
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN Ât COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVI 11 Nr. 14 490 Miercuri 22 martie 1989 6 PAGINI - 50 BANI

SUB SEMNUL UNUAȚll WTHE6IIUII PflPDB IM JURUL PARnDBLOI, AL SECRHMUUII SfiU EtNEML
BIMB EXPHESIE HOTlHlHII FERME UE fl ÎNFĂPTUI PBOBRAM&E K DEZVDLTAHE ECMiOMICITSOCIAlA M PATBIEI,
INTR-0 ATMOSFERA DE PUTERNICII ANGAJARE MUNCITOREASCA $1 PROFUND ATAȘAMENT, IERI A ÎNCEPUT

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN JUDEȚUL HUNEDOARA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au început marți, 
21 martie, o vizită de lucru în județul Hunedoara.

VIBRANTE SENTIMENTE DE 
PROFUNDA STIMA Șl PRE
ȚUIRE. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut, In drum spre 
municipiul-reședință al județului 
Hunedoara, o escală la Sibiu.

Locuitorii frumoasei așezări de la 
poalele Cibinului au făcut secre
tarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășei 
Elena Ceaușescu o impresionantă 
primire. Mii de oameni ai muncii de 
cele mai diferite profesii, tineri și 
vîrstnici au venit să salute prezenta 
in județul lor a conducătorului 
partidului și tării, să exprime vi
brantele sentimente pe care toti cei 
ce muncesc și trăiesc în acest 
mănos și Înfloritor tinut româ
nesc le poartă fată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. fată de tovarășa 
Elena Ceaușescu. să exprime ade
ziunea deplină la politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru.

In lntîmplnare au venit tovarășul 
Nicu Ceaușescu. prim-secretar al 
comitetului județean de partid, 
membrii biroului Comitetului jude
țean Sibiu al Partidului Comunist 
Român și membrii comitetului exe
cutiv al consiliului popular jude
țean.

A fost aliniată o gardă de onoa
re șl a fost intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
în semn de aleasă prețuire, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
invitați să guste din tradiționala 
piine și sare. Șoimi al patriei, pio
nieri și uteciștl le-au inmlnat cu 
emoție frumoase buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat tuturor oamenilor muncii 
din municipiul șl din județul Sibiu 
cele mai calde felicitări pentru re
zultatele obținute în acest trimestru. 
Împreună cu urarea de a Încheia 
acest an cu rezultate cit mal buna 
în îndeplinirea prevederilor planu
lui. multă sănătate și fericire.

Cuvintele secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
au fost primite cu îndelungi și pu
ternice aplauze, cu nesfirșite urale 
și ovații. S-a scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !". Vibrantele manifestări 
de profundă stimă și prețuire fată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. fată 
de tovarășa Elena Ceaușescu au 
dat expresie gratitudinii profunde a 
tuturor locuitorilor Sibiului pentru 
transformările Înnoitoare care au 
avut loc în județul Sibiu, ca in În
treaga țară, in anii construcției so

cialiste. cu deosebire In epoca de 
împliniri, fără egal. Inaugurată de 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român. S-a dat și in acest 
fel glas angajamentului comuniști
lor, al tuturor oamenilor muncii de 
a acționa cu hotărîre pentru înde
plinirea integrală a sarcinilor pe 
acest an, pentru înfăptuirea obiecti
velor stabilite în industrie, agricul
tură, In domeniul edilitar-gospodă- 
resc, în toate celelalte sectoare ale 
vieții economice și sociale, de a face 
totul pentru a întimpina cu cele mal 
bune rezultate apropiatele eveni
mente din viata partidului, a Între
gului popor — cea de-a 45-a a- 
niversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul al 
XIV-lea al Partidului Comunist 
Român.

De la Sibiu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au îndreptat la bordul 
elicopterului prezidențial spre mu
nicipiul Deva, prima localitate în
scrisă pe traseul vizitei de lucru în 
județul Hunedoara.

CĂLDUROS BUN VENIT 
IN HUNEDOARA. întâlnirea 
conducătorului partidului șl sta
tului cu energeticienii, cu minerii 
șl slderurgiștii Hunedoarei pri
lejuiește o analiză amplă cu factori 
de răspundere, muncitori sl specia
liști. cu reprezentanți al organelor 
locale de partid si de stat, a căilor 
Si direcțiilor de acțiune prin care 
județul să-șl Îndeplinească. în con
diții de înaltă calitate și eficiență, 
sarcinile deosebite ce-i revin, pentru 
a aduce astfel o contribuție tot mai 
mare, pe măsura puternicului său 
potential tehnic sl uman, la crește
rea producției da cărbune, energie 
electrică si de metal a tării, potrivit 
planurilor sl programelor prioritara 
stabilite In aceste domenii.

Importantele orientări si Indicații 
cuprinse in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta con
sfătuire de lucru pe probleme eco
nomice da la C.C. al P.C.R. au de
terminat si in județul Hunedoara o 
largă mobilizare a colectivelor de 
muncă. In vederea realizării exem
plare a prevederilor de plan pe tri
mestrul I sl pe Întregul an 1989. a 
obiectivelor actualului cincinal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
întimpinati de cel ce trăiesc si mun
cesc In această parte a tării cu in
tensă bucurie, cu multă căldură sl 
însuflețire. Intr-o emoționantă u- 
nitate de cuget și simțire, ei 
și-au reafirmat sentimentele de 
profundă stimă, prețuire și re

cunoștință față de secretarul ge
neral al partidului pentru grija 
statornică și sprijinul permanent 
acordat dezvoltării economlco-socia- 
le a județului Hunedoara, pentru 
neobosita activitate consacrată, cu 
dăruire și înflăcărat patriotism, 
progresului multilateral al tării.

Aceste alese simțăminte și-au gă
sit expresie In primirea entuziastă 
făcută tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu încă 
din primele momente ale vizitei. La 
sosire, care a avut loc pe stadionul 
din municipiul Deva, erau prezențl 
mii și mii de mineri, siderurgiști. 
energeticienl, constructori, țărani 
cooperatori, alti oameni ai muncii 
din localitate și din așezările Înve
cinate.,

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-a fost 

adresat. în- numele tuturor locuito
rilor județului.* un călduros bun ve
nit de către primul-secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R.. tovarășul' Ion Popa.

O formație alcătuită din ostași ai 
forțelor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei a prezentat 
onorul. A fost intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste România.

După datină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost lntlmpinati cu 
pline si sare. Grupuri de pionieri 
și șoimi ai patriei, tineri și tinere 
au oferit buchete de flori.

Secretarul general al partidului 
este însoțit în această vizită de 
tovarășii £!mil Bobu, Ion Dincă, 
Silviu Curticeanu.

ASTĂZI, LA POSTURILE 
DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE

Cu prilejul vizitei de 
lucru pe care tovarățu' 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu o efectuează in 
județul Hunedoara, astăzi în 
municipiul Petroșani va avea 
loc o adunare populară, pe 
care posturile de radio și te
leviziune o vor transmite direc' 
în jurul orei 11,30.

în aplauzele și uralele mulțimii, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au Îndreptat, 
intr-o mașină deschisă, spre 
ÎNTREPRINDEREA electro- 
CENTRALE DEVA.

în drum spre această’ importantă 
unitate energetică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați, cu toată 
căldura inimii, de numeroși cetățeni 
ai orașului-reședință de județ, ai lo
calităților apropiate.

La întreprinderea electrocentrale 
au venit in întîmpinare Petre Flutu
re, ministrul energiei electrice, alte 
cadre de conducere și specialiști. 
Sute de muncitori și muncitoare din 
această mare unitate energetică au
(Continuare în pag. a IlI-a)

Pentru obținerea 
unor recolte superioare 

in acest an,
Ritmul însămînțărilor — 

intensificat în toate zonele țării
De pe frontul Însămînțărilor ne 

sosesc vești imbucurătoare. Pînă in 
seara zilei de 20 mariie, potrivit da
telor furnizate de Ministerul Agri
culturii, au fost insămințate un mi
lion de hectare cu diferite culturi, 
reprezentând 19 la sută din totalul 
suprafeței destinate culturilor agri
cole de primăvară. Referindu-ne, în 
primul rind, la cele din prima ur
gență trebuie remarcat faptul că s-a 
încheiat semănatul mazării pentru 
boabe pe întreaga suprafață de 
100 000 hectare și a inului pentru 
ulei pe 78 000 hectare. La ovăz, a- 
ceastă lucrare s-a efectuat în pro
porție de 86 la sută, la orzoaică — 
60 la sută. De menționat că acum 
se lucrează intens la semănatul sfe
clei de zahăr, lucrare efectuată pină 
luni seara pe 67 la sută din supra
fața stabilită a se cultiva în acest 
an. a inului pentru fibră — realizat 
pe 26 Ia sută, precum și a culturi
lor furajere — pe 59 la sută din su
prafețele prevăzute.

Rezultatele bune la însămințări și 
la efectuarea altor lucrări de sezon 
se datorează, desigur, sosirii mai de 
timpuriu în acest an a primăverii și 
condițiilor bune de lucru din cîmp. 
însă elementul hotărîtor l-a consti
tuit munca oamenilor — mecaniza
tori, cooperatori, alti lucrători din a- 
gricultură. în lumina sarcinilor și 
exigentelor subliniate de conducerea 
partidului privind efectuarea în ter
mene scurte și de bună calitate a 
lucrărilor agricole, organele și orga
nizațiile de partid, organele agrico
le. conducerile unităților agricole de 
producție au asigurat, aproape peste 
tot, o bună organizare a muncii în 
cîmp, ceea ce a permis folosirea In
tensă a utilajelor și a timpului bun 
de lucru. Rezultatele obținute pînă 
acum la semănat constituie cea mal 
bună dovadă a modului responsabil 
in care s-a muncit și se muncește 
in majoritatea unităților agricole în 
actuala campanie.

Chiar dacă realizările la semănat 
sint mai bune decît in alti ani. rit
mul lucrărilor trebuie să sporească 
și mai mult, deoarece de acum îna
inte va trebui să fie efectuat cel 
mai mare volum de muncă la pre
gătirea terenului și semănat. Este 
de ajuns să amintim că mai sint de 
însămîntat peste patru milioane hec
tare. întrucit de ieri primăvara a 
început și din punct de vedere as
tronomic. există toate condițiile ca 
timpul să se Încălzească și mal 
mult, ceea ce impune ca lucrările 
de sezon să fie intensificate. Care 
sint prioritățile acestor zile ? Desi
gur, pe prim plan se situează lnsă- 
mînțarea sfeclei de zahăr, plantă 
tehnică de mare însemnătate pentru 
economia țării. După cum se știe, 
semănatul constituie una din cele

EXPORTUL - EXEMPLAR ÎNDEPLINIT
TIMIȘOARA

Colectivul întreprinderii de apa
rate electrice de măsurat — 
I.A.E.M. Timișoara, unitate re
prezentativă a industriei electro
tehnice și electronice, raportează 
îndeplinirea cu două săptămîni 
mai devreme a planului de export 
pe primul trimestru al anului. în 
condițiile în care sarcinile la acest 
indicator prioritar al activității 
productive înregistrează o creștere 
de peste 15 la sută fată de anul 
trecut. La baza acestui rezultat da 
prestigiu se află acțiunile și mă
surile politico-organizatorice si 
tehnico-economice întreprinse de 
organizația de partid șl consiliul 
oamenilor muncii privind Înnoirea 
și diversificarea producției, spe
cializarea unor sectoare, secții sl 
formații de lucru pentru activita
tea de export, adaptarea operati
vă a fabricației la cerințele si exi
gențele pieței externe, Întărirea 
ordinii șt disciplinei la fiecare loc 
de muncă. Creșterea continuă a 
volumului exportului realizat de 
această unitate se datorează, in 
principal, realizării de contoare 
mono și trifazate, aparate indica
toare de tablou, precum și de linii 
tehnologice pentru fabricarea unor 
asemenea produse cu parametri 
tehnico-economici superiori. Urma
re firească a înnoirii permanente a 
gamei sortimentale, ponderea pro

mal pretențioase lucrări din tehno
logia de cultivare a sfeclei de za
hăr, care are rol determinant in ob
ținerea unor recolte mari la hectar. 
Potrivit normelor tehnice stabilite, 
lucrarea trebuie să se efectueze pri
măvara, cit mai de timpuriu, cînd 
temperatura solului la adincimea de 
încorporare a seminței a ajuns la
4—5 grade, iar terenul este zvintat, 
cerințe îndeplinite in toate zonele 
unde se cultivă această valoroasă 
plantă tehnică. De altfel. în unele 
județe — Ialomița, Giurgiu, -Timiș, 
Buzău. Prahova. Dîmbovița, precum 
și în sectorul agricol Ilfov — aceas
tă lucrare s-a încheiat, iar în alte
le — Călărași, Constanta, Teleor
man, Olt, Mehedinți — este pe ter
minate. Trebuie acționat cu hotări- 
re — condițiile naturale permit a- 
cest lucru — ca însămîntarea sfe
clei de zahăr să se încheie repede 
și în județele situate în jumătatea 
de nord a tării, aceasta fiind de na
tură să asigure o răsărire rapidă șl 
o creștere uniformă a plantelor, 
evitindu-se atacul de boli și dăună
tori specifici primelor faze de ve
getație, cit și dezvoltarea buruieni
lor. De asemenea, în aceste zile 
trebuie să se intensifice insămlnța- 
rea inului pentru fibră, respectin- 
du-se cu cea mal mare strictețe ce
rința ca terenul să fie mărunțit șl 
nivelat, astfel incit sămînta să în
colțească în totalitate — condiție 
hotărîtoare pentru realizarea densi
tății optime prevăzute.

Prioritate trebuie acordată acum 
lnsămînțării florii-soareluL Potrivit 
tehnologiei, această lucrare se efec
tuează atunci cînd in sol tempera
tura. măsurată la ora 7 dimineața, 
nu scade cîteva zile sub 6 grade. Or, 
in multe zone această condiție este 
Îndeplinită, ceea ce a determinat pe 
specialiști să ia măsuri în vederea 
Intensificării lucrărilor. Ne desparte 
puțin timp de momentul Începerii 
lnsămînțării porumbului și soiei, 
culturi care dețin cea mai mare 
pondere în ansamblul culturilor de 
primăvară. Pentru obținerea de re
colte mari, important este ca toate 
terenurile destinate acestei plante 
să fie pregătite din timp, asigurin- 
du-se un pat germinativ corespun
zător normelor prevăzuta în tehnologii.

întrucit Intrăm intr-o perioadă de 
vlrf a campaniei agricole de pri
măvară, organele și organizațiile de 
partid au datoria ca, o dată cu mo
bilizarea puternică a tuturor oame
nilor muncii din agricultură la in
tensificarea semănatului, să desfă
șoare o intensă muncă politică și 
educativă pentru a Întări răspunde
rea fiecăruia față de calitatea lucră
rilor, fată de recolta acestui an.

duselor noi și modernizate a ajuns 
in prezent la peste 70 la sută din 
totalul producției. Avansul de timp 
ciștigat va permite muncitorilor si 
specialiștilor de aici să rea
lizeze si să livreze în devans par
tenerilor externi, la cererea aces
tora. pînă la finele acestui tri
mestru. produse in valoare de pes
te 20 milioane lei.

BOTOȘANI
Continulnd bunele rezultate obți

nute în anul trecut, cînd și-au în
deplinit și depășit planul la export, 
oamenii muncii de la întreprinde
rea de sticlărie și porțelan Dorohol 
au Înregistrat, în perioada care a 
trecut de la începutul anului, re
zultate remarcabile in acest dome
niu, onorîndu-și contractele Înche
iate cu partenerii externi și realT- 
zînd producții suplimentare de 
export, concretizate intr-o șorti- 
mentație diversă de articole de sti
clărie și porțelan pentru menaj. 
Printre unitățile botoșănene preo
cupate de onorarea in termen șl 
chiar in devans a comenzilor la 
export sint și întreprinderile de 
industrie ușoară. Pină la această 
dată, colectivele de la „Integrata 
de in" și întreprinderea de confec
ții Botoșani au livrat la export su
plimentar pentru partenerii externi 
produse în valoare de peste 9 mi
lioane lei.
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ÎNSĂMlNȚĂRILE—pe un front larg, 

la un nivel agrotehnic ridicat!

sibiu ; Exigență maximă față 
de calitatea lucrărilor

STIL Șl METODE DE MUNCĂ ALE ORGANELOR Șl , ORGANIZAȚIILOR DE PARTID 

INTR-UN PROCES DE PERFECȚIONARE CONTINUU

Programul de măsuri bine fundamentat 
premisă sigură a rezultatelor bune

Precipitațiile neuniforme căzute 
aproape zilnic au influențat mult 
ritmul lucrărilor agricole din actua
la campanie de însămînțări din ju
dețul Sibiu. Cu toate acestea, or
ganizarea bună a muncii în toa
te unitățile a condus, pină a- 
cum, la incheierea semănatului la 
orzoaica de primăvară și mazăre 
pentru boabe, in prezent toate for
țele materiale și umane fiind con
centrate la semănatul plantelor de 
nutreț și plantarea cartofilor. îm
bunătățirea vremii in ultima peri
oadă a permis intensificarea ritmu
lui la insămințat, ceea ce s-a sol
dat cu recuperarea substanțială a 
rămînerilor în urmă și cu Încadra
rea în termenele planificate.

„Avem încă de efectuat un vo
lum mare de lucrări care trebuie 
realizat într-un timp scurt — ne 
spune tovarășul Iosif Tutulea, di
rectorul general al direcției agricole 
județene. In circumstanțele date, e- 
sențială este organizarea temeinică 
a activității. In acest scop, comite
tul executiv al consiliului popular 
județean a emis o decizie, în care 
s-au stabilit vitezele zilnice de lu
cru, perioadele optime ale princi
palelor lucrări, organizarea și des
fășurarea in cele mai bune condiții 
a tuturor acțiunilor și lucrărilor din 
campanie. La rîndul lor, consiliile 
populare comunale și consiliile de 
conducere din unitățile agricole au 
organizat temeinic munca, aceasta 
vizind concentrarea și dirijarea ju
dicioasă a forțelor pe fiecare ope
rație, astfel incit fiecare mecaniza
tor să cunoască sarcinile ce îi revin, 
inclusiv volumul lucrărilor ce tre
buie efectuat, pe ore și zile. In fe
lul acesta întărim și autocontrolul 
fiecăruia pentru munca prestată. Tot 
în acest scop, direcția județeană a- 
gricolă a editat și difuzat in toate 
unitățile agricole un îndrumar teh
nic, detaliat pe specificul fiecărei 
lucrări și al fiecărei culturi, cu 
scopul de a asigura respectarea în
tocmai a tuturor tehnologiilor".

De altfel, de temeinicia acestei ri
gori în organizarea muncii ne-am 
convins în raidul nostru efectuat în 
două consilii agroindustriale. In 
consiliul agroindustrial Axente Se
ver, stadiul lucrărilor, față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut, este 
în avans cu două săptămini. „Acest 
avans înregistrat — explică tovară
șul Leonid Cazan, inginerul-șef al 
consiliului — ne permite să asigu
răm o calitate superioară fiecărei lu
crări și să respectăm întocmai teh
nologiile. De două sau trei ori pe 
zi, specialiștii din unitățile noastre 
urmăresc gradul de umiditate al so
lului și stabilesc prioritățile. Au fost 
numeroase cazurile în care am in- 
tiM-eti mașinile în cîmp la orele 
16,Șil7, conștienți fiind de faptul 
că orice oră cîștigată se va regăsi 
in producțiile din toamnă. Cuvintul

Dimineața, cînd Încă nu s-a lumi- 
rnat de ziuă, pe ulițele satelor, fe
mei și bărbați se îndreaptă, lumi- 
nindu-și calea cu felinare sau lan
terne, spre fermele zootehnice. Sint' 
îngrijitorii, al căror program de 
lucru incepe în orice anotimp, fie 
ger sau zăpadă, ploaie sau furtună, 
zi de zi, la aceeași oră : cinci. La 
aceeași oră trebuie să fie prezenți 
în ferme și specialiștii. E o muncă 
grea care cere efort, pricepere și 
dragoste de animale. Cum vom ve
dea in rîndurile de față, unii înțe
leg că este necesar și folositor pen
tru ei. pentru unitate și pentru țară 
să-și facă datoria, așa cum cere 
această meserie, alții nu. Iar dife
rentele de producție între fermele 
aflate în discuție — in cazul de față 
Siliștea și Gropeni din județul Brăi
la — sint de la dublu Ia simplu. Ar 
mai fi de spus că și cei cu produc
ții mari nu sint mulțumiți și se 
străduiesc să dea peste plan cîteva 
sute de hectolitri de lapte în acest 
an, in timp ce acei cărora nu le 
place munca încearcă prin fel de 
fel de mijloace să-și justifice inac
tivitatea. Dar să dăm cuvintul fap
telor.

Cooperativa agricolă Siliștea. Ora 
cinci dimineața. împreună cu un 
specialist de la Inspectoratul sani
tar veterinar județean pornim din 
grajd in grajd. Este ora curățeniei. 
Peste tot intră în funcțiune furcile 
și lopetile. Sint curățate ieslele și 
adăpătorlle, se schimbă așternutul, 
încărcat în căruțe, gunoiul este dus 
Ia platformă. Totul a durat 30 de 
minute. Sint aduse apoi gălețile. 
Unele pentru toaleta animalelor 
dinaintea mulsului, altele pentru 
lapte. O precizare : toate au fost 
bine spălate și opărite de cu seară. 
La capătul grajdului, oamenii se 
pregăteau pentru muls. Discutăm cu 
tovarășul Ion Buzea, primarul comu
nei. de serviciu in acea zi pe fermă, 
și ne interesăm de prezenta la pro
gram. „Toți, absolut toți Îngrijitorii, 
specialiștii și tehnicienii au venit la 
ora stabilită". De aceea și progra
mul decurge normal. Se face ora 5 
și 30 de minute. Îngrijitorii în hala
te albe curate Încep mulsul. La ma
ternitate ne lptllnim cu medicul de 
circumscripție. Elena Bugheanu. 
Tocmai încheiase controlul de dimi
neață șl, după noaptea de serviciu 
petrecută în fermă, dădea ultimele 
indicații tehnicienilor pentru trata
mentele ce urmau să Ie efectueze în 
cursul zilei. înțelegem că a fost ne
voie de prezenta medicului în 
timpul nopții deoarece unele ani
male urmau să fete, iar altele aveau 
nevoie de Îngrijire medicală. Munca 
In fermă se desfășoară in continuare 
după program. La ora 6,30 se dă pri
mul tain al zilei : fin de lucernă și 
paie tocate in amestec cu borhot 
provenit de Ia fabrica de bere (furaj 
preparat cu 24 de ore Înainte, așa 
cum cere tehnologia) și siloz. înso
țitorul nostru compară rația de fu
raje cu cea prevăzută în program. 
Corespunde calitativ și cantitativ. 
Bună îngrijire, furajare corespunză
toare, disciplină. Iată că nu întîm- 
plător in această unitate producțiile 
cresc continuu : 1987 — 1 800 litri
de la o vacă pe an. 1988 — 2 350, 
iar in 1989, cooperatorii de aici 
și-au propus să depășească 2 500 
litri. Iar rezultatele pe primele două 
luni, precum și baza materială de 
care dispun dau garanția că așa vor 
sta lucrurile. La fel a evoluat și na
talitatea. Cit privește- furajele, deși 
n-a fost un an prea favorabil, fer
ma dispune la ora actuală de fin. 

nostru de ordine a fost concentra
rea și regruparea rapidă a forțelor 
in punctele de maximă solicitare, în 
funcție de specificul terenului. Mij
loacele mecanice din cadrul coope
rativei agricole Soroștin, unde te
renurile sint mult mai grele și păs
trează mai mult umiditatea, le-am 
repartizat în unitățile din Micăsasa, 
Axente Sever și Valea Viilor. Cînd 
vom încheia aici, vom transfera toa
te forțele mecanice la Soroștin, unde 
în două zile bune de lucru vom fi
naliza toate lucrările".

In consiliul agroindustrial Avrig, de 
pe Valea Oltului este specifică cul
tura cartofului. In această primă
vară, aici vor fi plantate 1 000 hec
tare cu cartofi, ceea ce reprezintă 
un sfert din suprafața alocată aces
tei culturi pe ansamblul județu
lui. „întreaga suprafață destinată 
culturii cartofului — explică loan 
Cucu, președintele consiliului agro
industrial — a fost fertilizată cu în
grășăminte naturale. Am acordat o 
atenție deosebită calității fiecărei lu
crări. Patul germinativ este pregă
tit foarte bine. După cum puteți con
stata, la capetele tarlalelor și pe 
rînduri, membrii cooperatori corec
tează biloanele și încorporează in sol 
tuberculii rămași neacoperiți cu pă- 
mint. Modul in care am pregătit să- 
mința, terenul și atenția deosebită 
pe care o acordăm plantării ne dau 
garanții că vom obține produc
ții medii de 31 000—35 000 kg la hec
tar. Certitudinea aceasta ne este în
temeiată pe faptul că în anii an
teriori am obținut asemenea produc
ții, e adevărat, pe suprafețe restrin- 
se. Anul acesta, vom generaliza ex
periența acumulată și vom face tot 
ceea ce este necesar pentru ca pro- 
ducțiile-record să devină producții 
curente. Modul in care ne-am or
ganizat activitatea în fiecare unita
te ne va permite să încheiem a- 
ceastă importantă lucrare într-o 
săptămină".

Desigur, în toate unitățile din ju
deț există încă suficiente rezerve 
pentru ca ritmul lucrărilor agricole 
să crească și mai mult. Condițiile 
asigurate prin buna organizare a 
muncii, cit și timpul favorabil in
stalat in ultimele zile vor conduce 
la scurtarea perioadei afectate cam
paniei de însămințări. Dar această 
grabă nu va afecta cu nimic a- 
sigurarea unei Înalte calități a fie
cărei lucrări. In acest scop, orga
nizațiile de partid din unită
țile agricole mobilizează toate for
țele umane și materiale existente la 
sate pentru ca lucrările să fie exe
cutate cu responsabilitate și exi
gență maximă, folosindu-se fie
care oră bună de lucru în cîmp — 
garanție pentru asigurarea unor 
producții agricole mari, sigure și sta
bile.

Ion Onuc NEMEȘ
corespondentul „Scinteii*

siloz și grosiere, prin care să se 
asigure pentru fiecare vacă cu lapte 
cel puțin 9 unități nutritive zilnic, 
iar vițelelor pentru înlocuire, rații 
corespunzătoare. In concluzie, pu
tem spune că Ia ferma zootehnică 
de la Siliștea încă nu este ce ar 
trebui să fie, dar un lucru e clar : 
progresul ferm spre care se îndreap
tă activitatea fermei nu lasă loc Ia 
nici un dubiu.

Din punct de vedere al dotării, al 
efectivului și numărului îngrijitori

ZOOTEHNIA 
-sprijinită cu fapta

Fața în fața doua cooperative 
agricole din județul Brâila

lor. al suprafeței bazei furajere, 
ferma zootehnică a cooperativei a- 
gricole din comuna Gropeni nu se 
deosebește cu nimic de cea de la 
Siliștea. Ba, în ce privește cadrele, 
este chiar favorizată. Doi ingineri 
zootehniști, medicul veterinar de la 
circumscripția comunală și opt teh
nicieni se ocupă de această fermă. 
De ce totuși rezultatele sint slabe, 
adică numai 1200 de litri de lapte 
în medie de la o vacă pe anul 1988, 
față de 2 300, cit a fost in plan, si
tuație ce se menține și în acest an? 
Pentru a afla răspuns la această în
trebare, să vedem mai întli cum se 
fac îngrijirea și furajarea anima
lelor.

De cum am pătruns în primul 
grajd observăm că nimic din ce era 
stabilit în program nu corespundea 
cu ce se făcea efectiv. S-ar putea 
spune că, inverslnd ordinea lucrări
lor, n-ar fi o greșeală prea mare. 
Realitatea demonstrează că este ca 
și cînd ai pune căruța înaintea cai
lor. Să se înceapă mulsul Înainte 
de a se face curățenie este strict 
interzis de regulile de igienă, după 
cum este știut că tainul de tărîțe 
dat dimineața înaintea mulsului este 
mai bine valorificat de animale 
declt dacă se dă seara, așa cum sa 
procedează aici. De altfel, fiecare 
îngrijitor face programul cum îl 
taie capul: cei mai multi Încep cu 
mulsul, alții aruncă niște paie in 
iesle în chip de furaje și doar citlva 
respectă ordinea lucrărilor. Tot la 
capitolul curățenie mai notăm lipsa 
halatelor (a fost merceologul la 
Brăila și n-a găsit ! — ni se spune), 
ca și cînd nu se puteau confecționa 
pe plan local. Să vedem și cum se 
face furajarea. La același grajd, 
unii Îngrijitori aduseseră pale neto
cate, alții coceni, alții siloz. Despre 
fîn nici vorbă. De la șeful fermei 
aflăm că rația zilnică pentru o vacă 
cu lapte este de 5 kg paie șl 20 kg 
siloz, ceea ce ar însemna aproape 
5 unități nutritive. Prea puțin pen
tru a se obține producția planifi
cată !

Suficiente motive pentru a angaja 
o discuție cu cadrele din conducerea 
fermei. Se aflau la ora 5 dimineața

ialomița : Activitate intensă 
pentru menținerea avansului 

cîștigat
în acest an, grădinarii ialomițeni 

trebuie să producă și să livreze la 
fondul de stat 400 000 tone legume, 
din care 28 000 tone legume timpu
rii și extratimpurii. Cum se acțio
nează acum in vederea îndeplinirii 
acestor sarcini ? Consemnăm răs
punsurile primite de la mai mulți 
factori cu atribuții și responsabili
tăți directe în acest sector referi
toare la modul cum se muncește 
acum în legumicultura și cum este 
preluată și generalizată experiența 
dobîndită de unitățile fruntașe.

Tovarășul Alexandru Moldovan, 
directorul Trustului horticol Ialomița, 
ne spune că legumicultura județului 
este concentrată acum in patru zone, 
cu bazine specializate in funcție de 
tradiție și experiență : Urziceni — 
pentru ardei, vinete, tomate, rădă- 
cinoase, pentru aprovizionarea Capi
talei și pentru export ; Grivița și 
Miloșești — pentru tomate timpurii ; 
Fetești — pentru producția de legu
me destinate industrializării, în timp 
ce bazinul din zona Slobozia are in 
principal sarcina să asigure apro
vizionarea municipiului reședință de 
județ cu întreaga gamă de legume. 
Ce se face acum în grădini pen
tru realizarea producției ?

Fertilizarea cu îngrășăminte orga
nice. Pină acum s-au administrat 
25 000 tone de mraniță, . cantitate 
transportată in majoritatea cazurilor 
cu atelajele. Din păcate, cantități 
foarte mari de asemenea îngrășă- 
mînt natural se află netransportate 
în cooperativele agricole Grivita și 
Amara. Fertilizarea cu mraniță a 
suprafețelor destinate legumelor 
este o acțiune deosebit de impor
tantă pentru realizarea cantitativă 
și calitativă a producțiilor. De a- 
ceea, unitățile trebuie să facă efor
turi cit mai mari pentru procurarea 
carburanților necesari în așa fel in
cit lucrarea să fie realizată pe toate 
solele in următoarele zile.

Producerea răsadurilor și însămin- 
țările. Pentru producerea celor a- 
proximativ 300 000 000 fire de răsa
duri s-au amenajat 75 hectare Spații 
pentru răsadnițe. De asemenea, în
treaga cantitate de folie recuperată 
s-a folosit la răsadnițe. Ia izolarea 
serelor și Invelirea tunelelor nece
sare producerii răsadului. La mijlocul 
lunii martie erau repicate în totalita
te răsadurile de varză timpurie, de co
nopidă. Totodată, a început repica- 
rea la cuburi nutritive a celor 34 
milioane fire de răsaduri de tomate 
timpurii și sint semănate cele 132 
milioane fire pentru înființarea cul
turilor de ardei.

Profitind de condițiile climatice 
bune, legumicultorii au terminat de 
plantat varza timpurie pe întreaga

In sectorul zootehnic inginerul Stan 
Mallnchi, șeful fermei, și Petre 
Done, ajutor de șef de fermă. Mai 
veniseră în control Ionel Lambri- 
noc, secretar adjunct al comitetului 
comunal de partid, și Soare Marin, 
contabil-șef al cooperativei. Dădu
seră o raită prin grajduri și s-au 
întors după citeva minute la birou. 
După scurta lor vizită, pentru că 
această plimbare numai control nu 
se numește, lucrurile au continuat 
așa cum am relatat mai sus. 11 in- 

trebăm pe contabilul-șef al coope
rativei, care ține locul președinte
lui plecat la școală : „Ce ați con
statat in urma controlului ?“ „Ce 
ați văzut și dumneavoastră. Noi le 
spunem mereu, dar nu ne ascultă. 
Așa s-au învățat". Firește că n-a- 
vem nici un motiv să facem ob
servații critica referitor la prezenta 
la program a celor ce se aflau în 
fermă. Dar e oare de ajuns să fii 
prezent intr-o fermă și să te mul
țumești cu constatări și observații 
făcute în fugă, pentru ca apoi să te 
plingi că nu te ascultă nimeni ? Ne- 
schimbindu-se nimic în urma aces
tui „control", înseamnă că cei patru 
s-au sculat degeaba cu noaptea in 
cap. „Așa s-au învățat" — spunea 
contabilul-șef. Să nu fi auzit oare 
acesta de vechea zicală care spune : 
„Orice învăț (rău, firește !) are și 
dezvăț ?" Dar cine s-o aplice aici ? 
Spuneam mal sus că de zootehnia 
din comuna Gropeni se ocupă 11 
specialiști și tehnicieni. Deci ar fi 
destul. Despre doi am discutat. Erau 
la post, și altceva în plus nu se 
poate spune că făceau. Unde erau 
însă ceilalți ?

Potrivit programului, inginera Tu- 
dorita Roibu, șefa fermei de furaje, 
era de serviciu la ferma zootehnică 
de Ia ora 5 dimineața. Aceasta pe 
hîrtie, întrucit n-a venit la program. 
După Îndelungi căutări a fost găsită 
in comună și ne-a răspuns cu seni
nătate că... nu știa că este de ser
viciu. Desigur, după acest răspuns, 
discuția nu mai putea continua pe 
această temă. întrucit este șefa fer
mei de furaje, deci se ocupă direct 
de organizarea producerii furajelor, 
de conservarea, păstrarea și adminis
trarea lor — am vrut să aflăm de la 
ea care anume sint cauzele deficitului 
mare de nutrețuri. „Stat un simplu șef 
de fermă — ne spune. Să fie întrebată 
conducerea cooperativei de ce nu 
avem furaje. Cu o căruță și cîtiva 
oameni nu se pot face furaje pen
tru atîtea animale. N-am avut cu ce 
recolta fînul. n-am avut cu ce-1 
transporta". Ascultînd-o, oricine nu 
cunoaște dotarea unității și a secției 
de mecanizare, ar putea să-i dea 
crezare. Care este totuși realitatea? 

suprafață de 60 hectare și de semă
nat rhazărea de grădină pe 1 600 hec
tare. De asemenea, s-a terminat 
plantarea cartofilor timpurii, iar din 
cele 3 100 hectare prevăzute cu car
tofi de toamnă s-au plantat 1240 
hectare. In prezent se recoltează si 
s-au livrat 300 tone spanac, impor
tante cantităti de salată si ceapă 
verde.

Organizarea muncii. Experiența a 
numeroase unități a arătat că apli
carea corectă a acordului global in
fluențează în mod hotărîtor nivelul 
producțiilor. La ferma de legume de 
la C.A.P. Miloșești se constată un 
adevărat reviriment în ce privește 
munca în legumicultura. In discu
țiile purtate cu cooperatorii, aceștia 
și-au exprimat hotărîrea de a obține 
în acest an cele mai mari produc
ții de legume, fiind stimulați din 
plin de măsura adoptată privind 
mărirea cantității prevăzute pentru 
retribuirea în natură, care acum a 
ajuns la 30 la sută din recoltă. De 
altfel, mulți cooperatori făceau o so
coteală cit se poate de simplă : dacă 
anul trecut au realizat cîștiguri în
tre 25 000—30 000 lei, în 1989 vor a- 
junge la 40 000—45 000 lei in condițiile 
realizării producțiilor planificate. Așa 
cum a reieșit din discuția purtată cu 
tovarășul Gheorghe Mihai, președin
tele unității, și șeful de fermă, Vio
rel Neacșu, și după cum arti văzut 
la fața locului, cele 150 de brațe 
active munceau cu deosebită dăruire 
la realizarea lucrărilor de sezon din 
grădină.

Cooperativa agricolă din Maia a 
fost distinsă, pentru producțiile ob
ținute, cu înaltul titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare". Aici, peste 
400 de cooperatori pregăteau tere
nul pentru plantarea verzei timpu
rii la tunele și în cîmp. Președintele 
unității, tovarășul Stancu Rădu- 
canu. remarca : „în acest an, prin 
schimbarea suprafețelor destinate 
grădinii, am reușit să realizăm 
asolamentul așa cum o cere teh
nologia. Am organizat munca in 
acord global, astfel că șl în această 
primăvară răsadul necesar se reali
zează acasă la fiecare cooperator".

In județul Ialomița, trustul horti
culturii. Împreună cu Întreprinderea 
de legume și fructe au datoria să 
îndrume și să controleze în conti
nuare întreaga activitate, să urmă
rească cu exigență modul in care se 
respectă structurile de plan, soiurile 
și tehnologiile, ajutînd totodată , la 
aprovizionarea unităților producă
toare cu materialele Necesare.

' ' Mlhal VIȘOIU
corespondentul „Scinteii*

Secția de mecanizare dispune de o 
combină autopropulsată de recoltat 
furaje numai pentru ferma din 
Gropeni, care se află în permanență 
in incinta fermei. Am văzut-o și 
noi. Era pregătită să fie scoasă în 
cîmp. Mai aflăm că aceeași secție 
de mecanizare are 24 de remorci, 
bună parte din acestea fiind prevă
zute cu tot ce trebuie pentru trans
portul furajelor de volum. Fapt este 
că discutînd de producerea furaje
lor nu se poate vorbi de o orientare 
cit de cit clară. Din 110 hectare cu 
lucernă. cite sint in plan pentru 
acest an, 70 sint în anul I (deci mai 
mult de o coasă nu se poate spera 
de aici), iar 31 — neînsămintate 
pentru că unitatea nu și-a produs 
sămință. „Ne-am trezit la un mo
ment dat că lucerniera e imbătrtai- 
tă — recunoaște primarul comunei. 
Ion Iordache. Nu mai dădea roade 
și a trebuit să o întoarcem". Da, e 
bine că s-au trezit oamenii, e bine 
că s-a acționat. Dar de ce așa tîr- 
ziu și de ce primarul, care are su
medenie de obligații și griji, să răs
pundă și de furaje? Doar șefa fer
mei, anume angajată și plătită, con
ducerea cooperativei, care știu foar
te bine ceea ce știe orice țăran că o 
lucernieră nu ține o viată și că In 
fiecare an a cincea parte trebuie 
întoarsă și retasămînțată, de ce nu 
eu întreprins nimic ?

Discuția cu medicul veterinar de 
circumscripție, Gheorghe Anghel, a 
fost bogată în informații, avtad ca
racter mai mult constatativ și lip
sind implicarea, participarea efecti
vă la viața fermei. In primul rtad, 
prezenta la program ta circumscrip
ție (aflată chiar lingă fermă) lasă 
de dorit. Venise la ora 7,45, deși 
programul începea la ora 6. Chiar 
din modul în care vorbea, folosind 
mereu persoana a treia și aducînd 
ca argumente tot felul de buletine 
de analiză — „Nu s-au ocupat de 
selecție și nici de producerea fura
jelor. Au juntaci de patru ani (la 
această vîrstă, în alte ferme anima
lele au ajuns la a, doua lactație și 
aceasta, in bună măsură, cu spriji
nul medicului veterinar), nu îngri
jesc animalele" — te fac să te în
trebi de ce întotdeauna „ei", adică 
alții, sint cei care n-au făcut și n-au 
dres și nu „noi", adică cei care au 
obligații precise prevăzute în regle
mentări. Mărturisim că am fi dorit 
să ne spună ceva și despre neajun
surile serioase din activitatea dum
nealui, a celor pe care îi are în 
subordine. Șl aceasta pentru că tot 
din personalul circumscripției face 
parte și tehnicianul veterinar Gheor
ghe Guru, care, potrivit programu
lui, trebuia să fie de serviciu in 
fermă in timpul nopții, dar n-a fost 
la datorie. Referitor la starea de 
indisciplină din această circumscrip
ție și din fermă trebuie să arătăm 
că au totirziat de la program și cei
lalți tehnicieni, care nici măcar .nu 
au trecut prin fermă, și economis
tele.

Iată cum se comportă, cum înțe
leg să-și facă meseria cei ce ar fi 
trebuit să-și aducă contribuția direc
tă la buna desfășurare a activității 
în această fermă zootehnică. Și ar 
mai fi ceva de spus referitor la ac
tivitatea acestei unități. Adevărul 
este că spiritul de echipă care ar 
trebui să concentreze toate forțele 
într-o singură direcție — realizarea 
planului — lipsește.

lucian CIUBOTARII 
Candiano PR1CEPUTU 
corespondentul „Scinteii"

„Am în față situația Îndeplinirii 
indicatorilor de sănătate pe intrea- 
ga tară. Pe ansamblul ei sînt po
zitivi. Nu poate scăpa observației 
faptul câ la unii din principalii in
dicatori Capitala — care are cei mai 
mulți specialiști, care dispune de 
cea mai bogată bază materială — 
se situează sub media rezulta
telor pe tară. Iar plenara comite
tului de partid din domeniul sa
nitar cu activul său n-a abordat și 
n-a analizat în toată profunzimea 
cauzele acestei situații. E de aștep
tat ca acest lucru să se realizeze 
în activitatea practică prin aplica
rea măsurilor adoptate".

Aprecierea aceasta — redată în 
sinteză — aparține secretarului co
mitetului municipal de partid, cu 
probleme sociale, care a partici
pat la plenara cu activul a comite
tului de partid din sectorul sanitar 
consacrată examinării activității 
desfășurate de organele și organiza
țiile de partid din acest important 
domeniu de activitate în anul 1988.

Nu ne propunem în rîndurile de 
față să analizăm problemele .de an
samblu dezbătute în respectiva 
plenară. Ne-a reținut atenția faptul 
că în strategia de abordare și so
luționare a lor programul de mă
suri adoptat ar trebui să aibă — așa 
cum e normal, așa cum s-a accen
tuat și în plenară — un rol deo
sebit de important. întrebarea care 
se pune este următoarea : a fost el 
gîndit și fundamentat incit să aibă 
un asemenea rol ?

Răspunsul nu poate fi, din păca
te, afirmativ. Cel puțin din două 
motive. Pe de o parte, pentru că 
majoritatea măsurilor privind per
fecționarea activității sanitare, par
ticiparea organizațiilor de partid la 
această perfecționare au asemenea 
formulări (...„Comitetul de partid, 
organele și organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii • vor 
desfășura activități susținute pen
tru realizarea unei natalități su
perioare față de anul trecut...", 
„Organele și organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii vor 
lua măsuri pentru îmbunătățirea 
diagnosticului precoce de sarci
nă". „Comitetul de partid. Di
recția sanitară a municipiului Bucu
rești, organizațiile de partid și 
consiliile oamenilor muncii vor

Combinatul de oțeluri speciale din 
Tîrgoviște produce cantităti însem
nate de oțeluri cu caracteristici teh
nice și calitative superioare, desti
nate unor domenii „de vîrf" ale eco
nomiei naționale. într-o perioadă de 
timp relativ scurtă, specialiștii de 
aici au asimilat un mare număr de 
mărci de oțeluri, care mai înainte 
se importau de la citeva zeci de fir
me cu renume din străinătate, pon
derea acestora in volumul produc
ției depășind la ora actuală preve
derile din proiect. Pentru metalurgi 
este un fapt bine cunoscut că a- 
ceastă evoluție a structurii produc
ției determină, între altele, și modi
ficări in structura consumurilor de 
materiale și energie. In anumite ca
zuri. acestea sporesc. Care este ex
plicația ?* Numărul și amploarea 
prelucrărilor metalurgice și meca
nice necesare pentru a ridica para
metrii acestor oțeluri la nivelul 
cerințelor impuse de beneficiari 
sint mult mai mari.

Cu toate acestea, consumurile spe
cifice de energie electrică au scăzut 
in ultimii trei ani cu 48 kWh pe 
tona de oțel.. Așadar, prin măsuri or
ganizatorice, teh
nice și tehnolo
gice, influențele 
negative pe pla
nul consumului de 
energie electrică 
ale asimilării de 
oțeluri cu un mai 
accentuat carac
ter energointen- 
siv au fost anihi
late și chiar s-a 
obținut o eficientă 
superioară. O ex
periență de certă 
valoare deține sectorul energetic al 
combinatului în ceea ce privește ur
mărirea consumurilor în timp, pe uti
laje și instalații, strîngerea și inter
pretarea datelor, astfel incit se pot 
întocmi în orice moment, pe această 
bază, studii laborioase, în măsură 
să indice cu precizie unde și cum 
trebuie să se acționeze.

Existînd, deci, o imagine cuprin
zătoare asupra consumurilor ener
getice, în cadrul căreia sînt puse ta 
evidentă cu precădere rezervele da 
economisire, neajunsurile existente, 
se poate interveni cu noi și noi mă
suri de reducere a consumurilor. 
Inginerii Petre Popescu, de la dis
peceratul energetic, și Gheorghe Ol- 
teanu, de la centrul de cercetare și 
proiectare, ne-au prezentat amă
nunțit acțiunile întreprinse pentru 
reducerea consumurilor. începind cu 
instruirea sistematică a muncitori
lor și maiștrilor, pentru a-i ajuta 
să stăpînească perfect procesele de 
elaborare a oțelului, precum și com
plicatele perfecționări tehnologice 
care s-au aplicat. Este ușor de se
sizat optica mai larg răspindită în 
combinat potrivit căreia, atunci cînd 
este vorba de probleme de natură 
energetică, trebuie să se depună 
eforturi mari chiar si pentru obți
nerea unor rezultate mai puțin spec
taculoase.

O reușită notabilă aparține subin- 
gtaerului Constantin Neagu, șef 
secție schimb la oțelăria electrică 
nr. 2, care a obținut o reducere de 
30 de minute a duratei de elabora
re a șarjelor. în cazul cîtorva mărci 
de oțeluri, prin îmbunătățirea teh
nologiei. urmînd ca procedeul să fie 
extins. O serie de alte corecții și 
completări operate în sfera tehno
logiilor au același rezultat : scurta
rea șarjelor, sporirea randamentului 
utilajelor și diminuarea consumuri
lor energetice. Cea mai recentă mă
sură de acest gen constă in perfec
ționarea tehnologiei de utilizare a 
prafurilor unguente la turnarea oțe
lurilor, pe seama căreia se reali
zează o însemnată creștere a ran
damentului de utilizare a metalu
lui, deci obținerea unei producții 
suplimentare de oțel cu același con
sum de energie. Se va acționa și in 
continuare, cu mai multă insistență, 
in această direcție, așa cum rezultă 
din programele de măsuri, avîn- 
du-se în vedere adevărul impus de 
realitate potrivit căruia, cu timpul, 
în fiecare kWh economisit se înves
tesc tot mai multă muncă organi
zatorică și gindire tehnică. 

acționa pentru mobilizarea tutu
ror specialiștilor, pentru preveni
rea și limitarea îmbolnăvirilor, 
pentru întărirea stării de sănătate a 
populației") incit răspunderile pen
tru infăptuirea lor sint împărțite, 
practic, tuturor factorilor, dar, in 
mod concret, nu sint implicați fie
care pe măsura atribuțiilor ce le re
vin și a sarcinilor distincte pe care 
Ie au. Pe de altă parte, pen
tru că măsurile cu conținut po- 
litico-organizatoric reprezintă un 
inventar al sarcinilor obligatorii, 
cu un efort calitativ mult prea mic 
de înnoire a modului de gindire și 
acțiune, în spiritul cerințelor formu
late în repetate rînduri de secretarul 
general al partidului, pentru perfec
ționarea stilului și metodelor de 
muncă ale organelor și organizațiilor 
de partid. (Un singur exemplu vor
bește de la sine despre acest „efort": 
nu se prevede nici măcar un schimb 
de experiență. Deși această modali
tate reprezintă, cum bine se știe, una 
din formele eficiente de perfecțio
nare a stilului de muncă).

De ce am adus în discuție mo
dul grăbit de elaborare a progra
mului de măsuri adoptat de 
plenara amintită ? Nu pentru că el 
ar fi prezent pentru prima oară in 
activitatea unui organ de partid. 
Nici pentru că activitatea comite
tului de partid din sectorul sănăta
te al Capitalei ar fi cea mai carac
teristică pentru existența unei ase
menea situații. Ci pentru că acest 
mod de a gîndi programul de mă
suri — care reprezintă în fond stra
tegia organizației de partid pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce-i revin —, 
reprezintă, indiferent de sectorul în 
oare se manifestă, una din cauzele 
fundamentale care fac ca în stilul 
de muncă și al unor organe și orga
nizații de partid să nu se înregis
treze întotdeauna progr«.__ie aștep
tate și necesare. Cum să ofere pre
mise certe, eficiente pentru îmbu
nătățirea muncii asemenea măsuri 
care din start nu au o fundamen
tare clară nici pentru sarcinile e- 
conomico-profesionale ale comuniș
tilor, nici pentru sarcinile politico- 
organizatorice, și care, pe deasupra, 
nu stabilesc nici răspunderi preci
se, în raport cu sarcinile încredin

Este lăudabil, fără îndoială, că 
există preocupări pentru punerea 
în valoare chiar și a unor resurse 
mărunte. Din discuțiile purtate cu 
muncitori și specialiști, din dezba
terile care au avut loc în adunările 
generale ale oamenilor muncii a re
ieșit insă că- in combinat coexistă, 
iritr-un mod nefiresc șl păgubitor, 
factori ce conduc la economisirea 
energiei cu alții, mult mai puternici, 
ce determină fdosirea pi neraționa- 
lă. Despre ce este vorba ?

în anul 1988. Combinatul de oțe
luri speciale a depășit consumul 
planificat de energie electrică. Cau
zele sînt prezentate, riguros și amă
nunțit, într-un studiu întocmit re
cent cu sprijinul unor specialiști de 
la Comitetul Național pentru Știin
ță și Tehnologie. Care sînt acestea ? 
Prima constă în calitatea necores
punzătoare a fierului vechi (materia 
primă principală din care se produ
ce oțelul in cuptoarele electrice) li
vrat în principal de unități ale Cen
tralei industriale de recuperare și 
valorificare a materialelor refolosl- 
bile din București, deficiență ce 
provoacă întreruperi ta funcționa-

De ce se consumă încă multă 
energie pe tona de oțel

LA COMBINATUL DE OȚELURI
SPECIALE DIN TÎRGOVIȘTE

rea cuptoarelor. De ce ? Potrivit 
proiectului, oțelăria electrică nr. 2, 
de departe cel mai mare consuma
tor de energie electrică din combi
nat, trebuie să utilizeze fier vechi 
cu o greutate volumetrică medie de 
1,5 tone pe metru cub, insă furni
zorul l-a livrat la un indice de nu
mai 0,94 tone pe metru cub. De ce 
este Încriminata aceasta diferență ? 
Să recurgem la datele din studiu.

Un cuptor electric ar trebui să 
fie încărcat, pentru elaborarea unei 
șarje, de trei ori (cu trei bene), 
prima încărcătură reprezentind cel 
puțin jumătate din întreaga canti
tate de fier vechi necesară. Dar 
pentru că acesta este „ușor", afinat, 
adică este compus deseori din șpan 
sau sirmă nebrichetate, de exem
plu, cerința de mai sus — care este 
esențială pentru înscrierea ta con
sumul specific planificat de energie 
electrică — nu mai poate fi respec
tată. Cuptorul se încarcă de 5, 6 și 
chiar 7 ori, pe măsură ce maldăre
le de metal sint topite, iar ta pau
zele suplimentare care se creează 
în acest fel cuptorul „înghite" ener
gie la fel de nesățios ca și în tim
pul procesului de topire. Și cum 
nici un minut de întrerupere ta 
funcționarea acestor utilaje nu sca
pă nfeînregistrat, s-a calculat că in 
cele aproape 7 100 ore de staționare 
cite au fost In anul trecut in aceas
tă secție, datorită faptului că fierul 
vechi se livrează neprelucrat, s-au 
consumat suplimentar circa 10 000 
MWh energie electrică.

Aceasta este, ca să spunem așa, 
doar o filă din „dosarul" fierului 
vechi, Nefiind sortat, operație de 
asemenea obligatorie, acesta ajunge 
în cuptoare „impurificat" cu piese 
de cupru (metal scump și defici
tar care se distruge în acest fel) și 
materiale nemetalice (cauciuc, mase 
plastice, unsori, vopsele, moloz). 
Mai departe : fierul vechi aliat este 
livrat amestecat cu fier vechi nea
liat. Toate aceste neglijențe ale fur
nizorului au costat pe oțelari. in 
1988, sute de ore de muncă supli
mentară și 17 200 MWh energie elec
trică consumată în plus. Așa că 
este pe deplin îndreptățita aprecie
rea. pe care am auzit-o nu o dată. 

țate, pentru cel chemați să acțio
neze pentru îndeplinirea lor ? E su
ficient să reparcurgețl încă o dată 
măsurile citate — iar programul la 
care ne referim conține multe a- 
semenea exemple — pentru a con
stata că ele stat un amestec de sar
cini și răspunderi atribuite și cui se 
cuvine, și cui nu se cuvine. Dacă ar 
fi vorba de o stingăcie de formula
re, poate n-am fi stăruit asupra a- 
cestui aspect. Este vorba, din păcate, 
de o neînțelegere temeinică a rolu
lui pe care trebuie să-l aibă orga
nele și organizațiile de partid ta 
conceperea unor programe cu stra
tegie mai lungă, în angajarea unitară 
a tutiiror forțelor pentru îndeplinirea 
lor. Intr-un domeniu cu o proble
matică atît de importantă pe plan 
social, cum este cea a sănătă
ții publice, organele și organi
zațiile de .partid — cum sub
linia recent cu toată claritatea 
secretarul general al partidului la 
recenta consfătuire de lucru pe 
probleme economice de la C.C. al 
P.C.R. — nu trebuie să-și propună 
să conducă policlinicile, spitalele, 
secțiile de specialitate ale acesto
ra, ci să răspundă de modul in care 
organele de conducere colectivă, co
muniștii care fac parte din compo
nența acestora, comuniștii în gene
ral iși îndeplinesc îndatoririle ce le 
revin, sarcinile încredințate de orga
nizațiile de partid, de societate. 
Or, dacă acest mod de a înțe
lege relația dintre organizația de 
partid și factorii care poartă răs
punderea conducerii activității în 
orice domeniu nu se regăsește, Încă 
din faza de gindire a activității cu
rente și de perspectivă, el, nu se va 
regăsi, cu eficienta necesară, nici 
în rezultatele muncii practice des
fășurate.

Ne-am oprit asupra acestui exem
plu pentru a pfeda, pe baza lui, 
pentru necesitatea înțelegerii în 
profunzime a cerinței de perfecțio
nare a stilului de muncă, care cu
prinde toate componentele activită
ții de partid, și nu numai o latură 
sau alta. Iar un program de mă
suri bine fundamentat reprezintă su
portul cert al unei activități, la rîn
dul ei. bună, eficientă.

Constantin PR1ESCU

că prețul care se plătește pentru o 
materie primă necorespunzătoare 
din atîtea puncte de vedere este 
mult prea mare.

Autorii studiului au ajuns, tot
odată, la concluzia că varul rezul
tat din calcarul livrat de Combina
tul de lianți și azbociment din Fieni 
creează, la rindul lui, dificultăți la 
elaborarea oțelului. Din perspectiva 
temei noastre, acest var este ener- 
gofag. Cifțele nu lasă nici o îndoia
lă în această privință : granulația 
lui neuniformă, reactivitatea scăzu
tă au condus la prelungirea șarjelor, 
in medie, cu o jumătate de oră și 
la depășirea consumului de energie 
electrică cu peste 6 000 MWh. Din 
analizele efectuate nu rezultă că 
furnizorul s-ar face vinovat, calca
rul respectiv fiind lipsit de calită
țile necesare pentru a fi folosit în 
metalurgie. Singurul care ar răs
punde cerințelor este calcarul de 
Vașcău, la care combinatul tîrgo- 
viștean nu a avut pină acum acces 
datorită distanței mari. Acum se 
pune întrebarea : este mai avanta
jos să se irosească anual 6 000 MWh 
energie electrică decit să se trans

porte calcarul de 
la un furnizor 
mai îndepărtat ? 
Un calcul com
parativ, posibil de 
efectuat, pentru 
că în ambele ca
zuri se consumă 
energie, ar putea 
sta la baza unei 
decizii judicioase 
în acest sens.

Investigația a 
mers mal departe, 
punînd în eviden

ță faptul că în funcționarea cup
toarelor au loc întreruperi frec
vente și datorită defectelor da ca
litate pe care le au o parte 
din electrozii siderurgici. Un ast
fel de defect se soldează, de re
gulă, cu un „eveniment" la cuptor, 
care prelungește șarja și complică 
munca oțelarilor, cu risipă de ener
gie electrică și consum mai mare de 
electrozi. Mai concret, în anul tre
cut s-au consumat peste prevederi, 
din aceasta cauză, circa 1 800 MWh 
energie electrică. Cadre din condu
cerea combinatului au ținut să pre
cizeze însă că un lot de electrozi 
sosit recent de la întreprinderea 
producătoare din Slatina s-a do
vedit net superior sub raportul ca
lității și că, potrivit informațiilor 
pe care Ie dețin, nu este vorba de 
un caz ce va rămîne izolat, ci de o 
rezolvare efectivă a problemei cali
tății, ale cărei efecte se vor perma
nentiza. Ar fi, in aceasta situație, 
o reușită de natură să înlăture o 
sursă de risipă in domeniul energiei. 

In sfîrșit, reduceri considerabile 
ale consumului de energie electrică 
se pot realiza prin anumite dotări, 
între care montarea unor cîntare 
electronice pe toate podurile rulan
te din sectoarele de elaborare și 
turnare a oțelului, aprovizionarea 
la timp cu piese de schimb nece
sare funcționării fără Întrerupere a 
utilajelor, asigurarea dolomitei sin- 
terizate la parametrii prevăzuțl, Îm
bunătățirea calității materialelor re
fractare, Autorii lucrării au calcu
lat și de aceasta dată cita energia 
electrică s-ar consuma mai puțin : 
circa 13 500 MWh pe an. O parte din 
aceste neajunsuri pot și trebuie În
lăturate de conducerea combinatu
lui. In același timp, cele referitoare 
la calitatea fierului vechi, varului, 
electrozilor, materialelor refractara 
reclamă cu putere ca furnizorii să-și 
Îndeplinească, așa cum prevăd con
tractele încheiate, obligațiile ce le 
revin. Este de așteptat, totodată, 
sprijinul ministerului de resort. 
Trebuie să se rețină că dacă oțela- 
rii tîrgovișteni nu s-ar fi confruntat 
cu aceste greutăți, ei nu ar fi În
cheiat anul 1988 cu depășiri la ener
gia electrică, ci cu economii.

Gheorqhe MANEA
corespondentul „Scinteii*
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făcut conducătorului partidului șl 
•tatulut o primire entuziastă.

Directorul Întreprinderii, Florea 
Bereș, a subliniat că această unitate 
reprezentativă, care a fost construită 
la indicația ți cu sprijinul direct al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, este 
prima din seria marilor obiective ri
dicate in județul Hunedoara In pe
rioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului.

Relevind cu satisfacție ți mln- 
drie acest lucru, s-a raportat că 
Întreprinderea ți-a realizat, pe lunile 
ianuarie ți februarie, principalii in
dicatori de plan. Totodată, s-a infor
mat despre măsurile Întreprinse pen
tru Îndeplinirea exemplară a sarci
nilor pe întregul an 1989 ți posibili
tățile de creștere mal accentuată a 
producției de energie pe bază de 
cărbune. O atenție deosebită este 
acordată creșterii indicelui de utili
zare a agregatelor, reducerii consu
mului de combustibil, celui tehnolo
gic propriu, A fost menționat faptul 
că, prin aplicarea măsurilor de per
fecționare a organizării și de moder
nizare a proceselor de producție, se 
va obține o creștere importantă a 
disponibilității de putere la blocurile 
energetice. Au fost reliefate, de a- 
semenea, preocupările privind ri
dicarea nivelului de pregătire pro
fesională a personalului munci
tor, folosirea corespunzătoare a 
capacităților șl a timpului de lucru, 
Întărirea ordinii, disciplinei și a spiri
tului de răspundere In Înfăptuirea 
prevederilor de plan.

Apreciind rezultatele obținute, pre
cum șl preocupările colectivului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
să se adopte tehnologii care să asigu
re valorificarea superioară a combus
tibililor solizi existențl In țară, să se 
acționeze. împreună cu unitățile in
dustriei constructoare de mașini, pen
tru ca programul elaborat în acest 
sens să fie Înfăptuit lntr-un termen 
cit mal scurt. în același timp, s-a in
dicat ca specialiștii din întreprinde
re. din institutele de cercetare și 
proiectare de profil să-și intensifice 
colaborarea pentru a stabili împreu
nă soluții In măsură să sporească 
randamentul agregatelor, să ducă la 
obținerea unei producții sporite de 
energie electrică și termică, cti ace
lași consum de combustibil.

Secretarul general al partidului a 
cerut ca experiența bună de la aceas
tă termocentrală să fie generalizată 
Ia toate celelalte unități de acest gen 
din țară.

Conducerea ministerului de resort, 
a Întreprinderii au mulțumit. încă o 
dată, pentru vizită, pentru indicațiile 
și orientările stabilite, angajindu-se 
să Ie transpună neabătut tn viață, să 
Îndeplinească Întocmai obiectivele șl 
sarcinile ce le revin.

Vizita de lucru a continuat Ia 
COMBINATUL SIDERURGIC 
HUNEDOARA.

In drum spre obiectivele cuprinse 
In programul vizitei de lucru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au străbătut, într-o 
mașină deschisă, marile artere ale 
municipiilor Deva șl Hunedoara, lo
calități a căror înfățișare s-a schim
bat spectaculos tn anii care au ur
mat Congresului al IX-lea al 
partidului. Din statornica grijă pen
tru om, trăsătură definitorie a poli
ticii partidului șl statului nostru, 
ț-au ridicat, intr-o perioadă de timp 
scurtă, zecile de mii de locuințe noi,

cartiere Întregi, cu arhitectură mo
dernă, care Incintă ochiul, numeroa
se instituții de tnvățămlnt și ocroti
re a sănătății. Pentru toate aceste 
schimbări intervenite în viața lor, 
o dată cu marile prefaceri petrecu
te în viața întregii țări, cetățenii ju
dețului Hunedoara au venit la întil- 
nirea cu conducătorul iubit al 
partidului ți al țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu bucuria de a le putea 
adresa direct, din adincul inimii, cu
vinte de aleasă mulțumire, Împreună 
cu tradiționalele urări de „Bun 
venit".

La sosirea Ia combinat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ți tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost Intlmpinați cu 
entuziaste manifestări de dragoste și 
respect venite din partea miilor de 
slderurgiști, practic, a tuturor locui
torilor acestei străvechi vetre a me
talului românesc, care au ținut să 
exprime bucuria nemărginită de a 
primi din nou, în mijlocul lor, pe 
conducătorul iubit și stimat al parti
dului ți statului nostru.

în centrul dialogului purtat de se
cretarul general al partidului cu mi
nistrul industriei metalurgice. Marin 
Enache, cu alți factori de răspundere 
și specialiști din combinat și din in
stitutele de profil s-au aflat proble
me privind modul cum se acționează 
pentru realizarea sarcinilor de plan, 
pentru înfăptuirea acțiunilor Înscrise 
în programul de perfecționare a or
ganizării muncii și modernizare a 
proceselor de fabricație, în vederea 
creșterii aportului combinatului hune- 
dorean la satisfacerea cerințelor de 
metal ale economiei naționale.

Directorul general al combinatului. 
Sabin Faur, a raportat despre stadiul 
Îndeplinirii sarcinilor primite cu pri
lejul vizitei secretarului general al 
partidului In septembrie 1982. S-a 
arătat că. în spiritul orientărilor și 
indicațiilor primite, a fost construită 
o nouă forjă, cu o capacitate de 5 000 
tone piese șl bare forjate. S-a asi
gurat, de asemenea, extinderea capa
cității pentru realizarea oțelurilor 
aliate, de înaltă calitate, precum și o 
instalație de recuperare a metalului 
din zguri, cu o capacitate de 70 000 
tone. în același timp, au fost pre
zentate rezultatele șt preocupă
rile pe linia asimilării de noi 
mărci de oteluri necesare în
făptuirii programelor speciale din 
diferite domenii, precum și pen
tru introducerea unor tehnologii 
moderne, de înaltă productivitate și 
eficiență economică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
Informat că la Hunedoara s-a trecut 
la modernizarea furnalelor, care a- 
veau consum mare de cocs. în cu- 
rînd va fi pus în funcțiune furnalul 
nr. 4 modernizat.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să se ia 
măsuri și să se treacă, începînd cu 
anul viitor, la implementarea meto
delor moderne de producere a oțe
lului, la extinderea tehnologiilor de 
virf de înaltă productivitate și efi
ciență. S-a cerut, totodată, ca, pină 
în 1995, Combinatul siderurgic din 
Hunedoara să ajungă la o producție 
anuală mult sporită, corespunzător 
bazei materiale de care dispune, a 
investițiilor făcute. în același timp, 
s-a subliniat că este necesar să se 
acționeze în continuare, cu toată 
răspunderea, pentru realizarea inte
grală a indicatorilor de plan, pentru 
creșterea randamentelor de utilizare 
a metalului, reducerea consumurilor 
de materii prime și energie.

Vizitînd principalele secții ale uzi
nei de laminoare, secretarul general 
al partidului a cerut să se acorde 
cea mai mare atenție bunei organi
zări a muncii și a producției, adop
tării de soluții tehnologice noi, în 
scopul creșterii eficienței economice 
a întregii activități.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a discutat cu oțe- 
lari și laminoriști, interesîndu-se de 
modul în care se acționează pentru 
asigurarea producției, pentru reali
zarea sarcinilor ce le revin, de con
dițiile în care muncesc și trăiesc.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
adresate calde mulțumiri pentru vi
zita efectuată, pentru grija perma
nentă ce o acordă dezvoltării și mo
dernizării combinatului hunedorean, 
condițiilor de muncă și de viață ale 
siderurgiștilor.

La Încheierea vizitei in sec
ții de producție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu s-au lntîlnit 
cu membrii CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII AL 
COMBINATULUI SIDERUR
GIC HUNEDOARA.

în cuvin tul lor, președintele, pri- 
mul-vicepreședinte, alți membri al 
consiliului oamenilor muncii au ți
nut să exprime și in acest cadru cele 
mai calde mulțumiri pentru preocu
parea permanentă pe care secretarul 
general al partidului o acordă bunei 
desfășurări a activității combinatu
lui, creșterii șl diversificării produc
ției de metal, ridicării continue a 
eficienței economice a marelui com
binat siderurgic. Au fost Înfățișate 
preocupările muncitorilor și specia
liștilor din combinat în vederea 
îndeplinirii sarcinilor de plan, in
troducerii în producție a unui nu
măr important de mărci de oțe
luri destinate unor ramuri de 
virf ale economiei naționale, tre
cerii la folosirea unor tehno
logii noi, moderne, cu productivitate 
ridicată. în același timp, a fost evi
dențiată, în mod autocritic, existen
ța unor neajunsuri care au făcut ca, 
in ultima vreme, inclusiv tn acest 
an, o serie de unități de bază să 
nu-și îndeplinească planul de pro
ducție la toți indicatorii, rezultatele 
economice de ansamblu ale combi
natului să nu fie pe măsura poten
țialului tehnic și uman de care dis
pune, a cerințelor puse în fața pu
ternicului colectiv muncitoresc de 
secretarul general al partidului.

Adresîndu-se membrilor consiliu
lui oamenilor muncii, cadrelor de 
partid și de stat prezente la această 
analiză, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că Hunedoara este unul 
din centrele siderurgice importante 
ale țării și are un rol de seamă in 
asigurarea cu oțel de calitate a di
feritelor sectoare ale economiei na
ționale. Apretiind că, pe ansamblu, 
sint unele rezultate bune, secretarul 
general al partidului a arătat că, din 
păcate, în ultimii ani combinatul nu 
și-a realizat planul la o serie de in
dicatori de bază, deși fondurile fixe 
au crescut de la un cincinal la altul.

Criticînd o serie de neajunsuri con
statate în organizarea activității pro
ductive. in conducerea proceselor de 
producție, în desfășurarea programe
lor de modernizare a capacităților, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
să se acționeze neintlrziat pentru 
lichidarea deficiențelor existente,

pentru Îmbunătățirea rezultatelor la 
nivelul fiecărei secții și al întregu
lui combinat, pentru ca acesta să se 
înscrie cu o contribuție cit mai im
portantă la traducerea în viață a 
obiectivelor actualului cincinal. în 
acest sens, s-a cerut să se treacă de 
urgență la organizarea corespunză
toare a fluxurilor de fabricație, a 
muncii tuturor colectivelor din com
binat. întărind ordinea și disciplina, 
spiritul de răspundere pentru valori
ficarea potențialului tehnic, pentru 
obținerea unor rezultate superioare. 
O atenție deosebită să se acorde, li
chidării stocurilor supranormative 
existente Ih diferite sectoare ale 
combinatului, dimensionîndu-le la un 
nivel minim, tn concordantă cu ce
rințele de fiecare zi ale producției, 
în acest fel, se va asigura, pe între
gul combinat, o reducere însemnată 
a consumurilor energetice care, la 
Hunedoara, înregistrează niveluri ri
dicate.

O sarcină de cea mal mare Însem
nătate. a arătat secretarul general al 
partidului, o constituie folosirea la 
Întreaga capacitate a mașinilor și in
stalațiilor. S-a cerut ca, în urmă
toarele săptămini, să fie întocmit un 
program special de măsuri prin în
făptuirea cărora. încă din trimestrul 
doi al acestui an, să se asigure uti
lizarea integrală a agregatelor side
rurgice și, pe această bază, creșterea 
producției de metal la nivelul cerin
țelor, al posibilităților existente. 
Aceasta este — a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — o sarcină a 
ministerului, a comitetelor jude
țean și municipal de partid, a 
consiliului oamenilor muncii care 
trebuie să fie dezbătută pe secții și 
pe ateliere, cu toți oamenii muncii. 
Numai acționînd în acest fel se va 
putea obține o valorificare superioa
ră a resurselor materiale, o dezvol
tare continuă a producției, ridicarea 
venitului național, singura sursă de 
creștere a nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

O atenție deosebită a fost acor
dată înfăptuirii măsurilor de moder
nizare a agregatelor siderurgice care 
formează zestrea combinatului și de 
Înnoire a producției. S-a indicat ca 
programul existent să fie revăzut. 
Prin prevederile sale, acesta trebuie 
să asigure modernizarea in cit mai 
scurt timp a capacităților de care 
dispune in prezent combinatul, În
noirea continuă a tehnologiilor și a 
producției, creșterea ponderii oțelu
rilor superioare de Înaltă calitate. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că, pe lingă o bază tehnico-mate- 
rială deosebită, combinatul dispune 
de muncitori, maiștri și ingineri pri- 
cepuți, de tot ce este necesar pentru 
a realiza sarcinile Încredințate, pen
tru ca acesta să devină, din punctul 
de vedere al calității și eficienței, 
unul din cele mai bune din țară șl 
chiar din Europa.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
Încredințat de hotărîrea comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii din 
acest mare combinat de a acționa 
neabătut pentru realizarea Întocmai 
a sarcinilor și indicațiilor stabilite, 
pentru ridicarea generală a activității 
Combinatului siderurgic Hunedoara 
Ia un Înalt nivel de calitate și efi
ciență.

La sflrșltul tnttlnlrll eu membrii 
consiliului oamenilor muncii, un 
mare număr de slderurgiști l-au salu
tat din nou pe secretarul general al 
partidului. Adreslndu-se lor — și prin 
ei, tuturor muncitorilor și specialiștilor

combinatului — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a transmis 
salutul său călduros și cele mai bune 
urări de succes în întreaga acti
vitate.

Hunedoara este un vechi centru si
derurgic al României și a ajuns la o 
dezvoltare bună, a arătat secretarul 
general al partidului. Aici au crescut 
an de an fondurile fixe, care au atins 
în prezent un nivel deosebit de ridi
cat Deci, miile de oameni ai muncii 
din combinat sînt proprietarii unei 
avuții importante pe care ei trebuie 
să o gospodărească cit mal bine, să 
obțină o productivitate ridicată, o 
rentabilitate și beneficii cit mai mari. 
Am discutat cu membrii consiliului, 
oamenilor muncii despre situația din 
combinat și am stabilit să fie in

format Întregul colectiv de oameni ai 
muncii in legătură cu problemele ce 
se cer rezolvate pentru îmbunătățirea 
activității în toate sectoarele, pentru 
a obține încă din acest an o produc
ție cit mai ridicată, a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Secretarul general al partidului a 
exprimat convingerea că Întregul co
lectiv din combinat va acționa cu 
toate forțele, va asigura moderni
zarea instalațiilor, mașinilor și utila
jelor, pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, va face totul 
pentru a da oțel cit mai mult și de 
cea mat bună calitate.

Cuvlntul secretarului general al 
partidului a fost urmărit cu deosebi
tă atenție, cu satisfacție de toți cel

prezențl. S-a ovaționat minute In 
s-a scandat numele partidului, 
secretarului său general.

Prin calde și entuziaste manifest 
cei prezenți au primit cu bucurie 
precierile și îndemnurile secretari 
general al partidului. în aceste 1 
nifestări pline de entuziasm este 
primată voința muncitorilor și s 
cialiștilor combinatului de a acți< 
cu dăruire și abnegație revoluțio 
ră, pentru Înfăptuirea neabătut! 
sarcinilor ce le revin din planu 
și programele de dezvoltare a ți

Vizita de lucru a tovarăși 
Nicolae Ceaușescu, Împreună cu 
varășa Elena Ceaușescu, tn Judi 
Hunedoara, continuă.

Imilnirea cu membrii biroului Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.B.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
întilnit. marți seara, cu membrii bi
roului Comitetului județean Hune
doara al P.C.R.

în cadrul ședinței a continuat a- 
naliza desfășurată, în cursul zilei, in 
mari unități industriale, stabilin- 
du-se măsurile ce se impun pentru 
ca județul Hunedoara să-și îndepli
nească. în condiții cit mai bune, sar
cinile deosebite ce-i revin din pla
nurile și programele de dezvoltare 
economico-socială a țării pe anul 
1989 și pe întregul cincinal.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost adresate, de către primul-secre- 
tar al comitetului județean de 
partid, cuvinte de caldă mulțumire 
pentru noua vizită ce o întreprind 
in această parte a tării, pentru spri
jinul acordat organizației județene 
de partid, dezvoltării continue a 
județului Hunedoara.

Primul-secretar și ceilalți membri 
ai biroului au subliniat, în cuvîntul 
lor. că importantele orientări și in
dicații cuprinse în expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la recen
ta consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R. reprezintă și pentru cei 
ce trăiesc și muncesc în județul 
Hunedoara un lnsuflețitor și mobili
zator program de acțiupe în vede
rea înfăptuirii exemplare a obiec
tivelor prevăzute.

în lumina înaltelor exigente for
mulate de secretarul general al 
partidului, a fost prezentată munca 
depusă de comuniști, de toți oame
nii muncii din județ pentru realiza
rea prevederilor de plan. în acest 
sens, s-au înfățișat rezultatele do- 
bindite. în perioada ce a trecut de 
la începutul anului. In industrie, a- 
gricultură. investiții și în alte sec
toare. Totodată, au fost prezentate 
neajunsurile care au făcut ca planul 
să nu fie realizat integral, eviden- 
țiindu-se acțiunile Întreprinse pentru 
înlăturarea neîntirziată a lipsurilor 
și Îmbunătățirea radicală a întregii 
activități, pentru realizarea planului 
la tbți indicatorii.

Pornind de la situația prezentată 
și din cele constatate în timpul vi
zitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că rezultatele Înregistrate — 
deși bune, pe ansamblu — nu se si

tuează încă la nivelul posibilităților, 
al puternicului potențial tehnic și 
uman de care dispune județul Hune
doara, județ cu o pondere însem
nată în economia țării.

Secretarul general al partidului a 
cerut să se tragă toate concluziile 
din munca depusă, din lipsurile 
manifestate și să se ia măsuri fer
me pentru lichidarea stărilor de 
lucruri negative, pentru îmbunătăți
rea radicală, într-un timp cit mai 
scurt, a întregii activități, pentru o 
cit mai bună valorificare a bazei 
tehnico-materiale existente.

Problema care se pune pentru 
Hunedoara — a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — este aceea ca, 
față de importantele fonduri fixe de 
care dispune, să-și dubleze produc- 
ția-marfă și, In mod corespunzător, 
să Îmbunătățească ceilalți indicatori, 
în acest sens s-a cerut comitetului 
județean să stabilească programul în 
măsură să asigure înfăptuirea aces
tui obiectiv. Totodată, s-a indicat să 
se acționeze cu întreaga răspundere 
pentru realizarea ritmică a produc
ției planificate și, in special, pentru 
creșterea producției de cărbune, de 
energie electrică și de metal, prin 
aplicarea unor tehnologii moderne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ■ 
arătat că programele privind per
fecționarea organizării și moder
nizarea proceselor de producție 
trebuie să pornească de la prin
cipalii indicatori economico-finan- 
ciari. Nu se poate vorbi de mo
dernizare, de organizare științifică, 
de aplicarea celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii In industrie, a 
subliniat secretarul general al parti
dului, fără a avea In vedere criterii
le eficienței economice și rentabili
tății. fără o folosire deplină, cu înalt 
spirit de răspundere, a fondurilor 
fixe, a mijloacelor investite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat ca la programele generale de 
organizare și modernizare a produc
ției, întocmite pe ramuri, să se a- 
dauge programele pe județe privind 
valorificarea fondurilor fixe și a mij
loacelor de care dispun, să se urmă
rească modul curri se materializează 
acestea.

în continuare, referlndu-se la unele 
aspecte ale activității din agricultu
ră. secretarul general al partidului 
a cerut să fie luate măsuri ferme în 
vederea creșterii mai puternice a 
producției de cereale, sporirii efec

tivelor de animale. îndeosebi la 
Vine și ovine, pentru valorifica 
condițiilor bune pe care le 
județul.

în același timp, a fost reliefată 
semnătatea înfăptuirii planurilor 1 
vind dezvoltarea generală a sate 
potrivit programelor de organiz 
și modernizare, asigurlndu-se cor 
ții de muncă și de viață tot mai b 
locuitorilor acestora.

în legătură cu munca politico- 
ganizatorică desfășurată de org; 
zația județeană de partid, tovari 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
ceasta se reflectă în rezultatele 
ținute, în modul cum sînt Indeplli 
sarcinile de plan și a cerut să se 
ționeze pentru îmbunătățirea act 
tății comitetului județean, a tuti 
organelor și organizațiilor de par 
pentru creșterea combativității ș 
spiritului revoluționar, în vederea 
gajării lor. cu toate forțele, per 
realizarea, în bune condiții, a pla 
rilor și programelor de dezvoltare 
profil teritorial.

S-a subliniat că se impun intern 
carea muncii organizatorice, polit: 
ideologice și cultural-educative, i 
fecționarea stilului și metodelor 
lucru ale comitetului județean, 
organelor și organizațiilor de pai 
astfel incit acestea să cuprindă 
mai bine toate domeniile, să-și 
deplinească rolul important pe < 
ÎI au în conducerea întregii activi 
economico-sociale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniat că județul Hunedoara dis 
ne de o puternică bază tehnico-m 
rială, de muncitori cu o înaltă 
llficare, cu spirit revoluționar, 
specialiști cu o bună experiență, 
tot ce este necesar pentru a obi 
rezultate superioare în toate do: 
niile și o îmbunătățire a întregii 
ti vită ți.

Primul-secretar al comitetului 
dețean de partid, in numele org: 
zației județene de partid, a trans 
tovarășului Nicolae Ceaușescu asi 
rarea că toți cei ce trăiesc șl m 
cesc în județul Hunedoara vor 1 
totul pentru transpunerea neabă 
în viață a orientărilor și indicați 
primite, pentru înfăptuirea, la 
înalt nivel calitativ, a preveder 
de plan, pentru creșterea contri 
ției lor Ia dezvoltarea economiei 
ționale, la progresul neîntrerupt 
patriei noastre socialiste.

REALIZĂRI IN ECONOMIE
PAȘCANI : însemnate 
sporuri de producție 
in industria orașului

Desfășurind larg Întrecerea so
cialistă, oamenii muncii din indus
tria orașului Pașcani înscriu în bi
lanțul realizărilor însemnate depă
șiri Ia indicatorii de bază ai pla
nului de producție și la angaja
mentele asumate. Astfel, în peri
oada care a trecut de la începutul 

anului, colectivele de muncă din 
unitățile orașului au obținut o pro- 
ducție-marfă suplimentară in va
loare de peste 50 milioane lei, 11- 
vrînd, totodată, în plus la export, 
o gamă largă de produse insumînd 
20 milioane lei. Succesul are la 
bază intensificarea acțiunilor vi- 
zînd perfecționarea și moderniza
rea structurilor de fabricație și 
sporirea gradului de eficiență a În
tregii activități creatoare, care au 
condus la creșterea productivității 
muncii. Cu cele mai mari sporuri 

se înscriu întreprinderile de trico
taje și perdele „Șiretul", de tra- 
ductoare și regulatoare directe, 
„Integrata" de țesături subțiri de 
tn, mecanică de material rulant și 
alte unități. (Manole Corcaci).

AIUD : Crește 
productivitatea muncii

Colectivul întreprinderii metalur
gice din orașul Aiud este ferm ho- 

tărit să încheie primul trimestru al 
anului cu rezultate deosebite în 
producție. Pe baza programu
lui de modernizare șl prin 
introducerea unor noi tehnologii, 
s-a asigurat. In perioada care a tre
cut din acest an. o creștere a pro
ductivității muncii cu 7.5 la sută 
fată de 1988. Au fost înregistrate 
astfel importante depășiri de plan 
la producția fizică : 613 tone utilaje 
tehnologice pentru industria meta
lurgică. 52 tone otel electric și pie

se de schimb tn valoare de 5.5 mi
lioane Iei. (Ștefan Dinică).

CĂLĂRAȘI :
Producție suplimentară 
cu consumuri reduse

Un număr de 40 de unități eco
nomice din județul Călărași au rea
lizat în acest an importante canti
tăți de produse peste prevederile 
planului. Cele mai bune rezultate 

în întrecerea socialistă le-au obți
nut colectivele de oameni ai muncii 
de la Combinatul siderurgic Călă
rași, Șantierul naval și întreprin
derea de piese turnate din Oltenița, 
întreprinderea materialelor de con
strucții și întreprinderea antrepri
ză, construcții-montaj siderurgice 
Călărași. încă din primele luni ale 
anului, toate aceste unități și-au 
îndeplinit și depășit sarcinile de 
plan, decadă de decadă, ceea 
ce confirmă buna organizare 

a producției șl a muncii, o 
aprovizionare tehnico-materială rit
mică și In cantitățile necesare. De
pășirile de plan se materializează 
în obținerea și livrarea unor mari 
cantități de panouri și altor prefa
bricate din beton-armat. otel și la
minate, mașini și utilaje pentru 
agricultură, mobilier și altele, in 
condițiile realizării unor însemnate 
economii la materii prime, combus
tibil și energie electrică. (Mihail 
Dumitrescu!.
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Panoramic județean
• încă din primele 

zile ale anului mine
rii de la Zegujani 
s-au instalat, din nou, 
în fruntea întrecerii 
care se desfășoară 
între colectivele de 
muncă din abatajele 
și carierele de la su
prafață ale județului. 
Realizind un randa
ment sporit pe fiecare 
schimb, reducînd pe
rioada de revizii si 
reparații planificate 
cu 15—20 de zile, de- 
vansînd lucrările de 
deschidere a noilor 
fronturi de lucru, co
lectivul de muncă de 
la Zegujani extrage 
cu 350 pînă la 400 tone 
cărbune peste sarcina 
zilnică de plan.
• Secția propagan

dă a comitetului ju
dețean de partid a or
ganizat un schimb de 
experiență în comuna 
Șvinița, acțiune în 
cadrul căreia s-au 
desfășurat manifes
tări politico-ideolo- 
gice șl cultural-educa
tive model, menite să 
impulsioneze, în toa
te unitățile și locali
tățile județului, ac
tivitatea de educare 
șl formare a omului 
nou, cu o conștiință 
socialistă înaintată.
• La cooperativa 

agricolă din Salcia — 
unitate unde se obțin 
producții sporite la 
culturile de cîmp și 
în zootehnie — o a- 
tenție deosebită se 
acordă dezvoltării in
dustriei mici și pres
tărilor de servicii. 
Știți ce venituri au 
realizat cei din Sal
cia anul trecut din a- 
cest sector ? Peste

15,6 milioane lei. Pen
tru acest an și-au 
propus, prin mai 
buna valorificare a 
resurselor locale, să 
ajungă la mai bine 
de 23 milioane lei. 
Așa sporește averea 
obștii, așa cresc veni
turile fiecăruia 1
• Colectivul de la 

stațiunea de cerce
tare și producție po
micolă studiază, de 
cițiva ani, zonele din 
județ unde poate fi 
extins migdalul. Pînă 
acum au intrat pe 
rod, pe o suprafață de 
peste 35 hectare, plan
tațiile de la Hinova 
și Burila Mare.

• Cu doi ani in 
urmă, în bazinul car
bonifer Mehedinți a 
intrat în funcțiune 
primul excavator gi
gant cu rotor de fa
bricație românească, 
în prezent, patru ase
menea coloși „lucrea
ză" din plin. Aflat pe 
platforma de montaj, 
cel de-al cincilea ex
cavator își amplifică 
dimensiunile cu fie
care zi, urmînd ca in 
curînd să se alăture 
celorlalte.

• întreprinderea de 
văgoane din Drobeta- 
Turnu Severin a în
ceput să funcționeze 
în 1960. Cîte vagoane 
de marfă s-au fabri
cat pînă acum ? Exact 
84 500 din care aproa
pe jumătate au fost 
livrate la export. 
Dacă în 1960 se reali
za doar un singur tip 
de vagon, de atunci 
și pînă în prezent au 
fost proiectate și asi
milate în fabricație 
105 tipuri, cu carac

împăduriri pe terenurile neproductive
Izbitorul contrast dintre imaginea 

verdelui crud al suprafețelor culti
vate cu’păioase si cea a unui teren 
puternic degradat din imediata apro
piere ne descumpănește pentru o 
clipă. Inginerul loan Mare, șeful 
Ocolului silvic Zalău, ne lămurește 
imediat. „Sînt 91 de hectare de teren 
improprii agriculturii în toată aceas
tă „Valea Stupăturii". Dar și pe 
versantul celălalt, numit Valea Sa
tului, erau 52 de hectare de teren 
avînd aceeași structură. în urmă cu 
doi ani au fost plantați salcîmi. care 
au acum mai bine de un metru înăl
țime. După cum vedeți. în această 
primăvară, pe o bună parte din su
prafață. au fost plantați și aici pu- 
ieți. iar pînă la sfîrșitul lunii martie 
cele 91 de hectare urmează să fie 
împădurite complet".

Ne aflăm în perimetrul de amelio
rare a terenurilor degradate, șantie
rul Treznea-Agrij. După organiza
rea. în prealabil, a unei instruiri în 
lotul-model (suprafață demonstrativă 
privind schema de împădurire, com
poziția de regenerare si tehnologia 
de lucru), sub directa coordonare a 
tehnicianului loan Chiuzan. șeful 
districtului Românași. un om cu ex
periență. s-a trecut masiv la plantat. 
„Extindem salcîmul — ne spune teh
nicianul. Este singura specie care 
reușește aici, o specie amelioratoare. 
repede crescătoare. Perimetre asemă
nătoare mai avem la Brebi, Bozna, 
Buciumi. care însumează alte 
aproape 140 de hectare. Acolo unde 
condițiile ne permit, mai folosim și 
alte specii, cum ar fi pinul sau mă
linul". Aflăm că în fond forestier 
există 24 de șantiere de împăduriri, 
unde se fac completări de goluri si 
refacerea densității. Aici se plantează

HANDBAL MASCULIN
Tragerile la sorti pentru 

semiiinalele cupelor 
europene

La Basel s-a efectuat marți tra
gerea la sorți a meciurilor din ca
drul semifinalelor, cupelor europene 
la handbal masculin.

In „Cupa campionilor europeni", 
echipa Steaua București va întîlni 
(primul joc în deplasare), formația 
suedeză Drott Halmstad, iar în 
„Cupa cupelor", Dinamo București 
va evolua (prima partidă pe teren, 
propriu) in compania echipei fran
ceze U.S. Creteil.

Iată programul celorlalte jocuri : 
„Cupa campionilor europeni" : S.C. 
Magdeburg — S.K.A. Minsk ; „Cupa 
cupelor" : Elgorriaga Bidasoa (Spa
nia) — Tusem Essen ; „Cupa fede
rației internaționale" : Caja Ma
drid — Turu Dtisseldorf ; S.K.I.F. 
Krasnodar — Vorwarts Frankfurt pe 
Oder.

Meciurile-tur se vor disputa între 

teristici tehnice și 
funcționale superioa
re, care satisfac cele 
mai exigente cerințe 
ale beneficiarilor in
terni și partenerilor 
de peste hotare.

® Comunele și sa
tele mehedințene și, 
cu deosebire, viitoa
rele centre agroindus
triale își adaugă noi 
atribute ale urbanis
ticii. Pînă la ora ac
tuală s-au dat în fo
losință 1188 aparta
mente.

• Pe șantierul na
țional al tineretului 
de la Centrala elec
trică de termoficare 
Drobeta-Turnu Seve
rin se desfășoară o 
susținută și bogată 
activitate politico- 
educativă și cultu- 
ral-artistică. Autorii 
și beneficiarii actului 
educativ sînt tinerii 
înșiși, care și-au al
cătuit 18 formații cu 
sute de interpreți și 
creatori populari.
• în unitățile agri

cole din Consiliul 
unic agroindustrial 
de stat și cooperatist 
Bălăcița se desfășoară 
o amplă acțiune pen
tru redarea în circui
tul agricol a noi su
prafețe de teren. 
Cooperatorii șl meca
nizatorii de aici au 
trecut la redimensio- 
narea drumurilor din
tre sole, executarea 
unor lucrări de com
batere a eroziunii, de
frișarea arbuștilor și 
nivelarea ravenelor. 
Pînă acum au fost 
cîștigate, prin astfel 
de acțiuni, 797 hec
tare care în acest an 
vor rodi ! (Virgiliu Tă- 
taru).

specii autohtone valoroase : gorun, 
fag. paltin, frasin, dires, tei.

Potrivit programului unitar de 
conservare si dezvoltare a fondului 
forestier din județul Sălaj. în anul 
1989 vor fi împădurite 1 015 ha. cea 
mai mare suprafață din ultimii zece 
ani. în actuala campanie de primă
vară urmează a fi împădurite 640 ha, 
respectiv 270 ha în fond forestier, 
350 ha in terenuri neproductive si 
20 ha aliniamente. Suprafața de Îm
pădurit în fond forestier in această

SĂLAJ

primăvară include 14 parchete ex
ploatate in cursul anului 1988. Mă
surile întreprinse pentru realizarea 
în bune condiții a acestei sarcini ni 
le face cunoscute tovarășul Gheorghe 
Botezatu, inspectorul-șef al Inspec
toratului silvic județean :

„Au fost întocmite documentațiile 
necesare, s-au făcut transferurile de 
puieti între ocoalele silvice, au fost 
întocmite planurile de măsuri teh- 
nico-organizatorice. sarcinile de plan 
fiind defalcate pe ocoale silvice în 
structura de specii si categorii de te
renuri, a fost asigurată forța de 
muncă necesară. Distribuirea mate
rialului săditor se va încheia cel 
tîrziu la 25 martie. Cit privește îm
păduririle in fond forestier. întreaga 
suprafață planificată pentru actuala 
campanie — 107 ha pentru regene
rări și 93 ha în goluri inventariate — 
a fost pregătită Încă din luna de
cembrie a anului trecut. Materialul 
săditor. aproximativ 3 milioane de 
puieți. l-am asigurat din pepinierele 
proprii".

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
3 și 9 aprilie, iar partidele-retur vor 
avea loc in perioada 10—16 aprilie.

FOTBAL. Pe terenul din parcul 
sportiv Dinamo, din Capitală, s-a 
disputat marți meciul dintre forma
țiile Victoria București și Sportul 
studențesc București, contind pentru 
etapa a 20-a a campionatului divi
ziei A de fotbal. Fotbaliștii de la 
Victoria' București au cîștigat cu 
scorul de 2—0 (2—0), prin ■ golurile 
înscrise de Culcear (min. 7) și Coraș 
(min. 41). în minutul 57, Trîmbițaș 
de la Sportul studențesc a ratat o 
lovitură de la 11 m.

★Ultimul joc al etapei a 20-a are 
loc astăzi, pe stadionul Steaua, de 
la ora 16,00: derbiul campionatului, 
Steaua — Dinamo.

★
La Ciudad de Guatemala, In 

meci pentru preliminariile Campio
natului mondial de fotbal, echipa

CARAȘ-SEVERIN : înnoirea 
producției

Puternic mobilizate de îndemnu
rile adresate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea 
de lucru pe probleme economice de 
la C.C. al P.C.R., colectivele munci
torești din județul Caraș-Severin 
raportează însemnate succese. ..Prin 
eforturile depuse în acest an — 
ne-a spus tovarășul Constantin 
Rusu, vicepreședinte al Consiliului 
județean de control muncitoresc al 
activității economice și sociale, 
ponderea produselor noi și moder
nizate în totalul producției-marfă 
industriale a ajuns la 33,5 la sută 
la Combinatul siderurgic din Re
șița, la 38,2 la sută la Combinatul 
de prelucrare a lemnului din Ca
ransebeș și la 63 la sută la între
prinderea metalurgică Oțelul Roșu. 
Rezultate deosebite în ceea ce pri
vește înnoirea fabricației înregis
trează șl colectivele de la între
prinderea de construcții de mașini 
din Reșița, întreprinderea de con
strucții metalice Bocșa și între
prinderea mecanică Topleț". (Ion 
D. Cucu).

MARAMUREȘ : Realizări 
ale geologilor

Activitatea geologilor maramure
șeni. desfășurată de la începutul 
anului și pînă în prezent, eviden
țiază efortul mobilizator deous de 
fiecare brigadă pentru realizarea 
ritmică a sarcinilor de plan. Mine
rii si sondorii de la întreprinderea 
de prospecțiuni si explorări geo
logice Maramureș au obținut, de Ia 
începutul anului și pînă în prezent, 
rezultate deosebite în realizarea 
lucrărilor de cercetare geologică, 
fiind depășite prevederile fizice cu 
150 metri liniari la galerii. 75 metri 
liniari la suitori, 957 metri liniari fo
raje. Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de brigăzile geologice com
plexe Baia Sprie si Tîrgu Lăpuș, 
unde au fost utilizate la capacitate 
instalațiile de foraj. De asemenea, 
geologii maramureșeni au introdus 
o instalație de perforat galerii si 
un pod auto suspendat mobil, care 
contribuie substanțial la obținerea 
unor viteze sporite de înaintare în 
lucrările miniere orizontale și ver
ticale pentru mai buna punere în 
valoare a noi rezerve de materii 
prime. (Gheorghe Fârja).

Aflăm că o pondere însemnată 
pentru acest an o au împăduririle 
în terenuri neproductive. Pentru ac
tuala campanie s-au preluat de la 
unitățile agricole 352 ha. deci la ni
velul sarcinii stabilite, avînd asigu
rat frontul de lucru necesar. Acțiu
nea de preluare continuă și, în 
general, ea se derulează satisfăcă
tor, chiar dacă, pe iqi, pe colo, se 
țnanifestă unele rețineri. Oricum, 
programul din actuala campanie va 
putea fi încheiat nu la 15 aprilie, 
ci mult mai devreme, poate chiar la 
31 martie. La această oră programul 
actualei campanii este realizat în 
proporție de peste 60 la sută.

La inspectoratul județean sintem 
informați că. în acest an. va creste 
și ponderea regenerărilor pe cale 
naturală. Avînd în vedere efectul 
economic deosebit al acestei soluții, 
ponderea regenerărilor pe cale na
turală va ajunge la 33 la sută în 
acest an. O spectaculoasă creștere, 
de pînă la 50—60 la sută, cunoaște 
împădurirea cu stejar si a principa
lelor specii în amestec — cireș, fra
sin. paltin, tei, nuc.

Prin urmare, un program foarte 
riguros, ambițios, a cărui realizare 
se află în prim-planul preocupărilor 
silvicultorilor din județul Sălaj. Să 
mai notăm că. în paralel, se execută 
si o serie de alte lucrări importante, 
cum ar fi butășirile pe suprafețele 
ce urmează a fi realizate culturi de 
răchită, lucrări în pepiniere etc. Cu 
alte cuvinte. „Luna pădurii" este 
onorată la cotele cele mai înalte in 
așa-numita, nu întîmplător, „Țara 
Silvaniei". cum 1 se mai spune ju
dețului Sălaj.

Eugen TEGLAȘ
corespondentul „Scinteii"

Guatemalei a Întrecut cu 1—0 (1—0) 
selecționata Costa Ricăi.

In cadrul FINALEI „DACIADEI" 
la biatlon, desfășurată pe pîrtia de 
la Valea Rîșnoavei, proba femini
nă de 10 km a fost cîștigată de Mo
nica Jauca (C.S. Bistrița), înregis
trată cu timpul de 32’09”5/10. Pe 
locurile următoare s-au clasat Da
niela Manea (C.S. Bușteni) — 36’10’’ 
9/10 și Eleonora Sinpetrean (C.S. 
Bușteni) — 38’29”5/10.

Proba rezervată juniorilor I a re
venit lui Stelian Dia (A.S.A. Bra
șov) — 31’24”5/10, iar la juniori II 
a terminat învingător Vasile Sneaga 
(C.S.Ș. Bistrița-A.S.A.) — 32’48”7/10.

ATLETISM. Concursul internațio
nal de maraton de la Madrid a fost 
cîștigat de americanul Doug Kurtis, 
înregistrat pe distanța de 42,195 km 
cu timpul de 2hl6’37”. Pe locurile 
următoare s-au situat englezul Tony

ADUNARE FESTIVĂ DEDICATĂ ZILEI INTERNATIONALE
PENTRU ELIMINAREA DISCRIMINĂRII RASIALE

La București a avut loc, marți, o 
adunare festivă organizată sub egida 
Asociației Române pentru Națiunile 
Unite (ANUROM), Asociației Tine
retului și Studenților din România 
pentru Națiunile Unite (A.T.S.R.N.U.), 
Asociației de Drept Internațional și 
Relații Internaționale (A.D.I.R.I.), 
dedicată marcării în țara noastră a 
Zilei internaționale pentru elimina
rea discriminării rasiale.

Cu acest prilej a luat cuvintul 
tovarășa Maria Bobu, ministrul jus
tiției, care a evocat semnificația 
proclamării și aniversării Zilei in
ternaționale pentru eliminarea dis
criminării rasiale, eforturile Orga
nizației Națiunilor Unite în acest 
domeniu, poziția principială și con
secventă a țării noastre în sprijinul 
luptei drepte a populației majorita
re din Africa de Sud pentru eradica
rea politicii de apartheid, al luptei 
popoarelor pentru lichidarea ori
căror forme de colonialism și neo
colonialism, pentru independența 
națională.

S-a subliniat, în continuare, că 
România socialistă a acordat și 
acordă întregul său sprijin acțiu
nilor desfășurate de S.W.A.P.O. și 
de mișcările de eliberare națională 
din Africa australă pentru lichidarea 
rasismului, cerînd cu toată fermita
tea să se pună capăt represiunilor 
rasiste, să fie puși în libertate 
patrioții din închisorile sud-africane. 
In acest context a fost subliniat 
sprijinul pe care țara noastră îl a- 
cordă eforturilor întreprinse în pre
zent pentru punerea în aplicare a

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, a primit, 
marți după-amiază, pe Abdelrahman 
Bouraoui, secretar general al Uniu
nii Interparlamentare arabe, însoțit 
de Houridoian Bouchkonj, secretar 
general adjunct al organizației.

Cu acest prilej au fost relevate 
evoluția continuu ascendentă a rela
țiilor pe multiple planuri dintre 
România și țările arabe, relații care 
se dezvoltă în spiritul hotărîrilor 
convenite cu prilejul intîlnirilor la 
nivel înalt, dialogul constructiv din
tre parlamente și parlamentari în 
vederea promovării colaborării și 
cooperării româno-arabe în domenii 
de interes reciproc. S-a subliniat, 
totodată, Însemnătatea intensificării 
contribuției parlamentelor la soluțio
narea problemelor complexe din via
ța internațională, vizînd asigurarea 
unui climat de pace, securitate și 
cooperare între națiuni.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, a avut, marți, 
o întrevedere cu delegația parla
mentară pakistaneză, condusă de 
Malik Meraj Khalid, președintele 
Adunării Naționale a Republicii Is
lamice Pakistan, care, la invitația 
M.A.N., întreprinde o vizită in țara 
noastră. ,

In timpul convorbirilor au fost re
levate bunele relații de prietenie și 
colaborare statornicite între Româ
nia și Pakistan, »ublinilndu-se rolul 
hotăritor pe care l-au avut intîlni- 
rile și convorbirile la nivel înalt ,în 
amplificarea și diversificarea acestor 
relații. A fost evidențiată, totodată, 
contribuția pe care o pot aduce 
cele două foruri legislative la dez
voltarea cooperării in domenii de 
interes reciproc și s-a exprimat do
rința comună de a intensifica con
lucrarea dintre parlamentarii români 
și pakistanezi în direcția soluționării 
problemelor cu care se confruntă 
omenirea, pentru crearea unui cli
mat de pace și înțelegere intre toate 
națiunile lumii.

A fost de față Rasheed Ahmed, 
ambasadorul Republicii Islamice 
Pakistan.

în aceeași zl, membrii delegației 
parlamentare pakistaneze au avut 
întrevederi cu membri al conduce
rilor Ministerului Afacerilor Exter
ne și Ministerului Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale.

Biroul M.A.N. a oferit un dineu in 
onoarea delegației parlamentare pa
kistaneze.

★
Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de 

la stabilirea relațiilor diplomatice 
între Republica Socialistă România 
și Malayezia a avut loc un schimb 
de telegrame de felicitare între to-

Hughes (2hl6’44”) șl francezul Pa
trick Joanness (2hl6’57”). La femi
nin, cel mai bun timp (2h37’41”) l-a 
realizat belgianca Marie de Gehuthte.

SCRIMA. Concursul internațional 
de spadă desfășurat la Berna, in ca
drul „Cupei mondiale" la scrimă, a 
fost cîștigat de sovieticul Serghei 
Kravciuk, învingător cu 11—10 în fi
nala disputată în compania coechi
pierului său Vitali Agaev.

PATINAJ. în concursul de patinaj 
viteză de la Heerenveen (Olanda), 
contind pentru „Cupa mondială", 
Dan Jansen (S.U.A.) a cîștigat proba 
de 500 m în 36’71/100, urmat de Igor 
Jelezovski (U.R.S.S.) — 36”77/100. 
Proba feminină de 1 500 m a revenit 
Constanzei Moser (R. D. Germană) 
— 2’04”61/100.

TENIS. Turneul Internațional fe
minin de tenis de la Boca Raton 
(Florida) s-a Încheiat cu victoria 
campioanei vest-germane Steffi 
Graf, care a dispus în finală cu 4—6,
6—2, 6—3 de americanca Chris Evert. 

Rezoluției 435 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. privind accesul po
porului namibian la independență.

Sentimentele de solidaritate activă 
ale poporului român cu lupta po
poarelor africane, cu lupta popu
lației majoritare din Africa de Sud, 
pentru înfăptuirea dreptului lor 
inalienabil de a fi stăpîne pe propri
ile destine, a subliniat vorbitoarea, 
ău fost reafirmate și cu prilejul vi
zitelor oficiale de prietenie întreprin
se de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii * Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, într-o serie de țări 
africane.

Au fost Înfățișate, totodată, reali
zările poporului român în construc
ția socialismului. Constituția și le
gile țării noastre — s-a relevat — 
asigură egalitatea în drepturi între 
toți cetățenii patriei noastre, fără 
nici o deosebire.

în cadrul adunării festive, Ottorino 
Jannono, coordonator rezident al 
activităților operaționale de dezvol
tare din sistemul Organizației Națiu
nilor Unite în România, director al 
Centrului de informare al O.N.U. la 
București, a prezentat Mesajul se
cretarului general al O.N.U. cu pri
lejul Zilei internaționale pentru eli
minarea discriminării rasiale.

Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai Consiliului Popular 
al municipiului București, ai unor 
instituții centrale, .cadre didactice 
universitare, cercetători, studenți, 
ziariști, un numeros public.

varășul Ioan Totu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, și Dato Haji Abu Hassan 
Bin Haji Omar, ministrul afacerilor 
externe al Malayeziei.

în telegrame se exprimă dorința 
comună de dezvoltare în continuare 
a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări.

★
Cu prilejul încheierii misiunii în 

țara noastră, ambasadorul Thailan
dei la București, Ukrit Durayaprama, 
a oferit, marți, o recepție.

Au luat parte membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe și ai 
Ministerului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale, oameni de cultură și artă.

Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
în contextul acțiunilor cultural- 

educative cuprinse în programul celei 
de-a Vil-a ediții a Festivalului na
țional „Cîntarea României", marți, 21 
martie, s-a deschis la Sala mică a 
Palatului Republicii Socialiste Româ
nia „Salonul cărții pentru tineret".

Organizată de Comitetul Central al 
U.T.C., în colaborare cu Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, mani
festarea este dedicată aniversării a 
50 de ani de la marea demonstrație 
muncitorească, antifascistă și antirăz
boinică de la 1 Mai 1939 și a 40 de ani 
de la crearea organizației unice revo
luționare de tineret din România.

Un loc central în cadrul acestei ma
nifestări îl ocupă prezentarea opere
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pri
vind construirea societății socialiste 
și comuniste, problemele actuale ale 
lumii contemporane, rolul și locul ti
neretului în societatea noastră și în 
lume, precum și a unor lucrări ale to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

La deschidere au participat acti
viști de partid și de stat, cadre ale 
U.T.C., autori, critici literari, redac
tori de carte, tineri și tinere.

în cadrul „Salonului cărții pentru 
tineret", în perioada 21—25 martie, 
vor avea loc dezbateri, prezentări de 
carte, mese rotunde, intîlniri ale unor 
autori, critici literari, redactori de 
carte cu tinerii, manifestări cultural- 
artistice, precum 'și marcarea cente
narului Mihal Eminescu.

(Agerpres)

MUREȘ : Noi apartamente 
pentru oamenii muncii
Constructorii de obiective so- 

cial-culturale din cadrul Trustului 
antrepriză generală de construcții- 
montaj Mureș au realizat și 
dat în folosință în municipiul 
Tîrgu Mureș. în orașul Sovata și 
în comuna Acătari primele apar
tamente din planul de 2 700 pre
văzute să se execute în acest an. 
Totodată. în perioada care a trecut 
din acest an. ei au îndeplinit și 
depășit programul de construcțli- 
montaj pentru această perioadă, 
ceea ce face ca în prezent, prin 
organizarea activității pe un larg 
front de lucru și utilizarea unui 
mare volum de materiale de con
strucții locale, să se afle în lucru 
aproape jumătate din fondul de lo
cuințe pentru acest an. Dotările so- 
clal-edilitare ale satelor mureșene 
se vor întregi cu alte 646 aparta
mente. din care peste 320 se află 
în diferite stadii de execuție. De 
remarcat că, în perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului și pînă în prezent, 
constructorii mureșeni de locu
ințe au realizat și pus la dispo
ziția oamenilor muncii de la orașe 
și sate peste 65 000 apartamente con
fortabile. (Gheorghe Giurgiu).

SUB SEMNUL PRIETENIEI 
Șl COLABORĂRII

20 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice 

între România și Malayezia

Se împlinesc astăzi 20 de ani de 
la stabilirea relațiilor diplomatice 
între România și Malayezia, eveni
ment de o deosebită importanță pen
tru dezvoltarea colaborării dintre 
cele două țări și popoare. In cele 
două decenii care au trecut, între 
România și Malayezia s-au stator
nicit multiple legături,, schimburile 
de delegații, convorbirile și înțele
gerile realizate contribuind la am
plificarea conlucrării bilaterale, pre
cum și pe arena internațională.

Un moment de deosebită însemnă
tate in evoluția raporturilor româ- 
no-malayeziene l-a constituit vizita 
întreprinsă în anul 1982 de președin
tele Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Mala
yezia. Cu acest prilej, președintele 
României sublinia : „Dezvoltarea 
relațiilor româno-malayeziene de
monstrează că, atunci cînd se por
nește ferm de la principiile egali
tății, independenței și respectului 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî de sine stătător destinele, 
fără nici un amestec din afară, 
între toate țările, fără deosebire 
de orindulre socială, se pot dez
volta relații bune de colaborare și 
conlucrare reciproo avantajoasă. De 
altfel, însăși viața a demonstrat că 
numai pe aceste principii pot fi dez
voltate raporturi fructuoase intre 
state, se pot asigura pacea și des
tinderea internațională".

La rîndul său, suveranul Malaye
ziei declara : „Cu toate că intre ță
rile noastre există mari distanțe geo
grafice, România și Malayezia sînt 
apropiate prin strinse legături de 
prietenie și cooperare. Totodată, ță
rile noastre Împărtășesc aceleași 
preocupări și au poziții similare în 
multe probleme internaționale. Am
bele noastre țări aderă cu strictețe 
la principiile respectării independen
ței, suveranității și integrității teri
toriale a statelor, neintervenirii în 
treburile interne, neutilizării forței 
sau amenințării cu forța, coexisten
ței pașnice și cooperării între na
țiuni, indiferent de sistemul lor poli
tic."

Prin rezultatele sale rodnice, vi
zita — prima efectuată In Malayezia 
de un șef de stat român — a mar
cat un moment de profundă semni
ficație, deschizînd raporturilor ro
mâno-malayeziene noi perspective.

Un important eveniment 
în viața popoarelor arabe

Popoarele arabe marchează astăzi 
aniversarea Ligii Statelor Arabe, evo- 
cînd cu acest prilej unul dintre cele 
mai importante momente ale luptei 
lor' pentru cucerirea și consolidarea 
independenței, pentru pace și progres 
social. Apărută la 22 martie 1945, 
Liga Arabă și-a propus extinderea 
relațiilor dintre țările membre pe 
plan politic, economic, cultural, reu
șind să aducă o contribuție de sea
mă la afirmarea drepturilor po
poarelor respective, la lichidarea 
vestigiilor colonialismului. O confir
mare a acestui rol pozitiv o consti
tuie amplele transformări petrecute 
în vasta zonă geografică pe care o 
cuprinde. Dacă in momentul creării 
sale Liga Arabă includea șapte țări, 
astăzi numărul statelor membre se 
ridică la 22, cu o populație totală 
de 210 milioane de oameni.

Organizația se afirmă, totodată, 
ca un promotor activ al dezvoltării 
relațiilor țărilor arabe cu alte state 
și aî sporirii aportului membrilor ei 
la soluționarea marilor probleme 
ale lumii contemporane. Sînt bine 
cunoscute astfel activitatea pe care 
o desfășoară în vederea soluționării 
prin tratative a situației din Orien
tul Mijlogiu, solidaritatea manifes
tată cu cauza dreaptă a poporului 
palestinian, sprijinirea eforturilor 
depuse de țările in curs de dezvol
tare la O.N.U. și în alte foruri in 
vederea lichidării practicilor neoco- 
lonialiste și instaurării unei noi 
ordini politice și economice mon
diale.

Prieten sincer al popoarelor arabe 
șl sprijinitor ferm al aspirațiilor lor 
legitime, poporul român a urmărit 
întotdeauna cu caldă simpatie lupta 
acestora pentru consolidarea indepen
denței și făurirea unei vieți noi. Ani
versarea de azi constituie un nou 
prilej pentru poporul nostru de a-și 
exprima satisfacția că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia socialistă și țările arabe — re
lații întemeiate pe principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile Interne și 
avantajului reciproc — cunosc o con
tinuă dezvoltare. Un rol determinant

vremea
Prognoza meteorologici pentru Inter

valul 22 martie, ora 20 — 25 martie, ora 
20. In țară : Vremea va fi in general 
instabilă, cu cerul mal mult noros. Pre
cipitații sub formă de ploaie, ce pot 
avea și caracter de aversă, se vor sem
nala mai ales in vestul șt sudul țării, 
unde și cantitățile de apă pot depăși 
Izolat 10 litri pe metrul pătrat In 24 de 

Desfășurîndu-se în spiritul înțele
gerilor convenite la cel mai înalt 
nivel, vizitele reciproce ale primi- 
lor-miniștri ai celor două țări, ale 
miniștrilor de externe, ale delegați
ilor la diferite niveluri, sesiunile 
Comisiei mixte de cooperare econo
mică și tehnico-științifică au dus la 
amplificarea schimburilor româno- 
malayeziene în diferite domenii de 
interes comun. Au crescut schim
burile comerciale, s-a extins coo
perarea în producție. în septem
brie 1987 au fost Încheiate lu
crările la linia electrică aeriană de 132 
kilowați dintre Kuala Lumpur și 
Melaka, realizată de specialiști ro
mâni, iar în acest an intră în func
țiune linia de fabricat autocamioane 
pe bază de componente românești. O 
colaborare înregistrată cu satisfacție 
atit de partea română, cît și de cea 
malayeziană s-a desfășurat și în do
meniul prospecțiunilor și explorărilor 
petroliere. Totodată, luînd în conside
rare posibilitățile oferite de progra
mele de dezvoltare economică ale 
celor două țări, ca și cadrul favorabil 
creat, aria cooperării economice are 
în vedere și alte domenii, cum ar fi 
construcția de obiective energetice, 
industria lemnului, construcțiile de 
mașini, transporturile etc.

în domeniul vieții internaționale, 
România șl Malayezia manifestă pre
ocupări similare pentru înfăptuirea 
dezarmării și asigurarea păcii, pentru 
reglementarea pe cale politică, prin 
negocieri, a stărilor de tensiune din 
diferite regiuni ale globului, luîn- 
du-se în considerare aspirațiile legiti
me de dezvoltare liberă și indepen
dentă ale tuturor popoarelor. Cele 
două țări au poziții similare sau apro
piate și asupra altor probleme ce con
fruntă lumea contemporană, cum ar 
fi lichidarea decalajelor economice 
dintre state, relansarea procesului 
dezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

De-a lungul celor două decenii. 
România și Malayezia au colaborat 
rodnic în cadrul O.N.U., al „Grupului 
celor 77". al mișcării statelor neali
niate. al altor organizații și organis
me internaționale. manifestîndu-și, 
totodată, voința de a intensifica a- 
ceastă conlucrare. în interesul ambe
lor țări șl popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii între toate națiunile lumii.

Valentin PĂUNESCU

în această evoluție pozitivă au avut 
vizitele tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în numeroase țări arabe, 
ca și vizitele întreprinse în România 
de o serie de șefi de stat din lumea 
arabă, de reprezentanți ai Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, con
vorbirile la nivel înalt deschizînd de 
fiecare dată noi perspective conlu
crării prietenești pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific și în alte 
domenii de interes comun. în această 
privință, este semnificativ faptul că, 
pe baza înțelegerilor convenite, țara 
noastră a participat la construirea a 
zeci de obiective economice în țările 
arabe, că un mare număr de tineri 
din aceste țări s-au pregătit în insti
tuțiile de învățămînt românești.

România socialistă militează, de 
asemenea, cu consecventă pentru so
lutionarea pe calea tratativelor a si
tuației din Orientul Mijlociu, care 
să ducă la realizarea unei păci juste 
Si durabile în această tensionată re
giune a lumii, pronuntîndu-se pen
tru convocarea unei conferințe inter
naționale de pace sub egida O.N.U. 
„Considerăm — declara președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU — că eve
nimentele din ultimul timp demon
strează că nu există altă cale decît 
o soluție politică — pe calea trata
tivelor. în acest sens, am con
siderat întotdeauna că numai 
o conferință internațională, cu parti
ciparea tuturor celor interesați, in
clusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, ca reprezentant 
unic al poporului palestinian, poate 
duce la o soluție justă. Ia o pace 
trainică. în măsură să asigure atît 
existenta unui stat palestinian inde
pendent, cit si existenta Israelului 
independent".

La aniversarea creării Ligii Arabe 
poporul român își reafirmă senti
mentele de prietenie fată de popoa
rele arabe, adresîndu-le urarea de a 
obține noi succese în consolidarea 
independenței naționale, in realiza
rea aspirațiilor lor de pace și 
progres.

Nicolae N. LUPU

ore. Vlntul va sufla slab ptnă la mo
derat, cu unele Intensificări trecătoare 
In sud-vestul șl sud-estul țării la În
ceputul intervalului, cu viteze de ptnă 
la 40—45 kilometri la oră. Temperatu
rile minime nocturne se vor situa, in 
general, intre 2 șl 10 grade, iar cele 
maxime diurne Intre 8 șl 18 grade. In 
București s Vremea va fi In general in
stabilă, cu cerul mai mult noros. Tem
porar va ploua și sub formă de averse. 
Vint slab ptnă la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între 4 șl 8 
grade, iar cele maxime Intre 14 șl 18 
grade.

DIN OMZONTUtlLB CUNOAȘTERI»
• CABLURI ELECTRICE DIN...

PLASTIC. Oameni de știință britanici au 
reușit să obțină un material plastic bun 

l conducător de electricitate. Deși masele 
plastice se remarcă prin bune proprietăți 

) izolatoare, cercetătorii din Anglia au fă- 
1 cut ca. în urma unei prelucrări electro- 
’ chimice, acestea să conducă curentul elec- 
l trie la fel de bine ca uzualul cupru. In
i' tr-o serie de cazuri s-a reușit, pe această 
j cale, creșterea conductibilității electrice 
i de un milion de ori. Cablurile confecțio- 
’ nate dintr-un asemenea sortiment de ma- 
1 terial plastic sînt mult mai ieftine, mai 
i ușoare și mal rezistente decît cele din 
1 cupru.
î • laserul; exigent exami-

NATOR. Specialiști din S.U.A. au pus 
ț la punct un nou tip de defectoscop în care 
i laserul este folosit în locul razelor Roent- 
i gen. Noua metodă permite, spre deosebire 
> de cea obișnuită, descoperirea defectelor

In profunzimea obiectelor, a pieselor testa
te, și nu numai la suprafața acestora. în 
aparat este încorporat și un generator de 
ultrasunete. Citirea și interpretarea sem
nalelor obținute prin intermediul laseru
lui șl al ultrasunetelor se fac cu ajutorul 
unui calculator.

• AVION PROPULSAT CU A- 
JUTORUL MICROUNDELOR. Un 
avion-robot va decola si se va deplasa în 
văzduh fără pic de carburant la bordul 
său. Această operațiune urmează să aibă 
loc curind în Canada, grație unui aparat 
de zbor, cu o anvergură de cinci metri, 
echipat cu un ansamblu de antene recep
toare montate pe partea Inferioară a fuse- 
lajului, precum și în aripi. Această mare 
suprafață receptoare va permite să se cap
teze cu ușurință microunde emise de pe 
Terra. Energia ondulatorii primită va pu
tea fi transformată apoi în curent electric, 
care să alimenteze un motor ce antrenează 
o elice.

Totodată, există și un proiect de pro

pulsie mecanică, și nu electrică a noului 
avion. în acest caz, energia primită ar 
servi la creșterea temperaturii aerului 
conținut intr-un cilindru mare situat în 
spatele avionului. Efectul de dilatare a 
gazului va pune în mișcare un piston care 
ar da un puternic impuls unui sistem de 
transmisie dotat cu un demultiplicator și 
cu o elice. Aparatul ar funcționa discon
tinuu, în funcție de ritmul în care se pri
mesc impulsurile. Oamenii de știință ca
nadieni au încredere în viitorul acestui tip 
de aparat — care prefigurează aparate 
mult mai mari —, alcătuind de pe acum 
lista misiunilor pe care ar dori să 1 le în
credințeze. Se are în vedere, bunăoară, 
înlocuirea unor sateliți de comunicație cu 
asemenea platforme volante care să joace 
și rolul de baze științifice pentru contro
larea. în mod regulat, a conținutului de 
gaz carbonic din atmosfera înaltă. Aceasta 
ar permite să se verifice o serie de ipo
teze asupra a ceea ce este denumit „efec
tul de seră" datorat acumulării de bioxid 
de carbon în atmosferă.

• STIMULATOR AL VINDE
CĂRILOR. Reacția glandelor lacrimale 
de a avea, la excitații dureroase puterni
ce, o secreție activă nu se poate explica 
doar prin funcțiile lor de protecție în or
ganele vizuale, informează publicația „Pri- 
roda". într-adevăr. tot mai multi specia
liști susțin că glandele lacrimale au și 
funcții endocrine specifice, în legătură 
strînsă cu procesele vindecării. In mod 
experimental, această Ipoteză a fost veri
ficată pe cobai, de un grup de cercetători 
din U.R.S.S.

în prima serie de experiențe a fost studia
tă viteza de cicatrizare a leziunilor cutanate, 
sub influența exercitării îndelungate 
aparatului lacrimal. A rezultat, astfel, 
viteza de cicatrizare a crescut cu 26—30 
sută, comparativ cu grupul de control, 
cea de-a doua serie 
urma Îndepărtării glandelor lacrimale 
cobai a reieșit că leziunile se cicatrizează 
6—8 zile mai tîrziu decît la grupul de con
trol. în a treia serie de experiențe, s-a stu-

de experiențe.

a 
că 
la 
în 
în 
la 
cu

diat influența extractului fluid obținut din 
omogenatul glandelor lacrimale asupra ci
catrizării leziunilor cutanate. A rezultat că 
o doză de extract de 0,1)001 mg la kilogram 
mărește cu 21,8 la sută viteza de cicatri
zare completă a leziunilor la cobaii cu 
glande lacrimale extirpate, comparativ cu 
animalele de control. Datele obținute dau 
posibilitatea să se afirme că glandele la
crimale produc anumiți compuși activi din 
punct de vedere biologic, cu rol important 
in cicatrizarea leziunilor. în prezent se 
efectuează studii vizînd elucidarea meca
nismelor de formare și de acționare a a- 
cestor substanțe.
• UNELTE DE UN MILION DE 

în apropiere de localitatea Djebel, 
din sudul Tunisiei, unde se află un mare 
șantier arheologic, au fost scoase la lumi
nă o serie de unelte de piatră cu o vechi
me deosebit de mare. Cu ajutorul metode
lor moderne de datare a obiectelor, s-a 
stabilit că o parte dintre aceste unelte au 
fost realizate în urmă cu aproape un mi-

lion de ani. Specialiștii apreciază că re
centele descoperiri oferă prețioase infor
mații în legătură cu prezența omului în 
aceste regiuni, cu modul său de viată și 
preocupările cotidiene. Săpături efectuate 
anterior aici au scos la iveală unelte tot 
din piatră, dar de o dată mai recentă, res
pectiv de numai circa 100 000 de ani.
• ROBOT. Centralele nuclearo- 

electrice din Japonia vor fi Înzestrate 
în curind cu un tip special de robot, care 
imită întocmai mișcările mîinii omenești. 
El este destiiiat operațiunilor efectuate în 
zone de mare risc pentru viața omului, in 
special în cele din interiorul reactorului. 
Robotul este dirijat de la un pupitru de 
comandă special, dar el urmează să fie 
perfecționat', spre a se putea deplasa in
dependent, cu ajutorul unor emițătoare 
speciale, fixate pe palmele operatorului. 
Va fi suficient ca operatorul să efectueze 
operațiunile pe care ar trebui să le facă 
robotul pentru ca acesta să-1 imite întoc
mai, Noul robot este realizat de firma 
„Mazda".

DlN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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< indieni pe tema relației 
! dezarmare și dezvoltare.
* pantil la conferința organi

Dezarmarea
cerință a tuturor popoarelor

Olimpiada internaționala a podi
ATENA. — Prima Olimpiadă 

tematională a păcii, organizată 
inițiativa mișcării elene pentru 
dependentă națională, pace 
dezarmare, cu participarea 
UNESCO, a luat sfîrșit. La 
manifestările din cadrul Olimpia
dei au fost prezent! militant! pen
tru pace din peste 70 de țări,

ln- 
din 
in

și
la sarcinile 
problemele

inclusiv din România. Timp de 
cinci zile, au avut loc mitinguri și 
dezbateri cu privire 
luptei pentru pace,
dezarmării și Întărirea cooperării 
Intre popoare. S-a hotărît organi
zarea la fiecare trei ani a Olimpia
dei internaționale a păcii.

Oamenii de știință în sprijinul lichidării armelor 
de distrugere în masă

NEW DELHI. — în capitala 
Indiei au început lucrările unei 
conferințe a oamenilor de știință 
' " ' * ’ ■’ l dintre

Partici- 
pantii la conferința organizată sub 

ț egida organizației obștești „Fo-

rumul oamenilor de știință pentru 1 
pace și dezarmare" dezbat proble- ’ 
mele legate de necesitatea lichidă- l 
rii armelor nucleare, chimice și / 
biologice, instaurării Intre popoare * 
a unor relații de înțelegere și l 
conviețuire pașnică.

j Spațiul extraterestru să fie folosit în scopuri pașnice
} NAȚIUNILE UNITE. — La se-
) diul O.N.U. de la New York au
£ început luni lucrările celei de-a 
’ 28-a sesiuni a subcomitetului ju- 
i ridic al Comitetului O.N.U. pentru 
; folosirea pașnică a spațiului extra- 
) atmosferic. Participanții urmează 
ț

i PARIS. — Mișcarea franceză 
’ pentru pace a adresat un nou apel 
4 guvernului in vederea reducerii 

cheltuielilor militare, în sprijinul 
) procesului de dezarmare. Docu- 
£ mentul cheamă la acțiuni concreta 
' în acest domeniu, la organizarea, 
l printre altele, la 26 martie, la 
’ Strasbourg, împreună cu militanții

A 
A
ț CAIRO. — Vicepremierul și mi- 
£ nistrul egiptean al afacerilor ex- 
1 terne, Esmat Abdel Meguid, a de-

*

£ pe care o acordă Egiptul interzice- 
* rii proliferării armelor nucleare in 
ț Orientul Mijlociu și pe continen-

să dezbată problemele privind 
elaborarea prevederilor menite să 
asigure cercetarea și folosirea spa
țiului cosmic in interesul 
statelor și exclusiv in 
pașnice.

Apel la reducerea cheltuielilor militare

tuturor 
scopuri

pentru pace din R.F.G., 
„Marș al păcii" in scopul 
cărli luptei pentru un viitor pașnic 
al planetei, pentru eliminarea pen
tru totdeauna a pericolului unui 
nou război distrugător in care nu 
ar mai exista nici Învinși, dar nici 
Învingători.

Pentru o zona lipsita de arme nucleare 
în Orientul Mijlociu și Africa

clarat că armele nucleare consti
tuie un pericol pentru întreaga 
lume și pentru Africa in particu-. 
Iar. într-un mesaj adresat partici- 
pantflor la lucrările unui simpo
zion, la Cairo, asupra problemelor 
securității și dezarmării în Africa, 
el a subliniat importanta specială

a unui 
amplifi-

f 
ț 
ț

I

tul african, evidențiind că tara sa l 
sprijină eforturile consacrate lichl- / 
dării armelor chimice și biologice, ț 
a tuturor mijloacelor de distrugere 1 
in masă. Vicepremierul și minis- > 
trul egiptean al afacerilor externe i 
s-a pronunțat in favoarea creării / 
de zone lipsite de arme nucleare j 
in Orientul Mijlociu și Africa, £ 
relevind că, în vreme ce In lume > 
sînt cheltuite sume incredibile in l 
scopuri militare, milioane de oa- , 
meni in Africa suferă de foame și j 
malnutritie

Demersuri în vederea reglementării pe cale politică 
a problemei Saharei occidentale

BAMAKO 21 (Agerpres). — Mous
sa Traore, șeful statului Mali, pre
ședinte In exercițiu al Organizației 
Unității Africane, l-a primit, la Ba
mako, pe Issa Diallo, trimisul spe
cial al secretarului general al O.N.U. 
în problema Saharei occidentale. 
După cum informează agenția alge
riană A.P.S., Diallo a declarat pre
sei că prezența sa In Mali se ex

plică prin mandatul pe care-1 are 
de la secretarul general al O.N.U. 
și de la președintele în exercițiu al 
O.U.A. In vederea reglementării pe 
cale politică a problemei Saharei oc
cidentale. El a precizat, totodată, că 
l-a informat pe Moussa Traore 
despre ultimele evoluții intervenita 
In cadrul transpunerii în practică a 
planului de pace privind Sahara oc
cidentală.

La șantierele navale sud-coreene „Hyundai1*

100 de zile de la declanșarea conflictului 
de muncă

TOKIO 21 (Agerpres). — Con
flictul de muncă de la șantierele 
navale ale companiei industriale 
sud-coreene „Hyundai" a intrat in 
cea de-a 100-a zi, fără să se între
vadă posibilitatea soluționării sale, 
se arată intr-un articol publicat in 
ziarul „Nihon Keizai", care apare 
la Tokio. Ziarul amintește că ac
țiunea a fost declanșată in decem
brie anul trecut, cind 18 000 de 
muncitori de la șantierele din ora
șul Ulsan au intrat in grevă ge
nerală, cerlnd îmbunătățirea con

dițiilor de viafă și muncă, precum 
și reprimirea la lucru a liderilor 
sindicali concediați. Refuzul patro
natului de a satisface cererile mun
citorilor, in conformitate cu preve
derile contractului colectiv de mun
că, a dat dimensiuni dramatice în
fruntării celor două tabere, cu atlt 
mai mult cu cit greviștii sint spri
jiniți In acțiunea lor de studenți șl 
alte pături ale populației, care cer 
democratizarea vieții politice in
terne ți încetarea represiunii In 
tară.

ASPIRAȚIILE LEGITIME ALE POPULAȚIEI MAJORITARE 
DIN R.S.A. NU POT FI ÎNĂBUȘITE PRIN FORJA 

O declarație a aocretarului general al OJM.U.
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).

— La sediul O.N.U. din New York 
a fost difuzată o declarație a secre
tarului general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, cu ocazia Zilei in
ternaționale pentru eliminarea discri
minării rasiale, marcată la 21 martie. 
Documentul subliniază că Organiza
ția Națiunilor Unite nu poate tolera 
apartheidul, care reprezintă un sistem 
legalizat al violării drepturilor funda
mentale ale omului în R.S.A. El 
atrage, toțodată, atenția asupra fap
tului că nivelul opresiunii în R.S.A. 
a atins cote alarmante, chiar și ad
versarii pașnici ai segregației rasiale, 
printre care se numără femei și

copii, continulnd să fia aruncați In 
Închisori.

Istoria arată, se spune In declara
ție, că aspirațiile legitime ale po
poarelor spre libertate și independen
ță nu vor putea fi Înăbușite prin 
forță. Perpetuarea sistemului de 
apartheid în R.S.A. nu va face alt
ceva decît să sporească nivelul de 
violență.

în document se subliniază necesi
tatea abandonării apartheidului, a 
angajării de negocieri cu poporul din 
Africa de Sud, pentru crearea în 
R.S.A. a unei societăți democratice, 
nerasiale — informează Departamen
tul pentru informații publice al 
O.N.U.

Pentru aplicarea planului O.N.U. privind 
acordarea independenței Namibiei

• Sam Nujoma: „Avem certitudinea că vom Învinge I”
• Protest împotriva acțiunilor represive ale forțelor de

ocupație sud-africane
LISABONA 21. (Agerpres). — într-o 

declarație făcută presei la Lisabona, 
președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.Â.P.O.), 
Sam Nujoma. și-a exprimat convin
gerea că organizația pe care o con
duce va fi sprijinită pe deplin de 
ponorul namibian la alegerile ce vor 
avea loc în noiembrie anul acesta. 
In baza rezoluției 435 a Consiliului 
de Securitate. „99 la șută dintre na- 
mibieni sprijină programul vizind 
realizarea independentei, elaborat de 
S.W.A.P.O.. și. ca urmare, avem cer
titudinea că vom Învinge", a declarat 
Sam Nujoma — relevă agenția 
A.N.G.O.P.

Președintele S.W.A.P.O. a partici
pat la Lisabona la lucrările unei 
„lntllniri Internationale în favoarea 
Independenței Namibiei".

LUANDA 21 (Agerpres). — Auto
ritățile sud-africane nu au ezitat să 
folosească orice mijloc pentru a îm
piedica Organizația Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) să ia

parte la acțiunile ce preced acordarea 
independenței Namibiei și să reducă 
influența sa în rîndurile poporului 
namibian — a declarat Hidipo Hamu- 
tenya, membru al Biroului Politic al 
C.C. al S.W.A.P.O., într-un interviu 
acordat agenției A.D.N. R.S.A. a 
recurs masiv la acțiuni de Intimidare 
a populației și chiar la uciderea unor 
membri ai S.W.A.P.O. de către trupe
le de ocupație sud-africane. De aceea, 
a spus el, este absolut necesar ca, 
pentru Înfăptuirea unor alegeri libere 
In teritoriu, să fie retrase din Nami
bia toți cei 100 000 de militari ai re
gimului rasist și, totodată, să fie 
desființate așa-zisa armată terito
rială. poliția șl grupările paramilita
re înființate de R.S.A, pe teritoriul 
Namibiei.

în ce o privește, S.W.A.P.O. se pre
gătește intens pentru campania elec
torală ce va începe oficial la 1 iulie 
șl este gata să coopereze sincer cu 
toate forțele interesate în obținerea 
independenței de către Namibia — a 
spus el.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Țările nealiniate condam
nă continuarea practicilor 
represive in teritoriile ocu
pate • Noi ciocniri in Liban

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, s-a Intîlnit, 
la sediul din New York al Națiuni
lor Unite, cu o delegație a Biroului 
de coordonare al țărilor nealiniate. 
In acest cadru — relevă agenția 
A.P.S. — delegația a exprimat secre
tarului general al O.N.U. îngrijora
rea mișcării de nealiniere față de 
situația alarmantă generată de con
tinuarea practicilor represive în te
ritoriile ocupate, care au provocat 
în ultima vreme noi victime in rîn
durile populației palestiniene.

BAGDAD 21 (Agerpres). — Pre
ședintelui Irakului, Saddam Hussein, 
a avut la Bagdad o întrevedere cu 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.), Yasser Arafat. După 
cum informează agenția INA, citată 
de KUNA, s-a procedat la un schimb 
de vederi asupra ultimelor evoluții 
din teritoriile arabe ocupate.

BEIRUT 21 (Agerpres). — De-a 
lungul liniei de demarcație dintre cele 
două sectoare ale capitalei libaneze 
au continuat, marți, luptele dintre 
milițiile rivale, In cursul cărora șase 
persoane au fost ucise, iar 20 rănite.

Agențiile de presă anunță, pe de 
altă parte, că trei militari din deta
șamentul irlandez al Forței Interi
mare a O.N.U. din Liban (UNIFIL) 
au fost uciși de explozia unei mine 
tn apropierea localității Haddatha 
din sudul Libanului.

Sesiunea Adunării Naționale Populare a R. P. Chineze
Raportul guvernului prezentat de premierul Consiliului de Stat
BEIJING 21 (Agerpres). — In ra

portul guvernului prezentat la sesiu
nea Adunării Naționale Populare 
a R.P. Chineze, Li Peng, premierul 
Consiliului de Stat, a arătat, că in 
1988 produsul național brut și veni
tul național au realizat creșteri —• 
calculate in prețuri comparate — da 
11,2 și, respectiv, 11,4 la sută față de 
anul precedent Tot anul trecut au 
fost realizate și date în funcțiune 
în întreaga țară 78 de proiecte da 
construcții capitale medii șil mari — 
transmite agenția China Nouă. Im
porturile șl exporturile au sporit cu 
24,4 la sută față de 1987. Noi suc
cese au fost obținute în domeniile 
științei, tehnologiei, Invățămîntului, 
culturii, sănătății publice, in întă
rirea democrației socialiste și a sis
temului juridic socialist, a spus Li 
Peng.

Premierul a apreciat inflația șl 
creșterea prețurilor drept cele mai 
dificile probleme cu care se con
fruntă In prezent China.

Premierul a subliniat că agricul
tura și sectoare industriale de bază 
— cum sînt cele energetic, al trans
porturilor, materiilor prime și pro
duselor semifinite — trebuie să fie 
dezvoltate, in timp ce creșterea In
dustriei prelucrătoare trebuie ținută 
sub control, pentru ca ea să se dez
volte concomitent cu sectoarele in
dustriale de bază. China nu va adop
ta forme de proprietate particulară 
negind sistemul socialist — a subli
niat vorbitorul.

Este Imperios necesar ca R.P. Chi
neză să transpună In practică stra
tegia de dezvoltare a regiunilor de 
coastă și să continue să dezvolte 
economia orientată spre export.

Li Peng s-a pronunțat pentru în
tărirea democrației socialiste șl a 
sistemului juridic socialist, pentru

consolidarea șl menținerea situației 
politice caracterizate prin stabilitate^ 
unitate, democrație și armonie.

„Trebuie să ne menținem orien
tarea — anume de a sluji socialis
mul și poporul", a spus premierul 
chinez.

Abordlnd o serie de aspecte ale 
situației internaționale, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze 
a arătat că factorii care duc la în
cordare internațională șl tulburări nu 
au fost eliminați încă și instaurarea 
unei păci trainice necesită eforturi 
perseverente din partea tuturor țări
lor și popoarelor. De aceea, guver
nul chinez propune instaurarea unei 
noi ordini politice internaționale, ba
zată pe cele cinci principii : respec
tarea suveranității și integrității te
ritoriale, neagresiune, neamestec în 
problemele interne, egaUtate șl 
avantaj reciproc, coexistență pașnică.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit la relațiile țării sale cu stata de 
pe toate continentele, relevînd do
rința Chinei spre dialog și con
lucrare.

In legătură cu problema Taiwanu- 
lui, vorbitorul și-a exprimat spe
ranța că vor fi angajate contacte di
recte și consultări cu autoritățile 
taiwaneze în legătură cu reunlfi- 
carea cu patria.

Premierul chinez a declarat, pe de 
altă parte, că decalajul dintre Nord 
și Sud se adincește, iar tendința tot 
mai accentuată spre protectionism 
comercial a țărilor dezvoltate agra
vează dificultățile cu care se con
fruntă statele în curs de dezvoltare, 
în primul rînd problema datoriilor. 
China este în favoarea dezvoltării 
cooperării Nord-Sud prin dialog șl 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale pe baza 
egalității și a avantajului reciproc 
— a spus premierul chinez.

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

O nouă rundă de convorbiri inter-cipriote
NICOSIA 21 (Agerpres). — în pre

zenta reprezentantului special al 
secretarului general al O.N.U., la 
Nicosia se desfășoară o nouă rundă 
de convorbiri între președintele Ci
prului. Ghiorghios Vassiliou. și lide
rul comunității turco-cipriote. Rauf

Denktaș. In vederea soluționării paș
nice a problemei cipriote. în zilele 
de 6 și 7 aprilie ei se vor Intilni cu 
secretarul general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, pentru a trece In 
revistă evoluția convorbirilor inter- 
cipriote, Informează agenția Efe.

Evoluția situației din Afganistan
Apel Ia Încetarea

KABUL 21 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la televiziunea națională cu 
prilejul Anului Nou după calendarul 
musulman, președintele Afganistanu
lui. Najibullah. a făcut o trecere în 
revistă a situației actuale din tară. 
El a arătat că. în pofida pașilor con
structivi întreprins! de guvernul 
afgan. înainte si după semnarea 
acordurilor de la Geneva, opoziția

războiului fratricid
Isi continuă acțiunile militare împo
triva autorităților legale și prin 
aceasta continuă războiul fratricid.

Najibullah a adresat comandanților 
opoziției apelul de a înceta vărsările 
Inutile de sînge și, totodată, a cerut 
Organizației Națiunilor Unite să 
ajute la punerea în aplicare a 
acordurilor de la Geneva, relatează 
agenția T.A.S.S.

Priorități ale politicii interne a Iranului
TEHERAN 21 (Agerpres). — în

tr-un mesaj cu prilejul Anului Nou, 
care a început la 21 martie, pre
ședintele Republicii Islamice Iran, 
Seyyed AU Khamenei, a lansat po
porului apelul de a participa cu toate 
forțele la activitatea de reconstruc
ție. la dezvoltarea industriei, culturii 
și lnvătămîntului — transmite agen
ția I.R.N.A. în vederea asigurării 
independentei tării, a spus el. o aten

ție specială va fl acordată proble
melor economice, sectoarelor produc
tive. științei, cercetării.

Seyyed AH Khamenei a calificat 
acceptarea rezoluției 598 a Consiliu
lui de Securitate — privind Încetarea 
focului In conflictul dintre Irak și 
Iran — drept cea mal importantă ac
țiune a conducerii Iraniene în anul 
care a trecut.

ș u- a. Dosare militare sub semnul controverselor
O dată cu confirmarea de către 

Senat, la sfîrșitul săptămînii trecute, 
a noului ministru al apărării al 
S.U.A., în persoana lui Richard Che
ney, echipa administrației Bush ca
pătă, în sflrșît, formă definitivă, la 
aproape două luni de dnd și-a inau
gurat mandatul. Acest răstimp ne
obișnuit de lung se datorează, după 
cum se știe, aprigii dezbateri din 
Senat (poate „cea mai dură din în
treaga sa istorie", potrivit unor apre
cieri), sttrnite de candidatura ini
țială pentru respectivul post a fostu
lui senator John Tower. Furtuna 
provocată de „afacerea Tower" s-a 
mai potoUt acum — mal ales că Se
natul a intrat în vacanța de primă
vară — dar cauzele care i-au dat 
naștere continuă să fie comentate pe 
larg de presa americană, tocmai da
torită proporțiilor și Implicațiilor 
acestei controverse fără precedent 
Argumentînd de ce nu poate fi a- 
probată candidatura lui Tower, că
ruia i s-au adus grave învinuiri în 
ce privește comportamentul atît în 
viața personală (înclinațiile excesive 
spre băuturile alcoolice etc.), cit și In 
cea publică (raporturile strînse cu 
principalele uzine americane de ar
mament, al căror consultant a fost), 
influentul senator democrat Sam 
Nunn, președintele Comitetului se
natorial pentru serviciile armate, 
ținea să sublinieze că postul de șef 
al Pentagonului „nu este o funcție 
oarecare, ci una care facilitează ac
cesul la dispozitivul de comandă nu
cleară, o funcție care poate, pur ți 
simplu, schimba cursul istoriei". Ar
gumente care au atîmat, desigur, 
greu In balanța deciziei finale adop
tate de Senatul cu majoritate demo
crată, In ciuda eforturilor adminis
trației republicane de a-și susține cu 
orice preț candidatul șl a promisiu
nilor acestuia că nu va mai reci
diva.

Unii comentatori consideră că, din
colo de acuzațiile pe depMn Înteme
iate ce l-au fost aduse, democrații 
au ținut, totodată, să-1 plătească lui 
Tower o poliță pentru faptul că, In 
calitate de președinte al comisiei 
speciale care a examinat scanda
lul provocat de vlnzarea clandestină 
de arme către una din țările im
plicate in războiul din zona Golfu
lui și oanalizarea profiturilor astfel

obținute pentru ajutorarea elemen
telor „contras" din Nicaragua, a 
exonerat de orice vină conducerea 
fostei administrații, ceea ce a facili
tat victoria în alegerile prezidențiale 
a candidatului republican, în detri
mentul candidatului democrat Duka
kis.

La rindul lor, republicanii au con
traatacat cu vehemență, așa cum a 
făcut fostul candidat la președinție, 
Barry Goldwater, acuzindu-i de 
„ipocrizie" pe cei ce au .votat Împo
triva lui Tower și arătlnd că dacă 
toate oficialitățile ce sa fac vinovate 
de păcate similare ar trebui să-și 
părăsească posturile „atunci pur ți 
simplu am rămlne fără guvern". Iar 
senatorul Alan Sympson a dezvăluit 
că, în privința legăturilor cu fir
mele de armament, se găsesc „desco- 
periți" toți cei 20 de membri ai Co
mitetului senatorial pentru serviciile 
armate, care, de-a lungul ultimilor 
ani, au primit, sub diverse forme, 
sume apreciabile din partea acestor 
firme. Nici Tower nu pare a sta cu 
brațele încrucișate, lntruclt, după 
cum scrie presa americană, aflat 
Încă sub șocul lnfringerii, intențio
nează să scrie o carte „demascatoare 
asupra moravurilor din Congresul 
american".

Pe fundalul acestor acuzații și 
contraacuzații, care lasă să se Între
vadă o deteriorare mai rapidă decît 
se aprecia ințial a relațiilor dintre 
administrația republicană șl Congre
sul cu majoritate democrată, noul 
șef al Pentagonului este chemat să 
dea răspunsuri la o serie de proble
me specifice ce s-au acumulat în 
cursul celor două luni de interreg
num la conducerea ministerului, dnd, 
practic, orice decizie a trebuit amî- 
nată. Rămîn astfel a fl precizate 
pozițiile noii administrații la trata
tivele deosebit de importante pentru 
reducerea cu 50 la sută a armelor 
nucleare stategice, tratative deocam
dată suspendate la cererea S.U.A., 
tn scopul de a proceda la o „revi
zuire in profunzime" a propriilor po
ziții, tot așa după cum aliații din 
N.A.T.O. (cu excepția Marii Brita
nii) nădăjduiesc că S.U.A. se vor 
alătura opiniei predominante în 
sînul pactului nord-atlantic în favoa
rea unei aminări plnă tn 1992 a plă
nuitei „modernizări" a rachetelor cu

rază scurtă de acțiune din Europa 
occidentală. Evident, In procesul 
definitivării pozițiilor cuvîntul hotă
râtor aparține factorului politic, dar 
opiniile, evaluările ți recomandările 
factorului militar reprezintă o com
ponentă obligatorie a acestui procea.

Un alt dosar deschis se referă la 
amploarea ce urmează a se da con
troversatului proiect „războiul stele
lor", la care administrația Bush a 
declarat că nu intenționează să re
nunțe, dar care nu poate fi menți
nut în forma propusă inițial de fosta 
administrație Reagan, datorită costu
rilor extravagante implicate, cît șl a 
dificultăților de ordin tehnic, prac
tic insurmontabile. De asemenea, tre
buie să se opteze asupra noului tip 
de rachete strategice mobile ce ur
mează a Înlocui actualele rachete 
strategice staționare : fie racheta 
„MX" (ou 10 focoase nucleare), în 
continuă deplasare pe vagoane de 
cale ferată (considerîndu-se că ast
fel vor fi mai puțin vulnerabile în 
comparație cu rachetele adăpostite în 
silozuri de beton), fie racheta „Mid- 
getman", cu un singur focos, de ase
menea, în continuă deplasare, dar pe 
platforme auto. Noul ministru al apă
rării va trebui, în același timp, să 
procedeze la o serie de numiri-cheie 
în structura Pentagonului și, mai 
ales, să facă față problemelor ridi
cate de giganticul aparat birocratic al 
acestei lnstituții-mamut, pentru care 
lucrează nu mai puțin de 2,1 milioa
ne funcționari militari și 1,1 milioa
ne funcționari civlH, răsplndiți pe 
tot globul. Cerința de a se aduce 
reforme adinei acestui aparat, pen
tru a se evita repetarea abuzurilor 
și scandalurilor legate de achizițiile 
de armament, care au zguduit în ul
timul timp Pentagonul și au stîrnit 
un puternic ecou negativ în rîndu
rile opiniei publice, nu va putea fi 
ocolită.

Dar una din sarcinile cele mal ur
gente ale lui Cheney va fi aceea 
de a opera o reducere de șase mi
liarde de dolari a cheltuielilor mi
litare — potrivit propunerii noii ad
ministrații — față de bugetul de 315 
miliarde dolari, propus de fosta ad
ministrație Reagan. O reducere, de
sigur, modestă, dar care va stîmi 
aprige tlrguieli Intre comandamen
tele forțelor terestre, marinei și

aviației, fiecare dorind să aibă de 
suportat o parte cît mai mică din 
proiectata reducere.

Ce atitudini va adopta In toate a- 
ceste probleme noul titular al Pen
tagonului ? Incercînd să descifreze 
viitoarele sale intenții, presa ame
ricană amintește că, in calitatea sa 
de membru al Camerei Reprezen
tanților, el a susținut fără rezerve 
toate programele militare ale fostei 
administrații, începind cu „războiul 
stelelor" și terminind cu „moderni
zarea" arsenalelor nucleare, chimice 
șl convenționale. Unele ziare fac o 
legătură între acest sprijin necondi
ționat și faptul că In camera infe
rioară a Congresului a reprezentat 
pină acum statul Wyoming, unul din 
statele unde sînt amplasate silozuri 
pentru rachetele nucleare interconti
nentale — cu tot ceea ce presupune 
aceasta din punct de vedere al co
nexiunilor de interese cu marile în
treprinderi de armament. Antece
dente care ar putea indica o orien
tare mai puțin consonantă cu cerin
țele unei atitudini de reținere și mo
derație, a cărei necesitate devine tot 
mai evidentă pe plan internațional, 
cu dezideratul unei deplasări a ac
centului în ce privește doctrinele 
militare de la structurile ofensive 
la cele defensive.

O asemenea orientare ar contra
veni însăși stării de spirit a opiniei 
publice americane, care, așa cum 
arăta un sondaj recent al cunoscu
tului institut Gallup, se pronunță in 
proporție de peste 50 la sută în fa
voarea unor reduceri apreciabile ale 
cheltuielilor militare, pentru a se 
facilita pe seama sumelor astfel eco
nomisite rezolvarea unui șir de ne
voi sociale, presante — de la situația 
dramatică a celor ce. nu au de lucru 
sau sînt lipsiți de acoperiș și pînă la 
ravagiile provocate de spirala vio
lenței și a consumului de stupefian
te. Pentru a nu mai pune, desigur, 
la socoteală efectele benefice pe 
care orice măsuri în direcția dimi
nuării potențialului de război al u- 
nei țări sau alteia — șl cu atit mal 
mult etnd e vorba de marile puteri 
— le pot avea asupra cHmatului po
litic general.

Romulus CAPLES CU

I
conferința internaționala în problema deșeurilor 

PERICULOASE. In localitatea elvețiană Basel s-au deschis lucrările con
ferinței internaționale cu privire la controlul transportului peste graniță 
al deșeurilor periculoase, la care participă delegați din peste 100 de țări 
ale lumii., inclusiv România. Timp de trei zile, participanta vor dezbate 
probleme privind adoptarea unei convenții internaționale in această pro
blemă.

I GRUPUL DE LUCRU SOVIETO- 
| NIPON în problemele elaborării 

proiectului tratatului de pace din- 
I tre cele două țări și-a Început lu- 
I crările la Tokio. Acest organism a 
1 fost creat după convorbirile de la 
I Tokio dintre miniștrii de externe 

al celor două țări, relatează agen
ția T.A.S.S.

I PROPUNERE. La Amsterdam a 
avut loc adunarea anuală a Băncii
Interamericane de Dezvoltare

I(B.I.D.). Prezentînd obiectivele vi
itoare ale băncii, președintele 
B.I.D., .Enrique Iglesias, a relevat 
că principala sarcină a acestei in
stituții este de a servi la dezvol-

I tarea țărilor din America Latină. 
In cadrul planului său, fglesias a

I propus o formulă care să excludă 
controlul F.M.I. asupra celor care 
recurg la credite — relatează agen
ția Efe.

I PRIMIRE LA VIENTIANE, Mi
nistrul afacerilor externe al 

t R. D. P. Laos, Phoune Slpaseuth, 
l-a primit, la Vientiane, pa Ahmed

Raffeuddln, emisar special al se
cretarului general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar. După cum 
transmite agenția K.P.L., cu acest 
prilej au fost abordate modalitățile 
de extindere a colaborării din
tre organizația mondială și R.D.P. 
Laos și s-a procedat la o 
trecere în revistă a unor probleme 
internaționale.

REUNIUNE A MIȘCĂRII DE 
NEALINIERE. Lucrările celei de-a 
IX-a Conferințe la nivel înalt a 
mișcării de nealiniere se vor des
fășura. în perioada 4—7 septem
brie. la Belgrad — a precizai la 
sediul din New York al Națiunilor 
Unite Biroul de coordonare al ță
rilor nealiniate, relatează agenția 
TANIUG.

MANEVRELE MILITARE „TEAM 
SPIRIT ’89". Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și-a 
manifestat în cadrul unei întîlniri 
cu observatorul permanent al 
R. P. D. Coreene la O.N.U. îngrijo

rarea în legătură cu efectuarea de • 
către S.U.A. și Coreea de Sud a 
manevrelor militare comune „Team I 
Spirit ’89". El a subliniat că po- | 
porul coreean are dreptul de a lua 
măsuri de autoapărare în fața r- i 
menințării reprezentate de ac 
exerciții militare — transmite 1 
genția A.C.T.C.

DECOLONIZAREA INFORMA- I 
ȚIEI. în localitatea Abeokuta din 
Nigeria s-au deschis lucrările unei | 
conferințe a Organizației Unității | 
Africane consacrate căilor și mo
dalităților instituirii unei noi or- i 
dini în domeniul informațiilor în 
Africa. 1

„ORAȘE SANATOASE- — O i 
INIȚIATIVA A O.M.S. La Milano, | 
sub auspiciile Organizației Mon
diale a Sănătății, se desfășoară o I 
reuniune avînd drept obiectiv ana
liza unor programe șl inițiative in 
vederea elaborării unul proiect , 
avînd drept obiectiv ameliorarea 
condițiilor de trai în mari centre • 
urbane. Reuniunea se ocupă de 
proiectul O.M.S. denumit „Orașe t 
sănătoase". In anul 2000, peste 50 J 
lâ sută din populația mondială va ’ 
trăi In mari concentrări urbane, i 
care trebuie să devină locuibile I 
prin raționalizarea și optimizarea 1 
resurselor de care depinde fiecare . 
oraș, să răspundă cerințelor omu
lui. I

PATRIMONIU DEVASTAT. în I 
fiecare an, In Italia sînt sustrase | 
zeci de mii de opere de artă — 
picturi, sculpturi, fresce murale, i 
monede, obiecte din metale nobile 
etc. în perioada 1981—1988 numă
rul operelor de artă furata a fost > 
de 82 928.

Practicile spoliatorii 
de pe piața internațională 

agravează dificultățile 
(arilor africane

— apreciază Comisia 
Economică a O.N.U. pentru 

Africa
ADDIS ABEBA 21 (Agerpres). — 

Deși rata de creștere economică a 
Africii aproape s-a dublat anul tre
cut, se preconizează o continuare a 
procesului de sărăcire a populației 
continentului În acest an. a anunțat 
Comisia Economică a O.N.U. pentru 
Africa (C.E.A.), cu sediul la Addis 
^beba. Descriind această situație 
paradoxală, secretarul executiv al 
C.E.A., Adebayo Adedejl, a preci
zat că totalul bunurilor și serviciilor 
realizate anul trecut de țările con
tinentului a înregistrat o creștere de 
2,5 la sută față de 1987. în timp ce 
rata de creștere a populației afri
cane a fost de trei la sută.

Principala cauză a subminării e- 
forturilor africane în direcția dez
voltării — apreciază economiștii 
C.E.A. — o constituie permanenta 
scădere a preturilor la produsele de 
export ale Africii pe piața interna
țională. Inevitabil, efectul acestei 
situații se traduce prin faptul că 
țările continentului se văd obligate 
să cheltuiască mai mult decît reu
șesc să acumuleze din schimburile 
comerciale pentru plata datoriilor 
externe.

In 1988, datoria externă a Africii 
a crescut de la 218 miliarde la 230 
miliarde dolari. Țările continentu
lui alocă numai pentru plata ser
viciului datoriei externe aproape 
40 la sută diij veniturile obținute 
din exporturi.

BANGLADESH

Eforturi pentru 
dezvoltare

DHAKA 21 (Agerpres). — Acțiu
nile inițiate de Bangladesh în ve
derea creșterii producției de ener
gie electrică au condus la atingerea, 
în anul 1988, a unei producții pe 
locuitor de 62 kW. față de numai 
32 kW pe locuitor In 1981 — a de
clarat ministrul energiei al acestei 
țări, citat de agenția China Nouă. 
El a menționat că, în ultimii șapte 
ani. au intrat in funcțiune 12 capa
cități energetice noi și au fost insta
late linii de transmitere a curentului 
electric In lungime de 677 km.

FRANȚA

Alegerile municipale s-au încheiat, 
problemele sociale rămin

Alegerile municipale din Franța, 
desfășurate la 12 și 19 martie și 
avînd drept scop desemnarea consi
lierilor a peste 30 000 de localități, 
au dat, în final, clștig de cauză 
partidului socialist și majorității 
prezidențiale. Socialiștii au obținut, 
astfel, victoria In 78 de orașe cu 
peste 30 000 de locuitori, față de 66 
la scrutinul din 1983. In ce-1 priveș
te, partidul comunist și-a menținut 
controlul în 45 de orașe, în compa
rație cu 53 la alegerile precedente. 
Intre noile localități care vor fi de 
acum înainte administrate de stingă 
se află : Strasbourg, Avignon, Brest, 
Mulhouse, Dunkerque și Beziers.

Comentînd victoria obținută de 
partidul socialist, nrimul-secretar al 
partidului, Pierre Mauroy, remarca 
faptul că aceasta este rezultatul 
strategiei uniunii de stingă și a des
chiderilor care s-au făcut după ale
gerile prezidențiale de anul trecut. 
Ministrul de interne, Pierre Joxe, a 
ținut să evidențieze că, pentru pri
ma dată In ultimele decenii, un gu
vern primește în alegerile munici
pale un sprijin clar din partea elec
toratului. Referlndu-se la rezultatele 
scrutinului, secretarul general al 
P. C. Francez, Georges Marchais, 
aprecia, la rindul său, că uniunea 
socialiștilor cu comuniștii a funcțio
nat, victoria fiind obținută tocmai 
acolo unde aceasta s-a menținut

Opoziția de dreapta a realizat vic
torii scontate la Paris și Lyon (al 
treilea oraș din țară). în capitală, 
socialiștii n-au reușit să zdruncine 
pozițiile fostului primar și premier 
neogaullist, Jacques Chirac. Cu 
toate acestea, uniunea de dreapta 
și-a redus din poziții, o parte din 
voturi fiind deviate spre Frontul 
Național, de extremă dreapta. Pe 
ansamblu, situația celor două forma
țiuni ale dreptei „moderate" se pre
zintă în felul următor : Adunarea 
pentru Republică (R.P.R.) a învins 
în 45 de orașe față de 47 anterior, 
iar Uniunea pentru Democrația 
Franceză (U.D.F.) controlează, în 
prezent, 39 de municipalități, față 
de 41 după scrutinul precedent.

Cu toata că de-a lungul Întregii 
campanii electorale toate formațiu
nile politice — de la socialiștii aflat! 
la putere și plnă la dreapta „tradi
țională" — au tinut să sublinieze ca
racterul local al alegerilor, faptul că 
ele reprezintă o competiție între di
feritele personaUtăți din respectivele 
orașe, scrutinul s-a constituit In
tr-un test pentru lumea politică 
franceză la opt luni de la revenirea

la putere a socialiștilor. Prin rezul
tatele obținute, socialiștii au recâști
gat ce pierduseră în alegerile prece
dente, din 1983, fapt ce le va per
mite o reconfirmare a principalelor 
opțiuni guvernamentale.

Cu toate acestea, observatorii sînt 
de părere că scrutinul a marcat o 
netă distanțare a electoratului do 
programele formațiunilor politice tra
diționale. Primul și cel mai impor
tant indiciu îl constituie absenteis
mul la vot. Procentajul de abținere 
a fost la primul tur de scrutin de 
27,18 la sută, iar la cel de-al doilea — 
de 27,93 la sută, fiind cel mai ridi
cat din întreaga perioadă postbelică. 
Presa franceză este de părere că în 
această privință și-a spus cuvîntul 
și oboseala suscitată de repetatele 
alegeri la care corpul electoral a fost 
convocat în decurs de mai puțin da 
un an : prezidențiale, in mai (două 
tururi), legislative, în iunie (două tu
ruri), can tonale, în octombrie (două 
tururi) și referendumul privind 
Noua Caledonia în noiembrie anul 
trecut.

Surpriza acestui scrutin, dorit a fi 
„nepolitic", o reprezintă avansul 
ecologiștilor, considerați pînă acum 
o cantitate „neglijabilă" pe eșichierul 
politic francez. Ei au Înregistrat 
procentele cele mal iruri obținute 
vreodată de formațiunea lor (de 
ordinul a 8—10 la sută la Paris și 
pină la 16 și chiar 20 la sută In estul 
și vestul Franței), ceea ce le-a per
mis ca la al doilea tur de scrutin să 
se afle în rol de arbitri. De acum 
înainte, In Franța există o nouă 
forță politică de care va trebui să 
se țină seama — a declarat, după 
aflarea rezultatelor alegerilor, lide
rul ecologiștilor francezi, Antoine 
Waechter. Cît privește extrema 
dreaptă, așa-zisul Front Național, 
aceasta a eșuat în încercarea de ,a 
se implanta la nivelul întregii țări, 
conservîndu-și însă pozițiile pe plan 
strict local.

O dată încheiate alegerile, autori
tățile vor continua să fie confrunta
te, după cum relevă observatorii, cu 
ampla mișcare grevistă din tară, 
care în ultimele luni a cuprins lu
crătorii din transporturi și din alte 
sectoare publice și fată de ale că
ror revendicări guvernul s-a arătat 
pînă acum reticent. Rămîne de văzut 
dacă după consumarea actului alege
rilor în atitudinea guvernului va in
terveni sau nu o schimbare de po
ziție.

Radu BOGDAN

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA > Cod 71 341. București Flata Sclntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale șl dlfuzoril din întreprinderi șl instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsflr București, Calea Grlviței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360


