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Ne aflăm la sfirșitul primului
trimestru al celui de-al 4-lea an
al actualului cincinal. Din bilan
țul de pină acum al unor unități
economice rezultă că in marea lor
majoritate s-a acționat cu hotărire, intr-un spirit de ordine și dis
ciplină, sub conducerea organelor
și organizațiilor de partid, pentru
înfăptuirea in bune condiții a pla
nului la producția fizică și la ex
port, la indicatorii de eficiență economică. Fie că este vorba de
producția de cărbune sau energie,
de producția de mașini și utilaje
sau de producția industriei side
rurgice, a industriei chimice sau a
industriei ușoare, in fiecare ramu
ră, în fiecare sector de activita
te, in fiecare județ s-au conturat
și s-au afirmat experiențe demne
de interes, privind mai buna or
ganizare a muncii, afirmarea spi
ritului gospodăresc, obținîndu-se
importante sporuri de producție și
de eficientă economică, in strinsă
legătură cu interesele economiei
naționale.
Așa cum in repetate rinduri a subliniat tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU. reali
zarea integrală a planului la pro
ducția fizică și la export — ce
rințe fundamentale ale activității
productive — constituie dovada
spiritului organizatoric și a forței

de angajare a colectivelor de oa
meni ai muncii pentru progresul
economic și social al patriei, în
strinsă concordanță cu obiectivele
mărețe stabilite de Congresul al
XIII-lea al partidului.

Producția fizică și expor
tul — ritmic și la înalt nivel
Calitativ !
aceasta privință, la
recenta Consfătuire de lucru pe
probleme economice de la C.C. al
P.C.R., secretarul general al parti
dului, arătînd că acum este ne
cesar să se treacă la realizarea tu
turor prevederilor planului, a pro
ducției fizice, accentua că planul
nu se poate considera îndeplinit
decit o dată cu realizarea produc
ției fizice la toate sortimentele.
Prin urmare, orice altă interpre
tare sau realizarea unor produc
ții valorice, negiijind sortimente
le și prevederile contractelor, tre
buie considerată ca o încălcare a
legilor, a planurilor.
Este limpede pentru fiecare co
lectiv de oameni ai muncii că răminerea în urmă la un sortiment
sau altul nu numai că determină
dificultăți în procesul de recupe
rare a restanțelor, dar generează
și dereglări ale mecanismului co
operării interuzinale, soldate cu nerealizarea planului in alte unități

ale economiei. De altfel, autoconducerea, autogestiunea presupun că
nici o întreprindere nu poate pro
duce decit ceea ce corespunde ne
voii sociale exprimate prin plan și
prin contractele economice.
De bună seamă, în toate sec
toarele, în toate întreprinderile
trebuie să se acționeze neabătut,
cu maximă răspundere pentru în
deplinirea planului la export. Pen
tru aceasta, producția de export
trebuie să fie urmărită pe între
gul flux de fabricație, controlată
riguros, adoptindu-se toate măsu
rile necesare pentru ca fiecare co
mandă să fie onorată la timp și
în cele mai bune condiții calita
tive.

Toate investițiile planifi
cate, în funcțiune la ter
men I Cu aceeași exigență și
răspundere este necesar să se ac
ționeze în domeniul investiții
lor. în această privință se cu
vine subliniat că ritmul de lucru
pe o serie de șantiere este ne
corespunzător. nu este pe mă
sura capacității reale a detașamen
telor de constructori. Au rămas
încă nefinalizate obiective și ca
pacități de producție fie datorită
livrării cu întirziere a unor echi
pamente tehnologice, fie din pro

pria vină a constructorului. * care
și-a dispersat forțele pe largi
fronturi sau spații de lucru, in loc
să le fi concentrat la obiectivele
care aveau condiții pentru punerea
grabnică în funcțiune. Pe toate aceste șantiere se resimte necesi
tatea unor măsuri energice pentru
recuperarea oricăror rămineri in
urmă, asigurind punerea in func
țiune Ia termen a tuturor capaci
tăților de producție planificate.

Pentru realizarea unei
înalte rentabilități, princi
piile autogestiunii și auto
finanțării — aplicate neabă
tut ! La amintita consfătuire de
lucru, secretarul general al parti
dului a cerut cu fermitate să se
acorde mai multă atenție proble
mei rentabilității și a beneficiilor
in toate sectoarele de activitate.
O asemenea precizare a pornit de
Ia constatarea că intr-o serie de
sectoare avem incă mari cheltuieli
și consumuri, că nu există incă o
ordine deplină in ce privește cos
turile și preturile de producție.
De fapt, problema nodală a au
togestiunii și autofinanțării este
aceea a asigurării unei activități

(Continuare în pag. a II-a/

în toate județele, în toate unitățile agricole:

Din noua arhitectura a municipiului Pitești

TEORIA Șl PRACTICA REVOLUȚIONARĂ

ÎN CONCEPȚIA ȘTIINȚIFICĂ A PARTIDULUI,
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Un loc central in bogata operă
teoretică, și activitatea practică de
excepțională valoare ale secretarului
general al partidului nostru il ocupă
făurirea și dezvoltarea, proprietății so
cialiste. Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a abordat și fundamentat, intr-o con
cepție de largă
perspectivă și de
mare
profunzi
me științifică, cu
înaltă consecven
tă și fermitate re
voluționară, pro
blematica vastă
a proprietății so
cialiste
privind
natura și conți
nutul ei, funcții
le și mecanisme
le de realizare,
implicațiile com
plexe pe care acestea le au in
întregul
proces
al
construcției
socialiste,
pre
cum și direcțiile principale ale per
fecționării relațiilor economice ale
proprietății socialiste — concepție
care încorporează teze originale, de
recunoscută valoare teoretică și
practică.
In esență. întreaga experiență a
construcției socialiste din țara noas
tră și din alte state demonstrează
mai mult decit convingător că pro
prietatea socialistă este temelia de
neclintit a progresului economicosocial multilateral al economiei na

ționale, asigură înfăptuirea princi
piilor de echitate și dreptate socială,
perfectionarea democrației socialiste,
realizarea in practică a drepturilor
fundamentale ale oamenilor muncii,
ridicarea bunăstării generale a po
porului, întărirea independenței și

suveranității patriei. „Nu se poate
vorbi de o economie socialistă —
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu
— fără a așeza la baza ei proprieta
tea socialistă asupra mijloacelor de
producție. Aceasta constituie o le
gitate obiectivă, fără de care nu se
poate vorbi de făurirea unei orinduiri sociale mai drepte și mai uma
ne (...). Avem răspunderea să acțio
năm cu toată hotărirea pentru întă
rirea și dezvoltarea proprietății so
cialiste, ca bază a dezvoltării economico-sociale, a edificării cu suc

O

® în toate unitățile, în toate județele să se folo
sească la întreaga capacitate agregatele complexe,
să se lucreze din zori și pînă seara la semănat și în
două schimburi la pregătirea terenului, pentru ca de
acum, pretutindeni, să se lucreze cel puțin la nivelul
vitezelor zilnice stabilite.

© Preocuparea pentru intensificarea la maxi
mum a însămînțărilor trebuie să fie însoțită pretutin
deni de o atentie sporită pentru executarea lucrărik____________________ __ ________________________

lor la un înalt nivel calitativ și asigurarea densității
optime de plante stabilite la fiecare cultură.
® Mai mult ca oricînd, în condițiile determinate
de lipsa precipitațiilor, care au făcut să se înregis
treze la această dată un deficit mare de apă în sol,
se impun măsuri deosebite de a se trece din plin,
cu toate mijloacele posibile, la irigarea tuturor cul
turilor, și în primul rînd a semănăturilor de toamnă,
a cartofilor și a suprafețelor însămînțate cu porumb.
® în această perioadă de vîrf a lucrărilor agrico
le, organele și organizațiile de partid, consiliile
populare și consiliile agroindustriale sînt chemate
să mobilizeze puternic toate forțele din agricultură,
pe toți locuitorii satelor la activitatea din cîmp, gră
dini și livezi, astfel îneît în fiecare unitate agricolă
munca să se desfășoare în conformitate cu progra
mul stabilit pentru actuala campanie de primăvară.

Folosirea optimă a sistemelor de irigații

ces a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și a înaintării spre
comunism, a ridicării bunăstării ma
teriale si spirituale a Întregului po
por". De aici decurge si responsabili
tatea ce. revine tuturor colectivelor
muncitorești, fiecărui om al muncii
pentru
consoli
darea și crește
rea proprietății
socialiste de stat
și , cooperatiste,
aceasta ca un,
reflex firesc și
necesar al im
portanței pe care
o acordă acestei
probleme parti
dul nostru, se
cretarul său ge
neral.
în țara noas
tră,
proprieta-l
tea socialistă, în
ambele ei forme
— a întregului
popor și coopera
tistă — a cunoscut și cunoaște con
tinuu o dezvoltare ascendentă, avînd
Ia bază o înțeleaptă și eficientă po
litică de acumulare socialistă. Dova
dă, progresele ce se oglindesc în creș
terea impresionantă a avuției națio
nale, in făurirea unei economii mo
derne, competitive, în noua înfățișa
re a orașelor și satelor țării. O ase
menea dezvoltare a proprietății socia
liste a fost posibilă, cu deosebire,
după Congresul al IX-lea al partidu
lui, cind acumularea socialistă a căpă
tat caracter de legitate. întărirea și
dezvoltarea proprietății socialista
reprezintă, totodată, așa cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu în
cuvîntarea rostite le Consfătuirea de
lucru de le C.C. el P.C.R., adevărata
garanție a dezvoltării continue a fbr■țelorde producție.‘a asigurării creș
terii nivelului de civilizație, a bună
stării întregii noastre națiuni. Mă
surile de sporire a retribuțiilor și
pensiilor și aplicarea acestora cu o
lună mai devreme au fost posibile
numai pe baza proprietății socialiste,
deci a dezvoltării forțelor de produc
ție. a realizării prevederilor de dez
voltare economico-socială a tării. Ne
este, așadar, din nou relevată, cu da
tele de necontestat ale realității, re
lația de interdependență dintre dez
voltare și bunăstare sau, altfel spus,
dintre dezvoltarea proprietății socia
liste și creșterea continuă a nivelului
de trai.
Totodată, unitatea organică dintre
proprietatea socialistă și democra
ția socialistă, specifică orinduirii
noastre noi. prezintă o mare comple
xitate, numeroase și profunde im
plicații economico-sociale în întreaga
operă de edificare a societății
socialiste. Este de ordinul eviden
tei că noul tip de proprietate so
cială este generator de solide teme
iuri obiective pentru afirmarea și

PROPRIETATEA SOCIALISTĂ
temelie a democrației
socialiste

INTENSIFICAREA LA MAXIMUM A ÎNSĂMlNTĂRILOR
® Ținînd seama de condițiile de lucru deose
bite din acest an, este absolut necesar să se ia toa
te măsurile, să se acționeze zi și noapte, cu toate
forțele, spre a se asigura încheierea înșămînțării culturilor de primăvară cel tirziu pînă la
10 APRILIE, în așa fel îneît lucrările să se înca
dreze în perioada optimă specifică acestui an.

Foto : Eugen Dichiscanu

Conf. dr.
Niculae N1CULESCU
(Continuare în pag. a V-a)

Temeiuri ale mîndriei patriotice
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- cerință esențială pentru realizarea producțiilor mari stabilite in acest an
Așa cum a subliniat în repetate rînduri secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în ansamblul măsurilor stabilite de conducerea
partidului pentru realizarea producțiilor mari prevăzute în acest an în
domeniul agriculturii, o importanță cu totul deosebită o au crearea tuturor
condițiilor pentru funcționarea ireproșabilă a sistemelor de irigații și, im
plicit, exploatarea acestora la parametri superiori de eficientă. Această
cerință majoră este cu atît mai pregnantă cu cit, în acest an. unitățile
agricole de stat și cooperatiste dispun de amenajări de irigații pe mai bine
de 3,7 milioane hectare, acestea constituind un potențial uriaș pentru
realizarea unor producții mari,'sigure și stabile, indiferent de condițiile
climatice, care trebuie folosite cit mai deplin, la întreaga capacitate.
Tocmai de aceea, acum, cind ne aflăm în momentul începerii cam
paniei de irigare a culturilor, ne-am propus să urmărim in unități agri
cole din județul Mehedinți care este stadiul pregătirilor, atît in ce pri
vește punerea la punct a sistemelor pentru funcționarea lor la parame
trii proiectați, cit și in ce privește măsurile luate pentru exploatarea cu
randament maxim a tuturor amenajărilor.

In centrul atenției — crea
rea tuturor condițiilor pen
tru funcționarea optimă a
sistemelor. Pentru acest an- uni’
tătile agricole din județul Mehedinți
dispun de o suprafață totală amena
jată pentru irigații de 94 780 hectare.
De la început se impune o obser
vație de fond. Deși în marea lor ma
joritate aceste amenajări sint noi. si
tuate în sistemele hidroameliorative
Izvoarele — Cujmir și Crivina.—
Vinju Mare, unde au fost adoptate
soluții constructive moderne, rezulta
tele de producție din ultimii ani. șl
cu deosebire din anul trecut, nu s-au
ridicat la' nivelul cerințelor și al po
sibilităților. ele situîndu-se cu mult
sub prevederile din studiile tehnicoeconomice. Pentru exemplificare, este
suficient să arătăm că producția de
porumb știuleți obținută anul trecut,
cultură care deține ponderea pe tere
nurile irigate, nu a diferit cu nimic
din punct de vedere cantitativ de
aceea obținută în condiții de neirigare. Costurile de realizare a producției
au fost însă mult mai mari, determi-

ționalitătii perfecte a sistemelor, crea
rea condițiilor pentru exploatarea ști
ințifică a amenajărilor din punct de
vedere agrotehnic și recrutarea, in
struirea și permanentizarea forței de
muncă necesare aplicării întocmai a
programelor de udare a culturilor,
încă din toamna anului trecut, co
lective de activiști ai comitetului ju
dețean de partid și specialiști ai or
ganelor agricole au analizat și stabilit
in fiecare unitate și sistem probleme
le ce trebuie rezolvate la stațiile de
pompare, rețeaua de canale și de
conducte îngropate, construcțiile hi
drotehnice și echipamentele de udare,
pentru a se asigura funcționarea la

Care este stadiul pregătirilor și ce probleme
sînt de soluționat în unități agricole
din județul Mehedinți
nînd ca unitățile agricole-să înregis
treze pierderi însemnate. Și aceasta
nu din cauză că irigațiile nu ar fi
eficiente, ci datorită modului defec
tuos de organizare și desfășurare a
activității propriu-zise de irigare a
culturilor. Pornind de la cu
noașterea exactă a cauzelor ce
au determinat starea de lucruri
negativă din anul trecut, comi
tetul județean de partid a întocmit
un program de măsuri detaliat, menit
să asigure în acest an îmbunătățirea
radicală a activității de irigații în
scopul realizării producțiilor mari
prevăzute. Programul cuprinde solu
ționarea a trei probleme distincte, dar
aflate într-o strinsă interdependență.
Acestea se referă la asigurarea func-

capacitatea maximă proiectată a ame
najărilor. Este demn de remarcat
faptul că pînă la această dată volu
mul de reparații planificat a fost
efectuat în totalitate. Reparațiile
efectuate la obiectivele stabilite și ca
litatea acestora dau garanția asigură
rii debitelor de apă necesare irigării
culturilor pe toată suprafața amena
jată. Ca o noutate, este de subliniat
măsura luată ca, în acest an. recep
ția lucrărilor și predarea amenajări
lor pînă la nivelul fermelor să se
facă numai după efectuarea probelor
de funcționare cu apă. Aceasta tocmai
pentru a putea fi depistate și reme
diate operativ acele defecțiuni ascun
se care nu au putut fi observate de
la început.

Pentru exploatarea agro
tehnică științifică a terenu
rilor irigate. Producțiile mari
prevăzute a se obține în acest an în
condiții de irigare, în medie, la hec
tar : 6 700 kg griu. 13 700 kg porumb,
3 500 kg soia, 3 500 kg f loarea-soarelui
și 85 tone sfeclă de zahăr, impun asi
gurarea la nivel optim și a celorlalți
factori. în afară de apă, care concură
la realizarea producției în condiții de
irigare. „Este și motivul pentru care
— ne explica tovarășul Florea Flo
rian. director adjunct cu producția
vegetală la direcția agricolă — în acest an punem un accent deosebit pe
exploatarea superioară, din punct de
vedere agrotehnic, a amenajărilor de
irigații. Prin măsurile luate din
timp, s-a stabilit o structură de cul
turi adecvată, mărind ponderea ace
lor culturi — porumb, soia, legume,
sfeclă de zahăr și plante furajere —
care asigură sporurile de recoltă cele
mai mari. Spre deosebire de anii
trecuti. in acest an folosim numai
soiuri și hibrizi specifici pentru cul
tivarea în condiții de irigare, adică
de înaltă productivitate. De ase
menea, tehnologiile specifice cul
turilor irigate au fost dezbătute
și însușite temeinic de către toți
specialiștii din unitățile agrico
le". Toate acestea dovedesc pre
ocuparea de a crea o bază de produc
ție specifică condițiilor de irigare,
știut fiind faptul că sporurile mari
de recoltă stabilite nu pot fi realiza
te doar pe seama surplusului de apă
asigurat față de terenurile neirigate.

Aurel PAPAD1UC
Virqiliu TATARU
(Continuare in pag. a V-a)

Cu poporul, pentru popor
Ca o încununare a tuturor pre
facerilor intru afirmarea plenară a
demnității naționale și intru conso
lidarea căii specifice a democrației
românești în construcția socialistă,
începute o dată cu Congresul al
IX-lea al P.C.R., ca o împlinire
a definiției de stat modern, însumînd cele mai populare aspirații
progresiste ale națiunii, ca un sim
bol al tuturor speranțelor și nă
zuințelor trezite in conștiința cetă
țenească de istorica etapă politică
pe care o inaugurase anul 1965,
nouă ani mai tirziu se proclama
Republica Socialistă România, iar
poporul ei își alegea primul Pre
ședinte în persoana celui sub a că
rui conducere o făurise : tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Ca o încununare, ca o împlinire
de ideal, ca o desăvîrșire a cadru
lui în care aspirațiile și năzuințele
noastre puteau să se înfăptuiască :
ca un moment nou, superior de
valorificare a cadrului politic, eco
nomic și social fundamentat de
Congresul al IX-lea.
Acești noi ani ai țării sint ani
plini de entuziasm și de însuflețire;
încununați de sentimentele unani
me care au consolidat concep
tul de unitate dintre popor și
partid : dăruiți cu conștiința de
mocrației în acțiune și în ascen
siune. impunind statul românesc in
lume prin numele unei politici noi,
deschise și umaniste, prin realizări
de progres în interior și inițiative
de prim ordin în consolidarea în
țelegerii internaționale. Numele
României a devenit sinonim cu

ideea de pace și progres, iar nume
le tovarășului Nicolae Ceaușescu
s-a alăturat ei în mod firesc, reprezentind o. certitudine în sistemul
unor noi relații între popoare, de
aici, din inima Carpaților, răsunînd
puternic ideea generoasă a rezolvă
rii tuturor problemelor prin înțele
gere și tratative. Prin munca și
faptele sale, prin inițiativele de re
zonanță, in toți acești ani România
a demonstrat temeinicia filozofică a
unei concepții noi care se cheamă
„Construirea socialismului cu po
porul și pentru popor". Oriunde în
lume, cuvîntului România i se adau
gă corolarul ei firesc : Ceaușescu,
și, peste tot, în lumea întreagă,
România este privită ca o țară in
plină dezvoltare, afîrmîtid o demo
crație de fond atît in relațiile interumane. cit si în cele interstata
le. promovind filozofia stenică a
coexistenței și cooperării.
In această vastă operă de mul
tilaterală construcție, de cristaliza
re a unei veritabile științe a con
ducerii societății, a încrederii in
progres și a dăruirii în fața idea
lului comunist, un loc distinct re
vine momentului în care țara și-a
construit toate temeliile pentru a
deveni o republică socialistă, alegîndu-și în fruntea destinelor ei. ca
expresie a voinței unanime a po
porului român, pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu. întîiul nostru
Președinte. Și. cu brațul așezat
ca-ntr-o osmoză cu Constituția țării,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a rostit
primul jurămînt al unui președinte
al Republicii Socialiste România.

Astfel înregistrează istoria acest
exemplu de drum unit între per
sonalitatea conducătoare și deveni
rea țării, momentul solemn de
acum cincisprezece ani, momentul
28 martie 1974, moment de salt
calitativ care a legat in aceeași
eșarfă tricoloră ctitoria și ctitorul.
O eșarfă tricoloră a cărei stemă
așezată pe pieptul marelui om po
litic al țării exprimă insăși dimen
siunea ei creatoare. Deoarece, con
cepția de stat al creației sociale
și-a căpătat adincile dimensiuni
prin care este exprimată în opera
teoretică și practică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, exact în acest
drum concomitent cu drumul țării.
Ca rezultat al gîndirii dăruite cu
flacăra înaltului patriotism ; ca ex
primare a conștiinței ei vii in nu
mele unor mari năzuințe naționale;
ca act profund conștient de datorii
le față de viitor pe care le are un
popor, reașezat în matca sa, după
încercările prin care a trecut de-a
lungul vremurilor.
Trăim un timp de. măreață con
cepție novatoare in construcția so
cialistă și-n edificarea societății
românești, in care s-a alăturat și
identificat realitatea construcției
cu concepția creatoare ce a deter
minat-o. Și,. astfel, într-o armonie
îndelung consolidată, imnul noii
Republici Socialiste România se
înalță peste țară ca un etern legămint de a-i veghea progresul și a-i
îndeplini aspirațiile.

Comellu LEU
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ÎN TOATE JUDEȚELE, ÎN TOATE UNITĂȚILE AGRICOLE

Amplă concentrare de forte, bonă organizare a muncii
pe ngoare pentru intensificarea la maximum a msămintărdnr
ARAD:

Cu întreaga răspundere pentru

calitate
Folosind cu pricepere condițiile
bune de lucru din această primăva
ră timpurie, agricultorii din județul
Arad au încheiat la timp semănatul
la toate culturile din epoca I : plan
te furajere, ovăz, mazăre, sfeclă de
zahăr, in pentru ulei. Nepresați de
timp, organizînd temeinic fiecare lu
crare, ei au pus baze trainice recol
telor din acest an. în condițiile în
care se pot asigura zilnic viteze de
lucru corespunzătoare, toată atenția
se îndreaptă spre respectarea pînă
la detaliu a tehnologiilor. Acest fapt
este cu atît mai important cu cît
principala cultură care se seamănă
în această perioadă, floarea-soarelui,
recîștigă teren după ce cițiva ani a
ocupat un loc mai redus în structura
culturilor din unitățile agricole din
județ.
în cooperativele agricole cultiva
toare de floarea-soarelui din consi
liul agroindustrial Fîntinele, unde
sînt de semănat 450 hectare, meca
nizatorii cu cele 14 combinatoare asigurau o pregătire a terenului de
cea mai bună calitate. Șefii de fer
mă, inginerii-șefi, ceilalți specialiști
urmăreau îndeaproape respectarea
prevederilor din ordinele de lucru
primite de mecanizatori. Munca este
astfel organizată încît printr-un nu
măr minim de treceri, prin efectua
rea lucrărilor în stratul superficial al
solului să se evite tasarea terenu
lui și pierderea apei din pămînt, să
se asigure un pat germinativ cores
punzător normelor prevăzute de teh
nologie. De altfel, unele cooperative
agricole — Bujac, Fîntinele, Frumușeni — au încheiat semănatul.
Șl în consiliul agroindustrial Șirla,
semănatul florii-soarelui se află în
centrul preocupărilor oamenilor. La
cooperativa agricolă Păuliș, după în
cheierea lucrărilor la sfecla de za
hăr, utilajele agricole au fost diri
jate la pregătirea terenului și se
mănatul florii-soarelui. Combinatoarele, prin două treceri in diagonală,
pregăteau un pat germinativ de cali
tate, mărunțind bine bulgării de pă
mînt. în urma lor, cu aceeași grijă
pentru respectarea cerințelor tehno-

logice, două semănători puneau sub
brazdă semințele.
Zona coiinară a județului cunoaște
și ea o activitate deosebit de inten
să pentru această perioadă. De exem
plu, în consiliul agroindustrial Tirnova toate lucrările din epoca X
s-au incheiat aproape concomitent
cu cele din cimpie și s-a trecut la
semănatul florii-soarelui. Și nu e
vorba de suprafețe mici. La coope
rativa agricolă Tîrnova, de pildă, pri
ma urgență a însemnat în acest an
peste 500 hectare. „Volumul mare de
lucrări, ne spune Moise Butaru, pre
ședintele cooperativei, a necesitat o
foarte bună organizare. în fiecare
seară stabilim sarcini concrete pen
tru fiecare om, repartizăm utilajele
în funcție de importanța lucrărilor și
de starea terenului. De mare atenție
din partea specialiștilor noștri se
bucură floarea-soarelui, pe care
n-am mai cultivat-o de multă vre
me. Este bine că o avem în plan
pentru că este și o foarte bună pre
mergătoare pentru grîu și eliberează
terenul din timp". Pe o solă bine pre
gătită de combinatoare, președintele
urmărește respectarea normelor teh
nologice. Ce îl interesează in primul
rînd '! Ca semănătorile să asigure o
densitate de 72 000 boabe germinabile la hectar, adîncimea de încorpo
rare a semințelor să fie de 5—6 cen
timetri, pentru a se valorifica umi
ditatea din sol în condițiile deficitu
lui de apă. Mecanizatorilor li s-a re
comandat să înainteze doar cu viteza
I. Ca și în celelalte unități din ju
deț, lucrările se desfășurau și aici
pe mai multe fronturi: 150 hectare,
din 200 hectare planificate, erau deja
pregătite pentru a fi însămânțate cu
soia, 100 hectare erau pregătite pen
tru porumb, la ferma din Agrișu
Mare sfecla de zahăr se repartiza
deja cooperatorilor în acord global.
Zile pline pentru cooperatorii din
Tîrnova. cum sînt, de fapt, pentru
toți lucrătorii ogoarelor din județul
Arad.

Tristan M1HUȚA

corespondentul „Scînteii"

SECTORUL AGRICOL ILFOV:

Sub semnul maximei urgențe

— semănatul porumbului
Ziua de duminică a fost o zi obiș
nuită de muncă și pentru lucrătorii
ogoarelor Sectorului agricol Il
fov. Timpul deosebit de favora
bil insămințărilor a facilitat o și mai
amplă mobilizare a oamenilor la
executarea însămînțărilor, la efec
tuarea lucrărilor d in legumi cultură
și, peste tot unde există condiții, la
irigarea lanurilor de grîu și orz, a
plantelor furajere. Fapt este că la
această dată, in sectorul agricol Il
fov s-a încheiat semănatul sfeclei
de zahăr, al plantelor de nutreț din
prima epocă, iar duminică seara s-a
încheiat și semănatul florii-soarelui
pe intreaga suprafață de 8 000 hec
tare. Pe agenda priorităților se află
acum semănatul porumbului pe
20 150 hectare și al solei pe o supra
față de 11 560 hectare.
Pe primarul comunei Gruiu, Au
relian Matei, și pe președintele coo
perativei agricole, Constantin Teodor,
i-am întilnit la ora 7 pe una din
solele cooperativei, unde, împreună
cu inginerul-șef al unității, Mihai
Băicoianu, controlau temperatura
din sol. Erau 8 grade, deci o tempe
ratură acceptabilă pentru semănatul
unor hibrizi de porumb. Semănătorile pregătite, patru la număr, au
început să pună șămînța de porumb
sub brazdă. Era, de fapt, a doua zi
de semănat la porumb. în ordinul
de lucru al mecanizatorilor erau clar
Stabilite sarcinile din acea zi. Semă
nau porumb din grupa F 378 și aveau
o normă de 15 hectare, normă pe
care au realizat-o și cu o zi în urmă,
sub permanenta supraveghere a inginerului-șef. „Anul trecut, ne spune
președintele cooperativei, am obținut
o producție de porumb de 18 000 kg
știuleți la hectar, iar în acest an
vrem să trecem de pragul a 20 de

tone. Ținînd seama că deficitul de
apă din sol poate să se accentueze
pe măsură ce trec zilele, avem grijă
să nu pregătim o suprafață mai
mare decît putem semăna a doua zi.
Noi vom termina de semănat po
rumbul în 7 zile bune de lucru, după
care ne vom concentra întreaga atenție activității din legumicultura.
Am terminat de plantat varza tim
purie pe 15 hectare, cartofii de vară
pe 80 hectare. De asemenea, avem
pregătite răsadurile de roșii timpu
rii pentru 100 hectare, cultură care a
adus unității și cooperatorilor veni
turi importante. Anul trecut am li
vrat la export circa 3 000 tone roșii
timpurii. Răsadurile, aproximativ
5 milioane de fire, sint pregătite în
grădinile oamenilor, cu multă price
pere și simț gospodăresc".
Pentru toate unitățile agricole din
sectar, semănatul porumbului este
acum, după încheierea semănatului
florii-soarelui și al plantelor de nu
treț, urgența numărul unu. In con
siliul unic agroindustrial Grădiștea,
bunăoară, au fost pregătite pentru
semănatul porumbului 90 de semă
nători. Există condiții ca aici semă
natul porumbului să fie încheiat în
7 zile bune de lucru. „Pentru a păs
tra umiditatea in sol, ne spune in
ginerul-șef al consiliului agroindus
trial, tovarășul Mircea Cehlacov, s-a
dat cuvint de ordine tuturor specia
liștilor de a nu pregăti suprafețe
mari de teren în avans, decît ceea ce
se poate semăna în ziua următoare.
Tocmai în acest scop, în unele uni
tăți se lucrează noaptea la pregă
titul terenului".

rentabile, în care mijloacele mate
riale și financiare avansate să fie
recuperate si amplificate printr-o
muncă bine organizată, eficientă.
Pentru aceasta trebuie înfrinte
mentalitatea „producției de dragul
producției", concepțiile consumatoriste întemeiate pe ideea complet
greșită in lumea de azi că socie
tatea are resurse pentru a acoperi
efectele lipsei de răspundere, ale
unei activități proaste, nerentabi
le din unele unități. Firește, ren
tabilizarea, în general ridicarea
rentabilității producției trebuie să
se realizeze, așa cum a subliniat
secretarul general al partidului, nu
prin majorarea prețurilor, ci pe căi
economice, adică prin reducerea
cheltuielilor de producție, a con
sumurilor de materii prime și ma
teriale, de combustibil și energie,
de manoperă, deci prin economisi
rea muncii sociale. Aceasta este
condiția de bază a eficientei și
competitivității.
în conformitate cu prevederile
mecanismului economico-financiar,
colectivele de oameni ai muncii au
deplina motivație de a-și concen
tra eforturile spre realizarea unei
activități cît mai rentabile, mai

Irigații pe suprafețe cît
mai mari. Deficitul mare de
apă din sol în această primăva
ră a impus și în domeniul iri
gațiilor o activitate începută mai
de timpuriu. Aripile de ploaie au
fost întinse, iar echipele de udători
au trecut din plin la muncă. La
cooperativa agricolă din Nuci, în
afara udărilor din gradină se irigă
intens suprafețele cu grîu și orz.
„Anul trecut, ne spune inginerulșef al unității, Sabin Ruba, am reali-

zat o producție de 8 000 kg de grîu
la hectar. In acest an, dorința noas
tră este să realizăm o recoltă și mai
bună. în momentul de față, starea
de vegetație a griului este destul de
bună. La noi, întreaga suprafață a
cooperativei, de 3 260 hectare, este
amenajată pentru irigat. Tocmai de
aceea acordăm o mare atenție aces
tei activități. Știm că acum este
mare nevoie de apă la grîu și la orz.
Am stabilit să aplicăm o normă mai
mică de udare, de 200—300 metri
cubi la hectar, atît cît au nevoie
plantele. Udăm zi și noapte pentru
a iriga cele 1 000 hectare cu grîu.
Vom continua apoi să facem udări
de răsărire la floarea-soarelui și la
porumb. Am mai irigat 60 hectare
de rapiță și 100 hectare de lucerna".
Aceeași grijă pentru irigatul plan
telor de nutreț și al griului se mani
festă și în unitățile din comunele
Gruiu, Moara Vlăsiei, Grădiștea, Petrăchioaia, unde sînt montate toate
aspersoarele și echipamentele de
udat pentru a fi folosite ziua și
noaptea, acum cind este mare nevoie
de apă la rădăcina plantelor.
Marți seara, într-o discuție cu di
rectorul general al direcției agricole,
tovarășul Iscu Ciprian, acesta ne
spunea că pînă în prezent s-a se
mănat 13 la sută din suprafața pla
nificată cu porumb și 11 la sută din
suprafața destinată culturilor de
soia, practic toate cooperativele agricole incepînd aceste lucrări. Mai
avansate sînt unitățile din comunele
Găneasa, Dascălu, Afumați, Gruiu,
Periș și Otopeni.

Petre CRISTEA

BIHOR:

In legumicultura—productivitate
sporită prin mecanizarea lucrărilor
Prin natura lor, lucrările din legumicultură absorb un volum mare de
muncă manuală. Or. creșterea efi
cienței este condiționată — pe lingă
obținerea unor producții mari, cu
apariție timpurie, de calitate supe
rioară și la un cost cit mai mic —
și de accentuarea gradului de meca
nizare a lucrărilor. în această pri
vință, grădinarii bihoreni au acu
mulat o bună experiență, pentru a
cărei cunoaștere au fost initiate
mai multe schimburi de experiență
interjudețene și la nivel de țară.
Dacă pînă acum trei ani doar Ia
întreprinderea de sere din Oradea
erau folosite combine ce confec
ționează și însămințează cuburile
nutritive, dublînd productivitatea
muncii, in prezent, de mașini semă
nătoare dispun și fermele Tărian
și Roșiori, ale asociațiilor horticole
Biharia și Sălard, precum și între
prinderile de producere și indus
trializare a legumelor „Arovit" Valea
lui Mihai și „Avîntul" Oradea. La
întreprinderea orădeană s-a multi
plicat și modelul unei mașini experi
mentate la ferma nr. 1 Salonta.
care însămințează în solariile tunel
fără să mai fie nevoie de acoperi
rea ulterioară cu mranită a rindului
semănat. în fermele Tulea. Ghiorac
șt Inand, aparținînd aceleiași între
prinderi. insămîntarea culturii de
tomate destinate industrializării se
face direct, mecanic, fără repicat. în
spații protejate, cu o mașină de
concepție proprie, economisind circa
300 zile-om la hectar. La „Arovit"
Valea lui Mihai, pentru însămînțarea tomatelor, cultură care ocupă
peste 800 hectare, se utilizează ma
șini SUP-21 modificate, executînd
simultan și erbicidarea. Randa
mentul : doi oameni realizează un
hectar pe zi. La aceeași unitate s-a
asigurat de vreo 5—6 ani necesarul
de mașini de plantat pe șase rinduri. Modificările aduse mașinii de
plantat răsad pe patru rînduri. afir
mă specialiștii de aici, nu numai că
au eliminat o seamă de defecțiuni
mecanice la clapete, arcuri, supape
și bucșe, ci asigură și un spor de
30 la sută la productivitatea muncii.
Despre avantajele utilizării unor
asemenea mașini — extinse acum în
toate fermele sectorului socialist din
județ — ne convingem din plin la
plantarea verzei și conopidei timpu
rii. O primă mențiune : fermele își
asigură răsadul necesar, chiar cu o
rezervă de 10—15 la sută, atît pentru
legumele din sistem protejat, cit și

pentru cele cultivate în cîmp. Este
demn de reținut că in unitățile din
sectorul socialist trei sferturi din ră
sadurile pentru culturile timpurii se
pregătesg numai în cuburi și ghivece
nutritive, ceea ce înlesnește o prin
dere mai bună, înlăturând stagnarea
ce intervenea in creșterea plantelor
în cazul în care se folosea răsad obișnuit. Un sfert din necesarul de
răsad este repicat în paturi calde,
ceea ce asigură o mai bună eșalo
nare a culturii.
Cum se lucrează în cîmp 7 La •
Diosig Marghita, Roit, Tărian, PaIota, Ineu de Criș se plantau ulti
mele suprafețe cu varză și; conopidă
timpurie, culturi care, în unitățile
de stat și cooperatiste, se cultivă pe
115 hectare. Întâi de toate se execu
tă mecanic rigola, apa necesară prin
derii plantei asigurîndu-se din ba
zinul situat pe cabina tractorului.
După distribuirea manuală a cubu
rilor pe rigole, o altă echipă fixează
și acoperă cubul nutritiv. O plantare
semimecanizată, impusă în cazul utilizării ghivecelor nutritive de ali
mentarea mai anevoioasă a mașinii
de plantat răsad, precum și de do
rința de a asigura densitatea dorită.
Și nu intîmplător. La o producție de
25 tone varză timpurie la hectar, re
zultă un beneficiu de aproape 15 000
lei. Dar pentru a obține producția
prevăzută trebuie să se asigure, de
la plantat, densitatea necesară —
70 000 plante la hectar. Lucru căruia
nu i se face nici un rabat, atît în
fermele asociațiilor de stat, cît și in
cooperativele agricole Roșiori, Borș,
Sîntandrei, Ciumeghiu, Salonta, uni
tăți care au obținut din legumicul
tura, în anul trecut, beneficii de or
dinul milioanelor.
Plantarea mecanizată a răsadului
intră în actualitate încă de la sfîrșitul acestei luni, o dată cu începerea
lucrării la varza de vară, continuind
în aprilie, cu tomatele. Fără îndoia
lă, experiența anilor trecuți demon
strează cu prisosință acest fapt, se
vor cîștiga ore prețioase de lucru.
Și, mergînd mai departe, comparând
costul plantării manuale cu cel me
canic, rezultă o economie de aproape
3 000 lei la hectar. Aspect defel lipsit
de importanță, ținînd seama că in
teresele bunei aprovizionări cer pro
ducții mari și eșalonate de legume,
obținute în condițiile unei eficiențe
cît mai ridicate.

Ioan 1AZA

corespondentul „Scînteii”

Peste citeva zile se va încheia primul trimestru al anului — perioadă
importantă, ce a pus in fata minerilor țării sarcini deosebit de complexe,
cerințe noi, care o dată soluționate asigură condiții favorabile pentru
buna desfășurare a activității de extracție pe parcursul întregului an și
chiar al cincinalului actual. Cum au răspuns minerii din Rovinari acestor
importante cerințe, chemărilor și îndemnurilor de a spori continuu pro
ducția, de a îmbunătăți calitatea cărbunelui extras, practic, de a ridica
întreaga activitate productivă pe trepte calitativ superioare 7 Cum se
acționează aici, la Rovinari, in aceste zile pentru a asigura zilnic un
ritm tot mai înalt de lucru, pentru sporirea producției de lignit 7 Iată
citeva din aspectele asupra cărora ne oprim in rindurile de față.

măsură — remarca tânărul specia
list — avem creată o rezervă, ex
ploatabilă în trimestrul II, de peste
500 000 tone cărbune în cariera Peșteana-Nord și de circa 300 000 tone
în cariera Peșteana-Sud. Vom asi
gura apoi un spor substanțial de
producție prin punerea în funcțiune
a celui de-al doilea excavator în
cariera Urdari, precum și a celui
de-al doilea circuit de benzi de
haldare. Cariera dispune în pre
Un lucru se impune a fi subliniat
creșterii nivelului conștiinței fiecărui
zent de un singur circuit, și
din capul locului : planul pe acest
muncitor și specialist",
prin finalizarea noilor instalații
într-adevăr, pe primele două luni
an, care prevede extragerea și livra
asigurăm o elasticitate mai bună
rea .unui volum de lignit cu aproape
ale acestui an indicele extensiv în
în activitatea de transport. Și
10 milioane tone superior realiză
registrat este superior prevederilor
aceasta nu numai la Urdari, ci și
rilor din 1988, a fost judicios fun-'
planului. Lucru care înseamnă că
la Peșteana-Sud, unde va intra in
damentat, pornipd de la capacitățile
măsurile adoptate în direcția mai
funcțiune mașina de haldat cu braț
bunei întrețineri și exploatări a uti
existente, de la cele care urmează a
de 120 de metri, utilaj de mare ran
fi puse în funcțiune în prima parte
lajelor au dat roade, asigurîndu-se
dament, cu ajutorul căruia sterilul
a anului, precum și de la gradul
menținerea în funcționare a excava
se va depune pe actuala vatră a ca
toarelor un timp cît mai îndelungat.
înalt al dotării fiecărei întreprinderi.
rierei, eliminîndu-se astfel mai
Care este, în aceste condiții, bilanțul
In ce privește indicele intensiv de
multe circuite de benzi transpor
activității desfășurate în primele trei
folosire a utilajelor insă, nu numai
toare".
luni din 1989 7 Așa cum aflăm de la
că nu a fost atins nivelul planificat,
Preocupări asemănătoare există și
tovarășul inginer Constantin Pro tedar se înregistrează mari diferențe
în celelalte întreprinderi ale com
de la o unitate la alta și de la un
soiu, director tehnic cu probleme de
binatului, unde colectivele de mun
producție al combinatului, față de
punct de lucru la altul, chiar in ace
citori și specialiști sint hotărâte să
aceeași perioadă a anului tre
leași condiții naturale și de zăcăfacă totul pentru sporirea produc
cut se înregistrează o creștere
mînt. Astfel, in timp ce excavatoa
ției de cărbune, pentru creșterea erele 01 și 02 din cariera Gîrla, pe
a producției de lignit de 27 la
ficienței întregii activități. Așa, de
sută. Cariere pre
pildă, în toate
cum Tismana I,
carierele mari au
Tismana II au
fost adoptate noi
LA
COMBINATUL
MINIER
ROVINARI
:
realizat și depă
soluții tehnice de
șit
prevederile
organizare a li
planului. De ase
niilor tehnologi
menea,
colecti
ce, în vederea
vele de muncă
reducerii circui
din cadrul între
telor de benzi și
prinderii minie
deci a distanțe
re Pinoasa și din
lor de transport,
cariera
Urdari
asigurîndu-se ast
au extras și li
fel o funcționa
vrat
suplimen
re eficientă a ex
tar termocentra
cavatoarelor. Pe
lelor numai în
de altă parte, la
ianuarie și februarie 42 000 tone șl,
eare lucrează Constantin Vlădoianu
fiecare linie tehnologică a fost intro
respectiv, 88 300 tone lignit. Reali
și Vasile Vlădoianu, sau excavatorul
dusă o fișă de urmărire a indicilor
zări importante se înregistrează și
01 din cariera Tismana II, condus de
înregistrați zilnic, a modului in care
in activitatea de descopertă, unde
Constantin Căldărușe, și excavatorul
se respectă graficul de lucru, progra
prevederile planului au fost depășite
01 din cariera Rovinari-Est, al cărui
mul de revizii și reparații. Există oșef de echipaj este Ion Cucu, reali
pinia, la conducerea combinatului, că
cu aproape trei milioane tone, planul
zează constant o producție de peste
la excavatii. pe .trei luni, fiind de
introducerea acestei fișe a condus,
1 000 tone masă minieră pe oră, alte
încă din primele zile, la alinierea
asemenea depășit cu 1,5 milioane
tone masă minieră.
asemenea utilaje complexe, precum
unui număr tot mai mare de utilaje
Cu toate acestea, rezultatele obți
excavatoarele 03 și 04 din cariera
la ritmurile de extracție stabilite
nute in mai multe cariere și unități
Peșteana-Nord, 01 din cariera Peșprin plan. Măsuri însemnate au lost
se mențin în continuare mult sub
teana-Sud au atins o capacitate orară
adoptate apoi și în ce privește pre
nivelul posibilităților și deci al pre
de doar 670—710 tone masă minieră.
gătirea mai bună a activității de
vederilor planului, ceea ce a deter
In cele două mari cariere ale în
revizii și reparații, în sensul că se
minat acumularea unei restanțe la
treprinderii miniere Peșteana nu a
asigură din vreme piesele și mate
producția de cărbune cifrate la
fost realizat insă nici indicele ex
rialele necesare, macaralele, intrea
1 250 000 tone lignit. Se înțelege,
tensiv de folosire a excavatoarelor.
ga dotare tehnică prevăzută și o
această restanță înseamnă ace
Și aceasta, în condițiile în care aici
dată cu excavatoarele sint revizuite
eași cantitate de combustibil lipsă,
ar fi trebuit să existe o bună expe
și liniile de transport. în acest scop
la această dată, din depozitele ter
riență în ce privește activitatea de
au fost intensificate preocupările
mocentralelor, înseamnă greutăți în
extracție, dacă avem în vedere pe
în direcția recondiționării unor pie
ce privește producerea și asigurarea
rioada îndelungată de timp care a
se de schimb, întărindu-se răspun
energiei electrice necesare economiei
trecut de la deschiderea primelor
derea întregului personal muncitor
țării. „Sîntem hotărîți să depă
fronturi de lucru. De ce nu este va
pentru recuperarea tuturor reperelor
șim în cel mai scurt timp alorificată această experiență 7 De ce
și subansamblelor înlocuite prin re
ceastă stare de lucruri — sublinia
s-a admis perpetuarea ani la rind a
parații. Mii de piese pentru exca
tovarășul Constantin Protesoiu. Do
stării de lucruri necorespunzătoare
vatoare, buldozere, magistrale de
vadă a hotărârii noastre de a realiza
ce a condus la obținerea unor reali
benzi, autocamioane, ce se aruncau
integral prevederile planului pe azări slabe, precum cele înregistrate
altădată, primesc acum, în atelie
cest an stau,, în primul rînd, crește-,
în prima parte, a acestui an 7 Con
rele special amenajate, o nouă via
rile substanțiale înregistrate, corn-,
ducerea combinatului ar fi trebuit
ță, prin recondiționare, ele dovedinparativ cu anul trecut, in toate uni
să-și pună asemenea întrebări de
du-se ța fel de bune ca și reperele
tățile, în ce privește indicele exten
mai multă vreme.
noi.
siv de folosire a excavatoarelor și a
Este adevărat, măsurile organiza
în scopul reducerii timpului de
celorlalte utilaje. Va trebui să înre
torice întreprinse au determinat’ o
imobilizare a excavatoarelor, și deci
gistrăm cel puțin aceleași creșteri și
anumită îmbunătățire a activității,
pentru folosirea acestora cu indici
la indicele intensiv. Am adoptat în
dar mai sînt încă multe lucruri de
superiori, la nivelul combinatului a
acest scop un program de măsilri
făcut oină la deplina redresare a
fost adoptat apoi un program de
complexe, ale căror efecte se resimt
producției. Pîrghiile principale uti
perfecționare a activității de ripare
din plin acolo unde s-a trecut la
lizate în acest scop, de noua condu
a utilajelor. Pe baza programului la
materializarea în practică a acțiuni
cere a unității, sint — cum ne spu
care ne-am referit se acționează din
lor propuse. Este adevărat, modul de
nea tovarășul inginer Ion Enache,
timp, in vederea asigurării utilaje
angajare, de implicare concretă in
directof adjunct' electromecanic —
lor necesare efectuării acestei ope
soluționarea problemelor cu care ne
grăbirea punerii în funcțiune a ca
rații : buldozere, macarale ș.a. Tot
confruntăm este încă diferit de la o
pacităților programate să producă
odată, echipe specializate intervin
brigadă la alta. Va trebui să acor
în acest an, precum și recuperarea
din vreme pentru efectuarea cana
dăm mai multă atenție ridicării gra
de noi rezerve in cele două mari
lelor și a drenajelor. Operația de ri
dului de pregătire al oamenilor,
cariere. „Numai prin această a doua
pare necesită în aceste condiții un
timp foarte scurt, comparativ cu pe
rioada anterioară, cind astfel de ope
rații se prelungeau, din lipsa unui
element oarecare, practic din lipsă
de organizare, zile in șir.
în paralel cu aceste acțiuni, care
vizează grăbirea punerii in funcțiu
ne a noilor capacități, organizarea
mai bună a muncii și a producției,
ridicarea calității activității de revi
zii și reparații, s-a trecut la con
strucția unor noi dotări cu caracter
social și gospodăresc pentru a se
asigura, astfel, tuturor colectivelor
de muncitori șl specialiști cele mai
bune condiții de lucru, tot ce este
necesar pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan. Sarcini pe care minerii
gorjeni, ca toți minerii țării, de
altfel, sint hotărîți să le înfăptu
iască în mod exemplar, conștienți
fiind că dispun in acest sens de su
ficiente rezerve și că prin întărirea
răspunderii muncitorești, a climatu
lui de ordine și disciplină, prin pu
nerea în valoare a capacității fie
cărui colectiv de muncă, toate
obiectivele importante asumate pen
tru acest an și cincinal pot fi inte
gral realizate.

Mai bine decît anul trecut,
dar cind la nivelul planului?

în secția utilaj complex a întreprinderii pioieștene „1 Mai" se montează
un grup de motopompe
Foto : E. Dichiseanu

Nicolae MIUTARU
Dumitru PRUNA z

Activitate intensa în gră
dinile de legume. Cooperatorii
din comuna Nuci sînt vestiți pentru

Planul — realizat exemplar!
(Urmare din pag. I)

recoltele mari de legume pe care
le obțin. în cele două ferme le
gumicole se desfășoară acum o
activitate intensă. Suprafața mare
(260 hectare în ogor propriu), ca
și diversitatea legumelor cultivate
cer o organizare perfectă și, mat
ales, alegerea timpului optim de
plantat în cîmp sau în solarii. Pre
ședintele
cooperativei,
Gheorghe
Paraschiv, ne spune că în acest an
au fost pregătite 24—25 milioane fire
de răsaduri de tomate, varză, ardeioase, vinete. Pînă în prezent, au
fost semănate 8 hectare cu morcovi,
plantate 20 hectare cu varză timpu
rie, precum și 80 hectare cu cartofi
timpurii. în cele două ferme legumi
cole se lucrează la repicatul răsadu
rilor de ardei, de vinete, la pregă
tirea răsadurilor de castraveți in
ghivece. Au fost repicate răsadurile
de tomate timpurii pentru 60 hecta
re. Anul acesta ar trebui cultivate
aici tomate timpurii pe 3 hectare
de solarii. Dar în momentul de față
se întimpină dificultăți în procura
rea foliei.

ȚĂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

efioiente, spre evitarea oricăror
pierderi financiare atît pe ansam
blul activității, cît și pe un pro
dus sau altul. Astfel, se cunoaș
te că obținerea cel puțin a be
neficiilor planificate reprezintă o
condiție esențială pentru consti
tuirea la nivelul prevăzut a fon
durilor proprii ale întreprinderii,
cum sint fondul mijloacelor circu
lante. fondul de dezvoltare, fondul
pentru
aețiuni
social-culturale,
fondul pentru construcții de lo
cuințe și fondul pentru participa
rea oamenilor la realizarea pro
ducției, a beneficiilor șl la împăr
țirea beneficiilor. Așadar, depinde
numai de' colectivele din întreprin
deri oa prin muncă stăruitoare, prin
conducerea pricepută, exigentă și
prin spirit de ingeniozitate gospo
dăresc să determine sporirea ren
tabilității și eficientei economice
— condiție esențială pentru dez
voltarea generală a patriei și ri
dicarea bunăstării.
Realizarea integrală a planului
la toți indicatorii cantitativi și ca
litativi reprezintă o dimensiune
exactă a spiritului revoluționar si
a răspunderii muncitorești mani
festate de colectivele de oameni ai
muncii în înfăptuirea sarcinilor
stabilite de partid.

A ști să răspunzi prompt cerințelor exportului
O coincidență mereu stimulatoare
la întreprinderea de confecții din
Brăila : efortul pentru realizarea rit
mică și la nivel calitativ ridicat a
producției înseamnă automat și efort
pentru realizarea ritmică și la nivel
calitativ ridicat a producției pentru
export. Pentru că, practic, in acest
an, 95 la sută din producția fabricii
este destinată partenerilor externi,
marca „Braiconf" nemaiavînd nevoie
de o prezentare specială nu numai
în țară, ci și in fața unor firme din
Italia, Franța, Uniunea Sovietică,
Suedia,. Canada sau din multe alte
țări ale lumii, care solicită relații
directe cu întreprinderea brăileană.
Regula de muncă este simplă : fie
care contract să fie realizat exem
plar, la termen. Nu există excepții.
Așa că și in primul trimestru din
acest an regula a fost respectată.
Mai mult, la solicitarea unor firme
au fost realizate în devans numeroa
se contracte.
O întrebăm pe directoarea între
prinderii, Anica Nisioiu, ce înseam
nă pentru colectivul unității răspun
derea asumată de a realiza aproape
în întregime numai produse pentru
export 7
— Așa cum arată și procentul re
feritor la ponderea exportului in ansamb'ul producției, ne răspunde in
terlocutoarea, o Darte din produsele
noastre sint destinate pieței interne,
contribuind, zicem noi. fericit la di
versificarea producției de cămăși
oferite de comerț. Nu cred că este
azi un secret pentru nimeni că in
dustria noastră de confecții este în

măsură să onoreze din plin solicită
rile pieței interne, într-o structură
corespunzătoare și, totodată, să ono
reze pînă și cele mai exigente ce
rințe ale partenerilor externi. Spun
aceasta pentru că știu, în primul
rând, de ce sint în stare muncitorii
noștri, dar cunosc, în același timp,
și capacitatea, și ambiția altor colec
tive din țară. Cu un asemenea pres
tigiu dobindit prin muncă, cu o bază
de producție modernă, cu oameni bine

incontestabile : specializarea pe ope
rații, serii mari, productivitate spo
rită și costuri de producție reduse.
Iată insă că piața externă a dat, in
ultima vreme, 'semnalul unei satu
rări. A menține specializarea strictă
în aceste condiții, cu toate avanta
jele ei, putea genera o îndepărtare
de cerințele partenerilor externi și,
implicit, reducerea cererii. Sesizind
noua tendință, întreprinderea brăi
leană nu a așteptat deznodămîntul

La întreprinderea de confecții din Brăila
pregătiți, realizarea celor mai pre
tențioase comenzi ale partenerilor
externi nu ne mai creează probleme
de fond. Să nu vă imaginați însă că
totul decurge acum de la sine. Nu,
nicidecum. Privim atent, analizăm
atent fiecare comandă nouă și sta
bilim măsurile practice pentru a o
executa la timp și de calitate ire
proșabilă. Așa s-a născut ideea de
specializare pe firme, în formații
mici, pentru executarea unor co
menzi de serie mai mică. După cum
tot așa s-a născut și ideea policalifi
cării tuturor confecționerilor pen
tru realizarea unor operațiuni com
plexe.
De mal multi ani, întreprinderea
brăileană a fost specializată în reali
zarea unui bogat sortiment de mo
dele de cămăși bărbătești pentru
toate anotimpurile. O specializare
aducătoare de avantaje economice

păgubitor, ci a trecut operativ la
aplicarea unor măsuri în stare să
asigure o contribuție constant spo
rită la realizarea exportului. O pri
mă măsură constă in diversificarea
producției. Nu a fost ușor să se re
nunțe la ce s-a cîșțigat și consolidat
pînă la perfecțiune ani în șir, dar
treptat, treptat, prin antrenarea co
lectivului de creatori de modele și
tehnologii, s-a trecut și la folosirea
unor confecții pentru femei. Măsură
aparent simplă, dar numai după ce
s-a asigurat o recalificare a unor
eșaloane întregi de muncitori, care
și-au însușit în timp record toate
detaliile de execuție ale noilor pro
duse. Măsuri de bun augur pentru
că, în numai citeva săptămini de la
aplicarea lor, noile produse au fost
contractate și livrate la export unor
firme deosebit de pretențioase.

Un exemplu convingător de ce în
seamnă simțul perspectivei în acti
vitatea de conducere. Consiliul oa
menilor muncii, cadrele de condu
cere, specialiștii nu au așteptat
„șocul" pieței externe, ci i-au intuit
evoluția, oferind la timp răspuns pe
măsura noilor ei exigențe.
Nu este, desigur, ușor să. se re
nunțe la deprinderi profesionale sau
organizatorice adine întipărite în
activitatea unui colectiv. Iată însă
că aici, la întreprinderea de confec
ții din Brăila, inițiativa a mers în
continuare spre întîmpinarea in cele
mai bune condiții a cerințelor parte
nerilor externi. în fața unor co
menzi de serie mică sau foarte mică
— 15, 20, 30, 40 de bucăți — condu
cerea întreprinderii a decis specia
lizarea de formații complexe pentru
executarea unor comenzi de serie
mică. In aceste echipe intră nu nu
mai muncitorii care au reușit să-și
însușească foarte bine mai multe
operații de execuție. Mărimea lor
diferă in funcție de mărimea și
complexitatea comenzii : de la 25 la
90 muncitori. Pină în prezent au fost
organizate 14 echipe specializate pe
execuția unor comenzi, cu rezultate
foarte bune atît în privința prompti
tudinii, a calității, cît șl a eficienței.
Asumîndu-și executarea unor co
menzi mai dificile, cu operațiuni
complexe, echipele realizează și o
contribuție notabilă la creșterea
producției nete și a productivității
muncii.
în cît timp poate fi onorată o co-

mandă a unei firme străine 7 între
barea nu o surprinde pe directoarea
Anica Nisioiu. Așa cum, credem, că
nu poate să-i surprindă nici pe crea,torii de modele, nici pe muncitori.
In 10—15 zile produsele pentru orice
comandă pot fi încheiate și expe
diate. Depinde msă și de mărimea
comenzii. Dar orice comandă nouă,
orice model nou poate fi executat
șl livrat într-un termen care poate
fi considerat mai mult decît compe
titiv.
Greu să afli la întreprinderea
brăileană care sint problemele cu
care se confruntă colectivul în reali
zarea exportului. Spunea directoa
rea : „Sint problemele noastre, și
soluțiile tot noi trebuie să le găsim.
Am înțeles dintr-o recentă discuție
avută la minister, că. de pildă, unele
greutăți pe care le avem in asigu
rarea materiilor prime, a țesăturilor
și accesoriilor vor putea fi înlătu
rate printr-o mai strînsă colaborare
a noastră cu conducerile unităților
furnizoare. Cînd există preocupare
se găsesc și soluții. M-am convins
că industria noastră ușoară poate
soluționa cele mai complicate pro
bleme pe care le-ar ridica realizarea
unor produse competitive în indus
tria confecțiilor. Iar noi ne străduim
să dovedim că putem onora prompt
și la înalt nivel calitativ orice soli
citare a partenerilor externi".
La întreprinderea de confecții din
Brăila in „rețeta" realizării produc
ției pentru export se înscriu iniția
tiva, răspunderea și angajarea pro
fesională competentă.

Florea CEAUȘESCU
Candiano PR1CEPUTU

PAGINA 3

SCINTEIA-miercuri 29 martie 1989

TEMEIURI ALE MÎNDRIE[ PATRIOTICE
Oricine vizitează România, orice om de bună credință, indiferent de concepțiile sale politice sau filozofice, poate
să constate marile transformări petrecute în patria noastră, în viața poporului român, puternica dezvoltare economicosocială din anii socialismului și, în mod deosebit, din anii de după Congresul al IX-lea al partidului.
NICOLAE CEAUȘESCU
Socialismul se construieș
te cu poporul, pentru popor,
cu oamenii și pentru oa
meni, valorificind deplin
forța creatoare a națiunii
noastre.
Chipul țării de azi, noua
înfățișare a orașelor și sa
telor patriei, marile platfor
me industriale care au spo
rit puterea economică a tu
turor județelor și zonelor,
toate mărețele împliniri ale
acestei epoci de glorii sînt
rezultatul nemijlocit al dru
mului de luptă și muncă, de
știință și învățătură la care
a chemat și îndeamnă mereu
secretarul general al parti
dului.
în
permanent
dialog
rodnic cu poporul, cu țara
și oamenii ei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreu
nă
cu
tovarășa Elena
Ceaușescu, este mereu pre
zent acolo unde 'se înfăptu
iesc operele constructive ale
civilizației noastre socialiste,
transformările
înnoitoare,
revoluționare menite să asi
gure viitorul luminos al po
porului, al tuturor fiilor pa
triei socialiste.

Istorie eroică, prezent eroic de muncă și împliniri socialiste
Ne aflăm în anul celei
de-a 45-a aniversări a zilei
de 23 August 1944. A zilei
de la care am început să
măsurăm ascensiunea noas
tră într-o nouă și străluci
tă istorie. Reperele acestei
ascensiuni se află pretutin
deni in jurul nostru...
Sintem la Craiova.
Am întilnit zilele trecute
o insolită imagine a muncii
industriale (cu totul alta
decît datele ei din urmă cu
decenii) : două fete (19—20
de ani) montau intr-un au
tomobil... motorul. Erau de
licate, cochete, îmbrăcate
în curate salopete albastre
croite pe măsură (păreau
mai curînd primăvăratice
costume de promenadă), cu
gulerașe albe, purtau mă
nuși subțiri... Au montat
motorul în caroseria unui
viitor automobil, fără să
pară a fi făcut vreun efort.
Banda s-a pus în miș
care și in dreptul locu
lui de muncă al ce
lor două fete a venit o altă
caroserie și un alt motor
pentru a se îngemăna și.
după alte și alte operații
pe banda de montaj, pen
tru a deveni un modern
automobil „Oltcit"... Imagi
nea elegantelor hale ale
uzinei (da, acesta este cuvintul — elegante !), ima
ginea muncitorilor ei tineri
și frumos înveșmîntați, cu
senine chipuri și priviri,
imaginea ineîntătoare a
produsului muncii lor, ima
ginile acestea le-aș pune
alături de imagini pe care
le-am avut sub priviri, tot
la Craiova, tot într-o uzi
nă, dar în urmă cu aproape
patru decenii... Alăturarea
pare imposibilă, creează un
contrast violent. Hala era
scundă, întunecată și rudi
mentar utilată. Se fabricau
unelte agricole simple...
Fum și praf, zgomot de
ciocane și fiare turtite. în
tre cele două imagini se
cuprinde istoria unui im
petuos drum al dezvoltării,
al împlinirii.
Să cercetăm statisticile :

Dintr-o populație de aproape 320 000 de locuitori,
155 000 sînt oameni ai mun
cii. Din care muncitori —
aproape 100 000. Față de
anul 1948, numărul lor a
crescut de aproape zece
ori. Ce și cit produc ei as
tăzi ? Volumul producției
industriale a Craiovei ■din
1938 se realizează astăzi
în... 1,6 zile (30 de ore) !
Cea din 1960, în 18 zile.
Cea din 1965, în 45 de zile.
Producția industrială de
astăzi este de aproape 290
de ori mai mare decit în
1948 !
Este de-a dreptul impre
sionant volumul de bunuri
—
majoritatea
produse
industriale
performante,
dovedind un avans cert
spre tot ce e mai mo
dern în activitatea in
dustrială ! Este, firește,
rodul unor mari investiții
ale statului în ridicarea și
echiparea corespunzătoare
a unor uzine de înaltă cla
să .tehnologică. Dar și ro
dul mintii și al miinilor,
mereu mai dibace, mai
competente ale zecilor de
mii de muncitori din „bă
nie".
Ei sînt cei care, preluind
ștafeta tradițiilor de. mun
că și de luptă ale muncito
rimii, dind un răspuns viu
și prompt cerințelor ce le
adresează partidul, impe
rativelor modernizării și
organizării superioare a
producției, înfăptuiesc opera revoluționară a pre
zentului socialist.
Am vorbit de tradiții.
Muzeul local de istorie,
centrul de studii sociale,
arhivele statului din Cra
iova păstrează cu sfințenie
documentele unei activități
revoluționare ale cărei în
ceputuri
se găsesc în a
doua jumătate a secolului
trecut. Multe au fost eve
nimentele care au mar
cat în istoria orașului
prezența unei vii acti
vități revoluționare mun
citorești... între ele, mo
mentul procesului mun
citorilor ceferiști și petro

liști participant! la luptele
din 1933. proces transferat
aici în 1934 pentru a nu
mai fi tulburat, ca la
București, de manifestarea
solidarității muncitorești...
Guvernanții s-au înșelat
însă... Solidaritatea, pro
testul împotriva silniciei
s-au manifestat și aici cu
o deosebită vigoare. între
delegațiile ce soseau zilnic
pentru a sprijini cauza re
voluționarilor arestați s-a
aflat și una a tineretului
din
București.
între
membrii ei, un tinăr,
încă adolescent pe atunci,
avînd
doar
16
ani,
Nicolae Ceaușescu („fire
dîrză și hotărît în luptă“.
cum a fost, încă de pe atunci,
caracterizat).
Pe
cînd încerca să pătrundă
în sala procesului a fost
arestat.
...Sînt ani mulți de atunci. Craiova acelor ani
a rămas doar în amintiri.
Visele, năzuințele fierbinți
ale muncitorimii de atunci
iată-le astăzi materializate
in .statura unui oraș indus
trial modern, cu , o_ nouă
structură economică și so
cială. cu o nouă înfățișare
urbanistică și cu o activi
tate pe măsura eforturilor
întregii noastre națiuni de
a face din România o țară
cu o superioară civilizație
socialistă...
1
Iată, de exemplu, ce s-a.
făcut la Craiova pentru
ca locuitorii municipiului să
trăiască la un nivel de ci
vilizație mult superior celui
pe care l-a putut asigura
trecutul nu tocmai îndepăr
tat. S-au construit peste
70 000 de apartamente noi,
în zece noi cartiere, fiecare
in parte cu dimensiunile si
înfățișarea unui oraș mo
dern. învătămintul este re
prezentat acum prin 21 de
licee. 18 școli profesionale.
52 de scoli generale, cu un
total de peste 45 000 elevi și
printr-o universitate creată
în 1967. cu opt facultăți si
pește 8 000 de studenți.
Pentru viata culturală a
municipiului funcționează

cinci centre ale creației si
educației socialiste „Cîntarea României", trei teatre
(între care Teatrul Națio
nal' Craiova, . aflat țntr-0
construcție nouă, modernă
si impozantă), o filarmo
nică. 12 cinematografe. 6
muzee. 86 de biblioteci pu
blice, 6 universități cultural-știintifice si multe alte
le.' Sănătatea populației

dîrză, desfășurată cu o
exemplară dăruire revolu
ționară... Istoria deceniilor
care au urmat a consemnat
necurmata continuare a
acestei lupte, in formele
adecvate fiecărei , noi eta
pe și pentru mereu noi obiective, obiectivele r-cpnstrucției socialiste. ’ Ea, este’
prezentă și astăzi. Lupta,
pentru dezvoltarea ifuterii

lației muncitorești care a
crescut numericește, dar
poate încă mai mult, cali
tativ, dacă mă pot expri
ma. așa. S-au produs
mutații
socioprofesionale
importante.
Muncitorul
craiovean de astăzi este
un om instruit și stăpinind
o foarte largă gamă de
profesii noi. De la con
structori de avioane și pînă

® Există în municipiul Craiova 30 de întreprinderi industriale re
publicane, în totalitate noi. intre ele : „Electroputere", Combinatul chi
mic, termocentrala Ișalnița, întreprinderea de utilaj greu, întreprinderea
de tractoare și mașini agricole, întreprinderea de automobile „Oltcit“
și altele.
® Volumul producției industriale din 1938 se realizează astăzi în
1,6 zile (30 de ore), cel din 1960 în 18 zile, cel din 1965 în 45 de zile.
© Industria craioveană produce astăzi 65 la sută din necesarul
de transformatoare electrice mari ale țării, 70 la sută din producția de
locomotive electrice și diesel-electrice, peste 20 la sută din producția de
motoare electrice mari, peste 15 la sută din producția de îngrășăminte
chimice, 15 la sută din producția de autoturisme.
© Pentru condițiile de trai ale locuitorilor municipiului s-au con
struit la Craiova zece noi cartiere de locuințe, cu peste 70 000 aparta
mente. Doar cartierul Craiovița Nouă numără tot atîtea apartamente
cite avea fosta regiune Oltenia.
este slujită astăzi de patru
spitale (un spital clinic
construit acum cîtiva ani).
12 policlinici. 20 de dispen
sare de întreprindere. 921
de medici si peste 2 700 de
cadre sanitare cu pregătire
medie. Adăugați, sutele de
magazine noi. noua si mo
derna rețea stradală, alte
Si alte dotări edilitar-go%podăresti care îi asigură
municipiului o existentă ci
vilizată.
In 1945 s-au desfășurat
aici, la Craiova, cu parti
ciparea a, zeci de mii de.
oameni din oraș, din județ,
ca și din alte zone ale Ol
teniei. asaltul asupra pre
fecturii, cucerirea ei și in
stalarea unui prefect de
mocrat. Erau anii luptei
pentru cucerirea puterii...
A puterii politice. O luptă

economice, pentru moder
nizarea industriei create
in acești ani, pentru creș
terea eficientei acestei in
dustrii...
— Care sînt obiectivele
activității de astăzi a or
ganizațiilor de partid din
economia
municipiului ?
l-am întrebat pe Ion Voiculescu, prim-secretar al
Comitetului municipal de
partid Craiova.
— Craiova este. înainte
de toate, un centru indus
trial, muncitoresc. I-a fost
accentuat acest caracter
mai cu seamă în deceniile
de după Congresul al IXlea al partidului, decenii
în care s-a construit ma
siv. s-a investit in indus
trie in primul rînd, și,
drept urmare, a apărut în
oraș o pondere a popu

la electroniști și depana
tori ai tehnicii de calcul,
de la energeticieni și pînă
la întreaga paletă de pro
fesii din moderna indus
trie a automobilelor, de la
lucrători la mașinile cu co
mandă numerică pînă la
tehnicieni in complicata
industrie a electrotehnicii
de înaltă clasă... Această
nouă structură profesiona
lă a fost, și ea. parte în
actul revoluționar al dez
voltării noastre socialiste.
Și acum să revenim la
întrebarea dumnevoastră.
La o structură ntjuă eco
nomică, industrială și pro
fesională sarcinile noastre
sînt și ele de altă natură
decit in urmă cu ani. Ma
nifestarea spiritului revo
luționar
în
colectivele
noastre muncitorești este

evidentă azi în planul efortului pentru realizarea
programelor de moderniza
re a proceselor de produc
ție, de creștere a eficientei
muncii și calității produse
lor. Un efort al dobindirii
înaltei competențe și al
valorificării ei în produc
ție. Actul revoluționar as
tăzi se manifestă în rezul
tate ale creației industria
le. Dacă la ,.Electropute
re", de exemplu, colectivul
a reușit ca, intr-un timp
scurt, să asimileze întrea
ga gamă de echipamente
energetice necesare pentru
eliminarea totală a impor
turilor în acest domeniu,
trebuie să vedem în asta
o manifestare a spiritului
revoluționar
muncitoresc
adecvat etapei pe care o
parcurgem. Tot astfel și
la colectivul energeticienilor de la Ișalnița care au
adus însemnate îmbunătă
țiri tehnice agregatelor de
la CET II și au influențat,
în felul acesta, funcționarea
la pararhetri superiori a
grupurilor energetice de
" 159 MW. De altfel, un prim
grup energetic din această
nouă centrală, a intrat în
funcțiune zilele trecute.
Colectivul care a repurtat
acest succes a trimis tovară
șului Nicolae Ceaușescu o
telegramă informînd că si-a
îndeplinit cu cinste sarci
nile încredințate. Sau la
combinatul chimic, unde au
fost asimilate si produse
toate piesele de schimb ‘ne
cesare menținerii in ex
ploatare a instalațiilor de
import... Sînt multe exem
plele de acest fel. Prin per
fectionarea
profesională
continuă, prin întărirea dis
ciplinei. prin efortul bunei
organizări, al înlăturării
inerției și rutinei ne aflăm,
în colectivele noastre mun
citorești. în plin cimp de
manifestare a spiritului
revoluționar, așa cum se
cere înțeles el astăzi, așa
cum ne-o cere partidul.
Discut Ia „Oltcit" cu se
cretarul cu probleme eco
nomice al comitetului de

partid. Carp Văduva. El
vorbește despre muncitorii
întreprinderii :
— Muncitorul nostru re
prezentativ este cel care a
absolvit liceul de speciali
tate, are un nivel de cu
noștințe tehnice avansat',
o instrucție culturală, un
comportament civilizat, o
conștiință a răspunderilor
lui sociale. Aproape 80 la
sută dintre muncitorii noș
tri sint absolvenți de liceu.
Ceilalți au școala profesio
nală, școli de maiștri sau
facultatea de subingineri.
Avem peste 300 de cadre
tehnice cu pregătire supe
rioară. Dar firește că pre
gătirea tuturor acestora nu
s-a încheiat o dată cu școa
la. Avem o multitudine de
cursuri care funcționează
fără întrerupere, într-un
program complex care-i
cuprinde pe toți si acope
ră toate profesiile, toa
te categoriile, toate ne
cesitățile tehnologice... Efortul pregătirii profesio
nale continue este, la
noi. la fel de obliga
toriu ca și" sarcinile cu
rente de producție... O
uzină ca asta, o industrie
ca asta nici nu pot fi con
cepute altfel.
Sintem Ia întreprinderea
de tractoare și mașini a■ gricole... Este fosta între
prindere „7. Noiembrie"
din vechiul centru al ora
șului, așezată acum într-o
construcție nouă și impo
zantă de pe platforma in
dustrială de eSt. Și obiec
tul muncii acestei între
prinderi este astăzi total
diferit de cel din urmă cu
doar două decenii.
— în 1974, la o vizită de lu
cru pe care ne-a făcut-o. to
varășul Nicolae ‘Ceaușescu
ne-a dat sarcina să tre
cem la producția de trac
toare — spune Hie Vasiluță, tehnician, secretar cu
probleme de propagandă
în comitetul de partid al
întreprinderii. Avem o în
treprindere total înnoită
și era cazul să evoluăm și
spre o producție de mai

înaltă tehnicitate. Acela a
fost momentul emancipă
rii, al ascensiunii noastre
spre o altă condiție... Ve
neam dintr-o uzină ve
che și mult rămasă in
urmă tehnic și tehnologic.
De aceea și oamenii au
avut de făcut saltul spre
o nouă competentă profesiopală. Și am făcut acest
salt. Să vă dau citeva ci
fre. în 1950 erau 570 de
muncitori. în 1989 sîntem
citeva mii. S-a plecat
de la o producție de
18 000 lei anual pe mun
citor, apoi la 91 000 in 1965
și s-a ajuns, în 1989, la
247 000 lei. în 1977, primul
tractor agricol de 180 CP.
10 600 am fabricat pînă
acum...
Acum trecem, din nou,
printr-un moment de re
voluție... Da, acesta e cuvintul. Tractoarele noas
tre se cereau a fi perfec
ționate. Asta Însemna, de
fapt, o perfecționare a
muncii pe întregul flux,
de la proiectare pînă la
corecta execuție a ultimu
lui detaliu tehnologic. Deci
și perfecționare profesio
nală, perfecționare a orga
nizării, a întregii munci.
Sintem in plinul acestui
proces. Ultimul tip de trac
tor de 180 CP a suferit,
față de precedentele, mo
dificări substanțiale, se
află acum în încercări și
sînt toate semnele că va fi
un tractor modern, econo
mic, fiabil. Sperăm să de
vină tractorul ideal pentru
agricultură. Oricît efort'
ni s-ar cere, vrem să ajungem Ia acest rezultat...
Concret, acesta este spi
ritul revoluționar al zilelor
noastre. La Craiova, ca
toate
orașele
României
renăscute, tradițiile muncitorești-revoluționare, con
tinuate potrivit cerințelor
noii etape a dezvoltării economico-sociale, sînt ceea
ce au fost mereu : nestăvi
lită forță de progres.

Mihai CARANFIL
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Educația revoluționară la proba faptului de muncă
întreprinderea mecanică din Alba
lulia. Dimineața, la intrarea în
schimb. Pe unul dintre panourile
care împreună cu gazeta de perete
a comitetului de partid alcătuiesc un
centru al muncii politice în aer li
ber, aflăm noutăți. Iată-le : „Azi,
sărbătoriții noștri ! Colectivul de
oameni ai muncii din cadrul între
prinderii mecanice, cu ocazia sărbă
toririi zilei dumneavoastră de naște•e, vă urează La multi ani !“. Urnează apoi numele celor cărora, în
acea zi, le sînt adresate urările.
Un fapt de viață și de muncă. în
țelegem astfel, prin prospețimea a:estei secvențe, prin nota ei emoțiorală, de ce tovarășul loan Bucur,
secretar adjunct cu probleme de projagandă al comitetului de partid al
ntreprinderii, consideră că...
— Educația comunistă, revoluționa
ră a comuniștilor din unitate, a ceorlalți oameni ai muncii reprezintă
in proces complex, desfășurat pe
;oate planurile, menit să formeze o
touă conștiință, un om nou. Princi
palul suport 11 constituie, negreșit,
perfecționarea pregătirii profesionae. Un muncitor stăpîn pe tainele
neSeriei înțelege mai bine imporanța și semnificația sarcinilor de
producție, are o capacitate sporită
le angajare la efort, precum și do•ința de autodepășire în procesul
nun cil.
— Ce ați întreprins pentru ridica•ea nivelului de pregătire profesiopală al personalului muncitor ?
— Am organizat „Politehnica mun
citorească pentru tineret", cu cursuri
le policalificare, de ridicare a cali
ficării, cu forme de stimulare a crea
ției tehnice. în 1988, de exemplu,
specialiștii din întreprindere au be
neficiat de cinci brevete de invenții
pentru realizări de excepție. Alte pă
ru dosare au fost înaintate spre
pmologare. Un fapt singular ? Nu.
Jn stimul și pentru alții, o mînirie pentru întregul colectiv, o saisfacție deosebită pentru că am re:olvat cu forțe proprii — subliîiez, cu forțe proprii, pentru vaoarea educativă a acestui fapt —
probleme majore ale producției. Nu
ie mult, într-o plenară a comitetu

lui de partid, în care am analizat
aspecte privind ridicarea conștiinței
comuniste și formarea omului nou,
numeroșii vorbitori au făcut am
ple și întemeiate referiri la ne
cesitatea însușirii meseriei în mod
sistematic și responsabil ca o cale a
îmbunătățirii calității și reducerii
rebuturilor, a participării tuturor, a
comuniștilor în primul rînd, la reali
zarea programului de modernizare.
Maistrul Moise Cotuna, secretarul
organizației de partid de la turnăto
rie, întărește această opinie cu ar
gumente de la locul său de muncă,
din activitatea comuniștilor. Modelăria este o secție fruntașă pe între
prindere.
— Noi sîntem preocupați să des
prindem latura educativă a fiecărui
fapt de muncă sau de viață. De curind, dezbaterile purtate în organiza
ția noastră pentru ridicarea sanc
țiunii de partid unui membru al său
au fost pline de învățăminte pen
tru toți. în prezent, nici un mem
bru al organizației nu are sanc
țiune de partid. Nu pentru că ar
fi coborît exigența noastră, ci ca
urmare a ridicării nivelului de
conștiință și responsabilitate. Aba
teri mai apar. dar. nefiind ignorate,
nu ajung să atingă pragul sancțiunii
de partid. Chiar astăzi am discutat
la noi un caz : un muncitor a întîrziat de la lucru, fără motive obiec
tive. N-a fost o discuție în doi. în
treaga formație de lucru, în care nu
cleul dinamic îl reprezintă comu
niștii, a fost prezentă. Și activă. „Ce
s-ar intimpla dacă toți ne-am lua li
bertatea de a întîrzia de la lucru ?“
— au întrebat, firesc, comuniștii.
Asemenea intervenții operative, pe
„faptul cald", au mai fost : un co
munist nu a îndeplinit la timp o sar
cină de partid ; un altul începuse să
ducă o viață... anapoda. N-am stat
pasivi și — apreciem — cu toții am
avut de învățat.
Cei pe care i-am avut ca interlo
cutori pe parcursul acestei anchete
au fost de acord că cel mai repede
și cu urmări îmbucurătoare ajung la
inimă intervențiile prompte, deter
minate de faptul proaspăt. Astfel, la

Drumul
împlinirii creatoare
Momentul confruntării în etapa
udețeană a Festivalului național
Cîntarea României" se face simțit
u tot mai mare intensitate și la Cenrul de creație și cultură „Cîntarea
iomâniei" al sindicatelor din muniipiul Tirgoviște. Scena, sălile spaioasei și modernei instituții sînt
ilnic ocupate cu repetiții, finisări de
iltimă oră, asamblări și vizionări în
ederea unei cit mai bune prezențe
a fața juriului care va decide, după
n riguros și competent examen, cui
a da „cale liberă" in fazele superiare. Preocupările, ca și emoțiile nu
cojesc pe nimeni din cei angajați în
ifiCila și frumoasa activitate. Direo
orâl instituției, tovarășul Mihai Aleandru. urmărea cu atenție fluxul
cțiunilor. intervenind acolo unde era
ecesar pentru a se încadra în orarul
tșbilit și mai ales în parametrii de
alitate, deoarece, era clar, tocmai
ceasta se urmărea : calitate artistiă superioară cerută de experiența în
reșterea colectivelor artistice amaoare.
Pentru etapa județeană sînt pregăite să intre in concurs 12 formații,
recum și numeroși soliști vocali și
istrumentiști. membri ai cenaclurior literare și de artă
lastică. Ansamblul
e cîntece și dansuri
Chindia" este unul
in cele mai cunosute în zonă, prezenă firească pe scenă,
u un bogat reperoriu
din
creația
opulară. Alături de
ormația de muzică
i dansatori populari,
e regăsesc adesea
rupurile de dans
rodern și de socieite. grupul folk,
ormația de muzică ușoară, soiștii tuturor acestor genuri. Sint
ane cunoscuți tîrgoviștenilor Gheprhe Văduva. Gabriel Mandin, Rolica Voicu-Hoțarii, I. Mandache,
nstructori, animatori sau inter■reți apreciați de un public fiel. O prezență marcantă o constiuie corul mixt cu cei peste 60 de
ameni conduși de profesorul Contantin Soare, al cărui repertoriu de
intece patriotice, revoluționare, pre
ferări folclorice cultivă aleasa paiune pentru muzica valoroasă, ca și
vartetul instrumental cult condus de
rof. I. Bătuți sau de prof. I. Pâraru. Aceste formații muzicale mari,
ngrenînd la activitate continuă sute
e oameni, indică interesul constant
entru acele genuri pretențioase, de
levată ținută artistică, prin care un
nportant potențial artistic creator
e valorifică superior. în spectacolee prezentate de acestea se regăsesc
i montajul de versuri sau grupul sairic. conduse de Dumitru Vasiliu și
•linei Mărtoiu, prezente de curînd pe
cenă cu cel mai recent program al
or. inspirat din creația membrilor
enaclului local. îmbinarea muzicălans-poezie asigură necesarul sincreism spectacolelor, garanție a succeului de public.
în programele instituției, un loc
ot mai important este rezervat vieii de spectacol teatral. Numeroase
eatre profesioniste, de cunoscută re>utație, ca Naționalul bucureștean,
Giulești", „Nottara", Teatrul Mic
au „Bulandra". toate din Capitală,
eatrele din Pitești. Constanța. Bra:ov au în spațioasa sală de aici staiunea permanentă, cu spectacole
ăptămînale. alese dintr-un repertoriu
uprinzător. Cultura teatrală se susine astfel la înalta școală a teatrului
irofeșionist. cu reale și durabile cîșiguri pentru generațiile tinere. Să
observăm însă că tîrgoviștenii nu
int doar spectatori, ci. deopotrivă, și
•reatori. Chiar aici, la centrul sindi
catelor. se află două secții de teatru:
ina pentru copii și tineret. „Neghiiița“. condusă de doctorul C. Stoica.
1 cealaltă pentru adulți. sub îndrunarea lui Ninel Mărtoiu. Din pa:iunea lor și a colectivelor cu care
ucrează au ieșit spectacolele cu „Co•oselul neascultător" si. mai recent, o
nontare a poemului teatral „însir-te
nărgărite" de Victor Eftimiu. specacol de mare dificultate, absolvit, se
fare, cu succes de acest harnic și taentat colectiv. De altfel, membrii
formațiilor de teatru pot fi întîlniti
iu numai în spectacolele de gen. ci
>1 în recitaluri de poezie. în șezători
iterare, la întîlniri cu cititorii, orga
nizate de cenaclul literar „Cicerone

Theodorescu", al cărui grup de scrii
tori amatori, condus de George Ceacăr. George Coandă. Iolanda Vrabie,
poate fi regăsit atît în volumele co
lective, ca „Prier", în paginile presei
culturale sau in șezătorile organi
zate în întreprinderi și instituții. Ve
chea și bogata tradiție literară a mu
nicipiului se împlinește pe mai de
parte și prin contribuția neobosită a
slujitorilor ei de astăzi, cu sprijinul
eficient al bibliotecii de aici. Dar
viața cercurilor și a cenaclurilor se
derulează într-un spațiu artistic și
tehnico-aplicativ mult mai larg, pe
măsura necesităților șl a solicitărilor.
Cercul de artă plastică (pictură,
sculptură, grafică) își manifestă pre
zența în expoziții periodice sau în
participarea la realizarea scenogra
fiei unor spectacole, cum a făcut-o
Corneliu Drăgan in „înșir-te mărgă
rite". Cercul de artă populară (artiza
nat), rebus „Magic XX" sau cercul
foto cultivă pasiuni și tradiții atît in
cadrul clubului „Femina", cît, și în
sprijinul unor unități economice pre
ocupate să folosească priceperea și
fantezia unor pasionați artiști ama
tori. Arta cinematografică își găsește
locul meritat în interiorul cineclubuIui, condus de Con
stantin Stamatescu,
care a realizat pe
licule apreciate de
spectatori si jurii.
Cele mai recente din
ele : „Copiii — feri
cirea zilelor noastre",
laureat in „Cîntarea
României", sau „Ca
sele se nasc din mun
te". filmat în pei
sajul submontan al
Fienilor. Adăugind și
numeroasele cercuri
tehnico-aplicative: e
lectronică, desen tehnic, calculatorprogramator. croitorie, stenodactilo
grafie. balet pentru copii, gimnastică,
cercul de turism și cursul de ghizi, se
poate observa o paletă de preocupări
care răspunde celor mai diverse so
licitări.
într-un municipiu cu o puternică
vocație industrială, ca instituție de
cultură legată direct de preocupările
economice ale întreprinderilor, cen
trul sindicatelor vădește interes spo
rit pentru cultivarea jafurilor tehnico-științifice, promovarea cercetării
și implementarea practică a acesteia.
Deși rezultatele sînt încă modeste,
ele dovedesc creșterea interesului
pentru acest domeniu și o mai bună
colaborare cu unitățile economice și
cu specialiștii din județ. A luat fiin
ță, astfel, o „brevetotecă" și o „casă
a tehnicii", organizate în colaborare
cu comisia județeană a inginerilor și
tehnicienilor ; de curînd s-a desfă
șurat manifestarea complexă națio
nală „Invenție-inovație", care — ală
turi de manifestările săptămînale sub
forma meselor rotunde, simpozioa
nelor. conferințelor — indică abor
darea mai frecventă și. mai ales, apli
cată a problemelor economice și teh
nice ale întreprinderilor.
Paleta acțiunilor politico-educative
se împlinește în cadru organizat prin
numeroaseie acțiuni de popularizare
a politicii interne și externe a parti
dului. de dezbatere a documentelor
de partid, mai buna cunoaștere a le
gilor țării, dezvoltarea spiritului ci
vic, patriotic în muncă și viață, par
ticiparea democratică la realizarea
aspirațiilor umane. O serie de mani
festări devenite tradiționale : „Azi
centrul de cultură vă aparține",
„Amfiteatrul artelor", serile cultural-distractive. „Prietenii filmului"
atrag numeroase forțe culturale din
întreprinderi și instituții la viața ar
tistică organizată, la ample dialoguri
consacrate bunei cunoașteri și înțe
legeri a realităților colectivelor mun
citorești. așa cum pentru tineri sau
mai puțin tineri acțiunile distractive
se relevă ca mijloc important de for
mare cetățenească, de petrecere utilă
a timpului liber.
Centrul de creație și cultură ..Cîn
tarea României" al sindicatelor din
Tirgoviște tinde tot mai mult, prin
întreaga sa activitate pusă în slujba
culturii locale, să devină un spațiu
spiritual cu pregnantă individualita
te. deschis unor orizonturi tot mai
largi, așa cum cer oamenii acestui
timp de profunde și mari împliniri.

Emil VAS1LESCU

întreprinderea „Porțelanul" din Alba
lulia întîlnim frecvent, in pauzele
de masă, la intrarea sau ieșirea din
schimb, discuții aprinse în fața vi
trinelor calității in care, așa cum
ne spune tovarășa Veronica Sandu,
secretara comitetului de partid pe
unitate...
— Se fac aprecieri asupra felu
lui în care au muncit fruntașii
șl observații critice asupra de
lăsării, neatenției cu care au. în
cheiat schimbul alții. în fond,
vorbim despre oameni, despre cali
tatea lor. Dacă a fost bine, lăudăm,
așa este firesc, stimulativ. Dar în
fața lucrului de slabă calitate, a re
butului. nu închidem ochii, nu tre
cem nepăsători. Dimpotrivă, sîntem
severi, exigenți, îl punem pe om în
fața faptelor sale și îl ajutăm să
înțeleagă rosturile, obiectivele mun
cii sale. Aceste dezbateri au ecou.
Peste o vreme devin din nou subiec
tul discuțiilor de la vitrina calității.
Concluzia este alta : așa da ! Strin
ged încurajatoare de mînă. Sînt, și
acestea, argumente ale muncii poli
tico-educative.
întreprinderea a îndeplinit planul
pe 1988, sarcinile la export au fost
realizate înainte de termen, ponde
rea produselor de calitatea I a
crescut cu cîteva procente, au fost
înregistrate însemnate economii de
energie electrică și combustibil, a
fost pus în funcțiune cel de-al doi
lea cuptor de ardere rapidă a deco
rului în cadrul acțiunii de moder
nizare (primul cuptor de acest fel a
fost realizat tot în unitate, in pre
mieră pe țară). Desigur, frumusețea
și valoarea acestor rezultate o con
feră conștiința muncitorească a co
lectivului, aflat într-un continuu pro
ces de autodepășire. Primele luni de
muncă din noul an au evidențiat la
cote superioare acest fapt.
— Realizările s-au înscris pe o
curbă ascendentă, așa cum prevede
planul — a precizat tovarășa Ana
Marcu, secretara organizației de
partid Mori-fasonare I. Sarcinile
șînt pe măsura oamenilor. A comu
niștilor cu o înțelegere superioară a
țelului muncii lor. Asupra sarcinilor

Chiar atunci cind există real
mente. vocația enciclopedică rămîne
pentru
omul
contempo
ran aproape imposibil de împlinit.
Enciclopedismul e, astăzi, un simplu
mit,' o utopie frumoasă, amintind
idealuri renascentiste. Dar ceea ce
cu puține veacuri în urmă reprezen
ta principala trăsătură a omului cul
tivat, care își încerca puterile deo
potrivă în arta sonetului și în ști
ințele naturii, în muzică și în arhi
tectură, a devenit, cînd apare, sus
ceptibilă de superficialitate. Cei care
știu „multe și de toate", din varii
domenii, sînt adesea priviți cu sus
piciune — nu întotdeauna lipsită de
îndreptățire —, bănuiți de lipsă de
profunzime. Avalanșa informaționa
lă, cantitatea de noutăți care apar
în toate domeniile, materialul cogni
tiv propriu-zis — foarte vast — pe
care îl are de parcurs cel dornic să
se inițieze într-o ramură a cunoaș
terii umane — iată doar cîteva din
tre realitățile care au dus lă spe
cializară, la abandonarea mitului
„universalist" în cunoaștere. „Plurajitatea lumii este ireductibilă", teo
retizează filozofia secolului XX — și
afirmația pare, la rîndul ei, parado
xală. Căci „niciodată mai mult ca
în secolul nostru — citim într-unul
din textele prezentate cu cîțiva ani
în urmă într-o utilă dezbatere orga
nizată sub egida Comitetului U.T.C.
al Centrului Național de Fizică —
succesele pe calea unificării unor
domenii disparate nu au fost atît de
impresionante".
Aceste succese, de care vorbesc
deopotrivă oamenii de știință, epis
temologii și sociologii, au drept con
secință o tot mai accentuată viziune
interdisciplinară. Ea reprezintă, as
tăzi. nu numai o realitate incontes
tabilă, ci o necesitate de prim ordin,
și nu numai într-un plan strict teo
retic ; la nivelul practicării unei
meserii se simte deja nevoia de a
observa, stabili, aprofunda relațiile
existente între cunoștințe din do
menii care păreau, pînă ieri, dife
rite, dacă nu chiar ireconciliabile. Ca
și alte deprinderi de muncă intelec
tuală. si această capacitate de a ve
dea raporturile dintre „universuri"
distincte, de a sesiza intercondiționările, determinările obiective, ală
turi de instrumentele de studiu res
pective, se formează. Fără elastici
tate de gîndire, în lipsa ușurinței de
a sintetiza elemente disparate, de a

De bună seamă, anul trecut și în
acest an în județul Botoșani s-a ac
ționat cu mai multă răspundere pen
tru înfăptuirea sarcinilor privind
perfecționarea organizării și sporirea
eficienței controlului oamenilor mun
cii ca modalitate de participare di
rectă a maselor la apărarea și dez
voltarea avuției sociale, întărirea spi
ritului gospodăresc, a ordinii și dis
ciplinei, a corectitudinii în toate sec
toarele și unitățile supuse acestei
forme de supraveghere și sprijin ce
tățenesc.
— Din martie anul trecut și pînă
în prezent, ne-a spus Maria Paraschiv, președinta comisiei pentru
probleme sociale de la Consiliul ju
dețean al sindi6atelor Botoșani, cel£
peste 300 echipe de control al oa
menilor muncii din județ au efectuat
peste 2 200 acțiuni ; ele au făcut pes
te 2 900 propuneri și sugestii din care
peste 2 650 au fost soluționate, con
tribuind astfel la îmbunătățirea acti
vității din unitățile respective.
— Pe baza unor astfel de pro
puneri, relata tovarășul Ioan Chiorescu, directorul direcției comercia
le a județului, s-a schimbat profi
lul mai multor unități, adecvîndu-le
la cerințele zonelor unde sînt am
plasate ; au fost modernizate unită
țile complexului comercial „Unirii",
„Cristal".
„Mugurel", ■ „Stadion",
„Foto-muzică" și „Electrice" din mu
nicipiul Botoșani. Analizindu-se lunar
și trimestrial în consiliile oamenilor
muncii modul de rezolvare a consta
tărilor și propunerilor echipelor de
control, s-au aplicat peste 50 de
sancțiuni disciplinare lucrătorilor co
merciali viriovați de nerespectarea
regulilor din comerț.
Examinarea la față locului într-o
serie de unități oferă o imagine largă
a activității de control al oamenilor
muncii. Am întîlnit, de exemplu, o
echipă de muncitori (legitimația nr.
200). din care fac parte Dorin Druțu.
loan Fecioru. Gheorghe Irimia. Ion
Axinte si IlieChiner. cu o activitate
foarte bună. Numărul controalelor
efectuate: circa 46. din care 15 plani
ficate de comisia municipală de coor

Pasiune
și creativitate

încredințate de organizația de partid,
lunar, trei-patru din cei 97 de co
muniști ai organizației noastre ra
portează în fața adunării generale.
Nu un raport formal, acceptat cu ta
cită îngăduință. Ci o exigentă auto
analiză a muncii de ansamblu, oglin
dită în îndeplinirea sarcinii primite.
Pe parcursul unui an, fiecare comu
nist face un astfel de bilanț al acti
vității sale în adunarea generală. în
vățăm astfel să muncim mai bine
și să depășim cel mai periculos ob
stacol al muncii de educație comu
nistă,
revoluționară :
automulțumirea.
— Automulțumirea este deosebit de
păgubitoare — adîncește această idee
subinginerul Avram Todea, secreta
rul comitetului de partid IMC-2 de
la întreprinderea mecanică din Cugir. Oamenii se formează angajați in
efortul de a considera că ceea ce a
fost bun, ieri, astăzi poate fi depășit,
Am analizat în repetate rinduri, în
organizațiile noastre de partid, pro
blema modernizării sub diverse as
pecte : extinderea automatizării, or
ganizarea tehnologică, policalificarea
și perfecționarea pregătirii
profe
sionale. Așa s-au deprins comuniștii
să privească dintr-o altă perspectivă,
cu deplină încredere în forțele ior,
problemele de viitor ale producției.
Au învățat tot mai mult să gîndească și să acționeze ca proprietari și
producători. Or, aceasta înseamnă un
cîștig important în ce privește mo
dul revoluționar, cu adevărat comu
nist de a simți răspunderea față
de muncă și rezultatele ei.
în evantaiul larg al problematicii
complexe a educației comuniste, așa
cum reiese din experiența unor or
ganizații de partid din județul Alba,
axul îl reprezintă, cum este firesc,
munca, faptele cu toată strălucirea
lor exemplară. Educația comunistă
nu se poate realiza prin discuții
teoretice rupte de pulsul vieții, de
ritmul vibrant al muncii. Pe comu
nist, în ultimă instanță, îl repre
zintă faptele. Iar ele pot și trebuie
să devină model de educație comu
nistă.

Municipiul Brașov. Așezată în
apropierea centrului universitar
și la răspintia drumurilor sure
marile intreprinderi „Tractorul".
„Rulmentul" — se află Casa
științei si tehnicii pentru tine
ret. Dar nu locul unde este
așezată o distinge între celelalte
așezăminte de educație si cultu
ră din oraș, ci suma tuturor
activităților organizate aici si.
mai ales, structura conținutului
lor tematic, bogată si diversă.
Cercul de aeromodelism (in
imaginea de sus), condus de
instructorul
principal Bucur
Buta. are in componenta sa peste
35 de tineri. începători — copii, și
avansați — adolescenți.
Studenti. tineri de cele mai di
verse profesii, muncitori, teh
nicieni, ingineri din marile
unități economice — „Hidrome
canica", „Steagul roșu", „Trac
torul" — participă aici cu enentuziasmul lor specific, cu pa
siune și putere de creație la o
muncă in care spiritul de com
petiție si izbinzile aduc nu puține
satisfacții: locul intii pe echipe
la clasa racheto-modele si titlul
de campioni naționali la indivi
dual. obținute la ultima ediție a
„Festivalului sporturilor tehnico-aolicative“. dotat cu Cupa
U.T.C.. premii si mențiuni ciștigate la „Salonul national de modelism". Ei își însușesc
prin
muncă si stăruință cunoștințe
pentru viitoarele profesii, ve
chea așezare a Brașovului fiind
și o bine cunoscută zonă de
stiintă si tehnică pentru tineret.
Ea oferă, de asemenea, excelen
te condiții pentru cunoașterea
limbilor străine in cabinete fo
nice moderne (în imaginea de
jos), tinerii studioși pregătindu-se astfel să parcurgă volu
mele de literatură tehnică, be
letristică din rafturile bibliotecii
acestui modern lăcaș de cultură
si instruire destinat tinerei ge
nerații.

Euqen D1CH1SEANU
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te mișca în orizontul cunoașterii, asi
milarea de informații poate, ea în
săși, deveni haotică, un „sac fără
fund". Or. asemenea predispoziție,
dublată de uneltele propriu-zise de
investigație, de cultura generală ne
cesară, a devenit unul dintre obiec
tivele fundamentale ale școlii mo
derne, pedagogia contemporană punînd mare accent pe formarea, încă
de la vîrsta școlarității medii, a unei
viziuni complexe asupra realității,
pe înțelegerea profundă a fenomene
lor în interdependența lor.
Trebuie însă să constatăm că nu
întotdeauna învățămîntul mediu ro

cercuri științifice, cenacluri etc. Un
profesor bun nu este acela care în
cearcă — adesea zadarnic — să-și
convingă discipolii că materia sa e
cea mai importantă, ci cel care știe
să evidențieze locul și rolul disci
plinei în discuție în universul cu
noașterii, care știe să reliefeze an
samblul organic, dialectic, și nu să
se rezume la a decupa forțat o par
te, un „teritoriu" îngust.
într-unul din liceele cu veche tra
diție umanistă din Ardeal, Liceul de
matematică-fizică „Andrei Șaguna"
din Brașov, care își onorează pil
duitor cartea de vizită, am întîlnit

bările revistei „Astra", continuatoa
re merituoasă a unor nobile tradiții
militante (ale „Asociațiunii transil
vane pentru literatura română și
cultura poporului român", înteme’ată
în 1861), a răsunat pentru întîia dată
înflăcăratul imn al lui Andrei Mureșanu. „Un răsunet". Pentru el. poe
tul primea. în 1862. cel dinții premiu
al „Astrei". Ca pentru a marca anual
evenimentul, festivitatea de înmînare
a premiilor revistei „Astra" are loc.
în cadrul unor emoționante acțiuni
culturale, pline de autentică vibrație
patriotică, în impunătoarea sală a
Liceului „Andrei Șaguna". Si pentru

„Enciclopedism" sau viziune interdisciplinară ?
Idei și metode moderne în învățămîntul mediu
mânesc își îndeplinește acest obiec
tiv formativ atît de important. Se
poate auzi frecvent în ședințe, la
cercuri metodice, se poate citi în
dări de seamă și analize că printre
preocupările prioritare ale cadrelor
didactice trebuie să se afle crearea
la elevi a unei viziuni interdisciplinare. Dar, de multe ori, afirmațiile
rămîn simple imperative, fără aco
perire faptică. Explicațiile sînt mul
tiple : pe de o parte programele
supraîncărcate ale elevilor, cantita
tea de informații (motivată de ce
rințele vieții contemporane) pe care
profesorii o au de transmis, la toa
te obiectele ; pe de altă parte, ati
tudinea comodă a unor cadre didac
tice, puțin dispuse la un efort su
plimentar de sistematizare și eviden
țiere, astfel, a legăturilor indestruc
tibile dintre domenii ale cunoaște
rii. Anii de liceu sînt cei care pot
pune premisele dobîndirii unui ori
zont larg de cunoștințe — iar pro
fesorul, indiferent de disciplina pre
dată, are multiple posibilități de a
depăși o viziune „mecanicistă", de a
forma tineri cu un mod elastic de
gîndire. Aceasta, de la conceperea
propriu-zisă a lecției, depășind ac
centele rutiniere, la activitățile din

donare a echipelor de control al oa
menilor muncii. Procesele-verbale din
registrele de control unic întocmite
de această echipă pun în evidență o
metodologie reușită și curent folo
sită. care se sprijină pe cîteva ele
mente : respectarea frecvenței con
troalelor, exigență, alcătuirea de ra
poarte privind aspecte negative pen
tru sesizarea organului ierarhic su
perior, sugerarea unor propuneri, ur
mărirea problemelor pînă la soluțio
narea lor.

preocupări notabile în direcția pusă
în discuție. „Șagunist" : un epitet
care, nu numai la Brașov, repre
zintă, spre cinstea cadrelor didacti
ce de ieri și de azi, o garanție a
pregătirii temeinice. Un epitet care
ascunde o istorie bogată în fapte și
nume de primă mărime, căci de această școală se leagă biografia a nu
mai puțin de 80 de academicieni
(elevi sau profesori aici), a unor
personalități de talia lui Titu Maiorescu, Gh. Dima, Octavian Goga,
Lucian Blaga ș.a. „Pornind de la asemenea date, ne spunea profesorul
Ion Popescu Topolog, în cadrul lec
țiilor de literatură română caut să
valorific acele elemente de «istorie
locală», deloc puține la Brașov, ca
pabile să-i sensibilizeze pe elevi.
De exemplu, la capitolul dedicat lui
Lucian Blaga. un efect pedagogic
deosebit creează asupra elevilor evi
dențierea pasajelor din «Hronicul și
cîntecul vîrstelor», în care poetul
evocă Brașovul". Liceul oferă, de
altfel, suficiente mărturii emoționan
te, amintind fapte culturale intrate
în arhiva sentimentală a fiecăruia
dintre noi. In monumentala sală de
festivități, în care se desfășoară și
astăzi reuniunile prilejuite de ser-

legate de calitățile ' civice ale celor
învestiți cu marea încredere și răs
pundere de a da viață unei impor
tante forme a democrației noastre
socialiste. Unele situații întîlnite arată
că trebuie acordată O atenție specială
alegerii în aceste echipe a acelor
oameni care manifestă seriozitate,
combativitate. înaltă principialitate și
corectitudine, spirit activ, dinamic in
apărarea proprietății obștești, a inte
reselor cetățenești. Pentru că, de ce
să nu o spunem, există și o catego

că vorbim de tradiție, principala tră
sătură a activității didactice desfășu
rate de-a lungul a (aproape) un se
col și jumătate în acest liceu constă
în împletirea armonioasă dintre cu
noștințele științifice și cele umaniste.
„Este exact ceea ce ne propunem
să valorificăm astăzi — arăta prof.
Ioan Tuțuianu, directorul liceului —
cu mijloacele pedagogice moderne
de care dispunem". In acest sens,
pentru sporirea interesului elevilor,
dar și pentru a facilita învățarea
limbiîor străine, catedra de speciali
tate din școală, cu sprijinul celei de
matematică, și-a îndreptat eforturile
spre elaborarea unor scheme logice
în studiul limbilor străine. Conclu
ziile celor două lucrări teoretice re
zultate din această preocupare, „Po
sibilă instrumentare matematică a
activității educative în cadrul ore
lor de limba engleză" și „Modalități
de optimizare a verificării cunoștin
țelor de limba engleză folosind sche
me logice" (autor, prof. Ligia Manolache), s-au dovedit, aplicate, a
avea un efect deosebit în învățarea
rapidă a structurilor gramaticale și
îmbunătățirea bagajului lexical, apelîndu-se la cunoștințele de matema
tică dobîndite de elevi. Activitatea

pelor de control la îmbunătățirea
activității în unitatea supusă contro
lului. In sensul acesta pledează re
petata abordare în ședințele de birou
ale comitetelor de partid din Bo
toșani și Dorohoi a problemelor
specifice din acest domeniu. De ase
menea, grija pentru conținutul și efi
ciența instruirilor organizate de con
siliul județean și cel municipal al
sindicatelor, dîndu-se prioritate dez
baterilor și studiilor de caz privind
metodologia de efectuare a controlu

Eficiența echipelor de control
al oamenilor muncii
Ce relevă o analiză în județul Botoșani
Consemnări concrete și cu o pe
riodicitate notabilă se găsesc în re
gistrele de control unic de la ma
gazinul cu produse de panificație și
dulciuri din strada Rîndunicii. restau
rantul Select, tutungeria din strada
Pacea (responsabil de echipă, Adrian
Langa, de la Întreprinderea textilă
Moldova), unitatea de legume-fructe din str. Luna (Petre Butnaru de
Ia întreprinderea „Electrocontact"),
autoservirea „Parcul tineretului", atelierul de ascensoare
(Costache
Cronț de la întreprinderea mecanică).
O echipă de control al oamenilor
muncii, de asemenea frecvent prezen
tă în unitățile repartizate pentru con
trol, este cea condusă de Vasile Ru
dei de la întreprinderea textilă „Mol
dova", care prin însăși modalitatea
de lucru a reușit să imprime in unitățile controlate prestigiul necesar
luării în considerare a echipelor de
control al oamenilor muncii.
Desigur, rezultatele bune sint strîns

rie de posesori pasivi ori dezintere
sați de legitimații : cei care „se
sfiesc" să controleze unitățile aron
date, care ignoră obligația de a
exercita cel puțin un control, o
dată pe trimestru, într-o unitate.
Din asemenea motive, probabil,
au fost ocolite unități ca magazinul
de îegume-fructe din piața agroalimentară centrală a municipiului si
microcantina fabricii de case (res
ponsabil al echipei de control Du
mitru Stoica, legitimație nr. 227), ma
gazinul de prezentare din Calea Na
țională nr. 47 (Vasile Buruiană, legi
timație 220). Alte unități au fost ne
glijate de către echipele conduse de
Victor Irimia. de la întreprinderea
de utilaje și piese de schimb, Mir
cea Iacobiță, de la Integrata de in
Botoșani, și multe altele.
Asemenea detalii aduc în prim-plan
problema eficienței activității desfă
șurate de membrii echipelor de con
trol, a participării mai active a echi-

lui etc. în bună măsură și datorită
seriozității
controlului
oamenilor
muncii, colectivele din diferite uni
tăți au făcut pași importanți pe linia
îndeplinirii mai bune a sarcinilor
profesionale, prezența echipelor de
control influențînd pozitiv conduita
de bună servire a publicului.
Unele echipe nu s-au preocupat
însă de calitatea controlului efectuat,
de eficiența sa. La autoservirea „Grivița" am întîlnit nu puține consem
nări demonetizate prin repetiție, de
genul „totul este în regulă, dar se
întîrzie ridicarea ambalajelor". In
tervenții inoperante prin faptul că
echipa nu a mers pînă la capăt cu
exercitarea atribuțiilor, fiindu-i mai
comod să însertt aceeași observație
banală pe parcursul a unui an și ju
mătate. Comoditatea se manifestă și
astfel : ca să-și facă „norma", unii
membri ai echipelor de control supli
mentează mai mult decît e necesar
vizitele în diferite unități. La unita

profesoarei de limba engleză Viorica
Mircea, autoare a unor apreciate an
tologii de literatură universală, pu
blicate de „Astra" (precum excelenta
„Luna in oglinda apei", 1988), repre
zintă, de asemenea, un exemplu sti
mulator pentru elevii școlii, în rîn
dul cărora trebuie citat tinârul pia
nist Horia Mihail (clasa a Xl-a),
unul dintre marile talente muzicale
ale Brașovului, elev al eminentei
profesoare Stela Drăgulin, de la
Școala nr. 26.
Fiind un liceu de matematică-fi
zică, este aproape subînțeleasă preo
cuparea — care nu rămîne doar
simplă afirmație — colectivului de
cadre didactice de a pune în evi
dență larga aplicabilitate a matema
ticii în varii domenii, într-o viziune
interdisciplinară. în acest sens poate
fi citată o lucrare foarte apreciată,
„Șirul lui Fibonacci în studiile lar
vare ale fluturilor de mătase", aparținînd unui fost elev al licelui, Ga
briel Vereș, student al Facultății de
medicină. Un proiect îndrăzneț vi
zează analiza unor norme juridice
prin metode matematice. Introduce
rea tehnicii de calcul și a informa
ticii, preciza profesoara Angela Szasz,
a dus la elaborarea unor programe
pentru studiul fizicii, venind astfel
în întîmpinarea dorinței elevilor de
a folosi mijloacele moderne pe care
informatica le pune la dispoziție.
Dar aplicațiile științelor exacte sînt
— o dovedesc și lucrările elevilor
din liceul „Andrei Șaguna" — mult
mai vaste. Eleva Detner Brigitte este
autoarea unei lucrări științifice care
a demonstrat, ne spunea profesoara
Dorina Drâghici, posibilități de in
vestigație științifică într-un domeniu
de mare complexitate, mai ales dacă
ne raportăm la vîrsta școlară : „Im
plicațiile fizicii moderne în determi
nismul materialist-dialectic contem
poran". Stînd de vorbă cu cîțiva
elevi din liceu, aveam să ne convin
gem de calitatea și elasticitatea gîndirii lor, de orizontul deschis, de
apetitul pentru nou, ca și de mobili
tatea și rapiditatea cu care realizau
conexiuni între cunoștințe din do
menii atît de diferite, argumentele —
fără îndoială — cele mai vii ale unui
proces de învățămînt modern și efi
cient, desfășurat astăzi într-o școală
românească de nobilă tradiție.

Costin TUCH1EA

tea de lactate „Stadion", controale
peste controale sînt efectuate chiar și
de unii ce nu aveau arondat maga
zinul respectiv. In schimb, sînt ocolite
alte unități. Alexandru Nicolau. de la
întreprinderea mecanică pentru agri
cultură Botoșani, n-a apărut nicio
dată la bazar-metal din str. Grivița
și nici în magazinul de pîine din
str. Bucovina, unități care, ulterior,
prin controale „dirijate" de la muni
cipiu, s-a constatat că aveau destule
deficiențe.
Tovarășul Ernest Pîrîu ne-a Infor
mat că printre unitățile ocolite se află
stadionul din municipiu și bazele
sportive, incinte care au fost subor
donate controlului echipelor din or
ganizația U.T.C. Tot de la comite
tul municipal de partid am fost in
formați că. deși s-a solicitat organi
zației U.T.C. să prezinte noi propu
neri de echipe de control pentru in
ternate și cantine școlare, răspunsul
se lasă așteptat.
— Suplinim astfel de neajunsuri
organizind de la nivelul municipiu
lui controale complexe dirijate, ne-a
spus tovarășa Maria Birlădeanu, pre
ședinta comisiei de coordonare și în
drumare a echipelor de control al
oamenilor muncii.
E cazul să menționăm că astfel de
controale dirijate sînt. prin numărul
și durata lor. o constantă preocupare
atît la Botoșani, cît și la Dorohoi.
Mai puțin bine stau lucrurile în acest
sens în orașul Săveni și în destul
de multe comune. Pentru intensifi
carea acestor activiști de control al
oamenilor muncii se acționează și
mai ferm în perioada de față. în
prezent are loc în județ reorgani
zarea echipelor de control, se desfă
șoară instruirea membrilor lor și inminarea noilor legitimații, fiind lua
te și alte măsuri prin care se urmă
rește realizarea unei eficiențe socia
le superioare în exercitarea con
trolului oamenilor muncii.

Euqen HRUȘCA
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miniștrilor
privire la ședința
afacerilor, externe ai statelor participante
la Tratatul de Ia Varșovia

si tovarășii Kim Ir Sen
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, . Elena Ceaușescu au fost transmise
secretar general al Partidului Comu
tovarășului Kim Ir Sen, precum și
nist Român, președintele Republicii
tovarășului Kim Giăng II un
Socialiste România, și tovarășei
călduros salut și cele mai • bune
Elena Ceaușescu le-au fost trans
urări.
mise un mesaj de salut, împreună
Schimbul de mesaje a fost prile
cu urări de noi succese in întreaga
juit de primirea de către tovarășul
activitate, din partea tovarășului
Constantin Olteanu, membru al Co
Kim Ir Sen, secretar general al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
mitetului Central al Partidului Mun
al C.C. al P.C.R., a delegației In
cii din Coreea, președintele Republi
stitutului de istorie a Partidului
cii Populare Democrate Coreene,
Muncii din Coreea, condusă de to
precum și a tovarășului Kim Giăng
varășul Kang Sok Sung, membru
II. membru al Prezidiului Biroului
al Comitetului Central, șef de secție
Politic, secretar al C.C. al Partidului
la C.C. al partidului, director al in
Muncii din Coreea.
stitutului. care a efectuat, în peri
Din partea t o v a r ă ș u 1 u i
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei
oada 22—28 martie, o vizită în

Se acționează pe un front larg pentru
In județul Bistrița-Năsăud se des
fășoară ample acțiuni avînd ca scop
dezvoltarea fondului forestier — o
mare bogăție a județului. în „Luna
pădurii", ele au debutat cu editarea
în 2 000 de exemplare a foii volante
„Silvicultorul", tipărirea a peste
5 000 de afișe-chemări, organizarea
de conferințe privind însușirea pre
vederilor Legii nr. 2 din 1987, pre
zentarea de medalioane cinematografi
ce cu titlul „Frumoasă ești, pădurea
mea", repararea și construirea pa
nourilor cu chemări pentru ocro
tirea patrimoniului silvic, revizuirea
marcajelor, a bornelor și barierelor și
altele. „Asemenea activități — ne
precizează tovarășul Mihai Bartiș,
șeful biroului fond forestier — au
menirea de a sensibiliza și revitaliza
prețuirea pe care oamenii, indiferent
de virstă și profesie, trebuie să o
acorde acestei bogății — pădurea —
care cuprinde 35 la sută din supra
fața totală a județului".
Bineînțeles, in pădurile județului
sînt în actualitate lucrările practice
menite să ducă la dezvoltarea și
conservarea fondului forestier in
scopul îndeplinirii atribuțiilor sale :
producția silvică
în perfectă armo
nie cu protecția
mediului ambiant.
Se cuvine să fa
cem precizarea că,
în perioada parcursă din actualul
cincinal, ocoalele silvice din această
parte a țării au obținut rezultate
remarcabile în ce privește îndepli
nirea sarcinilor ce le-au revenit, in
spectoratul de profil situîndu-se, în
anul trecut, în fruntea ierarhiei în
întrecerea socialistă Ia nivelul țării,
„Acest loc ne obligă la o activitate
și mai susținută în vederea bunei
gospodăriri a pădurilor — preci
zează inspectorul-șef, inginerul Virgil
Anca. Tot ceea ce facem are ca
scop sporirea producției de masă
lemnoasă din cele mai valoroase spe
cii. Amplificăm în același timp func
țiile de protecție ale pădurii, inclu
siv în asigurarea unei sănătăți de
pline a pămîntului, din care își trag
seva codrii noștri".
întrebarea care se pune este fi
rească : cum se realizează aceste
obiective ? Din discuțiile purtate la
inspectoratul silvic și, așa cum am
putut constata, în cadrul ocoalelor
Prundu Bîrgăului, Ilva Mică. Sălăuța — prevederile cuprinse în planu
rile de măsuri au și început să prin
dă viață. Evident, la ordinea zilei
sînt plantările. în acest scop, în cele
25 de pepiniere în suprafață totală
de 40,3 hectare, la care se adaugă
alte 70 de pepiniere cantonale, s-a
asigurat un mare număr de puieți
din cele mai valoroase specii fores
tiere. Nu este de mirare faptul că,
la ora actuală, cele 20 de șantiere
în care se și plantează au fost aprovizionate cu peste un milion puîeți. Pe aceste șantiere lucrează
mai bine de 650 oameni. Și
un alt fapt semnificativ. La aces
te activități și acțiuni participă prin
muncă voluntar-patriotică numeroși
pionieri și elevi, diferiți cetățeni
prin al căror sprijin va fi împădu
rită o suprafață de peste 250 hectare
și vor fi efectuate, totodată, lucrări
în pepiniere, răchitării, îngrijiri de
arborele tinere și igienizare a pă
durilor.
O atenție aparte este acordată
efectuării corecte a lucrărilor. în această privință am reținut părerile
exprimate de Gheorghe Costin, Vla
dimir Navroschi, loan Zăpirtan —
toți șefi de ocoale : „Dacă dorești să

în multe unități agricole aplicarea
udărilor s-a făcut la voia intîmplării
și nu pe baza sistematizării sectoa
relor de irigare, ceea ce înseamnă
asigurarea unei concordanțe între în
ființarea culturilor, dispunerea în te
ritoriu a rețelei hidrotehnice și sche
mele de aplicare a udărilor. La prima
vedere, pare o problemă minoră, dar
care, neglijată, provoacă serioase
greutăți in aplicarea programelor
de udări. întreprinderea județeană
de execuție și exploatare a lucră
rilor de îmbunătățiri funciare a luat
măsura de a întocmi pentru fiecare
fermă agricolă un dosar cu modul
concret în care trebuie organizat
sectorul de udare. Acest dosar, ce a
fost predat șefilor de fermă înaintea
începerii însămintării culturilor de
primăvară, cuprinde rețeaua hidro
tehnică. amplasarea culturilor și di
recția de semănat pe rețea, nece
sarul de echipamente de udare, pre
cum și necesarul de udători. Totoda
tă. pe fiecare antenă se indică po
ziția de start a echipamentelor de
udare și modul de continuare a udă
rilor pe tot parcursul anului. „La
fel de important ca respectarea re
gulamentului de exploatare hidro
tehnică a sistemului — remarca to
varășul Marin Bădoiu, inginerul-șef
al cooperativă! agricole din Dirvari
— este ca la culturile prăsitoare
să se asigure încheierea principale
lor verigi tehnologice înainte de
începerea udărilor. Experiența prac
tică ne-a dovedit că numai așa se
poate face udarea continuă, la in
tervalele stabilite, a culturilor. Alt
minteri. în cazul suprapunerii iriga
tului cu alte lucrări tehnologice, se

★

Delegația a avut la C.C. al P.C.R.
convorbiri pe probleme ideologice șl
politico-educative și a vizitat obiec
tive social-culturale din Capitală.

Cronica

zilei

Marți, tovarășul Ștefan Andrei,
viceprim-ministru al guvernului, a
primit pe Arthur Schneier. președin
tele Fundației „Apelul pentru con
știință" din S.U.A.. aflat în vizită in
tara noastră.
Cu acest prilei au fost examinate
probleme privind dezvoltarea colabo
rării dintre România și S.U.A.
★

La cinematograful „Studio" din
Capitală a avut loc, marți, „Gala fil
mului tunisian", manifestare organi-

(Urmare din pag. I)

și mai direct angajați în perfectio
narea necontenită a activității între
prinderii. în creșterea pe toate căile
a eficienței economice.
Așadar. în concepția și acțiunea
partidului nostru, ale tovarășului
Nicolae Ueaușescu, problemele dez
voltării și gospodăririi proprietății
socialiste prezintă nu numai o im
portanță teoretică de prim ordin, dar
și una practică, concretă, fiind, deo
potrivă, o chestiune a activității de
zi cu zi a fiecărui colectiv de mun-

0 puternică dezvoltare
a fondurilor fixe
din economie

S:

r

Gheorqhe CR1SAN
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ajunge la situația întirzierii obliga
te a uneia sau alteia din lucrări, cu
consecințe negative asupra produc
ției în ambele cazuri".

Asigurarea, instruirea și
permanentizarea udâtorilor —
problemă vitală pentru rea
lizarea programelor de iri
gare Nu trebuie dovedit că toate

a

prima parte a intervalului în nordul șl
nord-estul țării, unde, pe alocuri, va
ploua. In celelalte regiuni, cerul va fi

toate suprafețele planificate. Despre
modul concret in care s-a procedat
ne-a vorbit tovarășul Victor Gocenel, președintele consiliului agro
industrial Obirșia de Cîmp. „în adunările generale ale cooperativelor
agricole — a precizat interlocutorul
— au fost stabilite cu prioritate echipele de udători. corespunzător
suprafeței amenajate de care dispune
fiecare fermă. Spre deosebire de
anii trecuti, cînd această forță de
muncă era antrenată și la executa-

Folosirea optimă a sistemelor

de irigații
eforturile făcute pentru buna func
ționare
a
sistemelor,
pentru
crearea celorlalte condiții necesare
exploatării lor raționale devin inu
tile dacă apa asigurată nu este ad
ministrată plantelor. Or, în anul tre
cut. din cauza lipsei forței de mun
că. in multe unități agricole pro
gramele de udări săptăminale nu
au fost realizate integral, cu toate
consecințele ce decurg de aici. Această stare de lucruri a fost ana
lizată temeinie în toate unitățile agricole, comitetul județean de partid
luînd o serie de măsuri, astfel incit,
începînd cu acest an. peste tot să
fie recrutată, instruită și permanen
tizată întreaga forță de muncă ne
cesară aplicării udărilor la timp, pe

lor externe ai statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via.

zată în cadrul relațiilor cultural-artistice dintre cele două țări.
La spectacol au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și
Educației
Socialiste,
Ministerului
Afacerilor Externe, I.R.R.C.S., Aso
ciației cineaștilor, oameni de artă și
cultură, un numeros public.
Au fost prezenți Libs Gastli, am
basadorul Republicii Tunisiene la
București, șefi de misiuni diplomati
ce acreditați în țara noastră.
(Agerpres)

Proprietatea socialistă

dezvoltarea democrației socialiste,
după cum acțiunea conștientă și res
ponsabilă a membrilor societății in
cadrul oferit de noul tip de demo
crație vizează, înainte de toate, dez
ai procent de prindere aproape de
voltarea și perfecționarea proprietă
sută la sută, plantările trebuie fă
ții socialiste, a raporturilor sociale.
cute cu grijă". Și ne-am dat o dată
Actualului stadiu de dezvoltare a so
mai mult seama de aceste adevăruri
cietății noastre îi corespunde o struc-,
aflînd, de pildă, că între momentul
tură adecvată, unică in felul ei. a in
scoaterii din pepinieră a unui puiet
stituțiilor și normelor democrației.
de dud și plantarea lui nu trebuie
Sistemul democrației socialiste din
să treacă un interval mai mare de
țara noastră, ca și fiecare dintre com
două ore. Fiecare specie are o ase
ponentele sale, oferă un cadru larg și
menea „durată normată". Tocmai de
efectiv pentru afirmarea nestingherită
aceea, chiar în condițiile în care
a tuturor membrilor societății, ca fău
distanțele dintre pepiniere și locurile
ritori conștienți ai propriei istorii.
de plantare sînt foarte mari, se ur
Autoconducerea muncitorească, ex
mărește ca timpul pînă la plantare
presie sintetică și edificatoare a vieții
să fie cît mai scurt. Toate acestea
democratice din țara noastră, se fun
au făcut ca în 1988 procentul mediu
damentează pe autogestiunea și au
de prindere a puieților să fie de
tofinanțarea unităților economice
93.6 la sută.
componente ale fondului unic al
La acest capitol, al plantărilor, ar
proprietății întregului popor și vi
mai fi foarte multe lucruri de spus,
zează, in esență, tocmai dezvoltarea
ca, de pildă, creșterea puieților în
continuă a acestei proprietăți și per
pungi de material plastic și planta
fecționarea raporturilor de proprie
rea lor pe grohotișuri, semănarea di
tate. Pe de altă parte, creșterea și
rectă a molidului pe terenuri exce
dezvoltarea proprietății socialiste
siv degradate, în vetre cu pămînt
sînt de neconceput fără atragerea,
de împrumut, nu pe un hectar sau
într-o măsură tot mai mare, a oame
două, ci pe suprafețe cuprinse între
nilor muncii la conducerea și orga
20 și 100 de hectare, care deja sint
nizarea funcționării șl valorificării
masive încheiate. Cert este un lu
proprietății socialiste, implicînd per
cru. Printr-o muncă ordonată, orfecționarea sistematică a formelor
_________ ganizată
temeide participare a maselor la condu
“
nic,
silvicultorii
cerea producției materiale, a întregii
reproducții sociale. Asupra acestor
aspecte de ordinul practicii sociale
..
turile plafon, de
a insistat, în repetate rînduri, secre
la plantare și
tarul general al partidului, subli
pină la încheierea stării de masiv, cu
niind imperativul valorificării de
pină la 9 000 lei pe hectarul de foioa
pline și eficiente a cadrului demo
se, respectiv, 4 000 lei — la hectarul
cratic creat în țara noastră pe su
de rășinoase.
portul trainic al proprietății socia
Un alt domeniu despre care am
liste. din perspectiva și pe temeiul
discutat mult și în care ni s-au adus
căreia se poate vorbi de unitatea or
nenumărate argumente pe seama
ganică dintre socialism și democrație.
reușitelor este regenerarea pădurilor.
Adunările generale ale oamenilor
Și poate că cel mai tonifiant aspect
muncii, consiliile de conducere, struc
a fost acela că silvicultorii din aturile de ansamblu ale democrației
ceastă parte de țară au gîndit și au
muncitorești-revoluționare reprezintă
condus de așa manieră tăierile pen
cadrul optim de dezbatere, înfăptui
tru producție îneît arboretele valo
re și control al tuturor programelor
roase să nu dispară. Aceasta a făcut
și măsurilor menite să ducă la conso
cu putință ca numai în anul trecut
lidarea și dezvoltarea proprietății so
să se facă plantări pentru comple
cialiste. la aplicarea fermă, consec
tarea golurilor pe 300 hectare, silvi
ventă a principiilor autoconducerii,
cultorii fiind hotărîți ca în 1989 să
autogestiunii și autofinanțării. Cali
încheie toate golurile identificate, în
tatea de proprietar, producător și
conformitate cu indicațiile secretaru
beneficiar se cere tot mai deplin pusă
lui general al partidului, tovarășul
în valoare prin creșterea competen
Nicolae Ceaușescu. de a se asigura
ței. răspunderii și participării in în
densitatea maximă la unitatea de
deplinirea exemplară a tuturor indi
suprafață. Pentru anul în curs, 450
catorilor de plan, a producției fizice,
a
producției de export, a reducerii
de hectare de teren urmează să fie
cheltuielilor materiale și a economii
regenerate natural. Faptul că în nu
lor de resurse materiale. Forurilor de
meroase ocoale, la pădurile regene
mocrației muncitorești-revoluționare
rate de 30 și pînă la 80 hectare,
le revine în același timp răspunderea
golurile reprezintă suprafețe nesem
de a acționa neabătut, de a concentra
nificative constituie dovada că și în
toate eforturile colectivelor de muncă
acest domeniu silvicultorii stăpinesc
in direcția modernizării producției și
organizării științifice — obiective
deja tehnicile și tehnologiile speci
hotărîtoare în actuala etapă a dezvol
fice.
tării de tip calitativ-intensiv. Orga
în cadrul activității Inspectoratu
nizațiile de partid, comuniștii trebuie
lui silvic județean Bistrița-Năsăud
să sădească puternic convingerea în
figurează, pentru actualul an, îm
conștiința fiecărui colectiv, a fiecărui
pădurirea a încă 100 hectare de te
om al muncii că de buna gospodărire
ren impropriu agriculturii. Și la •. și de sporirea părții din avuția na
țională încredințate lor spre adminis
acest capitol activitățile sînt in plină
trare de către societate depind nemij
desfășurare pe patru șantiere din
locit progresul multilateral al țării,
zona Beclean-Șintereag, materialul
creșterea necontenită a bunăstării. Cu
săditor și asistența de specialitate
atît mai pregnant acționează această
fiind asigurate de silvicultori, iar
convingere în condițiile în care oa
plantarea efectivă executind-o deți
menii muncii, în calitatea lor de
participanți cu părți sociale, se simt
nătorii terenurilor.
Se muncește, așadar, pe un front
larg, repede și bine, astfel îneît cel
tirziu la 10 aprilie pentru zona colinară și de deal, respectiv, 25 aprilie
— pentru zona de munte, campania
de împăduriri să fie complet finali
zată. în acest fel, ploile din mai vor
găsi toți puieții plantați, iar* pro
Prognoza meteorologică pentru inter
centul de prindere va fi din nou i valul 2» martie (ora 20) — 1 aprilie (ora
20).
In țară : Vremea va fi în general
foarte ridicat.
frumoasă, iar cerul temporar noros în
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schimb de experiență în tara noastră.
In cadrul întrevederii a fost subliniat roiul determinant al întilnirilor
și convorbirilor la cel mai înalt ni
vel in dezvoltarea tradiționalelor
legături de prietenie și colaborare
multilaterală dintre cele două parti
de, țări și popoare.
La primire a fost de față Zu Ian
Cian, însărcinatul cu afaceri ad-inferim al R.P.D. Coreene la București.

In zilele de 11 și 12 aprilie 1989,
la Berlin va -avea loc ședința
Comitetului
afaceriminiștrilor

rea diferitelor altor lucrări, irigațiile
fiind lăsate pe planul doi, acum s-a
hotărît ca pe tot parcursul cam
paniei de irigare, udătorii să se ocu
pe exclusiv de mutarea, de două ori
pe zi, a aripilor de udare și func
ționarea corectă a acestora. Pentru
permanentizarea udătorilor aplicăm
o formă stimulativă de retribuire a
muncii in acord global. în funcție
de realizarea programelor de iriga
re și, implicit, a producțiilor plani
ficate". Mai este de reținut faptul
că pentru unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Devesel șl
Gogoșu. unde se constată un însem
nat deficit de forță de muncă, s-a
luat măsura ca. pe durata cam
paniei de irigare, să fie recrutați

că, a fiecărui om al muncii, a cărei
rezolvare corespunzătoare condițio
nează esențial întreaga operă a con
strucției socialiste. Edificarea socialismului cu poporul și pentru popor
nu este o teză generală fără corespondent practic, ci, dimpotrivă, o
realitate vie, dinamică, ce privește,
înainte de
.. toate,
___ . dezvoltarea
_________ noii
____
orînduiri, în primul rind a proprie
tății socialiste, uriașă operă con
structivă ce presupune o permanen
tă și susținută activitate creatoare a
tuturor oamenilor muncii, desfășura
tă intr-un spirit nou, științific, revo
luționar. de răspundere în întreaga
activitate de organizare și moderni
zare. aceasta fiind, cum sublinia
recent tovarășul Nicolae Ceaușescu,
problema fundamentală astăzi pen
tru construcția socialismului în
România. Numai astfel se poate
asigura dezvoltarea calitativă a pro
prietății socialiste, sporirea avuției
naționale.
Cu atît mai elocvente și mai juste
ne apar aceste principii fundamen-

variabil, Iar ploile izolate. Vîntul va
sufla slab pină la moderat, cu intensi
ficări trecătoare în regiunile estice în
prima parte a intervalului. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 2 și
8 grade, iar maximele între 14 și 24 de
grade. In București : Vremea va fi pre
dominant frumoasă, iar cerul mai mult
senin. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peratura minimă va fi cuprinsă între
2 și 5 grade, iar maxima între 20 și 24
de grade.

udători din zonele colinare ale ju
dețului.

Mai mult simț gospodă
resc pentru păstrarea echi
pamentelor de udare. ”In
ultimul timp — remarca tovară
șul Tudor Dinu, șeful sistemu
lui de irigații Gruia — a tre
buit să facem față unei adevăra
te avalanșe de echipamente defecte, care ne-au fost aduse de uni
tățile agricole la reparat, in plus
față de- cele identificate inițial. Dar
ne-am descurcat. Oamenii noștri fac
adevărate minuni fabricind echipa
mente de udare ca și noi din te
miri ce". Și la celelalte două centre
de reparații a echipamentelor de iri
gații din județ, de la Jiana și Cujmir,
s-a înregistrat o situație ase
mănătoare. Gradul ridicat de deterio
rare a componentelor obligă in unele
situații ca din două și uneori chiar
din trei aripi de udare aduse la re
parații să poată fi ansamblată doar
o singură aripă de udare după efec
tuarea remedierilor. Or, aceasta
determină diminuarea capacității de
udare a culturilor în unitățile agri
cole. fapt ce nu poate fi acceptat.
Toată această stare de lucruri ne
corespunzătoare. cu implicații direc
te asupra îndeplinirii programelor
de udare, conduce la necesitatea în
tronării unei ordini și răspunderi
ferme în gestionarea, păstrarea si
manipularea echipamentelor de uda
re, dar și in executarea lucrărilor
agricole mecanizate, spre a se înlă
tura, pînă la evitarea totală, dete
riorarea echipamentelor mobile de
irigare.

tale și aceste realități definitorii pri
vind mersul construcției socialiste
astăzi, cînd pe plan internațional
se manifestă unele concepții și prac
tici care, intr-un fel sau altul, neagă
rolul proprietății socialiste, încercînd să-i minimalizeze contribuția
determinantă la înfăptuirea progre
sului economico-social. în legă
tură cu acest aspect, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a argumentat în
repetate rînduri că succesul operei
de edificare a socialismului a depins
și depinde în continuare de consec
vența în aplicarea creatoare a legi
tăților generale ale construcției so
cialiste la particularitățile . fiecărei
etape, de capacitatea partidului de a
pătrunde sensul noilor tendințe și
procese in lumina și din perspectiva
valorilor de bază ale socialismului
științific. „Trebuie să subliniem cu
toată tăria că nu este posibil să lă
săm dezvoltarea socialistă la voia
intîmplării, că perfecționarea con
strucției socialiste, aplicarea legilor
obiective, a principiilor autogesti
unii, autoconducerii, autofinanțării
trebuie să ducă nu Ia slăbirea sau
diminuarea roiului proprietății în
tregului popor și cooperatiste, ci la
întărirea rolului acestora" — a afir
mat secretarul general al partidului
în expunerea la marele forum de
mocratic din noiembrie 1988.
în lumina acestor principii apare
necesar ca orice perfecționare a con
ducerii economico-sociale să asigure
dezvoltarea pe baze socialiste a so
cietății, iar nu să deschidă in vreun
fel sau altul calea spre forme capi
taliste, care nu pot decit să afecteze
grav dezvoltarea viitoare, construc
ția socialismului. Este de altfel evi
dent că. în realitate, cedarea mijloa
celor de producție din mina clasei
muncitoare, a poporului, indiferent
sub ce formă, echivalează cu lichidarea bazelor socialismului în dezvoltarea societății.
Fermitatea și consecvența revoluționară cu care partidul nost.ru.
secretarul său general, militează
pentru păstrarea nealterată a valori
lor și cuceririlor fundamentale ale
socialismului, și în primul rind a
proprietății socialiste, iși au motiva
ția atît în înțelegerea în profunzi
me a sensului și obiectivelor noii so
cietăți. cît și în realitățile și realiză
rile remarcabile obținute de poporul
iomân în epoca de profunde trans
formări înnoitoare inaugurată de
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului. Concepînd și conducînd pro
cesul dezvoltării țării noastre pe te
melia trainică a proprietății socia
liste și din perspectiva unității or
ganice a principiilor socialiste de
proprietate, de muncă și de reparti
ție, politica partidului nostru pro
bează cît se poate de grăitor forța
creatoare a unui popor stăpîn pe
destinele sale, capacitatea de a gos
podări și dezvolta in folosul său
avuția națională, d£ a progresa și de
a-și făuri in mod liber viitorul toc
mai pe baza solidă, de neclintit a
proprietății socialiste.

t
17,00 Fotbal. Transmisiune directă de la
Sibiu — întîlnirea amicală de fotbal
dintre echipele reprezentative ale
României și Italiei
19,00 Telejurnal o 1 Mai — raport mun
citoresc
19,25 Tezele șl orientările formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu —
program de muncă și acțiune re
voluționară (color)
Ample ori
zonturi deschise teoriei și practi
cii revoluționare. (Documentar)
19.50 Industria — programe prioritare
• In spiritul sarcinilor subliniate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la
Consfătuirea de lucru de la C.C.
al P.C.R. Organizarea științifică și
modernizarea — probleme funda
mentale ale economiei românești
20,10 înalta răspundere patriotică, revo
luționară a tineretului pentru vii
torul României (color) • Tinerii
României
—
tineri
revoluțio
nari, tineri comuniști al Epocii
Nicolae ceaușescu. Documentar
20,30 Trăim decenii de împliniri mărețe.
Emisiune literar-muzlcal-coregrafică (color)
21,00 Mîndrla de a fi cetățean al Româ,
niei socialiste (color)
21,15 Din marea carte a patriei (color)
21,35 Te cîntăm, iubită țară 1 Muzică
ușoară românească (color)
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

in

a

• Martori dispăruți : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19,
FAVORIT
(43 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Fata Morgana : DACIA (50 35 94) —
9* 11* 13* 15‘ 17* 19
• Revanșa: DRUMUL SĂRII (3128 13)
— 15; 17; 19
• Tn fiecare zi ml-e dor de tine : COTROCENI (81 68 88) — 15: 17; 19
A De ce are vulpea coadă : PACEA
(71 30 85) — 9; 11; 13; 15: 17; 19, MUN
CA (21 50 97) — 15: 17; 19
• Expediția : VIITORUL (10 67 40) —
15; 17; 19
• Vacanța
cea
mare :
AURORA
(35 04 66) — 0; 11; 13; 15; 17: 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9 ; 11; 13; 15; 17; 19
O Ultima noapte a Șeherezadei :
BUCUREȘTI '15 61 54) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Prețul unei vieți: LUMINA (14 74 16)
— 9: 12; 15; 18
• Văduvele : TIMPURI NOI (15 61 10)
— »; 11; 13; 15; 17; 19
• Sora 13 : BUZEȘTI ((50 43 58) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
O Oine ești, călârețule?: FERENTARI
(80 49 85) — 14,30; 16,45; 19

Din tarile socialiste
U.R.S.S.:

Reciclarea profesională a inginerilor
Institutul din Moscova pentru
oțeluri și aliaje a început, pregăti
rea așa-numiților „superingineri".
Este vorba de ingineri cu inaltă
calificare — cercetători, proiec
tând și organizatori de producție
— din rîndul celor care dispun
deja de experiență — relatează,
intr-un articol, ziarul „Soțialisticeskaia Industria".
Este adevărat că în toate ramu
rile economiei sovietice funcțio
nează un sistem de reciclare post
universitară. organizat în institu
țiile specializate și la facultățile
de profil, fără a măi menționa as
pirantura și doctoratul. Dar în pre
zent acest sistem nu mai este su
ficient. Principala lacună a tuturor
formelor existente de reciclare și
creștere a calificării o constituie
faptul că ele nu sînt corelate cu
sarcinile și problemele ce preocu
pă o întreprindere concretă. De
aici și gradul insuficient al cunoș
tințelor asimilate, deși valoarea lor
nu trebuie deloc ignorată.
Institutul pentru oțeluri Si aliaje
din Moscova. împreună cu Minis
terul siderurgiei și cu institutele
sale de bază, a elaborat o nouă
concepție de reciclare a ingineri
lor. Esența acesteia constă în fap
tul că un asemenea „superingjner" este familiarizat cu ceea ce are
nevoie întreprinderea care l-a tri
mis la instruire, conform unui pro
gram individual. De exemnlu. în
primul grun alcătuit din 50 de in
gineri se află reprezentanți ai Com
binatului metalurgic din Magnito
gorsk. care urmează să pună în
funcțiune o instalație pentru tur
narea continuă a otelului. Combi-

natul metalurgic din Osrko-Halilovsk a trimis specialiști pentru a
fi instruiti in domeniul tratării
otelului.
Durata de instruire este de trei
ani. Fiecare an este împărțit în
două semestre, din care primul
este rezervat prelegerilor și seminariilor în institut ; al doilea se
mestru este afectat practicii în în
treprinderea care a trimis cursan
tul. In anul întîi — de instruire
generală — inginerilor li se predau
informații fundamentale despre
situația actuală a problemelor ce-i
interesează, despre metodele mo
derne de cercetare și organizare a
muncii. Anul este absolvit în baza
unei lucrări pe o temă stabilită
împreună cu întreprinderea și in
stitutul și care urmărește soluțio
narea unei sarcini aplicative des
tul de ample.
în plus, după absolvirea primu
lui an. cursanții sint testați — ei
participă la colocvii și probe spe
ciale și numai după aceea li se va
permite să continue, sau nu. stu
diul. Potrivit estimărilor institu
tului din Moscova, numai 20—30
la sută din cursanți vor trece
acest „prag".
Firește, apar o serie de dificul
tăți : se pune întrebarea dacă re
ducerea numărului cursanților nu
va influența asupra efectivului și
salariilor corpului didactic. Se
pare că nu. întrucît un profesor
instruiește o singură persoană. De
aceea în această acțiune sînt an
trenați nu numai cei mai buni spe
cialiști din institut, ci și din știin
ța departamentală și academică,
scrie ziarul.

R. D. GERMANĂ:

Eficiența economisirii materialelor
începind din 1980, în cadrul economiei naționale a R.D. Germane producția s-a dezvoltat, menținîndu-se sau, uneori, chiar reducîndu-se consumul de materiale.
Consumul de materii prime și ma
teriale importante pentru econo
mia națională a scăzut de la 55,2
miliarde mărci. în 1980, la 53,2 mi
liarde mărci, în 1987. La cea de-a
7-a plenară a C.C. al P.S.U.G.
s-a insistat ca si în viitor să se
producă mai mult, mentinîndu-se
același consum de materii prime,
scrie ziarul „Neues Deutschland".
Desigur, un produs, de exemplu
o macara, nu poate să fie supus
la intimpla're „unei cure de slăbi
re". înlocuind ceva aici ori econo
misind ceva dincolo. Arta eco
nomisirii nu constă în scăderea. în
sine, a consumului de material, ci
în realizarea unui produs mai bun.
Se pot obține mari economii de
materiale, mai ales atunci cînd. o
dată cu dezvoltarea noilor produ
se. se folosesc noile posibilități oferite de tehnologiile de vîrf —
scrie ziarul citat.
în anii ’80 s-a acordat o aten
ție mai mare înnobilării produse
lor metalurgice și chimice, iar pen
tru introducerea noilor tehnologii
și echipamente, care în prezent se
numără printre cele mai moderne
din lume, au fost investite sume
considerabile. Rezultatul îl consti
tuie otelul de inaltă calitate, ma
teriale de construcții din domeniile
metalurgiei și chimiei
adaptate
necesităților producătorului. Cea
mai importantă sarcină revine
consumatorilor de materiale, deoa
rece de ei depinde îmbunătățirea
premiselor privind utilizarea lor.

Legat de aceasta, esențial este să
existe un ritm rapid de reînnoire
a produselor, ceea ce înseamnă
obținerea unor produse de calitate,
realizate cu ajutorul tehnologiilor
moderne.
Noua macara mobilă T 188 pro
dusă la Weimar-Werk ilustrează
ce se poate realiza atunci cînd se
valorifică marile posibilități ale
tehnicii de calcul în imediata apropiere a locului de muncă în
vederea optimizării construcțiilor,
conducerii activității din produc
ție. în comparație cu predecesoa
rea sa. macaraua mobilă T 174,
consumul de material pe unitatea
de produs a noii macarale a scă
zut cu 40 la sută. Marele interes
acordat acestei macarale cu multi
ple utilizări devine evident dacă
avem in vedere faptul că expertii
anreciază creșterea valorii sale de
utilizare cu 225 la sută. Un alt exemplu : în cazul motocicletei
ETZ 251. care are calități de func
ționare îmbunătățite, este posibilă
o economisire de 4,4 kg de oțel
laminat. înmulțind cu numărul de
motociclete prevăzute a se produce
în 1989, aceasta înseamnă econo
mii anuale de 132 de tone oțel.
Făclnd însă o comparație cu ni
velul mondial, rezultă că nu în
toate domeniile s-au făcut pași
spre o nouă calitate în direcția economisirii de materiale.
■ • - Reducînd
diferentele de nivel, utilizind pe
o scară largă experiența fruntașilor, dispunem în domeniul economisirii materialelor de mari posi
bilități în vederea creșterii econo
miei naționale — scrie „Neues
Deutschland".

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL : Azi, la Sibiu

Italia, în meci amical

România

La Sibiu se va desfășura astăzi
meciul internațional amical de fotbal
dintre echipele reprezentative ale
României și Italiei. Partida va în
cepe la ora 17.
Din Iotul țării noastre fac parte
următorii jucători : Lung. Nițu,
Stelea, Dan Petrescu, Iovan. Rednic,
Săndoi, Cristea, Klein. Ungureanu,
Sabău. Hagi. Mateuț, Lupescu, Gh.
★

GIMNASTICA. In concursul spe
cial pe aparate, din cadrul compe
tiției internaționale de gimnastică de
la Moscova, la sol pe locul I s-a
clasat sovieticul Valentin Moghilnii,
cu 9,775 puncte, urmat de Brezeanu
(România) și Na Zun (R. P. Chi
neză) cu cite 9,70 puncte. Moghilnii
s-a clasat, de asemenea, pe primul
loc la bară fixă, sărituri și cal cu
minere.
TENIS. Turneul internațional de
tenis de la Key Biscayne (Flo
rida), contînd pentru „Marele pre
miu", a programat primele partide
din optimile de finală, in care s-au
înregistrat următoarele rezultate :
masculin: Lendl — Gomez 6—4, 6—2,
6—4 ; Krickstein — Yzaga 3—6, 7—6,
6—3, 6—3 ; Curren — Connors 4—6,
4—6, 6—3, 6—4, 6—2 ; feminin : Jana
Novotna — Pam Shriver 7—5, 6—4 ;
Zina Garrison — Laura Golarsa 6—1,
6—2 ; Chris Evert — Mary Fernan
dez 7—5, 6—2.
HANDBAL. Rezultate înregistra
te în ultimele meciuri din cadrul
turneului de calificare pentru cam-

• Iubire statornică : SALA MICA A
PALATULUI — 17,15; 19,30
• Unde este un „nofelet* : LIRA
(317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Oricare fată iubește un băiat: GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Antoniu și Cleopatra : STUDIO
(59 53 15) — 10; 13; 16: 19
• Comedianta : VOLGA (79 71 26) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Destin tragic : MIORIȚA (14 27 14)
•— 9* 11* 13* 15* 17’ 19
• Karel Gott : ARTA (21 31 86) — 13;
15; 17
• Mari regizori, mari actori: PATRIA
(11 86 25) — 9: 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45
• Program pentru copii și tineret :
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

ta t r
• Teatrul Național
(14 7171, Sala
mare) : Cenușăreasa. Spectacol pre
zentat de Teatrul „Fantazio44 — Con
stanța — 18 ; (sala Amfiteatru) : Po
veste din Hollywood — 18
• Filarmonica
,,George
Enescu*4
(15 68 75, sala Studio) : „Collegium Ar
tis44. Adrian Bullgă — vioară, violă,

Popescu. Lăcătuș, Cămătaru, Cigan
și Răducioiu.
Lotul oaspeților cuprinde, printre
alții, pe cunoscuții internaționali
Zenga. Baresi, Bergomi. Berti, Gian
nini, Vialli și Serena.
Tot astăzi, la Alba Iulia. se va
disputa intîlnirea amicală dintre se
lecționatele de tineret ale României
și Italiei. Jocul va începe Ia ora 14.
★

pionatul mondial de handbal juniori,
desfășurat la Atena : Norvegia —
Grecia 25—18 ; Grecia — Polonia
20—20; Polonia — Norvegia 32—21.
Situată pe primul loc in clasamentul
final, echipa Poloniei s-a calificat
pentru faza finală a competiției,
programată între 13 si 24 septembrie în Spania.
SCRIMA. Proba de sabie din cadrul campionatelor mondiale de scri
mă pentru juniori, ce se desfășoară
la Atena, s-a încheiat cu victoria so
vieticului Vadim Gutzeit. care a
dispus in finală cu 10—4 de vest-germanul Steffen Wiesinger.
HOCHEI. Meciuri internaționale
amicale de hochei pe gheată : in lo
calitatea norvegiană Lillehammer
selecționatele Norvegiei și Elveției
au terminat la egalitate : 5—5 (1—2,
2—1. 2—2), iar la Stockholm. Sue
dia — Cehoslovacia, de asemenea
egalitate : 2—2 (2—1, 0—0, 0—1).
FOTBAL. La Caracas. în meci
amical (55 000 de spectatori) Paraguay — Venezuela 2—1 (1—0).

Ivona Buzescu — mezzosoprană, So
rin Dobrescu — pian — 17 ; (Ateneul
Român) : Recital de pian Sorin Pe
trescu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Seară de
balet modern — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Vă
duva veselă — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala
Grădina
Icoanei,
11 95 44) :
Cintec despre mine însumi — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cameristele
— 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Bătrina și hoțul — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Slugă
la doi stăpîni — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Floarea de cactus —• 18 ;
(sala Studio) : Idioata — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Bărbierul din Sevilla — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase4'
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al
II-lea — 18 : (sala. Victoria, 50 58 65) :
De la tango la rock — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
Română“ (13 13 00): Spectacol extraor
dinar de cintece șl dansuri — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55):
Stop în top : Daniela ! — 15
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala
Victoria) : Ileana Stnziana — 15 ; (sala
Cosmonauților, 11 12 04) : Motanul în
călțat — 10
• Circul București (10 41 95) : Vedetele
Circului din Varșovia — 19

In concepția României, a președintelui Nicolae Ceausescu

Dezarmarea și asigurarea păcii - problemă
fundamentală a lumii contemporane
„Sînt încă probleme grave în viața internațională,
dar este posibil și trebuie să intensificăm activitatea și
colaborarea cu toate forțele realiste care se pronunță
pentru dezarmare și pace, pentru o schimbare radicală
a situației mondiale".

NICOLAE CEAUȘESCU
Apelul adresat de secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, în cuvintarea rostită Ia marea
adunare populară din municipiul Pe
troșani. pentru intensificarea efortu
rilor tuturor statelor si popoare
lor in vederea inlăturării pri
mejdiei de distrugere a civilizației
umane, dă o grăitoare expresie uneia
din trăsăturile definitorii ale prodi
gioasei sale activități dedicate în
făptuirii marelui deziderat al dezar
mării și asigurării păcii, ca problemă
fundamentală a lumii contemporane.
Orientarea programatică a țării
noastre, a președintelui ei în fa
voarea dezarmării și păcii se înscrie
pe traiectoria unei luminoase tradi
ții de pace și bună înțelegere ce în
truchipează însuși felul de a fi al
poporului român, dorința sa fierbin
te de liniște, de afirmare liberă și
suverană. Aceste aspirații dintotdeauna iși găsesc strălucită mate
rializare in întreaga politică exter
nă a partidului și statului nostru, al
cărei ctitor și promotor înflăcărat
este tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Sub impulsul său hotărîtor. întrea
ga activitate internațională desfășu
rată de Partidul Comunist Român,
de țara noastră după Congresul al
IX-Iea a fost dedicată în primul
rind acestui țel suprem, detașindu-se. prin valoarea și semnificația
ei, bogata activitate desfășurată de
conducătorul partidului și statului,
demersurile sale neobosite menite să
deschidă perspectiva înaintării spre
o lume a înțelegerii și colaborării
pașnice.
Pe baza unei profunde analize ști
ințifice a situației existente în lume,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a for
mulat teza de deosebită importantă
potrivit căreia în zilele noastre arme
le nu pot asigura întărirea securității
și păcii, că a miza pe arme ca factor
de reținere constituie o iluzie peri
culoasă. Viața însăși arată că spo
rirea arsenalelor militare ale state
lor multiplică riscurile de conflict.
In același timp, cursa aberantă a
înarmărilor se răsfringe negativ
asupra climatului politic și econo
mic general, intensificînd continuu
încordarea, accentuind fenomenele
de criză economică la nivel global.
Tocmai in virtutea multiplelor fe
nomene nocive legate, sub o formă
șațl alta, de escaladarea înarmărilor,
dar mai cu scamă din pricina imen
selor riscuri pe care ea Ie implică
pentru întreaga umanitate, conducă
torul partidului și statului nostru a
acordat și acordă o atenție deosebită
problemei dezarmării, subliniind cu
tărie prioritatea absolută ce trebuie
acordată preintimpinării unui con
flict generalizat, care s-ar transfor
ma inevitabil intr-unui nuclear, cu
urmări catastrofale pentru însăși existența vieții pe planeta noastră.
Expresia cea mai elocventă a ata
șamentului ferm și consecvent al
României față de cauza dezarmării
o constituie numeroasele inițiative,
demersuri și propuneri ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, ape
lurile sale repetate adresate condu
cătorilor politici, îndeosebi din ță
rile puternic înarmate, de a face
realmente dovada unei înalte răs
punderi in fața generațiilor de azi
și de miine. Măsurile practice de ac
țiune preconizate alcătuiesc un am
plu și complex program de dezar
mare, menit să deschidă calea eli
berării de cea mai cumplită primej
die ce a amenințat vreodată exis
tența omenirii.
Pornind de la realitatea acumulă
rii in arsenalele statelor a unor
uriașe cantități de arme nucleare,
capabile să distrugă — nu o dată,
ci de mai multe ori — întreaga
umanitate, înseși condițiile existen
tei vieții pe planeta noastră, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia
ză că această realitate dramatică a
dus la o schimbare radicală a însuși
felului în care se înfățișează pro
blemele războiului și păcii, impunîndu-se un nou mod de gîndire și
abordare, ce trebuie să pornească
de la realitatea că un război mon
dial este inadmisibil, întrucit el ar
deveni o conflagrație atomică gene
ralizată, fără învingători și învinși ;
învinsă ar fi specia umană însăși,
care ar fi condamnată la dispariție.
Sint cunoscute eforturile neobosite
desfășurate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in direcția în
cetării cursei înarmărilor și trecerea
la măsuri ferme de dezarmare. Ele

vin să ilustreze, o dată mai mult,
sentimentul răspunderii istorice față
de destinele păcii, concomitent cu
preocuparea profundă de a formula
direcțiile principale și necesare de
acțiune, potrivit imperativelor ma
jore ale timpului nostru.
Acesta este spiritul în care a fost
elaborat, cu contribuția hotărî toare
a președintelui Republicii, amplul
și complexul program de dezarmare
propus de România comunității
mondiale, avînd în centrul său lichi
darea în etape a tuturor armelor
nucleare, cu convingerea că numai
printr-o astfel de soluție radicală se
poate preîntimpina o catastrofă cu
urmări incalculabile.
Străbătută de un autentic uma
nism, concepția șefului statului ro
mân asupra problemelor păcii și
dezarmării se distinge, în - același
timp, prin caracterul ei realist și
constructiv. în acest sens, evoluțiile
din viața internațională au venit să
confirme cit de îndreptățit este
avertismentul președintelui Româ
niei în sensul că unele măsuri în
treprinse în ultimul timp sint de
parte de a justifica stări de euforie,
fiindcă, în pofida pașilor spre des
tindere realizați, cursa înarmărilor
nu și-a încetinit ritmul, ea continuînd cu aceeași intensitate. Mai
mult, tendința de perfecționare a ar
melor nucleare imprimă o dinami
că de natură să marcheze, de fapt,
o nouă escaladare a cursei înarmă
rilor și implicit a pericolului de
război.
în lumina acestor realități, pre
ședintele României susține cu tărie
imperativul salvgardării drepturilor
popoarelor la viață, la existență, la
libertate și independență, subliniind
că acest lucru presupune renunțarea
cu desăvîrșire la politica de forță,
promovarea unei gîndiri și a unei
politici noi, democratice, care să
excludă pentru totdeauna primejdia
de război.
întărind vorba cu fapta, ca trăsă
tură constantă a întregii sale acti
vități. tovarășul Nicolae Ceaușescu
are meritul de a fi formulat direc
țiile concrete de acțiune care se
impun cu stringentă. în momentul
de față, pentru înfăptuirea acestui
obiectiv. Reducerea neîntirziată cu
50 la sută a armelor nucleare stra
tegice ;
renunțarea la diversele
proiecte de modernizare și perfec
ționare a armelor nucleare, in ge
nere la orice activitate de produce
re de noi arme atomice ; încetarea
tuturor experiențelor cu armele nu
cleare ; încheierea unui acord ge
neral care să ducă la eliminarea
treptată a armelor nucleare ; rea
lizarea unui acord similar care să
interzică folosirea Cosmosului în
scopuri militare, propunind utili
zarea acestuia numai in scopuri
pașnice, sub un control corespunză
tor — sînt tot atîtea aspecte care se
completează reciproc și care con
verg spre același unic țel : înlătu
rarea totală pină la sfîrșitul mile
niului a spectrului distrugerii nu
cleare.
în concepția României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. o aten
ție primordială în ansamblul efor
turilor de dezarmare se impune acordată Europei, continentul unde
se află cea mai mare concentrare
de arme atomice și de alte mijloa
ce de distrugere. Ca atare, impera
tivul major rămine eliminarea în
tregului armament nuclear de pe
continent, eliberarea Europei de
această cumplită amenințare.
In viziunea de largă cuprindere a
programului de dezarmare conceput
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, o
altă componentă fundamentală o con
stituie lichidarea armamentului chi
mic. In acest sens, țara noastră
subliniază necesitatea abordării pro
blemei armelor chimice in contextul
actual, in condițiile noilor evoluții
intervenite in producerea armelor
de distrugere în masă și ținînd sea
ma de apariția unor noi arme cu
mare putere de distrugere. în pri
mul rind a celor nucleare, care re
prezintă cea mai mare amenințare
la adresa omenirii.
în această concepție de mare pro
funzime și ferm ancorată în reali
tățile lumii, dezarmarea chimică și
cea nucleară apar ca laturi ale
unuia și aceluiași proces de elimi
nare a tuturor armelor de distruge
re in masă. Pornind de la faptul

ILE DE PRESA
e scurt
1 APRILIE — SĂRBĂTOARE
NAȚIONALĂ ÎN CIPRU. Guvernul

din Cipru a declarat ziua de 1 apri
lie sărbătoare națională, informea
ză agenția oipriotă C.N.A. La
1 aprilie 1955 a început lupta po
porului cipriot impotriva ocupației
britanice, care s-a încheiat cu de
clararea în 1960 a independentei
depline a tării. Ziua națională a
Republicii Cipru se marchează la
1 octombrie, data proclamării inde
pendentei naționale.
CONVORBIRI
SOVIETO-FINLANDEZE. La Moscova au avut loc

convorbiri intre ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., Eduard
Șevardnadze, și ministrul de ex
terne al Finlandei, Pertti Paasio,
consacrate relațiilor bilaterale și
unor probleme ale actualității in
ternaționale, îndeosebi celor legate
de asigurarea păcii și securității in
nordul continentului european.

UN PURTĂTOR DE CUVÎNT AL
NAȚIUNILOR UNITE a declarat

la Windhoek că din grupul de asistență al O.N.U. pentru perioada
de tranziție în Namibia (UNTAG)
pină în prezent au sosit 783 de
persoane. Grupul supraveghează
procesul de acordare a indepen
denței Namibiei, in conformitate
Cu rezoluția 435 a Consiliului de
Securitate și hotărîrile ulterioare
tripartite. După cum se știe, la 1
aprilie începe procesul decoloniză
rii Namibiei, iar momentul final îl
reprezintă alegerile generale din acest teritoriu, prevăzute pentru 1
noiembrie a.c.
ÎNTREVEDERE. La Havana

a
avut loc o întrevedere intre Fidel
Castro, prim-secretar al C.C. al
P C. din Cuba, și Julio Anguita,
secretar general al P.C. din Spania
— informează agenția Efe. Au
fost abordate, între altele, aspecte

că dominanta vieții internaționale
continuă să o reprezinte primejdia
nucleară, că se manifestă in conti
nuare politica de forță și de ame
nințare cu forța, că se mențin foca
rele de încordare și conflict și per
sistă pericolul utilizării^ armei ato
mice, in concepția României, a
șefului statului român, reafirmată
Conferința
internațională
Și
la
de la Paris, abordarea problemei in
terzicerii armamentului chimic, in
strînsă legătură cu eliminarea ar
melor nucleare, a tuturor armelor
de distrugere în masă, se constituie
intr-o cerință de cea mai mare actualitate.
O expresie elocventă a preocupărilor f"
țării
noastre în această
direcție! O constituie Și fermipreședintele
CU
care
ta tea
--i; —și
Nicolae Ceaușescu a acționat
acționează pentru realizarea in
Balcani a unei zone unde să nu
existe arme nucleare și chimice. In
același timp, țara noastră sprijină
crearea unor asemenea zone in nor
dul și centrul Europei, ca și în alte
regiuni ale globului.
Cu aceeași consecventă și fermi
tate militează secretarul general al
partidului nostru, președintele Re
publicii. pentru intensificarea eforturilor în vederea reducerii sub
stanțiale a armamentelor convențio
nale, subliniind că prin perfecționă
rile rapide aduse în ultimii ani. ele
se apropie de armele de dis
trugere în masă, determinînd prin
aceasta și o puternică escaladare a cheltuielilor militare, care
sustrag de la nevoile civile uriașe
resurse materiale și fonduri financiare. acționind. asemenea tuturor
tipurilor de înarmare, ca o frînă
majoră în calea dezvoltării economi
ce a statelor. Avînd în vedere aces
te considerente. România se pronunță pentru reducerea cu cel
puțin 50 la sută, pînă la sfîrșitul
acestui secol, a armelor convențio
nale, precum și a cheltuielilor mi
litare și utilizarea mijloacelor de
venite astfel disponibile pentru pro
gresul tuturor statelor. în aceasta
găsindu-și expresia legătura ne
mijlocită între dezarmare si dezvol
tare. permanent evidențiată de șeful
statului român.
în temeiul concepției profund umaniste și constructive a tovarășului
Nicolae Ceaușescu asupra proble
melor dezarmării și păcii, cu pri
lejul' sesiunii speciale â Națiunilor
Unite din vara anului trecut, tara
noastră a propus forului mondial
să lanseze celorlalte țări ale lumii
chemarea : „Dezarmare prin fapte".
România are deplină autoritate mo
rală pentru a face o asemenea pro
punere, întrucit ea a fost, așa cum
se știe, prima tară din cadrul celor
două alianțe militare care, din ini
țiativa președintelui ei. a procedat
concret la reducerea armamentelor,
efectivelor și cheltuielilor militare.
■Această inițiativă sprijinită de în
tregul popor — sprijin exprimat
prin referendumul din noiembrie
1986 — s-a bucurat, totodată, de un
amplu ecou internațional.
Una din ideile de bază ale teze
lor și orientărilos formulate de pre
ședintele României socialiste se re
feră la necesitatea unei largi co
laborări între toate statele, fără de
care nu s-ar putea realiza progrese
le așteptate pe calea înfăptuirii
dezarmării și salvgardării păcii, ca
și a rezolvării ansamblului proble
melor majore ce confruntă umani
tatea. Perseverenta cu care tova
rășul Nicolae Ceaușescu a militat
și militează pentru dezarmare si
pace izvorăște din convingerea că,
cu toată situația gravă in care se
află lumea, este pe deplin posibil
să se bareze calea spre un conflict
pustiitor, prin mobilizarea largă a
opiniei publice, a popoarelor. în
crederea nestrămutată că popoarele,
forțele politice iubitoare de pace
de pretutindeni, acționind unite, au
capacitatea de a impune o politică
nouă, corespunzătoare idealurilor de
dezvoltare pașnică a tuturor națiu
nilor. a constituit și constituie te
meiul neobositei activități a tova
rășului Nicolae Ceaușescu vizînd
crearea unui larg front mondial al
forțelor care militează pentru stăvi
lirea cursei înarmărilor și înfăptui
rea dezarmării, ca singura cale de
a asigura ambianța de pace necesa
ră progresului întregii
omeniri.

Vasile OROS

privind datoria externă a țărilor în
curs de dezvoltare și situația din
America Latină.
ÎN
SCOPUL
PROMOVĂRII
UNUI COMERȚ LIBER ȘI ECHI
TABIL. Luind cuvintul in cadrul

celei de-a 45-a sesiuni anuale a
Comisiei economice și sociale a
Națiunilor Unite pentru Asia și
Pacific (E.S.C.A.P.). care se des
fășoară la Bangkok, șeful delega
ției statului Singapore s-a pronun
țat pentru găsirea celor mai adec
vate metode în scopul promovării
unui comerț liber și echitabil,
care să permită fiecărei țări rea
lizarea creșterii exporturilor. In
acest sens, el a subliniat necesi
tatea de a se depune toate efortu
rile pentru reducerea, dacă nu
chiar eliminarea, barierelor exis
tente în calea comerțului.
SEMINAR

INTERNAȚIONAL.

La Soci s-au deschis lucrările unui
seminar internațional consacrat
transformării Oceanului Indian în
zonă a păcii, desfășurat in cadrul
Campaniei mondiale a O.N.U. pen
tru dezarmare. într-un mesaj adre
sat participanților, secretarul gene
ral al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, subliniază importanța deo

NAȚIUNILE UNITE

ÎN DIVERSE ȚĂRI

Sesiunea Comitetului special pentru Carta O.N.U.
si creșterea rolului organizației

Marșuri și demonstrații
in favoarea păcii

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).
— La New York s-a deschis sesiu
nea Comitetului special pentru Car
ta O.N.U. și creșterea rolului organi
zației, organism creat pe baza unei
rezoluții înaintate de România și un
grup de 28 de state la cea de-a
30-a sesiune a Adunării Generale.
Pe ordinea de zi a dezbaterilor, care

Ample acțiuni de masă desfășurate în sute
de localități din R.F. Germania
BONN 28 (Agerpres). — Prin
mitinguri de masă la Hamburg,
Hanovra, Dortmund, Koln, Niirnberg și în alte orașe vest-germane
s-au încheiat marșurile de pace din
această primăvară din R.F.G., care
au durat patru zile. Prin de
monstrațiile care au avut loc in sute
de localități, prin marșuri și blo
carea căilor de acces spre bazele
militare, zecile de mii de militanți
vest-germani pentru pace și-au de
monstrat voința de a contribui la
reducerea înarmărilor, la asigurarea
păcii și securității.
Numeroși locuitori ai orașului
Bonn și luptători pentru pace din

alte orașe, sosiți in capitala R.F.G.,
s-au adunat în fața clădirii Minis
terului Apărării al R.F.G.. cerind
renunțarea la planurile de moder
nizare a rachetelor nucleare cu
rază scurtă de acțiune și lichidarea
armelor nucleare in Europa.

„Reunificarea Coreei este sarcina supremă

La un miting organizat in orașul
Duisburg, in cadrul manifestărilor
de pace din R.F.G., vorbitorii au
subliniat că in R.F.G. există peste
2 milioane de șomeri înregistrați
oficial și o lipsă acută de locuințe,
tn aceste condiții, au arătat ei, este
necesară reducerea cheltuielilor mi
litare.

a

Declarația președintelui R.P.D. Coreene

țiilor antimilitariste din Elveția,
Franța și R.F.G.
Vorbitorii la mitingul care a
urmat marșului au relevat necesi
tatea intensificării acțiunilor orga
nizațiilor antimilitariste pentru asi
gurarea păcii și securității pe con
tinent.

• Sesiunea Consiliului Ligii Arabe • Evoluția situației de la
Beirut © Convorbiri egipteano-saudite
TUNIS 28 (Agerpres). — La Tunis
s-au deschis marți lucrările celei
de-a 91 sesiuni a Consiliului Ligii
Arabe. Ia nivelul miniștrilor de ex
terne. Pe ordinea de zi figurează
probleme politice, economice și fi
nanciare legate de activitatea aces
tei organizații interarabe. Participanții examinează, de asemenea, si
tuația actuală din Liban și teritorii
le arabe ocupate, probleme privind
relațiile dintre Iran și Irak după
încetarea focului, cooperarea araboafricană.
Chedli Klibi a fost reales în func
ția de secretar general al Ligii Arabe. pentru un al treilea mandat
consecutiv, de cinci ani.

trecerea la dezarmare in domeniul
armelor nucleare, chimice și con
venționale, cerind, totodată, să se
renunțe la modernizarea rachetelor
nucleare cu rază scurtă de acțiune
din Europa.

împotriva proiectatei modernizări
a rachetelor nucleare în Europa
BERLINUL OCCIDENTAL 28 (Agerpres). — In Berlinul occidental
s-au desfășurat ample marșuri de
primăvară in favoarea păcii și
dezarmării. La un miting ce
a avut loc în cadrul acțiu
nilor antirăzboinice, vicepreședin
tele
Camerei
Reprezentanților,

Hilde Schramm,
s-a pronun
țat impotriva preconizatei moder
nizări a rachetelor nucleare cu rază
scurtă de acțiune in Europa. Alți
vorbitori au subliniat că lupta pen
tru pace trebuie să fie corelată cu
lupta impotriva șomajului și lipsei
de locuințe.

BEIRUT 28 (Agerpres). — Tn
Beirut au continuat, marți după-

S.U.A. insistă pentru staționarea in Europa
a noilor rachete nucleare cu rază scurtă de acțiune
WASHINGTON 28 (Agerpres). —
într-un interviu televizat, citat de
agenția A.D.N., secretarul de stat al
S.U.A., James Baker, a relevat că
noua Administrație americană se
pronunță pentru staționarea noilor

CIPRU:

,,Politica economică impusă nu face decit să accentdete
foametea în lume” — declară directorul general al F.A.O.

BANGKOK 28 (Agerpres). — Ca
și alte țări din zona Asiei și Pa
cificului, Thailanda se confruntă tot
mai acut cu fenomenul furtului de
inteligentă de către statele indus
trializate occidentale. Preocupat de
creșterea alarmantă a racolării ca
drelor cu inaltă pregătire (brain
drain), guvernul thailandez a inițiat
un program de stăvilire a acestui
fenomen.
deoarece
are
efecte
profund negative asupra dezvol
tării țării. Cu precădere sectorul
industrial este confruntat cu o mar
cată lipsă de personal cu inaltă ca
lificare. Potrivit datelor unui re
cent studiu, numai în S.U.A. lucrea

sporească

WASHINGTON 28 (Agerpres). —
Miniștrii economiei si finanțelor din
Argentina. Brazilia. Columbia, Peru,
Mexic, Venezuela. Uruguay și Pa
nama se vor reuni Ia sfîrșitul aces
tei săptămini la Washington pentru
a analiza așa-numitul „plan Brady"
privind datoriile externe — trans
mite agenția Efe. Planul a fost
criticat de guverne, de partide de
guvernămînt sau opoziție din țările
latino-americane. ca și în cercuri
sindicale și ale opiniei publice. întrucît nu conține propuneri de sub
stanță pe calea soluționării proble
mei datoriei externe a țărilor în
curs de dezvoltare, constituind nu
mai mult decit un paleativ, ca și
alte propuneri occidentale de acest
fel.

PENTRU INSTAURAREA UNUI
CLIMAT DE PACE ÎN AMERI
CA CENTRALA. In localitatea de

frontieră Francisco de Paula a avut loc o întilnire între președin
tele Columbiei, Virgilio Barco, și
președintele Venezuelei, Carlos An
dres Perez. Convorbirile purtate
s-au referit la dezvoltarea coope
rării bilaterale, la necesitatea adop
tării unei poziții comune în pro
blema datoriei externe, la necesi
tatea instaurării unui climat real
de pace, securitate și cooperare in
America Centrală.
ACTIVITATEA COMPLEXULUI
ORBITAL
..MIR".
Cosmonautii

Aleksandr Volkov și Serghei Krika
lev, aflați în spațiu de patru luni,
precum și medicul Valeri Poliakov,
care si-a început activitatea la bor
dul complexului orbital ..MIR" în
urmă cu șapte luni, au realizat un
amplu program de cercetări si ex
periențe. in special în domeniul
astrofizicii, cu ajutorul modulului
specializat al complexului orbital
„Kvant". Actuala expediție cbsmi-

impuse de F.M.I. și B.I.R.D., dar în
nici una dintre ele nu s-au obținut
rezultatele scontate. Abordarea fi
nanciară îngustă a problemelor Afri
cii prin aceste rețete, fără a fi lua
te in considerare, realitățile politicosociale ale continentului, s-a soldat
cu urmări negative asupra majori
tății populației din țările respective,
în special asupra păturilor celor mai
sărace — a spus secretarul executiv
al E.C.A. Popoarele continentului, a
continuat el, trebuie să arate că sînt
în stare să-și elaboreze și aplice
propriile idei economice.

că se va încheia la sfîrșitul acestei
luni, cînd echipajul se va reîntoar
ce ne Pămint. precizează agenția
T.A.S.S.
RATA ÎNALTA A

ză în domeniile cercetării, tehnolo
giei aplicate sau medicinei aproxi
mativ 10 000 de specialiști thailandezi. In cadrul programului inițiat
de guvern, o delegație oficială
thailandeză va întreprinde, în luna
aprilie, o vizită în S.U.A.. pentru
a determina posibilitățile de stăvi
lire a fenomenului, de readucere și
integrare a specialiștilor thailandezi
în activitatea tehnico-științifică na
țională. Pe de altă parte, guvernul
thailandez întreprinde măsuri legis
lative și administrative pentru în
ființarea unui centru național de
cercetări complexe în domeniile
științei și tehnologiei.

S.U.A.: 31 000 de familii din New York rămase
pe drumuri anul trecut neavînd posibilitatea
să plătească chiriilie deosebii de ridicate

Precizările secretarului executiv al Comisiei Economice O.N.U.
pentru Africa

sebită a creării unei zone a păcii
in Oceanul indian pentru toate ță
rile din regiune, cit și pentru în
treaga omenire.

ciile reprezentantului special al
secretarului general al O.N.U. Cei
doi lideri ciprioți vor avea la 5 apri
lie, la New York, întrevederi sepa
rate cu Javier Perez de Cuellar, iar
apoi, la 6 și 7 aprilie, vor analiza
împreună cu acesta stadiul și pro
gresele înregistrate în negocieri.

DIN LUMEA CAPITALULUI

„Rețetele46 F.M.I. și B.I.R.D. nu au dat rezultate
în țările africane
ADDIS ABEBA 28 (Agerpres). —
Țările Africii trebuie să găsească o
alternativă
rezonabilă
acțiunilor
F.M.I. în soluționarea problemelor
economioe ale continentului —
a
declarat Adebayo Adedeji, secretar
executiv al Comisiei Economice
O.N.U- pentru Africa (E.C.A.). Luînd
cuvîntul la o consfătuire a experților în domeniul economiei consacra
tă pregătirii conferinței anuale mi
nisteriale a comisiei, care se va des
fășura la Addis Abeba, între 6 și 10
aprilie, el a arătat că aproximativ 30
de țări ale continentului african au
aplicat rețetele economice restrictive

CAIRO 28 (Agerpres). — In orașul
egiptean Ismailia au început marți
convorbirile
dintre
președintele
(Egiptului, Hosni Mubarak, și regele
Fahd al Arablei Saudite, aflat într-o
vizită oficială în capitala egipteană.
Sint examinate, cu prioritate, aspec
te privind cooperarea economică
egipteano-saudită.

Program inițiat de guvernul Thailandei
pentru stăvilirea furtului de inteligență

creditoare față de țările în curs de dezvoltare

curs de dezvoltare, să
tensiunile pe plan social.

amiază, schimburile de focuri între
fracțiunile rivale libaneze. Tirurile
de artilerie și rachete au lovit din
nou cartierele din zona sud-estică a
orașului. De-alungul liniei de demar
cație. care separă estul de vestul
Beirutului, au fost înregistrate due
luri violente, în cursul cărora s-au
folosit toate tipurile de arme —
relatează agenția T.A.S.S.

Noi convorbiri intercomunitare

NICOSIA 28 (Agerpres). — O nouă
întrevedere consacrată discutării di
feritelor aspecte ale problemei
cipriote a avut loc la Nicosia* între
președintele Ciprului, Ghiorghios
Vassiliou, și liderul comunității
turco-cipriote, Rauf Denktaș. Con
vorbirile s-au desfășurat sub auspi

rachete cu rază scurtă de acțiune
în Europa, chiar in condițiile ..pre
siunilor politice" care se exercită
asupra unora dintre aliații N.A.T.O.
de a se renunța la modernizarea acestora.

Critici vehemente la adresa politicii țărilor

ROMA 28 (Agerpres). — Politica
economică pe care o impun credito
rii țărilor în curs de dezvoltare nu
face decit să accentueze foametea
în lume, a declarat Edouard Saouma, directorul general al Organi
zației Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură. (F.A.O.). El
a apreciat că politica agrară pro
movată de statele industrializate de
termină țările din ..lumea a treia"
să contracteze datorii tot mai mari,
sporind astfel decalajul dintre bogați
și săraci. In context. Saouma a
criticat politica de reducere dras
tică a cheltuielilor publice pe care
Fondul Monetar Internațional și
Banca Mondială o pretind statelor
debitoare. Potrivit declarației direc
torului general al F.A.O., asemenea
măsuri nu fac decit să accentueze di
ficultățile economice ale țărilor în

derații poate fi înfăptuită prin dez
bateri efective între Nord și Sud, in
clusiv cu contribuția unor personali
tăți. De asemenea, a fost subliniată
necesitatea unor convorbiri politice
și militare pentru slăbirea încordării
din Peninsula Coreeană și, pe de altă
parte, a fost respinsă ideea celor
„două Corei".

ORIENTUL MIJLOCIU

Pentru adoptarea de măsuri radicale
în vederea încetării cursei înarmărilor
LUXEMBURG
(Agerpres). —
Participanta la marșul de primă
vară in favoarea păcii, desfășurat la
Luxemburg,, s-au pronunțat in fa
voarea unor măsuri radicale pen
tru încetarea cursei înarmărilor și

întregii națiuni11

PHENIAN 28 (Agerpres). — Kim Ir
Sen, președintele R.P.D. Coreene, a
declarat că reunificarea țării este
sarcina supremă a întregii națiuni,
informează agenția A.C.T.C. Cu pri
lejul primirii reverendului Mun Ik
Hwan din Coreea de Sud, președin
tele R.P.D. Coreene a afirmat că
reunificarea in cadrul unei confe

„Să transformăm continentul european
într-o zonă denuclearizată”
BERNA 28 (Agerpres). — Sub
devizele „Să transformăm Europa
intr-o zonă denuclearizată !“, „Do
rim pace și securitate !“, la Basel
s-a desfășurat tradiționalul marș
internațional al păcii, la care au
participat reprezentanți ai organiza

vor dura trei săptămini, se află pro
bleme privind menținerea păcii și
securității internaționale, precum și
reglementarea prin mijloace pașnice
a diferendelor dintre state, în con
formitate cu Rezoluția 170 adoptată
de a 43-a sesiune a Adunării Gene
rale.

WASHINGTON 28 (Agerpres). —
Anul trecut. 31 000 familii din ora
șul Nerv York au trebuit să-și pă
răsească locuințele, nemaiavind po
sibilitatea să plătească chiriile deo
sebit de ridicate, relatează coti
dianul american „The New York
Times". Mii de alte familii trăiesc

sub aPienințarea de a fi evacuate
din această cauză. Majoritatea ce
lor evacuați, scrie ziarul, găsesc cu
greu o altă locuință la prețuri mo
deste, ei ingroșind rindurile persoa
nelor lipsite de adăpost din New
York.

Un sondaj oficia! dezvăluie folosirea ilegală
a muncii copiilor
WASHINGTON 28 (Agerpres). —
Un sondaj al Ministerului ameri
can al Muncii relevă că, in ultimii
șase ani, numărul cazurilor de folo
sire ilegală a muncii copiilor a
crescut in S.U.A. de peste două ori.
Deși este destul de greu să fie ob
ținute informații exacte asupra
acestui fenomen, specialiștii minis
terului arată că în S.U.A. se folo
sește frecvent munca copiilor in
întreprinderile industriale și unită
țile comerciale. In special in zonele
urbane, unde plata chiriilor este

costisitoare, copiii din familiile cu
venituri modeste acoperă cu munca
lor „o gaură in bugetul familiei",
tn unele state americane procentul
elevilor care nu au altă soluție de
cit de a munci în orele
libere,
neputind urma cursurile unei școli
in condiții normale, este deosebit
ie ridicat. Astfel, in statul Min
nesota, in această situație se află
65 la sută dintre adolescenții intre
16 și 19 ani, in Yowa — 60 la sută,
in New Hampshire 63.9 la sută, in
Wisconsin 59,6 la sută.

SPANIA : Zeci de mii de familii din Madrid
nu pot face față necesităților de hrană, îmbrăcăminte
și locuință

INFLAȚIEI.

Cu o rată a inflației de 7,8 la sută,
Marea Britanie se situează in
fruntea țărilor membre ale C.E.E.
in ceea ce privește creșterea pre
țurilor. Actuala cifră reprezintă
nivelul cel mai înalt al ratei infla
ției înregistrat de Marea Britanie
in ultimii 7 ani.

După cum relatează agenția spa
niolă Efe, 90 000 de familii din
Madrid, ceea ce reprezintă W la
sută din cifra totală, se află in
pragul sărăciei absolute și nu pot
face față necesităților de a-și asi
gura hrana, îmbrăcămintea și o lo
cuință. Aceste date — arată agen
ția — au fost menționate in
tr-un studiu elaborat de pri
măria din capitala Spaniei. In do
cument — menționează agenția

MANEVRE NAVALE. Pe coaste
le portugheze ale Atlanticului au
început manevrele navale denumi
te codificat „Contex-892". Organi
zate anual de către Portugalia, la
aceste manevre au fost invitate să
participe cu forțe navale și aerie
ne și alte țări occidentale, printre
care S.U A., Marea Britanie, R.F.G.,
Spania și Olanda.

Efe — se arată, de asemenea, că
alte 9 000 de familii madrilene sint
nevoite să se descurce cu un venit
necorespunzător. In 135 000 d^ fa
milii există „situații de risc" pentru
minori, respectiv o alimentație ne
adecvată,
școlarizare deficitară,
tratament brutal sau abandon. Do
cumentul relevă, totodată, că 26,6
la sută dintre femeile apte de mun
că sînt șomere.
(Agerpres)

BERLINUL OCCIDENTAL : Ce! mai ridicat nivel
al șomajului din ultimii 30 de ani

CANDIDATURA. Convenția Par
tidului Liberal Radical Autentic
(P.L.R.A.) din Paraguay, desfășura
tă la Asuncion, a desemnat pe eco
nomistul Domingo Laino drept can
didat al partidului în alegerile pre
zidențiale din tară, programate pen
tru 1 mai 1989.

BERLINUL OCCIDENTAL (Agerpres). — Numărul șomerilor din
Berlinul occidental s-a dublat in
perioada care a trecut din 1981 —
apreciază conducerea sindicatelor
D.G.B. din acest oraș. Se mențio
nează, totodată, că a sporit mult

numărul celor care sint nevoițt să
recurgă la ajutoarele sociale și al
persoanelor lipsite de locuință. In
prezent, peste 95 000 de locuitori ai
Berlinului occidental sint afectați
de șomaj, care a atins nivelul cel
mai ridicat din ultimii 30 de ani.
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