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Comițețuhri Politic Executiv^ a± C. C. a/ P. C. R.

PLANUL LA EXPORT 
realizat ritmic, integral!

In ansamblul problemelor analizate la recenta ședin
ță o Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R, o 
atenție specială s-a acordat măsurilor care vizează 
realizarea ritmică, integrală, la inalt nivel calitativ ți 
de eficiență a planului pe trimestrul II al acestui 
an ți in primul rind la export In acest sens, s-a sub
liniat necesitatea de a se acționa cu hotărire, in toate 
domeniile de activitate, in vederea utilizării depline a 
tuturor capacităților de producție, încadrarea strictă 
in normele de consum aprobate ți reducerea lor in 
continuare prin diminuarea consumurilor de materii 
prime, combustibil ți energie, respectarea normative
lor economico-financiare ți ridicarea pe această bază 
a eficientei întregii activități economice. Toate aceste 
măsuri trebuie să asigure ețalonarea judicioasă a 
sarcinilor pe fiecare lună, corespunzător prevederilor 
de plan pe perioada respectivă.

In acest context, ața cum a subliniat tovarățul 
NICOLAE CEAUȘESCU, in prim-planul preocupărilor 
tuturor colectivelor de oameni ai muncii trebuie să se 
situeze realizarea planului la export, punindu-se ac
centul pe intensificarea contractorii producției, vămui
rea de urgență a stocurilor existente, soluționarea la 
timp a tuturor problemelor legate de executarea ți 
livrarea ritmică a întregului fond de marfă, In struc
tura, nivelul calitativ ți la termenele prevăzute.

Rezultatele concrete obținute la export în anul tre
cut, precum ți in perioada care a trecut din acest an 
de numeroase unități economice din Capitală de
monstrează cu puterea faptelor că există atît baza 
tehnico-rnaterială, cit ți forțele necesare pentru a răs
punde prompt la toate solicitările partenerilor străini. 
Cu toate acestea, in unele întreprinderi există încă 
mari rezerve nevalorificate in acest domeniu, lato de 
ce, avînd in vedere faptul că in acest an volumul pla
nificat al exportului la nivelul Capitalei este cu peste 
40 la sută mai mare decit anul trecut, urmind a fi li
vrate, in peste 120 de țări, cantități însemnate de loco
motive, motoare electrice, utilaje energetice, chimice ți 
petrochimice, produse ale industriei electrotehnice, țe
sături, confecții ț.a., este necesar să se acorde o 
atenție deosebită organizării exemplare a muncii, pro
movării mai susținute a progresului tehnic, a celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, astfel incit o 
dată cu îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al 
producției să se creeze cele mai bune condiții pentru 
îndeplinirea exemplară a planului pe acest an la 
export.

In esență, aceasta este tema dezbaterii organizate 
de ziarul „Scînteiq" împreună cu Comitetul municipal 
de partid București ți la care au participat specia
liști, cadre de conducere din întreprinderi, centrale in
dustriale, întreprinderi de comerț, activiști de partid.

TIMIȘOARA : Exportul - 
exemplar îndeplinit

Colectivul întreprinderii ds 
aparate electrice de măsurat — 
I.A.E.M. — Timișoara rapor
tează îndeplinirea cu- două săp- 
tămini mai devreme a planului 
de export pe primul trimestru 
al anului, în fondițiile in care 
sarcinile la acest indicator prio
ritar al activității productive 
înregistrează o creștere de pes
te 15 la sută față de anul trecut. 
Creșterea continuă a volumului 
exportului realizat de această 
unitate se datorează, in princi
pal, realizării de contoare mono 
și trifazate, aparate indicatoare 
de tablou, precum și de linii 
tehnologice pentru fabricarea 
unor asemenea produse cu pa
rametri tehnico-economici su
periori. Urmare firească a în
noirii permanente a gamei sor
timentale, ponderea produselor 
noi și modernizate a ajuns în 
prezent la peste 70 la sută din 
totalul producției. Avansul de 
timp ciștigat va permite mun
citorilor și specialiștilor de 
aici să realizeze și să livreze în 
devans partenerilor externi, la 
cererea acestora, pinii la finele 
acestui trimestru, produse in 
valoare de peste 20 milioane 
lei. (Cezar Ioana).

0 soluție eficientă: secții, ateliere, fabrici 

specializate în producția pentru export

Gheorghe Dragomir, secretarul 
comitetului de partid de la între
prinderea de utilaj chimic „Grivija 
roșie" : Anul trecut, unitatea noas
tră a livrat suplimentar parteneri
lor străini produse in valoare de 
peste 9.5 milioane Iei. Vrem lasă ca 
și in acest an. cind se prevăd creș
teri deosebite la export, să obținem 
rezultate la fel de bune. Ca atare, 
consiliul oamenilor muncii, acțio- 
nind in spiritul indicațiilor formu
late de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
cu prilejul vizitelor de lucru efec
tuate in Capitală, a luat noi măsuri 
tehnice și organizatorice. Astfel, s-a 
stabilit ca fiecare comandă să fie 
repartizată pe formații de lucru, iar 
pentru aprovizionarea ritmică cu 
tablă, electrozi de sudură și țevi 
s-au constituit colective speciale 
care urmăresc aceste probleme. De 
asemenea, am Înființat in secția ca- 

angerie III brigăzi complexe pen- 
u producția de export, formate 

din cei mai buni sudori șl lăcătuși, 
care beneficiază de asistentă tehni
că în toate schimburile. Cu toate 
aoestea, trebuie să spunem că, din 
cauza aprovizionării neritmice cu 
tablă de la Combinatul siderurgic 
Galați și cu țevi de la Întreprinde
rile specializate; avem unele răml- 
nerl in urmă față de grafice.

Ștefan Goage, prim-secretar al 
sectorului 5 : în acest an, la nivelul 
sectorului 5, planul la export este

eu mult mal mare decit anul 
trecut. Pentru Îndeplinirea Întocmai 
a sarcinilor planificate, comisia de 
export din cadrul sectorului. sub 
Îndrumarea comitetului municipal 
de partid, a luat o serie de măsuri 
menite să asigure realizarea in bune 
condiții a producției pentru export. 
Practic. In funcție de termenele pla
nificate. in toate unitățile sectorului 
am eșalonat comenzile de export pe 
Juni, săptămîni șl zile, pină la nivel 
de secție, ateliere, locuri de muncă. 
Rezultatul : pe două luni din acest 
an ne-am Îndeplinit toate comenzile 
încheiate cu partenerii străini. Pre
conizăm ca și pe lima martie să 
fie onorate toate contractele Înche
iate și cu termene de livrare in a- 
ceastă perioadă. Există in fiecare în
treprindere grafice pe produse, co
menzi ți parteneri străini. In toate 
unitățile, prin mijloace de propa
gandă eficiente, se cunoaște perma
nent stadiul realizării producției de 
export.

Aurelia Bratu, președintele consi
liului oamenilor muncii de la între
prinderea de confecții șl tricotaje: 
Peste 90 la sută din producția 
noastră este destinată exportului. 
Ne-am Impus pe multe piețe exter
ne prin calitatea produselor, dar in 
unele cazuri șl prin promptitudinea 
cu care onorăm contractele înche
iate. Prin specializarea fabricației 
pe produse si firme am reușit să 
scurtăm foarte mult timpul de exe

cuție al fiecărei comenzi. Dezvol
tarea întreprinderii noastre, ca de 
altfel a întregii industrii de con
fecții, permite șl trebuie să asigure 
o cit mai bună specializare a pro
ducției, astfel incit să se facă față 
tendințelor si cerințelor de pe piața 
externă. Insist asupra acestui lucru 
deoarece pentru colectivul nostru 
problema de fond a întregii activi
tăți o constituie rapida adaptabili
tate la solicitările partenerilor st.ră,- 
Jni. Pentru aceasta trebuie să ne or-

„Cit mai mult cărbune livrat 
termocentralelor 1“ O cerință 
căreia colectivul de oameni ai 
muncii de Ia întreprinderea 
minieră Pinoasa, din bazinul 
Rovinari, îi acordă atenția și 
eforturile de zi cu zi. Această 
cerință se regăsește în cantită
țile de cărbune extras supli
mentar (peste 70 000 de tone). 
De remarcat că aici există o 
preocupare constantă pentru 
creșterea indicelui de utilizare 
a utilajelor de excavare cu ro
tor, pentru efectuarea unor in
tervenții operative ți lucrări, 
specifice de cea . nțjp hunâ cali
tate. (Eugen Dichiseanu).

(Continuare in pag. a il-a)

SĂRMĂȘAG:

Recorduri 
în producție

Buna organizare a producției șl 
a muncii, asigurarea unui larg 
front de lucru au permis folosirea 
cu randamente superioare a utila
jelor din subteran și din carierele 
întreprinderii miniere „Sălaj" — 
Sărmășag. în luna februarie și în 
prima decadă a lunii martie, colec
tivul de aici a realizat adevărate 
recorduri, planul aferent perioadei 
la extracția de cărbune fiind depă
șit cu aproape 15 000 tone, în condi
țiile încadrării stricte în consumu
rile materiale și energetice. Re
zultate deosebite în perioada care 
a trecut din acest an au fost ob
ținute și în domeniul creșterii ca
lității cărbunelui extras. (Eugen 
Teglaș).

BACĂU:

în funcțiune 
o nouă capacitate
în cadrul acțiunii de moderniza

re, la Combinatul de prelucrare a 
lemnului Bacău a fost construită și 
pusă în funcțiune o nouă capaci
tate de producție. Este vorba des
pre o fabrică modernă de drojdie 
furajeră, care recuperează și valo
rifică superior materiile prime din 
apele reziduale provenite de la Fa
brica de plăci fibrolemnoase. Con
cepută de specialiștii de la Institu
tul de cercetare și proiectare pen
tru industria lemnului București și 
realizată de muncitorii combinatu
lui băcăuan cu utilaje fabricate în 
țară și prin autoutilare. noua capa
citate produce mari cantități de 
drojdie furajeră, folosită in hrana 
animalelor. Avind un grad inalt de 
automatizare, fabrica asigură și e- 
purarea apelor uzate din cadrul 
combinatului, contribuind astfel la 
protecția mediului înconjurător.

1 (Gheorghe Baltă).

• reportaje • însemnări •

Oameni în
O EXCELENTA carte de 

VIZITA sau CUM O LINIE TEH
NOLOGICA DEPĂȘITĂ POATE 
DEVENI... RENTABILA. „Sînt in 
al cincilea an de stagiatură si. de 
doi ani și jumătate, șef de secție 
la prelucrări mecanice. Am 30 de 
ani si actele mă trădează ca fiind 
„cel mai bătrîn" inginer din secția 
mea. Dar tineri șefi de secție 
găsiți la secția stingătoare — Cojo- 
caru Narcis, și la turnătorie — 
Constantin Ghiveci, și la mecano- 
energetlc — Emilian Marinescu, si 
la turnătorie unicate — Cezar 
Preda... Cam In fiecare an vin aici 
vreo 20—25 absolvenți de la insti
tutele politehnice din București, 
Galați și Brașov. Sint Imediat in
troduși in problemele întreprinderii 
și li se dau toate șansele să demon
streze cit de pricepu ti sînt si la 
teorie, dar mai ales la practică. 
Știați că printr-o hotărire internă, 
a noastră, trecerea de la un an de 
stagiatură la altul si. în general, 
orice promovare se admit numai 
si numai pe baza unei lucrări cu 
eficiență concretă, verificată și răs- 
verificată în practică 7 Un antecal- 
cul teoretic este urmat de o prac
tică îndelungată, care să demon
streze cu prisosință utilitatea ideii 
respective ; o evidentă strictă este 
supravegheată de calculator, efici
enta trebuind să depășească valoa
rea a 36 de retribuții 1 Cred că este 
cea mai bună carte de vizită a 
Întreprinderii noastre — cea mai 
veche fabrică buzoiană 1 — care 
vrea să fie mereu in linia întii. 
racordarea la nou insemnind mo
dernizare. tinerețe.

Da. inginerul Constantin Toma 
are 30 de ani si este, după spusele 
lui, „cel mai bâtrin" dintre cei opt 
ingineri ai secției prelucrări meca
nice de la întreprinderea .„Meta
lurgica" din Buzău. Și el. si ingi
nerul stagiar Florin Vasiliu. șl 
maistrul principal loan Diaconu — 
om cu experiență, rind pe rind.

întâmpinarea noului
chiar si toti trei deodată nu știu 
cum să ne explice mai clar cit de 
importantă este ultima realizare a 
secției lor 1 Este evenimentul săp- 
tâminii pentru secție, pentru între
prindere si. după cum ne-au in
format forurile județene compe
tente. pentru industria buzoiană 
chiar. Și cum un „eveniment" nu 
apare din senin. — mai ales într-o 
unitate industrială — bineînțeles că 
reoorterul ia firul lucrurilor de la 
început, pentru ca totul să fie cit 
se poate de limpede. „Aici la noi 
— povestește loan Diaconu — s-a 
pornit de la articolele de tucerie 
comercială, adică, mai simplu, de 
la fiare de călcat. Lung drum pină 
azi. cind sintem una din marile 
unități buzoiene. cind gradul de 
înnoire a produselor în '88. de 
exemplu, a fost de 62,5 la sută, 
cind fabrica întinerește de la- an 
la an (peste 40 la sută dintre oa
menii noștri sînt tineri), cind se 
pune mare bază pe pregătirea, en
tuziasmul. priceperea, puterea de 
muncă ale celor mai tineri specia
liști. ingineri. tehnicieni, munci
tori... Adică : cea mai bătrină fa
brică buzoiană vrea să-și demon
streze tinerețea ! Și și-o demon
strează strălucit. La noi s-a aplicat 
pentru prima oară în tară tehno
logia de formare si turnare sub 
vid. noi sintem singurii care facem 
tipuri de stingătoare cu pulbere si 
CO2. anume unelte și scule for
jate. anumite dispozitive de trac
țiune — subansamble și echipa
mente pentru tractoare, anumite 
repere pentru producția de trac
toare si mașini agricole, si dispo
zitive si mașini pentru programul 
de irigații... De ce le-am numit pe 
toate acestea ? Pentru că ele re
prezintă un argument in plus că 
in momentul de fată ne preocuDă 
diversificarea produselor, lărgirea 
nomenclatorului de oroduse (dar si 
a numărului de parteneri), adap
tarea rapidă la cerințele pieței".

„Aș putea vorbi — adaugă Ingine
rul stagiar Florin Vasiliu — de a- 
nume indicatori pe care toti îi cu
noaștem și care demonstrează cum 
se muncește la „Metalurgica": 15,7 
milioane lei depășiri la producția- 
marfă. în ”88. 4,7 mii lei pe per
soană depășiri la productivitatea 
muncii, tot în anul trecut, iar acum, 
pe primele două luni. 2 milioane 
lei depășiri la producția-marfă și 
669 lei pe persoană, de asemenea 
depășiri la productivitatea muncii. 
Dar mă voi referi la noi, la secția 
noastră : ideea este că vrem să 
lansăm un profil II — să cîștigăm 
noi beneficiari, din petrochimie si 
agricultură. să nu facem numai 
piese turnate, să asimilăm alte si 
alte repere. Anul trecut — 20 de 
repere noi am avut, anul acesta 
— 6 — și sintem in prima parte a 
anului I Aceasta implică, desigur, 
policalificarea muncitorilor (lăcă- 
tuși-frezori. lăcătuși-sudori. electri- 
cieni-electroniști). strădania noas
tră. a specialiștilor de ă stănini la 
fel de bine și teoria, șl practica. 
Aceasta este ..cheia" realizării 
noastre de astăzi la care, de ce să 
nu recunoaștem, s-a ajuns după 
mult, mult efort".

Evenimentul zilei, deci, la o mare 
Întreprindere buzoiană — „Meta
lurgica". Acolo unde in ultimii ani 
lucrările de cercetare s-au dovedit 
deosebit de active, unde laboratoa
rele de hidraulică, PRAM, metro
logie (legate de modernizarea pro
cesului de producție) s-au făcut 
numai si numai prin autoutilare : 
unde tinerii specialiști sînt In linia 
întii și nimic nu e mai firesc ca 
un inginer stagiar (cum este Florin 
Vasiliu) să se ocupe printre altele 
de omologarea si asimilarea unei 
unități de pompare — produs nou, 
finit, care va aduce Întreprinderii 
o producție suplimentară de 15 mi-

(Continuare In pag. a IlI-a)

Stimate tovarășe,
Stima(i tovarăși,

La deschiderea lucrărilor Congresului Societăți! de 
Cruce Roșie din Republica Socialistă România, am 
deosebita plăcere ca, in numele Comitetului Cen- ■ 
trai al Partidului Comunist Român, al Consiliului de 
Stat și al Guvernului, precum și al meu personal, 
să adresez delegaților și invitaților la acest larg fo
rum, activului obștesc și tuturor membrilor organi
zației un călduros salut și cele mai bune urări.

Congresul Societății de Cruce Roșie are loc intr-o 
perioadă de puternică angajare patriotică a întregu
lui popor pentru realizarea în cele mai bune con
diții a obiectivelor dezvoltării economico-sociale a 
țării, pentru înfăptuirea Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare spre comunism. Rezultatele obținute 
în dezvoltarea producției industriale și agricole, in 
mai buna gospodărire a avuției naționale prin apli
carea fermă a programelor de dezvoltare intensivă, 
de organizare și modernizare a industriei și celor
lalte ramuri ale economiei naționale, pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, măsurile adop
tate privind încheierea cu o lună mai devreme a creș
terii retribuțiilor și sporirea cu 40 la sută a cereale
lor destinate fondului de retribuire a țăranilor coope
ratori și a familiilor acestora asigură transpunerea 
consecventă în viață a politicii partidului de creare 
0 unor condiții tot mai bune de muncă și viață pen
tru toți cetățenii patriei.

în cadrul acestei politici, pătrunsă de un puternic 
umanism revoluționar, care situează în centrul preo
cupărilor asigurarea drepturilor fundamentale ale 
omului — dreptul la muncă, la locuință. Ia instruire, 
la educație și cultură, la o viață demnă și fericită, 
la pace —, partidul și statif! nostru acordă o aten
ție deosebită ocrotirii sănătății publice, perfecționării 
întregii activități in domeniul vieții sociale.

Integrindu-se efortului întregului popor, Societatea 
de Cruce Roșie, membră a Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — organizație de masă cu larg 
caracter obștesc ce reunește in rindurile sale peste 
7,5 milioane de membri și care iși desfășoară acti
vitățile cu ajutorul valoros al celor peste 700 000 de 
activiști obștești și al celor peste 127 000 grupe sa
nitare și posturi de prim-ajutor —, iși aduce o con
tribuție de seamă la Înfăptuirea politicii sanitare și 
sociale a partidului șl statului nostru.

Pentru bunele rezultate obținute în activitatea sa, 
adresez Societății de Cruce Roșie, activiștilor volun
tari. tuturor membrilor organizației calde felicitări 
și urarea de a obține noi și tot mai importante succe
se în îndeplinirea nobilei misiuni pe care și-au asu
mat-o in viața socială a țării noastre, pentru bună
starea și fericirea întregului popor.
1

Stimați tovarăși,
Congresul Societății de Cruce Roșie este chemat 

să,facă o amplă și exigentă analiză a activității des
fășurate de Consiliul Național, comitetele și comisii
le acestei organizații pentru înfăptuirea politicii sa
nitare e partidului și statului, a tuturor programe
lor și măsurilor în vederea creșterii vigorii fizice și 
intelectuale, a sporirii puterii de muncă și creație a 
tuturor cetățenilor, in concordanță cu condițiile ofe
rite de societatea noastră socialistă. Atrăgînd la ac
tivitatea ei un număr tot mai mare de ce
tățeni, Crucea Roșie este chemată să contri
buie mai concret șl eficient la creșterea ca
lității Întregii asistențe medicale. Largul și puter
nicul activ al Societății de Cruce Roșie trebuie să 
desfășoare o intensă și eficientă muncă de educația 
sanitară în vederea creșterii — in continuare — a du
ratei medii de viață a poporului român prin lnfăp-r 
tu.irea fermă, consecventă a tuturor măsurilor menite 
«S' Wsiglite Întărirea sănătății individuale și colective. 
Crucea Roșie trebuie să acționeze mai intens pentru 
educarea cetățenilor tn spiritul politicii demografice

a statului nostru, pentru formarea unor familii cu 
mulți copii, pentru pregătirea părinților în vederea 
îngrijirii și creșterii corespunzătoare a noilor ge
nerații. Comitetele și comisiile de Cruce Roșie vor 
trebui să pună un accent deosebit pe educarea tuturor 
cetățenilor in vederea respectării întocmai a regulilor 
de igienă in locuințe. Ia locurile de muncă, pentru ca, 
printr-o bună colaborare cu consiliile populare, cu 
deputății, cu toți locuitorii, să asigure menținerea in 
cele mai bune condiții de igienă a orașelor și satelor 
patriei noastre.

Să facem astfel incit atenția și grija deosebită pe 
care societatea noastră socialistă le manifestă pentru 
crearea celor mai bune condiții de muncă și viață ale 
poporului, pentru dezvoltarea tuturor localităților să 
constituie — pentru toți cei ce activează In cadrul 
Crucii Roșii — un puternic îndemn de a-și aduce o 
contribuție tot mai mare la creșterea continuă a gra
dului de civilizație, materială și spirituală, a întregii 
noastre națiuni, la Înflorirea continuă a României so
cialiste 1

Stimați tovarăși,
Societatea de Cruce Roșie română — al cărui scop 

îl reprezintă nobila îndatorire de a sluji viața, sănăta
tea oamenilor — este chemată să-și facă un adevărat 
titlu de onoare din a contribui in modul cel mal ac
tiv la lupta poporului nostru pentru o politică de pace 
și colaborare între toate popoarele. In actualele îm
prejurări internaționale, grave și complexe, trebuie 
făcut totul pentru oprirea cursei înarmărilor, în pri
mul rind pentru eliminarea armelor nucleare și chi
mice, pentru ca popoarele să trăiască fără teama că 
vor fi victimele unui război nimicitor, care ar putea 
distruge insăși viața pe Pămînt. Trebuie făcut totul 
pentru eliminarea forței și amenințării cu forța din 
viața internațională, pentru soluționarea pe cale pașni
că, prin tratative, a tuturor problemelor litigioase din
tre state. Trebuie, de asemenea, făcut totul pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai drepte prin lichidarea 
subdezvoltării, a sărăciei și mizeriei de care suferă o 
mare parte din omenire și din cauza cărora milioane 
de oameni, îndeosebi din rindul generațiilor tinere, 
mor anual de foame, sînt măcinat! de boli sau suferă 
de lipsa unor condiții ‘ elementare pentru a. sa bucura 
de binefacerile civilizației contemporane.

Acționînd in spiritul politicii de pace și colaborare 
a partidului și statului nostru. Crucea Roșie trebuie să 
militeze mai activ pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare eu organizațiile similare din 
toate statele lumii, fără deosebire de orindulre so
cială, să acționeze — în cadrul organismelor interna
ționale ale Crucii Roșii — pentru creșterea contribu
ției acestora la afirmarea și promovarea cu tărie a unui 
curs nou în viața mondială, pe baza principiilor ega
lității deplina In, drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, avantajului reciproc, neames
tecului în treburile interne. !n interesul tuturor po
poarelor, al cauzei păcii, securității, Înțelegerii șl 
colaborării internaționale^

Stimați tovarăși,
Convins că harnicul activ obștesc nl Societăți! de 

Cruce Roșie din Republica Socialistă România nu va 
precupeți nici un efort pentru a-și îndeplini în con
diții tot mai bune sarcinile importante ce-i revin in 
Înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și 
statului nostru, urez membrilor săi, întregului activ 
importante succese In cinstea celei de-a 45-a aniver
sări a victoriei revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă șl a celui de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român — 
evenimente de importanță deosebită in viața parti
dului, a Întregului nostru popor.

Vă doresc, tuturor, multă sănătate șl fericite î
Urez succes deplin lucrărilor Congr esului î

NICOLAE CEAUȘESCU

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de participant» la Congresul Societății de Cruce Roșie
Mult iubite și stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții la Congresul Socie

tății de Cruce Roșie din Republica 
Socialistă România, exprimind 
gîndurile și voința celor peste 
șapte milioane și jumătate de 
membri ai organizației, dau glas, 
din adîncul inimilor, sentimente
lor de profund respect și gratitu
dine pe care le nutresc față de 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, ctitor da 
geniu al României socialiste. Erou 
între eroii neamului, strălucit mi
litant al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, promo
tor ferm și consecvent al cauzei 
păcii, Înțelegerii șl colaborării în
tre popoare, pentru grija statornică 
pe care o acordați dezvoltării mul
tilaterale a patriei și, In acest ca
dru, problemelor de sănătate ale 
populației, pentru îndrumările pre
țioase pe care le dați in permanen
ță activității da Cruca Roșia în 
țara noastră.

Puternic mobilizați de conținutul 
Mesajului pe care l-ați adresat 
congresului nostru, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general al partidului, că 
vom face totul In vederea traduce
rii exemplare in viață a sarcinilor, 
indicațiilor și orientărilor de inesti
mabilă valoare pa care ni le-ați dat, 
astfel Incit acest document, care 
devine pentru noi programatic, 
să contribuie In mod hotăritor 
la Îmbunătățirea activității de vi
itor, la sporirea calității și eficien
tei acțiunilor întreprinse de comi
tetele șl comisiile de Cruce Roșie 
din țara noastră.

Cu legitimă mîndrie patriotică, 
aducem un fierbinte omagiu exem
plului dumneavoastră personal, de 
conducător devotat cauzei supreme 
a națiunii, gîndirii profund crea
toare șl Îndelungatei activități re
voluționare, care au marcat drumul 
luminos al devenirii socialiste a 
țării, Îndeosebi In anii glorioși de 
mărețe realizări da după cel de-al 
IX-lea Congres «I Partidului Co
munist Român, care au dobindit 
semnificația celei mal prodigioase 
și mal bogate perioade din istoria 
multimilenară a patriei și pe care 
toți fiii acestui pămlnt o nu
mesc, In semn de înalt res
pect și recunoștință, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Omagiem, totodată, cu aleasă 
prețuire și considerație, activitatea 
neobosită desfășurată de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent militant revo
luționar al partidului șl statului 
nostru, savant și om politic de lar- 

. gă recunoaștere internațională, care

aduce o contribuție deosebită la 
elaborarea și Înfăptuirea progra
melor de dezvoltare economico- 
socială a patriei, la înflorirea ști
inței, lnvățămintului și culturii 
românești.

Analizînd cu Înaltă răspundere 
activitatea desfășurată. Congresul 
Societății de Cruce Roșie a relie
fat necesitatea de a spori neconte
nit exigența față de acțiunile în
treprinse, punlnd un accent deose
bit pe diversificarea și îmbogățirea 
conținutului acestora, în funcție da 
specificul diferitelor categorii de 
oameni ai muncii.

Vă raportăm, mult iubita *1 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că, acționînd in spiritul înaltului 
umanism insuflat de dumnea
voastră, Societatea de Cruce Ro
șie, participantă activă în ca
drul Frontului Democrației șl 
Unității Socialiste, a acționat cu 
devotament și pasiune comunistă 
pentru înfăptuirea politicii sanita
re și social-umanitare a partidu
lui și statului, ridicarea nivelului 
general de cultură sanitară a ma
selor, promovarea deprinderilor 
sănătoase de muncă și viață, me
nite să determine prevenirea îm
bolnăvirilor, creșterea stării de să
nătate a populației, menținerea ti
nereții și vigorii națiunii noastre 
socialiste.

Delegații și invitații la congres 
dau o înaltă apreciere preocupării 
dumneavoastră neobosite pen
tru transformarea revoluționară a 
societății, creșterea calității vieții, 
Îmbunătățirea continuă a condiții
lor de muncă, faptului că ați pus 
mai presus da orice Omul. împli
nirea cutezătoarelor sale Idealuri 
de progres, echitate si afirmare 
multilaterală.

Animați de cele mai vii senti
mente de aleasă prețuire și recu
noștință pentru neobosita activita
te pe care o desfășurați în fruntea 
partidului si a statului, in scopul 
promovării unei politici externa 
dinamice, ce a adus țării noastre un 
binemeritat prestigiu internațio
nal, participanții la Congresul So
cietății de Cruce Roșie Lși exprimă 
totala adeziune la inițiativele și 
acțiunile întreprinse de dumnea
voastră In vederea soluționării 
constructive a marilor probleme 
cu care se confruntă omenirea și 
care au făcut ca in conștiința po
poarelor numele dumneavoastră să 
devină un simbol al păcii și priete
niei, al luptei pentru libertate, in
dependență și progres.

Crucea Roșie română, acționînd 
In spiritul principiilor politicii 
partidului și statului nostru, va 
milita și in viitor pentru creșterea 
necontenită a contribuției sale în 
cadrul Mișcării mondiale de Cruca 
Roșie, pentru promovarea unui 
climat de pace. Înțelegere și 
colaborare In vederea edificării 
unei lumi mal drepte și mai bune 
pe planeta noastră.

Ne angajăm solemn «9 facem 
totul, să muncim fără preget, cu 
pasiune, abnegație și spirit revolu
ționar pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate si a 
comunismului pe pămintul Româ
niei.

Punlnd la baza întregii activități 
Ideile și Îndemnurile prețioase cu
prinse în generosul Mesaj cu care 
dumneavoastră ați onorat con
gresul, vă asiguțăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
vom acționa fără preget pentru 
creșterea rolului și prestigiului or
ganizației noastre prin lărgirea ca
racterului ei de masă, prin perfec
ționarea pregătirii și întărirea ca
pacității de intervenție a forma
țiunilor voluntare ale Crucii Roșii 
ți surorilor de Cruce Roșie în ve
derea sporirii contribuției noastre 
la întărirea sănătății oamenilor, 
prevenirea Îmbolnăvirilor și creș
terea duratei medii de viață, pen
tru respectarea normelor de igie
nă la locurile de muncă, in locu
ințe șl cartiere.

Vom face totul pentru ca eve
nimentele de excepțională însem
nătate ale acestui an — Congresul 
al XIV-lea al Partidului Comunist 
Român și cea de-a 45-a aniversare 
a victoriei revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă — să fie întim- 
pinate de Societatea de Cruce Ro
șie cu noi si tot mai importante 
succese in toate domeniile și sec
toarele de activitate.

în numele tuturor membrilor 
Societății de Cruce Roșie, partici
panții la congres vă adresează, din 
adincul inimilor, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde urări de sănătate, 
viață îndelungată și fericire. Îm
preună cu stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, nesecată putere de 
muncă pentru a conduce partidul 
și poporul spre noi și strălucite 
victorii, pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate șl a comunismului in scumpa 
noastră patrie. Republica Socia
listă România.

PARTICIPANȚII LA CONGRESUL SOCIETĂȚII 
DE CRUCE ROȘIE DIN 

REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
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ÎNSĂMÎNȚĂRILE-pe un front larg 
in toate zonele țării, la un nivel agrotehnic ridicat!

MUREȘ:

Viteza de lutru in creștere 
prin organizarea judicioasă d muncii 

in cimp

Planul la export - realizat ritmic, integral!

în aceste sile. în unitățile agri
cole din județul Mureș, se acțio
nează pe un larg front de lucru la 
insărtiințarea culturilor din urgen
ța intîi. Pentru realizarea producți
ilor stabilite, pe lingă executarea, 
in toamnă, a arăturilor adinei pe în
treaga suprafață programată, tere
nurile agricole au fost fertilizate cu 
mari cantități de îngrășăminte or
ganice. Faptul că pînă în 1 seara 
zilei de 19 martie au fost trans-, 
portate in cimp. pe ansamblul ju
dețului. 438 300 tone îngrășăminte 
naturale a permis ca mai bine de 
9 000 hectare să fie fertilizate în 
această perioadă cu gunoi de graid. 
Totodată, prin buna organizare a 
muncii în cimp si asigurarea unui 
larg front de lucru, suprafața tnsă- 
mintată cu mazăre, in. sfeclă de za
hăr. legume, plante de nutret si alte 
culturi din urgența intîi a ajuns, in 
seara zilei de 19 martie, la 26 330 
hectare.

Dat fiind că sfecla de zahăr ocu
pă și în acest an o mare pondere 
în zonă — 11810 hectare — iar pro
ducția medie la hectar programată 
este, pe județ. de 51 240 kg. orga
nele agricole județene și conducerile 
de unități au acordat o atenție deo
sebită insămînțării acestei valproa- 
se plante tehnice. Pentru ca. fn fi
nal. să se asigure realizarea obiec
tivului stabilit, la direcția agricolă 
a județului aflăm. între altele, că 
sfecla de zahăr a fost amplasată pe 
cele mai bune terenuri, mai bine de 
50 la sută din suprafață primind, in 
medie, cite 50 tone gunoi de grajd 
la hectar. Totodată. întreaga supra
față urmează a fi fertilizată cu în
grășăminte chimice. în dozele sta
bilite. Un alt argument : încă în 
toamna pnviui trecut, aproape În
treaga suprafață destinată sfeclei 
de zahăr a beneficiat de lucrări de 
afinare adîncă a solului, terenul fi
ind, ta această dată, pregătit cu 
adevărat „grădinărește". Am reți
nut. de asemenea, faptul că în a- 
eeste zile majoritatea unităților 
cultivatoare aplică neabătut — la 
pregătirea terenului si semănat — 
experiența conturată în cooperati
vele agricole din Săulia de Cimpla 
și Mureșeni, al căror mod de lucru 
a fost generalizat și cu prilejul în- 
vățămintultti agrozootehnic de masă.

Preocuparea pentru aplicarea a-

ÎN ZOOTEHNIE, POSIBILITĂȚILE - FRUCTIFICATE CU MAI
MULTĂ PRICEPERE, CU MAI MULT SPIRIT GOSPODĂRESC
Cînd abia se crapă de ziuă, sîntem 

în ferma zootehnică a C.A.P. Ișal- 
nița.

Primul îngrijitor care intră în 
sector este Marian Lăzeanu, un 
tinăr de 19 ani neîmpliniți, unul 
dintre cei patru frați ce lucrează 
aici. 11 urmează la citeva minute 
Romulus Teno viei, șeful fermei zoo
tehnice, Elena Stan, cea mai in 
virstă îngrijitoare, Maria Dascălu, 
operator insămințător, ș.a. La ora 
5.15 vine intr-un suflet Cristina 
Trușcă, ultimul din cele 28 cadre de 
bază ale sectorului zootehnic. Lip
sește la această oră Constantin Bă
lan, vicepreședin
tele consiliului 
popular comunal, 
care nu a dat pe 
la fermă în acea 
zi, deși, conform 
planificării, era 
do serviciu în zo
otehnie.

Trecem prin 
cele opt grajduri. 
Pretutindeni, or
dine și curățenie, de parcă era 
Sfirșitul programului, și nu _ în
ceputul. Imbrăoați in halate ' al
be. îngrijitorii erau la datorie. A- 
dăpătorile cu nivel constant erau 
pline ochi, aleile betonate și vărui
te, geamurile și ușile etanșe. Prin
tre cei ce au terminat cei dinții 
mulsul se numără și Florina Ciulei. 
Alături de ea. abia zărită, mulgea 
de zor o fetită — mai mare șiștaru 
decit ea — cu număr matricol pe 
mină. „E fii-mea Lina, dintr-a cin- 
cea la școala generală din comună, 
unul din cei 6 copii ai mei. ne 
spune Florina Ciulei. A prins drag 
de animale, duminicile și in vacan
țe n-o dezlipesc de ele. De fapt, alți 
doi băieți mă ajutară la curățenie. 
Mîine. poimiine imi iau locul". Dar 
am mai intîlnit și alti elevi ce lu
crau umăr la umăr cu părinții in 
zootehnie. „Nu Irebuie să vă mire 
acest lucru, ne lămurește șeful fer
mei. Din cei 28 de îngrijitori nu 
mai puțin de 16 sînt in virstă de 
pină la 25 de ani. Lat noi e concu
rență serioasă pentru ocuparea unui

Vremea favorabilă din această 
perioadă este folosită din plin și 
de silvicultorii din județul Teleor
man pentru dezvoltarea patrimo
niului forestier pe oare-1 gospodă
resc. Acțiunile sînt îndreptate, in 
primul rind. spre realizarea pro
gramului de împăduriri in această 
primăvară pe mai bine de 405 
hectare. Prin devansarea lucrări
lor. pină in prezent s-au realizat 
împăduriri pe 380 hectare din su
prafața planificată. Sînt folosite 
specii autohtone valoroase — ste
jar, paltin, frasin — materialul sâ- 
ditor fiind obținut in pepinierele 
ocoalelor silvice din județ. In lun- 

cestei experiențe am regăsit-o în 
multe unități cultivatoare. O ima
gine edificatoare despre modul res
ponsabil in care se acționează in 
aceste zile în județul Mureș ne-au 
oferit-o cooperatorii și mecanizato
rii din unitățile consiliului agroin
dustrial Ttrgu Mureș, unde sfecla, 
de zahăr va ocupa o suprafață de 
950 hectare. Aici reținem amănun
tul că pentru realizarea producției 
medii de peste 45 000 kg sfeclă de 
zahăr la hectar, la care s-au anga
jat in acest an cooperatorii și me
canizatorii. fiecare hectar destinat 
sfeclei de zahăr a fost fertilizat cu 
cîte 50 tone îngrășăminte organice. 
In cooperativele agricole Mureșeni, 
Nazna,- Acățari, Sintana, Livezeni 
se lucra de zor la pregătirea tere
nului și semănat. Ținînd seama de 
configurația specifică a terenului, 
dar si pentru a realiza un pat ger
minativ foarte bun, la pregătirea 
terenului s-a acționat inițial cu a- 
gregate de grape cu nivelatoare, iar 
încorporarea erbicidelor in sol se 
realiza cu combinatoarele. Aici, ca 
peste tot in unitățile agricole din 
acest consiliu, formațiile de meca
nizatori sînt conduse direct de spe
cialiști. Bunăoară, la cooperativa a- 
gricolă Mureșeni il întilnim. în 
urma semănătorilor, alături de Ilie 
Cheșa, președintele unității, și de 
delegatul Fabricii de zahăr din 
Tirgu Mureș, ‘și pe Vasile Almășan, 
inginerul-șef al consiliului agroin
dustrial. ..Pot să afirm cu toată răs
punderea — ne spune inginerul-șef 
— că prin pregătirea exemplară a în
tregii suprafețe destinate sfeclei de

Oamenii vrednici folosesc intens 
timpul de munci

Intr-un consiliu agroindustrial din județul Giurgiu
Pentru oamenii muncii de pe o- 

goarele consiliului unic agroindus
trial Bolintin. județul Giurgiu, cam
pania agricolă de primăvară a in
trat in țpate drepturile sale. Timpul 
deosebit1 de favorabil i-a găsit pe 
mecanizatorii si specialiștii unități- 

post de îngrijitor. Luata trecută 
ne-am debarasat de uniți ce obiș
nuia să intirzie la program sau să 
nu vină deloc. Colegii lui l-au în
depărtat : ..Decît să ne facă de ru
șine. mai bine renunțăm noi la ci
teva zile libere și-i ținem locul", au 
zis ei. Acum avem vreo trei con- 
curenți pentru postul ăsta. Oamenii 
știu că, dacă muncesc bine, ciștigă 
bine. In ianuarie,, bunăoară, Maria 
Badea a ciștigat 3149 lei, Nicolae 
Lăzeanu, 2 927 lei, Maria Lăzeanu, 
șotia lui, 2 816 lei. Florina Ciulei, 
2 649 lei, Elena Stan, 2 392 lei, 
ș.a.m.d.

Cei buni — ajutați sâ fie 
si mai buni

k
La ora 6,45 s-a terminat curățe

nia, gunoiul fiind transportat cu a- 
telajele proprii (fiecare grajd are 
două atelaje : unul pentru trans
portul gunoiului, altul pentru apro
vizionarea cu furaje), și a început 
administrarea primului tain, stabilit 
in funcție de lotizarea animalelor. 
Dacă pregătirea furajelor pentru va
cile cu lapte, bunăoară, se face cu 
o zi înainte. în funcție de rețetarul 
stabilit de șeful de fermă, ridicarea 
acestora s-a făcut in acea diminea
ță de către unii îngrijitori... pe apu
cate. si toate acestea aveau loc sub 
privirea oblăduitoare a vicepre
ședintelui cooperativei. Constantin 
Roșea, a șefului de fermă, ceea ce a 
făcut să nu li se asigure rația sta
bilită cîtorva animale.

Sectorul zootehnic al cooperativei 
agricole din Ișalnița, unitate care 
an de an încheie activitatea cu be
neficii. este bun. comparativ cu 
multe ferme din județ. Dovadă si 
faptul că in unitate lucrează oameni 
vrednici și gospodari, care, in fie
care an. string tot ce poate oferi

teleorman: Realizări ale silvicultorilor
ca Dunării se plantează, cu deo
sebire. puie ți de plopi și salcie. 
Pe 55 hectare de terenuri degra
date, improprii pentru agricultură, 
se fac împăduriri cu salcîmi și glă- 
diță. Tn același timp, s-au efec
tuat tăieri de îngrijire a arborete- 
lor tinere și lucrări de igienizare 
a pădurilor, acțiuni care continuă 
cu participarea personalului silvic 
de specialitate, a pionierilor, ute- 
ciștilor și locuitorilor satelor si 
orașelor teleormănene. în vederea 
asigurării materiei prime necesare 
confecționării în atelierele inspec
toratului silvic a produselor desti- 

zahăr și prin modul in care s-a reali
zat semănatul pe primele . 50 hectare, 
atit la Mureșeni, cît și în celelalte 
cooperative agricole ale consiliului, 
pregătim o producție medie peste 
cea planificată". De altfel, coopera
torii din Mureșeni, care și în con
dițiile secetei din * anul precedent 
au realizat o producție medie de 
57 000 kg la hectar, s-au angajat ca 
în acest an să atingă chiar ..pra
gul" celor 80 000 kg sfeclă de zahăr 
la hectar, ceea ce ar însemna depă
șirea recordului de producție obți
nut pînă acum (tot de C.A.P. Mure
șeni) pe teren neirigat. Pledează în 
acest sens și faptul că aici. ca. de 
altfel, peste tot in județ, specialiș
tii veghează cu strictețe asupra 
menținerii unei densități de cel 
puțin 100 000 plante la hectar, in 
unitățile din acest consiliu agroin
dustrial erau pregătite, la data rai
dului nostru, 420 hectare și au fost 
semănate, după toate normele agro
tehnice. 310 hectare. Întrucît timpul 
s-a stabilizat, iar pe ansamblul con
siliului se acționează cu 22 combi- 
natoare la pregătirea terenului și 20 
semănători, s-au creat condiții ca — 
prin extinderea ariei semănatului si 
în cooperativele agricole Pănet. Vă
leni și Singeorgiu de Mureș (unde 
lucrările sînt mai intîrziate) — se
mănatul să fie încheiat în cel mult 
3—4 zile bune de lucru.

Repede și bine se lucrează șl în 
unitățile agricole din consiliile agro
industriale Luduș, Sărmașu. Iemut, 
Ungheni, Tirnăveni și alte unități 
mari cultivatoare de sfeclă de za
hăr. Aceasta a făcut ca în ultimele 
zile să crească mult suprafața se
mănată. Cit privește calitatea lu
crărilor, specialiștii direcției- agri
cole o apreciază ca foarte bună. Tot 
mai multe unități agricole concu
rează la un loc fruntaș la cultura 
sfeclei de zahăr. Cum ștacheta s-a 
ridicat, aspiranții la acest loc tre
buie să realizeze. In medie, cel pu
țin 60 000 kg sfeclă de zahăr la hec
tar.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

lor agricole bine pregătiți să facă 
față noilor condiții impuse de pri
măvara timpurie. Suprafața mare 
de semănat in această primăvară 
(aproape 8 000 de hectare) a nece
sitat, in primul rînd. o organizare 
care să corespundă dezideratului 

cîmpul ca furaj. „Rezultatele noas
tre ar putea fi net superioare celor 
actuale dacă am fi sprijiniți să re
zolvăm cel puțin două probleme — 
ne spune tovarășul Ion Dascălu. 
președintele cooperativei agricole. în 
primul rind. este vorba despre su
prafața furajeră, cu totul insuficien
tă. în ultimii ani. suprafața cu plante 
de nutret a scăzut, in timp ce efecti
vele noastre de animale aix crescut 
cu circa 100 de capete anual. Anul 
trecut, bunăoară, am avut un plan 
de 1 080 efective bovine, cu o su
prafață de 111 hectare bază furaje
ră, iar în acest an trebuie să ajun

gem la. 1 180 ca
pete, iar suprafa
ța furajeră ni s-a 
redus la 90 hec
tare. în al doi
lea rînd, grajdu
rile noastre sînt 
suprapopulate. A- 
vem o capacita
te de 740 anima
le, iar efectivul 
de acum este de 

866 capete, neavînd nici mater
nitate corespunzătoare. Dispunem 
la această dată de un fond 
propriu de dezvoltare de peste 
3 milioane lei. Avem, de asemenea, 
și forță de muncă ce ar putea să 
ne ajute la construirea a încă unui 
grajd de 100 de locuri. în sistem 
gospodăresc, așa cum le-am făcut 
pe toate celelalte. De doi ani cerem 
aprobare la direcția agricolă să 
construim un asemenea grajd, dar 
factorii de aici refuză să ne-o dea 
pe motiv că nu au plafon de in
vestiții". Nădăjduim că totuși se va 
găsi cineva de la direcția agricolă 
care să sprijine — în virtutea obli
gațiilor ce Ie are și a legilor în vi
goare — sectorul zootehnic al-C.A.P. 
Ișalnița, care an de an găzduiește 
cel puțin un schimb de experiență 
ce are ca temă, așa cum ne spu
neau gazdele noastre, ..modul cum 
se autogospodăresc oamenii de aici".

Nicolae BĂBALAU 
corespondentul „Scinteii"

nate exportului, s-a trecut la ex
tinderea suprafeței cultivate cu ră
chită cu încă 20 hectare, in peri
metrele unităților de profil din 
Roșiori de Vede și Slăvești. Con
comitent, In răchităriile existente 
se află în plină desfășurare lu
crări de curățire si fertilizare. în 
activitatea de mare răspundere 
privind conservarea și dezvoltarea 
acestei bogății pe care o reprezin
tă pădurile, cu cele mai bune re
zultate se înscriu oamenii muncii 
din cadrul ocoalelor silvice Ale
xandria și Turnu Măgurele. (Stan 
Ștefan). 

de a folosi cit mal bine timpul bun 
de lucru si a realiza mal de timpu
riu lucrările de insămînțări. Dovada 
că lucrurile stau așa este faptul că 
în acest an s-au ciștigat aproape 
trei săptămîni fată de aceeași peri
oadă a anului trecut.

In acest sens, consemnăm bilan
țul pe care ni 1.-a făcut președintele 
consiliului unic agroindustrial Bo
lintin. Constantin . Corbu : ..Pînă în 
prezent am terminat semănatul plan
telor furajere (pe aproape 800 hec
tare). sfeclei de zahăr si plantarea 
cartofilor timpurii, iar in grădini a 
fost plantată varza timpurie, semă- 
nați morcovii, conopida, păstirnacul 
și celelalte legume 'de sezon. în a- 
celași timp, s-au încheiat toate lu
crările de fertilizare a culturilor de 
grîu si orz. Acum. întreaga noastră 
preocupare este de a încheia în citeva 
zile semănatul florii-soarelui și a 
ne pregăti pentru semănatul cultu
rilor de soia și de porumb. în ca
drul comandamentelor zilnice discu
tăm ceea ce am realizat, precum și 
programul pentru a doua zi. astfel 
folosim cit mai bine forța mecanică 
de care dispunem. De exemplu, co
operativele agricole din Florești, 
Stoenești. Găiseni. Trestieni și Poe- 
nari au încheiat semănatul florii- 
soarelui pentru că și-au organizat 
mai bine munca".

La capătul unei sole unde se se
măna floarea-soarelui l-am găsit pe 
inginerul Vasile Negoiță de la 
C.A.P. Bolintin Vale, preocupat de 
modul cum lucrau mecanizatorii, 
„în condițiile acestui an, calitatea 
tuturor lucrărilor trebuie să fie deo
sebită. Pregătirea patului germina
tiv pentru floarea-soarelui. soia si 
porumb trebuie să o facem cu gri
ja de a păstra umiditatea din sol. 
Astfel, toate suprafețele au fost 
grapa te înainte de a pregăti tere
nul pentru semănat. Acum semă- 
nătorile au front larg. Incit In două 
zile încheiem, semănatul florii-soa
relui pe întreaga suprafață. As dori 
să remarc faptul că mecanizatorii 
din secția noastră au lucrat foarte 
bine la reparațiile tractoarelor si 
utilajelor, și aceasta o dovedește 
faptul că primele examene au fost 
trecute cu brio".

Lucrind ca într-o zi obișnuită de 
campanie, duminică, mecanizatorii 
cu 20 de semănători au introdus 
sub brazdă sămința de floarea- 
soarelui. Astfel, duminică seara 
majoritatea unităților din consiliul 
agroindustrial Bolintin au raportat 
terminarea semănatului florii-soare
lui. Acum, așa după cum ne asigura 
președintele consiliului unic, toate 
forțele vor fi concentrate la pregă
tirea însămlnțăril solei și porumbu
lui. culturi ce sînt planificate pe o 
suprafață de peste 4 500 hectare.

însoțiți de Inginerul-șef al consi
liului unic, Gheorghe Manolache, 
i-am văzut la lucru în cimp pe co
operatorii de la Joița, crescători 
vestiți de animale care s-au preocu
pat și în acest an cu multă grijă de 
asigurarea furajelor necesare. Au 
semănat borceag si sfeclă furajeră 
pe terenuri bine pregătite din toam
nă. fertilizate cu îngrășămînt na
tural. asigurind astfel conveieruî 
verde, viitoarea perioadă de fura
jare. „Iarna zootehnistului începe 
din luna mai, ne spune inginerul- 
șef al unității, Mateî Birnescu.-Noi In 
luna mai vom avea, in afară de o 
masă-verde bogată in unități nu
tritive si un valoros furaj ce-1 vom 
insiloza pentru la iarnă".

Zile pline de campanie, zile fier
binți în care oamenii muncii de pe 
ogoare sînt preocupați de a folosi 
la maximum timpul bun de lucru, 
de a pune bazele unei recolte mari 
in acest an.

Petre CRISTEA.

Diversificarea 
producției 

navale
întreprinderea de con

strucții nave și utilaje 
tehnologice din Tulcea 
este una din cele mai ti
nere unități economice 
din oraș, construită în 
urmă cu 10 ani pe locul 
fostelor bălți din vecină
tatea Dunării. „în acest 
timp scurt am reușit să 
închegăm aici un pu
ternic colectiv muncito
resc care a trecut an de 
an examenul competen
tei profesionale cu note 
maxime" — ne spu
nea inginerul Constantin 
Duțu, directorul Între
prinderii. Profilat la 
început doar pe mici re
parații și construcția 
unor nave cu tonaj re
dus, tinărul colectiv tul- 
cean a trecut treptat la 
construcția unor nave tot 
mai mari, unele unicat, 
la diversificarea continuă 
a producției. De o im
portanță covîrșitoare 
s-au dovedit pentru dez
voltarea unității indica
țiile date de secreta
rul general al parti
dului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitei de lucru 
efectuate in întreprinde
re, privind necesitatea re
organizării și moderni
zării fluxurilor tehnolo
gice In vederea trecerii 
la fabricarea unor nave 
de mare tonaj. Transpu
nând în practică aceste

(Urmare din pag. I)
ganizăm mai bine munca, să extin
dem utilizarea calculatorului, ațit la 
nivelul proiectării, cit și la cel al 
producției, trebuie să dotăm locurile 
de muncă cu dispozitive ajutătoare, 
să ridicăm nivelul de pregătire pro
fesională a întregului personal. Toate 
aceste direcții de acțiune au fost 
analizate în repetate rindurl de

Maximă promptitudine în onorarea comenzilor
Redacția ; Promptitudinea in livrări, 

onorarea la termenele stabilite și 
chiar in avans a contractelor con
stituie condiții esențiale pentru pro
movarea produselor pe piața exter
nă. Cum se acționează pentru înde
plinirea acestor cerințe ?

Constantin Părvuțoiu, secretarul 
comitetului de partid din cadrul Mi
nisterului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale: 
în anul 1988, prin măsurile și ac
țiunile întreprinse la nivelul Capi
talei, valoarea produselor exportate 
a crescut. Totuși, mai sint încă re
zerve nevalorificate. Pentru îndepli
nirea ritmică, integrală și la înalt 
nivel calitativ a exportului, comite
tul de partid și consiliul de condu
cere al ministerului. împreună cu 
Comitetul municipal de partid Bucu
rești au stabilit ample acțiuni care 
vizează in mod special acoperirea 
integrală cu contracte a planului de 
export. în ce ne privește, acționăm 
pentru realizarea integrală a pro
gramului de vămuire pe luna mar
tie și lichidarea fondului de marfă 
nevămuit. Esențial este însă ca pro
dusele să fie realizate potrivit gra
ficelor întocmite și parametrilor ca
lității.

Mariana Doina Firulescu, director 
general al Centralei industriei mătă
sii, inului și cînepii : Se. știe că 
promovarea progresului tehnic asi
gură creșterea mal rapidă a expor
tului. Cu toate acestea, in unele în
treprinderi ale centralei noastre se 
acționează lent. Analizînd aceste as
pecte. organele și organizațiile de 
partid din întreprinderi au acordat 
atenție sporită perfecționării orga-

Ion TEODOR 
Gheorghe IONIȚA

Tehnica modernă în cercetarea
universitară

Universitatea din Galați cunoaște 
astăzi un înalt șl bine meritat presti
giu, gradul utilității sale sociale este 
cel mai ridicat de la înființarea in- 
vățămîntului superior in frumosul 
oraș al Dunării de Jos, imperativele 
modernizării găsesc aici, zi de zi, noi 
spații de afirmare și de împlinire. 
Adunarea generală a oamenilor 
muncii din Universitatea gălățea- 
nă și-a concentrat însă atenția nu 
atit asupra realizărilor, socotite aici 
pe bună dreptate ca firești, legitimate 
de marile eforturi ale fiecărui uni
versitar și ale tuturor laolaltă, ci mai 
cu seamă asupra neimplinirilor, ne
firești, distonante în ambianta exi
genței specifice Invățămintului su
perior și care impietează, cum pe 
bună dreptate s-a remarcat, deplina 
punere în valoare a marelui poten
țial de creație existent in Galațiu/1 
universitar. în această ordine de 
idei, adunarea generală a ■oamenilor 
muncii, pe baza unei ample analize, 
a evidențiat mal intîi faptul că pre
ocupările pentru modernizarea pro
cesului de invățămînt, a activităților 
desfășurate împreună cu studenții 
Înregistrează o paletă largă și un 
curs ascendent, dar, cu toate aces
tea, tehnica modernă de calcul este 
încă insuficient utilizată la unele 
discipline aparținind profilurilor me
canic, metalurgic și de industrie ali
mentară. Situație paradoxală, pentru 
că, inițial, fiecare cadru didactic re
clamă intens tehnica modernă de cal
cul pe care apoi, cind aceasta își 
face apariția, uneori o utilizează spo
radic in activitatea1 cu studenții. 
Ceea ce se resimte în producție, prin 
însuși faptul că nu toți viitorii spe
cialiști vor fi de la început capabili 
să folosească pe larg tehnica moder
nă in sprijinul creșterii randamen
tului muncii. Dar și pînă atunci, 
utilizarea insuficientă a tehnicii de 
calcul se resimte, mai ales, asupra 

indicații, «-au creat con
diții pentru construcția 
navelor de 7 500 tdw, 
8 700 tdw șl, recent, a 
celor de 15 000 tdw.

Tot' aici s-a diversifi
cat continuu gama mij
loacelor de tip barjă 
destinate transportului 
fluvial și pentru Canalul 
Dunăre — Marea Neagră 
și a continuat produce
rea traulerelor de pescuit 
costier la Marea Nea
gră, de tip „Chefal", pe 
cala de montaj aflindu-se 
in prezent nava cu nu
mărul 19. Să mai amin
tim faptul că întreprin
derea de construcții nava 
și utilaje tehnologice din 
Tulcea este principalul 
șantier naval al între
prinderii de pescuit o- 
ceanic, aici efectuindu-se 
majoritatea reparațiilor 
navelor românești de 
pescuit oceanic, și că la 
solicitarea economiei na
ționale fabrica de utilaj 
chimic și metalurgic a 
întreprinderii a devenit 
in ultima perioadă pn 
important furnizor de e- 
chipamente hidromecani
ce, utilaje și piese de 
schimb pentru unitățile 
de profil din țară. (A- 
drian Vasile).

în Imagine : Continuă 
In ritm susținut lucrări
le de armare a celor 
două nave de 15 000 tdw.

consiliul oamenilor muncii din în
treprindere. Faptul că ele nu au 
fost realizate punct cu punct dove
dește o slăbire a răspunderii noas
tre. unele lacune în stilul de muncă 
și de conducere, arată că nu ne-am 
implicat cu toată fermitatea in so
luționarea problemelor de care de
pinde realizarea in cele mai bune 
condiții a sarcinilor„ de plan la ex
port.

nizării producției și a muncii. Îmbu
nătățirii calității produselor, creș
terii ponderii exportului din totalul 
producțlei-marfă. Așa cum a subli
niat secretarul general al partidului 
cu prilejul vizitei de lucru efec
tuate la Filatura românească de 
bumbac din Capitală, acordăm o 
atenție deosebită creșterii, producti
vității muncii, creînd astfel condiții 
pentru realizarea • mobilizatoarelor 
sarcini la export. Totodată, în fie
care unitate din cadrul centralei, 
am stabilit măsuri pentru perfec
ționarea pregătirii profesionale a 
tuturor oamenilor muncii, pentru în
deplinirea programelor de moderni
zare și reducerea consumurilor de 
materii prime și materiale.

Stelian Mureșan, maistru la între
prinderea de mașini grele : Pentru 
noi, constructorii de utilaj energe
tic, promptitudinea în onorarea fie
cărei comenzi reprezintă un element 
esențial. Am să mă refer la un 
exemplu. Pe adresa întreprinderii a 
sosit o comandă urgentă de la un 

Experiența multor întreprinderi din Capitală, și în mod deosebit a 
celor urffle s-au organizat linii și secții specializate în producția de ex
port, unde s-au luat măsuri pentru aprovizionarea ritmică cu materii 
prime și materiale, in vederea onorării la termen și chiar în avans a co
menzilor, unde există o strânsă colaborare cu întreprinderile de comerț 
exterior, demonstrează că planul la export poate fi îndeplinit ritmic, 
integral, in condiții de calitate ireproșabilă. Așa cum a reieșit din cu- 
vintul participanților la dezbatere, mai sînt însă unele probleme de ordin 
organizatoric, ce pot și trebuie să fie mai bine soluționate. Prin urmare, 
este pe deplin posibil ca, prin perfecționarea stilului și metodelor de 
muncă ale organelor și organizațiilor de partid, ale organelor de condu
cere colectivă din Întreprinderi, planul la export în profil teritorial al 
Capitalei să fie indeplinit integral, la Înalt nivel calitativ.

desfășurării cotidiene a procesului de 
invățămint. Neavind intotdeauna 
sprijinul unui instrument de sinteză, 
pe care o asemenea tehnică îl favo
rizează, predarea unor discipline de 
specialitate se face deficitar, fără 
accentele cuvenite pe caracterul de 
sistem și pe elementele fundament 
tale, de esență, ale disciplinelor pre
date. în bună parte, tocmai așa se 
explică faptul că la ultima sesiune 
de examene, proporția de integra- 
liști pe universitate nu depășește 
58,2 la sută, iar în cazul cursurilor 
serale de ingineri, unde învață circa 
o treime din totalul studenților uni
versității. acest procent est» si 
mai mic.

De bună seamă că asemenea pro
cente, deși nu sint de dorit, sînt 
preferabile promovărilor fără acope
rire. Dar, spre lauda universitarilor 
gălățeni. adunarea generală a oame
nilor muncii a procedat la dezba
terea critică a tuturor acestor ne
ajunsuri. între care și faptul po
trivit căruia, așa cum se specifica 
în darea de seamă, „există încă ten
dința la unii titulari de disciplină de 
a aglomera în fondul de ore dispo
nibil cît mai multe cunoștințe, cu 
preocupări mai reduse de a forma și 
o gîndire științifică și tehnică". 
Aceasta duce de cele mai multe ori 
la o supraaglomerare a studenților, la 
promovarea unui sistem de lucru ba
zat in mare măsură pe o pregătire 
in asalt, în sesiunea de examene,' 
realizată adesea prin încercări de 
memorizare, total ineficace pentru 
profilul tehnic și cu repercusiuni ne
gative in formarea viitorului specia
list. Din aceeași perspectivă a fost 
pus in discuție faptul că deși rolul 
și poziția subinginerului în producție 
sînt bine stabilite, totuși actualul 
sistem universitar de cunoștințe pre
date și asimilate nu este incă sta
bilizat pentru toate profilurile. Ca ur- 

partener străin. Trebuia să execu
tăm o mare cantitate de utilaje in
tr-un timp foarte scurt. Zeci, sute 
de proiectant: și tehnologi au mun
cit zi și _noapte. Cind documentația 
a fost gata, după doar două săptă- 
mini de muncă asiduă, a venit, rân
dul nostru. în secție ne-am organi
zat pe brigăzi și echipe specializate: 
la debitare, la sudură, la montai. 
Am realizat pină acum o mare parte 
din utilaje. Le-am livrat chiar in 
avans. Le vom realiza pe toate îna
inte de termen. Asta înseamnă 
promptitudine.

Alexandru Pelle, directorul între
prinderii „Vulcan" : Unitatea noas
tră exportă utilaje diverse în peste 
20 de țări. Alături de produsele tra
diționale asimilăm in fabricație șl 
alte sortimente, astfel Incit să facem 
față cerințelor de pe piața externă. 
Totodată, in cadrul tratativelor di
recte purtate in întreprindere, la 
care participă reprezentanți ai în
treprinderilor de comerț exterior șl 
specialiști implicați direct in pro
ducție. căutăm să clarificăm toate 
problemele legate de termenele de 
execuție si expediție. Fiecare amă
nunt are importanța sa, și pentru a 
ne menține prestigiul ciștigat pe 
piața externă acordăm o atenție de
osebită calității. Astfel. în fiecare 
echipă specializată în producția pen
tru export, alături de muncitori își 
desfășoară activitatea specialiști care 
acordă asistentă tehnică pe toate 
schimburile. Controlul de calitate a 
fost întărit pe toate fazele de exe
cuție, iar testarea produselor se 
face in condiții similare exploatării.

mare, la unele cadre didactice se 
manifestă incă tendința de a trans
pune programele cursurilor pentru 
ingineri în cele de subingineri, prin 
restringeri concepute ca o simplă 
translație mecanică. Așa se face că 
după predarea „condensată" a unor 
noțiuni complexe, care depășesc ca
drul obiectivelor Invățămintului de 
subingineri, apar lacune, cu prilejul 
examenului de stat, tocmai în struc
tura de bază a pregătirii subingine
rului. Situații de acest gen sint une
ori favorizate și de faptul că la Ga
lați, dar nu numai la Galați, edita
rea cursurilor universitare, a îndru
mătoarelor de laborator și a altor 
materiale didactice, mai cu seamă 
de la specializările unice și de la în- 
vățămîntul seral, încă mai are un 
caracter deficitar. Bunăoară, dintre 
cele 37 de titluri incluse în planul 
editorial pe anul 1988, 11 titluri nu 
au apărut (5 titluri au fost repla- 
nificate, iar 6 încă se află în fază 
de redactare).

Dar cea dinții calitate a adună 
generale amintite este că nu s-a 1. 
mitat la simpla evidențiere a acestor 
neajunsuri, ci, mergind cu analiza 
mai departe, a pus in lumină po
sibilitățile concrete de suplinire 
a lipsurilor, cu prioritățile și co
relațiile de rigoare în întreaga 
viață universitară. Așa se face că 
atit darea de seamă, cît și partici- 
panții la dezbateri au analizat pe 
larg rolul și atribuțiile specifice con
siliilor profesorale și senatului uni
versitar. chemate să-și concen
treze atenția pe problemele de 
fond și de perspectivă ale invăță
mintului superior, să-și perfecțione
ze, cu sprijinul organizațiilor de 
partid, stilul universitar de muncă, 
spre a se institui pretutindeni ca ve
ritabile laboratoare ale gindirii, îm
potriva oricăror tendințe de forma
lism, rutină, minimă rezistență. Iar 
argumentația folosită în sprijinul a- 
cestor cerințe a scos in evidență 
faptul că tocmai prin neexercitarea 
consecventă a atribuțiilor cu care au 
fost investite senatul și consiliile 
profesorale de la Universitatea din 
Galați au favorizat analiza sporadică 
și incompletă a activității unor ca
tedre, a disciplinelor .și cursurilor 
predate, ceea ce a avut drept urmare 
amintitele necorelări și aglomerări 
de cunoștințe, persistența unui. sis
tem pe alocuri deficitar de lucru cu 
studenții. Tot din asemenea incon
secvențe provin in bună parte folo
sirea incompletă a potențialului de 
cercetare din unele catedre, crește
rea numărului de absente pentru fie
care student, utilizarea dotărilor din 
invățămintul superior gălățean nu 
întotdeauna la un nivel corespun
zător, mai ales dacă ținem seama 
că în ultimii zece ani baza mate
rială a Universității gălățene a fost 
practic reînnoită. Și alte aspecte, 
precum ponderea încă scăzută a cer
cetării fundamentale în ansamblul 
cercetării științifice universitare, 
accentul necorespunzător pus, în 
activitatea de microproducție, pe 
realizarea de noi prototipuri de ma
șini și utilaje, ca și pe proiectarea 
asistată de calculator, se cer avute 
permanent în vedere, analizate și 
îmbunătățite pe măsura exigențelor 
universitare. Sarcini noi, superioare, 
pe adresa senatului și a consiliilor 
profesorale, a decanatelor și rectora
tului, a tuturbr cadrelor didactice și 
studenților au fost, de asemenea, 
formulate și cu privire la educarea 
multilaterală, patriotică și revolu
ționară a studenților, concepută nu 
ca o latură, ci ca o sinteză a între
gului proces de invățămînt superirjy.

Și poate nu e de prisos să amin
tim că tocmai această largă deschi
dere spre realitate, spre viață și toc
mai această intransigență față de 
lipsuri i-au asigurat adunării nu nu
mai un caracter de lucru și o fina
litate bogată, dar și o ambianță sti
mulativă, angajantă, în care inter
vențiile participanților s-au comp’i- 
nit, firesc,, iar soluțiile și hotăririle 
finale au fost elaborate prin sinte
tizarea tuturor eforturilor de crea
ție, .legitimate în adunarea genera
lă a oamenilor muncii de la Uni
versitatea din Galați.

Mihai IORDĂNESCU
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Congresul Societății de Cruce Roșie Vizita delegației parlamentare cubaneze ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII TUNISIENE

din Republica Socialistă România
La București a avut loc. luni 20 

martie. Congresul Societății de Cruce 
Roșie din Republica Socialistă 
România, la lucrările căruia au 
participat delegați ai organizațiilor 
de Cruce Roșie din intreaga țară.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Rădulescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Lina Ciobanu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului. activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale, organizații de masă și obștești, 
personalități ale vieții științifice și 
culturale.

Au fost prezenți, de . asemenea, 
reprezentanți ai Ligit Societăților 
de Cruce Roșie și Semilună Roșie, 
ai Comitetului Internațional al Cru
cii Roșii și delegații ale societăților 
naționale de Cruce Roșie și Semilu
nă Roșie din R.P. Bulgaria. R.S. 
Cehoslovacă. R.D. Germană. Grecia, 
R.S.F. Iugoslavia. R.P. Polonă, Tur
cia. R.P. Ungară și U.R.S.S.

în deschiderea lucrărilor s-a dat 
citire MESAJULUI TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR 
GENERAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN, PREȘEDINTELE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMA
NIA. ADRESAT CONGRESULUI 
SOCIETĂȚII DE CRUCE ROȘIE. 
Mesajul a fost prezentat de tova
rășul Gheorghe Rădulescu. Mesajul 
a. fost primit cu deosebit interes și 
satisfacție de 
greș.

„Raportul de 
liului Național . . . 
1983, sarcinile ce revin Societății de 
Cruce Roșie pentru înfăptuirea 
hotâririlor de partid și legilor țării, 
a indicațiilor și orientărilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, președin
tele Republicii, cu privire la apă
rarea sănătății oamenilor muncii" 
a fost prezentat de tovarășa Vero
nica Ciobănete. președintele Consi
liului Național al Societății de Cruce 
Roșie. în lumina hotâririlor Con-

participant!! la con-

activitate al Consl- 
pe perioada 1983—

greșului al XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, a tezelor 
și orientărilor de excepțională în
semnătate teoretică și practică cu
prinse in magistrala Expunere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
marele forum 
noiembrie 1988. 
tuează o amplă 
desfășurate de 
de comitetele și
Roșie în vederea înfăptuirii obiecti
velor ce le-au revenit în ansamblul 
procesului complex de traducere in 
viață a politicii sanitare și social- 
umanltare a partidului și statului 
nostru. Au fost evidențiate acțiunile 
întreprinse pentru derotirea sănătă
ții populației, educării sanitare a oa
menilor muncii, îndeosebi a tinere
tului.

Analizind activitatea internaționa
lă desfășurată intre cele două con
grese. raportul a subliniat că în a- 
ceastă perioadă Societatea de Cruce 
Roșie din România și-a dezvoltat 
relațiile cu societățile naționale din 
alte țări, sporindu-și contribuția, in 
spiritul politicii externe de pace și 
colaborare promovate cu consecven
ță de partidul și statul nostru, la 
mobilizarea opiniei publice împotri
va războiului, la eforturile generale 
pentru i‘ 
pace, de 
bune și 
noastră.

A fost. 
Raportul

Pe marginea documentelor prezen
tate au luat cuvîntul numeroși de
legați și invitați.

Vorbitorii au dat o înaltă apre
ciere Mesajului adresat congresului 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. do
cument de o excepțională însemnă
tate pentru întreaga activitate pe 
care Societatea de Cruce Roșie o 
desfășoară, in cadrul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, in 
scopul sporirii aportului său la în
făptuirea Programului partidului de 
dezvoltare multilaterală a patriei.

"Dînd glas gindurilor și simțămin- 
telor celor peste 7,5 milioane de 
membri ai Crucii Roșii, cei ce au

democratic din 
in raport se efec- 
analiză a activității 
Consiliul Național, 
comisiile de Cruce

dezarmare, destindere și 
făurire a unei lumi mai 
mai drepte pe planeta
de asemenea, prezentat 
Comisiei de Revizie.

luat cuvîntul au adus un vibrant 
omagiu conducătorului iubit și stimat 
al partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Au fost exprimate cele mai calde 
sentimente de stimă și prețuire to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, pentru sprijinul de 
înaltă competență pe care îl acordă 
Societății de Cruce Roșie din țara 
noastră.

Dezbaterile au pus în evidență 
faptul că Societatea de Cruce Roșie 
s-a întărit din punct de vedere or
ganizatoric. afirmîndu-se tot mai 
activ în viața țării, împreună cu ce
lelalte organizații de masă și obș
tești. la îndeplinirea sarcinilor spe
cifice privind îmbunătățirea stării 
de sănătate și menținerea unei înal
te capacități de muncă, înfăptuirea 
politicii demografice a partidului și 
statului nostru, asigurarea tinereții 
și vigorii națiunii noastre.

Congresului i-au fost adresate me
saje de salut din partea organisme
lor internaționale și societăților na
ționale de Cruce Roșie și Semilună 
Roșie reprezentate la lucrări.

Delegații la congres au aprobat in 
unanimitate Raportul Consiliului Na
țional și Raportul Comisiei de Revi
zie. A fost adoptată, de asemenea. 
Rezoluția Congresului Societății de 
Cruce Roșie.

Congresul a ales Consiliul Națio
nal al Societății de Cruce Roșie for
mat din reprezentanți al comitete
lor și comisiilor de Cruce Roșie, al 
unor organizații de masă și obștești, 
instituții, ai celor mai diferite cate
gorii de cetățeni.

tn cadrul primei sale plenare, Con
siliul Național a ales Biroul Execu
tiv. In funcția de președinte al Con
siliului Național a fost aleasă tova
rășa Veronica Ciobănete, adjunct al 
ministrului sănătății.

Intr-o atmosferă însuflețită, de pu
ternică angajare patriotică, partici- 
panții la congres au adresat o tele
gramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, s-a intilnit luni 
cu delegația parlamentară cubaneză, 
condusă de Severo Aguirre del Cris
to, președintele Adunării Naționale 
a Puterii Populare a Republicii 
Cuba, care, la invitația M.A.N., face 
o vizită in țara noastră.

Cu acest prilej, s-a exprimat sa
tisfacția pentru bunele relații t de 
prietenie statornicite între România 
și Cuba, subliniindu-se evoluția as
cendentă a acestora, potrivit Înțe
legerilor convenite la nivel înalt. S-a 
evidențiat, totodată, rolul celor două 
foruri legislative în dezvoltarea 
colaborării și cooperării româno-cu- 
baneze, contribuția pe care acestea

o pot aduce la intensificarea efor
turilor in direcția instaurării unui 
climat de pace și înțelegere în lume.

*In aceeași zi membrii delegației 
parlamentare din Cuba au avut în
trevederi la conducerile Ministeru
lui Afacerilor Externe, și Ministe
rului Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale.

La întrevederi a fost de față Niel 
Ruiz Guerra, ambasadorul Republi- ' 
cii Cuba la București.★

Biroul M.A.N. a oferit un dineu 
în onoarea delegației parlamentare 
cubaneze.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Tunisiene, ambasadorul 
acestei țări la București, Lies 
Gastli, a oferit luni o recepție.

Au luat parte Ștefan Andrei, vice- 
prim-ministru al guvernului, miniș-

„Zilele cărții
„Zilele cărții pentru tineret" s-au 

deschis luni în Capitală, printr-o 
manifestare care a avut Ioc la în
treprinderea de confecții și trico
taje București. Organizate de Con
siliul Culturii și Educației Socialiste. 
C.C. al U.T.C.. Consiliul. Central al 
U.G.S.R., Ministerul Educației și In- 
vățămintului și Uniunea scriitorilor 
— „Zilele cărții pentru tineret" pro
gramează acțiuni variate : prezen
tări de cărți, mese rotunde, dezba
teri. simpozioane, intilniri ale tine
rilor cititori cu scriitori, editori, oa
meni de ștlintă, cultură și artă. O 
atenție deosebită este acordată lu
crărilor de o inestimabilă valoare 
teoretică și practică ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cărții social-poli- 
tice. care relevă bogatele tradiții 
progresiste, revoluționare ale po
porului român, realizările istorice 
ale tării noastre, concepția partidu
lui și statului român privind solu
tionarea problemelor fundamentale 
ale lumii contemporane.

(Urmare din pag. I)
lioane lei lunar ; sau că un tînăr 
inginer — șef de secție (precum 
Constantin Toma) supraveghează 
introducerea in producția de serie a 
unei noi tehnologii de bimetalizare 
(in ideea asigurării acelui 40 la 
sută, de materii prime, din resurse 
proprii), care utilizează spânul de 
bronz, economisindu-se astfel un 
kilogram de bronz la o bucșă ! 
Concret deci ce an realizat ; au 
avut o linie de prelucrare a cămă
șilor de cilindri pentru piața inter
nă și export — ne-au informat in
terlocutorii noștri. S-a schimbat 
structura de fabricație șl linia a 
devenit... moartă. Dar amortismen
tul de 60 000 lei pe lună trebuia plă
tit. Un calcul sumar ducea către ci
fra de 1 milion de lei anual. Erau 
necesare alte soluții, idei, trebuia 
găsită o poartă de ieșire din impas. 
Și a fost găsită: asimilarea unor re
pere din „familia bucșe". S-a în
ceput, bineînțeles, cu cel mai sim
plu reper (o bucșă din fontă). S-au 
modificat treptat sistemele de strin- 
gere. barele de alezare (dat fiindcă 
agregatele erau strict specializate 
la temă, ridicind probleme deose
bite. Au fost investiții minime pen
tru această universalizare a liniei 
tehnologice, s-a lucrat încordat vreo 
trei săptămini. acum realizindu-se 
(prin procesul de strunjire-alezare- 
găurire-honuire) o bucșă la șase 
minute și vreo 275 de bucăți pe zi. 
S-a lansat, astfel, o producție de 
serie destinată unor beneficiari din 
petrochimie și reparatii-utilaie. re- 
zolvindu-se. totodată, si problema 
forței de muncă : unii dintre mun
citorii cu inaltă calificare lucrează 
la această linie, schimbată struc
tural. alții au preluat diverse alte 
repere. ..Nu sintem la primul ex
periment reușit — ne lămurește tot 
tinărul inginer Constantin Toma. 
Nu de mult, o linie de carcase pen
tru ridicătoare hidraulice s-a trans
format în alte două linii... Ideea 
este insă clară : trebuie să fim 
pregătiți să ne adaptăm mereu noi
lor cerințe. Și noi, tinerii, nu avem 
dreptul să stăm deoparte de această 
permanentă „bătălie". Echipa noas
tră. de exemplu, a fost prin tară, 
am văzut ce repere se cer la IUPR- 
Teleaien. la întreprinderea de re
parații Brăila, la întreprinderea 

• de mașini agricole Roșiori de
Vede, la combinatele de turtle... 
Am făcpt investigații utile. Dacă 
stăm pe loc nu ne așteaptă nimic 
bun. Vedeți, in general, cind o li
nie tehnologică sau un utilaj de
vine nerentabil, urmează o proce
dură legală arhicunoscută : acte, 
documente, referate, număr de în
registrare și... intră la „disponi
bile". S-ar spune că tu. ca specia
list. gata, ai scăpat și ești pus la a- 
dăpostul hirtiilor. Dar cui ar folosi 
o astfel de atitudine ? Dacă sintem 
și teoreticieni, și practicieni, și mai 
cunoaștem și cerințele pieței, se pot 
găsi și soluții. Puteți vorbi cu ori-

cine din echipă. La fel gindește. 
Argumente ? Scurt : zece milioane 
lei pe an producție suplimentară 
va asigura linia tehnologică in noua 
ei formulă !“

ÎNTREPRINDEREA CU 180 DE 
INVENTATORI. Ca mai toate lu
crurile de mare valoare. Instalația 
inginerului Serea. la vedere oare 
deosebit de simplă. Te și miri cum 
de nu s-a 
la ea : un 
de înaltă 
etajate...
poate selecta semințele in funcție 
de puterea de germinare ! De unde 
a venit ideea ? De la vecini, adică 
de la unitatea de peste drum — 
stațiunea de cercetare și producție 
legumicolă. Ei se ocupă de semin
țele selecționate in vederea obti-

gindit nimeni oină acum 
buncăr, o punte, curenti 
tensiune. niște sertare 
Intră in funcțiune si

să fii bine înarmat cu fel si fel 
de cunoștințe tehnice, științifice, să 
ai posibilitatea colaborării cu alți 
specialiști. deoarece se intersec
tează in numeroase domenii.

— Vedeți functionînd în viitor 
sistemul creat de dumneavoastră la 
toate centrele de 
țară ?

— Bineînțeles, și nu 
îndepărtat, mai ales 
amortizat in doi ani_ ____Un alt eveniment important deci 
al aceleiași zile, tot la Buzău, de 
data aceasta la întreprinderea de 
contactoare — cea mai tinără uni
tate economică din municipiu, cum 
spuneam. întreprinderea cu 180. de 
inventatori.

— Chiar 180. tovarășe Inginer 7
— Poate si mai mulți — apre

ciază inginerul-șef cu pregătirea fa-

semințe din
intr-un viitor 
că poate ti 
de zile.

Ș

(Agerpres)

tri. membri ai conducerii unor mi
nistere si instituții centrale, oameni 
de cultură și artă, ziariști.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră. 

(Agerpres)

pentru tineret"
Dezbaterea, inaugurată de Centrul 

de cultură și creație „Cintarea 
României" al întreprinderii de con
fecții și tricotaje București, a avut 
ca temă „Glndirea și acțiunea 
revoluționară ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — contribuție de 
inestimabilă valoare la îmbogățirea 
teoriei și practicii construcției so
cialiste".

(Agerpres)

Colocvii eminesciene

cs n a
0 Vacanța cea mare : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13: 15; 17; 19, ME< 
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15: 17; 
19, FLAMURA (83 77 12) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
0 Miracolul — 15: 17; 19. Uimitoarele 
aventuri ale mușchetarilor — 9; 11;
13 : DOINA (16 35 33)
0 Secretul iul Baclius : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17: 19
0 De ce are vulpea coadă : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. FE
RENTARI (80 49 85) — 14,S0; 16,45; 19 
0 Expediția : MUNCA (21 50 97) — 15: 
17: 19
0 Fata Morgana ! ARTA (21 31 86) — 
15; 17; 19
0 Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15,15;
17.30; 19,45
0 Iubire statornică : SCALA (11 03 72)
— 9: lt: 13; 15; 17; 19
0 Misiune specială : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Destin tragic : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11: 13; 15: 17; 19
0 Comedianta : GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19

Domnului ZINE EL ABIDINE BEN ALI
Președintele Republicii Tunisiene

TUNIS
Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Tunisiene Imî oferă plăcutul 

prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de ' sănătate 
și fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului tunisian 
prieten.

Sint încredințat că raporturile de prietenie și cooperare statornicite 
intre țările noastre se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor român 
și tunisian, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Oameni în înfîmpinarea 
noului

nerii unor soiuri cu valoare biolo
gică ridicată, libere de boli viro- 
tice. Pînă acum le sortau in func
ție de mărime. Dar conținutul 7 Și 
uite-așa s-au adresat inventatorilor 
de la întreprinderea de contactoare 
— de data aceasta cea mai tinără 
întreprindere buzoiană ! Tema a 
intrat în atenția inginerului Marcel 
Serea cu un an in urmă. A cola
borat și cu inginerii mecanici Gri - 
gore Panait si Valentin Negrea. A 
construit sistemul, a făcut deter
minări in laborator pe un lot 
de semințe, transmitind imediat 
selectările stațiunii de cercetări. 
Răspunsul ? S-a confirmat o creș
tere a numărului de plante care au 
răsărit pe o unitate de suprafață ! 
Da, dar nu este totul. Au urmat 
sensibile reglaje care să-l facă 
adaptabil pentru diverse semințe, 
în ultimă instanță — și acesta este 
evenimentul zilei la întreprinderea 
buzoiană cu cel mai mare număr 
de inventatori — pentru săminta 
de porumb. Adică un sistem cu 
posibilități multifuncționale care să 
pună in evidentă boabele cu putere 
mare de germinare, să împartă să
minta de porumb, de exemplu in 
trei categorii, fiecare avind altă 
destinație. Urmează verificările pe 
loturile experimentale, variantele 
de mărire a capacității de selec
ționare — de la 250 kilograme se
mințe de porumb pe 
mite sistemul actual) 
in 24 de ore.

— Inovatorii 
tovarășe Serea. 
fi vorba de asa

— De ce nu 7 Dar astăzi 
dai viată unei idei noi — 
ce este visul fiecăruia — 1

oră (cit per
ia sase tone

sint
sau nici 
ceva ?

Si visători, 
poatenu

i ca să 
ceea 

trebuie

bricației, Comeliu Gogan. Se spune 
că aproape toate utilajele, mașinile 
românești cuprind cel puțin o piesă 
realizată aici, la noi. Avem mii de 
produse. Numai in ’88 am realizat 
depășiri de 3,9 milioane Iei la oro- 
ducția-marfă. gradul de înnoire 
a producției pe primele două luni 
ale lui ’89 fiind de 72 la sută. Gin- 
diti-vă că sint ont ateliere de pro
iectare. trei laboratoare de cerce
tare. șapte secții de producție, și o 
fabrică de matrițe și utilaje... — 
iar media de virstă este de 27 de 
ani ! își spune cuvintul din plin, 
tinerețea. Cit privește invențiile, 
din ’82 se numără 28 de brevete 
si 50 de inovații. Aici a realizat 
Cristian Bordeianu mașinile de bo
binat toroidal, aici a creat Marcel 
Serea lanterna fluorescentă, aici a 
lanșat Bobi Cristian limitatoarele 
automate de mers în gol pentru 
convertizoare de sudură si trans
formatoare de sudură sau Nicolae 
Dublidis. Costică Crăciun — dispo
zitivele de demagnetizare si defec- 
toscopie magnetică. 30 de milioane 
lei beneficii în ultimii 3 ani. numai 
din invenții și inovații 1

— Dar comisia inginerilor și teh
nicienilor. CIT-ul. pe scurt, cum 
acționează practic ?

— Prin cele 7 colective de creație 
alcătuite pe diverse profiluri (me
canică. electronică, automatizare). 
Oricare dintre specialiști face parte 
dintr-un colectiv, există planuri te
matice. dmamica activității crescînd 
în ultimii ani substanțial. Avem si 
un regulament Tspecial intern, pen- • 
tru premierea inventatorilor, se 
preiau si temele din programele 
prioritare vizînd modernizarea si 
organizarea producției. înainte de

toate sint Insă oamenii, tinerii 
specialiști despre care trebuie să 
vorbim, care stau zile și nopți aple
cați asupra planșetelor, in 
toare. Ca Serea, ca toți cei 
i-am amintit și care n-au 
nină nu ajung la țintă, la 
final pe care și-l doresc.

labora- 
oe care 
odihnă 

punctul

O intreprindere cu 180 de inven
tatori. Ba chiar mai mult, după 
cum spune inginerul Gogan.. care 
este martor la tot ce s-a întîmplat 
in această unitate de 12 ani. de la 
înființarea ei. înaintea cifrelor
— are dreptate — sint oamenii. 
Ce-a demonstrat timpul ? Că reu
șesc mai ales acei speciallști-inven- 
tatori. inovatori care se implică în 
realizarea, in materializarea ideilor. 
Adică au practică, știu să lucreze 
efectiv Ia aparate, nu-i lasă numai 
pe alții, eliminind in acest fel lăr
girea artificială a timpului, amîna- 
rea rezultatelor. Fată tn fată cu 
diverse situații, direct, specialistul 
poate da soluții, verdicte. Asa cum 
este Serea. care după liceu a lucrat 
Ia Combinatul siderurgic din Galați
— chiar el ne-a istorisit — apoi a 
urmat cursurile Facultății de elec
tronică din Iași. Lasă munca de 
laborator si stă la prototipuri, zile, 
săptămini. Așa a semnat 7 invenții 
dintre care 6 in curs de aplicare, 
reușind astfel acest sistem de mare 
interes care asigură sortarea se
mințelor in funcție de puterea de 
germinare ! Ș'i dacă alăturăm aici 
cuvintele unui alt tînăr — inginerul 
Constantin Toma de la „Metalur
gica", acolo unde există, de aseme
nea, puternice nuclee de cercetare

. și care făcea aceeași demonstrație 
că tinerii, specialiștii trebuie să fie 
și teoreticieni, și practicieni, să se 
implice in rezolvarea concretă a 
problemelor tehnice celor mai difi
cile, să se adapteze mereu noilor 
cerințe — am putea firesc să con
chidem :

• in aceeași zi a lunii martie, 
la două mari unități economice bu- 
zoiene — întreprinderea „Metalur
gica" și întreprinderea de contac
toare — două evenimente de pres
tigiu au stat sub aceeași arcadă. 
Este arcada care unește inalta pre
gătire teoretică, practică a celor 
mai tineri specialiști, cu șansa lor 
de a-si materializa ideile, cu do
rința lor de a fi intr-adevăr utili, 
activi in rezolvarea problemelor cu 
care se confruntă colectivul din 
care fac parte, care de fapt vizează 
nu numai întreprinderea, nu numai 
economia județului, dar si teme 
economice de interes national.
• ‘in aceeași zi a lunii martie, 

la Buzău, concomitent, in cea mai 
veche fabrică a orașului si în cea 
mai tinără citadelă a electronicii 
s-au lansat demonstrații de înalt 
profesionalism. spirit novator, 
tinerețe.

Personalitatea lui Mihai Eminescu, 
monumentala lui operă sint omagiate 
în acest an, cind se împlinesc 100 de 
ani de la moartea sa, prin simpozioa
ne, dezbateri, expoziții, recitaluri de 
poezie și muzică. ț

Astfel, începind de luni șl pină la 
26 martie, la Ploiești se desfășoară 
o suită de manifestări la reușita că
rora își aduc contribuția scriitori, 
critici și istorici literari, muzicologi, 
personalități ale vieții noastre cultu
rale și artistice. Manifestările au 
fost deschise cu vernisajul expozi
ției documentare de publicații „Porni 
Luceafărul...", urmat de un simpo
zion privind valorificarea creației 
eminesciene astăzi. Sint programate, 
de asemenea, expunerile „Metamor
fozele creației lui Eminescu", „Emi- 
nescu în viziunea lui Nicolae Iorga", 
„Trei centenare, trei prietenii lite
rare", dezbateri vizînd creația emi
nesciană ca izvor de inspirație pentru 
muzica românească, precum și re
ceptarea operei marelui poet de-a 
lungul vremii, colocvii și recitaluri 
literare. Rețin atenția manifestările 
culturale organizate cu concursul 
Uniunii scriitorilor, Institutului de 
istorie „Nicolae Iorga", Universității 
București, Editurii „Eminescu", Tea
trului municipal Ploiești.

Muzeul literaturii române din Ca
pitală continuă la rindul său seria 
lntilnirilor cu reprezentanți ai vieții 
noastre literare, dedicate ilustrului 
creator al poeziei naționale. Apari
ția volumului XVI de „Opere" Mihail 
Eminescu a prilejuit o dezbatere în 
jurul corespondenței poetului, ade
vărat „jurnal" eminescian. A avut 
loc, de asemenea, spectacolul de poe
zie „Eminescu in conștiința contem
poraneității", însoțit de vernisajul 
unei expoziții de artă plastică, reu
nind lucrări realizate .de elevi din 
Capitală și care au ca temă motive 
ale operei eminesciene. Sub egida 
aceluiași muzeu vor mai avea loc, 
luna aceasta, in Capitală, simpozioa
ne dedicate valorificării vastei moș
teniri literare a poetului. După sim
pozionul „Eminescu și muzica" se 
va desfășura o nouă manifestare pri
vind legătura dintre creația poetu
lui și arta sunetelor, organizată în 
colaborare cu Uniunea compozitori
lor și muzicologilor.

„Itlnerariul centenarului" — sub 
acest generic se desfășoară excursii 
la locuri ce amintesc de marele poet 
al neamului nostru : complexul me
morial „Mihai Eminescu" de la Ipo- 
tești, Muzeul județean Suceava, locu
rile copilăriei și adolescenței poetu
lui din Iași și Botoșani.

(Agerpres)

Poporul tunisian a aniversat, in 
aceste zile, unul dintre cele mai 
irfiportante momente ale istoriei 
sale naționale. După secole de 
dominație străină, la 20 martie 1956, 
Tunisia si-a proclamat independen
ta de stat, nășind într-o nouă eta
pă a existentei sale, marcată de 
adinei prefaceri economico-sociale. 
de eforturi susținute pentru pu
nerea in valoare a resurselor na
turale.

Republica Tunisiană este unul 
dintre statele de mărime medie ale 
continentului african. Pe o supra
față de 164 150 kmp trăiește o 
populație de circa șase milioane de 
locuitori, care se ocupă, în marea 
ei majoritate, cu agricultura, 
cultivă 
și mai 
zervate 
treime 
(450 000 
locul cinci în lume în ce privește 
uleiul de măsline. Tinărul stat arab 
dispune, de asemenea, de aprecia
bile bogății ale subsolului — fos
fați. plumb, zinc, cupru — a căror 
exploatare. începută cu decenii în 
urmă, a luat o deosebită amploare 
în anii independentei. Alături1 de 
noi exploatări miniere, pe harta ță
rii au apărut zeci dg obiective in
dustriale, din rindul cărora se de
tașează cele înălțate în principalul 
port maritim — Bizerta. Aici, pe 
țărmul Mediteranei, au luat ființă 
un mare combinat siderurgic, o ra
finărie. o uzină de laminate, in-

Se 
cereale, citrice, viță de vie 
ales măslini. Plantațiile re- 
acestei culturi cuprind o 

din suprafața agricolă 
ha.) și situează Tunisia pe

stalații portuare dintre cele mal 
moderne. Creșterea continuă a po
tențialului economiei naționale con
stituie una din principalele pre
ocupări ale guvernului tunisian, 
în cadrul planului de cinci ani 
1987—1991 se preconizează o sporire 
a produsului intern brut într-un 
ritm mediu de 4 la sută pe an, 
comparativ cu 2,9 la sută în cinci
nalul precedent.

Animat de sentimente de solida
ritate cu lupta popoarelor arabe, a 
tuturor popoarelor pentru consoli
darea independenței și progres so
cial, poporul român urmărește cu 
interes și simpatie succesele obți
nute de poporul tunisian pe calea 
făuririi unei vieți noi. Intre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Tunisiană s-au statornicit 
relații de prietenie și colaborare, 
care cunosc un curs ascendent. Ca 
rezultat al traducerii in viață a 
acordurilor și înțelegerilor stabili
te la nivel înalt, specialiștii români 
și tunisieni au realizat modernul 
complex de Ia M’Rata pentru ex
tracția și transportul minereurilor 
de fosfați ; se dezvoltă, totodată, 
acțiuni de cooperare în domeniile 
minier, agricol și al transporturilor. 
Extinderea și diversificarea co
laborării româno-tunisiene cores
pund pe deplin intereselor celor 
două țpri și popoare, constituind, în 
același timp, un aport important la 
cauza păcii și înțelegerii interna
ționale. •

Rezultate ale cercetării arheologice
Recent s-au încheiat, la Sibiu, lu

crările celei de-a XXIII-a sesiuni 
anuale de rapoarte privind rezulta
tele cercetărilor arheologice din anul 
1988. Organizată sub egida Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
Academiei de științe sociale și 
politice. Comitetului de cultură și 
educație socialistă al județului Si
biu și Complexului muzeal Sibiu, 
această manifestare științifică a cu
prins In programul său aproape 
două sute de rapoarte și comunicări 
științifice, precum și vernisajul ex
pozițiilor „Formarea poporului ro
mân. Descoperiri arheologice recen
te" și „Patrimoniul arheologic. Po
doabe și accesorii vestimentare". în 
comunicările prezentate în cele șase 
secțiuni ale sesiunii au fost înfăți
șate date noi privind evoluția socie
tății in epocile paleolitică și neoliti
că, geneza și caracteristicile civiliza
ției tracice. Numeroase rapoarte au 
integrat circuitnldf științific infor
mații noi privitoare la rădăcinile

t
19,00 Telejurnal
19.25 Să trăim și să muncim tn spiri

tul normelor eticii șl echității so
cialiste o Competență și angajara 
revoluționară

19,45 Industria — programe prioritare
20,05 Teatrul TV (color). „Dăruire" de 

Mircea Enescu. Premieră pe țară.

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 21 martie, ora 20 — 24 martie, 
ora 20. In țară : Vremea va deveni trep
tat instabilă în majoritatea regiunilor, 
iar cerul, parțial noros la început, se 
va Înnora începind din sud-vestul ță
rii. Vor cădea ploi ce pot avea șl ca
racter de aversă in regiunile sud-ves- 
tice tn prima zi, apoi treptat și in rest. 
Pe alocuri, in sud-vest, cantitățile de

Smaranda OȚE.VNU 
Stelian CHIPER

• Profesorul distrat : STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11.30; 13,30; 15,30;
17.30; 19,30
• Karel Gott î DACIA (50 35 94) — 9; 
11; 13; 15; 17: 19
• Cine ești călărețul* : LIRA (31 71 71)_  g. jj • jg • ]7. țg
• Sora'13 : DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
— 15: 17; 19, POPULAR (35 15 17) — 
15; 17; 19
0 Unde este un „nofelet" : GIULESTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (275495) — 9: ii: :* ‘ ~ "
0 Moștenire cu bucluc :
(10 67 40) — 15; 18
0 Substituirea : VOLGA
9; II; 13; 15; 17; 19
0 Oricare Iată iubește nn
RORA (3504 66) — 9; 11; 13; 15: 17: 19. 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19

11; 13; 15; 17
13; 15: 17: 19

VIITORUL

(79 71 26)

băiat : AU-

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
Mare) : Moștenirea — 17 ; (sala Am
fiteatru) : Torquato Tasso — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Trio 
„DOPPLEB" (Italia). Deborah Kru-

zansky — flaut, Franz Albannse — 
flaut, Carlo Negroni — plan (Doni
zetti, Doppler, Mortari, Curringa, 
Verdi-Doppler, Ziino) — 18
• Opera Română (13 18 57): Olandezul 
zburător — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Paga
nini — 17,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Se
cretul familiei Posket — 18 ; (sala- 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Hamlet — 
17 •
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cameriste
le — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ano
nimul venețlan — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Sca
iul - 18
• Teatru! Glulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tâna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Mi se pare 
că mă-nsor — 18 ; (sala Victoria. 
50 58 65) : Varietăți și Moda '89 — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Dacă e marți, e 
spectacol — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Uite-1, nu e ! — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Mănușa — 15: (sala Cos- 
monauților, 11 12 04) : O fetiță mai cu 
moț — 10 ; Poveste despre marionetă 
— 17

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA MULTIPLA 
PRONOEXPRES 

DIN 19 MARTIE 1986

EXTRAGEREA 42 38.1: 23 26 36 13
FAZA I

EXTRAGEREA 
28 44 40.

A II-A : 8 39 19

FAZA A II-A
EXTRAGEREA

18 23 45.
A III-A : 10 15 13

EXTRAGEREA 
5 21.

A IV-A : 6 42 2 44

EXTRAGEREA
19 8 42.

A V-A : 39 14 3

EXTRAGEREA 
4 2 36.

A VI-A : 26 7 28

EXTRAGEREA 
31 32 6.

A VII-A : 12 24 8

EXTRAGEREA A VIII- A : 35 36
40 26 33 1.

DE CIȘTIGURI :FOND TOTAL
1 402 118 LEI.

adinci ale civilizației geto-dacice, 
originalitatea și înaltul său nivel, 
raporturile fertile pe care lumea 
gfeto-dacică le-a angajat și întreținut 
cu alte civilizații ale epocii. Comu
nicările prezentate au adus argu
mente și date noi despre desfășura
rea procesului de simbioză daco-ro- 
mană, despre împletirea celor două 
civilizații, fiind ilustrat cu deosebire 
rolul- hotărîtor al așezărilor urbane 
în romanizarea populației autohtone. 
Noile informații științifice prezenta
te și cu acest prilej au evidențiat 
dăinuirea neîntreruptă a populației 
în vatra străbună, contribuția sa de
cisivă la progresul economico-social 
al acestor meleaguri, formele de or
ganizare social-politică pe care le-a 
creat de-a lungul secolelor. De ase
menea, au fost furnizate date noi 
cu privire la începuturile* vieții sta
tale românești medievale, trăsăturile 
distincte ale vieții poporului român 
în cursul orinduirii feudale. (Ion 
®nuc Nemeș).

21,25
21,40

21,50
22,00

Interpretează : Ion Marinescu, 
Cristina Deleanu, Manuela Hârâ- 
bor, Tralan Stănescu, George 
Motoi; Radu Duda. Ion Siminie. 
Mitică Iancu. Răzvan Vasllescu, 
Cornelia Pavlovicl. Violeta Ber- 
bluc. Mlhal Nlculescu. Cristian 
șofron. Răzvan Popa. Regia artis
tică : Constantin Dicu
Idei în acțiune • Forța inițiativei 
Din frumusețile patriei (color). 
Documentar
Telejurnal 
închiderea programului

apă pot depăși 10 litri pe metrul pă
trat In 24 de ore. Vlntul va prezenta 
unele Intensificări la început In sud- 
vest, apoi In regiunile estice din sec
torul sud-estic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse. In general, intre 2 și 10 
grade, Iar cele maxime Intre 10 șl 20 
de grade, mai ridicate In prima zi in 
sud-est. In București : Vremea va de
veni ușor instabilă, iar cerul va fi mai 
mult noros. Va ploua in a doua parte 
a intervalului. Vintul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila între 4 șl 8 grade. Iar 
cele maxime Intre 16 și 20 de grade, 
ușor mai scăzute In ultima zi.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Echipele noastre de handbal 

în cupele europene interțluburi
* La Rostock (R. D. Germană) s-a 

disputat returul sferturilor de finală 
ale ..Cupei Cupelor" la handbal mas
culin intre echipele S. C. Empor 
Rostock și Dinamo București. Partida 
s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate : 22—22 (10—10), astfel incit,
învingători in prima manșă cu sco
rul de 28—23. handballștii români au 
obținut calificarea in semifinale. în 
meciul de la Rostock, principalul 
realizator al echipei noastre a fost 
Robert Lieu, autorul a 6 goluri. în 
timp ce de la gazde s-au remarcat 
Borchardt și Wahl — cite 7 goluri 
înscrise.
• In sala sporturilor din Bacău, 

In cadrul semifinalelor „Cupei Cu
pelor" la handbal feminin s-a dis
putat fntîlnirea dintre echipa locală 
Stiinta și formația bulgară Ț.S.K.A. 
Septemvrisko Zname Sofia. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 32—20 
(15—10) în favoarea sportivelor ro
mânce. Emilia Luca (9 goluri) a fost 
principala realizatoare a echipei din

★
FOTBAL. Etapa a 20-a a campio

natului diviziei A de fotbal a pro
gramat duminică șapte meciuri. în
cheiate cu următoarele rezultate teh
nice : F. C. Inter Sibiu — F. C. Argeș 
Pitești 4—0 (3—0) ; F, C. Bihor — 
Rapid București 3—1 (1—0) ; S. C. 
Bacău — Universitatea Cluj-Napoca 
2-1 (2-0) ; A.S.A. Tg. Mureș - 
Flacăra Moreni 0—2 (0—0) ; F.C.M. 
Brașov — Corvinul Hunedoara 1—0 
(1—0) ; F. C. Farul - F. C. Olt 
2—0 (1—0) ; Otelul — Universitatea 
Craiova 2—0 (0—0). Partida Victoria 
București — Sportul studențesc 
București se va disputa azi 21 mar
tie.

In clasament conduce Dinamo — 37 
puncte. urmată de Steaua — 37 
puncte. Victoria — 27 puncte (fiecare 
cu un meci mai puțin disputat). F. C. 
Inter Sibiu — 24 puncte. Flacăra 
Moreni — 21 puncte etc.

PATINAJ. 8 Proba feminină din 
cadru! Campionatelor mondiale de 
patinaj artistic de Ia Paris s-a În
cheiat cu viotoria. mai puțin scon
tată. a japonezei Midori Ito — 4,0 
puncte, urmată de campioana euro
peană Claudia Leistner (R. F. Ger-

Bacău. Jocul retur va avea loc peste 
o săptămînă la Sofia.

• Sala sporturilor din Rîmnicu 
Vilcea a găzduit meciul dintre echipa 
locală Chimistul si formația Sparta- 
kus Budapesta, contînd pentru semi
finalele competiției internaționale de 
handbal feminin ..Cupa federației". 
Prestind un joc excelent, handbalis
tele vîlcene au repurtat victoria cu 
scorul de. 34—25 (19—11). Cele mai 
multe goluri (cîte 9). pentru echipa 
vilceană. le-au înscris Denisa Ro- 
mete si Maria Verigeanu. 
retur se va disputa duminica 
la Budapesta.

Partida 
viitoare

La Tîrgu Mureș. In meci 
semifinalele ..Cupei Campionilor 
Europeni" la handbal > feminin, s-au 
Intilnit echipele Mureșul Tîrgu Mu
reș si Spartak Kiev. Au cistigat spor
tivele sovietice cu scorul de 25—22 
(13—11). Returul se va juca duminică 
26 martie la Kiev.

*
mania) — 4.2 puncte si de Jill 
Trenary (S.U.A.) — 5,0 puncte. • La 
campionatele mondiale de patinaj 
artistic de la Paris, in proba de dan
suri pe locul intîi s-a clasat perechea 
sovietică Marina Klimova. Serghei 
Ponomarenko, urmată de cuplurile 
Maia Usova. Aleksandr Zulin 
(U.R.S.S.). Isabel și Paul Duchesnay 
(Franța).

VOLEI. In meci internațional ami
cal de volei feminin. disputat la 
Havana, echipa Cubei a întrecut cu 
scorul de 3—2 (15—9, 13—15, 12—15, 
15—12. 15—13) selecționata U.R.S.S. 
Au asistat 12 000 de spectatori.

BASCHET. — în Sala sporturilor 
din Oradea s-au încheiat întrecerile 
campionatului republican masculin 
de baschet, primul loc în clasamen
tul final fiind ocupat de Steaua 
București (53 puncte), urmată de 
Dinamo București (51 p), I.C.E.D. 
București (45 p), Dinamo Oradea 
(40 p), Balanța Sibiu si Rapid Bucu
rești — (cîte 38 p). In meciul deci
siv. Steaua a dispus cu scorul de 
90-78 (49—41) de Dinamo.

RUGBI. Competiția internațională 
de rugbi „Turneul celor cinci na-

pentru

țiuni" s-a Încheiat cu victoria echi
pei Franței, care. în meciul decisiv, 
disputat la Paris, a învins cu scorul 
de 19—3 (6—3) selecționata Scoției. 
Intr-o altă partidă, la Cardiff, echi
pa Tării Galilor a întrecut cu scorul 
de 12—9 (6—9) formația Angliei.

ATLETISM. — In cadrul Campio
natelor de atletism ale Australiei 
disputate la Brisbane. Kerry Saxby 
a stabilit un nou record mondial 
în proba feminină de 5 000 m. cu 
timpul de 20’32”75/100.

SCHI. Proba feminină de 5 km 
(stil clasic) din cadrul Campionate
lor mondiale de schi fond pentru 
juniori de la Hamar (Norvegia) s-a 
încheiat cu victoria italiencei Stefa
nia Belmondo, cu timpul de 16’21” 
8/10. Pe locurile următoare : Kickl 
Eskilsson (Suedia) — 16’28’’2/10 șl
Olga Danilova (U.R.S.S.) — 16’37”
5/10. La 10 km masculin (stil clasic), 
medalia de aur a revenit sovieticu
lui Vladimir Iusupov — 28’00”4/10, 
urmat de Nikklas Johnsson (Suedia)
— 28’27”2/10 și Karri Hietamaeki 
(Finlanda) — 28’36”3/10.

In cadrul campionatelor s-a dis
putat și concursul de sărituri de la 
trambulină, cîștigat de norvegianul 
Kent Johansen — 223,8 puncte (sări
turi de 84 m și 83 m).

CICLISM. In cadrul unui concurs 
de ciclism pe velodrom 
desfășurat în orașul 
Launceston, sportivul 
Martin Vinnicombe a 
nou record mondial în________
1 000 m cu start de pe loc, fiind cro
nometrat în l’02”84/100. Precedentul 
record era de l’02”95/100 și aparți
nea. de 9 ani. lui Lothar Thoms 
(R.D. Germană).

TENIS. Cehoslovacul Miloslav 
Mecir o terminat învingător în tur
neul internațional de la Indian Wells 
(California), în finala căruia l-a în
trecut cu 3—6. 2—6, 6—1, 6—2, 6—3 
pe jucătorul francez Yannick Noah. 
Proba de dublu a fost cîștigată de 
cuplul Boris Becker (R.F. Germa
nia) — Jakob Hlosek (Elveția), care 
a dispus in finală cu 7—6, 7—5 de 
perechea americhnă Kevin Curren
— David Pate.

SCRIMA. In finala concursului 
International de sabie de la New 
York, contînd pentru „Cupa mon
dială", francezul Pierre Guichot l-a 
întrecut cu 10—8 pe Serghei Min- 
dirgasov (U.R.S.S.).

acoperit 
australian 
australian 

stabilit un 
cursa de
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Dezarmarea
A Datoria externă frinează progresul

cerință a tuturor popoarelor i

*
*

Reuniune consacrată eliminării pericolului atomic

Masuri de reducere a cheltuielilor militare în Belgia
BRUXELLES. — Consiliul de 

Miniștri al Belgiei a adoptat o se
rie de măsuri de reducere a chel
tuielilor militare, informează agen
ția A.D.N. Ministrul apărării al 

. Belgiei, Guy Coeme, a relevat că 
i această decizie a fost luată „ținîn- 

du-se seama de evoluțiile pe plan 
ț internațional și de dificultățile fi- 
i nanciare". Din însărcinarea lui 
* G, Coeme, șeful Statului Major, 

Jose Charlier, a propus reduceri în

valoare de două miliarde de franci 
belgieni. între aceste măsuri se 
numără renunțarea la planurile de 
înlocuire a o serie de sisteme de 
arme prin sisteme mai moderne. 
De asemenea, o parte din trupele 
belgiene staționate în R.F.G. vor 
reveni în țară, iar numărul avioa
nelor belgiene puse la dispoziția 
N.A.T.O. va fi redus de la 141 la 
120.

țărilor în curs de dezvoltare

NEW DELHI. — în capitala In
diei a avut loc o dezbatere națio
nală pe tema eliminării armelor 
nucleare pină în anul 2010, la care 
au participat oameni de știință și 
de cultură, ziariști. Ministrul de 

. stat pentru afaceri externe al In- 
ț diei, K. Tewari. s-a pronunțat în 

sprijinul continuării eforturilor ge
nerale pentru eliminarea armelor

**
nucleare, condiție esențială a mân- ț 
ținerii păcii și securității interna- i 
ționale. Ca o măsură de primă ur- ' 
gență, a spus el, statele posesoare ț 
de arme nucleare trebuie să con- < 
vină asupra reducerii arsenalelor ' 
lor la un nivel la care folosirea l 
acestora să nu reprezinte un peri- 
col pentru țările neposesoare de ) 
astfel de arme.

BRASILIA 20 (Agerpres). — La 
Sao Paulo, în Brazilia, au luat sfir- 
șit lucrările unui seminar regional 
consacrat datoriei externe a țărilor 
latino-americane și caraibiene. Au 
luat parte delegații reprezentând or- . 
ganisme și organizații guvernamen
tale și neguvernamentale din regiune.

Participanții au adoptat un docu
ment final, care se pronunță pentru 
declararea unui moratoriu la datoria 
externă a Americii Latine și zonei 
caraibiene. Totodată, se face apel la 
întărirea unității de acțiune a țărilor 
din regiune in dialogul cu creditorii 
străini, pentru negocieri, în spirit de 
echitate și dreptate.

HAVANA 20 (Agerpres). — Pro
blema datoriei externe a țărilor lati
no-americane a devenit o adevărată 
dramă socială, a declarat Carlos Ra
fael Rodriguez, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Cuba, la reuniunea sindicală de la 
Havana, consacrată dificultăților e- 
•conomice cu care seconfruntă țările 
latino-americane. 
structurale

Fără schimbări 
care să elimine gravele

inegalități, regiunea nu. se va dez
volta — a spus el. Creșterea datoriei 
in ultimii 20 de ani s-a datorat in 
principal ratelor înalte ale dobînzi- 
lor și prețurilor scăzute pentru pro
dusele exportate de țările in curs de 
dezvoltare. Soluțiile încercate pină în 
prezent nu au răspuns nevoilor ță
rilor latino-americane și caraibiene. 
Vorbitorul a arătat în continuare că 
ultimul plan american avansat de 
ministrul de finanțe Nicholas Brady 
nu soluționează problemele grave 
impuse regiunii chiar de S.U.A.. prin 
ratele înalte ale dobinzilor, protec
tionism, schimburi comerciale ine
chitabile.

HAGA 20 (Agerpres). — La Am
sterdam au început, luni, lucrările 
reuniunii anuale a guvernatorilor 
Băncii Int.eramericane de Dezvoltare 
(B.I.D.). informează agenția Efe. în 
cadrul reuniunii este prezentat ra
portul anual al B.I.D., care face o 
analiză a situației economice a sta
telor latino-americane, confruntate 
cu o împovărătoare datorie externă.

Solidaritate cu lupta 
poporului namibian 
pentru independență

LISABONA (Agerpres). — în ca
pitala Portugaliei au avut loc lucră
rile intilnirii internaționale de spri
jin pentru acordarea independenței 
Namibiei — relatează agenția Pren- 
sa Latina. Desfășurindu-se sub e- 
gida Consiliului portughez pentru 
pace și cooperare și a Mișcării por
tugheze împotriva apartheidului, ma
nifestarea a reunit delegații ale 
unor organizații guvernamentale și 
neguvernamentale din Europa și 
Africa.

în ședința de deschidere au luat 
cuvintul Sârb Nujoma, președintele 
Organizației Ponorului din Africa de 
Sud-Vest, și Ramalho Eanes, fost 
președinte al Portugaliei.

HARARE 20 (Agerpres). — La 
Harare a avut loc luni o reuniune 
a miniștrilor de externe din țările 
africane din „prima linie" — Ango
la, Botswana. Mozambic, Tanzania. 
Zambia și Zimbabwe — in cadrul 
căreia a fost examinată situația ac
tuală din Africa australă, cu" prio
ritate problemele legate de accesul 
la independență al Namibiei.

R. P. CHINEZĂ

Lucrările Adunării Naționale Populare
BEIJING 20 (Agerpres). — La Bei

jing s-au deschis luni lucrările se
siunii Adunării Naționale Populare 
a R.P. Chineze. Li Peng, premierul

Consiliului de Stat, a prezentat ce
lor peste 2 000 de deputați un raport 
asupra activității guvernului — 
transmite agenția China Nouă,

Sesiunea Comitetului Național al Conferinței 
Consultative Politice Populare

BEIJING (Agerpres). — La Beijing 
s-a deschis duminică sesiunea Co
mitetului Național al Conferinței 
Consultative Politice Populare a 
R.P. Chineze, transmite agenția Chi
na Nouă. La lucrări participă circa 
1 800 de delegați din întreaga țară, 
care examinează aspecte ale dezvol
tării economico-sociale a Chinei în

perioada următoare. Ședința inaugu
rală s-a desfășurat sub conducerea 
lui Li Xiănnian, președintele Comi- 

i tetului Național al Conferinței Con
sultative Politice Populare. Raportul 
de activitate a fost prezentat de Qian 
Weichang, vicepreședintele comite
tului.

BEIJING: Respingerea unor afirmații 
calomnioase exprimate în Senatul S.U.A.

BEIJING 20 (Agerpres). — Comi
tetul pentru relații externe al Adu
nării Naționale Populare a R.P. Chi
neze a dat publicității o declarație 
in legătură eu adoptarea', dc către 
Senatul S.U.A.. a unei rezoluții refe
ritoare la presupusele „încălcări aid 
drepturilor omului" de către R.P. 
Chineză, în Tibet. Declarația res
pinge ferm afirmațiile calomnioase 
și neîntemeiate cuprinse în textul

respectiv, care deformează cu pre
meditare .realitățile, apreciind că a- 
cestea constituie un amestec groso
lan în afacerile interne- ale Chinei, 
o încălcare inacceptabilă a principi
ilor dreptului internațional și a ce- \ 
lor cuprinse în comunicatele comune 
chino-americane, referitoare la rela
țiile bilaterale — transmite agenția 
China Nouă.

Un purtător de cuvint al Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) a condamnat în
cercările guvernului rasist din 
Africa de Sud de a manipula încă 
de pe acum viitoarele alegeri din 
Namibia. Astfel, se arată că trupe
le sud-africane de ocupație între
prind acțiuni de intimidare a tutu
ror celor care se pronunță pentru 
S.W.A.P.O. și ar vota pentru orga
nizația autentică a poporului nami- 
bian.

Miting al militanților pentru pace 
și cooperare internațională

Pentru convocarea unei conferințe internaționale

l
l s-au pronunțat cu hotărîre îm.po- 
? triva cursei înarmărilor, pentru

CANBERRA. — Un amplu miting 
al militanților pentru pace din 
Australia a avut loc duminică in 
orașul Melbourne. Participanții
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ț măsuri urgente și eficiente de 
dezarmare, pentru asigurarea păcii

î

*

*

și cooperării pe plan internațional. \
Acțiunea, desfășurată sub generi- i 
cui dezarmare, echitate socială și' 
un mediu înconjurător sănătos, a ț 
atras mii de participanți, reprezen- , 
tind diferite categorii sociale și '

de pace consacrate Orientului Mijlociu
Apel adresat Israelului de președintele Egiptului Congresul P.

BRUXELLES 20 (Agerpres). — La 
Bruxelles s-au încheiat lucrările ce- 

‘ lui de-al 26-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Belgia. Delegații la 
congres, informează agenția T.A.S.S., 
au examinat probleme ale actualei 
situații internaționaîe și sarcinile co
muniștilor în legătură cu preconizata 
creare, în 1992, a Pieței unice vest- 
europene. Louis Van Geyt, pre
ședintele P.C. din Belgia, a relevat 
în raportul său necesitatea creării 
unui front larg al forțelor de stingă 
și progresiste in vederea preintimpi-

!. din Belgia
nării efectelor negative ale creării 
acestui organism. El a subliniat, tot
odată, că sarcina de cea mai mare 
responsabilitate a comuniștilor și a 
tuturor forțelor dc stingă o consti
tuie acțiunile hotărite in direcția 
reducerii armamentului clasic in 
Europa, pentru interzicerea și lichi
darea armelor chimice și bacterio
logice, împotriva planurilor de mo
dernizare a armelor nucleare tactice.

Congresul a ales organele de con
ducere ale Partidului Comunist din 
Belgia. în funcția de președinte al 
P.C.B. a fost reales Luis Van Geyt.

inCAIRO 20 (Agerpres). —- în cadrul 
festivităților oficiale prilejuite de 
revenirea zonei Taba sub suverani
tatea egipteană, organizate duminică, 
președintele Egiptului. Hosni Muba
rak. a inălțat drapelul național si a 
rostit o cuvîntare in care a eviden-

tiat necesitatea menținerii păcii' 
lume.

El a cerut Israelului să se alăture 
eforturilor de instaurare a păcii in 
Orientul Mijlociu, relevînd că toate 
popoarele arabe si Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei se pronunță 
pentru o pace atotcuprinzătoare și 
sprijină demersurile pentru convoca
rea unei conferințe internaționale de 
pace in zonă.

Răspunzind întrebărilor unor zia
riști israelieni,, Hosni Mubarak a a- 
preciat că restabilirea suveranității 
egiptene in Taba reprezintă un pas 
bun în direcția păcii în Orientul 
Mijlociu și a evidențiat necesitatea 
coexistenței între Israel, palestinieni 
și țările arabe vecine. El s-a pro
nunțat pentru convocarea unei con
ferințe internaționale de pace con
sacrate Orientului Mijlociu. >

profesionale. Mitinguri similare au l 
avut loc și în alte orașe din Aus-

i
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tralia.

Sprijin transformării Atlanticului de sud 
într-o zonă a păcii și colaborării

BUENOS AIRES. — Referin- 
du-se la recenta reuniune desfășu
rată la Buenos Aires și consacrată 
ideii transformării Atlanticului de 
sud într-o zonă a păcii și coope
rării, deputatul argentinian Jose 
Carlos Ramos (din partea Partidu
lui Justițialist) a declarat că reali
zarea acestui obiectiv ar reprezen
ta o contribuție substanțială la 
consolidarea securității țărilor la- 
tino-americane. El a reamintit că

*

*

...... ........... .........  
telor locale și a unor organizații 

i ‘democratice japoneze, in Insula

Reuniunea comisiei 
comune tripartite

HAVANA 20 (Agerpres). — Cea 
de-a doua reuniune a comisiei co
mune tripartite — Angola, Cuba și 
R.S.A. — și-a început lucrările la 
Havana — informează agenția Pren- 
sa Latina.

Obiectivul comisiei este de a faci
lita soluționarea disputelor legate de 
interpretarea sau punerea în aplica
re a acordurilor semnate in decem
brie anul trecut privind reglemen
tarea situației din sud-vestul conti
nentului african.

• Intense consultări diploma
tice în vederea impulsionării 
procesului de pace în regiune

TUNIS 20 (Agerpres). — Președin
tele Siriei. Hafez Al-Âssad, și-a în
cheiat vizita oficială la Tunis, unde 
a avut convorbiri cu președintele Tu
nisiei, Zine El Abidine Ben Aii. cu 
privire la perspectivele dezvoltării 
raporturilor bilaterale, ultimele evo
luții ale situației actuale din lumea 
arabă și pe pian internațional, in 
special asupra problemelor legate de 
Orientul 
Maghreb.

propunerea de transformare 
cestel regiuni într-o zonă a . 
și cooperării, fără arme nucleare. ț 
fără tensiuni și conflicte a fost i 
înaintată de inseși țările latino- » 
americane, iar inițiativa s-a bucu- l 
rat de sprijin din partea Națiuni- , 
lor Unite. Consolidarea păcii in ț 
Atlanticul de sud ar contribui la î 
promovarea cooperării între po- ’ 
poarele continentului latino-ame-) 
rican și cele ale Africii, a spus el.

( *

Congresul P.
SANTO DOMINGO 20 (Agerpres). 

— La Santo Domingo au luat sfirșit 
lucrările Congresului al IV-lea al- 
Partidului Comunist Dominican. în

C. Dominican
prima ședință a Comitetului Central
Narciso Isa Condo a fost reales 
secretar general al C.C. al P.C. Do
minican. relatează agenția T.A.S.S.

Nu, modernizării armelor nucleare I
HAGA. — La Amsterdam s-a 

desfășurat duminică o demonstra
ție a locuitorilor acestui oraș îm
potriva planurilor N.A.T.O. de 
modernizare a armelor nucleare 
tactice, relatează agenția T.A.S.S. 
Planurile N.A.T.O. de modernizare

a armelor nucleare cu rază mică 
de acțiune contravin procesului de 
destindere și dezarmare 
și pot aduce prejudicii 
Est-Vest, s-a relevat in 
cuvint cu acest, prilej.

in Europa 
dialogului 
luările de

Demonstrație împotriva bazelor militare străine
TOKIO. —La inițiativa sindica

j democratice japoneze, in insuia 
i"Hbnshu a avut loc o demonstrație 
i antirăzboinică. Participanții la ac- 
’ țiune s-au pronunțat pentru des- 
ț ființarea bazei americane Misawa, 

aflată pe această insulă. Agenția

T.A.S.S. reamintește că la baza . 
menționată sint amplasate două \ 
escadrile de avioane americane i 
„FMB" de luptă și bombardament' 
capabile să transporte arme 
cleare și să atingă teritoriul 
lor vecine Japoniei.
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Urmări tragice ale manevrelor „Team Spirit"
militare comune „Team Spirit ’89“, ; 
desfășurate în Coreea de Sud — ' 
au anunțat surse ale forțelor ar- 
mate ale S.U.A., citate de agenția 1 
Efe. ’

SEUL. — Un nou accident pro
vocat de prăbușirea unui elicopter 
s-a soldat cu moartea a 21 infante
riști marini americani și cu răni
rea altor 13, în cursul manevrelor

Mijlociu, criza libaneză și

(Agerpres). — înfr-o de- 
făcută la sosirea sa la

CAIRO 
clarație - 
Cairo, Ezer Weizmann. ministrul is- 
raelian al științei și cercetării, mem
bru al Partidului Muncii din Israel, 
a subliniat necesitatea unor nego
cieri cu Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei, transmite- agenția 
M.E.N.A.

DAMASC (Agerpres). — Ministrul 
sirian de externe. Farouk Al-Sharaa, 
a. conferit cu ministrul , helgian. de 
externe, Leo Tindemans. aflat în vie 
zită la Damasc, Interlocutorii au 
trecui in revistă ultimele eypluții 
ale conflictului arabo-israelîari, sub
liniind importanța realizării unei 
păci juste și durabile in regiune prin 
intermediul unei conferințe inter
naționale de pace in Orientul Mij
lociu, sub egida O.N.U.

TEL AVIV (Agerpres). — Aproxi
mativ 150 de intelectuali palestinieni 
și israelieni — academicieni, scrii
tori, ziariști — au dat publicității o 
declarație in care cheamă la nego
cieri Israelul și Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei.

♦

Apartheidul o sfidare a demnității umane

Agențiile de presa
e scurt

r

CONSULTĂRI NIPONO-SOVIE- 
TICE. La Tokio au avut loc con
sultări nipono-sovietice, la nivelul 
adjuncților miniștrilor de externe. 
Au fost examinate relațiile bilate
rale și aspectele legate de pregă
tirea unei vizite sovietice la nivel 
inalt in Japonia, precum și pro
bleme ale vieții internaționale, cu 
precădere situația din rpgiuriea 
Asiei și Pacificului, inclusiv pro
bleme regionale, menționează a- 
genția T.A.S.S.

lor neonaziste în R.F.G. într-un 
document adoptat la o reuniune a 
conducerii acestui partid se arată 
că elementele neonaziste au avut 
condiții prielnice de a influența 
populația cu propaganda lor. 
P..C.G. cheanjă, toate forțele demo
cratice să fiică front comun împo
triva neonaziștilor, pronunțîndu-se 
pefiiru excluderea, lor de pe listele 
electorale.

PROMOVAREA COOPERĂRII 
ȘTIINȚIFICE. Țările nealiniate și 
in curs de dezvoltare vor crea un 
Centru pentru știință și tehnologie 
la New Delhi. O decizie in acest 
sens a fost luată in cadrul primei 
reuniuni a consiliului centrului, 
desfășurată în capitala indiană, 
cu participarea a 4(> de delegați din 
21 de țări. Obiectivul principal al 
acestei instituții constă in promo
varea cooperării științifice și teh
nologice intre țările nealiniate și 
in curs de dezvoltare, iar cercetă
rile întreprinse aici se vor concen
tra pe domeniile irigațiilor, agri
culturii și telecomunicațiilor.

ADUNARE FESTIVA. La Lisa
bona a avut loc o adunare festivă 
consacrată împlinirii a 68 de ani de 
la crearea P.C. Portughez. Evocînd 
etapele parcurse de la făurirea 
P.C.P., secretarul general al parti
dului. Alvaro Cunhal, a analizat 
actuala situație politică internă și 
s-a referit la sarcinile ce le revin 
comuniștilor portughezi in mobili
zarea forțelor democratice și pro
gresiste.

21 martie 1960, Sharpeville, Afri
ca de Sud. O coloană apreciată la 
5 000—7 000 de oameni ce se în
drepta spre birourile municipale a- 
flate la intrarea in ghetou, spre a 
demonstra pașnic pentru o viață 
demnă. împotriva politicii rasiste 
a apartheidului, este intîmpinată 
de gloanțele ucigașe ale forțelor 
de represiune. Masacrul petrecut 
a zguduit, intreaga comunitate in
ternațională. Sase ani mai tirziu. 
Adunarea 
Națiunilor 
luție prin 
declarată „Zi internațională pen
tru eliminarea discriminării rasia
le", zi care inaugurează, totodată, 
și „Săptămiiia de solidaritate cu 
popoarele care luptă împotriva ra
sismului si a discriminării rasiale".

De la ziua masacrului din Shar- 
peville au trecut aproape treizeci 
de ani, dar, din păcate, discrimi
narea rasială nu a fost nici pe de
parte eliminată, mai mult chiar, in 
unele zone ale lumii se poate con
stata o recrudescență a acestei 
forme brutale de asuprire, dezbi
nare și Învrăjbire a oamenilor sub 
pretextul deosebirilor de rasă, al 
apartenenței la o comunitate etni
că sau alta. Sint reactivate curen
te șoviniste, de intoleranță rasială, 
forțele reacționare, neofasciste își 
intensifică activitatea, propagînd 
fățiș sau, uneori, sub un abil ca
muflaj. ura de rasă, inmulțindu-și 
provocările la adresa unor grupări 
etnice. De la lozinci de genul 
„Moarte străinilor" și atentate de 
tip terorist săvirșite de elementele 
xenofobe, de orientare neofascistă, 
și pină la mășurile de ordin admi
nistrativ și juridic adoptate în di-

ferite țări occidentale, o gamă ex
trem de largă de mijloace este fo
losită împotriva celor numiți pină 
nu de mult ..muncitori oaspeți". 
Chiar cetățeni ai acestor țări, teo
retic avind drepturi depline, egale 
cu ceilalți, sint nevoiți să trăiască 
în ghetouri, pentru simplul motiv 
de a se fi născut cu o altă culoare 
a pielii. Discriminarea, tacită. își 
face simțită prezenta si atunci cind

Generală a Organizației 
Unite a adoptat o rezo- 

care 21 martie a fost „Ziua internațională 
pentru eliminarea 

discriminării rasiale11

în cauză se află locurile de mun
că. asistenta socială și medicală, 
învătămintul de toate gradele.

Desjgur, situația cea mai con
damnabilă este intilnită in Repu
blica Sud-Africană, țară unde dis
criminarea rasială a fost ridicată 
la rangul de politică de stat, 25 de 
milioane de sud-africani negri — 
aproape trei sferturi din populație
— fiind permanent supuși celor mai 
odioase represiuni 
Fruntași ai mișcării 
negrilor, in frunte 
lider al Congresului 
can, Nelson 
sesc in 
Numeroși 
organizații
— dintre 
sint supuși

imaginabile, 
de eliberare a 
cu cunoscutul 
Național Afri- 

Mandela, 
Închisorile 

conducători 
antirasiste, sindicaliști 
care mulți 
detenției, exilului și

se gă- 
rasiștilor. 
ai unor

albi

w

O scenă obișnuită pe străzile orașelor sud-africane : forțele de poliție

violenței polițienești. în această si
tuație, diferitele subterfugii aie 
Pretoriei și retușuri „cosmetice" la 
care recurge suit presiunea acțiu
nilor de luptă ale populației ma
joritare și a protestului opiniei pu
blice internaționale trezesc vii 
reacții'.de respingere atit in țară, cit 
și peste hotare. Cu atit mai repro
babilă apare de aceea atitudinea 
unor cercuri oficiale din țări ca 
S.U.A. sau Marea Britanie, care se 
situează pe poziții, în cel mai bun 
caz, ambigue față de regimul apart
heidului și blochează, de fapt, in 
mod constant, adoptarea unor sanc
țiuni ferme și eficiente împotriva 
rasiștilor de la Pretoria, demon- 
strînd cit de falsă și ipocrită este 
așa-zisa lor „preocupare" pentru 
drepturile omului.

Poporul român, întotdeauna ferm 
solidar cu lupta pentru libertate a 
popoarelor, a condamnat £i condam
nă cu cea mai mare vigoare poli
tica de apartheid și discriminare 
rasială. Această poziție consecven
tă iși are originea in insăși esența 
orinduirii noastre socialiste, căreia 
ii sint străine orice forme de opre
siune și discriminare pe baze ra
siale sau etnice, precum și in tra
dițiile multiseculare de bună înțe
legere si conviețuire ale poporului 
nostru. Ea își găsește reflectarea e- 
locventă in Constituția Republicii, ’ 
în documentele partidului și sta
tului nostru, 
avansate de 
și in cadrul 
ternaționale. ... ..... .....................
vitate, in cuvintările rostite și ex
punerile prezentate, in cadrul mul
tiplelor sale intilniri cu șefi de sta
te, conducători de partide, ai miș
cărilor de eliberare sau ai altor 
organizații politice, președintele ța
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
dat și dă expresie solidarității mi
litante și sprijinului constant al 
poporului român față de toate po
poarele ce luptă pentru asigurarea 
dreptului lor inalienabil la autode
terminare, la organizarea unei 
vieți demne, libere de orice dis
criminări. conform voinței si as
pirațiilor lor legitime.

. Cu prilejul „Zilei internaționale 
pentru eliminarea discriminării ra
siale", opinia publică din țara noas
tră iși alătură protestul său vi
guros împotriva tuturor formelor, 
mai noi sau mai vechi, ale rasis
mului, pronunțindu-sp cu hotări- 
re pentru crearea condițiilor care 
să asigure deplina afirmare a drep
turilor la libertate și egalitate 
pentru toți locuitorii planetei.

in multele inițiative 
România la O.N.U. 
altor organizații in- 
In intreaga sa acti-

ÎNGRIJORARE FATA DE RE
CRUDESCENTA GRUPĂRILOR 
NEONAZISTE. Partidul Comunist 
German și-a exprimat îngrijorarea 
față de recrudescența manifestări-

ACORD DE BUNĂ VECINĂTA
TE. Comitetul sudanezo-ugandez 
însărcinat cu reglementarea pro
blemelor de frontieră a ajuns la un 
acord la reuniunea ce a avut loc 
la Kampala. Reprezentantul Ugan- 
dei a scos in evidență spiritul con
structiv al dezbaterilor. încheiate 
cu rezultate pozitive. Președintele 
Ugandei. Yoweri Museveni, a de
clarat că țara sa se pronunță și ac
ționează pentru întronarea unor

relații de bună vecinătate cu Su
dați ul.

UN MILIARD DE ANALFA- 
BEȚI. Referindu-se la prioritățile 
ce stau în fața Organizației Națiu
nilor Unite pentru Educație, Știin
ță și Cultură (U.N.E.S.C.O.). direc
torul general al organizației, Fede
rico Mayor Zaragoza, a afirmat că 
principala problemă o constituie 
lupta împotriva analfabetismului, 
„Există in lume un miliard de 
analfabeți, a declarat el, și trebuie 
evidențiat faptul că lupta împotri
va foametei se află in strinsă le
gătură cu lupta împotriva ignoran
ței".

INTENSIFICAREA MĂSURILOR 
DE CONTROL PE AEROPORTU
RILE BRITANICE. Ministerul 
Transporturilor al Marii Britanii a 
adoptat o serie de măsuri da 
înăsprire a controlului bagajelor 
pe aeroporturile țării, ca urmare a 
prăbușirii, in luna decembrie, a 
unui avion Jumbo al companiei 
Pan-Am, deasupra localității sco
țiene Lockerbie, datorită unui 
atentat cu bombă.

ACȚIUNI ÎMPOTRIVA REBE
LILOR DIN ANGOLA. Forțele ar
mate angoleze au scos din luptă 
în perioada 8—14 martie peste 100 
de rebeli care terorizau populația. 
Totodată, au fost eliberate 227 de 
persoane ținute în captivitate de 
rebeli și capturate însemnate can
tități de arme și muniții.

CONSECINȚE ALE FUMATU
LUI PASIV. Membrii Asociației 
medicale americane consideră fu
matul pasiv la fel de periculos ca

și cel activ. Cei care petrec 2—3 
ore pe zi intr-o încăpere in care 
s-a fumat se supun unui risc de 
patru ori mai mare de a contracta 
o boală canceroasă decit cei care 
evită societatea fumătorilor.

ACCIDENT AVIATIC. Un avion 
militar nord-american de tipul 
„DC-9", de transport, s-a prăbușit 
în apropiere de Carswell (Texas), 
avînd la bord materiale explozive. 
Cei doi piloți au pierit în cursul 
accidentului, a informat un pur
tător de cuvînt al forțelor militare 
aeriene ale S.U.A. Aparatul deco
lase de la baza aeriană din Cars
well, cu destinația Tinker (statul 
Oklahoma).

AVALANȘE DE ZĂPADĂ ȘI 
NOROI. Căldura puternică înregis
trată in ultima perioadă in regiu
nile sudice din Chile a accelerat 
procesul de topire a zăpezilor și 
ghețarilor din Cordilieri. Spre zo
nele de cîmpie au pornit avalanșe 
de zăpadă, torenți de apă și de no
roi, care au distrus citeva așezări 
și au determinat revărsarea lacului 
Beltran. Torenții au antrenat 200 
de milioane de metri cubi de ză
padă, noroi și apă. 35 de persoane 
sint date dispărute.

DEMONSTRAȚIE DE PROTEST. 
La Zurich s-a desfășurat o nouă 
manifestație de protest împotriva 
situației dificile din domeniul lo
cuințelor. Manifestația a avut loc 
in cadrul săptămî.nii de acțiuni ini
țiate sub lozinca „A locul consti
tuie o necesitate vitală".

după cel de-al doilea tur de scrutin
PARIS 20 (Agerpres). — Rezulta

tele celui de-al doilea tur de scru
tin al alegerilor municipale din Fran
ța, desfășurate la 19 martie, consem
nează obținerea de către Partidul 
Socialist și majoritatea prezidențială 
a victoriei in 78 de orașe cu peste 
30 000 de locuitori, față de 66 la scru
tinul anterior. Partidul Comunist 
Francez și-a păstrat controlul în 45 
de primării din mari ot-așe, față de 
53 după alegerile din 1983.

în ce privește opoziția de dreapta, 
aceasta s-a situat pe primul loc la 
Paris și Lyon, Uniunea pentru De
mocrația Franceză (U.D.F.) contro-

lează in prezent 39 de municipalități 
— față de 41 după scrutinul prece
dent. iar Adunarea pentru Republică 
(R.P.R.) a invins în 45 de orașe, față 
de 47 anterior. în opinia observatori
lor. relevă agenția Efe, regresul în
registrat de partidele de dreapta s-a 
datorat in special prezenței Frontu
lui Național, — de extremă dreapta 
—, care și-a menținut candidați! în 
cel de-al doilea tur de scrutin.

Observatorii remarcă, totodată, 
progresul ecologiștilor francezi, care 
și-au sporit prezența in unele mu
nicipalități, consolidîncțu-și pozițiile 
obținute la primul tur de scrutin.

„S.U.A. trebuie să-și schimbe politica
lii America Centrală"

Scrisoare adresată președintelui S.U.A. de personalități 
din numeroase

WASHINGTON 20 (Agerpres). - 
într-o scrisoare adresată președinte
lui S.U.A., George Bush, aproape 600 
de personalități ale vieții culturale 
și artistice din numeroase țări ale lu
mii au cerut . Statelor Unite să-și 
schimbe politica in America Centra
lă, care pină acum a provocat numai 
instabilitate în regiune — informea
ză agenția A.D.N. Subliniind că 
America Centrală are nevoie urgen
tă de libertate care poate fi realizată 
numai pe calea tratativelor și a dia
logului politic, autorii documentului 
cer S.U.A. să angajeze un dialog 
direct cu Nicaragua.

MAREA BRITAN’E

culturale și artistice
țări ale lumii

în cei opt ani 
fost impus, în Nicaragua 29 000 
persoane și-au pierdut viața, 17 900 
au fost rănite, aproape 14 000 de co
pii au rămas orfani, iar economia 
națională a înregistrat enorme daune 
— arată autorii scrisorii.

Printre semnatarii documentului 
se află Gabriel Garcia Marquez (Co-, 
lumbia), laureat al premiului Nobel 
pentru literatură, regizorii italieni 
Michelangelo Antonioni și Bernardo 
Bertolucci, scriitorul mexican Carlos 
Fuentes, poeții Rafael Alberti (Spa
nia) și Alan Ginsberg (S.U.A.).

de război care i-a 
de

reprimind cu brutalitate o demonstrație împotriva politicii de apartheid---------------------- -----Ștefan C1OCHINARU

Protest al sindicatelor împotriva continuării 
denaționalizare

deja o majorare cu 22 la sută a pre
țurilor.

Conducătorii Conferinței britanice 
a sindicatelor — T.U.C. au protestat 
împotriva acestui proiect și au ini
țiat o acțiune de stringere de sem
nături pe o petiție care va fi prezen
tată in Parlament.

măsurilor de
LONDRA 20 (Agerpres). — Guver

nul britanic va continua denaționa- 
lizarea treptată a serviciilor comu
nale de aprovizionare cu apă, a de
clarat premierul Margaret Thatcher 
în cadrul unei reuniuni a Partidului 
Conservator. Societățile care dețin o 
parte din acest sector au anunțat

P. STANCESCU

Accidente rutiere cu... 
arme nucleare

Era in faptul serii. Pe o șosea 
de importanță federală, in apro
piere de localitatea Wiirzburg, un 
autotransportor de rachete al tru
pelor americane staționate in 
R.F.G. s-a ciocnit cu un autoturism 
și s-a răsturnat in șanț. Tinăra 
care conducea autoturismul. in 
virstă de 22 de ani, a decedat pe 
loc. Populația din împrejurimi a 
trăit clipe de groază. ^.Pe bună 
dreptate, căci cele trei rachete 
de tip „HAWK" instalate pe șasiul 
autotransportorului puteau exploda 
in orice moment, ele fiind „pregă
tite de luptă". Din fericire, nu s-a 
declanșat o catastrofă de proporții.

„Transportoare de rachete ale 
armatei S.U.A. — notează agenția 
D.P.A. — au fost in permanență 
implicate, in ultimii ani, in grave 
accidente de circulație pe șoselele 
Republicii Federale. De fiecare 
dată au fost uciși, sau răniți con
ducători auto civili". D>£.A. amin
tește citeva cazuri înumplate in 
ultima perioadă, considerate de ex
tremă gravitate :

— noiembrie 19S2 : la Wald- 
prechtsmeier, in apropiere de Kal- 
sruhe, un vehicul încărcat cu ra
chete americane „Pershing" dera
pează, prăvălindu-se peste o casă 
și un turism. Un civil este ucis pe 
loc, 2 militari sint grav răniți, 1 200 
de cetățeni sint evacuați pină ce 
o unitate specială înlătură cei pes
te 1000 de litri carburant, extrem 
de periculos, conținut în rachete. 
Ulterior s-a constatat că respecti
vul vehicul avea frîna defectă ;

— iunie 1983 : pe autostrada 
Wiirzburg — Fulda, intră, din nou, 
în coliziune un transportor ameri
can de rachete cu un turism. Trei 
rachete antiaeriene „sint împrăș
tiate" pe șosea ;

— iulie 1983 (la numai o lună 
distanță de precedentul eveni
ment) ; un alt autotransportor în
cărcat cu rachete „HAWK" se ros
togolește la Weselberg, in tufișu
rile de pe marginea șoselei ;

— februarie 1989, ciocnire fron
tală a unui camion militar ameri
can cu tin turism la Nudlingen. 
Una din persoane este ucisă pe loc. 
In schimb, după datele furnizate 
de poliție, cele trei rachete 
„HAWK", transportate de camion, 
n-au suferit nici un fel de avarii...

Spre a nu fi acuzate de pasivi
tate față de asemenea grave acci
dente, autoritățile de la Bonn au 
convocat Comisia de apărare a 
Bundestagului. După dezbateri, pe 
care cetățenii alarmați le-au cre
zut temeinice, președintele comisiei, 
Alfred. Biehle, deputat din partea 
Uniunii creștin-sociale, grupare 
membră a coaliției guvernamentale 
vest-germane, a găsit criticabil 
faptul că datele despre starea ar
melor implicate in astfel de eve
nimente care periclitează viața și 
distrug bunurile cetățenilor ajung 
„cu mare întirziere ia cunoștința 
publicului", ceea ce „nu contribuie 
la înlăturarea stărilor de neliniște". 
Cu alte cuvinte, cetățenii sint. în
demnați. să stea in pace, căci ra
chetele încă n-au explodat...

Militanții pentru pace judecă 
însă altfel lucrurile. Ei constată că 
armele omoară chiar fără a fi an
gajate direct in operațiuni militare, 
prin simpla lor manipulare, depo
zitare și acumulare. De aceea, ei 
împărtășesc convingerea că secu
ritatea lor ar fi pe deplin garan
tată numai prin reducerea și înlă
turarea tuturor arsenalelor militare.
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