 Viața satului (color)
13.00 Telex
13,05 Album duminical (color)
15,00 Închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Cîntarea României (color). Oma

giul țării, Conducătorului iubit. 
Emisiune realizată in colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste șl cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al jude
țului Cluj.

20.25 Film artistic (color). „Intr-un oră
șel sicilian"

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programuluiO PREOCUPARE PROFUND UMANISTĂ:

OcrotireaMîlne se deschid la București lucrările Congresului Societății de Cruce Roșie din Republica Socialistă România (al optulea din perioada postbelică), la care iau parte reprezentanți ai celor peste 7,5 milioane de membri ai acestei largi organizații de masă, precum și invitați din partea unor ministere și instituții centrale care colaborează la această activitate.Actualul congres se desfășoară în atmosfera de puternică angajare patriotică a întregului popor pentru a intîmpina cu cele mai bune rezultate în toate domeniile marile evenimente ale acestui an — cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al partidului. El constituie un bun prilej de temeinică analiză, critică și autocritică, în spiritul exigențelor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a activității Crucii Roșii pentru înfăptuirea sarcinilor ce-i revin din hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, din programele privind dezvoltarea economico-socială a societății românești.Ca organizație componentă a Frontului Democrației și Unității Socialiste, Societatea de Cruce Roșie din țara noastră, prin cele peste 64 000 de organizații și sutele de mii de activiști obștești, militează stăruitor, cu pasiune și devotament, pentru înfăptuirea politicii partidului și statului nostru in domeniul ocrotirii sănătății populației, pentru ridicarea nivelului de cultură sanitară al maselor, pentru promovarea spiritului umanist, de răspundere civică și întrajutorare umană în societatea noastră. In întreaga sa activitate. Consiliul Național al Crucii Roșii se bucură de sprijinul și orientările de înaltă competență ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, ceea ce îi asigură concentrarea tuturor acțiunilor asupra celor mal importante domenii pentru prezentul și viitorul națiunii.Activul Crucii Roșii din unitățile economice și din instituții, precum și cel din mediul rural participă efectiv la organizarea acțiunilor profilactice, cu largă cuprindere de masă, urmărind înlăturarea și prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, a accidentelor, a tuturor cauzelor care pot influența negativ starea de sănătate a celor ce muncesc, a populației, acționează în sensul educării oamenilor muncii în spiritul responsabilității față de propria sănătate și față de aceea a colectivităților în care lucrează și trăiesc. Sarcini importante revin activului Crucii Roșii In a face larg cunoscute și respectate normele vieții raționale, precum și în a răspîndi cunoștințele și deprinderile acordării prompte și corecte a prfmului-ajutor. Evident, dezbaterile din cadrul forumului național al Societății de Cruce Roșie vor pune în evidență experiențele dobîndite în toate aceste domenii; totodată, vor contura căile perfecțio
vremea

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunica prognoza vremii pentru 
intervalul 19 martie (ora 20) — 22 mar
tie, ora 20. In țară: Vremea se va în
călzi din nou, începînd din sud-vestul 
țării, după o răcire de scurtă durată,

cinema

LUNI, 20 MARTIE 1989

19,00 Telejurnal
19,25 Industria — programe prioritare. 

Creșterea rentabilității șl benefi
ciilor

19,45 știința pentru toți (color) 0 Cer
cetări fundamentale. Simularea 
zborului 0 Teledetecția 0 Prelu
crarea imaginilor

20,10 Ctitorii ale Epocii de aur. Ansam
blul urbanistic „Piața Victoriei" 
(color)

20,30 Tezaur folcloric (color)
21,00 Democrația muncitorească-revolu- 

ționară In acțiune. Comisiile pe 
probleme — rol important în valo
rificarea gîndirii colective

21,20 Confruntările de idei din lumea 
contemporană (color). Viitorul o- 
menirif și optimismul Istoric

21,35 Ce-tl doresc eu tie, dulce Românie. 
Versuri patriotice, revoluționare 
(color)

21.50 Teleiurnat
22.00 închiderea programului

sănătății populațieinării întregii activități a organizațiilor sale, a activiștilor săi obștești — echipiere ale grupelor sanitare, surori medicale voluntare, membre ale posturilor de prim-ajutor ș.a. — pentru a imprima un caracter mai diversificat și mai multă eficiență acțiunilor întreprinse, în scopul de a-și spori contribuția la întărirea stării de sănătate, a capacității de muncă ale poporului nostru, condiție a progresului continuu al patrjei.De bună seamă, pornind de la grija deosebită pe care partidul și statul nostru, personal tovarășul ■Nicolae Ceaușescu o acordă asigurării vigorii și tinereții națiunii noastre socialiste, în activitatea Societății de Cruce Roșie un loc important îl ocupă pregătirea tinerilor pentru întemeierea unor familii trainice. cultivarea dragostei pentru copii. în acest sens, împreună cu orga-
Mîine se deschid lucrările 
Congresului Societății de 
Cruce Roșie din România
nizațiile de femei și de tineret. în toate localitățile se desfășoară cursurile „Școala mamei", concursuri de genul „Cine știe ciștigă", simpozioane și colocvii pe teme demografice, care se bucură de o largă audiență. Examinînd cu exigență rezultatele obținute pînă acum in acest domeniu, participants la lucrările congresului urmează să cristalizeze mijloacele prin care organizațiile de Cruce Roșie să acționeze cu mai multă consecvență în educarea cetățenilor în spiritul politicii demografice a partidului și statului nostru, pentru formarea unor familii numeroase și bine închegate, pentru creșterea și educarea copiilor — viitorul întregii noastre națiuni.Totodată, în spiritul dragostei cu care societatea noastră îi înconjoară pe tinerii cetățeni ai patriei, al înaltei responsabilități pentru creșterea unui tineret viguros și sănătos, devine necesar ca organizațiile de Cruce Roșie să desfășoare în continuare o activitate și mai intensă în rîndul tinerilor, urmărind educarea igienico-sanitară a acestora, dezvoltarea spiritului de întrajutorare u- mană ce caracterizează societatea noastră. In prezent, circa 1 600 000 elevi și studenți sînt membri ai Crucii Roșii Un amplu program-ca- dru elaborat în comun de Consiliul Național al Crucii Roșii, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și In- vățămîntului. Comitetul Central al U.T.C.. Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști și Consiliul Național al Organizației Pionierilor cuprinde numeroase acțiuni și manifestări instructiv-educatlve, cum sînt cercurile „Prietenii Crucii Roșii", care funcționează în școlile generale, con
Jar cerul va fl temporar noros. Preci
pitații sub formă de ploaie, care vor 
avea și caracter de aversă, vor cădea 
pe alocuri în nord-estul teritoriului în 
prima zi, apoi, parțial, în sud și sud- 
vest. In zona de munte, precipitațiile 
vor fi șl sub formă de lapovițâ șl nin
soare. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu intensificări trecătoare în sud- 
vest. Temperaturile maxime vor fi cu
prinse, în general, între X0 și 20 de

• Expediția ! FERENTARI (80 49 85)
— 14,30; 16,45; 19
• Miracolul : POPULAR (351517) — 
15; 17,15: 19
• Secretul lui Nemesis : ARTA 
(21 31 86) — 15; 17; 19
• Mari regizori, mari1 actori: PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45
• Misiune specială : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 11 ; 13; 15; 17; 19
• Comedianta : LUMINA (14 74 16) — 
9; 11,30: 14; 16,30; 19
• Aventurile Iui Spas șl Nell — 9; 
11; 13, Sentință suspendată — 15; 17; 
19 : DOINA (16 35 38)
e Karel Gott : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19

TELEGRAMĂPrimul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu. a trimis o telegramă primului-ministru al Republicii Tunisiene, Hedi Baccouche, cu prilejul Zilei naționale, prin care îi adresează calde felicitări și cele
Cronica zileiSîmbătă, tovarășul Ștefan Andrei, viceprim-ministru al guvernului, a primit pe Wilson Ahmeti, adjunct al ministrului industriei alimentare din Albania, aflat în vizită in țara noastră Cu acest prilej, au fost examinate probleme privind dezvoltarea colaborării economice dintre România și Albania.

★La invitația Marii Adunări Naționale, simbătă a sosit în Capitală
Competență, disciplină, răspundere 

in gospodărirea mijloacelor materiale 
și financiare

(Urmare din pag. I)proba anularea tuturor creditelor cooperativelor agricole de producție contractate pină în anul 1981 ; în același timp s-a stabilit ca pentru unele cooperative cu situații financiare mai grele să fie anulate creditele contractate pină în anul 1985. iar pentru altele să se asigure o reeșa- lonare corespunzătoare a restituirii tuturor creditelor contractate pină in anul 1985. în acest mod cooperativele agricole de producție vor beneficia de o reducere a creditelor de circa 80 miliarde Iei. Desigur, o asemenea măsură vine din plin în sprijinul cooperativelor agricole de producție, al membrilor cooperatori. Dar în același timp ea trebuie să genereze o puternică mobilizare a forțelor, a capacităților și spiritului gospodăresc pentru ca în viitor întreaga activitate a cooperativelor a- 

cursul anual „Sanitarii pricepuți", cu faze pe școală, localitate, zonă și județ, care antrenează anual peste 3 000 000 de elevi.Desigur, în cadrul lucrărilor Congresului Societății de Cruce Roșie se va acorda atenția cuvenită și analizei modului in care această organizație, prin comitetele și comisiile ei, participă la antrenarea cetățenilor din toate localitățile țării la acțiunile gospodărești de salubrizare și înfrumusețare a orașelor și satelor, la îmbunătățirea condițiilor igienico- sanitare din centrele populate și din cadrul unor colectivități mai mari.în spiritul principiilor politicii externe a partidului și statului nostru, care poartă pecetea prodigioasei activități teoretice și practice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, Crucea Roșie română — care prin însăși menirea sa slujește viața, sănătatea oamenilor — acționează în direcția dezvoltării colaborării cu societățile naționale similare din celelalte țări, participă la activitatea organismelor internaționale ale Crucii Roșii consacrată realizării unei lumi a păcii și cooperării largi între popoare. în prezent, Crucea Roșie română întreține relații de prietenie și colaborare cu 145 societăți naționale. Factor activ al promovării pe plan internațional a ideilor de umanitate, pace, progres și colaborare între popoare, Crucea Roșie română a găzduit, începînd din anul 1976, un număr de 8 manifestări internaționale importante, între care cea de-a 23-a Conferință Internațională a Crucii Roșii, sub înaltul patronaj al tovarășului Nicolae Ceaușescu. La lucrările a- cestei reuniuni internaționale, conducătorul partidului și statului nostru sublinia : „Crucea Roșie poate contribui într-o măsură importantă la cauza progresului și păcii; ea nu poate rămîne în afara preocupărilor popoarelor pentru rezolvarea gravelor probleme mondiale. De altfel, țelurile fundamentale ale Crucii Roșii pledează cu toată puterea în favoarea ideii ca ea să-și facă un titlu de onoare din lupta pentru îndeplinirea dezideratelor prioritare ale omenirii — pacea, dezarmarea, securitatea, lichidarea subdezvoltării, democratizarea relațiilor internaționale, întărirea solidarității popoarelor și a tuturor organismelor internaționale în edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră".Cu convingerea că Societatea de Cruce Roșie română își va spori contribuția ei specifică la îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce-i revin din hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, la înfăptuirea politicii sanitare, profund umaniste a partidului și statului nostru, a înaltelor idealuri de progres și civilizație socialistă pe pămîntul patriei, oamenii muncii urează succes deplin lucrărilor Congresului Societății de Cruce Roșie din Republica Socialistă România.
grade, Iar cele minime între zero șl 10 
grade, mal coborîte în primele nopți, in 
depresiuni, pină la minus 3 grade. In 
București: Vremea va fi caldă pentru 
această perioadă, iar cerul temporar 
noros. Condiții de ploaie slabă la în
ceputul Intervalului. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între 16 și 19 
grade, iar cele minime între 3 și 6 
grade.

• Oricare fată iubește un băiat :
SALA MICA A PALATULUI — 10,30 ; 
12.30, FEROVIAR (50 51 40) — 9 ;
11; 13î 15; 17: 19, FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Călătorie peste mări : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 18
• Cine ești, călărețule ? : 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; 18. MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 12; 15; 18, FLOREASCA (33 29 71)
— 9' 12* * 15*  18

• 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) — 9; 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 (3128 13) — 15; 17; 19

• Secretul' lui Bachus : VIITORUL 
(10 67 40) — 14.45; 17; 19 

mai bune urări de sănătate șl fericire personală. în telegramă se exprimă convingerea că guvernele României și Tunisiei vor continua să-și aducă contribuția la dezvoltarea tot mai puternică a relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări.

președintele Adunării Naționale a Republicii Islamice Pakistan, Malik Meraj Khalid, care, în fruntea unei delegații parlamentare, face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni. oaspeții au fost salutați de Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale, de alte persoane oficiale,A fost prezent Rasheed Ahmad, ambasadorul Republicii Islarriice Pakistan la București.

gricole de producție să devină eficientă, să preîntîmpine apariția unor neajunsuri de ordin financiar, să treacă la autofinanțare. în esență să-șl desfășoare activitatea cu rezultate economico-financiare cit mai bune.Cu aceeași exigentă și grijă permanentă pentru organizarea în perspectivă a activității productive. Comitetul Politic Executiv a analizat și stabilit măsuri cu privire, la realizarea planului pe trimestrul II 1989, care au in vedere o eșalonare judicioasă a sarcinilor pe fiecare lună, corespunzător planului pe perioada respectivă. Ca si pînă acum, în centrul procupărllor se situează realizarea planului la export, punin- du-se un accent deosebit pe intensificarea contractării producției, vămuirea cu maximă operativitate și urgentă a stocurilor existente, soluționarea la timp a tuturor problemelor legate de executarea și livrarea ritmică a întregului fond de marfă in structura, nivelul calitativ, la termenele prevăzute.Totodată, măsurile stabilite cu a- cesț prilej au in vedere utilizarea deplină a tuturor capacităților. încadrarea strictă în normele de consum aprobate si reducerea, in continuare, a consumurilor de materii prime, combustibil și energie, respectarea normațivelor economico-financiare și ridicarea, pe această bază, a eficientei întregii activități productive. In strînsă legătură cu aceasta, s-a atras atentia asupra cerinței de a se acționa cu stăruință și fermitate pentru înfăptuirea programelor privind perfecționarea organizării și modernizarea producției, sporirea productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor — care constituie obiective, de Drim ordin in fiecare întreprindere, în fiecare sector de activitate. Pretutindeni. activitatea țrebuje. astfel organizată îneît să se asigure recuperarea oricăror rămîneri în urmă și îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului pe trimestrul al II-lea și pe întregul an.întreaga activitate productivă din acest an se desfășoară sub semnul puternicei mobilizări a oamenilor muncii, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru în- tîmpinarea cu rezultate de prestigiu a celor două mărețe evenimente din viața partidului și a poporului nostru ; a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944 și Congresul al XIV-lea al partidului.
(Urmare din pag. I)vitatea pilduitoare a militantului comunist Nicolae Ceaușescu a contribuit hotăritor la intensificarea activității partidului în rîndurile tinerei generații, conferind valențe noi și un curs ascendent unității de acțiune a acesteia în lupta împotrivă fascismului și războiului, pentru apărarea independenței naționale și a integrității României, iar apoi în pregătirea și înfăptuirea mărețului act de demnitate națională de la 23 August 1944, moment care a marcat începutul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.în noul ev al istoriei românești, Uniunea Tineretului Comunist — in fruntea căreia s-a aflat, din însărcinarea conducerii Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu — a acționat consecvent pentru valorificarea uriașului potențial revoluționar și de creație al tinerei generații în efortul creator al națiunii de înnoire profundă a societății românești, de făurire a unui nou edificiu social-politic — acela al orîn- duirii socialiste.Congresul din 19—21 martie 1949 a consfințit unificarea politică, ideologică și organizatorică a mișcării de tineret, a ales organele centrale de conducere ale organizației revoluționare unice și a adoptat statutul său. Aceasta a reprezentat un eveniment de însemnătate majoră în istoria mișcării de tineret, mareînd încununarea firească a unui proces amplu și complex de maturizare politică și ideologică, proces grefat pe ideea unității de acțiune ce a animat, dintotdeauna, cugetul și fapta tinerei generații. Un proces în care rolul determinant a revenit Partidului Comunist Român, permanent preocupat de destinele tineretului, de creșterea Și educarea sa in spiritul principiilor revoluționare și antrenarea lui, cu toate forțele, în lupta pentru împlinirea aspirațiilor de dreptate socială, independență șl unitate națională ale poporului român.Opera de construcție socialistă a deschis în fata întregului tineret al tării perspective luminoase, dar a însemnat, in același timp, creșterea răspunderii și gradului său de angajare, pe măsura sarcinilor complexe ale făuririi noii orînduiri. Din acest punct de vedere, o perioadă nouă. deosebit de fertilă pentru Uniunea Tineretului Comunist, pentru întregul tineret al României socialiste, ca de altfel pentru întregul nostru popor, a fost inaugurată de cel de-a! IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, din iulie 1965.Pornind de la tradițiile glorioase de luptă și de muncă ale tinerel generații. de la specificul fiecărei

încheierea plenarei C. C. al P. C. U. S.
Raportul lui Mihail GorbaciovMOSCOVA 18 (Agerpres). — După cum relatează agenția T.A.S.S.. la Moscova au luat sfirșit lucrările Plenarei C.C. al P.C.U.S., care a analizat probleme privind perfecționarea activității în domeniul agricol.în cadrul plenarei, tovarășul Mihail Gorbaciov. secretar general al C.C. al P.C.U.S.. președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a prezentat raportul ..Cu privire la politica agrară a partidului în condițiile actuale".După ce s-a referit la etapele istorice străbătute de agricultura sovietică și a menționat abordările greșite din anumite perioade, M. Gorbaciov a spus : Vreau totuși să subliniez că ar fi nejust ca pe acest temei să se nege necesitatea transformărilor socialiste la sate, așa cum ar fi nejust să se tragă concluzia privind ineficienta sistemului colhoznic. în natura gospodăriei colective există uriașe posibilități care se pot afirma pe deplin și pot da rezultate importante în condițiile existentei unor relații economice juste. O confirmare în această privință o constituie experiența multor mii de gospodării fruntașe din țara noastră și din alte țări socialiste.în legătură cu o serie de dificultăți existente in agricultura sovietică, raportorul a subliniat : Realitatea este că produsele alimentare nu ne ajung. Deficitul de produse alimentare creează tensiune socială. Pină în prezent, nu am reușit să rezolvăm in mod radical problema alimentară. Lucrurile se prezintă extrem de nefavorabil și în ce privește conservarea și folosirea rațională a fondului funciar. în majoritatea regiunilor, fertilitatea terenurilor scade. într-o serie de regiuni ale tării, migrația populației rurale a atins punctul critic.în aceste condiții, se impun prefaceri politice și social-economice de anvergură, de natură să corespundă intereselor vitale ale satului și orașului, țăranilor, muncitorilor, intelectualității — întregii societăți. Această linie trebuie însoțită de a- tentia neslăbită față de progresul tehnico-știintific, de condițiile de muncă și de trai ale țăranului, de reconstrucția socială a satului. Noua politică agrară își propune ca sarcină de excepțională actualitate Însușirea de către cadre a cunoștințelor economice, priceperea de a folosi intens formele de autocondu- cere. de a acționa independent și cu spirit de inițiativă, asigurarea unei adevărate priorități verigilor de bază ale economiei — gospodăriile și întreprinderile.Clasificarea înrădăcinată, după criterii artificiale, a formelor de proprietate în superioare și inferioare. in consecvent si inconsecvent socialiste a determinat în multe privințe și abordările dogmatice ale alegerii formei de gospodărire si de organizare a conducerii, a dus la pierderi importante. în prezent, este vorba despre recunoașterea e- galității în drepturi a diverselor forme de proprietate socialistă a- supra mijloacelor de producție si a principalelor metode privind gospodărirea lor.Deși în perioada 1961—1988 investițiile capitale in agricultură s-au

INFORMAȚII SPORTIVEHANDBAL. • La Palatul sporturilor din Capitală, ieri s-a disputat meciul retur dintre echipa Steaua București și formația italiană Ortigia Siracusa, contînd pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la handbal masculin. Handbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 27—21 (14—9). învingătoare și în primul joc (scor 26—22). formația Steaua București s-a calificat pentru semifinalele competiției • în meciurile tur din semifinalele Cupelor europene feminine de handbal, toate cele trei echipe românești vor evolua astăzi pe teren propriu. în „Cupa campionilor
etape de dezvoltare a societății socialiste, Partidul Comunist Român a elaborat și înfăptuit — cu contribuția esențială, determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului — o concepție revoluționară, generoasă și mobilizatoare cu privire la locul, rolul și atribuțiile tineretului, ale organizațiilor sale revoluționare in dinamica procesului de edificare socialistă și comunistă a patriei. în temeiul acestei concepții, tînăra generație a fost învestită cu noi și sporite atribuții și responsabilități în înfăptuirea politicii partidului și statului nostru.Este o realitate incontestabilă faptul că imaginea a ceea ce este astăzi România — țară liberă, indepen
Tînăra generație, factor activ 

de progres al societății
dentă și prosperă — încorporează in mod organic și energia, talentul și hărnicia tineretului — muncitori, țărani, elevi, studenți ș.a., fără deosebire de naționalitate —, pentru care nici un efort nu a fost și nu este prea mare pentru ridicarea țării pe noi culmi de progres și civilizație. „Doresc să subliniez, cu deplină satisfacție — arăta secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu —, că in toate marile realizări din anii construcției socialiste tineretul, împreună cu întregul popor, a adus o contribuție de mare însemnătate in toate domeniile dezvoltării noastre economice și sociale. De la primele detașamente de muncă patriotică, de la Bum- bești-Livezeni și Saiva-Vișeu la Canalul Dunăre — Marea Neagră, la toate șantierele industriale, la dezvoltarea agriculturii, industriei, științei, culturii, tineretul a fost prezent, a răspuns chemării partidului, și-a făcut datoria fată de patrie, față de popor, față de cauza socialismului, demonstrind că este ferm hotărit să contribuie la realizarea unei societăți moderne, inaintate, in care intra,iui popor, generațiile viitoare să ducă o viață liberă, demnă !“.în spiritul Indicațiilor și orientărilor de inestimabilă valoare teoretică si practică ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. U.T.C. a acționat pentru perfecționarea cadrului și structurii sale organizatorice, a stilului și metodelor de muncă, pentru dezvoltarea inițiativei organizațiilor 

ridicat la 884 miliarde ruble — la dispoziția complexului agroindustrial aflindu-se astăzi un uriaș fond de producție : aproximativ 360 miliarde ruble în agricultură șl 68 miliarde ruble în industria prelucrătoare —. iar in ultimii 10 ani potențialul energetic la sate, livrările de tehnică, de îngrășăminte au sporit de aproximativ 1,5 ori, nu au fost obținute rezultatele scontate. Avem de-a face cu o economie cu eficientă redusă. cu toate urmările sale negative asupra societății. Sint convins— a arătat secretarul general al C.C. al P.C.U.S. — că. desfășurînd o amplă activitate în direcția trecerii la noi forme de gestiune, se pot obține cu actuala bază tehnico-mate- rială — si in timpul cel mai scurt— rezultate importante in producția agricolă. în complexul agroindustrial In ansamblu. Una din sarcinile prioritare. care trebuie soluționată fără intîrziere. este dezvoltarea unor sisteme de mașini pentru agricultură și zootehnie, care să asigure in următorii ani mecanizarea complexă a agriculturii, a spus secretarul general al C.C. al P.C.U.S. El a relevat că tehnica de calitate necorespunzătoare obligă agricultura să întrețină servicii de reparații foarte costisitoare. în care sînt angajați în prezent peste un milion de oameni— mai multi decît în întreaga industrie constructoare de mașini agricole. Pe de altă parte, pierderile înregistrate cu prilejul recoltării, depozitării si prelucrării echivalează cu volumul importurilor din străinătate.De aceea este timpul — se arată In raport — ca politica în domeniul investițiilor să fie astfel concepută incit să reflecte cerințele reale ale dezvoltării sectorului agrar, să contribuie la eliminarea gîtuirilor. să asigure dezvoltarea proporțională atit a bazei tehnico-materiale. cit si a sferei sociale. în prezent este nevoie ca fondurile necesare investițiilor să fie obținute, in primul rind. de colectivele de producție.Astăzi, la sate, se creează o situație favorabilă îmbinării organice a agriculturii cu revoluția tehnico- știintifică. asigurării trecerii la o nouă tehnologie, la folosirea activă a realizărilor biotehnologiei. agro- chimiei. a tot ceea ce trebuie să sporească considerabil productivitatea muncit în agricultură — a subliniat raportorul. Știința trebuie să devină o bază materială a sectorului agrar. In acest domeniu se pot realiza multe prin contopirea activității științifice cu cea de producție, prin sisteme de producție si de cercetare- productie.Referindu-se la aspectele ecologice legate de modernizarea tehnologiilor agricole, tovarășul M. Gorbaciov a spus : Atunci cind soluționăm problemele dezvoltării agriculturii, complexului agroalimentar, trebuie să manifestăm grijă pentru ca activitatea economică să nu prejudicieze mediul înconjurător, cf, dimpotrivă. să reducă tensiunea ecologică și să soluționeze problemele a- cumulate în acest domeniu.Secretarul general al C.C. al P.C.U.S: a abordat, de asemenea, unele aspecte sociale ale satului.
europeni". Mureșul Tg. Mureș — Spartak Kiev ; în „Cupa cupelor". Știința Bacău — Ț.S.K.A. Septem- vrisko Znane Sofia, iar în „Cupa federației internaționale", Chimistul Rm. Vilcea — Spartacus Budapesta.FOTBAL. • Etapa a 20-a a campionatului diviziei A la fotbal programează astăzi, cu începere de la ora 15,30, următoarele șapte partide : F. C. Inter Sibiu — F. C. Argeș ; F. C. Bihor — Rapid ; S. C. Bacău — Universitatea Cluj-Napo- ca ; A.S.A. Tg. Mureș — Flacăra ; F.C.M. Brașov — Corvinul ; F. C. Farul Constanta — F. C. Olt ; Oțelul Galați — Universitatea Craiova.
de tineret, diversificarea șl amplificarea activității lor, antrenarea intr-o măsură mult mai largă a tinerei generații Ia realizarea marilor sarcini care au revenit organizațiilor revoluționare ale tineretului. O .atenție aparte a acordat și acordă partidul comunist participării intense Ia viața socială, la conducerea societății a tinerei generații, ale cărei energie și elan, receptivitate la nou și pasiune revoluționară reprezintă un deosebit factor dinamizator al progresului. Una dintre direcțiile prioritare de acțiune ale U.T.C. o constituie educarea prin muncă și pentru muncă a tineretului, mobilizarea acestuia la îndeplinirea planurilor de dezvoltare economico-socială a patriei, cultivarea unei ati

tudini Înaintate față de muncă, dezvoltarea gindiril economice la tineri, asigurarea unei' noi calități în toate domeniile de activitate. Dimensiuni și valențe noi a dobîndit, în acești ani rodnici, epopeea muncii volun- tar-patriotice — începută, după cum se știe, în primii ani ai construcției socialiste — pe marile șantiere naționale ale tineretului sau la obiectivele economice de interes local — adevărate școli de muncă și educație comunistă, revoluționară.Pornind de la concepția P.C.R. privind rolul învățămintului, organizațiile de tineret, în strînsă conlucrare cu instituțiile de învățămint, se preocupă de pregătirea temeinică, multilaterală — teoretică și practică — a elevilor și studenților, de legarea organică a învățămintului cu producția și cercetarea ; Inițiază activități în sprijinul orientării, integrării și calificării profesionale a tinerilor, pentru însușirea științei și tehnicii la nivelul cerințelor actuale și de perspectivă ale producției și dezvoltării vieții sociale. O atenție deosebită se acordă dezvoltării la tineret a patriotismului revoluționar, socialist, a dragostei și atașamentului față de patrie, popor și partid, a sentimentelor de mindrie și demnitate națională, creșterii tineretului in spiritul idealului comunist de viață, al angajării militante, ferme și responsabile pentru înfăptuirea Programului partidului.în întreprinderi, pe șantiere, pe ogoare, pretutindeni unde se făuresc valorile materiale și spirituale ale 

Trebuie să recunoaștem — a spus el — că resursele alocate nu au permis lichidarea răminerii cronice in urmă a satului față de oraș. La sate, asistenta medicală, condițiile comerciale si social-culturale sint mult mai slabe, iar starea tehnică a fondului locativ este de 2—5 ori mai proastă decit cea de la oraș. Exodul populației din localitățile rurale a depășit de multi ani creșterea naturală a acesteia. La sate, mortalitatea în rindui oamenilor anti de muncă este cu 20 la sută mai mare decit la oraș, iar mortalitatea infantilă — cu 50 la sută.Neglijarea nevoilor satului, dezvoltarea hipertrofică a orașelor au dus la mari denivelări sociale și au complicat functionarea normală a economiei în regiuni întregi — se arată în raport. De aceea, măsurile propuse în vederea accelerării dezvoltării sociale a satului acordă prioritate construcției de locuințe și dotărilor comunale. Urmează să se creeze o bază modernă pentru construcțiile de case la sate, să fie mobilizați pe scară largă constructorii de la orașe, să se dezvolte pe toate căile construcțiile de locuințe prin metode gospodărești, ca și construcțiile individuale. în cincinalul al 13-lea, ritmul de dare in folosință a locuințelor la sate trebuie să fie cel puțin dublat în esență, avem nevoie de o abordare principial nouă a soluționării problemelor dotărilor comunale la sate. Reconstrucția socială a satului presupune construcții ample de școli, spitale, instituții culturale, sportive, ca și de unități comerciale și de servicii. Una din sarcinile stringente o constituie construcțiile de drumuri.De asemenea — subliniază raportul — lipsa de ocupație în sezonul neagricol poate fi în mare măsură diminuată prin dezvoltarea producțiilor auxiliare și a atelierelor, ca șl prin deschiderea de filiale ale întreprinderilor industriale, mai ales pentru producerea de bunuri de larg consum. O problemă cu importanță de stat O constituie îmbunătățirea radicală a condițiilor de muncă și de trai ale muncitoarelor de la sate, pe umerii cărora se află și munca în gospodăria obștească, și In cea casnică. Toate acestea trebuie rezolvate imediat și cu seriozitate, a declarat secretarul general al C.C. al P.C.U.S.Raportorul a propus o serie de măsuri pentru înfăptuirea restructurării în domeniul agricol, intre care, crearea — ca organ permanent al guvernului — a unei comisii de stat pentru produse alimentare și achiziții și a subliniat necesitatea ca noua politică agrară a P.C.U.S. să dispună de o bază legislativă trainică.Sarcinile ce ne stau în față sint cu adevărat grandioase, a spus M. Gorbaciov. Rezolvarea lor va necesita eforturi uriașe din partea Întregului partid, a întregului popor. Va trebui să depășim numeroase obstacole. Trebuie să fim pregătiți cu toții pentru munca deloc ușoară pe care partidul și-a asumat-o in mod conștient. Principalul este să mergem cu consecvență înainte, potrivindu-ne fiecare pas cu interesele poporului, cu interesele socialismului — a conchis secretarul general al C.C. al P.C.U.S.
• La Teheran, în med pentru preliminariile Campionatului mondial de fotbal, echipa Iranului a Învins cu scorul de 2—0 (0—0) selecționata Bangladesh.PATINAJ. Proba individuală masculină din cadrul Campionatelor mondiale de patinaj artistic de la Paris s-a încheiat cu victoria canadianului Kurt Browning, urmat in clasamentul final de americanul Christopher Bowman și de polonezul Grzegorz Filipowski.HOCHEI. Localitatea norvegiană Lillehammer a găzduit meciul internațional amical de hochei pe gheată dintre selecționatele Norvegiei și Suediei. Partida s-a încheiat la egalitate : 2—2 (1—0, 1—2, 0—0).
civilizației socialiste, tineretul îți sporește contribuția la realizarea amplelor programe de dezvoltare a patriei. învățind și muncind, muncind și învățind, milioanele de tineri ai României socialiste iși onorează marile responsabilități ce le revin, îndreptățesc încrederea cu care sînt priviți de partid, de popor, de cîrmaciul încercat al destinelor noastre, pentru a duce mai departe făclia luptei eroice pentru socialism și comunism în România. Numai acționînd in acest mod, organizațiile de tineret își pot îndeplini inalta misiune Încredințată de partid și popor, pot răspunde pe deplin vibrantelor chemări și îndemnuri adresate de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : „Ridicarea spiritului de combativitate și exigență, a spiritului revoluționar ai organizației de tineret, al tinerilor comuniști, al intreguiui tineret, preocuparea permanentă pentru înarmarea tinerei generații cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane constituie o datorie de onoare și, totodată, chezășia pregătirii noilor membri de partid intr-un spirit revoluționar, garanția viitorului luminos al patriei noastre socialiste".In întreaga sa activitate, tînăra generație a României socialiste a susținut și susține unanim politica externă și ampla activitate internațională ale partidului și statului nostru, inițiativele șl contribuțiile remarcabile ale președintelui Nicolae Ceaușescu la soluționarea, în interesul popoarelor, a problemelor majore ale lumii contemporane, la instaurarea unui climat de pace, securitate și colaborare intre toate națiunile lumii. Ferm angajată în procesul de dezvoltare a dialogului și colaborării in mișcarea internațională de tineret, U.T.C. șl-a extins permanent relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate cu organizațiile revoluționare și progresiste ale tineretului, cu organisme de stat pe linie de tineret din întreaga lume.Strîns unit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tineretul României socialiste, angajat cu hotărire și nețărmurit devotament in epopeea națională a edificării socialismului și comunismului pe pămîntul scump al patriei, acționează, alături de întreaga națiune, sub semnul deplinei angajări revoluționare și patriotice, pentru traducerea în viață a ideilor și tezelor cuprinse în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, din 28 noiembrie 1988, pentru a asigura înaintarea neabătută a patriei spre viitorul comunist.



România - tară a nresiihii economic si social, 
președintele NMae Ceaosescu - militant term 

pentru dezvoltarea liberă si pașnică a popoarelor
Relatări și comentarii din presa de peste hotare

Demersurile consecvente ale președintelui Nicolae Ceaușescu vizînd garantarea dreptului popoarelor, al oamenilor la pace, la existență liberă și demnă, soluționarea politică a problemelor ce confruntă omenirea, edificarea unei lumi a colaborării pașnice și înțelegerii între națiuni sint oglindite pe larg de ziare și reviste din diferite țări. Totodată, realizările remarcabile obținute de poporul român in construcția socialistă, cu deosebiri în perioada ce a urmat Congresului al IX-iea al Partidului Comunist Român, continuă să fie amplu reflectate în paginile unor publicații de peste hotare.Președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat în repetate rînduri, de-a lungul ultimilor ani, cerințe și deziderate care se reunesc ca principale trăsături ale noului mod de gîndire— de la acceptarea universală a principiului coexistenței pașnice la recunoașterea necesității propășirii economice și sociale a tuturor popoarelor și de la repudierea politicii de forță și soluționarea prin mijloace politice a oricăror chestiuni litigioase la întronarea unei atmosfere de încredere și cooperare în raporturile interstatale, în care popoarele să-și poată făuri viața potrivit propriei voințe — relevă. în articolul intitulat „România mili
tează pentru respectarea dreptului 
inalienabil al popoarelor de a-și 
hotărî singure soarta", ziarul „EL UNIVERSAL GRAFICO" din Mexic.In rindul acestor cerințe și imperative. care se află într-o strinsă conexiune, completîndu-se și inter- condiționîndu-se reciproc, un loc și un rol esențiale revin înlăturării depline și definitive a oricărui amestec. a oricăror imixtiuni și ingerințe in treburile altor popoare — subliniază cotidianul.Președintele Nicolae Ceaușescu, reafirmind poziția principială a României privind reglementarea exclusiv pe cale politică a. oricăror litigii, a pus în lumină, ca o concluzie comună în vederea soluționării viabile a tuturor conflictelor, necesitatea de a se porni întotdeauna de la respectarea neabătută a dreptului popoarelor la dezvoltare liberă. independentă, cu excluderea oricărui amestec din afară..Importanța deosebită pe care România. președintele Nicolae Ceaușescu o acordă respectării neabătute a acestui principiu decurge din faptul că aceasta reprezintă una din condițiile de bază menite s& garanteze conviețuirea pașnică înțre națiuni, să creeze cadrul propice soluționării politice a unor probleme majore ce confruntă omenirea, să permită dezvoltarea liberă și propășirea tuturor națiunilor.Hotărîrea României de a milita și in viitor cu toată energia pentru respectarea universală a acestor cerințe primordiale — se arată în încheiere — este însoțită de convingerea nestrămutată că aceasta va contribui la însănătoșirea întregului climat politic internațional, contu- rînd premisele făuririi unei lumi a securității și dreptății, în care toate popoarele să înainteze nestînjenit pe calea păcii și progresului.Acțiunile și inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu în favoarea edificării păcii și înțelegerii pe plan internațional, a înfăptuirii dezarmării sînt evidențiate într-un articol de ziarul marocan „LE MATIN DU SAHARA". Președintele Nicolae Ceaușescu — relevă ziarul— subliniază că sporirea necontenită a armamentelor absoarbe fonduri importante, care ar putea fi utilizate într-un mod mai rațional, pentru progresul tuturor popoarelor. Președintele României este profund preocupat de situația dificilă a țărilor în curs de dezvoltare, care ar putea să-și rezolve în mare măsură principalele dificultăți economice cu ajutorul unei mici părți din economiile realizate prin încetarea cursei Înarmărilor.Cotidianul marocan pune In evidentă demersurile repetate ale președintelui Nicolae Ceaușescu vizînd trecerea la acțiuni concrete de dezarmare, eliberarea omenirii de pericolul unui război nuclear distrugător, depunerea de eforturi susținute in vederea garantării dreptului vital al tuturor popoarelor, al tuturor oamenilor la existentă, la libertate, la pace.România — se arată in articol

ILE DE PRESA
e scurt

O DELEGAȚIE A PARTIDULUI 
MUNCII DIN COREEA LA 
BEIJING. Delegația condusă de Hă Dam. membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.C., a fost primită la Beijing de Zhao Ziyang, secretar general al C.C. al P.C. Chinez. Acesta a reafirmat sprijinul P.C. Chinez acordat luptei poporului coreean pentru reunifies rea independentă și pașnică a patriei, precum și propunerilor în problema reunificării avansate de Partidul Muncii din Coreea și de președintele Kirn Ir Sen — relatează agenția A.C.T.C.

ÎNTREVEDERE CHINO-THAI- 
LANDEZA. Deng Xiaoping, președintele Comisiei Militare Centrale a R.P. Chineze, l-a primit, la Beijing, pe primul-ministru al Thailandei, Chatichai Choonhavan, aflat în vizită oficială în R.P. Chineză. Au fost evaluate, cu acest prilej, stadiul actual și perspectivele dezvoltării relațiilor dintre cele două țări, abordîndu-se și une

— atrage atenția asupra necesității abordării problemei dezarmării în mod complex, in cadrul unui vast program care, alături de .măsurile de dezarmare nucleară, să vizeze eliminarea, armelor chimice, a altor arme de distrugere in masă și reducerea substanțială a armamentelor convenționale, a e- fectivelor și bugetelor militare.„Le Matin du Sahara" reamintește că. din inițiativa președintelui Nicolae Ceaușescu, România a acționat concret pentru reducerea cheltuielilor militare, economiile realizate fiind alocate pentru proiecte de ordin social.

© Respectarea dreptului fiecărei națiuni de a-și 
hotărî singură soarta — principiu fundamental al 
politicii externe românești ® în sprijinul abordării 
dezarmării ca un proces unitar • Rol activ în pro
movarea concepției noii ordini economice interna
ționale © Ritmuri de creștere care conferă țării o 
poziție remarcabilă în lumea modernă © Bucureș- 
tiul — capitală în plin proces de înnoire edilitară, 

de intensă modernizare

Opera social-politică a președintelui României, Nicolae Ceaușescu, în care sînt cuprinse vaste domenii ale cunoașterii — de la economie la științe politice și ideologice. de la istorie la morală și drept — aprofundează răspunsuri la probleme ce frămîntă contemporaneitatea, între care și cele privind raporturile economice ; a- ceste răspunsuri nu rămîn însă în plan teoretic, ci se reflectă puternic în politica externă a României, în acțiunile acestei țări pentru o nouă ordine economică mondială — evidențiază într-un articol pe această temă ziarul ..THE STATESMAN" din India.Ca în atîtea alte domenii, concepțiile și demersurile președintelui Nicolae Ceaușescu în problemele noii ordini economice mondiale au caracteristica pionieratului, fiind avansate cu mult timp înainte ca ideea să se fi impus comunității internaționale. Novatoare și profund științifice, ele s-au dovedit în deplină concordantă cu realitățile, cu exigențele actuale, cîștigînd pe parcursul timpului o largă audientă.între factorii care frînează procesul dezvoltării reale a tuturor țărilor, în prim-plan se înscriu, în concepția românească, datoriile externe. Este firesc, așadar, consideră România, ca soluționarea problemei datoriilor externe să fie o condiție fundamentală a noii ordini economice mondiale. Președintele României — evidențiază „The Statesman" — a avansat propuneri concrete pentru reducerea sau li

le probleme regionale și internaționale.
VIZITA LA FRAGA. La Praga a avut loc o întrevedere între Milos Jakes, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Au fost abordate unele probleme internaționale, o atenție deosebită fiind acordată situației din Orientul Mijlociu.
GRUPUL CELOR ’77" va avea o reuniune ministerială extraordinară în capitala Venezuelei, în perioada 19—23 iunie, care va coincide cu festivitățile celei de-a XXV-a aniversări a creării acestui grup — relatează agenția Efe. La crearea sa, din „Grupul celor "77" făceau parte 77 de state. în prezent, el numără 126 de membri și are un secretariat permanent la O.N.U. Președinția, ocupată in prezent de Malayezia, se exercită prin rotație. 

chidarea acestor datorii, în temeiul unui acord global între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, dar mai cu seamă pentru restructurarea sistemului monetar financiar internațional pe baze echitabile. Mai mult, a definit termenii instituționali ai rezolvării acestor probleme globale prin negocieri, sub egida O.N.U., între țările „lumii a treia" și cele puternic industrializate.Totodată, președintele Nicolae Ceaușescu a atras atenția asupra interdependenței dintre dezvoltare și dezarmare.Opțiunile românești pentru o nouă ordine economică mondială, întemeiate pe concepțiile de esență novatoare ale președintelui Nicolae Ceaușescu, au un puternic ecou, fiind apreciate în lumea întreagă — se arată în încheierea articolului.România este astăzi țara socialistă care a cunoscut progresul economic cel mai remarcabil, ca urmare a unei puternice industriali

zări și a unei creșteri Însemnate a venitului național pe locuitor. Anterior o țară cu o economie bazată în principal pe agricultură, România a întreprins, de mai mulți ani, o cotitură economică, ce îi conferă un statut de invidiat în cadrul societăților moderne — se arată într-un articol consacrat țării noastre de săptămînalul „LES ACTUALITES", care apare în provincia Quebec, în Canada.După ce evidențiază că România exercită o fascinație deosebită asupra acelora care au avut prilejul să o viziteze, publicația canadiană relevă: Locuitorii din Quebec vor găsi asemănări cu românii, fiind vorba despre un popor care și-a apărat in permanență limba, cultura și tradițiile proprii, un popor care a reușit întotdeauna să-și păstreze identitatea.în articol sînt apoi Înfățișate cititorului pagini din istoria frămîn- tată a poporului nostru, punîndu-se în evidență momente ca proclamarea Republicii și preluarea destinelor țării de către Partidul Comunist Român, conducătorul întregii vieți politice, economice și sociale din România.Un loc deosebit este consacrat, în cadrul articolului, relațiilor ro- mâno-canadiene pe plan economic și comercial.
„Industria României: în trei zile 

și jumătate cit altădată intr-un an" este titlul unui articol publicat de revista libaneză „SABAHEL KHEIR" In care se relevă: La o privire sumară, a realiza în economia unei țări în numai trei zile
CONDAMNARE A MANEVRE

LOR MILITARE. Delegația R.P.D. Coreene la întîlnirea parlamentarilor din Nord și Sud în vederea pregătirii unei reuniuni comune a condamnat, într-o declarație, manevrele militare americano—sud- coreene „Team Spirit ’89". Amin- tindu-se că de mai multe ori R.P.D. Coreeană a cerut să se pună capăt acestor manevre, în document se arată că, atîta timp cit aceste exerciții de război vor continua, Întîlnirea parlamentarilor din cele două părți pentru pregătirea unei reuniuni comune nu va putea fi realizată — transmite agenția A.C.T.C.
COOPERARE PENTRU CON

TROLUL INUNDAȚIILOR. Specialiști din Bangladesh și India e- xaminează, la Dhaka, în cadrul unei noi sesiuni a Comitetului tehnic al organismului mixt pentru controlul inundațiilor, posibilitățile de cooperare dintre cele două țări, în scopul eliminării consecințelor dezastruoase ale revărsărilor cursurilor de apă din regiunile de graniță. Specialiștii au în vedere executarea unor ample lucrări de amenajare și îndiguire a fluviilor Gange, Brahmaputra și a altor riuri. Bangladesh, al cărui teritoriu se află, în cea mai mare parte, la o altitudine medie de numai 

și jumătate valoarea producției industriale a unui an întreg n-ar însemna altceva decît că acea țară dispune astăzi da o industrie cu un potențial mult mai înalt decît în trecut, ceea ce an putea să pară, la o primă vedere, un progres mai mult sau mai puțin normal. Dar cind această creștere se obține in numai patru decenii de dezvoltare economică de către o țară în curs de dezvoltare, care într-o serie de ramuri industriale ca electronica, automatica, chimia pornea practic de la zero — și acesta este cazul României — ritmul apare fără îndoială spectaculos. Să sporești de peste 120 de ori producția industrială a țării și cu aproape zece mii de noi obiective naționale — industriale și agrozootehnice — baza tehnico-materială, oferind milioane de noi locuri de muncă, să asiguri locuințe noi pentru 82 la sută din populația țării într-o perioadă istorică atît de scurtă este, evident, z un bilanț edificator pentru o politică justă și deosebit de eficientă în planul creșterii rapide și substanțiale a bunăstării materiale și spirituale a unui popor de 23 milioane de locuitori.Economia românească actuală — subliniază publicația — este rezultatul unui intens proces de dezvoltare bazat pe efortul propriu. Acest proces a devenit deosebit’ de relevant după anul 1965, cînd la cîrma destinelor țării a fost ales Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, făuritorul României socialiste moderne de astăzi.Limbajul sintetic al cifrelor —< evidențiază „Sabahel Kheir" în încheiere — conturează clar imaginea vocației constructive a poporului român, iar noua dimensiune industrială a României contemporane a creat toate condițiile pentru materializarea acestei vocații în dezvoltarea armonioasă și eficientă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, asigurînd implicit o bază trainică egalității reale in drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate. Toate aceste prefaceri — ca și multe altele care privesc agricultura, știința. învățămîntul. cultura, bine cunoscute pe plan mondial — întrunesc aprecieri elogioase.Sub titlul „Dezvoltarea economi
că,, industrială și social-edilitară a 
Bucureștiului — un proces in plin 
avint“, cotidianul „MEYDAN" din Turcia evidențiază : Municipiul București, capitala României, a înregistrat în perioada 1966—1987 un mare volum de investiții pe baza căruia potențialul de producție, cercetare și învățămînt' s-a dezvoltat foarte mult. Ca urmare a acestui fapt, producția industrială a orașului a crescut de peste 6 ori în perioada menționată, Bucureștiul fiind cel mai mare centru industrial al tării.în continuare se prezintă date privind creșterea ponderii industriei constructoare de mașini în ansamblul activității economico- industriale a orașului, arătîndu-se că aceasta a făcut ca industria bucureșteană să dobîndească o importanță deosebită in exportul de produse industriale al României. Totodată — adaugă ziarul — s-au dezvoltat intens celelalte ramuri industriale ale Bucureștiului, printre care industria chimică, metalurgică și electrotehnică.Prin dezvoltarea sa economică intensă din ultimii ani, capitala României a devenit pilonul de bază al economiei țării.Valoarea producției industriale — arată „Meydan" — a crescut semnificativ și ca urmare a intrării în funcțiune, numai în anul 1988, a 20 de noi capacități industriale și agrozootehnice mai importante.în încheiere, ziarul turc subliniază că programele de dezvoltare în perspectivă prevăd continuarea proiectelor de modernizare a industriei bucureștene, construirea de noi și importante unități de producție. (Agerpres)

9 metri față de nivelul mării, a fost, în sezonul musonic de anul trecut, victima celor mai devastatoare inundații din istoria sa. în prezent, se desfășoară o activitate intensă pentru găsirea unor soluții care să asigure protejarea întinsei cimpii din Bangladesh împotriva inundațiilor.
POPULAȚIA R.S. CEHOSLOVA

CE. După cum a anunțat Direcția federală de statistică a R.S. Cehoslovace, populația țării este în prezent de 15 624 021 locuitori.
DESEMNARE. Senatul american a aprobat desemnarea lui Richard Cheney în funcția de ministru al apărării al S.U.A.
NAVETA SPAȚIALA AMERICA

NA „DISCOVERY" ȘI-A ÎNDE
PLINIT MISIUNEA. Ea a revenit, sîmbătă. pe Pămînt, după cinci zile In spațiul extraatmosferic. în acest timp a fost lansat pe orbită un satelit de telecomunicații și efectuate alte diverse experimente.

PRĂBUȘIREA TURNULUI DO
MULUI DIN PAVIA a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor treisprezece. Turnul, înalt de 78 m, fusese construit in anul 1060. Deși nu se cunosc cauzele e-

Practici spoliatorii ale capitalului
Poziții critice în diferite țări și organisme internaționaleBUENOS AIRES 18 (Agerpres) — Intr-o alocuțiune rostită la Buenos Aires, președintele Argentinei. Râul Alfonsin. a criticat politica financiară a S.U.A. față de America Latină, relevînd că majorarea ratei dobinzi- lor semnifică, in cazul țării sale, pierderea unui miliard de dolari anual — transmite agenția T.A.S.S. El a arătat că instituțiile financiare și de credit occidentale, controlate de Statele Unite, impun condiții de rambursare a împrumuturilor care frînează dezvoltarea economică a țărilor latino-americane, suma exorbitantă a serviciului datoriei externe puțind avea consecințe imprevizibile pe plan social. Șeful statului argentinian a menționat că această situație este agravată de preturile scăzute la materiile prime exportate de țările din regiune.ROMA 18 (Agerpres). — Directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), Edouard Saou- ma, a criticat energic organismele financiare internaționale, cum ar fi Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, pentru impunerea u- nor „programe de ajustare" țărilor în curs de dezvoltare ca o condiție pentru acordarea de noi credite — transmite agenția A.D.N. Reducerea radicală a cheltuielilor publice — cerută de instituțiile financiare — „agravează dificultățile economice

Pe calea reglementării situației 
din Africa de sud-vest

• Reuniune a comisiei tripartite la Havana • întrunire a re
prezentanților țărilor din „prima linie"HAVANA 18 (Agerpres). — Havana va găzdui', începind de luni, lucrările celei de-a doua reuniuni a comisiei tripartite — Angola. Cuba R.S.A. — informează agenția Prensa Latina. Comisia are ca obiectiv facilitarea soluționării oricărei dispute legate de interpretarea sau punerea în aplicare a acordurilor semnate de cele trei țâri în decembrie, anul trecut. privind reglementarea situației din sud-vestul continentului african.Precedenta reuniune a comisiei a avut loc în februarie la Luanda, următoarea fiind prevăzută să se desfășoare luna viitoare în Africa de Sud — adaugă Prensa Latina.HARARE 18 (Agerpres). — Miniștrii de externe ai țărilor africane din „prima linie" — Angola. Botswana, Mozambic, Tanzania, Zambia și Zimbabwe — se vor reuni luni,

ORIENTUL MIJLOCIU
• Consultări in capitale vest-europene ți la sediul O.N.U. 

din New York • in Liban situația se menține încordatăCAIRO 18 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, s-a înapoiat la Cairo, Ia încheierea turneului său în mai multe capitale vest-europene. Intr-o declarație citată de agenția M.E.N.A., vicepre- mierul și ministrul de externe egiptean, Esmat Abdel Meguid, a afirmat că turneul a permis un schimb de vederi cu oficialitățile ță- rilor-gazdă în probleme de interes comun, din sferele raporturilor bilaterale și relațiilor internaționale.NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a conferit cu ministrul de externe al Israelului, Moshe Arens. Au fost discutate probleme ce privesc procesul de pace în Orientul Mijlociu și rolul ForțeiInterimare O.N.U. din Liban (U.N.I.F.I.L.). menționează agenția China Nouă.
R.F.G.: Apel la unirea 

forțelor democratice pentru 
combaterea neonaziștilorBONN 18 (Agerpres). — într-o declarație dată publicității la Frankfurt pe Main, prezidiul sindicatelor din landul Hessen, referin- du-se la faptul că o serie de reprezentanți ai unor formațiuni naziste au reușit să intre în rindul deputa- tilor comunali la recentele alegeri din această regiune, cheamă toate tortele democratice să acționeze în vederea împiedicării proliferării în continuare a extremismului de dreapta. Referindu-se la apropiatele alegeri pentru parlamentul vest- european. președintele organizației sindicale din landul Hessen, Karl- Heinz Jungmann. a relevat că „trebuie să se facă totul pentru a împiedica ciuma brună să infesteze politica vest-europeană". „Trebuie să nu uităm lecțiile istoriei" — a spus el.

1xacte ale accidentului, specialiștii presupun că prăbușirea turnului s-ar fi datorat tasării materialelor de construcție.
PESTE 116 000 FAMILII FARA 

LOCUINȚA ÎN ANGLIA. Potrivit cotidianului britanic „Independent", în 1988 în Marea Britanie existau 116 060 familii fără locuință, adică cu 3 la sută mai mult în comparație cu 1987. Cel mai mare procent al persoanelor fără adăpost — 17 Ia sută — s-a înregistrat în regiunea Midland, urmat de Londra— 16 la sută și Anglia de nord-vest— 12 la sută.
URAGAN ASUPRA ORAȘULUI 

VEST-GERMAN DUSSELDORF. Deși nu au durat mai mult de patru minute, puternicele rafale de vînt, însoțite de grindină, au smuls din pămînt circa 200 de arbori, au distrus 220 de automobile și avariat 200 de case.
SEISM ÎN MAREA EGEE. Un cutremur cu intensitatea de 5,4 grade pe scara Richter s-a înregistrat în insula Creta. Potrivit Institutului de seismologie din Atena, epicentrul cutremurului s-a situat în Marea Egee. Nu există informații în ce privește pierderi materiale sau victime. 

și tensiunile sociale" în țările lumii a treia — a spus el.Pe de altă parte. Saouma a arătat că politicile statelor capitaliste dezvoltate in domeniul agriculturii nu fac decît să agraveze in prezent problema datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare și să adinceas- câ decalajele dintre țările bogate și cele sărace.ADDIS ABEBA, 18 (Agerpres). — în cadrul unei întîlniri cu diplomat! africani acreditați la Addis Abeba, Adebayo Adedeji, secretar executiv al Comisiei Economice a O.N.U. pentru Africa (E.C.A.). a criticat în termeni fermi condițiile impuse de creditorii străini unor state africane. in primul rind așa-numitele „programe de ajustare" care înseamnă o „erodare a suveranității" acestora. De asemenea, el a arătat că astfel de programe au efecte sociale nefavorabile.Datoria externă a țărilor din Africa va atinge 253 miliarde dolari pînă la sfîrșitul anului în curs, — a declarat directorul general al Băncii africane pentru dezvoltare, Babacar N’diyae. El a lansat un semnal de alarmă, precizînd că ritmul creșterii acestei poveri ce agravează dificultățile economiei țărilor africane este tot mai accelerat : astfel, în ultimii trei ani, datoria externă a continentului a crescut cu 32 la sută, iar anul acesta ar urma să sporească cu peste 10 la sută față de 1988.

20 martie, la Harare, pentru a stabili componenta reprezentantei acestor țări în cadrul grupului de observatori la înfăptuirea planului de pace în Namibia. Ei vor examina, cu acest prilej, situația actuală din Namibia și din întreaga regiune, modalitățile de sprijinire a Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). pentru participarea liberă. fără obstacole a acesteia la pregătirea alegerilor ce se vor desfășura. sub egida O.N.U.. în teritoriul namibian.Namibia independentă va fi un stat democratic și nerasial. a declarat președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma. în Namibia vor fi asigurate condițiile egalității între toți cetățenii tării, a precizat el.

BEIRUT 18 (Agerpres). — Conform ultimelor date. în urma exploziei unui autoturism încărcat cu dinamită, produsă vineri în Beirutul de est, 15 persoane au fost ucise si aproximativ 150 rănite. Reprezentanții tuturor partidelor si grupărilor politice au condamnat această nouă acțiune teroristă și forțele care încearcă să provoace reizbucnirea vărsării de sînge în capitală.în același timp, pe Întreg teritoriul Libanului s-a menținut o stare de încordare. A continuat bombardarea portului maritim din Beirut. Schimburi de focuri cu artileria s-au produs în sectorul de nord al liniei de demarcație și în suburbiile sudice ale Beirutului. Ostilitățile au continuat si în zonele de munte, unde s-au înregistrat victime.
Scrutin controversat in SalvadorȚară martirizată de un război intern care a provocat, în aproape nouă ani, circa 70 000 de morți și pagube de cîteva miliarde de dolari, Salvadorul revine în actualitate datorită alegerilor prezidențiale de la 19 martie. Principalii concurenți sînt considerați Alfredo Cristiani, candidatul partidului de extremă dreaptă „Alianța Republicană Naționalistă" (A.R.E.N.A.), și Fidel Chavez Mena, pe care actualul președinte. Jose Napoleon Duarte, l-a desemnat urmaș al său în funcția de lider al Partidului Creștin-Democrat. Dar există și un al treilea concurent, ale cărui șanse formează acum obiectul celui mai viu interes în cercurile observatorilor : este vorba de Guillermo Ungo, reprezentantul Frontului Democratic Revoluționar (F.D.R. — ramura politică a mișcării insurecționale Frontul Farabundo Marti de Eliberare Națională), care se prezintă la alegeri în cadrul coaliției „Convergența Democratică", unde are ponderea principală. Deși după previziuni ecuația electorală apare simplă, s-ar putea, totuși, ca ea să se complice, întrucît pare acum mai probabil că exponentul dreptei nu va obține majoritatea absolută și. în acest caz, la al doilea tur de scrutin, F.D.R. ar putea avea un rol decisiv în înfrînge- rea candidatului A.R.E.N.A., al cărei lider, maiorul Roberto D’Aubuisson, este considerat una din căpeteniile „escadroanelor morții", grupare de tristă faimă a extremei drepte. încă dinainte de victoria sa în alegerile parlamentare și locale, A.R.E.N.A. s-a străduit să-și schimbe profilul, pre- zentîndu-se ca un partid conservator moderat, deși în rîndurile ei continuă să rămînă ultrareacționarii. Cît privește candidatul creștin-democrat, a- supra lui apasă inevitabil lipsa de popularitate a unui guvern care nu a dorit sau nu a putut pune capăt sîngerosului conflict intern.Dar prognozele electorale sint privite probabil ca exerciții gratuite da către principalele forțe care acționează în Salvador ! armata și insurgenții. Ambele s-au repliat în vederea scrutinului. încercînd fiecare să influențeze mersul evenimentelor în conformitate cu interesele sale. Se știe că războiul din Salvador este susținut, material și financiar, de S.U.A., care, după Cifre publicate în presă, cheltuie zilnic în acest scop 2 milioane de dolari. în lipsa ajutorului american (Salvadorul, o țară mică, se află pe primul loc în America Latină în această privință), șansele in

Evoluții pozitive 
în problema cipriotăNICOSIA 18 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Nicosia, . pte- ședintele Ciprului, Ghiorghios Vașsi- liou, a apreciat că principalul eveniment intern intervenit în viață politică cipriotă în ultimul an îl reprezintă deblocarea dialogului inter- comunitar pentru reglementarea problemei insulei. Istoria a arătat — a spus președintele — că în soluționarea unor astfel de probleme nu există alternativă la negocierile pașnice. în același timp, a adăugat el, trebuie să se țină seama de faptiiî că reglementarea acestei chestiuni implică deopotrivă aspecte interne, cit și internaționale. Vorbitorul s-a pronunțat din nou pentru convocarea unei conferințe consacrate componentelor internaționale ale problemei cipriote, relatează agenția T.A.S.S.

Congresul P. C. ItalianROMA 18 (Agerpres). — La Roma s-au deschis sîmbătă lucrările celui de-al XVIII-lea Congres al Partidului Comunist Italian, la care participă 1 039 delegați ai organizațiilor P.C.I. din întreaga țară, precum și reprezentanți ai unor partide politice și organizații de peste hotare.Partidul Comunist Român este reprezentat de tovarășul Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.La deschiderea lucrărilor a luat cuvîntul secretarul general al P.C.I., Achille Occhetto, care a prezentat un raport privind noua orientare a partidului, obiectivele politice pe care acesta și le fixează pe plan intern, cu deosebire pentru o alternativă la guvern.
Un amestec grosolan 

in treburile interne 
ale R. D. Germane 

Protest al Guvernului R.D.G.
in legătură cu unele declarații 

exprimate în BundestagBERLIN 18 (Agerpres). — Potrivit agenției A.D.N., purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Germane a prezentat, în numele Guvernului R.D.G., un protest ferm împotriva declarațiilor defăimătoare ce au fost făcute, joi, în Bundestagul vest-german împotriva R.D.G. El a arătat că aceste declarații constituie un amestec grosolan în treburile interne ale R.D.G. și contravin Actului final de la Helsinki și Tratatului privind bazele relațiilor dintre R.D.G. și R.F.G.Guvernul R.D.G. reafirmă aprecierea pozitivă pe care a dat-o rezultatelor reuniunii general-europe- ne de la Viena și, după cum a arătat in numeroase rînduri. va îndeplini prevederile documentului de la Viena în conformitate cu legile R.D.G., dar nu va permite activități care, prin răstălmăcirea acestui document, constituie un amestec în treburile interne ale R.D.G. Documentul final al reuniunii de la Viena relevă cu claritate necesitatea respectării dreptului fiecărui stat de a-și elabora de sine stătător politica și acțiunile sale, legile și hotărîrile sale. Acest lucru este valabil fără nici o îngrădire și pentru dreptul R.D.G. de a-și asigura respectarea legilor și ordinii la granițele sale. Nimeni din R.F.G. nu are dreptul de a hotărî în problemele înfăptuirii ordinii juridice în R.D.G. și, cu atît mai puțin, de a se erija în „protectorul" tuturor germanilor, a spus purtătorul de cuvînt.

surgenților pesemne s-ar înzeci. în planurile lor strategice pentru armata salvadoriană, consilierii americani pornesc de la teoria „conflictului de mică intensitate", ceea ce înseamnă îmbinarea măsurilor militare cu cele de ordin propagandistic, menite să slăbească baza politică a insurgenților. Dar, în pofida imenselor ajutoare militare primite de guvern, mișcarea patriotică nu a putut fi răpusă. Dimpotrivă, ea își menține și acum capacitatea de luptă, ceea ce vorbește de la sine despre baza ei socială.Forțele de stînga și revoluționare din Salvador s-au întărit si sub aspect politic, depășindu-si disensiunile interne si fixîndu-și obiective mai realiste. în timp ce se discuta problema cum e mai bine să fie dusă lupta pentru putere — la urne sau cu arma în mînă — stînga moderată a decis să încerce posibilitățile existente și să participe la alegeri, în timp ce ramura militară a stîngii, mai radicală, a*  preferat să nu renunțe la lupta armată.
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Ca urmare, mișcarea de gherilă a declarat alegerile actuale drept „frauduloase și nelegitime", declan- șînd în preajma lor o suită de atacuri simultane asupra unor obiective militare din diferite zone. întreaga atmosferă electorală este puternic marcată de acțiunile insurgenților. Intre altele, joi, locuitorii capitalei și ai principalelor orașe din țară s-au trezit fără mijloace de transport public și, temporar, fără lumină, pe aceeași linie a boicotării scrutinului. Din partea sa, armata a introdus practic starea excepțională, desfășu- rînd acțiuni antigherilă de anvergură.Dincolo de calculele electorale sau de mișcările tactice ale unor forțe sau altora, acest scrutin are șl o semnificație mai largă. De rezultatele sale va depinde într-o bună măsură menținerea speranțelor într-o reconciliere națională, ca parte integrantă a instaurării păcii în America Centrală. După aprecierile observatorilor, o eventuală victorie a dreptei nu ar face decît să acutizeze conflictul intern și, implicit, să împiedice o soluție negociată. Pe de altă parte, cum debilitatea pozițiilor centriste pare reală, o eventuală înclinare a balanței în favoarea stîngii ar putea avea efecte imprevizibile asupra situației din țară, de natură să marcheze considerabil perspectivele procesului de pace din istmul centroamerican.
V. OROS


