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în spiritul sarcinilor subliniate la recenta ședință a

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

REALIZAREA EXEMPLARĂ A PLANULUI
garanția înfăptuirii programelor de dezvoltare a patriei

în spiritul politicii consecvente a partidului nostru, prin care sarcinile curente se îmbină in mod armonios, pe temeiuri științifice, cu obiectivele de perspectivă. în ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. de vineri. 31 martie, s-au analizat si aprobat propunerile privind nivelurile orientative ale dezvoltării economico-sociale ale Republicii Socialiste România in anul 1990 și în cincinalul 1991—1995. Așa cum s-a subliniat cu acest prilej. Comitetul Politic Executiv a dat o Înaltă apreciere contribuției determinante a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU la elaborarea. pe baze profund științifice, a acestor propuneri. subliniind că întreaga activitate de fundamentare a nivelurilor de dezvoltare a tării in cincinalul viitor s-a desfășurat sub îndrumarea nemijlocită a secretarului general al partidului, fiind exami-• nate in mai multe etape, pe ansamblul economiei, pe ramuri, ministere și in profil teritorial, in raport direct cu cerințele fundamentale ale creșterii tot mai puternice a forțelor de producție, ale sporirii neîncetate a avuției naționale și progresului general al societății noastre socialiste, începînd, așadar, chiar din primele zile ale celui de-al II-lea trimestru al anului, in care în întreaga economie se muncește intens, cu forțe sporite, intr-o atmosferă de puternică efervescentă creatoare pentru îndeplinirea în cît mai bune condiții a sarcinilor curente de plan, oamenii muncii din întreaga tară — muncitori, țărani, intelectuali, cercetători — au acum in față perspectiva insuflețitoare a continuării la un nivel calitativ superior a programelor stabilite de conducerea partidului pentru înflorirea necontenită a patriei, pentru creșterea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor. Iată prin urmare încă o dovadă a perseverenței cu care conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, analizează procesul dinamic, de amplă perspectivă, al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate In patria noastră. prin țiinamizarea activității economice și valorificarea cît mai eficientă a resurselor umane, tehnice, materiale și financiare disponibile. Iată, prin urmare, tot afîtea mente pentru ca toți oamenii cii din fabrici și uzine, de pe argu- mun- ogoa-

re, de pe șantierele de Investiții, din institutele de cercetări științifice și proiectări, din toate domeniile de activitate să iși intensifice eforturile pentru îndeplinirea exemplară, cu înaltă răspundere sarcinilor ce le revin.Realizările de azi, trimestru și cele care pe intregul an de către fiecare colectiv de oameni ai muncii constituie temelia cea mai sigură a înfăptuirii programelor de dezvoltare economico-socială a patriei. După cum, în aceeași ordine de idei, așa cum ș-a subliniat in ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., îndeplinirea in bune condiții 
a prevederilor planului pe 1990 asigură înfăptuirea integrală a hotări- rilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, marcind încheierea cu succes a celui de-al optulea cincinal, a unei e- tape importante in dezvoltarea țârii și trecerea României intr-un stadiu superior de dezvoltare economico- socială, pe calea făuririi societății- socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism.De altfel, intre sarcinile actuale și cele de perspectivă ce revin organelor și organizațiilor de partid, consiliilor oamenilor muncii, tuturor muncitorilor și specialiștilor, cadrelor de conducere din întreprinderi, centrale și ministere există o deplină concordanță, ele completîn- du-se în mod reciproc și continuin- du-se, pe un plan superior, de la o etapă la alta. Astfel, potrivit aprecierilor făcute la Comitetul Politic Executiv, orientările generale ale dezvoltării in viitorul cincinal — stabilite in deplină concordanță cu posibilitățile reale ale țârii și cara urmează să stea la baza Programu- lui-directivă ce va fi dezbătut de întregul partid șl. popor- și supus a- probării celui de-al XIV-Iea Congres al P.C.R. — pun un accent deosebit pe dezvoltarea intensivă a întregii economii naționale, pc înfăptuirea programelor de organizare științifică și modernizare a producției, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, pe realizarea unei noi calități a muncii in toate domeniile.în acest context, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, cincinalul viitor trebuie să fie cincinalul realizării programelor de

patriotică adin actualul se vor obține

modernizare, al creșterii eficientei, a nivelului tehnic și calitativ al întregii producții. Urmînd îndemnurile secretarului general al partidului, trebuie să se acționeze în așa fel incit România să devină o țară care realizează produse de înalt nivel calitativ, competitive, comparabile cu cele mai bune produse similare realizate pe plan mondial. Pe această bază se prevăd creșterea producției de export, sporirea schimburilor e- conomice externe și a cooperării e- conomice internaționale, intensificarea participării României la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori. Propunerile privind nivelurile orientative prevăd, de asemenea, sporirea substanțială a producției agricole, vegetale și animaliere, prin folosirea mai bună a tuturor condițiilor pe care le oferă agricultura noastră socialistă, asigurindu-se înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare. în lumina orientărilor și obiectivelor de ansamblu ale viitorului cincinal urmează să se stabilească și programul de dezvoltare economico-socială a tuturor localităților — orașelor și comunelor — pe baza principiilor auto- conducerii, autogestiunii și autofinanțării. Prin întregul lor conținut, propunerile privind nivelurile dezvoltării economico-sociale în cincinalul 1991—1995 constituie o expresie elocventă a consecvenței cu care conducerea partidului, secretarul său general au in vedere ridicarea gradului de bunăstare și civilizație al întregului nostru popor — țelul suprem al politicii partidului, esența orinduirii noastre socialiste.Prin concluziile pe care le degajă, deosebit de important este și Raportul privind evoluția prețurilor și tarifelor in anul 1988, examinat, de Comitetul Politic Executiv. Faptul că, in cursul anului trecui, prețurile și tarifele s-au menținui la nivelul anului 1987, situindu-se sub limitele planificate, evidențiază, încă o dată, stabilitatea prețurilor in țara noastră, vitalitatea, caracterul sănătos al economiei naționale, confir- mind pe deplin temeinicia politicii economice a partidului și statului. Cu atit mai demn de relevat este faptul că, in actualele condiții economice internaționale, cirtd aproape toate țările lumii sint afectate de inflație, de creșterea continuă a prețurilor, România se numără printre

puținele state în care prețurile — de producție, de livrare și cu amănuntul — s-au menținut la același nivel și chiar au scăzut.O semnificație aparte are șl faptul că în ședința Comitetului Politic Executiv s-a examinat Raportul privind punerea in funcțiune a magistralei a 3-a și propunerile de dezvoltare in continuare a metroului bucureștean — una din construcțiile memorabile ale „Epocii Nicolae Ceaușescu". însumînd în prezent 50 km de linie dublă, metroul bucureștean — realizat la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului — reprezintă un obiectiv de o deosebită însemnătate economică și socială, demn de Capitala patriei noastre socialiste, care cunoaște un permanent proces de înnoire și modernizare.Strălucit confirmată de rezultatele obținute în perioada construcției socialiste și în special după Congresul al IX-lea, politica partidului nostru se afirmă tot mai ferm ca o politică înfăptuită prin oameni și pusă in slujba oamenilor, a tuturor făuritorilor bunurilor materiale și spirituale din patria noastră. Avînd, așadar, datoria patriotică, de mare răspundere, ca prin rezultatele obținute să apropie tot mai mult prezentul de viitor, oamenii muncii din întreaga economie sînt chemați acum 6ă răspundă prin noi fante de muncă îndemnurilor mobilizatoare ale secretarului general al partidului, să întîmpine cu succese de prestigiu in întreaga activitate ziua de 1 Mai, aniversarea a 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă și Congresul al XIV-Iea al partidului.

• reportaje • însemnări •

bucurești: Primul paralel
la un nou grup energetic

TEORIA Șl PRACTICA REVOLUȚIONARĂ
ÎN CONCEPȚIA ȘTIINȚIFICĂ A PARTIDULUI,

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
................. 1 11 1 111 111 1 11 ..........  ... IIn epoca actuală, viața umană și progresul social sint marcate de probleme extrem de complexe, care supun unui examen sever diferite strategii și tipuri de dezvoltare, capacitatea acestora de a face față noilor solicitări și cerințe devenind un indiciu fundamental al viabilității și compatibilității lor cu „spiritul vremii". Ele proiectează, in același timp, puternice lumini asupra dialecticii spiritului creator și atașamentului la principiile fundamentale ale socialismului științific, aspecte inseparabile ale aceluiași proces unitar, laturi care se implică și se intercondiționează reciproc. Opera de construcție socialistă, viata, practica socială au arătat că atașamentul la valorile socialismului, în absenta abordării creatoare, poate conduce la imobilism și dogmatism, la închistare și opacitate fată de cerințele realităților in continuă transformare, de exigențele specifice fiecărei etape de construcție socialistă, tn același timp, preocuparea pentru „creație" In sine, prin detașare de reperele sigure ale principiilor fundamentale ale socialismului științific. are drept consecințe Îndepărtarea de valorile și idealurile concepției despre lume și viată a clasei muncitoare, in ultimă instanță apariția unor tendințe disolutive în teoria și acțiunea politică de transformare revoluționară a societății.în ciuda unor greutăți și dificultăți, a unor lipsuri și. greșeli manifestate uneori in procesul general de edificare a noii orinduiri, societatea socialistă a făcut și face din plin dovada capacității șale de a rezolva In mod superior problemele de viată și muncă ale maselor populare, ale popoarelor. Capacitate condiționată în mod decisiv de structurile sale obiective, de natura factorilor subiectivi ce îi sînt proprii, de schimbările înnoitoare pe care le aduce in dialectica devenirii istorice, in viata popoarelor, de continua îmbogățire a teoriei nare in confruntarea ei cu practica socială.Așa cum subliniază Nicolae Ceaușescu. „nu aneia Ia citate și teze elaborate in altă etapă Istorică. Legile obiective generale, principiile socialismului științific nu reprezintă o dogmă, ci o călăuză in dezvoltarea, in noile condiții, a teoriei revoluționare in strînsă legătură cu noua etapă, cu noile realități, păstrind însă permanent concepția și spiritul revoluționar in întreaga activitate".

Aserțiunea potrivit căreia teoria revoluționară a socialismului științific are, prin natura ei, un caracter deschis, fiindu-i proprie disponibilitatea de a asimila in permanență noi aprecieri și concluzii, de a-și regindi diferitele teme și concepte, in concordanță cu dezvoltarea continuă a vieții economico-sociale, cu noile date ale cunoașterii, trebuie privită ca un adevăr fundamental care ii definește esența. Adevăr care, integrat celorlalte legități generale ale socialismului științific, are calitatea de imbold, de „forță motrice" a procesului îmbogățirii reale, continue a acestuia, a teoriei și principiilor socialismului in generat
Dezvoltarea creatoare, aplicarea

neabătută a principiilor
fundamentale ale socialismului

științificJ ->

revolutio- continuătovarășul se poate

Instrument vital al luptei revoluționare a clasei muncitoare, a celorlalți oameni ai muncii, împotriva exploatării și asupririi sociale și naționale, pentru socialism și comunism, teoria revoluționară nu poate fi concepută în afara acestei lupte ; ea ii reflectă condițiile, ii deschide orizonturi și ii călăuzește desfășurarea. Sînt aprecierile vit cărora reprezintă călăuză de transformare socialistă și comunistă a societății. Socialismul științific iși poate îndeplini acest rol de cea mai mare însemnătate în măsura în care se „modelează" continuu, în consens cu cerințele obiective și noile condiții ale luptei pentru afirmarea și consolidarea noii orinduiri socialiste. Aceasta explică repetatele sublinieri ale gînditorilor marxiști care au atras de nenumărate ori atenția că teoria ale cărei temelii le-au pus oferă „puncte de plecare pentru noi cercetări și metode pentru aceste cercetări" (Engels), că ea trebuie folosită nu pentru construcții speculative, ci ca metodă de analiză concretă a realităților sociale, a problemelor concrete in scopul elaborării unor soluții noi, cerute de practica socială revoluționară. Sinte- tizînd concepția întemeietorilor socialismului științific despre natura și rosturile acestuia, tovarășul

Nicolae Ceaușescu arăta : „în repetate rinduri clasicii marxism-leni- nismului au subliniat că teoria mar- xist-leninistă nu este o dogmă, ci o călăuză in acțiune, că este necesară prelucrarea de sine stătătoare a teoriei, deoarece ea nu dă decit principii călăuzitoare, care se aplică in mod diferit de la o țară Ia alta".Fără îndoială, orice altă viziune asupra Socialismului științific ar contraveni spiritului in care a fost conceput, esenței sale științifice și finalității lui revoluționare, i-ar diminua considerabil capacitatea de a călăuzi lupta clasei muncitoare și a celorlalți oameni ai muncii pentni o societate și o viată nouă.Spiritul creator . se înfățișează, astfel, ca o necesitate organică a . socialismului științific, a afirmă- I rii individualității și originalității sale, condițio- nînd în mod decisiv viabilitatea teoretică și eficacitatea sa practică. Această necesitate nu se realizează de la sine, automat, ci capătă formă concretă prin intermediul preocupărilor, o- rientate în acest sens, ale partidelor comuniste _ și muncitorești, ale forțelor politice revoluționare, experiența istorică, asemenea preocupări

relevante in acest sens lui Marx și Engels, potri- teoria elaborată de ei nu o dogmă intangibilă, ci o în acțiunea revoluționară

Așa cum arată nu totdeauna _________  ._______ ,____au fost pe măsura necesităților istorice, ceea ce a dat naștere unor manifestări, in acută discordanță cu esența socialismului științific, de închistare, de dogmatism și șablonism. Viața a demonstrat că astfel de manifestări afectează esența teoriei revoluționare, aduc prejudicii spiritului ei științific, necesar a fi mereu sensibil la schimbările intervenite in realitatea socială concretă, afirmin- du-și tocmai prin aceasta potențele transformatoare, forța de înriurire efectivă asupra practicii, a evoluției istorice.în ce privește țara noastră, este meritul Congresului al IX-lea al partidului de a fi inaugurat o epocă nouă, revoluționară în activitatea partidului. în construcția socialistă.pus capăt conservatorismului, șa- blonismului și luiui unic' 1. ____duiri sociale, ceea energiile creatoarecare, aplicînd in viață politica științifică a partidului, a obținut in cei aproape 24 de ani care au trecut da la acest strălucit eveniment remarcabile succese în toate sectoarele de activitate. „în intreaga activitate, subliniază secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, am pornit de la faptul că aplicarea legilor obiective generale, a principiilor socialismului se realizează in mod diferit de la o țară Ia alta, de Ia o etapă la alta de dezvoltare economico-socială". în anii

înepocă în care s-aconcepției ..modern făurirea noii. orîn- ce a descătușat ale poporului,

(Continuare in pag. a IV-a)

Dreptul la muncă
și la retribuție echitabilăștie, In cadrul etapei a III-a retribuțiilor, incepînd de la 1 la sporirea veniturilor unor noi

31 martie 1989, ora 23,55. Cei mai multi dintre energeticieni ' nu privesc insă cadranul ceasornicului. Măsoară timpul după bătăile inimii și-ți pot spune cu exactitate de cronometru cite clipe s-au scurs din momentul în care, cu voce sigură, dar vizibil marcată de emoție, dispecerul-șef de tură Adrian Pană a cerut, de la dispeceratul e- nergetic național, aprobare pentru conectarea la sistem a celui de-al III-lea bloc energetic. Comanda „Efectuați paralelul" te-ai fi așteptat să creeze (măcar puțină!) agitație, vinzoleală. rumoare... Cu un calm de- sâvirșit, „norocosul" dispecer din fața pupitrului a apăsat butoanele (comanda se declanșează prin simpla apăsare pe butonul aferent și pe un buton de siguranță)........... Asta a fosttot?" — întrebăm. De fapt, fuseserăm preveniti că spectacolul la care vom asista nu are nimic..' spectaculos la vedere. Este și firesc ; cum să vezi stolul de kilowați care, din clipa de față; iși revarsă puterea in sistemul energetic național ?li vedem in schimb pe cei ce au pregătit, cu minuțiozitate. acest moment. I-am văzut și in ziua precedentă, i-am văzut pe tot parcursul numărătorii inverse ce a precedat legarea în paralel. Ne-au frapat la ei, mai ales, calmul, aparenta încetineală, în fapt rigoarea cu care au pregătit acest moment deosebit. Ore și ore în șir s-au făcut probe, măsurători. calcule. Ore și ore în șir montorii și-au susținut examenul muncii abia încheiate in fața celei mai exigente comisii cu putință: beneficiarul. Se cunosc și se stimează reciproc nu de azi. de ieri.Aici, in sudul Capitalei, tn apropiere de cartierul Berceni, constructorii de termocentrale și-au făcu' apariția cu cițiva ani in urmă și au predat, eșalo nat, primele două grupuri de 50 MW, acesta fiind al III-lea, căruia urmează să i

i

X

Centrala electrică șl de termoficare „Progresul" - București. Imagine din camera de comandă a grupului energetic nr. III, locul de unde, prin simplabutoane, s-a efectuat primul paralel Ia sistemul energeticFoto : apăsare a unor naționalSandu Cristianadauge un al patrulea... se cunosc, firește, și de alte șantiere energeticese Si pe ale țării, cum se intimplă îndeobște în sinul acestei mari familii a constructorilor de obiective energetice. Mai cu seamă in ultimii ani, cind, la indicația ex-. cații. urma să efectuăm paralelul la cel de-al III-lea grup în 30 aprilie a.c. Prin- tr-0 muncă mult mai bine organizată, am devansat cu o lună acest termen, concomitent cu atacarea energică a lucrărilor la cel de-al IV-lea grup. Dorim din tot sufletul să fim în pas cu noile dimensiuni constructive ale Capitalei, să atingem ritmul cerut mica vertiginoasă rii Bu-ureștiului.— Cine sînt cei

investiție) și care în prezent răspunde de partea de exploatare a capacităților finalizate. în 4 iunie 1987 a avut Ioc primul paralel la grupul nr. I. în 2 mai anul trecut — la cel de-al II-lea și. conform ultimelor indi-
III, vă pot spu-

presă a secretarului general al partidului, constructorii de termocentrale au avut multe obiective de acest tip de construit, intre care centrala electrică de ter- moficare „Progresul" fiind unul dintre cele mai importante.— Prevăzută cu patru grupuri de 50 MW. C.E.T. constituie una mai mari in- prind viață în ne explică in
„Progresul" dintre cele vestiții ce Capitală — g'nerul Traian Ango’nscu. d’rectorul centralei respective. omul care s-a aflat pe șantier de la baterea primelor ță-uși (pe atunci în calitate de coordonator de

de dina a înfloriaucare furnizat echipamentul ?— La echiparea acestei construcții și-au dat mina cele mai prestigioase întreprinderi din tară. Astfel, referindu-mă doar la

grupul nr.ne că turbina a fost construită la I.M.G.B.. ca de altfel și generatorul ; conductele din sală, ce fac legătura intre cazan si turbină, s-au realizat la întreprinderea „Vulcan", ca și pompele de alimentare ; pupitrul de instalația de s-au realizat la ..Automatica". iar celulele de forță — la l.C.P. Băilești; Așadar, echipament in totalitate românesc, realizat de cele mai prestigioase Întreprinderi de profil.— înțelegem din spusele dumneavoastră că echipamentele furnizate vă mulțumesc...— Da. sîntem pe deplin mulțumiți de calitatea e- xecuției. Sîntem convinși că, pe viitor, vom fi și mai bine sprijjniți de furnizorii de echipamente

comandă și alimentare

(Continuare în pag. a \

După cum se de majorare a aprilie s-a trecut categorii de oameni ai muncii. De altfel, cum se știe, pe baza măsurilor inițiate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. anul trecut, la 1 augtișt a început majorarea eșalonată a retribuțiilor tuturor categoriilor de personal, precum și a pensiilor. Recent, cum s-a mai anunțat, la propunerea secretarului general al partidului, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărît ca acțiunea de majorare să se încheie cu o luna mai devreme, astfel ca de Ia l august a.c. toți cei 7.9 milioane de oameni ai muncii să primească retribuții majorate. Sînt toate acestea dovezi incontestabile ale politicii profund umaniste a partidului și statului nostru, creșterea calității vieții, a nivelului de trai material si spiritual al întregului popor constituind însăși esența societății socialiste pe care o edificăm pe pămintul patriei.Este, de altfel, o realitate evidentă și orice om de bună credință se poate convinge că România este astăzi o tară prosperă, angajată cu toate forțele sale materiale și umane intr-un vast program de dezvoltare intensiv-calitativă a economiei naționale. Dez-

voltarea economică nu a fost și nu este concepută ca un scop in sine, ci ea unica sursă de creștere a avuției naționale, de ridicare pe această bază a nivelului de trai material și spiritual al poporului, a veniturilor populației.Constituie un puternic stimulent pentru toți oamenii muncii convingerea, confirmată de întreaga experiență a construcției socialismului în patria noastră, că. pe măsură ce crește aportul fiecăruia la dezvoltarea societății, pe măsură ce fiecare obține rezultate superioare la locul său de muncă, se Înregistrează noi progrese în dezvoltarea economiei naționale. se creează noi posibilități pentru îmbunătățirea condițiilor de viată. întreaga experiență a construcției noii societăți socialiste pe pămintul patriei relevă că pe temelia trainică a progresului economic a înflorit o viață nouă, demnă, civilizată pentru întreaga națiune socialistă'.
Publicăm in pagina a 3-a a ziarului o dezba

tere cu specialiști in domeniu in legătură cu su
portul material al noilor majorări de retribuții, cu 
trăsăturile fundamentale ale politicii sociale a parti
dului nostru in domeniul creșterii veniturilor popu
lației.

GALAȚI : Activitate intensă 
în portul Combinatului 

Siderurgicîn luna martie, portul Combinatului Siderurgic — port din cadrui întreprinderii de Navigație Fluvială NAVROM Galați — a cunoscut o activitate intensă, colectivul de oameni ai muncii de aici străduin- du-se să asigure operarea cît mai rapidă, atit a navelor care au transportat materii prime și materiale pentru Combinatul Siderurgic Galati. cit și a celor care au încărcat produse pentru diverși beneficiari. Numeroase au fost recordurile de muncă înregistrate in acest port în ultima perioadă. Cel mai recent spre Se- tone
ultima perioadă. Cel datează din noaptea de 30 31 martie, cînd nava „Tîrgu culese". încărcată cu 9 100 minereu de fier, a fost operată in numai 12 ore de către oamenii muncii din tura condusă de Grigo- re Prodan. De altfel, intreaga lună martie s-a constituit intr-o lună- record. fiind manipulată o cantitate de mărfuri cu mare față de cea asemenea, primul nului s-a încheiat de plan realizate si depășite. (Dan Plăeșu)

20 la sută mai planificată. De trimestru al a- aici cu sarcinile

LA INSĂMÎNTĂRI - RITM INTENS,

LUCRĂRI DE CEAAcum, la început de aprilie, lucrările agricole de primăvară înregistrează ritmuri maxime in aproape toate zonele țării. Timpul călduros și buna organizare a muncii au asigurat efectuarea unui mare volum de lucrări. .Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, pină in seara zilei de 31 martie au fost insămînțate 2 250 000 hectare, reprezentînd 42 la sută din suprafața destinată culturilor de primăvară. Tot din datele respective rezultă că ovăzul a fost însămințat in proporție de 95 la sută, orzoaica de primăvară — 92 la sută, sfecla de zahăr - 98 la sută, floarea-soarelui — 98 la sută, cinepa pentru fibră — 86 la sută, inul pentru fibră — 75 la sută. Suprafețele rămase de însămințat la aceste culturi sint. localizate in zonele mai reci și unde terenurile nu s-au zvîntat in suficientă măsură. Principalele forte din agricultură sint concentrate acum la insă- mințarea porumbului, lucrare efectuată, pină la data amintită, pe 13 la sută, din suprafața destinată acestei culturi. Cele ma; mari suprafețe cu porumb au fost in- sămințate in județele Mehedinți. Dolj Giurgiu. Timiș. Buzău precum și in sectorul agricol Ilfov.Pentru încheierea însămînțărilor la termenul stabilit — 10 aprilie — este necesar ca in fiecare unitate agricolă să fie depășite vitezele zilnice prevăzute. Concomitent specialiștii au datoria să asigure efectuarea unor lucrări de cea ma‘ bună calitate diferențiate dună starea solului din fiecare zonă Datoria organelor și ș organizațiilor de partid a consiliilor populare, a cadrelor de conducere si specialiștilor din unitățile agricole este de a acționa cu fermitate pentru folosirea la întreaga capacitate grăbirii ritmului la țv-rr- mor 'ucrări a mijloacelor mecanice in vederea însămințări concomiten' ci efec- de ceș mai bună calitate.
Relatări despre desfășurare! 

lucrărilor agricole in JUDEȚUL OLT, 
în pagina a l!!!-a
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STADIUL INSĂMINȚARII CULTURILOR de 31 martie. (Date DE PRIMĂVARĂ, în procente Pe județe, la data furnizate de Ministerul Agriculturii)
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INVESTIȚIILE IN INDUSTRIA MINIERA

Hotărîtoare este acum
respectarea măsurilor stabilite

RACORDA TE RAPID ÎN CIRCUITUL PRODUCȚIEI

M Im

|j ’•£ «

Cu prilejul recentei vizite de lucru efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in unități miniere din Valea Jiului s-a subliniat in mod deosebit necesitatea de a se acționa cu mai multă hotărire și inițiativă, intr-un climat de inaltă ordine și disciplină in muncă, pentru creșterea în continuare a cantității de cărbune cocsificabil și energetic extras și livrat economiei naționale. în strategia preocupărilor consacrate Îndeplinirii acestui obiectiv economic de stringentă actualitate, o pondere importantă deține înfăptuirea exemplară in intregime și in condiții de eficiență sporită a prevederilor planului de investiții. Este o sgrcinâ ’ ’ 2 „ ' ăl partiduluiși in cadrul intilnirii cu consiliul oamenilor muncii de la Combinatul Minier Valea Jiului și întreprinderea Minieră Lupeni. Referindu-se la măsurile care trebuie adoptate în vederea a&elerării ritmului de lucru pe șantierele noilor obiective de investiții miniere, tovarășulNicolae Ceaușescu s-a referit pe larg la cerința pregătirii temeinicepentru darea în exploatare a noilor fronturi de lucru, apreciind că se impune o organizare superioară a Întregii activități de investiții, creșterea vitezei de săpare a puțurilor și galeriilor, mărirea gradului de mecanizare a operațiilor.Cum sint respectate aceste exigențe, ce măsuri s-au luat pentru scurtarea timpului de predare a capacităților de producție planificate? Sînt principalele probleme asupra cărora ne-am onrit in sondajul nostru de astăzi efectuat la • Combinatul Minier Valea Jiului.

eficiență sporită a prevederilor planului de investiții, majoră, accentuată cu tărie de secretarul general

Mal Intîi, o întrebare firească : care este acum, la începutul unui nou trimestru, bilanțul activității de investiții desfășurate în unitățile combinatului minier ? în primul rînd, ca urmare a măsurilor întreprinse pentru recuperarea unor ră- mineri in urmă înregistrate în anul trecut, 11 întreprinderi miniere au depășit planul valoric de investiții, r'ealizînd 21,7 km lucrări de deschideri, 56,6 km lucrări de pregătire și, ceea ce este mai important, punînd in funcțiune noi capacități de producție insumind 100 000 tone cărbune anual la minele Petrila-sud, 250 000 tone la Valea de Brazi și 50 000 tone la Cimpu lui Neag. In același timp, au fost finalizate numeroase lucrări.Dar, la o analiză mai profundă asupra modului de realizare a prevederilor de plan, se poate lesne constata că, tot in anul trecut, s-au menținut neajunsuri serioase in activitatea de investiții, neajunsuri datorate modului necorespunzător în care și-au îndeplinit sarcinile și atribuțiile organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii din unele întreprinderi miniere, cum sînt cele de la I.ivezeni, Paroșeni, Lupeni, Valea de Brazi și Bărbăteni. Ne relerim, în special, la insuficienta . valorificare a forței de muncă și a dotării tehnice, ceea ce a determinat nerespectpfea termenelor pentru lucrările de săpare a puțurilor și de înaintare in galerii.Lipsurile manifestate, greutățile întimpinate, mal ales cele legate de aprovizionarea corespunzătoare cu materiale și instalații, au fost supuse unei temeinice analize a comitetului județean de partid, stabilindu-se, in spiritul indicațiilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi programe de măsuri, cu termene și responsabilități concrete, atit pentru îmbunătățirea muncii politico-orga- nizatorice. cit si pentru impulsionarea ritmului de execuție și punerea rapidă in funcțiune a capacităților de producție dirj acest an.în consecință, in ultimul timp se constată o îmbunătățire a activității de investiții din minerit. Prevederile de plan au fost depășite, iar in luna februarie s-a pus in funcțiune o nouă capacitate de producție de 50 000 tone cărbune pe an la întreprinderea Minieră Cimpu lui Neag și se află in fază de finalizare lucrările de îmbunătățire a sortării și insilozării cărbunelui la preparația din Peteila, precum și perfecționarea sistemului de dispecerizare la minele Lonea și Petrila, ca și decan- torul de șlam de la preparația cărbunelui din Livezeni. Cele mai bune rezultate în realizarea planului în investiții se obțin la întreprinderea Minieră Petrila, evidențiată în evidența aportului sporit al specialiștilor și muncitorilor din cadrul sectorului investiții, situîndu-se de o lungă perioadă de timp in fruntea întrecerii pe bazinul carbonifer al Văii Jiului.— Datorită îndrumării și sprijinului permanent primite din partea comitetului de partid, al consiliului oamenilor muncii de la mina Petrila, sectorul un colectiv disciplinat, nească cu principal al

darea In folosință la termenul prevăzut a noilor capacități de producție, ne preciza inginerul Steluța Naidin, șeful sectorului. Am încheiat anul trecut cu Un plus de 526 m la lucrările de săpări și be- tonări, din care 288 metri la săpări de galerii, puțuri și suitori.
Rezultate

la
și preocupări

Combinatul Minier
Valea Jiului

de investiții dispune de competent, omogen și capabil să-și îndepli- răspundere obiectivul activității sale, și anume

De fapt, prin ce anume se impune experiența minerilor din Petrila ? în primul rînd. prin aceea că întreaga activitate de investiții este ferm așezată in centrul preocupărilor comitetului de partid și consiliului oamenilor muncii. In acest cadru, conducerea sectorului raportează bisăptăminal asupra stadiului și ritmului lucrărilor de investiții, iar ’trimestrial consiliul oamenilor muncii analizează evoluția lucrărilor și modul in care sint respectate termenele de punere în funcțiune la noile capacități. O mare atenție se acordă constituirii formațiilor de lucru și organizării superioare a muncii în toate trei schimburile. In fiecare brigadă se urmărește riguros ca noii încadrați să nu depășească 30 la sută din totalul efectivului. Mai mult, aceștia sint repartizați să lucreze alături de cei mai experimentați mineri, lăcătuși sau electricieni, atit la efectuarea lucrărilor miniere, cit și la celelalte categorii de lucrări, cum sint montările de benzi, echiparea unor puțuri, construirea silozurilor subterane etc.Acesta este un prim aspect. Dar cel mai important ciștig al acestor ample măsuri constă, desigur, in scurtarea termenelor de punere în funcțiune la obiective de investiții de mape importantă pentru punerea in valoare a noi fronturi de cărbune și asigurarea unei structuri corespunzătoare de extragere a cărbunelui in următorii ani. Au fost finalizate. printre altele, un sistem de lucrări de insilozare a cărbunelui m subteran din zona estică a 1 's-au conturat lucrările de geologică a noi perimetre ploatare în zona vestică, in exploatare șase noi abataje. Continuă in ritm susținut lucrările la săparea puțului 3 est, care va intra in funcțiune în luna iulie și va contribui la creșterea substanțială a cărbunelui extras din sectorul I, Ia săparea viitorului puț cu schiț> al minei cu o adîncime de peste 900 metri, la deschiderile din sectoarele IV. V și VI. Iată și cel mai elocvent argument al importanței finalizării rapide, a lucrărilor de investiții din minerit. Pe seama noilor capacități puse in funcțiune s-a obținut în luna martie a.c, o producție medie zilnică de cărbune mai mare cu 825 tone de cărbune față dc luna septembrie a anului trecut.— Comandamentul pus ducerea partidului în fața noștri și, anume, acela de

minei și cercetare de ex- dindu-se

de con* minerilor a spori și

mai mult producția de cărbune, impune accelerarea ritmului de lucru la toate investițiile și devansarea unor termene prevăzute în programele stabilite — ne-a spus inginerul Bujor Bogdan, directorul minei Petrila. Așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul recentei vizite de lucru in bazinul nostru carbonifer, urmărim in continuare atingerea unor parametri superiori Ia vitezele de avansare, prin mai buna organizare a muncii și modernizarea execuției unor operații, prin utilizarea mai largă a mașiniloi- de încărcat cu acționare electrică de capacitate și producție sporite, a cărucioarelor de perforat cu accelerare mecanică, a instalațiilor de încărcat steril. Pentru asigurarea unui flux, neîntrerupt de activitate și în domeniul investițiilor au fost constituite formații care asigură aprovizionarea ritmică a fronturilor de lucru cu materialele necesare și transportul sterilului spre suprafață.Măsuri concretizate rapid in creșterea vitezelor de avansare. La săparea și amenajarea puțului 3 est, brigada lui Emeric Szabo a realizat o medie de înaintare de 22.4 metri, cu recorduri de 45 m pe lună, iar Ia deschideri, la orizontul —150 m, brigada lui Dumitru Liteanu realizează zilnic inaihtări in steril de 3 metri liniari.Rezultate bune aii obținut în activitatea de investiții și alte unități miniere din Valea Jiului. Totuși, continuă, din păcate, să înregistreze rezultate nesatisfăcătoare minele Aninoasa, Lonea, Dilja, Paroșeni și Bărbăteni, planul anului Lonea planul montaj. Analizele efectuate in aceste unități au scos in evidență că încă se mai manifestă neajunsuri in organizarea muncii brigăzilor, goluri în aprovizionarea cu materiale și neamplasarea coresnunzătoare a posturilor la lucrările de investiții., Negativ este faptul că, după trei luni din acest an, s-au Înregistrat și ră- mîneri in urmă de peste 900 metri la lucrările de săpări, localizate la cinci unități miniere — Livezeni, Vulcan, Valea de Brazi, Petrila-sud și Aninoasa.'Vizita de lucru a secretarului general al partidului in Valea Jiului a dat un nou impuls activității desfășurate in minele de aici. Astfel, biroul executiv al consiliului aame- nilor muncii de la Combinatul Minier Valea Jiului, organele de conducere colectivă din unități au stabilit noi măsuri pentru creșterea vitezelor la lucrările de săpări. Acum, se urmărește zilnic plasarea posturilor și a lucrărilor miniere pe fiecare formație, analizîndu-se riguros respectarea programelor de săpări la galerii și puțuri. „în paralel cu perfecționarea pe plan organizatoric a activității de investiții din minerit,, ne preocupă creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor de săpare, spunea inginerul Gheorghe Davidescu, director tehnic cu investițiile in combinat. Așa. bunăoară, la săparea galeriilor, pe lingă cele patru mașini de încărcat cu cupă de 0,5 metri cubi aflate in funcțiune, vor fi introduse in acest an in circuitul productiv încă zece asemenea mașini, precum și 20 de noi cărucioare de perforat cu două brațe. Pentru mecanizarea în măsură mai mare a lucrărilor de săpare a puțurilor, intră in producție la noua mină Iscroni o instalație complexă de perforare a găurilor și încărcare mecanizată a sterilului. începînd din trimestrul IV al acestui an, la săparea puțurilor de la minele Uri- cani, Bărbăteni și Valea de Brazi vor fi amplasate alte asemenea instalații complexe de mare randament".Pregătirea mai bună a condițiilor de realizare a planului de investiții, atenția sporită de care se bucură fiecare sector de investiții din unitățile miniere constituie tot atîtea garanții că noile capacități din minerit vor fi puse rapid în producție.
Sabin CERBU

unde nu s-a realizat in primele două luni ale la total investiții, iar la și Livezeni nu s-a realizat nici la partea de construcții-

Irigarea sfeclei cu apă din amenajările locale la Cooperativa Agricolă Bucinișu (imaginea din stingă) și semănatul porumbului pe terenurile Cooperativei Agricole Radomirești (imaginea din dreapta)
EXEMPLUL FRUNTAȘILOR LA SEMĂNAT

ESTE URMAT ÎNDEAPROAPE
BRIGADA „SCiNTEII" TRANSMITE DIN JUDEȚUL 01TChiar in ziua începerii documentării noastre in județul Olt s-a publicat in presă telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu prin care consiliul de conducere al Cooperativei Agricole Scornicești a raportat incheierea insămințării tuturor culturilor de primăvară. Totodată, cooperatorii din Scornicești asigură pe conducătorul iubit al partidului și statului că vor răspunde vibrantei chemări de a obține în acest an cele mai de seamă rezultate. Acest succes constituie o primă dovadă a modului responsabil în care se acționează în agricultura județului, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru indeplinirea obiectivelor stabilite în chemarea Ia întrecerea socialistă pe acest an in domeniul agriculturii de organizația adresată tuturor județelor tării, pentru din acest an. De altfel, privește efectuarea lu- multe unități agricole, pînă in seara zilei de Olt a fost însămînțată obțlnindu-se un

județeană Olt a P.C.R., realizarea și depășirea sarcinilor de producție exemplul cooperatorilor din Scornicești in ce crărilor de primăvară este urmat de tot mai O dovedește stadiul lucrărilor la zi. Astfel, 31 martie, în unitățile agricole din județul 48 la sută din suprafața prevăzută în plan, avans de circa trei săptămini față de aceeași perioadă a anului trecut. Acum se află în plină desfășurare semănatul porumbului, soiei și, pe alocuri, al fasolei.

județean pentru vederea lntensifi- de lucru. Pro- de sporire a

Ritmul lucrărilor - 
în creștereRezultatele bune la semănat obținute în județul Olt nu sint intîm- plătoare. De la tovarășul Damian Munteanu, secretar al comitetului județean de partid, am reținut citeva din măsurile stabilite de curînd de comandamentul agricultură, in cării ritmurilorblema nu a fost capacității de semănat, ci de creare a iinuf larg front de lucru pentru semănători. în acest scop s-a acționat pentru organizarea schimbului prelungit pentru toate formațiile de lucru de la pregătirea terenului, iar in unitățile cu suprafețe mai mari — a schimbului doi. Pe cele 400 de tractoare din schimbul de noapte lucrează combiner!, mecanici de întreținere și al ți lucrători care cunosc conducerea tractorului și chiar cadre de conducere din unități, tn acest fel s-a creat sporirii vitezei zilnice peste 1 500 hectare soia, ceea ce asigură incheierea in- sămințărilor chiar înainte de data de 10 aprilie.Preocuparea pentru a realiza cea mai scurtă campanie de primăvară este dovedită și de faptul că de 6 500 hectare, insămințate în ziua 29 martie, ritmul a crescut aproape 9 000 hectare, in ziua 31 martie. Investigațiile întreprinse in mai multe unități agricole din toate zonele județului ne-au dovedit că suportul acestei creșteri il constituie. in primul rînd, buna organizare a activității. Să consemnăm, mai intii, acțiunile întreprinse in consiliile agroindustriale din nordul județului, unde de obicei semănatul se încheie mai tirziu. agricole Spineni, porumb hectare, acestor lucrări, la 580 hectare, numai după trei zile. „Acest , ritm — ne spunea Ion Bercan, inginerul-șef al consiliului agroindustrial — ne' permite să încheiem însămințarea tuturor culturilor de. primăvară pînă cel tirziu pe 8 aprilie".Am remarcat in acest consiliu o inițiativă, generalizată, de altfel, la scara întregului județ. Este vorba de înființarea unor loturi demonstrative in fiecare unitate agricolă, unde se aplică tehnologii perfecționate în vederea obținerii de producții-record.

posibilitatea la semănat cu la porumb și
la de la de

tn unitățile din Consiliul Agroindustrial viteza la semănat, la și soia, a crescut de la 60 in prima zi a declanșării

„Pe aceste loturi, în mărime de 50 sau 100 hectare — ne spune Nicolae Olteanu, rativei organizat cu tru a . ... treg consiliul, mai buni pe care trebuie să-i generalizăm în producție, tn plus, experimentăm tehnologia ce trebuie s-o aplicăm, astfel incit să obținem recolte de porumb de circa 30 tone știuleți la hectar".Preocupări asemănătoare-, există .in toate cele' 17 consilii jgroindustriale din județ. Unitățile agricole din Consiliul Agroindustrial Vișina se situează printre cele fruntașe la în- sămințări. Aici, viteza de lucru a atins 900 hectare pe zi, ceea ce permite ca cel tirziu la 5 aprilie să se încheie însămințarea culturilor de primăvară, cu excepția bumbacului. Președintele consiliului, Aurel Bon- drescu, ne-a ejcplicat că în vederea urgentării semănatului s-a acționat pentru organizarea schimbului II la pregătirea terenului pe 60 de tractoare și prelungit ici waLc lumiaHuc lucru, fn felul acesta s-a creat front de lucru față de incit semănătorile să nu staționeze nici o oră. Pretutindeni in acest consiliu am avut „pe viu" imaginea preocupării pentru realizarea lucrărilor de cea mai bună calitate. De altfel, culturile din prima urgența au și răsărit. Problema principală o constituie acum trecerea la irigarea lor. tn acest scop sint scoase și montate echipamentele de udare. Marian Moanță, inginerul-șef al Cooperativei Agricole Bucinișu, ca de altfel toți specialiștii cu care am discutat, ne-a dovedit cu fapte concrete cit de importantă este acum irigarea culturilor pentru realizarea producțiilor mari din acest an. Asupra acestui fapt vom reveni.In multe unități agricole din județul Olt, intre care sînt de menționat cele din consiliile agroindustriale Vișina, Ianca, Radomirești, Strejești, semănatul culturilor de primăvară este avansat. Dar stadiul lucrărilor ar putea fi și mai înaintat. Spunem aceasta. întrucit in unele unități din consiliile agroindustriale Rusănești, Stoicănești, Vlădila și Verguleasa ritmul înregistrat este sub oosibilități. Aceasta dovedește că activiștii și cadrele de conducere repartizați pe consilii trebuie să determine, urmînd exemplul coope-

inginerul-șef Agricole ~ o8 hibrizi trage
al Coope- Colonești. am cultură comparativă de poruml?. pen- eoncluzii. pentru în- privind hibrizii cei

generalizarea schimbului la toate formațiile depentru o zi și jumătate, viteza de semănat, astfel

ratorilor din Scornicești, utilizarea deplină a mijloacelor mecanice, aplicarea fermă a măsurilor stabilite de comitetul județean de partid, astfel incit semănatul să se termine peste tot chiar înainte de termenul prevăzut.
în actualitate, 

întreținerea culturilorîntreprinderea Agricolă de Stat Studina a realizat, producții ridicate.obținut in medie la hectar 8 506 kg orz. 8 126 kg grîu, porumb știuleți, 64peste 5 300 litri lapte de la fiecare vacă furajată. Toate acestea au condus la beneficii de aproape 14 milioane lei. Iată deci producții și rezultate economice care sînt la în- demina oricui cu condiția desfășurării unei activități responsabile, a aplicării ferme a tehnologiilor, instaurării ordinii și disciplinei in muncă. Numai cu 6 ani in urmă, această întreprindere agricolă de stat își încheia activitatea cu pierderi de milioane de lei. Pentru consolidarea rezultatelor obținute, se acordă cea mai mare atenție calității lucrărilor. L-am întrebat pe tovarășul Dorn Rădulescu, directorul unității, cum se acționează la însămînțări. „La semănat ne grăbim mai puțin, dar ne grăbim mult la întreținerea cerealelor păioase. De fapt, nu e nici o contuzie. Unitatea este specializată pe producerea de semințe .și semănatul trebuie făcut fără rabat de la tehnologia recomandată. Griul și orzul au crescut atit de mult incit chiar și o zi de întîrziere poate duce la Imposibilitatea erbicidării acestor culturi". Tocmai de aceea, aici, forțele au fost concentrate la erbicidat, se lucra cu 14 instalații șl un avion utilitar. De altfel, în tot județul, arbicidarea cerealelor păioase constituie una din prioritățile acestor zile. Din cele 130-000 hectare cu grîu șl orz, erbicidarea a fost efectuată pe circa 90 000 hectare. La direcția agricolă ni s-a explicat că au fost puse în funcțiune toate instalațiile, astfel incit ritmul erbicidării a crescut la peste 11 000 hectare pe zi, ceea ce permite ca această lucrare să fie încheiată in citeva zile pe toate suprafețele. „Fără a neglija semănatul — ne explica Constantin Lupu. președintele Consiliului agroindustrial Valea Mare — urmărim incheierea grabnică a erbicidării păioaselor. Dacă nu grăbim ritmul, pierdem momentul optim și nu mai putem combate eficient buruienile".

in ultimii ani. In 1988 s-aupeste 20 tone tone tomate și

Calitatea bună 
a reparațiilor 

se verifică acumPeste tot ni s-a vorbit de viteze de lucru, iar vitezele sint strins legate de buna funcționare a utilajelor. Nimic nu este mai concludent în această privință decit faptul că de la începutul campaniei toate utilajele lucrează în plină forță, din care o bună parte prelungesc ziua lucrului la lumina farurilor. Cu toată diversitatea lucrărilor ce se, cer să fie făcute intr-un timp foarte scurt și bine, motiv pentru care mecanizatorii și specialiștii sînt o- bligați să nu piardă nici un moment din timpul atît de prețios al acestor zile, directorul Stațiunii de Mecanizare a Agriculturii Vișina, inginerul

liniștit, face fie- spun că,

Nu departe de Pitești, pe dealurile Mărăcineniior, se întind plantațiile Institutului de cercetare și producție pomicolă. Aici natura și-a turnat podoabele in tipare noi, acceptînd docilă concepțiile oamenilor de știință și cercetătorilor pomicultori. Spunem aceasta întrucit, privite de sus, de pe terasa din fața clădirii care adăpostește laboratoarele institutului, sutele de hectare plantate cu pomi apar ca niște garduri vegetale paralele. amintind mai degrabă parapeții de verdeață ai parcurilor. Este ceea ce numim livezi intensive și super- intensive, termeni care caracterizează astăzi pomicultura românească. Inginerul Ilarie Isac, directorul institutului. sintetizează in citeva cuvinte rezultatele activității desfășurate : în domeniul geneticii și ameliorării— crearea de soiuri noi. mai productive și cu însușiri calitativ superioare ale fructelor ; in tehnologii— revoluționarea vechiului sistem al livezilor, clasica distanță de 10—12 metri dintre pomi fiind redusă la 2—3 metri și chiar mai puțin cu toate lucrările specifice ce decurg de aici ; sprijinirea activității productive a unităților agricole : institutul produce in cadrul stațiunilor sale cantitatea de material săditor necesar pentru întreaga țară. Desigur. la fiecare din aceste capitole ar fi multe de spus, pe multe coloane de ziar. Dar in rîndurile ce urmează ne propunem să ne îndepărtăm pentru un moment de această lume naturală a pomiculturii, spre a pătrunde în cealaltă lume, artificială, dirijată de știință, de fapt inteligența și creativitatea umană. Urmăm deci îndemnul directorului institutului, care dorește să ne prezinte cîteva din tainele științei pomiculturii. Mai precis, un fel de livadă care crește

de cea deîn eprubetă, mult diferită afară, dar strins legată de aceasta, Aici, cu ajutorul geneticii și cuceririlor biologiei moderne se studiază viitorul pomilor și se prefigurează Peste cîțiva ani soiuri, cu fructe cute în pomi care vor avea tențâ sporită la boli și dăunători, pomi mai productivi, altoiți pe alt-
arbuștilor fructiferi, viitoarele plantații, se vor extinde alte mai gustoase, cres- rezis-

încă una : cultura de țesuturi — ne pune la curent directorul institutului. E o metodă Care face parte din tehnologiile de vîrf din domeniul biologiei. întrucit ea posedă de pe acum mai multe aplicații fată de ce s-a presupus cind a fost pusă la punct, un botanist a denumit-o echivalentul laserului în biologie Și ceea ce se realizează în complexul nostru confirmă această apreciere". Curînd*

de specialitate dată lucrării ‘de mare finețe pe care o presupune secționarea mugurelui. Tehnicienele Carmen Baranga. Cic. Teodore-cu Margareta Iță așază fiecare cite un mugure sub microscop si-’ sect oneazâ :n . porțiuni extrem de mici. Jau. mai exact spus, in grupe de celule. Lucrarea. pe lingă că este atît de migăloasă, se desfășoa~ă sub o hotă în care aerul este primenit continuu.se

Imediat după așa-zisa olantare. vasul este sterilizat, astupat cu un dop, trecut printr-o flacără ce arde alături.Alături in sala de creștere, vasele conice din sticlă sjnt așezate pe ste- laie si tinute.'a o temperatură reglate duoă cerințe. la 20—27 grade. Becuri puternice luminează după un program dinainte stabilit, incit aici este zi in timp ce lumea se odihnește noaptea, sau noapte pe cind afară
Laboratoarele de cercetări in sprijinul rodniciei livezilor

Dezvoltate îndeajuns în vasele de sticlă, plantele sint sădite in ghivece si trecute in serele aflate în apropiere. unde întîlnesc condiții de mediu apropiate de cele de afară. După ce cresc si formează rădăcini puternice sint scoase în cimp. unde se dezvoltă in mediu! lor firesc.La ce folosește toată această muncă migăloasă ? Aici se înmulțesc plante libere de viroze, adică sănătoase perfect. Pină acum s-au înmulțit căpșunii, livrindu-se stațiunilor experimentale material săditor din categoria superelită obține elita destinată lor plantații. Tot ditor de căpșuni,
fel de portaltoi decit cei folosiți in prezent in pepiniere.Ne apropiem de o clădire cu arhitectură obișnuită, care are în spatele ei cîteva corpuri de seră — aparent tot obișnuite. Neobișnuitul îl consLați in interiorul clădirii, care poartă denumirea. tot neobișnuită in limbajul curent : „Complexul de culturi de țesuturi". încă de Ia prima vedere te incintă ordinea desăvirșită a așezării aparatelor de tot felul și a instrumentelor minuite într-o liniște întreruptă doar de fîșiitul surd al ventilatoarelor care introduc aerul steril. De reținut, „steril", deoarece operațiunile efectuate aici trebuie să se desfășoare într-un mediu atît de curat precum cel dintr-o sală de operație a unui spital.„In zilele noastre, metodelor obișnuite de înmulțire a plantelor prin semințe sau butași li s-a adăugat

aveam să ne convingem că afirmațiile făcute de către directorul institutului sînt oe deplin întemeiate.Ce se petrece, totuși. în acest complex denumit atît de enigmatic ..de țesuturi" ? Aici se înmulțesc plante pomicole, dar intr-un mod cu totul altfel față de cum se cunoaște. Și iată cum. Totul pornește de la un țesut, mai exact un grup de celule desprins de la virful provenind înmulțită, acesta nu ce trebuie directorul ....__________ __ ,_____ ,din această porțiune, rezultă plante perfect sănătoase". Operația desfășurată sub ochii noștri nu este deloc simplă. Spunem „operație", deoarece se face cu bisturiul, tot ca într-o sală de spital. Ne aflăm în camera de prelevare — denumire

_ ______ unui mugurede la planta care trebuie De ce vîrful? ..Pentru că este infestatcombătute institutului. de virusurile— continuăCa atare.

prin introducerea celui sterilizat. „Am deprins relativ ușor această lucrare de prelevare, care se deosebește eu totul de cele pe care le făceam înainte in cimpurile experimentale din livadă — ne spune una din tehni- ciene. Am căpătat o dexteritate, incit aproape că nu știu cum secționez mugurii". Am putea-o denumi, așadar. o meserie nouă, dar oe care o practică doar cîteva tehniciene inde- mînatice. Și tot ele asigură desfășurarea procesului de înmulțire oe care îl urmărim în continuare, ajutate de tovarășa Mariana Isac. cercetătoare în acest domeniu.Explantele — denumire dată porțiunilor prelevate — sînt așezate in vase conice din sticlă, pe un mediu ’ gelatinos ce conține stimulenti de creștere, vitamine, zaharuri. săruri minerale si alte substanțe nutritive.

este plină zi. Si totul, pentru a se grăbi procesul de creștere Privind in vasele din sticlă vezi cum se produce miracolul : din porțiunile aproape invizibile secționate din mugure aoar și se dezvolte plante noi. In fiecare vas sînt cite 15—20 plante de culoare verde-inchisă. asemănătoare cu plante din care a provenit rele secționatDar procesul înmulțirii nu se te aici Plantele crescute inde sticlă sînt secționate din nou în sute de bucăți, după care sînt așezate in același mediu nutritiv. „Rata de înmulțire este neînchipuit de mare" — explică directorul institutului. Si vom vedea că s-a aiuns. intr-adevăr, la proporții enorme, după ce vom parcurge întregul drum al înmulțirii plantelor după metodele biologiei moderne.

mugu-oores- vasele

din care se înființării noi- materialul să- pentru întreaga țară, se produce din cîteva plante cultivate si înmulțite aici. Dar tot aici, la Mărăcineni. a inceput înmulțirea pe aceeași cale a arbuștilor fructiferi, a portaltoilor pentru pomii fructiferi si chiar a unor soiuri de pom- pentru cultura pe rădăcini propriiAtmosfera de fantastic, de extraordinar ne care o degaiă munca ce se face îr. încăperile orevăzute cu aparate sofisticate ale complexului de culturi de țesuturi de la Mărăcineni te duce cu sindul spre natura imaginată in basmele copilăriei, cu deosebire doar că aic; locul imaginației este luat de o lume naturală adecvată. creată de inteligenta si priceperea omului, cu Dretul unor mari eforturi Si nu greșim deloc afirmind de pe acum că răsplata acestor eforturi se va concretiza in curind in livezi și plantații de o bogăție si frumusețe ce vor întrece cu mult ceea ce azi ne încumetăm a spune că reprezintă maximum posibil.
loan HERȚEG

Ion Florea, se arată foarte „O campanie degajată și-o care singur. Și trebuie să deși lucrăm lejer, activitatea nu suferă. iar termenul stabilit de conducerea partidului pentru semănatului plic. Prima reparațiilor, nalat nici o și mașinile această campanie. A doua este întreținerea periodică șl zilnică a utilajelor, ceea ce le prelungește timpul de funcționare".Față de alte unități, modul de organizare a acestei activități nu diferă cu nimic. Ceea ce se remarcă cu deosebire aici este seriozitatea cu care sint* respectate normele tehni-' ce. Concret, la ora 6 dimineața ne aflam în una din cele două tabere de cimp ale C.A.P. Bucinișu. Mecanicul de întreținere Teodor Zarea este categoric. „Sacrificăm o oră dimineața, ca să avem 12 sau chiar 24 de ore bune de lucru. Ba, aș putea spune, chiar o campanie Întreagă". Mărturisim că arareori am avut prilejul să constatăm că nici cel mai mic amănunt n-a scăpat atenției mecanizatorilor. La Vișina se lucrează in ritmul stabilit pentru că totul a fost pregătit din timp. întreținerea periodică se face fie noaptea. la sediile secțiilor, unde s-au amenajat ateliere speciale, fie la cimp, acolo unde punctele de lucru sînt mai îndepărtate. Iar rezultatul acestei activități se regăsește in funcționarea la întreaga capacitate a utilajelor, media realizărilor zilnice fiind constant peste normele stabilite pentru fiecare tractor său mașină agricolă. Ca atare, semănatul florii- soarelui și al mazării a durat două zile, al sfeclei de zahăr — patru, porumbul urmînd să fie tnsămințat în opt zile.

. . încheiereava fi respectat. Să ex- conditie este calitatea Pină acum nu s-a sem- defecțiune la tractoarele agricole ce participă in

Irigarea terenurilor - 
ritmică și la timp îCum aminteam, peste tot unde am trecut în județ, sub o formă sau alta, specialiștii, cadrele de conducere din acută de hectare, unitățile pot -să asigure cerințelor din fiecare etapă de dezvoltare a culturilor. De altfel, campania de irigații a și început. In a- menajările cu surse locale de apă se irigă legumele și furajele. La 28 martie au fost pornite stațiile de pompare pentru umplerea canalelor din sistemele mari de irigații, ceea ce va permite ca pină luni apa să ajungă la toate unitățile agricole. După cum ne-a spus directorul adjunct al întreprinderii de Execuție și Exploatare a Lucrărilor de îmbunătățiri Funciare Olt, tovarășul Dumitru Steolea, „pentru prima urgentă au fost identificate 14 000 hectare cu diferite culturi care trebuie irigate pină la 10 aprilie".Deci, obiectivele sint clare. Mai important este că. ele pot fi și realizate. Pentru umplerea rețelei de canale și irigarea culturilor din prima etapă, întreprinderii de specialitate din județul Olt i s-a asigurat energia necesară și chiar un surplus pentru sporirea suprafețelor ce trebuie irigate. Pină aici, toate bune. Hotăritoare pentru folosirea acestor condiții sînt scoaterea și punerea in stare de funcționare a echipamentelor de udare. Insistăm asupra acestor aspecte, întrucit modul se acționează este lent. E peste tot am văzut oameni conducte pe cimp. Dar n-au fost încă asamblate și nu li s-au montat aspersoarele. Cu deosebire se impune să se acționeze pentru urgentarea scoaterii și montării echipamentelor de udare in cooperativele agricole Scărișoara. Jieni. Orlea. Izbiceni. Fărcașele. Corabia. Rusănești. Qircov ș.a. Punctăm această chestiune pentru că, deși pretutindeni există convingerea că e nevoie să se irige, nu peste tot se acționează cu toate forțele in acest spirit.Din amenajările pentru infeatii, 54 000 hectare sînt în sisteme noi. care au termene de punere in funcțiune la sfîrșitul lunii aprilie. Nu vom intra in amănunte privind ampla zare de forțe pe plan local, darea in funcțiune la termen tor sisteme. Vom accentua cerință fără de care această față nu va putea primi apă. Au mai rămas de efectuat terasamente pentru canale de aducțiune a apei pe o lungime de circa 43 km, ceea ce înseamnă un volum de aproape un milion metri cubi de pămînt. întîr- zierea a fost provocată de neanrovi- zionarea cu carburanți în lunile ce au trecut de la începutul anului oină acum. De la organele de specialitate am reținut că există capacitatea de execuție necesară pentru finalizarea lucrărilor la termen. în acest scop a si fost organizată activitatea în schimburi prelungite și în două schimburi. Problema este să se asigure carburanții necesari funcționării mijloacelor mecanice la întreaga capacitate.

Aurel PAPAD1UC
Luciar. CI’JBOTARU 
Mihai GRIGOROȘCUȚA

unități au subliniat nevoia apă a plantelor. Pe 233 300 amenajate pentru irigații, agricole din județul Olt apa corespunzător

in care drept, cărînd acestea

mobili- prntru a aces- insă o supra-

*
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„Dacă nu am fi realizat dezvoltarea de astăzi a țării, nu am putea asigura locuri și condiții de muncă pentru toți cetățenii 
patriei noastre, nu am putea asigura retribuția de astăzi și celelalte cheltuieli sociale, care reprezintă o pondere importantă în 
ridicarea nivelului de viață al poporului44.

NICOLAE CEAUȘESCU
t

Realitatea este,incontestabilă : practic, in fiecare cincinal care a urmat după Congresul al IX-lea al partidului, societatea noastră socialistă a avut posibilitatea să asigure și a realizat in fapt majorarea veniturilor oamenilor muncii. Care a fost temeiul acestor măsuri de creștere a retribuției pentru muncă ? — este tema discuției cu tovarășul prof. dr. Dumitru Ciucur, de la Academia de Studii Economice.— Se poate afirma cu deplin temei că intreaga strategie a e- dificării socialismului in România, elaboiată și infăptuită cu aportul decisiv al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut permanent in vedere rezolvarea științifică, potrivit condițiilor și realităților noastre, a problemelor repartiției după cantitatea, calitatea, importanta socială a muncii prestate și rezultatele concrete, directe și efective obținute de fiecare om al muncii, de fiecare colectiv. De fapt, intreaga politică economică a partidului, inclusiv măsurile de majorare a retribuțiilor, se sprijină pe suportul trainic al dezvoltării multilaterale a patriei, altfel spus, pe asigurarea condițiilor materiale, economice necesare.— O caracteristică a dezvoltă
rii economiei românești in toți 
acești ani a fost ritmul inalt al 
acumulării. In ce măsură aceas
tă orientare a influențat consu
mul, inclusiv posibilitățile de 
creștere a veniturilor pe calea 
majorării retribuției ?— Secretarul general al partidului a explicat foarte plastic, pe înțeles, esența opțiunii pentru o rată înaltă a acumulării : „Se poate afirma cu deplin temei că hotăritor pentru viitorul unui popor nu este nivelul consumului inalt al totalității venitului național, ci nivelul acumulării, alocării unei părți însemnate a venitului național pentru dezvoltarea eco- nomico-socială a țării. A consuma totul sau aproape totul Iinseamnă a condamna țara la Înapoiere, la pierderea independenței și suveranității, afectind, astfel, însuși viitorul țării, al poporului". Și viața avea să confirme din plin justețea unei a- semenea orientări, intrucît numai pe măsura creșterii capacității productive a națiunii, a rezultatelor sale economice a fost posibilă ridicarea nivelului de trai.

— Cum poate fi demonstrată 
această.legătură intre rata înal
tă a acumulării — care, evident, 
presupune o rată mai redusă de 
consum — și creșterea nivelu
lui de trai ? ,— Să recurgem la rigoarea calculelor. Unul din calcule a fost prezentat de secretarul general al partidului : dacă in perioada de după 1965 nu am fi mers pe calea unei rate inaltc a acumulării, in medie de o treime din venitul național, nivelul de trai ar fi fost astăzi cu cel puțin 25—30 Ia sută mai redus decit cel actual. Poate că în primii ani s-ar fi putut consuma mai mult, dar, in intreaga perioadă, România ar fi rămas in urma nivelului general de dezvoltare, deci și nivelul de trai ar fi fost mult mai scăzut. Concret, dacă in anii care au trecut din 1965 rata acumulării ar fi fost, de pildă, doar de 20 la sută, venitul național ar fi sporit numai de 2,7 ori și nu de 4,3 ori cit s-a realizat in fapt. Din argumentație nu poate fi omis și faptul că dezvoltarea in ritm susținut a economiei naționale, ca urmare a alocării unor importante fonduri pentru acumulare, a permis reducerea decalajelor față de țările dezvoltate din punct de vedere economic, inclusiv în privința nivelului de trai. Astfel, dacă in I960 venitul național pe locuitor era de 8—10 ori mai mic decit ai țărilor dezvoltate, in prezent acest decalaj s-a redus la 2—l ori.

— Care este mecanismul care 
determină momentul oportun 
pentru adoptarea măsurii de 
creștere a nivelului retribuției ?— In intreaga perioadă care a urmat Congresului al IX-lea al partidului, măsurile de majorare a retribuției au fost a- doptate atit în funcție de condițiile materiale, concrete create prin dezvoltarea economiei, cit și in funcție de cerințele legilor economice obiective care acționează in societatea noastră 

socialistă, al corelațiilor judicioase care trebuie să existe intre factorii economici. Cu deosebire, se cuvine menționată legitatea cu privire la creșterea mai rapidă a productivității muncii decit a veniturilor din muncă. In legătură cu aceasta, secretarul general al partidului arăta că numai pe baza creșterii mai puternice a productivității muncii, a venitului național' vom asigura ca majorarea retribuției să fie reală, să ducă realmente la creșterea mai puternică a bunăstării materiale și spirituale a poporului. Cu alte cuvinte, economia de muncă ce se obține ca urmare a creșterii productivității muncii trebuie să fie mai mare decit costurile pe care le implică sporirea veniturilor din muncă. Dacă s-ar proceda altfel s-ar ajunge la majorarea nejustificată a costurilor de producție, care ar produce presiuni asupra prețurilor, deci ar determina dezechilibre în întreg mecanismul economic. De asemenea, creșterea retribuției nominale nete in absența unei creșteri substanțiale a productivității muncii ar mări in mod nejustificat cantitatea de hani aflată in circulație, fără ca aceasta să aibă o acoperire corespunzătoare in mărfuri. De altfel, situația de inflație prezentă in unele țări, inclusiv țări socialiste, demonstrează disproporțiile, dezechilibrele la care se ajunge prin „scăparea din mină" a mecanismului economic.
— Cum a fost respectată la 

noi această corelație ?— Să recurgem din nou la date : față de 1965, în perioada 1966—1987 productivitatea muncii pe o persoană in întreprinderile industriale a crescut de 3,6 ori. corespunzind unui ritm mediu de creștere de 5,9 Ia sută, în vrenrie ce retribuția medie netă a personalului muncitor a sporit de 2,8 ori, intr-un ritm mediu de creștere de 43 la sută. Această regulă este riguros respectată și in actuala etapă de majorare a retribuțiilor care se va Încheia in vara acestui an. Ne-am referit la situația pe ansamblul economiei, dar cerința asigurării corelației a- mintite este valabilă și la nivelul fiecărui colectiv de oameni ai muncii. De aici se desprinde o concluzie de ordin practic, și anume că este in interesul tuturor oamenilor muncii să acționeze ferm pentru ridicarea in proporții cit mai mari a productivității muncii.
Echitatea socialistă este unul din principiile fundamentale ale societății noastre. Urmărindu-se perseverent aplicarea sa în practică, de-a lungul anilor, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, au fost elaborate o serie de reglementări legale menite să asigura așezarea relațiilor economice și sociale din societatea noastră pe principiul sănătos al echității.în aceste coordonate se Înscriu riguros și reglementările in vigoare, cum sint Legea privind retribuirea in acord global și acord direct a personalului muncitor și Legea privind perfecționarea sistemului de retribuire pentru stimularea producției de export și a exportului, alte acte normative care se referă la domeniul cointeresării materiale a oamenilor muncii. Cum se aplică ele- in practică ? Discutăm acest subiect cu tovarășul Panaite Drăguș, directorul întreprinderii „Electroa- parataj" din Capitală.

— Cum sc reflectă actualele 
măsuri de majorare a retribuți
ilor tarifare in sporirea venitu
rilor efective ale personalului 
muncitor al întreprinderii 1— întregul sistem de retribuire a muncii in țara noastră se fundamentează pe principiul că veniturile oamenilor muncii sint nelimitate atit in cazul depășirii. cit și al nerealizării sarcinilor de producție. Ei deci nimeni nu are venit garantat, nimeni nu poate obține venit fără muncă. Este un principiu care are în vedere, deopotrivă, stimularea mai puternică a e- forturilor creatoare și sporirea răspunderii oamenilor muncii pentru îndeplinirea planului, pentru mai buna gospodărire a fondurilor materiale și financiare încredințate de societate fiecărei unități economice spre 

administrare șl dezvoltare. Este limpede că pentru cei care nu înțeleg să răspundă acestor cerințe societatea noastră socialistă. în care nu există- exploatarea omului de către om. nu are obligația și nici posibilitatea să le asigure venituri pe seama muncii altora.Justețea principiului la care m-am referit este evidentă și în cazul intreprinderii noastre.Dar să fiu concret. Pină acum a beneficiat de majorarea retribuției tarifare circa 70 la sută din personalul muncitor al întreprinderii. Ținînd seama de timpul efectiv lucrat, în medie. în lunile ianuarie și februarie, ca urmare a majorării retribuțiilor, oamenii muncii din această categorie ar fi trebuit să primească în plus in cele două luni, in total, circa 800 de lei. Dar pentru că s-a muncit bine, iar planul a fost îndeplinit atit pe ansamblu, cit și de către fiecare colectiv care lucrează în acord global, la toți indicatorii stabiliți, s-au cîști- gat efectiv, suplimentar, atit cei 800 Iei reprezentind sporul de retribuție, cit și cota aferentă din adaosuț de a- cord global care a fost de 320 de Iei. Deci în total — 1120 lei. De fapt, muncitorii și specialiș
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tii care participă la producția de export au ciștigat și mai mult, intrucît. ca urmare a realizărilor bune obținute in a- cest domeniu in perioada amintită, întreprinderea a putut plăti prime in valoare totală de circa 1 milion lei.

— In exemplele date v-ați re
ferit la veniturile medii supli
mentare inregistrate. Rezultă 
deci că nu fiecare a clstigat aceeași măsură...— De bună seamă ! De altfel, tovarășul Nicolae Ceaușescu a precizat foarte limpede că trebuie să acționăm cu multă răspundere in privința aplicării ferme a principiului de retribuire in acord global, a principiilor socialiste de retribuire in raport cu munca și calitatea muncii fiecăruia. O asemenea subliniere s-a dovedit necesară In urma constatării faptului că unii conducători de unități economice și centrale au recurs la nivelarea „din condei" a realizărilor obținute de subunități sau de formații de lucru, cu scopul de a uniformiza ciștigu- rile, chiar dacă nu toți au muncit la fel de bine, de eficient. Or, practica a demonstrat că rfecurgerea la un asemenea procedeu al egalizării arbitrare a ciștigurilor. mai ales pentru a escamota propriile neajunsuri, în conducerea unității este contrară principiilor instituite în organizarea si conducerea economiei. O astfel de abatere nu numai că nu este de natură să-i îndemne pe toti să facă e- forturi, să găsească soluții pentru a asigura realizarea sarcinilor de plan la nivelul stabilit. dar încurajează lipsa de inițiativă, duce la demobilizarea atit a celor care nu și-au realizat sarcinile, sădindu-le convingerea că indiferent cum vor munci pină la urmă tot vor fi retribuiti. cît și a celor care s-au preocupat să-și realizeze sarcinile, dar sint puși în situația de a le fi egalizate cîș- tigurile.Iată, bunăoară. In perioada lanuarie-februarie din acest an. corespunzător modului în care au fost îndeplinite sarcinile, gradul de realizare a retribuțiilor pentru muncitorii ce au lucrat in acord a fost pentru secția montaj-echipamente finisaj de 106,2 și. respectiv, 106,6 Ia sută, in vreme ce pentru secția montaj automate indicatorul respectiv a fost de nu

mai 101,9 și. respectiv, 101,2 la sută. Explicația acestui decalaj in nivelul de realizare a sarcinilor, deci și al ciștigurilor, constă In faptul că in secția montaj-echipamente finisaj s-a acordat o atenție mai mare transpunerii în practică a măsurilor de creștere a productivității muncii, iar ordinea și disciplina in muncă au fost superioare. Dar nici în cadrul fiecărei secții oamenii nu au beneficiat de a- celași grad de ciștiguri. acestea fiind diferențiate potrivit timpului efectiv lucrat și aportului la realizarea sarcinilor de producție. Deci sint muncitori ale căror cîștiguri au sporit mai substanțial, după cum sint unii care au avut venituri inferioare chiar retribuției tarifare. Concluzia care se desprinde este că depinde de fiecare, de munca fiecăruia să valorifice posibilitățile superioare de ciș- tig pe care le oferă nivelul majorat al retribuției tarifare.
Preocupat de sporirea continuă a veniturilor oamenilor muncii, partidul și statul nostru acordă o foarte mare importanță asigurării stabilității prețurilor și tarifelor, această cerință fiind 

subliniată în repetate rînduri In documentele de partid și de stat, în cuvintările și expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu. Iar recent, la 31 martie, această problemă a făcut obiectul a- nalizei in ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Care este semnificația economică a acestei cerințe? Iată ce ne-a relatat in acest sens prof, dr. Traian Lazăr, de la Academia de Studii Social-Politice de pe lingă C.C. al P.C.R. :— tn analiza proceselor dezvoltării economico-sociale. concomitent cu urmărirea evoluției raportului dintre retribuirea muncii și productivitatea muncii și a altor corelații, o importantă deosebită are raportul dintre retribuție și prețuri, dinamica acestui raport. Aceasta, deoarece o adevărată creștere a retribuției, adică sporirea retribuției reale se realizează numai in condițiile asigurării stabilității preturilor. Numai astfel devin posibile cumpărarea de către oamenii muncii, pe baza retribuțiilor nominale, a unei cantități sporite de bunuri de consum sau plata mai multor servicii, care exprimă in fond „puterea de cumpărare a retribuției". Dacă in paralel cu creșterea retribuțiilor cresc si preturile, puterea de cumpărare a veniturilor oamenilor muncii rămine aceeași. Sau chiar scade în cazul în care majorarea prețurilor ar depăși creșterea retribuțiilor. Esențială este ' deci creșterea retribuției reale pe baza stabilității și, dacă este posibil, chiar a scăderii prețurilor.
— Cum se transpune cerința 

asigurării stabilității prețurilor 
in politica economică promovată 
de partid ?— Directivele Congresului al XIII-lea al partidului prevăd pentru actualul cincinal să se asigure o evoluție corespunzătoare a preturilor cu amănuntul și a tarifelor pentru servicii, indicele acestora urmind să se încadreze strict in limitele planificate de LI—1,3 la sută anual. Este deci limpede că partidul și statul nostru consideră că problemele e- conomico-sociale nu pot fi rezolvate. în fond, prin majorări de preturi, ci numai prin măsuri economice de asigurare a stabilității acestora, și anume prin creșterea volumului și calității producției, prin sporirea 

productivității muncii și reducerea, pe această bază, a costurilor de producție — factori e- sentiali, hotărîtori in procesul stabilirii și evoluției preturilor și tarifelor. De aceea, este o practică bine statornicită in tara noastră de a planifica și a controla riguros evoluția prețurilor și tarifelor.
— Cum s-au respectat pină 

acum aceste principii de contrbl 
riguros al preturilor ?— Trebuie subliniat că an de an evoluția preturilor și tarifelor in țara noastră s-a încadrat întocmai în limitele planificate și chiar sub aceste limite, fapt care pune incă o dată în evidență viabilitatea și caracterul sănătos ale economiei' noastre naționale. Așa cum s-a subliniat la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., in anul 1988 preturile șl tarifele din tara noastră s-au menținut la nivelul anului 1987. fiind sub limitele planificate. Se poate deci considera că astfel s-a asigurat ca sporirea retribuției nominale a personalului muncitor de 3,3 la sută fată de anul precedent să reprezinte practic și o sporire în aceeași măsură a retribuției reale. Același efect l-a avut si creșterea veniturilor nominale 

ale țărănimii cu 2,2 la sută. De altfel, pe ansamblul actualului cincinal legea prevede creșterea retribuției reale a personalului muncitor. în 1990 față de 1985, cu 6—8 la sută. Or, pentru aceasta sint necesare atit majorarea retribuției nominale, cît și asigurarea în permanență a unei severe stabilități a prețurilor și tarifelor.
— Cum trebuie acționat tn 

continuare pentru înfăptuirea 
acestor prevederi ?— Firește, menținerea stabilității prețurilor nu este numai 
o problemă de opțiune in politica economică, ea trebuie rezolvată printr-o acțiune concertată de reducere a costurilor de producție, și îndeosebi a consumurilor materiale și de valorificare superioară. în . produse de calitate, competitive, a muncii sociale. Deci prin măsuri a- flate la îndemîna colectivelor de oameni ai muncii care trebuie să acționeze astfel incit produsele pe care le fabrică să fie realizate cu costuri cît mai mici. Alternativa pentru menținerea stabilității preturilor n-ar putea fi decit subventionarea producției nerentabile din venitul național, ceea ce înseamnă, deopotrivă, diminuarea atit a posibilităților de a- cumulare. de infăptuire a programelor de dezvoltare, cit și a celor de consum, deci de ridicare a nivelului de trai. A- ceasta este și una din rațiunile importante pentru care la ședința din 17 martie a.c. a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se acționeze cu toată hotărirea pentru aplicarea fermă a prevederilor legii, a autoeonduce- rii, autogestiunii și autofinanțării, a prevederilor mecanismului economico-financiar, pentru lichidarea produselor nerentabile, a oricăror forme de risipă și proastă gospodărire a fondurilor materiale si bănești încredințate întreprinderilor, astfel incit în cel mai scurt timp să se asigure ca toate produsele si toate unitățile să devină rentabile. După cum. o condiție tot atit de importantă este realizarea neabătută a planului la producția fizică, la toate sortimentele, inclusiv la bunurile de consum. în vederea acoperirii corespunzătoare cu mărfuri a sumelor de bani a- flate in circulație.

România si-a propus pentru sfîrsitul actualului cincinal să depășească stadiul de țară în curs de dezvoltare și să treacă in rîn- dul țărilor cu dezvoltare medie. Această nouă calitate înseamnă nu doar o economie avansată, o industrie si o agricultură dezvoltate, ci și un nivel de trai ridicat,
— Din documentarea pe care 

o deține institutul la care lu
ceați, cunoașteți și alte țări in 
curs de dezvoltare care între
prind programe sociale si de 
creștere a veniturilor compara
bile cu cele ale țării noastre ? — 
l-am intrebat pe dr. Aurel Ghibuțiu, sef de sector la In
stitutul de Economie Mondială.— Programe sociale se adoptă tn aproape toate țările, fie ele în curs de dezvoltare sau puternic dezvoltate. Problema este aceea a îndeplinirii lor. Or. atit datorită factorilor interni, a mecanismului de funcționare a a- cestor economii, cît si a factorilor externi, puține din prevederile respectivelor programe reușesc să prindă viată, măcinin- du-se majoritatea speranțelor maselor largi de oameni ai muncii. mai ales ale celor cu venituri mici. Să nu uităm că aproape toate țările in curs de dezvoltare 

au mari datorii externe, fiind obligate să mărească exportul pentru a achita o parte din aceste datorii, ca și dobinzile aferente, dobînzi extrem de mari. Nevoile de plată externă se lovesc și de un alt fenomen cronic : reducerea preturilor la produsele care fac obiectul principal de export al țărilor in curs de dezvoltare. Este vorba de materiile prime și de o serie de produse cu grad mai redus de prelucrare. In aceste condiții, șansele de infăptuire a programelor sociale interne scad și mai mult.In ce privește țara noastră, existența unei industrii dezvoltate, ca urmare a politicii consecvente a partidului de industrializare intensivă, a permis mărirea disponibilităților valutare ale țării pe seama exportului de produse cu grad mai inalt de prelucrare. Este un motiv de reală mindrie patriotică faptul că in această perioadă, caracterizată pe plan mondial prin condiții economice grele, de instabilitate și criză, România reușește să se înscrie activ in procesul diviziunii internaționale a muncii, să-și îndeplinească sub toate aspectele contractele cu partenerii externi, să asigure resursele materiale si financiare pentru materializarea măsurilor de creștere a veniturilor bănești ale populației. Aceasta dovedește cu putere trăinicia și vitalitatea economiei noastre naționale, forța și capacitatea acesteia, justețea politicii științifice, clarvăzătoare a partidului, de dezvoltare multilaterală a patriei. politică al cărei inițiator și promotor consecvent este secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
— Cum poate fi. caracterizat, la 

ora actuală, tabloul vieții socia
le in țările puternic dezvoltate ?— Desigur, aici se înregistrează un nivel de trai ridicat, o ofertă de bunuri de consum care depășește in multe privințe puterea de cumpărare a populației. Numai că. pe acest fond, se înregistrează un proces continuu și accentuat de polarizare a veniturilor, bogății devenind tot mai bogați, iar săracii tot mai săraci. Din înseși statisticile țărilor respective rezultă o erodare în timp a nive

lului general de viață, nivel care, repet, continuă să fie ridicat, dar cu tendință continuă de scădere. Iată ce arată un studiu recent publicat în revista americană „.Challenge" din decembrie 1988 cu privire la „Starea Americii muncitoare", studiu elaborat de Institutul de politică economică din S.U.A. : „Venitul real mediu al unei familii muncitoare medii americane a fost în 1987 la același nivel cu cel realizat în 1979. Mai mult, pentru ca familiile muncitoare să-și poată menține nivelul de trai realizat în 1979 au fost .nevoite să muncească mai multe ore sau să trimită pe piața munqii un nou membru adult al familiei. Familiile care nu au putuț să facă acest lucru au înregistrat un declin de 6,5 la sută al venitului față de anul 1979".O altă dimensiune evidențiată de studiul menționat este aceea a creșterii inechității : cele mai bogate 10 la sută din familiile americane controlează 86 la sută din totalul activelor financiare.Desigur, acordarea de retribuții mărite o poate face orice țară, numai că acest fapt nu are nici o valoare atit timp cît nu există garanția locului de muncă. Spectrul șomajului și șomajul efectiv sint fenomene cronice in lumea capitalului. în țările în curs de . dezvoltare, unde nici măcar nu se acordă acel minim ajutor de șomaj, numărul oamenilor fără un loc de muncă este de ordinul sutelor de milioane. In țările dezvoltate se încearcă în ultimul timp scăderea numărului șomerilor, numai că noile locuri de muncă sint situate, în principal. în zona celor slab plătite. Astfel, după cum se arată in studiul amintit mai înainte, circa 85 la sută din noile locuri de muncă create in S.U.A. — oricum insuficiente față de numărul mare al șomerilor — sint situate în ramurile slab plătite, in timp ce serviciile mai bine plătite suferă reduceri drastice. Să mai a- dăugăm, rămînînd lă situația din S.U.A.. considerată în multe privințe un etalon al bunăstării în lumea capitalistă, că aici a- proape 40 la sută din oamenii muncii activi nu sint cuprinși în nici una din formele de asigurare pentru pensii, ceea ce mărește și mai mult insecuritatea zilei de miine.
— Creșterea puterii de cum

părare este strins legată nu 
numai de evoluția veniturilor, 
ci s‘ de politica in domeniul 
prețurilor. Cum poate fi carac
terizat tabloul economiei mon
diale din acest punct de ve
dere ?— In țările dezvoltate, procesul inflaționist, deși mai scăzut decit acum 5—6 ani, continuă să influențeze negativ nivelul de trai al maselor, întru- cît prețurile care cresc cel mai mult sint tocmai la bunurile de larg consum. In țările lumii a treia, inflația atinge însă proporții dezastruoase. In Brazilia, bunăoară, țară oricum ceva mai dezvoltată, inflația a ajuns la 1 000 la sută. în Bolivia, inflația a bătut în urmă cu cițiva ani nivelul-record de 50 000 la sută, ajungindu-se ca hirtia pentru tipărit banii să ocupe locul doi în importul țării. Aceasta este in.flația : se tipăresc și se distribuie pe piață bani mulți. dar fără o acoperire corespunzătoare în mărfuri și servicii.
Nu. nu este o figură de stil, ci o realitate evidentă în România, si anume că fiecare om al muncii primește de la societate mult mai mult decit încasează pe statul de retribuire. Este vorba de veniturile care revin fiecăruia sub forma facilităților sociale. Tovarășa Dorina Moșoiu, director in Ministerul Finanțelor, a ținut să România, consecventă politicii umaniste. în care omul, cu nevoile sale materiale și spirituale, se află in centrul tuturor preocupărilor. înfăptuiește cu perseverență programele din‘domeniul social. Ne-am referit in pagina de față la majorările de venituri, dar preocupările sociale îmbracă o multitudine de alte aspecte esențiale ale vieții : îmbunătățirea condițiilor de locuit, sporirea numărului locurilor de muncă (populația ocupată fiind in prezent de peste 11 milioane oameni), creșterea gradului de instrucție și cultură, asigurarea unui trai liber, demn, fiecare putindu-și afirma din plin personalitatea sa. Sint toate acestea temeiuri ale mindriei noastre patriotice, anii ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului constituindu-se intr-o epocă grandioasă in împliniri, epocă numită cu îndreptățită recunoștință pentru ctitorul ei „Epoca Nicolae Ceaușescu".Pagină realizată de Cornelia CARLANși Mihai IONESCU

ne precizeze in legătură cu a- cest aspect următoarele :— In mod curent, venitul național se împarte, pe baza politicii de acumulare, in fond de dezvoltare și fond de consum. La rîndul său. fondul de consum se distribuie pe două căi : sub forma retribuțiilor și a altor drepturi bănești cuvenite pentru munca depusă ; și o a doua cale, sub forma „salariului social". adică a cheltuielilor suportate de societate pentru funcționarea serviciilor social- culturale de care beneficiază gratuit intreaga populație a țării.
— Care sint aceste cheltuieli?— In principal e vorba de asigurarea invățămintului gratuit și a asistenței medicale gratuite. Tot din fondurile bugetului de stat se finanțează și o parte din cheltuielile pentru activitatea culturală, pentru e- ducație fizică și sport și pentru alte servicii de interes general.Grija societății pentru viitorul ei. pentru dezvoltarea sa viguroasă face ca din fondurile de la buget să se acorde familiilor cu copii o serie de ajutoare bănești, care intră, de asemenea, in componenta veniturilor sociale. Puține țări din lume se pot mindri la ora actuală cu un sistem atit de larg de sprijinire a tinerei generații, a natalității, cum este la noi. sistem care cuprinde alocațiile de stat pentru copii, ajutoarele pentru mamele cu mai multi copii, indemnizațiile de naștere ș.a. Fondurile cu această destinație au crescut în fiecare cincinal, la începutul actualului cincinal aplicindu-se o nouă majorare substanțială a alocațiilor pentru copii (in medie cu 26,8 la sută), ca și a celorlalte drepturi bănești cuvenite mamelor.Importante fonduri de la bugetul de cheltuieli social-cultu- rale se acordă pentru asigurarea unei bătrineți lipsite de griji pentru cei ce au depus o muncă utilă in perioada lor activă. Cum se știe, anul trecut a început o nouă etapă de majorare a pensiilor, care a continuat în acest an și care va conduce la un spor de venituri a- nual de 2,4 miliarde lei.
— Sint si alte forme prin care 

societatea asigură îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale oame
nilor ?— Alături de fondurile pentru subvenționarea serviciilor gratuite și pentru acoperirea cheltuielilor cu caracter social- cultural, statul alocă an de an importante fonduri de investiții cu caracter de asemenea social, din care se realizează construcții de locuințe, spitale, școli, e- dificii culturale, magazine, unități prestatoare de servicii, numeroase alte lucrări edilitar- gospodărești, toate in folosul direct al oamenilor. ,

— Dacă din venitul național 
s-ar aloca o parte mai mare 
pentru consum, nu s-ar asigura 
un nivel de trai mai ridicat 
pentru oameni ?— Pe moment, așa s-ar întâmpla. Dar nici o generație nu poate consuma totul, fiecare trebuind să se gîndească la viitor. Or, calculele arată că dacă ritmul acumulării s-ar fi menținut mai scăzut, adică la nivelul celui de dinainte de 1965, actualul stadiu al dezvoltării economico-sociale l-am fi putut atinge abia peste citeva decenii, oricum după anul 2000. Este meritul partidului nostru, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi stabilit în fiecare etapă un raport optim intre acumulare și consum, avindu-se in vedere de fiecare dată atit nevoile prezente, cit și cele viitoare. înaintarea fermă a țării pe calea progresului șl prosperității.

-------------------------CA urmare a majorării retribuțiilor------------------------------------ ----- --------------------------------------------------------------------------------------------j
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FORȚA DE NEBIRUIT A UNITĂȚII 
REVOLUȚIONAREîn istoria patriei, activitatea revoluționară a militanților partidului comunist s-a gravat adine ca un nepieritor exemplu de slujire devotată a aspirațiilor poporului, de abnegație și dăruire în aspra bătălie pentru triumful cauzei dreptății și libertății, a propășirii și demnității națiunii. In lupta cea grea, ei au făcut dovada unor înalte calități morale și politice, a unui profund devotament față de idealul comunist, a unei încrederi nestrămutate in victoria partidului. „Putem afirma cu mîndrie patriotică îndreptățită că comuniștii și antifasciștii români — subliniază tovarășul NICOLAE CEAUȘEȘCU — au înscris o pagină eroică in marca bătălie pentru libertatea și neatârnarea țării, ca și in întreaga epocă de mari lupte sociale ce a urmat. Ei au stat neclintiți la datorie, răcind suprema dovadă a neinfricării în lupta eu dușmanul, dovedindu-sc eei mai vajnici, devotați și fideli apărători ai intereselor naționale ale întregului nostru popor".Cu firească mîndrie, poporul nostru evocă această istorie de luptă eroică, luminoasele pilde de dîrze- nie și neînfricare, în cadrul cărora se înscrie și cucerirea, in urmă cu 51 de ani, a regimului politic în închisori pentru militanții comuniști și antifasciști.în închisorile !n care fuseseră întemnițați. militanții comuniști continuau lupta revoluționară, instruindu-se, călin- du-se, pregătindu-se pentru noi bătălii viitoare. Așa cum s-a spus chiar în epocă, prin demna lor conduită, prin ardoarea cu care învățau și-și îmbogățeau cunoștințele politice, ideologice, economice ori de cultură generală, prin energia cu care și-au organizat viața pe temelia celor mai malte norme ale eticii comuniste, lupta militanților revoluționari nu se oprea la porțile închisorilor, ci cunoștea forme și mijloace noi de desfășurare, transformînd temnițele in autentice școli de educație politică, revoluționară, de întărire a încrederii in idealurile pentru care milita partidul comunist.

......In celule pătrund cărți, ziare și 
foi volante cu caracter comunist, re
voluționar". „La Doftana se face o 
adevărată scoală de comunism", „Cu 
toată severitatea regimului din în
chisori deținuții comuniști de la. 
Doftana au reușit să se organizeze"■ iată numai cîteva fragmente din aprecierile organelor represive din perioada interbelică.

Găsind nebănuite puteri și resurse de energie în devotamentul față de partid, în fermitatea convingerilor revoluționare, deținuții comuniști șl antifasciști s-au dovedit mai tari deck temnicerii lor, birumd nenumăratele privațiuni și prigoniri prin care se încerca izolarea lor de partid și popor, se urmărea fringerea voinței și hotăririi lor de luptă. în condiții neasemuit de grele, s-a dovedit că pentru ei nimic nu era mai presus decît cauza partidului, cauza libertății și demnității poporului, s-a probat prin fapte o adincă înțelegere a adevărului că, acolo, în întunericul și umezeala temnițelor, nu se apărau doar pe ei, ci reprezentau flamurile de luptă comuniste, înaltele țeluri înscrise pe roșiile stindarde ale

urma sentinței pronunțate împotriva sa in procesul înscenat unui grup de luptători comuniști și antifasciști la Brașov — cea mai grea sentință in acest proces —, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu avea să se dovedească același neînfricat revoluționar, conferind o nouă strălucire aleselor calități morale și politice probate în îndeplinirea importantelor însărcinări încredințate de partid in perioada anterioară. Cu aceeași hotărire cu care in anii precedents acționase pentru a dezvălui cu temeritate pericolul fascismului, pentru a mobiliza la luptă hotărită clasa muncitoare, pe ceilalți oameni ai muncii, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a desfășurat și la Doftana o eroică și susținută activitate revoluționară. Adine
File din istoria luptei eroice a partidului 

împotriva fascismului si războiului

partidului. Adine convinși că opresiunii și maltratărilor trebuia să li se răspundă nu prin resemnare, ci prin organizarea rindurilor, prin acțiune unită, prin luptă dtrză, comuniștii întemnițați și-au statornicit viața de zi cu zi pe baza unor ferme ' principii revoluționare, a solidarității și întrajutorării tovărășești, și-au sudat puternic coeziunea sufletească, voința de a rezista cu orice preț. Greul examen al asprelor confruntări cu aparatul represiv din închisorile vremii a fost trecut de militanta comuniști și antifasciști cu fruntea sus, cu demnitate, ilustrînd astfel Încă o dată capacitatea partidului de a forma și crește in rin- durile sale cadre revoluționare oțe- lite, devotate cu trup și suflet cauzei partidului. De altfel, tocmai a- ceastă coeziune de neclintit, această nestrămutată hotărire de luptă au constituit, alături de sprijinul larg a) opiniei publice progresiste șl democratice a țării, temelia pentru obținerea victoriei din primăvara anului 1938 : impunerea regimului politic în închisori pentru deținuții comuniști și antifasciști.între numele militanților revoluționari, prin a căror dîrză și neînfricată luptă, prin a căror statornică conduită demnă, s-a obținut a- ceastă biruință, la loc de seamă se numără cel al tovarășului Nicolae Ceaușeșcu. întemnițat în celulele Doftanei în august 1936, în

convins că maltratărilor, privațiunilor,' prigonirilor, tuturor încercărilor de măcinare fizică și psihică a deți- nuților trebuie să li se dea, zi de zi și ceas de ceas, o fermă ripostă prin organizarea și solidaritatea deținu- ților, prin menținerea trează a încrederii tn victorie, prin întărirea convingerilor partinice, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a constituit o prezență activă și susținută in viața colectivului de deținuți comuniști și antifasciști de la Doftana ; dirzenia și demnitatea cu care s-a ridicat împotriva durităților și asprimii regimului de detenție, a lovirii demnității tovarășilor săi, pasiunea și stăruința ou care a învățat, îmbogățindu-și mereu pregătirea politică, au constituit temelia pe care s-au clădit prestigiul și aprecierea inaltă pe care le-a dobîndit in rîndul tovarășilor «ăi, fiind desemnat ca secretar al organizației de partid din secția „G“. Anii de detenție la Doftana au reprezentat pentru tovarășul Nicolae Ceaușeșcu ani de luptă grea, dar și un răstimp în care s-a pregătit și a dobîndit noi cunoștințe, și-a oțelit voința și hotărârea de acțiune revoluționară. Ieșind din închisoare, la șfirșitul anului 1938, «-a avintait din nou pe baricadele luptei antifasciste și antirăzboinice conduse de partid ; In acea perioadă de grave pericole la adresa independenței și integrității

patriei, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu și-a pus întreaga forță de mobilizare ; a cuvintuiui, întreaga energie și pu- I tere de muncă pentru activizarea I unor largi forțe sociale in lupta I antifascistă, demascind cu putere | pericolul pe care iJ reprezenta fas- i cismui la adresa democrației libertă- . ții și năcii popoarelor, a independen- ’ tei și suveranității țării noastre. Este i demn de subliniat că activitatea I consecventă desfășurată de tovarășul ' Nicolae Ceaușeșcu pentru înțelegerea • clară de către pături cit mai largi dc oameni a primejdiei pe care o reprezenta fascismul s-a împletit cu c impresionantă muncă organizatorică pentru unirea tuturor forțelor in a- eeastă luptă.Se cuvine relevată cu toată puterea clarviziunea dovedită de to- I varășul Nicolae Ceaușeșcu Încă de j atunci, cind a demonstrat că nucleul acestei vaste alianțe era clasa muncitoare, forța social-politică principală chemată să lupte pentru îndepărtarea pericolului fascismului, pentru libertatea și integritatea patriei," în alianță cu țărănimea, cu intelectualitatea, cu celelalte forțe progresiste. Activitatea călăuzită de aceste nobile și generoase convingeri și-a găsit o elocventă expresie in realizarea unității de luptă a clasei muncitoare în cadrul marii demonstrații patriotice, antifasciste și antirăzboinice de la 1 Mai 1939. Această amplă bătălie revoluționară, de o deosebită însemnătate în viața poporului, a pus pregnant în relief rolul hotărâtor al clasei muncitoare în lupta pentru progres, pentm înfăptuirea aspirațiilor supreme ale .poporului, pentru apărarea unității și independenței naționale.Spiritul revoluționar, convingerile comuniste ferme, încrederea în justețea cauzei partidului au constituit în anii luptei ilegale un nesecat izvor de tărie pentru militanții comuniști. Ele reprezintă și astăzi o mare resursă da putere, o autentică pîr- ghie a progresului țării. Tocmai de aceea, documentele partidului nostru, aducind o inaltă cinstire luptei înaintașilor, militanților revoluționari — care au considerat că mai presus de orice se află Idealurile poporului, cauza socialismului — cheamă ca toți oamenii țării să-și orînduiască munca și viața in acest spirit, acționînd fără preget pentru înfăptuirea cu înaltă răspundere a politicii partidului și statului nostru, a programelor de dezvoltare multilaterală a patriei socialiste.

Liceul de mctematicâ-fizico nr. 2 din municipiul Cluj-Napoca, sala calculatorului Foto: S. Cristian
PREGĂTIREA MULTILATERALĂ A STUDENȚILOR -

Ogivdtarea creatoare, aplicarea 
neabătută a principiilor 
socialismului științific(Urmare din pag. I)de după Congresul al IX-lea, reuunțuid la dogme și șabloane. Partidul Comunist Român, cu contribuția hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, a elaborat, in spiritul socialismului științific, al legiiăților generale ale revoluției și co .rucției socialiste și ținind seama dc condițiile concrete ale fiecare. etape, soluții de incontestabilă viabilitate si originalitate multiplelor probleme de care depindea și depinde făurirea noii orinduiri pe pămintul patridi, aducind contribuții de însemnătate excepțională la îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare. Așa cum dovedește viața, nu orice „inovație" teoretică sau practică reprezintă d expresie a spiritului creator, o îmbogățire reală a socialismului științific. Trebuie avut in vedere faptul că disponibilitățile creatoare ale’ teoriei revoluționare sc realizează in condițiile recunoașteri: și luării in considerare a faptului că aceasta .conține anumite adevăruri generale, anumite principii a căror abandonare sau trunchiere deliberată ar însemna nu dezvoltarea ei, ci îndepărtarea de la spiritul său autentic, de la esența sa proprie. Partidul nostru consideră că spiritul creator în dezvoltarea socialismului științific înseamnă, in fapt, îmbinarea receptivității față de nou cu consecvența principială în rezolvarea tuturor problemelor teoretice și practice ale edificării noii orinduiri sociale. „Noi, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, ne-am pronunțat întotdeauna și am acționat conform tezei că fiecare popor, fiecare partid trebuie să-și elaboreze de sine stătător linia sa generai-politică. să a- plice legile generale și principiile socialismului Ia realitățile și condițiile din fiecare țară. Dar am subliniat întotdeauna — și nu pot să nu subliniez și acum — că toate acestea presupun o poziție clară, consecventă fată de principiile revoluționare. față de apărarea intereselor clasei muncitoare, care reprezintă l'O'ța și clasa conducătoare in societate".In concepția partidului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, consecvența principială și spiritul creator in teorie și practică se află și trebuie să se manifeste intr-o strin- să unitate, intrucit fără aceasta activitatea teoretică ar eșua in eclectism, iar cea practică de edificare a socialismului ar vitregi noua orin- dv:re de determinări fără de care ar fi periclitată esența ei progresistă, umanist.-.revoluționară.Una dintre legitățile generale ale revoluției și construcției socialiste, exprimată teoretic în conținutul socialismului științific, o constituie exercitarea rolului conducător al partidului comunist in toate sectoarele de activitate, creșterea acestui rol pe măsura dezvoltării societății. Slăbirea sau restringerea rolului politic conducător al partidului ar avea, dincolo de consecințele negative în p'an teoretico-ideologic, urmări grave pentru procesul revoluționar de înfăptuire practică a socialismului. Acele poziții și puncte de vedere care iși propun să teoretizeze, într-un fel sau altul, diminuarea răspunderilor partidului in conducerea operei de construcție socialistă afectează mai devreme sau mai tirziu rolul de forță politică conducătoare a societății socialiste ce revine partidului, insăși înfăptuirea liniei sale politice, a valorilor

și idealurilor sale, care exprimă Interesele clasei muncitoare, ale maselor de oameni ai muncii, dă glas voinței lor de a-si făuri o viață liberă și demnă.De asemenea, o altă legitate a revoluției și construcției socialiste, căreia teoria revoluționară ii acordă o atenție deosebită, privește înlăturarea proprietății private și Instaurarea celei colective, socialiste asupra mijloacelor de producție. Socialismul nu s-ar putea afirma ca orin- duire socială nouă, care desființează exploatarea și asuprirea socială și națională. profundele inegalități economico-sociale dintre oameni, caracteristice societății burgheze, dacă nu s-ar întemeia pe proprietatea socialistă asupra mijloacelor‘de producție și nu s-ar preocupa cu toată stăruința de continua întărire și dezvoltare a acesteia. In asemenea condiții, rezultă, cu cea maf mare claritate, că orice diminuare a proprietății socialiste în favoarea renașterii in diferite feluri a celei private, considerată in unele părți stimulent al dezvoltării economico-sociale socialiste, ar duce la reapariția exploatării omului de către om, la repunerea muncitorilor în situația de a-și vinde forța de muncă, toate acestea afec- tind in mod grav natura orinduirii socialiste. Or, societatea socialistă iși poate afirma Și consolida natura de orinduire nouă, superioară, iși poate găsi adevărații- factori ai dezvoltării sale doar pe terenul proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție.Se poate afirma,/cu îndreptățire, că aprecierile din documentele partidului nostru privind necesitatea a- plicării creatoare a principiilor socialismului științific la condițiile concrete ale procesului de construire a noii orinduiri definesc cu claritate poziția sa principial-creatoare față de teoria revoluționară a clasei muncitoare. Ele relevă că atașamentul față de socialismul științific implică cerința ca in abordarea tuturor problemelor teoretice și practice ale construcției socialiste să se manifeste principialitate fermă, să se pornească întotdeauna de la luarea in considerare a principiilor generale. care, aplicate în concordantă cu condițiile obiective ale practicii revoluționare, asigură succesul construcției socialiste, înfăptuirea consecventă a valorilor noii orinduiri. O serie de situații și aprecieri atrag atenția că atașamentul responsabil, creator față de principiile socialismului științific este esențialmente opus înțelegerii acestora atit ca repere facultative care ar putea fi ignorate sau înlocuite, cit și ca niște scheme anistorice, ca niște șabloane de natură a contura un model unic de socialism. Adevăratul atașament față de aceste principii reclamă ca ele să fie concepute drept coordonate fundamentale, inalienabile ale activității de transformare revoluționară a societății, să fie aplicate creator. potrivit condițiilor proprii fiecărei țări, fiecărei etaoe a procesului revoluț;onar. Manifestînd o înaltă responsabilitate comunistă, partidul nostru se situează in mod ferm pe o asemenea poziție, care este dfe natură să garanteze păstrarea caracterului științific al teoriei revoluționare in procesul dezvoltării continue și perfecționării noii orinduiri pe temeiul aplecării creatoare a principiilor și tezelor edificării socialismului și comunismului.
Coni. univ. dr. 
Viorel POPESCU

Un film despre două pasiuniSensibilitatea Ia frumos are măsurile sale etalon.. Aplaudăm frenetic la poveștile de pe scenă care ne poartă prin povestea adevărată a omului din- totdeauna, ne exta- zicm ascultînd bucata preferată de muzică ori în fața spectacolului fascinant al culorii așezate cu măiestrie pe pinză.Cum să dimensionezi însă bucuria nepereche pe care o stîrnește o cîmpie cu flori ? loan Butnicu, cineast amator din Pitești — om încununat cu numeroase premii — socotește că are răspunsul potrivit la o asemenea eventuală întrebare : „priveliștea cu flori îl face pe om mai om".Credincios statornic acestui adevăr al lui— pe care îl arede pe bună dreptate un adevăr și al altor îndrăgostiți de frumos — Ioan Butnicu a avut răbdarea, și puterea, și persuasiunea de a filma o... simfonie vreme de 11 ani la rînd. Este vorba despre „Simfonia lalelelor"— ’ manifestare de prestigiu național ce se desfășoară la Pitești și care, iată, în a-

ceastă primăvară, a ajuns Ia a 12-a ediție.Am văzut filmul — în culori, evident — zilele acestea. O peliculă care a avut drept „echipă"- pasiunea a- cestui om și a Încă unui ajutor al său — Cristian Crețu. O ca- meră de luat vederi, cea mai la îndemină și... Un scenariu propriu. Regie proprie. Plus ochiul înzestrat cu acel ceva inefabil care știe să aleagă. Ochiul dăruit -cu har care, dintre sutele, miile de imagini o alege pe aceea capabilă să forțeze intrarea in rezonanță cu privitorul, căruia ii spune enorm, ii face translația spre misterul culorii și al nemăsuratei gingășii generate de „oștile reunite" ale tuturor florilor in jurul talelor ce conferă orașului, în fiecare primăvară, statutul de... capitală a acestei varietăți florale.Filmul lui Ioan Butnicu este o bucurie de circa,.. 40 de minute. El ne poartă prin lumea petalelor multicolore în orașul de pe malurile Argeșului care a lansat o asemenea originalăcompetiție. Așezind

imaginile „cap la cap *, avem priveliștea, in fiecare aprilie, a unei expoziții la scara întregului municipiu. Covoare și verticale florale, armonii neașteptate iscate din inspirate broderii și îngemănări de culori. Călătoria prin cele 11 ediții ale „Simfoniei lalelelor" devine, in aceste circumstanțe, nu numai una girată de o imensă plăcere, ci și un prilej de sensibilizare la frumos, de educație estetică. Iar piteștenii, in primul rînd, sînt beneficiarii acestor daruri pe care înșiși și le fac. Dacă la prima ediție ei au plantat In oraș în jur de 84 000 de lalele. ultima* ediție a „Simfoniei**... a dezmierdat străzile și parcurile orașului cu peste 150 000 de lalele. Capitala autoturismului românesc tinde, iată, să-și mai adauge un renume. Filmul evocat ne vorbește despre toate acestea. Plus nelipsitele imagini de gingășie umană — gesturi firești în fața a tot ceea ce face ca inima și sufletul să vibreze, să-l facă pe „om mal om’.
Iile TANASACHE

tv
11,30 Lumea copiilor. Emisiune realizată 

in colaborare cu Comitetul Jude
țean Maramureș al Organizație! 
Pionierilor • Teletllmoceca de 
ghiozdan. „Racneta albă". Produc
ție a Studioului le Film TV. Sce
nariul : Cristiana Nicolae, după ro
manul „Racneta albă" de Ludovic 
Roman. Regla : Cristiana Nicolae. 
Ultimul episod

12.25 Sub tricolor, la datorie ! (color). 
Tezele șt orientările formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu — 
program de muncă și viață pentru 
întreaga oștire

12.40 Viața satului (color)
13,00 Telex
13,05 Album duminical (color) 
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal • 1 Mal — raport mun

citoresc
19,20 Cîntarea României (color). Oma

giul țării, conducătorului iubit. 
Emisiune realizată In colaborare 
cu Consiliul Culturi! si Educației 
Socialiste șl cu Comitetul de Cul
tură și Educație Socialistă al Jude
țului Brașov

20.25 Film artistic (color). „Simfonia
primăverii". Producție a studiouri
lor din R.D. Germană. Cu : Nas- 
stassja Kinski, Rolf Hoppe, Her
bert Gronemeyer, Anja-Chrlstine 
Preussler, Edda Seippei, ăndră
Heller, Gidon Kremer. Bernhard 
Wlckt, Gisela Rlmpler, Sonja
Tuckmann. Scenariul șl regia : Pe
ter Sciiamoni

21.40 Moment coregrafic (color). Inter
pretează ansamblul de balet clasic 
șl contemporan „Fantazio" din 
Constanța

21,50 Telejurnal 
22,00 închiderea programului

LUNI 3 APRILIE
19,00 Telejurnal O 1 Mai — raport mun

citoresc
19.25 Industria — programe prioritare
19,45 știința pentru toți (color)

50,10 Ctitorii ale Epocii de aur (color)
• La poarta albastră a Capitalei

50,30 Tezaur folcloric (color)
31,00 Programul de organizare și moder

nizare a localităților țării (color)
• Tradiție șl continuitate

51,20 Din lumea capitalului. Documen
tar (color)

51,SS Ce-țl doresc eu ție, dulce Românie. 
Emisiune de versuri patriotice, re
voluționare (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

obiectivul prioritar alIn peisajul de puternică efervescență creatoare din viața țării, cind prin faptele tuturor oamenilor muncii se realizează tot mai energic obiectivele stabilite de Congresul al XIII-lea și de Conferința Națională ale partidului privind trecerea României socialiste intr-o nouă etapă de dezvoltare. Expunerea amplă, de înaltă ținută teoretică, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, la Plenara din noiembrie 1988 are semnificația unui document programatic de însemnătate excepțională. Stabilind căile perfecționării in continuare a întregii activități teoretice și politico-ideolo- gice, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu subliniază legătura organică dintre această activitate și creația Istorică a întregului nostru popor. Pornind totodată de la aprecierea lucidă, profund nuanțată a actualei etape de dezvoltare. Expunerea se constituie, intr-un document de referință pentru desfășurarea activității in domeniul științei, învățămîntului și culturii, a muncii educative și poîitico-ideolo- gice. In această ordine de idei, secretarul general al partidului nostru a spus : „Este necesar să intensificăm activitatea politică, educativă, culturală, de ridicare a conștiinței revoluționare a tuturor oamenilor muncii, să punem In evidență marile și noile cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii amâne in general, pornind de la concepția științifică despre lume și viață — materialismul dialectic și istoric. Să perfecționăm ictivitatea invățămintului atit din punct de vedere al cunoștințelor generale, tehnico-științifice, cit și al concepției revoluționare despre lume și viață".Reies astfel, din aprecierile secretarului general,al partidului nostru, importanța deosebită și raportul dialectic dintre dezvoltarea economico- socială generală și conștiința socialistă înaintată ca forță motrice dinamizatoare a noii orinduiri, precum și rolul pe care-1 are in etapa actuală școala românească in general și școala superioară in special In formarea și pregătirea multilaterală a tinerei generații. Aceasta cu atit. mai mult cu cit transformările structurale de ordin economic, social și politic care au loc în societatea socialistă nu pot fi concepute și realizate fără participarea directă, nemijlocită a maselor populare, fără corelația dialectică dintre aceste transformări și procesul de făurire a omului nou al societății socialiste. Desigur, făurirea noului tip uman definitoriu pentru socialism nu se realizează automat, mecanic sau spontan, oi in urma unui lung și complex proces în care acțiunea factorilor obiectivi se împletește permanent cu acțiunea factorilor subiectivi, respectiv cu amplul proces de formare ideologică, moral- politică, de ridicare a nivelului general de cunoștințe, de pregătirea profesională, științifică, de însușire a concepției materialist-științifice despre lume și viață, de formare și consolidare a spiritului revoluționar. de transformare a modului de a gîndi și acționa al viitorilor specialiști ai orinduirii noi, socialiste.Din perspectiva acestor exigențe, organele și organizațiile de partid din Centrul Universitar Cluj-Napoca au acționat și acționează cu fermitate pentru eliminarea in primul rînd a unor minusuri și lipsuri apărute in unele colective de cadre didactice, cercetători și studenți, pentru depășirea stării de automul- țumire. autoliniștire, formalism față de muncă și rezultatele ei, față de slăbirea spiritului de răspundere și combativitate. Direcțiile principale de acțiune îmbină armonios exigentele profesionale cu cele politico- educative și ideologice. Pe prim-plan am situat și situăm realizarea unei înalte și multilaterale pregătiri profesionale în concordanță cu exigen-

muncii de partid în țele reieșite -din documentele programatice ale partidului nostru, astfel incit conștiința revoluționară a specialiștilor și studenților să se întemeieze tot mai mult pe însușirea celor mai noi cuceriri ale științei și cunoașterii, pe un nivel ridicat de pregătire profesională și de cultură generală, fără de care nu sînt posibile promovarea noului și lupta împotriva vechiului, manifestarea spiritului critic și autocritic.Din Expunerea la Plenara din noiembrie 1988 a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, reies clar sarcinile ce ne stau în față în această ordine de idei : „Acum cind trecem intr-o nouă etapă superioară de dezvoltare a societății noastre socialiste, trebuie să fim conștient! că se impune ca o necesitate obiectivă să ridicăm nivelul general de cunoștințe și îndeosebi să asigurăm înarmarea întregului popor cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane in general. Numai pe baza celor mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii vom putea realiza o societate superioară din
Din experiența 

și activitatea Centrului 
Universitar Cluj-Napoca

toate punctele de vedere". Din perspectiva acestor exigențe, formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, și la recenta Consfătuire de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R., am înțeles Imperativul de a desfășura in invățămintul superior nu o activitate îngustă, ci bazată pe o deschidere largă, multilaterală in procesul de educare a tinerei generații. Această deschidere presupune deopotrivă formarea, competenței, a trăsăturilor morale ale omului nou, a dragostei și respectului față de muncă, dezvoltarea spiritului de cinste, de omenie, combaterea egoismului, a tot ceea ce este străin de principiile eticii și echității socialiste. Alături și tn strînsă corelație cu toate acestea, acționăm pentru educarea tineretului în spiritul patriotismului sociălist-revoluționar, al dragostei față de patrie, partid și popor, ca sursă dinamizatoare a energiilor creatoare pentru modelarea prezentului și făurirea viitorului.tn Tezele din aprilie, în Expunerea la Plenara din noiembrie 1988 se acordă o importanță deosebită muncii educative desfășurate de organele și organizațiile de tineret. In spiritul acestor exigențe, activitatea noastră a fost orientată spre îndrumarea Și coordonarea activității a- sociațiilor studenților comuniști din facultățile și institutele Centrului Universitar Cluj-Napoca. Avem în vedere organizarea unor acțiuni cuadinei valențe patriotice, legate deistoria patriei și a partidului nostru, de puternicele tradiții de luptă pentru dreptate socială șinațională, pentru păstrarea ființei naționale și independenței poporului și statului român. Totodată, au fost prezentate, în propaganda prin dez-» bateri și conferințe, mărețele realizări ale României, succesele poporului român in edificarea socialismului și comunismului, îndeosebi după perioada deschisă de Congresul al IX-lea al P.C.R., de cind in fruntea partidului și statului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușeșcu. în toate institutele din centrul nostru universitar, cu competența și sobrietatea asigurate de catedra de istorie a Universității, au fost marcate, prin expuneri, simpozioane, mese rotunde și dezbateri, aniversarea revoluției

învățâmintul superior române din 1848, împlinirea a 70 de ani de la făurirea statului național român unitar, aniversarea zilei de naștere și a îndelungatei activități' revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușeșcu.în etapa următoare vom acționa mai ferm pentru formarea și consolidarea la toți studenții a convingerilor materialist-științifice despre lume și viață. In acest sens, continuând tradițiile statornicite in centrul nostru universitar, se vor organiza în facultăți, institute și la nivelul centrului universitar diverse activități care vor urmări adecvarea muncii de educație materialist-știin- țifică și umanist-revoluționară la realitatea din institutele de învăță- mînt superior din municipiul nostru. Totodată, ne vom strădui să prezentăm concluziile filozofice, cu deschidere critică ateistă, ale celor mai noi descoperiri ale științei și tehnicii. Un rol deosebit în acest sens îl vor avea cadrele și catedrele de științe sociale, cercurile, brigăzile complexe de răspindire a cunoștințelor materialist-științifice, acțiunile organizate de asociațiile studenților comuniști. ' .în climatul politic, social-economic, teoretic și ideologic fertil, deschis de Congresul ai IX-lea al partidului. Invățămintul superior clujean a cunoscut o puternică dezvoltare și modernizare. Aceasta a permis specializarea și colaborarea între toate profilurile de știință și invățămînt, interdisciplinaritatea devenind o constantă in activitatea catedrelor, â cadrelor didactice și studenților. Rezolvarea unor probleme reale ale producției și cercetării științifice, furnizarea de concluzii care să permită generalizarea experienței pozitive, eliminarea neajunsurilor, a formalismului și festivismu- lui tn desfășurarea unor activități, perfecționarea cadrului existent în depistarea unor resurse insuficient valorificate în activitatea noastră — acestea au constituit principalele noastre preocupări. Din perspectiva acestor aspecte putem aminti colaborarea între facultățile institutului politehnic, unele facultăți din universitate și institutul de arte plastice in realizarea unor produse care să încorporeze caracteristici tehnico-funcțio- nale și estetice superioare. Interdisciplinaritatea între știință și artă, implicit legătura între conștiința științifică și artistică, duce, totodată, la formarea unor specialiști înarmați cu o înaltă concepție și conștiință economică, axată pe responsabilitate și eficiență maxime, pe dinamism in participarea la soluționarea problemelor complexe ale vieții economico-sociale. Aceasta cu atit mai mult cu cît, de nenumărate ori, secretarul general al partidului a atras atenția asupra necesității afirmării unei noi concepții privind formarea și pregătirea tinerei generații în spiritul unei viziuni multilaterale. Urmărind pregătirea multilaterală, acționăm și pentru cultivarea unor convingeri superioare, a atitudinilor înaintate. Viitorii specialiști vor fi participanți activi la Înfăptuirea celor mai complexe și cutezătoare programe de dezvoltare economico-socială a României, ce vor fi stabilite de apropiatul Congres al XIV-lea al partidului. Este limpede că Împlinirea acestor obiective depinde de o dezvoltare accentuată a trăsăturilor moral-politice înaintate, a conștiinței socialiste, revoluționare a studenților, în lumina cerinței ca „activitatea teoretică, ideologică să se transforme într-o puternică forță care să lumineze, asemenea soarelui strălucitor, calea spre comunism, spre o lume în care oamenii vor fi pe deplin stăpîni pe destinele lor !“.
Petru BERCEsecretar al comitetului de partid ai Centrului Universitar Cluj-Napoca

Dincolo de obișnuință
diferențiat, altele. Răgaz face ordinenoi ce lumea, să vă un ton

*

*

V

*

*

L

Facem și face toată n-am nimic spun...'*. Pe plictisit, in care simțeai Indiferenta, acesta era răspunsul primit de la directorul unui liceu la solicitarea de a ne spune cum s-a pregătit școala pentru trimestrul care tocmai începea. Nu l-am aduce în discuție dacă in neutra replică observa că se o mentalitate „productivă" a ne exprimamistic) in activitatea didactică. Dar să fim bine înțeleși. Pe de o parte, intr-adevăr trebuie să facem ce face toată lumea într-un - proces de invățămînt unitar, general, care iși propune să ofere condiții egale de ac-

aparent nu am. ascunde deloc... (pentru eufe-

ces la instrucție și educație tuturor. Să facem „ce face toată lumea" in sensul stabilității, al echilibrului și viziunii unitare pe .‘are /coala democratică !.e presupune. Atitudinea excentrică ar Ii un pbstacol sigur — un .îonsens — in munca de educație. Schimbările radicale, lipsa de consecvență sint iarăși de nedorit, însă dacă pină la un punct stabilitatea e necesară procesului de învățămint, fiind atit de trebuincioasă structurilor organizatorice, didactice, reprezentînd expresia practică a u- nor legi pedagogice universale, nu încape îndoială că a lăsa totul pe seama mersului de la sine al lucrurilor nu mai e o dovadă de maturitate si Înțele

gere. Nu cumva se ascunde aici, deghizată „abil" printreprincipiile imuabile, ala școlii dintotdeau- na, rutina ? Rutina, -idiculizată ades de cei care se ovesc ie ifectele și, au > lată prilej ie xmărăciune — și nai ales' pcazie de a vedea cum nu trebuie să ajungi intr-o meserie care presupune. e drept, și repetarea unor obișnuințe. (Dar care profesiune nu include Iosirea suficient mecanică a unor prinderi ?). Rutina formă de anchilozare a spiritului, detestabilă, de multe ori penibilă...Cu atit mai mult cind te adresezi unor oameni aflați la virsta elanurilor, a idealurilor, lp virsta maximei

fo- de de-

receptivități. în cadrul, pînă ta un punct comun, al școlii, un cadru dat, orin formulă organizatorică. programe, finalitate, nu poate fi acceptată atitudinea mediocră, de un conformism rău înțeles. „V»ți 'ăsi și la .toi ce țăsiți si la iltii, loar avem același scop,..1*. Adevărat, aurriai că -areori louă clase de elevi vor !i identice, excluzînd numărul... Rareori elevii dintr-o școală seamănă întru totul cu colegii lor de la alt’ă unitate de învățămint. Intervin subînțelese, de la opțiunile, aspirațiile individuale și colective la particularitățile de mediu ș.a.m.d. Deosebiri se observă tre promoțiile piate în timp ele sînt cît se de firești. Tocmai de aceea, talentul didactic. cunoștințele de

diferențe
și în- apro- — iar poate

specialitate devin cu adevărat eficiente cind asigură un comportament elastic. adaptabil situațiilor aoi — dorind pine, sîntem can ței să -eamintim :ă aceste nomente oot fi din plin mai (binemeritată de mai mulți profesori), dar și ca răgaz de a-ți aduna gîndurile. de a trage concluziile necesare pentru a elimina din propria muncă obiceiuri, practici care nu au dat randamentul așteptat, raportate la o unitate de timp, la un colectiv, la un elev... Răgaz pentru a îmbunătăți mijloacele didactice, fie că e vorba de cele aflate într-un cabinet, de funcționalitatea acestuia. de capacitatea lui de a răspunde cerințelor unui învăță-

săSi în le
!e wetnttm- oentou ș că magul va- orimăvară.

folosite nu nu- pentru odihnă cei

mint cite a-ți propria gindire metodică. de a-ți propune, după o exigentă, mai bine moment al lecției. Dar cite nu se cer innoite într-o de la altul, cadru— profesorul se intil- nește mereu cu oameni vii, cu personalități in formare, tinete, avînd nu stricta obligație fesională. ci si morală — de a calea cea mai sigură pentru a și le apropia cu adevărat. Este exact unul dintre motivele principale pentru care directorul citat la începutul acestor rînduri ar fi trebuit să aibă ce să ne spună...

autoanaliză să lucrezi in fiecareșcoală, chiar un trimestru la căci — intr-un aparent imuabil
dis- doar pro- una afla

Costin TUCHILA
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*
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• REPORTAJE • NOTE • INFORMAȚII
MINERALIERUL „COMĂNEȘTI 

-o nouă realizare de prestigiu 
a constructorilor de nave constănțeniPentru constructorii de nave, momentele cele mai emoționante sînt legate direct de munca, de meseria lor de navaliști, o meserie unică în felul ei, motiv pentru care cei mai mulți, cu timpul, au transmis-o, ca pe o moștenire de preț, din tată-n fiu. Ziua plecării pentru prima dată în larg a unei nave abia eliberată din chingile docurilor este pentru ei ca o zi de naștere. Lesne de Înțeles fireasca emoție a celor care au însoțit cu privirea plecarea in primul marș, un marș de probă, pe mare, a celei mai mari nave construite pină acum in patria noastră. De aici, de la țărmul mării, de unde pescărușii obișnuiesc să-și ia zborul pentru a-i însoți o vreme pe nein- fricații „lupi de mare", s-a desprins spre larg, Intr-o primă confruntare cu marea, mineralierul „Comănești" de 165 000 tdw, cea mai strălucită izbindă a navaliști- lor constănțeni. Un moment unic, istoric, am putea spune, fără teama da a exagera, pentru destinul a- cestor neasemuiți constructori de nave, prin mîinile cărora flota noastră maritimă și-a îmbogățit zestrea cu zeci de nave de diverse tipuri și capacități, ce poartă astăzi cu mîndrie la catarg, pe mările și oceanele lumii, tricolorul românesc.Mineralierul „Comănești", construit după un proiect românesc, cea mai mare navă realizată pînă acum la noi în țară, prin dimensiunile sale — 303,34 metri lungime, 46 metri lățime, 24,4 metri înălțime — și performanțele sale constructive și tehnlco-funcțlonale — nava este dotată cu un motor lent de 19 000 CP, „Mann-Reșița" — reprezintă o realizare de excepție a constructorilor navali din. România. „Comănești" mai reprezintă, după cum ne mărturisea tovarășul Victor Tătaru, secretarul comitetului de partid pe Întreprindere, o fericită încununare a tuturor izbinzl- Jor obținute în anii de cînd secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne călăuzește cu gîndul și fapta, ne îndeamnă spre noi șl îndrăznețe succese, ne mobilizează in marile acțiuni menite să ridice patria pe noi culmi de împliniri.Drumul pină la această performanță de răsunet nu a fost lipsit

Un nou pod pe magistrala 
feroviara București - 

MangaliaA fost deschis circulației, după Încheierea cu succes a tuturor probelor tehnice, noul pod de pe magistrala feroviară București — Mangalia, situat intre localitățile Eforie-Sud și Tuzla.Pentru fluidizarea circulației auto și feroviare din acest punct cu trafic intehs, lucrătorii din cadrul Antreprizei de Construcții Căi Ferate, Drumuri și Poduri Constanța execută in prezent și o subtraversare a podului feroviar respectiv. Este vorba de un pasaj rutier in lungime de aproape 300 metri, care va elimina bariera de cale ferată biectiv ce urmează a se la sfirșltul acestei luni.

Organizația Pionierilor — școală a educației 
patriotice, revoluționare 

Manifestări politico-educative in județele țăriiîn toate județele țării au loc In această perioadă, în cadrul acțiunilor politico-educative dedicate aniversării a 40 de ani de la crearea Organizației Pionierilor, sesiuni de referate și comunicări cu tema „Organizația Pionierilor — școală de educare comunistă, patriotică in spirit revoluționar a celei mai tinere generații a patriei".La nivel județean se desfășoară adunări jubiliare, urmate de spectacole festive cu participarea formațiilor artistice pionierești laureate ale Festivalului Național „Cîntarea României". De asemenea, sînt inaur lucrări și artis- șoimi ai

popor întîmpină evenimentele aniversare de la 1 Mai, împlinirea a 45 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV- lea al Partidului Comunist Român, aceste acțiuni prilejuiesc purtătorilor cravatei roșii cu tricolor exprimarea celor mai alese sentimente de fierbinte dragoste, profund respect și nemărginită recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, pentru minunatele condiții de viață, muncă și învățătură asigurate, pentru grija permanentă cu care veghează creșterea, educarea și formarea multilaterală a tinerei generații a patriei.

îndrumare a secretași partidului, tova- Ceaușescu, oamenii au început să scrie

de greutăți. Nu a fost ușor nici începutul construcției acestui mare șantier naval. In anul 1892 aici ființa un simplu „atelier" de întreținere și reparații a ambarcațiunilor din portul Constanța- în 1916, atelierele cuprindeau 3 secții specia» lizate, iar in 1935 numărul lucrătorilor din acest sector se cifra la 350 față de cei peste 10 000 de oameni ai muncii, mulți dintre ei na- valiști cu o mare experiență, cit numără astăzi întreprinderea. Primele construcții navale erau reprezentate de o gamă restrînsă : pon- toane-dormitor, remorchere, șalupe, șalande și, mai apoi, cargouri maritime de 1 920 tdw. Mineralierul „Comănești" reprezintă astăzi un autentic simbol al muncii unite a constructorilor, a temeiniciei faptelor ce au stat la baza conturării noului șantier și, implicit, a noilor construcții de nave, un vis mai vechi al navali șt llor constănțeni.Sub directa rului general rășul Nicolae acestor locuri noua istorie a șantierului profilat acum pe construcția navelor de mare tonaj. A crescut numărul muncitorilor, au apărut meserii noi, s-au mecanizat o serie de operațiuni, au fost introduse noi tehnologii, s-au construit noi docuri și instalații uscate și plutitoare, linii de mare productivitate. De o inestimabilă valoare s-au dovedit a fi indicațiile secretarului general al partidului privind reducerea rioadei de producție a creșterea gradului de îmbunătățirea fluxurilor gice, perfecționarea controlului calității lucrărilor și altele. De la o construcție la alta, drapelul de navă amiral a fost preluat într-o frumoasă ascensiune, în funcție de realizările momentului. Să le parcurgem succint. In aprilie 1975, in prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu are loc lansarea la apă a primului mineralier de 55 000 tdw. La scurt timp este lansat la apă primul vrachier constăn- țean de 65 000 tdw. în anul 1977 — o nouă premieră navală românească. 'Port-drapelul de navă a- miral este preluat de primul petrolier de 150 000 tdw.

din zonă, o- finaliza pînă
(Agerpres)

gurate expoziții cuprinzind de creație tehnieo-științifică tică realizate de pionieri și patriei.Integrate manifestărilor educative prin care întregul nostrunolitico-
ai muncii

pe- navelor, Integrare, tehnolo-

Mineralierul „Comănești", 165 000 tdw, reprezintă dovada competenței și maturității profesionale a constructorilor, a tuturor celor care au contribuit la realizarea a- cestei nave. Pentru că motorul, e- chipamentele, toate celelalte instalații din dotare poartă marca da prestigiu a numeroase întreprinderi din țară. La întreprinderea Constructoare de Mașini Reșița s-au confecționat motorul principal și diesel-generatoarele. „Oțelul Roșu" a realizat imensul bulb al provei. La „Aversa", I.M.G.B., I.C.M.E. și „Timpuri Noi" din București s-au confecționat pompe, cabluri electrice și com- presoare necesare pentru echiparea navei. Alte instalații au fost pregătite in condiții de maximă calitate și livrate la timp de către Uzinele „Progresul" din Brăila, Combinatul de Utilaj Gr,eu din Cluj-Napoca, întreprinderea Mecanică Navală din Galați șl altele. Un merit deosebit revine specialiștilor, inginerilor,

tehnicienilor și muncitorilor au elaborat și aplicat in premieră națională noi tehnologii. Iată, de pildă, la suprastructura mineralierului, prin realizarea ei din pereți cu elemente de rezistență care să preia eforturile, s-a reușit să se reducă greutatea inițială cu 100 tone.Mobilizați de Îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu, constructorii de nave constănțeni, cu conștiința înaltei datorii față de dezvoltarea .necontenită a flotei noastre maritime, își consacră, alături de întregul popor, toată energia și capacitatea pentru înfăptuirea neabătută a programului naval, muncind cu abnegație și pasiune comunistă pentru intîmpinarea cu noi și semnificative succese a marilor evenimente istorice ale acestui an.

TÎRGU MUREȘ : Livrări 
suplimentare la exportColectivele de oamenide pe cele trei platforme ale întreprinderii „Electromureș" din Tîrgu Mureș — unitate care și in acest an a îndeplinit exemplar toți indicatorii de plan — obțin succese deosebite in întrecerea socialistă, cu deosebire In realizarea planului la expc-tCu privire la realizarea exemplară a tuturor indicatorilor de plan și cu precădere a exportului, oamenii muncii de la „Electromureș", în frunte cu comuniștii, raportează că au Îndeplinit, inainte de termen, producția de export pe primul trimestru al anului. Avansul cîștigat in realizarea acestui indicator a creat condiții să se livreze pe a- dresa partenerilor externi, in plus față de sarcinile de plan, conductori electrici, cablaje, produse e- lectrocasnice și de mecanică fină in valoare de peste 5 milioane lei. (Gheorghe Giurgiu).

(Urmare din pag. D
cit 
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cărții în întreprinderi și instituții»A început „Luna cărții In Întreprinderi și instituții". Această tradițională manifestare, aflată la cea de a XlV-a ediție, se va desfășura sub genericul „Rolul cărții în dezvoltarea conștiinței socialiste, revoluționare, în formarea omului nou, constructor al socialismului și comunismului in patria noastră". Organizată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Consiliul ~ U.G.S.B., Comitetul Central
Central

al ------  ------------- ................ al U.T.C. și Uniunea Scriitorilor, actuala ediție, integrată în Festivalul Național „Cîntarea României", va cuprinde acțiuni de popularizare și difuzare a cărții, -----------unor serii sibilitate, triotică șl platforme deri și instituții, pe șantiere de construcții, în, școli. In centre de cultură și creație „Cintarea României", tn alte așezăminte culturale vor avea loc mese rotunde, simpozioane, intîlniri ale cititorilor cu scriitori.

. . dezbateri asupra și colecții de largă acce- recitaluri de poezie pa- revolutionară. Pe marile industriale, în întreprin-

editori, oameni de știință, cultură și artă.în cadrul acestor acțiuni, un loc deosebit îl vor ocupa prezentarea și difuzarea lucrărilor secretartilui general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, editate în seriile de volume „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate", „Din gindirea social-politică", „Din gindirea filozofică", „Din gindirea economică", precum și cele din seria „Opere a- Iese“, De asemenea, se vor intensifica acțiunile cu cartea social-poli- tică in care sînt relevate bogatele tradiții progresiste, revoluționare ala poporului nostru, marile realizări ale României contemporane.Deschiderea la nivel republican a „Lunii cărții în întreprinderi și instituții" a avut loc la centrele de cultură și creație „Cintarea României" ale sindicatelor de la Combinatul Siderurgic Hunedoara. întreprinderea de Autoturisme Pitești, Șantierul Naval Oltenița. (Agerpres)

Lucian CRISTEAcorespondentul „Scînteii"Foto : Sandu Cristian
Legumele și sănătateaPrimăvara, mal ales la începutul ei, organismul are in mod firesc un deficit de vitamine și sârurl minerale datorită alimentației mai puțin bogate in legume și fructe din sezonul rece. Dr. Mioara MINCU, director al Spitalului Clinic „Dr. I. Cantacuzino", ne face cîteva recomandări pentru această perioadă a anului.Vitaminele și sărurile minerale sînt extrem de utile pentru menținerea sănătății. Elementele minerale, deși se găsesc in organism foarte unele forul, există .. . . _lor, pe cind altele, ca fierul, iodul, fluorul, cuprul, sulful, se află în corpul nostru in cantități infime. Din acest motiv ele sint denumite oligo- elemente. Vitaminele și elementele minerale facilitează sau intervin in desfășurarea anumitor procese metabolice, care altfel, în lipsa lor, nu s-ar putea realiza. Ele sint deci implicate in complexe enzimatice care asigură buna desfășurare a diferitelor funcții. Se știe, de exemplu, că lipsa fierului din organism poate duce la anemie, scăderea rezistenței și alte tulburări care subminează sănătatea. Deși corpul unui adult conține abia 3—5 grame fier, această cantitate atit de redusă participă la procese importante, cum sint formarea globulelor roșii din singe și a mioglobinei din mușchi, fiind implicat și in acțiunea unor enzime răs- pindite în toate celulele. Fierul ocupă o poziție centrală in transportul oxigenului de la plămini la țesuturi și in oxidările din interiorul celulelor. In lipsa fierului, imunitatea celulară scade, organismul fiind mai predispus la infecții. Efectul unor alimente bogate in fier, in primul rind spanacul, este remarcabil : ele normalizează imunitatea celulară și redau capacitatea de rezistentă față de infecții.Fierul participă la sinteza hemoglobinei și la mărimea hematiilor sau a globulelor roșii din singe. Astfel, pentru formarea a 100 ml de he- moglobină organismul are nevoie de 50 mg fier, pe care il poate lua din fructe și legume verzi, în mod special spanac, apoi ștevie, dar și din alte alimente in procente mai scăzute. Spanacul opărit conține 30 mg la sută vitamina C; 1.178 mg la sută vitamina A; 2 mg la sută fler, 1,24 mg la sută calciu ; 500 mg la sută potasiu. La fel de utile pentru conținutul in fier sint salata verde, lăptucile, ștevia, loboda, urzicile, untișorul, păpădia, pătrunjelul etc.Foarte multe persoane se pling de oboseală, slăbiciune etc. primăvara, multe din aceste stări fiind datorate aportului mai scăzut de vitamine și săruri minerale. Cind organismul se resimte de pe urma lipsei uneia sau unora din vitamine sau minerale este bine să știm că ele se not obți-

»medicație, ci corespunzătoa- ne-

in cantități important ; calciul, fos- magneziul,mici, au un rol din ele, cum sint sodiul, potasiul, in cantități de ordinul grame-

ne nu neapărat prin printr-o alimentație re. Primăvara, organismul are voie deci de o alimentație de refacere, în special copiii și tinerii, sau reparatorie, in cazul convalescenților după unele viroze frecvente iarna, consolidarea după fracturi, anumite afecțiuni cronice. în mod cu totul special, organismul matern în timpul gravidității și al alăptăjii trebuie asigurat cu vitaminele și sărurile minerale necesare. Resursele naturale oferite de acest sezon șint extrem de bogate : amintim urzicile, spanacul, ceapa verde, ștevia, usturoiul verde, untișorul (mai puțin consumat, deși foarte bogat in fier și nichel), măcriiul, lăptucile, loboda, ardeiul verde și toată gama de ver- dețuri-condimente, cum sînt : pătrunjel, leuștean, mărar, tarhon etc.,
OMUL Șl

VIAȚA RAȚIONALĂ

care, pe lingă aroma plăcută care stimulează pofta de mîncare. sînt și foarte bogate in vitamine. Salata verde este bogată in vitamine și săruri minerale (calciu, fier, cupru, potasiu), ceapa verde conține atît vitaminele C și B, cit și, La fel ca usturoiul, substanțe numite fitoncide, care au acțiune antibiotică. .Primăvara este sezonul legumelor, de la care se consumă în special frunzele. O bogată literatură de specialitate ne oferă date interesante in legătură cu efectele terapeutice ale unor plante ce pot fl consumate din belșug în acest sezon. Astfel, urzicile, la fel ca șl spanacul, prin conținutul mare de secretina, stimulează secrețiile gastrică, intestinală și pancreatică, fiind recomandate in insuficiența gastrointestinală și pancreatică. Datorită conținutului ridicat. de cloroflle, xantofile. fier și vitamina C, urzica este indicată in anemii și mai ales în prevenirea acestora. Urzica este considerată de multă vreme o adevărată plantă-medi- cament : datorită vitamine! K șl taninurilor pe care le conține, ea are acțiune hemostatică, astringentă, de refacere a globulelor roșii din singe, de stimulare a refacerii țesuturilor lezate. Fiind diuretic depuratlvă, contribuie la eliminarea acidului uric, a clorurilor și a ureel din corp.Loboda este apreciată în medicina tradițională pentru efectele ei benefice in afecțiuni hepatice și renale. Ca și spanacul, este o legumă remineralizantă și vitaminizantă. datorită bogăției in săruri minerale (calciu, potasiu, fier, magneziu) și vitamina C.Salata verde conține cantități mici

de sodiu, potasiu, magneziu, calciu, fosfor, fier și vitamine : A Bi Bj și E, iar în cantitate mai mare vitamina C. Este bine să fie consumată la fiecare masă, deoarece favorizează digestia, calmează inflamațiile dureroase ale ficatului, vezicii biliare și intestinului. Deoarece contribuie la eliminarea masivă a urâților, este indicată in nefrită, litiază urlcă, gută, artrită. Consumată seara, favorizează instalarea unui somn liniștit.Ștevia, mâcrișul, untișorul — bogate in calciu, potasiu, fier, magneziu și alte elemente minerale și vitamina C, ca și loboda, urzica și în general legumele de primăvară — sînt deosebit de indicate pentru o cură de remineralizare și vitaminizare in această perioadă a anului. Totodată, prin acțiunea lor diuretic-depurativă contribuie la eliminarea toxinelor din corp, a „deșeurilor44 acumulate datorită alimentației specifice perioadei de iarnă.Cele mai multe din legumele de la care se consumă frunzele pot fi preparate in stare crudă, ca salate cu puțin ulei și oțet de mere ce este foarte bogat în potasiu. Și pentru copii sjnt indicate ciorbele din toate aceste legume, acrite cu borș gat in vitamine din complexul In plus, borșul are calitatea fiind un mediu acid, favorizează milarea mai bună a hranei și tr-o proporție mai mare a elementelor minerale. In același scop (aci- difierea pentru o mai bună asimilare) se recomandă folosirea oțetului de mere la salate, acesta fiind bine tolerat și. în cazul gastritelor, bineînțeles in cantități moderate. Legumele folosite sub formă de piureuri pot fi îmbogățite din punct de vedere nutrițional prin adaos de verdețuri bogate in vitamine și ouă preparate prin fierbere.O sursă importantă de calciu și vitamina C este și în această perioadă a anului varza acră; prin murare, cantitatea crește de patru ori. varza murată poate fi utilizată loc de pentru pentru de, cu apetitul, dar- meritul lui este aportul de vitamina C, fiind printre legumele cele mai bogate in această vitamină, ca și pătrunjelul, motiv pentru care se recomandă să nu lipsească de la nici o masă. Și fructele verzi reprezintă o sursă de vitamina C. Nu întimplător, copiii preferă fructele verzi, corcodușele mai ales, ca o cerință firească a organismului de a-și reface rezerva de vitamine, în ciuda faptului că părinții nu sint de acord. Pentru prevenirea unor boli, fructele și legumele trebuie insă să fie foarte bine spălate înainte de a fi consumate.

cinema
• Martori dispăruți: SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13: 15; 17: 19. FAVORIT
(45 31 70) - 9; 11; 13; 15; 17: 19, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; II; 13; 15;
17; 19
• Fata Morgana : DACIA (50 35 94) — 
9; 11; 13: 15; 17: 19
• Revanșa: DRUMUL SĂRII (31 28 13)
- 15; 17; 19
• In fiecare zi mi-e dor de tine : CO- 
TROCENI (81 68 88) — 15; 17; 19
• De ce are vulpea coadă : PACEA 
(71 30 85) — 9: u: 13: 15: 17: 19. mun
ca (21 50 97) — 15; 17; 19
• Expediția : VIITORUL (10 67 40) —
15; 17; 19
• vacanta cea mare : AURORA 
(35 04 66) — 9; tl: 13; 15; 17: 19. CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

• Ultima noapte a Șeherezadei : 
BUCUREȘTI (15.6154) —9; 11: 13; 15: 
17: '9
• Prețul unei vieți: LUMINA (14 74 16) 
— 9; 12: 15; 18
•_Văduvele : TIMPURI NOI (15 61 10) 
_  Q • 11 • IO. IR- IO- 1 Q
0 Sora 13 : BUZEȘTI (50 43 58) — 9; 
11: .3; 15: 17: 19
0 Cine ești, c-Măretule?: FERENTARI 
<80 49 85) 
0 Unde
(3’ 71 71)
REASCA
17: 19
0 Oricare fată iubește
LE$TI <17 55 46> — 9;
19, COSMOS (27 54 95) 
17: 19
0 Antoniu «I Cleopatra :
(59 53 15) — 10: 13: 16: 19
0
9;
0

— 14,30 : 16.45 : 19 
este un
— 9; 1! : 13
(33 «9 71)

nofelet" 7 : LIRA 
15: 17: 19, FLO- 

9: ii: i3: 15;

! un băiat: GIU- 
n: 13: 15: 17: 

— 9: u; 13; 15;

STUDIO

Comedianta : VOLGA (79 71 26) — 
11.30: 14: 16.30: 19
Destin tragic : MIORfȚA (14 27 14) 
9: 11: 13: 15: 17: 19
Karel Gott : ARTA (21 31 86) — 131

15: 17

bo-B. că. asi- in-

varza acră: prin de vitamină C din varză Zeama de la. . ..... . inborș," fiind recomandată ■ atît aportul de vitamine, cit și calitatea acidă. Ardeiul ver- gustul lui picant, stimulează

Elena MANTU

O 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

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 10 ; 
Harap Alb — 18 ; (sala Amfiteatrul : 
Drumul singurătății — 10 : Vassa Je- 
leznova — 18 ; (sala Atelier) : Fata 
din Andros — 15
• Filarmonica ..George Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : Recital de 
vioară Adriana Nedriță. La plan. 
Viorica Rădol — 10.30 ; „Treptele afir
mării artistice44. Lelia Iancovici, Dan 
Alexandru Schor — vioară. La pian : 
Gh izola Tulvan — 17.30 ; (Ateneul
Român) : Recital de vioară Mircea 
Călin — 19

LISTA OFICIALĂa libretelor de și ciștiguri la tragerea la sorți pentru trimestrul I 1989economii cu dobindă ieșite ciștigătoare
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Ciștigurile se acordă integral libretelor de economii care au un sold mediu trimestrial egal cu cel puțin 10 la sută din valoarea cîștigului ; dacă soldul mediu trimestrial este, mai mic de 10 la sută din valoarea cîștigului, se acordă un ciștig de 10 ori mai mare decit soldul mediu mestrial al libretului. Libretul sold mediu trimestrial mai mic 50 de lei nu beneficiază de ciștig. tri- cu de

• Opera Română (13 18 57) : Precau- 
țiuni inutile — 11 ; Nabucco — ,8
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Leo
nard — 10.30 ; Liliacul — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 7 5 46) : 
Noțiunea de fericire — 10.30 : Privind 
In jur cu ochi fără lumină — 18 : 
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : Cline
le grădinarului — 10,30 ; A treia țeapă 
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie 
drăguță cu o floare ș) ferestre spre 
Nord — 10,30 :
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ano
nimul venețian — 11 ; Lewis și
— 19
•> Teatrul de comedie (16 64 60) : 
la doi stăpini — 10 ; Turnul de
— 18
• Teatrul „Nottara44 (59 31 03,

Alice

Slugă 
fildeș

• Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru) : Necazurile unul -îndrăgos
tit — 10,30 : Ultimul bal — 18 : (sala 
Studio) : Idioata — 10 ; Dansul morțil 
— 18.30
• Teatrul Giuleșt! (sala Malestic, 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu

pentru a putea roti mai din vreme turbina mătorului grup energetic. Fiecare megawatt, fiecare kilowatt furnizat țării chiar cu o oră mai devreme Înseamnă, fără să spunem cuvinte mari, un act de patriotism.Străbatem de la un capăt la altul perimetrul intrat deja, firesc, sub "numele de C.E.T. „Progresul". In zestrea Capitalei, în camera de pentru grupurile I și II. ca într-o imensă cabină spațială, luminile de tot felul „dialoghează" cu oamenii din fața pupitrelor. Se merge din plin, perfect.— îndeosebi grupul nr. III este, pentru noi. cei de la C.E.T. „Progresul", un fel de premieră — ne spune dispecerul-șef de tură Adrian Pană. Primele două grupuri sint construite în manieră clasică : așa-numitele grupuri in condensație. Circuitul de răcire se asigură prin intermediul turnurilor clasice de răcire. La noul grup, ca și la viitorul grup nr. IV, avind tot 50 MW putere. instalată, răcirea se face prin contranrestune. Ca să fiu mai explicit : în loc să pierdem energia termică In atmosferă, ana caldă este furnizată consumatorului termic — In cazul nostru termoficarea urbană — Iar apoi se reia circuitul. Deci, furnizăm nu numai energie electrică. ci si energie termică. Chiar și numai cu acest grup. Capitala ciștigă, la capitolul țermoficare, enorm.Interlocutorul nostru ne

mai mărturisește. între a- titea detalii de ordin tehnic. un amănunt de suflet : 
el este cel ce a dat semnalul pentru efectuarea primului paralel la grupul energetic nr. 1.— Așa sînt eu. norocos — spune, zimbind, dispe- cerul-șef.Este aici un moment important, de mare emoție, totodată. De fată sînt și constructorii, și montorli de

vinf Ia locul unde se petrece evenimentul zilei.Cei 250 de constructori încercați, cu importante șantiere termoenergetice la activ, precum cele de la Giurgiu, Suceava, Năvodari sau Drobeta-Turnu Severin, conduși de inginerul Ion Ionescu, șef de brigadă complexă la Antrepriza „Energoconstrucția"- București, lucrează de zor la grupul energetic nr. 4.comandă
Un nou grup energetic
utilaje, cei ce au dat viată acestui mare obiectiv energetic și care se află în continuare pe platformă pină la finalizarea centralei. în acest moment insă, sînt in calitate de invitați ai beneficiarului lucrării, cel care a preluat și exploatează obiectivele deja finalizate. Acesta, ca și constructorul. 6e află însă ne platformă de la cupă de pămint, ca ce a urmărit pas cu a intervenit oriundenevoie pentru ca mai tîr- ziu să nu-și poată reproșa nici momente de îngăduință, nici lacune in cunoașterea, pînă la cel mai neînsemnat amănunt, a lucrării. Constructorii pro- priu-ziși (cei ce au pregătit terenul, șl care apoi au pus temeliile, au turnat betoane, au înălțat, rind pe rînd, construcțiile, au zidit, au netezit, au finisat) și-au spus de mult „ultimul ou

prima unul ■ nas si , a fost ,

Pe montori îi întîlnim insă la tot pasul, ca unii ce Încă nu și-au „luat mina" definitiv.. de pe lucrarea abia încheiată. Stăm de vorba cu inginerul Florin Roșu- lescu, șeful brigăzii instalații electrice și automatizări , din cadrul Trustului „Ener- gomontaj". Se află pe acest șantier de la sosirea primelor echipamente și, firește, va rămine aici pînă la finalizarea obiectivului. Ce - a făcut mai înainte ? Păi, ■ce poate să facă un astfel de constructor in 26 de ani de șantier ? Doicești, Brazi, Giurgiu, Paroșeni, Deva! Adică alte (binecunoscute) termocentrale. Ba chiar și la o hidrocentrală și-a pus semnătura ; este vorba de Rîu Mare (aval). Oamenii săi. montori unul și unul, maistrul Marin Iulian și muncitorul specialist Ștefan Mânu, mai pot enumera nume și nume de lucrări la care și-au adus

contribuția. în rest, numai chipuri tinere, mai mulți muncitori _____Ia prima lor lucrare de anvergură. $! cel care Iau in stăpinire lucrarea sint, de asemenea, în majoritate tineri. în afară de director (care nici el nu are mult pește 40 de ani) și de maistrul Dionisie Deae, specialist de excepție și om cu sufletul tînăr la 53 de ani ai săi, toți ceilalți sint de o cuceritoare tinerețe. Chiar și secretarul organizației de partid, energeti- cianul Nicolae Alexandres- cu, tot din eșalonul celor tineri face parte. Secretarul organizației U.T.C., foarte tinărul comunist Constantin Liță, mărturisea, referin- du-se la vîrsta medie a colectivului. ci. intr-un fe1. consideră că-și desfășoară ■activitatea pe un șantier al tineretului. Și avea perfec-> tă dreptate. Nu numai fiindcă aproape toți eroii noștri sînt tineri, ci și Den- tru că, la fel ca brigadierii de pe marile șantiere tineretului, cei de aici întronat același spirit muncă tineresc, pregnant de dinamic entuziasm. de disciplină și răspundere....Pornesc, conectați la sistemul energetic național, primii kilowați de la grupul nr. III al Centralei Electrice de - Țermoficare „Progresul" — București. Și cu pi — emoția firească a acestor oameni, bucuria de a se ști părtaș la un moment atît de deosebit cum este acesta.

vezi cei fiind

ăle au de marcat

Anlca FLORESCU 
Gheorghe ION1ȚĂ

ACTUALITATEA SPORTIVAFOTBAL. Pe stadionul din cești s-a disputat simbătă dintre echipele F.C. Olt și București, contind pentru etapa 21-a a Campionatului diviziei A fotbal.Partida s-a încheiat cu scorul _ 3—1 (0—1) în favoarea formațieiSteaua. Golurile au fost marcate de Negrău (min. 59), Bogdaniuc 72, in proprie poartă), Rotariu 73), respectiv, Pena (min. 44).Celelalte jocuri ale etapei se desfășura astăzi, după următorul program : Dinamo — F.C.M. Brașov (stadionul Dinamo); Sportul Studențesc — S.C. Bacău (stadionul Sportul Studențesc); Rapid — Victoria București (stadionul Giulești); Flacăra Moreni — F.C. Inter Sibiu; Universitatea Cluj-Napoca — Oțelul Galați; Universitatea Craiova — F. C. Farul Constanța ; F.C. Argeș Pitești — F.C. Bihor Oradea; Corvinul Hunedoara — A.S.A. Tg. Mureș.Partidele vor Începe la ora 17,00.• Intr-un meci internațional amical de fotbal disputat la Addis Abeba, selecționata Zambiei a Învins cu scorul de 1—0 (0—0) echipaEtiopiei • Simbătă s-au disputat in campionatul italian de fotbal două meciuri încheiate cu următoarele rezultate : Atalanta — Milan 1—2 ; Napoli — Juventus 2—4.

Scomi- meciul Steaua a lade(min. (min.vor

ȘAH. în prima rundă a turneului internațional de șah ce se des-
scară — 11 ; Arta conversației — 18 ; 
(In foaier): Pasărea măiastră — Marla 
Tănase — 11,30: (sala Giulești, 18 04 85): 
Cocoșelul neascultător — 11 ; Regina 
balului — 18
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase44 
(sala Savoy, 15 56 78) : De ta tango la 
rock — 11 ; Savoy, Savoy — 18 : (sala 
Victoria. 50 58 65) : Varietăți pe por
tativ — 18
M Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Rldețl cu Putu 
Călinescu. Cintaț! cu formațiile rock 
„Voltaj-, „Conex" sl duetul „Adagio" 
- 17 ; 19
• Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55): 
Vrălitorul din Ol — 10.30 : tntimplare 
din cartierul Soho — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sal» 
Victoria) Bu-AIi — 11 ■ (sala Cos- 
monauțllor. I4 12 04) : Pulul — 11,30
• Circul București (10 41 95): Vedete
le Circului din Varșovia — 10; 15,30 ; 
19,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59): 
Mobilă și durere — 18,30

fășoară la Barcelona, In cadrul cupei mondiale, au fost consemnate următoarele rezultate : Liubojevici (Iugoslavia) — Speelman (Anglia)1— 0 ; Short (Anglia) — Beliavski (U.R.S.S.) remiză ; Hjartarson (Islanda) — Salov (U.R.S.S.) 1—0;Ribli (Ungaria) — Illescas (Spania) remiză ; Iusupov (U.R.S.S.) — Spasski (Franța) remiză; Seirawan (S.U.A.)— Nogueiras (Cuba) 1—0 ; Hubner (R.F.G.) — Vaganian (U.R.S.S.) remiză ; Korcinoi (Elveția) — Nikolici (Iugoslavia) 1—0. Din cauza numărului impar de participant! (17), campionul mondial • Gări Kasparov (U.R.S.S.) a fost liber în prima rundă, el urmînd să joace în2- a cu Ribli.

Alte rezultate : R.P. Chineză — Cehoslovacia 3—0; Japonia — S.U.A. 3—0; Hong Kong — Ungaria 3—1; U.R.S.S. — Anglia 3—2; Olanda — Bulgaria 3—1; R.P.D. Coreeană — Suedia 3—1.TENIS. Finala probei feminine din cadrul Turneului internațional de tenis de la Key Biscayne (Florida) se va disputa între argentiniana Gabriela Sabatini și americanca Chris Evert. în semifinale, Sabatini a dispus cu 6—7, 6—3, 6—4 de Sukova (Cehoslovacia), iar Evert a învins-o cu 6—3, 6—1 pe coechipiera sa, Zina Garrison.
runda a

VOLEI. în ziua a doua a lui international feminin de la Montreux (Elveția) : R.P. Chineză — Japonia 3—0 (15—13, 15—6, 15—3) ; Cuba — Cehoslovacia 3—0 (15-6, 15—2, 15—9) ; Elveția — Ungaria 3—0’ (15—12, 15—13, 15—11).
Tumeu- volei de

CICLISM. După 12 etape. In Turul ciclist al Marocului conduce sovieticul Vladimir Kravcenko, urmat de Vincent Comby (Franța) — la 1’25” și Vitali Tolkacev (U.R.S.S.) — la 2'14”. Etapa a 12-a (Agadir — Es- saouira, 170 km) a revenit la sprint polonezului Krysztian “ 13’24”). Zadjel (5h
TENIS DE MASĂ. în proba feminină pe echipe din cadrul Campionatelor mondiale de tenis de masă de Ia Dortmund, selecționata României a Întrecut cu 3—0 formația Iugoslaviei.

BASCHET. Rezultate în turneul internațional pentru juniori, ce se desfășoară in orașul vest-german Mannheim: Grecia — Iugoslavia 81—70 ; Bulgaria — Portugalia 79—77 ; U.R.S.S. — Franța 92—72 ; S.U.A. — Italia 95—72 ; Olanda — R.F. Germania 71—63.

înregistrate de baschet

LISTA OFICIALĂ• libretelor de economii cu ciștiguri ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți pentru trimestrul I 1989
Io c
u 
Z

Terminația numerelor libretelor ciștigătoare Procentul de ciștiguri
1 110 200%2 439 100%3 543 50%4 642 25%5 915 25%6 482 25%7 962 25%8 494 25%9 681 25%

Calcularea și înscrierea cîștiguri- lor in librete se efectuează de către sucursalele (filialele) C.E.C.

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 2 aprilie, ora 20 — 5 aprilie, ora 
20. in țară : Vremea va fl în general 
instabilă, cu cerul temporar noros. pre
cipitații sub formă de ploaie, mai ales 
averse, vor cădea pe arii relativ restrîn- 
se, exceptind regiunile sudice, unde se 
vor semnala doar pe alocuri. La mun
te, spre sfirșltul intervalului, și in zona 
deluroasă din nordul tării, izolat, sint - 
posibile precipitații și sub formă de 
lapovită si ninsoare. Vintul va. prezenta 
intensificări la munte cu viteze ce vor 
deoășl pe alocuri 100 kilometri la oră, 
temporar tn Cîmola de Vest șl In 
Moldova, cu viteze de pînă la 55 kilo
metri la oră. Temneraturile minime vor 
H cuprinse, tn general. între 4 și 12 
grade iar cele maxime. In scă
dere. se vor situa între 8 si 18 
grade, izolat maî ridicate în sud. Tn 
București : Vremea va deveni în gene
ral instabilă, Iar cerul variabil se ya 
Înnora în a doua parte a intervalului, 
devenind favorabil aversei de ploaie. 
Vintul va sufla moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 8 sl 10 grade, 
Iar cele maxime se vor situa In jurul 
valorii de 18 grade.
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
- militant neobosit pentru o lume a păcii, 

Romania - țară in plină modernizare

Plenara C. C. al P.M.U.P.
hotărit convocarea Conferinței naționaleS-aVARȘOVIA 1 (Agerpres). — La Varșovia s-au desfășurat lucrările plenarei C.C. al P.M.U.P., care a stabilit strategia partidului în cadrul viitoarei campanii electorale, pentru alegerile de deputați în Seim. Plenara a hotărît convocarea Conferinței

naționale a delegaților P.M.U.P. la data de 4—5 mai 1989.în cadrul plenarei a luat cuvîn- tul Wojciech Jaruzelski, prim-secre- tar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone.
Relatări, comentarii și aprecieri ale presei de peste hotare A intrat în vigoare planul O. N. (J. 

de acordare a independenței Namibiei

Pentru crearea unei zone 
denuclearizate 

în nordul Europei 
Sesiunea Consiliului NordicCOPENHAGA 1 (Agerpres). — în localitatea Torshavn din Danemarca s-au încheiat lucrările sesiunii de primăvară a Consiliului Nordic, la care au participat miniștrii afacerilor externe din Danemarca, Finlanda, Islanda. Norvegia și Suedia.Ordinea de zi a reuniunii a inclus diferite aspecte ale problematicii dezarmării, între care crearea în Europa de nord a unei zone lipsite de arme nucleare, situația din Orientul Mijlociu și ditl Africa australă. alte probleme ale vieții internaționale.Concepția și demersurile României socialiste, ale președintelui Nicolae Ceaușescu vizind realizarea unui proces real de dezarmare generală, lichidarea totală atit a armelor nucleare, cit și a celor chimice, reducerea armamentelor convenționale la un nivel cit mai scăzut, edificarea unor noi relații între state, bazate pe echitate și avantaj reciproc, a unei nci ordini economice mondiale, intr-o lume a păcii și colaborării, sint reflectate de mijloace de informare în masă de peste hotare.Este, totodată, pus în evidență faptul că România se prezintă astăzi lumii ca o țară industriol-agrară cu o industrie puternică și modernă, cu o agricultură socialistă în plin progres, țară care acordă o deosebită atenție dezvoltării științei, învățămîntului și culturii, creșterii continue a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.

Căi realiste pentru înfăptuirea dezarmării 
și soluționarea conflictelor regionalede laImportanta cuvîntare rostită tovarășul Nicolae Ceaușescu marea adunare populară desfășurată in municipiul Petroșani și-a găsit reflectarea într-o serie de mijloace de informare de peste hotare.Ziarul sovietic „PRAVDA", re- latind pasajul din cuvîntare in sensul că Partidul Comunist Român. România pornesc de la necesitatea politicii de dezarmare și de pace, de colaborare cu toate popoarele și națiunile lumii, relevă :Președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat că trebuie să se facă totul pentru eliminarea completă a armelor nucleare și chimice, pentru reducerea radicală, cu cel puțin 50 la sută, a armelor convenționale, să se realizeze un strict control internațional în aplicarea acestor măsuri. Șeful statului român a subliniat. de asemenea, necesitatea de a se reduce cheltuielile militare și a se asigura mijloacele necesare pentru soluționarea multor probleme sociale, pentru ridicarea nivelului de viață al popoarelor.„Pravda" amintește, totodată, că anul acesta poporul nostru sărbătorește 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe-Ziarul „SOVETSKAIA ROSSIA" a inserat o relatare similară.La rindul său, agenția T.A.S.S. subliniază : Președintele Nicolae Ceaușescu a arătat că, in anii construcției socialiste. România. sub conducerea Partidului Comunist Român, a obținut succese in toate domeniile, insuși faptul că producția industrială este de peste 120 de ori mai mare decit în 1945, iar producția agricolă — de peste 9 ori demonstrând, cu puterea realităților, ce forță reprezintă poporul stăpîn pe destinele sale.POSTURILE DE RADIO SOVIETICE au informat, de despre cuvântarea rostită de rășul Nicolae Ceaușescu.Adresîndu-se minerilor. Ședințele Nicolae Ceaușescu clarat că România are acum trebuie pentru a trece la realizarea principiilor comuniste de muncă și viață — a transmis agenția iugoslavă TANIUG. Mai presus de toate, avem un partid unit și puternic, cu o politică justă, avem un minunat popor, o clasă muncitoare, o țărănime și intelectualitate cu un nivel tot mai ridicat de cunoștințe — a relatat agenția, citind din cuvîntare.Interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu ziarului egiptean „Al-Messa“ a prilejuit unor ziare și agenții de presă evidențierea demersurilor României, ale șefului statului român în problemele dezarmării, pozițiile sale constructive vizind soluționarea situației din Orientul Mijlociu.Ziarul sovietic „PRAVDA" a a- rătat in relatarea sa : România se pronunță ferm pentru lichidarea totală atit a armelor nucleare, cit și a celor chimice, pentru acorduri corespunzătoare in această direcție.Președintele României a relevat, de asemenea, necesitatea continuării eforturilor vizind soluționarea problemelor din Orientul Mijlociu numai pe calea tratativelor și s-a pronunțat în favoarea organizării unei conferințe internaționale, cu participarea tuturor țărilor interesate. inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei și a noului stat palestinian.O relatare similară a1 transmis despre interviu și agenția T.A.S.S.România — a informat agenția kuweitiană KUNA — s-a pronunțat pentru soluționarea problemelor din Orientul Mijlociu numai pe calea tratativelor. Însăși soluționarea pe această cale a problemelor dintre Egipt și Israel demonstrează în mod elocvent că tratativele reprezintă singura cale reală de a se ajunge la o soluție în problema Orientului Mijlociu — a precizat președintele Nicolae Ceaușescu.Agenția irakiană I.N.A. a relatat: în interviul acordat cotidianului egiptean „Al-Messa“, președintele României, Nicolae Ceaușescu, a reafirmat că țara sa salută încetarea războiului dintre Iran și Irak și a subliniat*necesitatea soluționării pe cale diplomatică a problemelor dintre cele două țări pentru a se ajunge la o pace trainică.

asemenea, tova-pre- â de- . tot ce

Președintele Nicolae Ceaușescu a arătat că pentru realizarea păcii în regiunea Orientului Mijlociu este necesară soluționarea problemei palestiniene pe baza dreptului la autodeterminare, inclusiv prin crearea unui stat palestinian independent.Ziarul ..THE STATESMAN" din India a publicat un articol consa-

cipiu strategic central, a constat în a determina, prin intermediul politicii de industrializare șl prin instituirea de circa o treime din venitul național, o puternică dezvoltare a forțelor productive moderne și amplasarea lor echilibrată pe întreg teritoriul țării. Aceasta era. practic, singura cale susceptibilă de a conduce România către progres și de a o scoate din întîrzierea moștenită din trecut. înțelegînd acest adevăr, în care erau implicate interesele sale fundamentale, poporul român s-a angajat în mod conștient, cu toată energia, în efortul de dezvoltare accelerată a bazei tehnico- materiale a țării și de reînnoire continuă a întregului sistem social și politic.Vocația constructivă a poporului român, aspirația sa spre durabilitate au găsit, după Nicolae Ceaușescu fruntea partidului presii elocvente — tidinnul. evocînd o ctitorii ale ultimelor decenii. Realizarea unui vast program de con-

unei rate de acumulare

ce președintele a fost ales în și a tării, ex- evidentiază co- serie de mari
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crat solidarității active a țării noastre cu mișcarea de eliberare națională, în care relevă că România a condamnat și condamnă ferm politica rasistă, de apartheid, se pronunță cu consecvență în favoarea dreptului popoarelor ce mai trăiesc încă sub dominația colonială, ori suportă aspra politică de discriminare rasială, de a folosi toate căile si mijloacele de luptă, inclusiv calea armată, pentru a scutura jugul opresiunii străine, pentru a-și alege în mod liber calea dezvoltării proprii.Fundamentată pe asemenea principii, această latură a politicii externe românești are ca obiectiv lichidarea gravelor anacronisme din viața internațională, accesul larg la progres și civilizație al tuturor popoarelor, respectarea de către toți și pentru toți a principiilor fundamentale de morală și justiție internațională — subliniază cotidianul. *Lupta pentru dobindirea independenței naționale a popoarelor din fostele colonii din Africa și-a găsit in România un sprijinitor activ. în ultimele bătălii împotriva colonialismului, Africa se poate bizui pe România, care sprijină cu toată hotărirea lupta poporului na- mibian, sub conducerea S.W.A.P.O., pentru independența Namibiei, ca și lupta poporului din Africa de Sud împotriva politicii de discriminare rasială și de apartheid practicată de regimul de la Pretoria.România a fost unul dintre autorii „Declarației cu privire la a- cordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale", contribuind activ la adoptarea de către Adunarea Generală a O.N.U., in decembrie 1960, a acestui document de însemnătate istorică, prin care proclamat abolirea definitivă s-a ....... ?> completă a colonialismului, in toate formele sale de manifestare. Este de remarcat, de asemenea, a- portul românesc la pregătirea „Programului de acțiune pentru îndeplinirea integrală a Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale", la elaborarea „Declarației internaționale pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială", la pregătirea „Deceniului de luptă ’ contra rasismului și discriminării rasiale", la adoptarea altor documente importante vizind eliminarea colonialismului, a dominației și asupririi încheiere de orice fel — arată ziarul indian. în
Orientări clarvăzătoare în dezvoltarea

multilaterală a economiei

strucții industriale, agricole șl social-cui turale a schimbat literalmente fata tării, toate zonele si toate localitățile cunoscînd elementele civilizației și progresului multilateral, semnele unei noi calități a vieții, atit pe plan material. cit si în plan spiritual.Sub titlul ,,Calea României că
tre prosperitate", săptămînalul britanic „OBSERVER" inserează mai multe articole și informații ce evidențiază dezvoltarea multilaterală a tării noastre. România — se menționează — si-a propus să devină o tară mediu dezvoltată, obiectiv ce urmează să fie atins pînă în anul 1990. Cei doi piloni pe care se bazează efortul de realizare a unul nou standard de viată sînt industria și agricultura. în ultimii 40 de ani, industria României a crescut intr-un ritm înalt, concomitent pu promvarea unei agriculturi intensive, la. nivelul întregii țări. Conducerea României — se arată — este preocupată ca toate laturile

vieții social-economice a țării să fie cuprinse în acest proces de ’ dezvoltare. De aceea, planurile de dezvoltare a industriei și agriculturii au fost concepute în mod unitar, ceea ce a condus la dezvoltarea ambelor ramuri de bază ale economiei în toate județele țării.Proiectele și planurile de modernizare a tonalităților au fost concepute în așa fel incit să fie protejate și păstrate cu grijă valorile • naționale culturale, etnice, istorice și religioase. Telul este de a se asigura tuturor locuitorilor țării dreptul și posibilitatea accesului la condiții de viață egale in mediul rural și în cel urban.Românii sint acum pe cale să realizeze următoarea etapă a strategiei de dezvoltare pentru care au optat, creînd condițiile pentru o nouă eră, de mai mare prosperitate — relevă „Observer", arătind, în continuare: în România se acordă prioritate modernizării, deosebit punîndu-se pe calității.Strategia dezvoltării naționale se bazează . varea progresului științific ca factor fundamental. în ultimii 20 de ani — se evidențiază — a crescut continuu numărul centrelor de în- vătămînt, al institutelor de cercetări științifice și centrelor de cercetare și producție agricolă. Drept rezultat, există o recunoaștere internațională a realizărilor românești în chimie, fizica laserilor, fizica atomică, genetică, aeronautică și în multe alte domenii.Investiții enorme s-au făcut în România pentru asigurarea învățămîntului gratuit de toate gradele. fondurile destinate acestui scop înregistrînd o importantă creștere — se subliniază in continuare.Una dintre investițiile de anvergură și care va asigura beneficii pe termen lung a fost Canalul Dunăre — Marea Neagră, care a înregistrat în 1988 o creștere semnificativă a traficului față de anul precedent, canalul fiind, totodată, foarte important pentru irigarea zonelor uscate din apropierea mării. Au început, de asemenea, lucrările la un alt canal, lung de peste 70 km, care va face legătura între orașul București și Dunăre, în sud, materializindu-se, în sfîrșit, visul de un secol de a se transforma capitala țării în port.România — o prezență permanentă pe piețele internaționale — participă intr-o măsură tot mai mare la activitățile economice internaționale, care astăzi joacă un rol important în dezvoltarea sa economică — se subliniază intr-un alt articol intitulat „Rolul crescind 
al României in schimburile econo
mice internaționale, apărut în „Observer".Relevînd dezvoltarea comerțului exterior al țării noastre, articolul arată că România este al treilea mare producător mondial de echipamente pentru industria petrolieră și deține locul doi în lume în privința exportului de asemenea instalații. Ea este, de asemenea, un important producător de oțel și produse metalurgice. Deși românii se mîndresc cu faptul că tot ceea ce s-a realizat îd țara lor este aproape în întregime rezultatul efortului propriu, nu au renunțat nici un moment la promovarea unei politici de dezvoltare a cooperării cu partenerii străini în multe domenii de activitate.în același număr din „Observer" se subliniază, de asemenea, realizările unor industrii de vîrf românești, potențialul turistic al țării noastre. Sînt inserate date și cifre privind România.

WINDHOEK 1 (Agerpres). — în Namibia, ziua de 1 aprilie a marcat intrarea oficială în vigoare a planului Națiunilor Unite de acordare a independenței, stipulat în Rezoluția 435 a Consiliului de Securitate. După decenii de stăpinire și jefuire a bogățiilor acestui teritoriu, trupele sud- africane au început să se concentreze în vederea retragerii, urmind ca, în momentul desfășurării alegerilor libere din noiembrie, în Namibia să nu se mai afle decît cel mult 1 500 de militari ai R.S.A.Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), cea mai largă mișcare de eliberare din teritoriu, și-a început activitatea preelectorală printr-un miting popular, după semnarea în ziua precedentă, cu forțele militare ale R.S.A., a unui acord de încetare a focului.în același timp, Grupul de asistență al O.N.U. pentru perioada de

tranziție (UNTAG), condus de Martti Ahtissaari, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U., și-a preluat funcția de supraveghere a procesului de decolonizare și pregătire a alegerilor de la 1 noiembrie a.c.LUANDA I (Agerpres). — în conformitate cu prevederile acordului semnat în decembrie anul trecut de Angola, Cuba și Africa de Sud, la sfîrșitul săptăminii a avut loc, în așezarea Ruacana, de la granița an- golezo-namibiană, încheierea schimbului de prizonieri de război între cele trei țări — relatează agenția. T.A.S.S. Această acțiune s-a desfășurat în ajunul începerii. Ia 1 aprilie, a punerii in aplicare a planului O.N.U. privind acordarea independenței Namibiei, potrivit prevederilor rezoluției 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U.

Apel al Consiliului de
Securitate privind încetarea 

ostilităților din LibanNAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. a cerut părților implicate în conflic- ’ tul intern din Liban să pună capăt ostilităților, să declare încetarea focului și să se abțină de la orice acțiune care ar putea agrava tensiunile.într-o declarație dată publicității de către președintele în exercițiu al consiliului, cei 15 membri ai acestui organism al O.N.U. iși exprimă preocuparea față de deteriorarea în ultima perioadă a situației din Liban, care a cauzat numeroase victime în rîndurile populației.un accent creștereaeconomiei pe promo-

Ample înnoiri edilitare, schimbări calitative

in

Promovînd o filozofie politică axată pe ideea unității organice a trecutului, prezentului și viitorului țării, pe încrederea nezdruncinată in voința și capacitatea de progres ale poporului, președintele Nicolae Ceausescu a întreprins o acțiune de profunzime în
vederea dezvoltării continue României — sublmtază ziarul „L'ORIENT LE JOUR" din Liban, în articolul 
mânesc".Prioritateacn*ă deNicolae Ceaușescu la rang de prin-

a
„Avint industrial ro-priorităților, ridi- președintele

Ca o consecință firească a dezvoltării și modernizării multilaterale, ce au dus la înnoirea înfățișării tuturor zonelor și localităților, la schimbări calitative profunde în modul de viață, de gîndire și acțiune ale întregului popor, România a devenit, într-o perioadă istorică relativ scurtă, o țară industrial- agrară, cu o industrie modernă, care acum realizează în numai trei zile și jumătate întreaga producție industrială din anul 1945, cu o agricultură în plin progres, a cărei producție a crescut de peste nouă ori în comparație cu același an de referință, cu realizări impresionante în toate celelalte sectoare ale economiei naționale, precum și în domeniile științei, învățămîntului și culturii — relevă, în articolul 
„România — succese semnificative 
in procesul de modernizare urbană 
și rurală", ziarul „EL DIA" din Mexic.Premisele salturilor cantitative șl cu deosebire calitative ale dezvoltării economico-sociale din România în ultimii ani au apărut o dată cu inițierea măsurilor privind noua amplasare pe teritoriul țării a forțelor de producție. Materializarea acestei concepții promovate de președintele Nicolae Ceaușescu, prin reorganizarea teritorial-admi- nistrativă a României, în urmă cu peste două decenii, a determinat crearea unui cadru propice, deosebit de rodnic pentru avintul dinamic, multilateral al tuturor județelor și localităților.Efectiv, in cursul celor peste 20 de ani care au trecut de la noua organizare teritorial-administrativă, pe întreg cuprinsul țării au fost construite mii de capacități de producție în industrie, agricultură și

de viațăin celelalte ramuri, au fost finalizate grandioase lucrări în care-șl găsește expresia geniul creator al poporului român. Dezvoltarea impetuoasă și modernizarea pe care au cunoscut-o forțele de producție au atras schimbări semnificative și în structura socială.întreg acest tablou al actualei realități românești confirmă pe deplin justețea și clarviziunea orientărilor strategice stabilite în urmă cu peste două decenii — arată în încheiere ziarul mexican.într-un articol consacrat, de asemenea, realităților românești, săp- tăminalul „TIMES INTERNATIONAL", din Nigeria, pune în evidență dezvoltarea rapidă pe plan politic, economic și social a tării noastre, subliniind că România a-, sigură drepturi egale la muncă, accesul la învățătură, știință și cultură tuturor . cetățenilor ei, fără deosebire de naționalitate, întregului popor. România are și aplică în viată o concepție care asigură o adevărată egalitate cetățenilor. In România sînt garantate condițiile de muncă și de viață, dreptul la educație și dreptul la cultură.Drepturile tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, se reflectă și în viața politică și socială a României. în componența organelor de conducere ale Partidului Comunist Român și statului, a organelor locale ale puterii și administrației de stat...Times International" subliniază în încheiere că România urmărește permanent și cu rigurozitate înfăptuirea politicii privind realizarea drepturi’or omului, ca și susținerea și aplicarea principiilor Actului final de la Helsinki. (Agerpres) /

ILE DE PRESA
e scurt

CONVORBIRI CHINO—MON-• GOLE. Președintele R. P. Chineze, Yang Shangkun, l-a primit la Beijing pe Țerenpiliin Gombosuren, I ministrul afacerilor externe al R. P. Mongole, aflat în vizită ofi- Icială în capitala chineză. Convorbirile s-au referit în principal la relațiile dintre cele două țări — relatează agenția China Nouă.NOII căpitani regenți din SAN MARINO AU DEPUS JURA- IMlNTUL. în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la San Marino, Mauro Fiorini, reprezentant al (Partidului Comunist Sanmarinez, și Marino Vanietti, reprezentant al Partidului Democrat Creștin, au depus jurămintul în calitate de că- Ipitani regenți ai Republicii San Marino. Conducerea statului san- Imarinez este asigurată de cîte doi căpitani regenți, care. își exercită mandatul pe o perioadă de șase , luni.

ÎNTREVEDERE FRANCO-AL- BANEZA. In cursul vizitei efectuate în Franța, ministrul afacerilor externe al R.P.S. Albania, Reis Malile, a avut o întrevedere cu primul-ministru francez, Michel Rocard, în cadrul căreia au fost abordate aspecte ale relațiilor dintre cele două țări.ACORD EGIPTEANO—SAUDIT. între Egipt și Arabia Saudită a fost semnat un acord privind înființarea unei Comisii comune însărcinate cu consultări privind coordonarea în probleme de interes bilateral in domeniile economic. comercial, cultural, științific. Documentul a fost ratificat cu prilejul vizitei la Cairo a regelui Fahd al Arabici Saudite.ÎNTRUNIRE A „GRUPULUI CELOR 24“ AL TARILOR ÎN CURS DE DEZVOLTARE. întrunirea desfășurată la Washington in perspectiva apropiatei sesiuni semianua-

le a Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale are ca . teme principale criza datoriilor externe, situația economiei mondiale, 1 diversele propuneri avansate pentru rezolvarea acestor probleme. Parii cipanții analizează aceste pro- Ipuneri și vor încerca să adopte o atitudine comună a țărilor in curs | de dezvoltare.CONGRESUL PARTIDULUI SOCIALIST DE STINGĂ DIN NORVEGIA și-a început lucrările in Iorașul Skien. Delegații dezbat probleme privind elaborarea strategiei Igenerale a partidului pentru ur- |mătorii patru ani, căile de sporire a influenței acestuia asupra mase- i lor și de întărire a poziției sale în parlament 1/ INFLAȚIA ÎN IUGOSLAVIA. I Institutul federal de statistică din Belgrad — citat de agenția Taniug — a anunțat că, în luna martie, . prețurile cu amănuntul au crescut în Iugoslavia cu 397,5 la sută, față de aceeași lună a anului trecut. Creșterile cele mai mari s-au în- I registrat la produsele alimentare | (412 la sută) și la produsele industriale (400 la sută). Potrivit stalis- i ticilor, costul vieții a crescut, in perioada martie 1988 — martie 1989, 'cu 368,1 la sută.
Azi, alegeri 
în TunisiaTUNIS 1 (Agerpres). — în Tunisia s-a încheiat campania pentru alegerile prezidențiale și legislative, ce au loc azi. Intr-o cuvîntare ținută la Tunis, președintele țării, Zine El Abidine Ben-Ali, care este candidat unic în scrutinul prezidențial potrivit acordului realizat între partidele politice tunisiene, a subliniat că Adunarea Constituțională Democratică (partidul de guvernămînt) reprezintă forța politică de promovare și impulsionare a dezvoltării social-economi- • ce a Tunisiei.

Pregătiri în vederea 
negocierilor 

ministeriale dintre Iran 
și IrakNAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). — Jan Eliasson, reprezentant special al secretarului general al O.N.U. pentru negocierile Iran—Irak, și-a încheiat simbătă. la New York, consultările avute timp de două zile cu delegația irakiană, în scopul pregătirii negocierilor la nivel ministerial. de luna aceasta, dintre Iran și Irak,Consultările similare cu partea iraniană vor avea loc joi și vineri, delegația Iranului urmînd a fi condusă de adjunctul ministrului de externe, Mohamed Hussein Luwasani.Printr-o scrisoare adresată secretarului general al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, misiunea permanentă a Iranului la Națiunile Unite a informat că guvernul iranian a hotărit, în mod unilateral, să elibereze 70 de prizonieri de război irakieni bolnavi.

înțelegeri pe linia 
instaurării păcii 

în America CentralăSAN JOSE 1 (Agerpres). — La San Jose au luat sfîrșit lucrările reuniunii miniștrilor de externe centro- americani, consacrate continuării procesului de pace în America Centrală. Participanții au adoptat un comunicat final. în care. în esență, se pronunță pentru demobilizarea forțelor „contras" din Honduras, pe baza unui plan comun, care va fi prezentat șefilor de stat din regiune. în cadrul conferinței la nivel înalt din iunie, din Honduras. S-a hotărit crearea unei comisii centroamericane specializate. care. în cursul unei reuniuni programate să se desfășoare în zilele de 13 și 14 aprilie, la Ciudad de Guatemala. va elabora detaliile planului comun menționatTotodată, s-a hotărît crearea unei comisii centroamericane pentru dezvoltare și mediul înconjurător, care se va reuni, luna aceasta. în Guatemala.

bursăTrista
a „pieselor

La rubrica de mică publicitate a 
unui săptămânal latino-american 
apărea pe la începutul anilor ’80 
un anunț prin care o femeie, Zinda 
Tolentino, oferea spre vinzare un— 
rinichi. Intervievată de reporterii 
televiziunii, „donatoarea" a afirmat 
pur și simplu că „are mare nevoie 
de bani". „Soluția" disperată a gă
sit imediat imitatori. In săptămi- 
nile ce au urmat, paginile ziarelor 
au fost invadate de miile de ofer
te similare ale unor oameni îm
pinși la un asemenea gest de sără
cia in care se zbateau. O învăță
toare oferea un rinichi sau un ochi 
pentru a-și putea face rost de 
locuință, altcineva — pentru a-și 
putea plăti impozitele, o munci
toare agricolă cerea pe rinichiul 
ei o bucățică de pămint. Un șomer 
dorea să plătească pe această cale 
restanțele la chirie și taxele de 
studii pentru fiul său. „Lumea zice 
că sint nebun — declara el — și 
intr-adevăr simt că înnebunesc 
pentru că fiul meu nu are posibi
litatea să învețe".

De situația tragică a acestor 
nefericiți s-au grăbit să profite 
clinicile particulare din unele țări 
occidentale. Astfel, unei fetițe de 
14 ani, din Haiti, i s-au oferit 20 
dp dolari pentru a participa la „un 
program de cercetări". A fost ador
mită. și cînd s-a trezit nu mai 
avea decit un rinichi ; celălalt fu
sese „vindut" in Statele Unita cu 
nu mai puțin de 13 000 dolari. Alți 
doi tineri haitieni, Francois și 
Allie, doreau să emigreze în Ca
nada, dar nu aveau bani, așa că au 
acceptat să „doneze" cite un rinichi 
contra unei sume fabuloase pen
tru ei : 17 000 dolari. In loc de 
Montreal, au fost insă îmbarcați 
spre Miami, unde, o dată ajunși, au 
fost conduși noaptea într-o clinică 
misterioasă. Unuia i s-a făcut fri
că și a reușit să scape ; celălalt a 
fost insă operat și apoi aruncat pe 
drumuri, fără a primi nici bani, 
nici acte I în momentul in care se 
pregătea să se adreseze poliției, a 
fost lovit ca „din întâmplare" de 
un automobil, decedind pe loc.

Aceste cazuri sint departe de a fi 
singulare. O revistă de mare tiraj 
(„Jeune Afrique") dezvăluie exis
tența unei veritabile filiere consti
tuite din medici veroși. care au 
trădat jurămintul lui Hipocrate, șl 
traficanți, lipsiți de scrupule, filie
ră ale cărei tentacule se întind 
pină la Miami sau Montreal, cit 
și in alte părți. Sinistrul trafic 
ia amploare. Organele umane va
lorează cit greutatea lor în aur. 
Un corp uman „vindut" bucată cu 
bucată poate aduce un oarecare 
ciștig „proprietarului", dacă acesta 
are noroc, dar intermediarilor le 
aduce cu siguranță sume considera
bile. „Primitorii" din țările bogate 
au nevoie de organe, „donatorii" 
din zonele sărace ale lumii au ne-

de schimb"
voie de bani, iar cunoștințele ști
ințifice necesare există. Iată pre
misele celui mai macabru din toa
te traficurile ce au existat vreo
dată — traficul cu părți ale orga
nismului uman.

Un ziar american bine cunoscut, 
„Christian Science Monitor", dez
văluia un fapt aproape incredibil, 
și anume că in Statele Unite se 
„importă" din America Latină nou- 
născuți pentru a li se preleva dife
rite organe. Studiind această pro
blemă, un grup de experți norve
gieni a întocmit un raport în care 
se apreciază că traficanta din 
S.U.A. ce se dedică acestui co
merț oribil obțin anual profi
turi ce depășesc 5 miliarde dolari, 
în 1988, la Assuncion (Paraguay), 
poliția a descoperit intr-un orfeli
nat șapte sugari, intre ,6 și 9 luni, 
pregătiți pentru a fi expediați in 
Statele Unite ; în urma anchetei 
deschise s-a constatat că acești 
copii urmau să fie folosiți ca „do
natori" — evident involuntari — în 
S.U.A., „prețul" pentru fiecare ri- 
dicindu-se la 15 000 dolari. Odioșii 
traficanți și-au extins zona de ac
țiune și in alte părți ale lumii. 
Nu de mult, într-un hotel dintr-o 
capitală sud-est asiatică au fost 
găsiți 22 de sugari, în virstă intre 
3 săptămâni și 6 luni, ce urmau să 
fie transportați tot spre S.U.A., 
pentru a fi folosiți ca „piese de 
schimb". „Afacerea" era dirijată de 
un cunoscut șef de bandă, speciali
zat in tranzacții dubioase.

Ce poate exprima mai bine si
tuația disperată în care se zbat 
populații întregi de oameni din lu
mea a treia, decit tragedia celor 
care, pentru a supraviețui, ajung 
să se vindă pe sine sau să-și 
vîndă copiii, piesă cu piesă ? $i 
mai ales, cit de inumană poate fi 
societatea care exploatează in acest 
mod barbar mizeria și deznădejdea 
cumplită ale celor ce-și sacrifică 
astfel sănătatea, își periclitează 
chiar viața !

într-un interviu recent, Michel 
Bonnet, membru al secretariatului 
organizației neguvernamentale a 
O.N.U. „Apărarea copiilor", abor- 
dînd problema traficului de organe 
umane destinate transplanturilor, 
a declarat că la sediul de la Ge
neva . al Națiunilor Unite a fost 
înaintat un raport referitor la 
această problemă. Concluzia ? Pînă 
nu vor fi luate măsuri eficiente 
pentru a stârpi acest comerț sinis
tru, pină nu vor fi eliminate con
dițiile profunde care îl facilitează, 
traficul de organe umane va con
tinua, punînd Și mai mult în lumi
nă, ca un necruțător act de acu
zare, gravele nedreptăți generate 
do o lume unde bogăția cea mai 
sfidătoare coexistă cu un imens 
ocean al suferințelor.

Adriana VELA
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