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ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN INTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI]

A intrat in tradiție ca ziua de 1 Mai să fie cinstită de oamenii muncii din țara noastră prin însufleți- toare fapte de muncă, printr-o puternică angajare patriotică, pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a țării. Așa cum se știe, anul acesta se împlinesc 50 de ani de la marea demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, cu ample și profunde semnificații naționale și internaționale, în organizarea și desfășurarea căreia tovorășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au avut un rol determinant.Tradițiilor eroice ale luptei revoluționare, pregnant evidențiate in fiecare zi de 1 Mai, li se adaugă as

tăzi, prin munca entuziastă a întregului popor, noi și luminoase pagini, muncitorii, țăranii, intelectualii, toți oamenii muncii din țara noastră asigurlnd, prin puterea creatoare a minții și brațelor lor, dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție, sporirea continuă a avuției naționale. Prezentăm și în ziarul de astăzi cîteva fapte ale hărniciei muncitorești care exprimă hotărirea cu care acționează oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării pentru realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor economice, contribuind pe această cale la înflorirea și prosperitatea patriei socialiste.
IALOMIȚA : Realizări 

ale petroliștilorIn cinstea zilei de 1 Mai, petroliștii ialomițeni din cadrul brigăzii de producție Grindu au reușit să recupereze toate restanțele înregistrate în lunile ianuarie și februarie, la țiței, și să obțină, peste prevederile de plan, 2,2 milioane mc gaze naturale. Pentru realizarea ritmului la extracția de țiței, la nivelul planului, este urmărit cu rigurozitate programul de măsuri stabilit in vederea exploatării întregului parc de sonde, în condiții optime de productivitate, și scurtării termenelor de punere în funcțiune la-sondele noi. Petroliștii de aici s-au angajat ca la una din sonde probele de producție cu instalația de foraj să le realizeze cu 15 zile mai devreme față de grafic, iar la altă sondă, reparațiile să fie finalizate in devans cu o săptămînă. (Mihai Vișoiu).
CRAIOVA : Tractoare 

livrate in devans 
la export„Producția pentru export — cartea noastră de vizită", iată cuvintul de ordine sub semnul căruia se desfășoară întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai la întreprinderea de Tractoare și Mașini Agricole din Craiova. In perioadă ce a trecut din acest an au fost livrate la export, în devans față de termenele contractuale la zi, un număr -de 59 tractoare multifuncționale. cu încărcător hidraulic TIH-445, precum și echipamente și piese 'de schimb aferente. In aceste zile se fac ultimele pregătiri la un nou lot de 10 tractoare UIH-445 ce urmează să fie expediate partenerilor de peste hotare. (Nicolae Băbălău).

Faptele muncii de fiecare ziPrimăvară frumoasă, primăvară a muncii...în marele rotund al țării, oamenii Harghitei, ținutul de unde pleacă spre cimpiile mănoase, udin- du-le. Oltul, și Mureșul, și Tirnavele, ca și cei din Dolj sau Botoșani, din Tulcea sau Bihor, descifrează semnele bune ale a- nului în munca lor zilnică, in bilanțul pe care și-1 fac periodic pentru a ști care trebuie să fie și cit trebuie să măsoare următorul pas. în agricultură poate măsura o campanie, in industrie poate cuprinde un trimestru. Dar poate fi cit un girid sau cit o idee. „Am lucrat in așa fel în primăvara aceasta, incit sîntem siguri că, in toamnă, vom obține producții maxime la cartofi"— afirmă Fodor Iosif, in- giner-șef la Cooperativa A- gricolă de Producție din Tușnad ; „Vrem ca numărul solelor de pe care să recoltăm 10 500 kg știuleți porumb la hectar, cit am obținut pe unele parcele in anul trecut, să fie mult mai mare ; vrem, de asemenea, să ajungem să recoltăm chiar și 100 tone sfeclă furajeră la hectar"— ne spune Mihai Andrei Mure.șan, șef de fermă la Cooperativa Agricolă Secu- ieni : in timp ce colegul lui, inginerul Miklos Zol- tan, de la Sînmartin, are siguranța că va depăși recordul propriei unități la sfecla de zahăr — 60,5 tone la hectar.Primăvară frumoasă, primăvară a muncii... ■

La încheierea primului trimestru al anului, colectivul de muncă al întreprinderii de Matrițe și Piese din Fontă din municipiul Odorhei a raportat realizarea unei producții- marfă suplimentare de 11 milioane lei. Tot aici, după cum aflăm de la tovarășul Lukacs Ladislau, secretarul comitetului de partid, în cadrul programului de modernizare a producției s-a asimilat tehnologia de turnare de precizie, in timp ce la turnătoria întreprinderii Mecanice din Gheor- gheni. s-a pus în funcțiune o nouă linie automată de turnare.Primăvară frumoasă, primăvară a muncii...Oamenii Harghitei, la fel ca toți oamenii din rotundul cuprins al țării, puternic mobilizați de îndemnurile și chemările a- dresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sînt ferm hotărîți să facă din 1989 anul celor măi bune rezultate în toate domeniile de activitate. Q hotărire firească ce decurge din însuși statutul lor de oameni ai muncii liberi, deplin stăpini pe roadele muncii lor. Ei în- timpină, asemenea întregului nostru popor, cu noi și exemplare fapte de muncă sărbătorirea zilei de 1 Mai, aniversarea a 50 de ani de la marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică de la 1 . Mai 1939 și a 100 de ani de la proclamarea zilei de 1 Mai

ca zi a solidarității internaționale a celor ce muncesc, precum și cea de-a 45-a aniversare a eliberării patriei și cel de-al XIV-lea Congres al partidului. „Acestor mărețe e- venimente din viața partidului și poporului nostru le dedicăm munca noastră, pe care o dorim mai spornică, mai bogată în rezultate" — ne spunea, la gura minei Fagu Cetății, din Bălan, minerul-șef de brigadă Petru Ruptașu, alături de care se aflau și mi- nerii-șefi de brigadă Anton Dăncuță și loan Lazar. Să precizăm că, in luna martie, s-a împlinit unul dintre angajamentele minerilor de aici lțiate in cinstea marilor evenimente politice ale anului, și a- nume finalizarea modernizării unui nou abataj prin coborirea in subteran a unor utilaje de mare productivitate. Efectul ni-1 a- rată șeful acestui sector specializat, inginerul Nicolae Bubui : „Producția de minereu extras a crescut de peste trei ori la fiecare din abatajele modernizate;.Primăvară frumoasă, primăvară a muncii...Pe firul Oltului în jos, la circa 30 km de Bălan, se ridică falnică și reînnoită din temelii localitatea de reședință a Harghitei — municipiul Miercu- rea-Ciue. Anii de după Congresul al IX-lea au a- dus modificări de esență in înfățișarea sa edilitară, au produs profunde muta

ții calitative in viața locuitorilor săi. S-au construit, din fondurile statului. peste 13 000 apartamente și importante obiective social-culturale. Cu nedisimulată mindrie, sute și sute de localnici demonstrează prin fapte că sint și talentați constructori de mașini. Intr-adevăr, tractoarele produse la Miercurea-Ciuc au cucerit importante piețe pe toate continentele. In aceste zile, noi loturi sint pregătite pentru export, tractoarele făurite aici fiind preferate datorită caracteristicilor tehnico-funcțio- nale mereu îmbunătățite, preocupării materializate cu tot mai’ mult succes de a le face mai ușoare, mai fiabile.In imediata vecinătate a acestei importante unități industriale a municipiului se află trei mari întreprinderi ale industriei ușoare — expresivă dovadă a grijii partidului și statului pentru ridicarea condiției sociale a femeilor din Harghita. La intreprin- derea de tricotaje o intil- nim dp boarea Mgria Antal — ani la rind evidențiată în întrecerea socialistă. „Producția noastră este destinată in procent de peste 85 la sută exportului. In acest ah ne-am angajat să realizăm produse mai complexe, cu aplicații și broderii, în combinații coloristice mai deosebite. In primul trimestru
(Continuare in pag. a V-a)

INTENSIFICAREA LA MAXIMUM A TUTUROR
LUCRĂRILOR AGRICOLE

GIURGIU: Activitate intensă, bine organizată 
pentru încheierea insămințărilorOrganizîndu-și în mod exemplar munca, mobilizind mai eficient mijloacele mecanice și umane disponibile, lucrătorii din agricultura județului Giurgiu, îndrumați și sprijiniți permanent de organele și organizațiile de partid, au reușit să intensifice în aceste zile la maximum ritmul insămințărilor. Astfel, în consiliile unice Frățești, Ghimpați, Hotarele, Vedea și Pu- tineiu există condiții ca această importantă lucrare să se încheie la data de 8 aprilie, cu două zile mai devreme decît termenul stabilit prin programul actualei campanii agricole. Acest succes se datorează faptului că in toate unitățile agricole de stat și cooperatiste din consiliile agroindustriale menționate s-au depus eforturi constante in vederea asigurării din timp a unui larg front de lucru pentru semănători, peste tot lucrîn- du-se in schimburi prelungite. Prezența in cimp, pe parcursul întregului program de activitate, a specialiștilor și a mecanicilor care asigură asistența tehnică a dus atit Ia respectarea, încă de la semănat, a densităților prevăzute.

cit și la folosirea cu maximă eficiență a utilajelor din dotare, prin remedierea operativă a defecțiunilor apărute la tractoare și semănă- ' tori.Deoarece în această campanie agricolă au fost repartizați să lucreze atit la pregătirea terenului, cit și la-semănat numai mecanizatori bine pregătiți profesional și cu o bogată experiență, iar specialiștii au urmărit cu maximă responsabilitate efectuarea tuturor lucrărilor din cimp. există garanții că lucrările au o calitate ireproșabilă.Demn de remarcat este și faptul că alte numeroase unități agricole din celelalte consilii unice agroindustriale din județ au intrat de acum în faza de finalizare a lucrărilor de semănat, ayind și ele posibilitatea să încheie semănatul mai devreme. Pornind mai ales de la aceste realizări, comandamentul județean pentru agricultură a ajuns la concluzia că există toate condițiile și trebuie acționat prin toate mijloacele posibile pentru ca
(Continuare în pag. a IlI-a)

CĂLĂRAȘI

Și însămînțările, dar șiTn unitățile agricole din județul Călărași, ritmul insămințărilor culturilor de primăvară a crescut mult în intensitate. Dovadă sint rezultatele care, in seara zilei de 5 aprilie, reprezentau 66 la sută din totalul suprafețelor, la unele culturi realizările fiind mult mai substanțiale, ca de pildă soia, care a fost semănată pe mai bine de 80 la sută din suprafața planificată. La porumb insă, realizările se cifrează numai la 46 la sută și aceasta din cauza unei oarecare prudente ce se manifestă la unii specialiști, îndeosebi în unitățile agricole situate în lunca Dunării. „Semănatul in sine, ne precizează tovarășul Nicolae Zainea, secretar al comitetului județean de partid, nu constituie o problemă. Avem forța necesară, bine organizată, pentru a încheia însămînțările culturilor de primăvară la termenul

stabilit. Problema care ne preocupă in cel mai înalt grad acum este demararea campaniei de irigații, domeniu in care avem de rezolvat încă multe aspecte pentru ca activitatea să se poată desfășura la nivelul cerut". Asupra acestor aspecte, la care se referă secretarul comitetului județean de partid, vom reveni.Pe un traseu ce a cuprins mai multe unități agricole, de la Belciu- gatele și pină la Dunăre, am avut prilejul să consemnăm multe fapte de muncă privind modul responsabil în care se acționează pentru obținerea de recolte sporite în acest an.înainte de toate, calitatea lucrărilorDe la primele ore ale dimineții, pretutindeni observăm în plină

SARCINI PRIORITARE
• Printr-o temeinică organizare a muncii și fo

losirea la întreaga capacitate a utilajelor 
agricole, să se realizeze o viteză zilnică la 
semănat de cel puțin 400 000 hectare, astfel 
încît însămînțările să se încheie cît mai 
repede !

• Grăbind semănatul, cadrele de conducere și 
specialiștii din unitățile agricole au datoria 
să asigure efectuarea unor lucrări de cea 
mai bună calitate.

• Irigarea culturilor peste tot unde este posibil 
să se efectueze în conformitate cu progra
mele stabilite, creîndu-se condiții bune de 
dezvoltare a culturilor.

• Folosind din plin mijloacele mecanice și 
timpul bun de lucru, însămînțările de primă
vară pot fi încheiate la termenul stabilit.

irigațiile Iactivitate formații compacte de tractoare care lucrează la pregătirea terenului și la semănat. In această privință, Cooperativa Agricolă de Producție din Dor Mărunt prezintă o experiență valoroasă ce este urmată de tot mai multe unități agricole. Aici, anul trecut, s-au obținut în medie la hectar 9 040 kg orz, 8 561 kg griu, peste 25 500 kg porumb știuleți, peste 89 000 tone sfeclă de zahăr. „Sînt producții mari, dar care nu se situează încă la nivelul posibilităților de care dispunem — ne arată tovarășul Dan Oprișan, inginer-șef al cooperativei. Pentru acest an, am introdus cîteva noutăți tehnologice, mai ales in ce privește aplicarea în mai multe etape a îngrășămintelor chimice, în timpul vegetației. Ceea ce. in mod sigur, va permite depășirea nivelului producțiilor din anul trecut". Președintele cooperativei agricole. Eroul Mun

cii Socialiste Constantin Popa, a- daugă însă un amendament la certitudinea inginerului-șef : „De cinci zile trebuia să irigăm culturile de păioase. legumele și furajele, dar nu am primit încă apă". Reținem acest aspect care, după cum vom vedea, l-am constatat mai peste tot in raidul nostru.întreprinderea Agricolă de Stat Jegălia. unitate distinsă de două ori cu titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare", pentru culturile de griu și floarea-soarelui. Directorul unității, tovarășul Aurel Stănescu. ne spune : „Producția se hotărăște acum, la semănat. De aceea ne grăbim... încet. Nu ca să folosesc o figură de stil, ci pentru a accentua grija deosebită ce o acordăm calității." In cimp ne-am convins că, intr-adevăr, directorul nu folosea o figură de: stil, ci era chiar realitatea. Nu se putea reproșa nimic din punct de vedere al respectării fiecărei verigi din tehnologia semănatului. Și aici însă observăm aripile de ploaie aflate însă în așteptare. O aștep-
(Continuare în pag. a III-a)

In climatul de puternică mobilizare a potențialului de muncă și creație al națiunii noastre pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, in organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, in adunările generale ale oamenilor muncii, în celelalte forme ale sistemului democrației noastre muncitorești-revoluționare au avut și au lpc, in lumina tezelor, orientărilor și indicațiilor cuprinse in magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu prezentată marelui forum democratic în noiembrie anul trecut, ample dezbateri consacrate perfecționării activității din toate compartimentele societății noastre. Un moment important în succesiunea acestor dezbateri l-au marcat plenarele comitetelor județene de partid cu activul. După exemplul lucrărilor marelui forum democratic, care, așa cum a subliniat secretarul general al partidului, au reprezentat expresia unității dialectice dintre conducerea partidului și organele de stat, organismele democratice și organizațiile de masă, sintetizind. într-o formă nouă, rolul conducător al partidului in toate sectoarele, in întreaga noastră societate, dezbaterile din cadrul acestor plenare — unde, alături de membrii comitetelor județene de partid, au luat parte conducători ai organizațiilor de masă și obștești, factori de răspundere din întreprinderi industriale, unități agricole, instituții social-culturale — s-au desfășurat intr-un spirit de înaltă responsabilitate, de analiză critică și autocritică a rezultatelor obținute, adoptindu-se măsurile ce s-au impus pentru înlăturarea, lipsurilor semnalate, ceea ce a constituit o manifestare viguroasă a democrației de partid, a democrației muncitorești- revoluționare. Concludente dovezi ale afirmării democrației muncitorești-revoluționare le-a oferit, in primele luni ale acestui an, și nivelul ridicat al dezbaterilor prilejuite de adunările generale ale oamenilor

muncii dintr-un mare număr de unități economice și sociale, precum cele de la întreprinderea „23 August" din București, întreprinderea de Vagoane Arad, întreprinderea „1 Mal" din Ploiești și. multe altele, adunări in care participanții au chibzuit împreună cum să folosească mai bine, cu eficiență sporită, spiritul de organizare și inițiativă al oamenilor, mijloacele materiale și financiare încredințate de societate.Toate acestea ilustrează cu pregnanță preocuparea statornică a conducerii partidului de lărgire, perfec
DEMOCRAȚIA INTERNĂ DE PARTID 
-parte inseparabilă a democrației 

muncitorești-revoluționare
ționare și adincire a democrației muncitorești-revoluționare, o trăsătură fundamentală a strategiei de dezvoltare a societății românești. Și la recenta Consfătuire de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R., ea însăși o concretizare edificatoare a democrației noastre socialiste, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia necesitatea de a se acționa „pentru perfecționarea continuă a cadrului democrației muncitorești de participare la conducerea tuturor sectoarelor a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor". Datorăm, de altfel, concepției novatoare a secretarului general al partidului faptul că, in perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., a fost creat și s-a perfecționat un puternic sistem unitar de conducere de către popor a vieții economice și sociale, constituit la nivel național, cit și la acela al uni- tăților economico-sociale și terito-

rial-administrative, din organisme larg reprezentative.La temelia acestui original șl impresionant edificiu se află activitatea politică laborioasă a Partidului Comunist Român de unire și concentrare a energiilor tuturor oamenilor muncii spre infăptuirea neabătută a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Prin rolul și funcțiile multiple pe care le îndeplinește — de organizare, convingere și mobilizare — partidul se afirmă tot mai puternic ca forță politică conducătoare și dinamizatoare a națiunii, asigurînd funcționarea armonioasă a tuturor sectoarelor, cît și orientarea generală a activității Întregului popor. în strălucita Expunere prezentată marelui forum democratic și. mai recent. în cuvîn- tarea la Consfătuirea de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceaușescu. printre alte importante abordări ale problematicii perfecționării activității economico- sociale. a formulat teze și idei de o deosebită valoare teoretică și. practică pentru dezvoltarea in continuare a democrației muncitorești-revoluționare.Este de remarcat în acest sens viziunea integratoare potrivit căreia democrația internă de partid reprezintă parte inseparabilă a democrației muncitorești-revoluționare. Astfel este stabilită o strinsă corelație și condiționare reciprocă intre dezvoltarea democrației in societatea socialistă și funcționarea partidului ca forță democratică autentică. De aici rezultă și necesitatea de a se acționa cu toată hotărirea pentru creșterea răspunderii și rolului organelor și organizațiilor de partid în toate sectoarele de activitate, pentru perfecționarea permanentă a stilului și metodelor democratice de muncă. Ca urmare, organele și organizațiile de partid au datoria să asigure în mod real și eficient, potrivit preve-
(Continuare în pag. a V-a)

Procesul de înnoire și modernizare a cuprins, practic, toate localitățile țării. Bătrînul lași a întinerit, așa cum se vede și din imaginea de mai sus, datorită ritmului înalt al construcțiilor de locuințeFoto : S. Cristian
O măreață, istorică înfăptuire 

a poporului, pentru poporLOCUINȚE NOI MODERNEPentru oricare persoană, pentru oricare familie locuința reprezintă una dintre condițiile de bază ale existenței. Cum ar putea un om să muncească bine, să dăruie societății ce are mai valoros — capacitatea sa de creație, competența — dacă mi ar fi scutit de grija asigurării unui loc decent unde, după orele de efort, să-și găsească relaxarea. odihna ? Ar fi oare de conceput familia fără un cămin în care copiii să se bucure de spațiu pentru joacă și învățătură, în care părinții să aibă la înde- mînă tot ce este necesar unui trai armonios ? Desigur — nu. Este semnificativ. în acest sens, faptul că Organizația’ Națiunilor Unite a declarat anul 1987 „Anul internațional al locuințelor pentru cei fără adăpost", numărul acestora fiind imens. Se estima, atunci, că un sfert din populația globului, deci mai mult de un miliard de ființe umane, nu beneficiază de acest drept esențial — un acoperiș deasupra capului. Deși opinia publică a fost sensibilizată asupra acestui fenomen, ce afectează grav demnitatea omului, penuria de locuințe continuă să existe și să ia proporții în multe țări ale lumii capitaliste, corelată strîns cu lipsa mijloacelor bănești — consecință firească a creșterii șomajului —. ceea ce nu permite închirierea unei case de către milioane și milioane de familii, silite să recurgă Ia cele mai bizare improvizații sau să doarmă sub cerul liber.

Este o realitate crudă, pe care mijloacele de informare in masă nu încetează să o pună în fața guvernelor, a organizațiilor internaționale pentru a determina măsurile de rigoare. în mesajul său de încheiere a „Anului internațional al locuințelor pentru cei fără adăpost", secretarul general al
• România se situează pe unul din primele 

locuri din lame în ce privește ritmul și volumul con
strucțiilor de locuințe, ceea ce va duce, în scurtă vre
me, la rezolvarea definitivă a problemei locuințelor

© In prezent, 82 la sută din cetățenii țării locu- • 
iese în case noi

• Două treimi din populația municipiilor și ora
șelor locuiește în apartamente construite după Con
gresul al XI-lea al partidului

© La sate s-au construit peste 2,2 milioane de 
case, din fondurile cetățenilor, și peste 110 000 apar
tamente, din fondurile statului, pentru specialiști

• Și în actualul cincinal ritmul construcțiilor de 
locuințe se menține ridicat: 750 000 de apartamente

O.N.U., subliniind că aceste fenomene sociale sînt dintre cele mai îngrijorătoare ale epocii în care trăim, reprezintă o problemă vitală pentru omenire, arăta că accesul la o locuință convenabilă este un drept fundamental al omului. Un drept de care mai bine de un miliard de locuitori ai planetei sînt lipsiți, ca o consecință a politicii sociale â multor guverne, a indiferenței societății bazate pe profit față de cei care nu pot dispune de o locuință corespunzătoare pentru ei și familiile lor.Aceste realități pun și mai puternic în relief politica justă, profund

umanistă a Partidului Comunist Român de asigurare a condițiilor materiale pentru ca de acest drept fundamental să se bucure toți cetățenii patriei, oriunde ar locui, la oraș sau la sat. Și la noi, sub vechea orîn- duire, accesul la o locuință confortabilă era doar uiț vis pentru majoritatea populației. Și la noi oamenii au trăit în case insalubre, lipsite de cele mai elementare dotări. Cei mai virstnici își a- mintesc, desigur, de nesiguranța unui domiciliu, de dramatica încercare de a găsi un proprietar mai omenos.Dacă aceste realități au rămas in albumele prăfuite ale trecutului, dacă astăzi ele ni se par de neconceput. aceasta se datorește aplicării consecvente a politicii partidului și statului nostru socialist care, încă de la început, au făcut totul pentru ștergerea a- cestei umilitoare inegalități între oameni. Chiar în primii ani de după actul istoric de la 23 August 1944, cînd economia țării era secătuită de război, iar mijloacele financiare erau insuficiente, au fost ridicate, în cîteva centre muncitorești, blocuri de locuințe. Un vechi ilegalist din Reșița povestea că a simțit nevoia să atingă și să mingîie zidurile primelor blocuri cu apartamente pentru oțelari, ca să se convingă că ele nu sînt doar un vis. Cu fiecare an, cu fiecare cincinal au fost înlăturate urmele distrugerilor provocate de război, s-au micșo-
(Continuare in pag. a Il-a)
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ÎNFĂPTUIREA programelor de modernizare 
PREOCUPARE PERMANENTĂ

PLEDOARIE PENTRU O CÎT MAI BUNA CUNOAȘTERE A REALITĂȚII. Sfirșitul trimestrului I al acestui an a coincis la Pitești cu o amplă acțiune de îndrumare și control. Despre ce este vorba aflăm de la tovarășul Gheorghe Călin, secretarul cu probleme economice al comitetului municipal de partid :— La Consfătuirea de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R., de la începutul lunii martie, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, arăta că nu există, în momentul de față, problemă mai importantă pentru economia românească decit perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție. Orientare cu mari implicații în ecuația eficientei eco- nomlpe, a promovării progresului in toate ramurile de creație materială. Acțiunea de îndrumare și ■ control amintită se înscrie în mod firesc in- preocupările Comitetului Municipal de Partid Pitești, care își duce la îndeplinire astfel propriile hotăriri, sarcinile și indicațiile primite.Doar un singur „stop-cadru“ pe axul acestor preocupări : intr-o plenară anterioară a comitetului municipal de partid s-au analizat in profunzime problemele modernizării. A reieșit cu acest prilej că aplicarea unui număr de 233 măsuri din programele de modernizare asigură in timp, in economia municipiului, o eficientă economică antecalculată de 600 milioane lei la productia-marfă, reducerea cheltuielilor de producție cu 235 milioane lei ș.a. Dincolo de datele de sinteză se află efortul concret al oamenilor — muncitori cu înaltă calificare, maiștri, specialiști, cercetători. Se află activitatea politico-organizatori- că laborioasă a organelor și organizațiilor de partid, pentru antrenarea tuturor acestor forte în rezolvarea competentă a problematicii complexe a modernizării. Dezbaterile din plenara amintită a comitetului municipal de partid au scos in relief si unele neajunsuri. Mai intîi și intii că nu s-a acționat cu hotărire, peste tot, pentru îndeplinirea întocmai a principalelor obiective din programele de modernizare. Stare de lucruri cu atit mai criticată în dezbateri cu cît nu puține din obiectivele restante erau în măsură să-si afirme un aport substantial in efortul de creștere a eficienței economice. De aici si consecința : rezultatele bune obținute pe linia modernizării nu au reușit să compenseze influenta negativă a unor factori legați de dificultățile în aprovizionarea tehnico-ma- terială, în exercitarea, peste tot, la nivelul de exigență cerut, a actului de conducere economică. învățămintele practice ale acestor concluzii : în primul trimestru din 1989, comitetul municipal de partid a inițiat temeinice analize la fața locului. De aceste analize au beneficiat in primul rind marile unități economice ale municipiului.Locuințe noi, moderne
(Urmare din pag. I)rat, pînă la dispariție, acele periferii insalubre ce stăteau ca o pată pe fața orașelor care renășteau, s-au construit tot mai multe ansambluri de locuințe, alături de unitățile productive noi sau reinnoite ale unei economii ce se clădea pe temelii socialiste.O spectaculoasă dezvoltare au cunoscut localitățile României după Congresul al IX-lea al partidului. în acel memorabil an 1965. datorită politicii științifice, de largă perspectivă, promovată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, s-a produs o cotitură cu profunde urmări in transformarea ulterioară a întregii țări. Teza științifică a construirii socialismului cu poporul si pentru popor s-a materializat într-o serie de măsuri ce au accelerat ritmul de dezvoltare multilaterală și modernizare a țării. Reorganizarea teritorial-administrativă din 1968 a deschis calea amplasării raționale a forțelor de producție, a industriei pe întreg teritoriul țării, a dezvoltării susținute a multor localități, a unor întregi zone, îndeosebi a celor rămase în urmă. Practica de repartizare justă a venitului național pentru fondul de dezvoltare și fondul de consum a făcut posibilă alocarea unor fonduri de investiții considerabile județelor rămase în urmă ; ritmul de creștere economică a acestora a fost constant superior celui pe țară tocmai datorită, in primul rind, dezvoltării puternice a industriei, ceea ce a asigurat condiții pentru lichidarea inegalității economice între diferitele părți ale țării, pentru ridicarea nivelului general de viață și civilizație al întregului popor. Platforme industriale puternice au fost ridicate în localități care, in trecut, nu dispuneau decit de modeste ateliere, ele constituind temelia dezvoltării econo- mico-sociale a unor orașe și centre muncitorești greu de recunoscut pentru cel ce le-a vizitat cu 20 de ani în urmă. •In acest context se cuvine relevat că o serie de județe — Alba. Botoșani, Buzău. Bistrița-Năsăud. Călărași, Covasna. Gdrj. Giurgiu. Harghita, Sălaj. Tulcea, Vaslui, Vrancea ș.a. — au cunoscut în acest răstimp o puternică dezvoltare industrială și, concomitent, o creștere urbanistică remarcabilă, nu numai în localitățile de reședință, devenite municipii, ci în ansamblul lor. Și nu numai aceste județe au cunoscut asemenea transformări. Practic, s-a realizat aproape o reconstrucție generală a orașelor țării. Numeroase localități mici și mijlocii se prezintă astăzi sub o înfățișare de nerecunoscut, noi și moderne centre muncitorești au apărut și continuă să apară pe harta țării. Este semnificativ faptul că, in ultimele două decenii. 54 de localități au devenit orașe, numărul așezărilor urbane a crescut de la 183, în 1965. la 237 in prezent, multe din tîrgurile de odinioară fiind astăzi orașe și municipii cu o puternică personalitate arhitectonică. Dar aceste cifre nu ar avea nici un sens dacă nu am adăuga că. in felul acesta, este pe cale să se rezolve definitiv problema locuințelor. De altfel. în unele orașe ea s-a și rezolvat. Procesul de modernizare a pătruns și la sate, unde au fost construite. din fondurile proprii, peste 2.2 milioane de case, iar din fondurile statului — peste 110 000 apartamente pentru specialiști. în prezent, două treimi din populația orașelor și municipiilor locuiește în apartamente construite după anul 1965, iar 82 la

Ce loc ocupă in continuare în acțiunile politico-organizatorice. ale organizațiilor de partid perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție ? La ce arsenal de mijloace politice se face apel ? Cum își îndeplinesc comuniștii, în primul rind, sarcinile ce le revin din programele de modernizare 7 Ce neajunsuri se observă, cum pot fi ele înlăturate 7 Iată doar citeva din direcțiile analizelor la fața locului, efectuate de comitetul municipal de partid, menite să determine înfăptuirea cu fermitate a programelor de modernizare, așa cum a cerut conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu.Să ne întoarcem însă la ultimul control inițiat de Comitetul Municipal de Partid Pitești. In această ac

ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI
țiune au fost antrenați secretari și alți activiști ai organului municipal de partid, președinții consiliilor de control muncitoresc al activității economice și sociale din întreprinderi, alte cadre. Obieotivele urmărite : stadiul aplicării in practică a măsurilor scadente ; cum se realizează eficiența economică la măsurile aplicate ; care sînt problemele în această ordine de idei ce depășesc competența întreprinderilor ; cum se afirmă rolul de conducător politic al organizațiilor de partid și în acțiunea de modernizare. Cunoașterea mai temeinică a realității și pe această cale are darul să determine, fără îndoială, o mai aplicată orientare a activității politice în măsură să asigure îndeplinirea peste tot a obiectivelor modernizării.In ce ne privește, pentru a lua pulsul eforturilor consacrate modernizării, am făcut un sondaj prin cî- teva întreprinderi piteștene. Redăm, succint, unele din constatările consemnate :„MODERNIZAREA. NU DOAR O ACȚIUNE DE CAMPANIE, CI O PREOCUPARE PERMANENTA — iată cuvintul de ordine in activitatea comitetului nostru de partid, a consiliului oamenilor muncii". Argumentele inginerului Mihal Zlsu, di- •rectorul întreprinderii de Motoare Electrice Pitești, sînt nenumărate, înainte de a stărui asupra unora dintre ele, nu ne putem reține remarca !*  

sută din cetățenii țării trăiesc în case noi. Sînt cifre care dau dimensiunea procesului de înnoire ce a cuprins, practic. întreaga țară.Toate acestea ilustrează, cu puterea de netăgăduit a faptelor, justețea politicii partidului nostru, în centrul căreia se situează omul, bunăstarea și fericirea lui, înflorirea tuturor localităților fiind rezultatul concepției profund umaniste, inițiată și promovată cu consecvență revoluționară de ilustrul său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de repartizare judicioasă. echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul patriei, baza asigurării adevăratei egalități în drepturi între toți cetățenii țării, inclusiv a dreptului lor la o locuință modernă, confortabilă in care să trăiască în mod demn.Merită remarcat în mod deosebit faptul că, în privința ritmului și volumului construcțiilor de locuințe. România se situează pe unul din primele locuri în lume. Numai în ultimii 23 de ani s-au construit 2,6 milioane de apartamente din fondurile statului, precum și sute -de mii de locuințe din fondurile populației. Și în actualul cincinal, construcțiile de locuințe se mențin printre priorități, în această perioadă sînt prevăzute să se construiască 750 000 de noi locuințe, cu o suprafață totală de 45 milioane metri pătrați. Multe dintre acestea s-au și realizat, contribuind la înfrumusețarea orașelor, începind cu Capitala, unde amploarea acestor lucrări este fără precedent ; nu puține sînt așezările urbane care s-au îmbogățit, in ultimii ani, cu întregi cartiere de locuințe, adevărate podoabe arhitectonice pentru respectivele localități. O parte din locuințele prevăzute pentru actualul cincinal s-au construit în mediul rural, mai ales într-o serie de viitoare centre orășenești agroindustriale.Sînt fapte care atestă în mod convingător grija partidului și statului nostru pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de locuit ale populației. Ele nu pot fi contestate de nimeni, pentru că se află în văzul tuturor. Cifrele pe care le-am evocat se regăsesc în Înfățișarea prosperă, tot mai frumoasă, a localităților, in șantierele care le impîn- zesc. Dar mai ales ele își au corespondentul in milioanele de familii ce beneficiază de o locuință modernă, in numeroșii cetățeni ce se mută zilnic în casă nouă.Dreptul la o locuință nu este dintre cele înscrise în Constituția țării. Asigurarea lui face însă parte integrantă din Programul partidului, din insăși esența politicii sale. în care omul, ridicarea nivelului său de viață și civilizație reprezintă țelul suprem al edificării socialismului și comunismului pe pămintul patriei. Alături de dreptul la muncă, la învățătură, la afirmarea plenară a personalității, dreptul de a trăi omenește, în condiții de confort de care. In trecut, se bucura doar o mică pătură de privilegiat!, a devenit ceva firesc, datorită investițiilor mari pe care statul nostru socialist le-a alocat — și continuă să le aloce — pentru construirea de noi cartiere de locuințe, de noi orașe.Aceasta reprezintă, fără nici o îndoială, una dintre cele mai elocvente mărturii ale concordanței depline dintre vorbă și faptă în politica partidului nostru. în locul frazelor bine meșteșugite, dar goale, ce se mai fac auzite in discursurile despre drepturile omului ale unor politicieni, noi oferim fapte. De altminteri, această realitate stă la baza poziției țării

— Vedem că dați un sens polemic afirmației dumneavoastră.— Pentru că este absolut necesar. Destule mentalități înapoiate pot bloca aplicarea măsurilor de modernizare. Iar cînd e vorba să se justifice de ce nu s-a făcut cutare lucru, apoi, fiți siguri, se vor găsi destule „argumente". Pentru a preveni astfel de situații, in. comitetul de partid, în consiliul oamenilor muncii s-au stabilit responsabilități și termene precise, se Inițiază controale sistematice. Rezultatul ? Nu ne înscriem cu nici o măsură restantă. Asta nu înseamnă că ne bucurăm liniștiți de această stare de fapt. Mereu îmbogățim programele noastre cu noi obiective de modernizare. Pentru că și „piața motoarelor electrice" este mereu in mișcare, în 

ofensivă, competitivitatea e tot mai acerbă.în această competiție, întreprinderea piteșteană se înscrie cu un procent de circa 75 la sută din producție cu destinația export. Un asemenea nivel se poate atinge după ani de strădanii. De investiție de gindire, competență, conștiință. Dar și mai greu este să te menții la a- ceastă altitudine. Or, tocmai pe acest palier, de conștientizare, acționează cu deosebire organizațiile de partid, comuniștii din uzină. Iar în această direcție, îndeplinirea riguroasă a programului de modernizare rămîne una din sarcinile mari, cu caracter de permanență.Aici și nu numai aici se acționează pentru dezaluminizarea produselor — obiectiv cuprins în programul de modernizare. Oameni inventivi, pasionați de profesia lor, nu s-au lăsat copleșiți de obstacolele întâmpinate. Comuniști destoinici, buni cunoscători ai legilor luptei pentru ■nou, și-au afirmat nu numai competența, dar și tenacitatea. Și astfel, motorul electric cu scut de tablă, cu performanțe la fel de mari, a devenit o realitate. Ca și noua înfățișare a minusculului și indispensabilului motoraș destinat ștergătoarelor de parbriz. Ca și instalația de vopsire la 180 grade Celsius. Ori mașina de bobinat. Sau mașina de izolat...Efortul de modernizare antrenează in această unitate forțe din ce in ce mai mari, iar sufletul acestei adevărate mișcări de masă sînt, cum este și normal să fie, comuniștii.

noastre în această privință, exprimată răspicat în cadrul unor foruri internaționale. O poziție ce are în vedere asigurarea exercitării tuturor drepturilor omului. Și, mai presus de toate, a acelora vitale, printre care se înscrie și dreptul la locuință. în majoritatea țărilor occidentale se vorbește și se scrie mult despre aceste drepturi. Dar se face prea puțin pentru ca ele să devină reale. România preferă drumul faptelor. Pe acest drum, trasat cu clarviziune de partid, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. poporul nostru merge înainte cu profundă încredere, fiind animat de hotărîrea de a munci cu dăruire și spirit revoluționar spre a îndeplini exemplar obiectivele stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului pentru actualul cincinal și, în perspectivă, pînă în anul 2000.
Rodica ȘERBANDIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCD

• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI
• „Bucuriile celui care oferă bucurii" — iși intitulează corespondentul voluntar Ion V. Marin o nouă scrisoare trimisă redacției. Faptul despre care ne scrie reprezintă una dintre miile și miile de dovezi ce ilustrează o trăsătură importantă a omului nou. a relațiilor interumane din societatea noastră : omenia.Comunistul Grigore Covercă lucrează la Combinatul Chimic din Rîmnicu Vîlcea — relatează corespondentul voluntar. Este maistru și conduce procesul tehnologic în secția utilități. Muncitorii din secție și toți cei care-1 cunosc il apreciază pentru competenta sa profesională, pentru conștiinciozitatea și corectitudinea dovedite. Dar maistrul Grigore Covercă mai este apreciat și stimat si pentru omenia sa. Nu de mult, electricianul C. Stănică a avut un accident. Puține erau nădejdile că va mai scăpa cu viață. Medicul a făcut un apel : „Avem nevoie de singe pentru transfuzie". Primul care s-a oferit să doneze a fost Covercă. Electricianul a fost salvat ! Bucuria impurpura obrajii maistrului, bucurie ce se reeditează in zeci și zeci de împrejurări diferite, căci de 15 ani el este donator onorific de singe. Tot de-atita vreme, sin- gele lui, se poate spune, a dat viață unor oameni care nu-1 cunosc, dar care din adîncul inimii lor adresează un gind, un cuvînt de vie mulțumire omului care „donează" viață. Și exemplul maistrului este urmat de multi alții.
0 Amplele înnoiri edilitare și modernizările ce se efectuează în Capitală vizează in egală măsură și sporirea spatiilor verzi, crearea unor noi zone de recreare și de a- grement. Intense acțiuni in această direcție se desfășoară pe tot parcursul anului in sectorul 3. Citeva date furnizate de directorul Administrației Domeniului Public din sector Dan Eana, sint semnificative. tn anul 1988. pe marile bulevarde ale sectorului, in scuaruri

MASURILE IMPORTANTE NU MAI POT FI TRECUTE LA CAPITOLUL... SCADENȚE. La întreprinderea „Textila“-Pitești, la indicația și cu sprijinul comitetului de partid, s-a reactualizat programul de modernizare, inteligența tehnică a unității este antrenată mai din plin la traducerea acestuia in viață. Obiectivele care se au în vedere sint și ele deosebit de ambițioase : reducerea, intr-o perioadă scurtă de timp, cu 60 la sută a consumului de manoperă. Motiv pentru care în dezbaterile din comitetul de partid, din consiliul oamenilor muncii s-au cristalizat citeva direcții principale de acțiune : modernizarea utilajelor, continua perfecționare a pregătirii profesionale a personalului muncitor, introducerea de noi tehnologii.— Adevărul e — argumentează inginerul Mircea Sfetcovici, directorul întreprinderii — că și la noi a devenit actuală observația critică a tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit căreia trebuie să facem totul pentru realizarea măsurilor importante, complexe, de modernizare, cu aport mare in creșterea productivității muncii, a eficienței economice in genere.Care sint măsurile în cauză se știe. Pentru unele dintre ele există și proiecte. In esență este vorba despre automatizări, de promovarea de noi tehnologii, de asimilarea unor noi utilaje. Este un domeniu unde sprijinul centralei de resort, al comitetului municipal de partid devine absolut necesar. Paralel, evident, cu efortul propriu al unității pentru a rezolva, ca și pină acum, tot ceea ce ține de potențialul tehnic și uman de care dispune.COMPETIȚIA OBLIGA LA PRODUCȚIE... COMPETITIVA. Este o temă care s-a aflat de multe ori pe ordinea de zi a dezbaterilor comuniștilor de la întreprinderea pentru Piese Auto — Pitești. Iar aceasta își are temeiurile ei. Multe din reperele ce se fabrică in această modernă unitate intră în componența autoturismului românesc aflat pe lista de export. Răspunderile in atare circumstanțe sînt și mal mari. Doar un argument-reflex la înrădăcinarea unei asemenea stări de spirit înfățișat de inginerul Gheorghe Badea, directorul întreprinderii : față de 1985, indicele productivității muncii trebuie aproape să se dubleze. înfăptuirea programelor proprii de modernizare își afirmă și aici avantajele. Obiectivele conturate in dezbaterile din plenarele comitetului de partid și din consiliul oamenilor muncii sint, in esență, următoarele : modernizarea producției existente și introducerea de noi tehnologii, reintroducerea în circuitul productiv a tuturor materialelor re- folosibile, accelerarea activității de autoutilare.Sint obiective aflate permanent în atenția comitetului de partid, a organului de conducere colectivă. Sînt obiective care se realizează conform programului, care. antrenează potențialul creator al acestei moderne întreprinderi. iar faptul că se poate face și mai mult este, de asemenea, perfect adevărat. Și una din căile ■necesare saltului este tocmai o mai riguroasă conlucrare cu întreprinderile colaboratoare, asigurarea unei ritmicități corespunzătoare a aprovizionării.Da, competiția obligă la producție competitivă, în condițiile rigorilor producției moderne, cu maximă investiție de inteligență tehnică și, deopotrivă, de conștiință revoluționară. Faptul că organele și organizațiile de partid din municipiul Pitești au acționat cu promptitudine Ia indicația de a reactualiza programele de modernizare, de a lua măsurile politice adecvate pentru a garanta îndeplinirea lor exemplară este un lucru bun. Important este ca, în continuare, să se asigure mobilizarea tuturor energiilor și întărirea răspunderii tuturor factorilor, astfel ca fiecare obiectiv in parte să aibă finalizare concretă, să determine saltul de eficiență înaltă pe care întreaga noastră economie și-l propune.
Iile TANASACHE

și in parcurile Miraj și Prevederii au fost amenajate și reamenajate spații verzi pe o suprafață de 41,9 hectare, au fost plantați mii de arbori foioși și coniferi, au fost sădite milioane de flori. Pentru acest an. Administrația Domeniului Public din sectorul 3 are stabilit un program concret, aflat in plină aplicare. de dezvoltare a oazelor de verdeață. Intre altele, sint prevăzute : amenajări de noi spații verzi pe o suprafață de 17,9 ha, din care 12,6 ha vor fi pădure în zona Vi- tan-Birzeșt'i-Glina ; reamenajări pe alte 33 ha ; plantarea de zeci de mii de arbori și arbuști diferiți, in parte obținuți in pepiniera proprie, pe marile bulevarde, pe arterele de circulație și în zona viitoarei păduri ; amenajarea a 14 expoziții floricole în marile intersecții. în preajma complexelor comerciale ș.a. Spatiile verzi ale sectorului însumează 680 ha. la care se adaugă cele din preajma blocurilor administrate de asociațiile de locatari. La buna gospodărire. la dezvoltarea și întreținerea acestei importante bogății, pe lingă lucrătorii Administrației Domeniului Public, participă prin muncă patriotică și locuitorii sectorului.
0 în comuna Perișani. județul Vîlcea, între alte unități de prestări servicii pentru populație funcționează și două centre pentru montat geamuri și rame. Numai că, după cum ne sesizează cițiva săteni, oamenii trebuie să se descurce tot cum pot', deoarece unitățile respective nu au geamuri, întrucit solicitările Cooperativei de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor Perișani. în ce privește aprovizionarea cu acest produs, au rămas fără ecou la baza de a- provizionare a UJECOOP. locuitorii comunei așteaptă intervenția și sprijinul efectiv al conducerii uniunii județene respective pentru Înlăturarea neajunsurilor semnalate și îmbunătățirea prestărilor de servicii în acest domeniu.

Unul din noile și modernele edificii ale sănătății : spitalul din Tîrgu Mureș
Sănătatea populației - expresie a umanismului 

politicii partidului și statului nostruEste nefiresc să ne gindim la sănătate doar atunci cînd ea este in primejdie, după cum grija exagerată poate degenera în obsesie. Viața in condițiile modeme, ritmul trepidant în care trăim îl fac pe om mai vulnerabil și, de aceea. Impun, din partea societății, o mai atentă grijă față de sănătatea populației. în țara noastră, această grijă este ridicată la rangul de politică de stat, o politică profund umanistă, promovată consecvent de partidul nostru comunist, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Să ne amintim acum, cînd anul acesta se împlinesc 45 de ani de la înfăptuirea actului revoluționar de la 23 August 1944, de moștenirea lăsată sectorului sanitar de regimul burghezo-moșieresc, de condițiile materiale ce făceau ca o simplă consultație intr-un cabinet medical să fie un lux pe care puțini muncitori și țărani și-l îngăduiau, așa cum, de altfel, se petrec lucrurile și. astăzi in țări capitaliste chiar dintre cele mai dezvoltate.Ne mindrim pe bună dreptate cu tot ceea ce statul nostru socialist a făcut și face pentru ocrotirea sănătății tuturor membrilor societății, pentru ca fiecărui cetățean să-i fie asigurat efectiv dreptul la îngrijire gratuită a sănătății, accesul la toate instituțiile medicale.îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului baza materială a sănătății s-a imbogățit considerabil cu noi și moderne edificii destinate păstrării celui mai de preț bun al omului — sănătatea. Este semnificativ să arătăm astăzi, de „Ziua Mondială a Sănătății", că dispunem de peste 200 000 de paturi în spitale, cea mai mare parte in clădiri noi, în orașele reședință de județ, ca și în alte localități și centre urbane sau rurale, de 535 de policlinici avind cabinete de toate specialitățile, de’ circă 5 500 dispensare în întreprinderi și instituții, in cartiere, la sate. Mai mult de 48 000 de medici, cadre cu o înaltă competență profesională și o bună reputație pe plan internațional, 135 000 de cadre medii, devotate menținerii și recăpătării sănătății oamenilor — această veritabilă „armată în alb" pusă in slujba combaterii bolilor — situează țara noastră, prin numărul tot mai scăzut de locuitori ce revin unui medic, printre primele din lume.Toate aceste condiții au determinat creșterea speranței de viață la o medie de 70 de ani, creșterea natalității fiind însoțită de o scădere a mortalității infantile. Datorită politicii demografice a partidului și statului, de sporire a natalității, putem afirma astăzi că sîntem un popor tînăr, viguros, 55 la sută din populație fiind de vîrstă tinără. Sint realități ce reflectă, cum nu se poate mai convingător, justețea politicii partidului nostru, legătura indestructibilă între obiectivele înscrise în programul său și practică.Deviza aleasă anul acesta pentru marcarea „Zilei Mondiale a Sănătății" de către Organizația Mondială a Sănătății este „Să discutăm des

0 Petroliștii de la Schela de Producție Petrolieră Țicleni. județul Gorj, au numai cuvinte de laudă despre medicul lor de la dispensarul de întreprindere, dr. Veronica Hermina Rădulescu. aflată permanent printre ei. In activitatea de zi cu zi. după cum ne informează corespondentul voluntar Gheorghe Lupu, aceasta folosește cele mai diverse mijloace și metode de educație medicală ir» rindul petroliștilor, fiind foarte a- propiată de ei. Prin tratamentele și îngrijirile judicios aplicate bolnavilor, doctorița contribuie la reducerea zilelor de spitalizare, oamenii reincepind sănătoși activitatea în producție. Datorită muncii sale neobosite, la schela din Ți- cleni nici nu poate fi vorba de îmbolnăviri profesionale. Pentru grija deosebită și frumosul comportament față de cei ce extrag „aurul negru" din subteran — petroliștii —, doctorița Rădulescu și-a cîști- gat o bțjpă carte de vizită, pe care 
RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

0 Direcția de drumuri și poduri a județului Argeș : Sesizarea adresată „Scinteii" de unii locuitori ai satului Lunca este intemeiată. Această localitate este legată de comuna Boteni, de care aparține, prin- tr-un drum aflat in administrația organelor locale, ce traversează rîul Argeșel. peste.care in prezent nu există pod. Întrucit localitatea dispune de materiale și forța de muncă necesare, direcția de drumuri s-a angajat să execute documentația și să așigure asistența, tehnică pentru construcția podului.
0 Miliția județului Constanța : Ca urmare a sesizării trimise de redacție s-au efectuat controale economice la cele două complexe comerciale din comuna Basarabi. constatindu-se că gestionarii Grigore Vlădoi și Gheorghe Brănescu au încălcat regulile generale de comerț și au manifestat lipsă de interes în procurarea ambalajelor necesare distribuirii produselor alimentare. Cei doi au fost sancționați contravențional conform prevederilor Legii nr. 3/1972. De asemenea, pentru lipsa de control și de exigență

manifestată față de șefii unităților din subordine, președintele cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor din localitate a fost și el sancționat contravențional.
0 Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Suceava : Verificîndu-se la fața locului scrisoarea adresată ziarului de Nicolae Crasi și Petru Plăcintă, care locuiesc în strada Păcii, nr. 14. s-a constatat că intr-adevăr la blocul 110. în unele apartamente se produceau infiltrații prin terasă. Pentru înlăturarea și prevenirea acestora, unitatea de gospodărie locativă și construcții Suceava a executat reparații provizorii in zonele respective, urmind ca in luna mai a.c. să se facă repararea terasei pe întreaga suprafață. S-au luat, totodată, măsurile cuvenite pentru evitarea degradării hidroizolatiei prin montarea necorespunzătoare a antenelor de televiziune.Rubrică realizată de Gheorghe PÂRVAN

pre sănătate". In acest domeniu de larg interes social, România se prezintă nu numai cu o strategie bine definită, cu programe de perspectivă, ci mai ales cu fapte ; cifrele mai sus-amintite sint rezultatul alocării unor importante fonduri de la buget, al cheltuielilor necesitate de instruirea cadrelor medicale, de întreținerea și funcționarea puternicei rețele sanitare pe care o avem. Iar investițiile destinate sănătății continuă, mai ales în viitoarele centre agroindustriale, la sate.Deviza „Să discutăm despre sănătate" ne cere fără îndoială nouă, tuturor, să reflectăm mai temeinic asupra propriei atitudini față de propria stare de sănătate, a răspunderii ce ne revine fiecăruia in acest sens. Medicina preventivă are nevoie de concursul nostru, al tuturor, pentru a evita imbolnăvirile, pentru a nu ajunge, prea de timpuriu pacien-
„Ziua Mondială 

a Sănătății"
ții spitalelor. Iată de ce, discutînd despre sănătate, să subliniem însemnătatea educației sanitare a populației. Nu numai prin conferințe sau alte forme de dialog între cadrele medicale și cetățeni, uneori formale, lipsite de urmări. Educația sanitară trebuie începută la vîrste foarte fragede, in familie, cînd copilul este deprins să prețuiască curățenia, să se spele pe mîini înainte de a mîn- ca, să știe că, dacă și-i va îngriji, va avea dinți frumoși și sănătoși. Sint deprinderi igienice de. care nu se va despărți toată viața. Un rol mai activ revine în această privință, a educării sanitare — școlii. In cadrul procesului de insușire a unor cunoștințe de cea mai mare importanță pentru muncă și viață de către viitorul adult, este necesar să se asigure și educarea cu mai multă perseverență a elevilor în spiritul grijii pentru păstrarea propriei sănătăți, pentru a evita boala. Autoritatea și exemplul personal al dascălului pot înrîuri comportamentul copilului, al tinărului. Combaterea hotărită a fumatului, a consumului de alcool la vîrste prea fragede, a modului nesănătos de a-și petrece timpul liber, paralel cu organizarea de excursii sau acțiuni cu caracter sportiv și recreativ in mijlocul naturii, ar avea, desigur, un efect benefic asupra a- sumării conștiente a unui comportament igienic in rindul tinerilor. Fără îndoială, aceasta presupune prezența activă a medicului in unitățile școlare, in internate, in cămine.Fără îndoială, intensificarea acțiunilor de educație sanitară privește pe toată lumea. Organizațiile de masă și obștești — sindicatele, U.T.C.-ul, comisiile de femei. Crucea Roșie — inițiază asemenea acțiuni cu sprijinul cadrelor medicale, multe 

și-o onorează permanent prin nobila sa profesiune.
0 „Uneori, risipa îmbracă forme dintre cele mai stranii, ne scrie corespondentul voluntar Petru Tirziu din Băile Herculane. Dar indiferent sub ce formă se manifestă, ea trebuie combătută. înlăturată. In urmă cu un an. in zona Pecinișca din orașul nostru, constructorii din brigada 104 au început să sape o groapă pentru fundația unui nou bloc. S-au excavat astfel circa 500 mc de pă- mint, care a fost transportat cu două basculante, și s-au turnat citeva mașini de beton pentru fundație. In cursul lunii februarie a.c. însă mașinile aceleiași brigăzi de construcții au început să care pămint și să astupe această groapă, nivelarea terenului făcîndu-se cu un buldozer. Deci alte cheltuieli. altă risipă, dar din ale cui fonduri ? Și cine va suporta această pagubă ?“întrebări legitime, pentru că nu-i drept ca nechibzuința păgubitoare a unora să fie suportată de societate. Pe bună dreptate, semnatarul scrisorii își exprimă opinia că fondurile respective, cheltuite fără rost, puteau să fie folosite foarte bine la amenajarea terenului și aleilor dintre blocurile din cartierul Pecinișca, rămase cu denivelări și greu practicabile de pe vremea șantierului. Sau se putea renova 

dintre ele interesante, atrăgătoare. Este nevoie insă ca ele să fie mai frecvente, mai bine adaptate specificului — profesie și virstă — al auditoriului. Un impuls deosebit trebuie șă capete mai ales măsurile concrete întreprinse de cei învestiți anume cu organizarea timpului liber, a turismului, a sportului de masă, mijloace verificate de a menține sănătatea oamenilor, de a combate sedentarismul și de a fortifica organismul uman. Dispunem de o natură generoasă, cu izvoare minerale și nămoluri terapeutice, ca și de o modernă bază materială în stațiunile rpontane și de pe Litoral, puse cu generozitate la indemîna maselor largi de oameni ai muncii in scopuri profilactice.Dacă discutăm despre sănătate, trebuie să amintim desigur și de faptul că sănătatea omului depinde și de sănătatea mediului in care el trăiește și muncește. Deviza propusă de Organizația Mondială a Sănătății pentru această zi invită la reflecție și acțiune pentru crearea, la toate locurile de muncă, a unui microclimat sănătos, la apărarea macro- climatului țării, din care, fac parte apele, aerul, pămintul, la măsuri decise, conjugate care să antreneze, deopotrivă, conducerile unităților industriale și agricole, consiliile populare, organele sanitare locale, ecologii, institutele de cercetare. Este posibil, este necesar ca, moder- nizind producția, promovînd noul, oamenii să se preocupe și de sănătatea pămîntului .care îi hrănește, să vegheze la limpezimea apelor, astfel incit picătura ca de cristal care izvorăște din inima muntelui să ajungă la fel în paharul de pe masa noastră, ca aerul pe care-1 respirăm să ne oxigeneze plămînii. Stă în puterea noastră să păstrăm natura, să o ocrotim, pentru că facem parte integrantă din ea. pentru cți. este mediul fără de care viața este de neconceput. Există legi clare în această direcție ce se cer aplicate cu mai multă fermitate. Există mijloace materiale — e de ajuns să ne gindim la marea investiție pe care-o reprezintă stațiile de epurare, ce pot fi mai bine folosite. S-au elaborat măsuri pentru eliminarea poluării naturii, acolo unde ea a fost constatată. Ele solicită — trebuie să solicite — toată priceperea specialiștilor, a tuturor celor implicați pentru aplicarea lor la termenele prevăzute și in condiții de calitate ireproșabile. Generațiilor actuale, participante, la dezvoltarea economică fără precedent a patriei, le revine marea răspundere de a acționa astfel incit acest proces să nu afecteze natura, sănătatea ei și a oamenilor.De fapt, toate aceste cerințe, pe care nu facem altceva decit să le reamintim astăzi, de „Ziua Mondială a Sănătății", constituie preocupări de seamă ale conducerii partidului șl statului. Ele se regăsesc în legile țării, în hotărîriie de partid. Este datoria noastră civică, patriotică să le ducem la îndeplinire.
clădirea Centrului de cultură și creație „Cintarea României" din același cartier! Sint lucruri pe care trebuie să le examineze cu toată exigenta comitetul executiv al consiliului popular orășenesc și sa procedeze în consecință.

0 Muncitorul Vasile Grigoraș, corespondent voluntar, solicită să transmitem conducerii întreprinderii de Transporturi Auto Hunedoara rugămintea mai multor călători ca un reprezentant al acesteia să viziteze clădirea autogării din localitate. Ceea ce si facem, publi- cînd observațiile sale. în speranța că neajunsurile semnalate vor fi de urgentă remediate.„Cine vizitează autogara din Hunedoara — ne sesizează corespondentul voluntar — iși poate da ușor seama că aici lipsește mina bunului gospodar. Din cauză că s-au distrus amenajările necesare, în hol plouă ca afară, deteriorin- du-se și stilpii de susținere ; acoperișul n-a mai fost reparat de cînd s-a dat in folosință; de ani de zile nu s-au mai executat zugrăveli și tot de multă vreme n-au măi fost înlăturate pînzele de păianjen de prin unghere etc. Cit privește respectarea orarului de circulație, semnalăm că unele autobuze sint trase la peron exact la ora cînd trebuie să plece în cursă, inregis- trîndu-se astfel întîrzieri".
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0 UALOROflSfl SDLUTIE OHIGlNflLA 
PENTRU ECONOMISIREA LEMNULUI DE MINA

INTENSIFICAREA LA MAXIMUMA TUTUROR LUCRĂRILOR AGRICOLE
Deși localitatea Certei este cunoscută ca una dintre vechile așezări miniere din iudetul Hunedoara, extragerea minereurilor Complexe și cuprifere, precum si prepararea lor au cunoscut un proces continuu de dezvoltare și modernizare in perioada pe care cu mîndrie patriotică o denumim „Epoca Nicolae Ceaușescu". în consonanță cu obiectivele stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, cu orientările și sarcinile trasate de tovarășul Nicolae Ceausescu privind necesitatea dezvoltării bazei de materii prime. valorificarea superioară . a substanțelor utile din minereurile cu conținut sărac. în ultimii cinci ani volumul minereurilor extrase și preparate de mina Coranda-Certej a crescut de cîteva ori în urma extinderii mecanizării în subteran, intrării în producție a carierei de exploatare a minereurilor de la Coranda si punerii în funcțiune a unei noi uzine de preparare a minereurilor, în prezent. în carieră, exploatarea si transportul minereului se efectuează în întregime mecanizat. Se lucrează cu excavatoare de mare capacitate, cu cupe de 5 metri cubi. cu foreze de productivitate sporită si autobasculante de transport de 16—40 tone. Transportul minereului de la carieră la uzina de preparare este făcut cu un funicular nou. in lungime de 4 km. care traversează un teren cu relief accidentat. Și încă un fapt : noua uzină de preparare este dotată tu utilaje si instalații românești de mare randament, “la nivelul tehnicii actuale. O dată cu noile capacități intrate în producție, locul vechilor unelte de lucru din subteran l-au luat mașinile de încărcare a minereului. stațiile de pompe si compre- soare moderne, locomotivele de mină electrice si diesel, iar operația de extragere a minereurilor din puțuri este complet mecanizată.Cam acestea sînt principalele elemente ce pot fi desprinse din „fișa tehnică" a acestei importante unități miniere. Dar ele nu spun totul, ci. in mod obligatoriu, mai trebuie adăugat ceva, si anume, că minerii din Coranda-Certej nu se mulțumesc numai cu atît. ci. dimpotrivă, caută în permanentă noi metode si procedee de lucru menite să asigure o cantitate superioară de minereu extras. precum si o creștere mai accentuată a eficientei cu care-și desfășoară activitatea. Asupra uneia dintre aceste metode de lucru, care se constituie într-o experiență valoroasă. demnă de interes si de generalizare. ne vom opri in continuare. Despre ce este vorba ? In urmă cu
ÎNALTA PRODUCTIVITATE - NECESITATE VITALĂ

A PROGRESULUI ECONOMICO-SOCIAL
Trebuie spus din capul locului că la Întreprinderea „înfrățirea" din Oradea peste 85 la sută din mașinile- unelte realizate sînt apreciate ca fiind de nivel tehnic mondial. Numai anul trecut au fost omologate aici prototipurile a trei noi tipuri de centre de prelucrare, precum și un nou tip de celulă flexibilă. Este edificator pentru saltul făcut, de această unitate faptul că aproape 40 la sută din producție o reprezintă mașinile cu comenzi numerice și agregatele. După cum semnificativă este — la nivelul anului precedent — și creșterea de 5,3 ori. față de 1987, a exportului pe devize convertibile și cu 11,3 la sută pe relația cliring țări socialiste. Sînt toate acestea argumente care impun tot mai hotărit marca „înfrățirea" atît în tară, cît și peste hotare.Datele prezentate îndreptățesc concluzia că unitatea orădeană este la ora actuală un căutat „furnizor de productivitate". Cum se regăsește însă acest efort în modernizarea procesului de producție tocmai la „înfrățirea". cu reflectare directă in dinamitai productivității muncii ? Iată întrebarea căreia i-am căutat răspuns pe parcursul documentării.O primă constatare : în primii doi ani ai actualului cincinal sarcina de creștere a productivității muncii a fost îndeplinită în proporție de 101.9 la sută și, respectiv. 101,8 la sută. în anul trecut însă gradul de realizare a planului la productivitatea muncii a fost numai de 96.6 la sută. Deci în toți acești ani ritmul mediu anual de creștere a productivității a urmat o curbă descendentă. Nerealizările cele mai mari sînt localizate în anul 1988. Care sînt cauzele ritmului mult prea lent de creștere a productivității, mai exact ale neîndeplinirii sarcinilor stabilite prin programele adoptate ? Să reținem mai intii că. prin program, întreprinderea și-a fundamentat anul trecut o creștere a productivității de numai 2.3 la sută, ceea ce reprezintă o cotă modestă. Ce dezvăluie bilanțul la încheierea anului ? Nici mai mult, nici mai puțin decît o descreștere de 1,21 la sută a productivității. Să detaliem. Deși prin acțiunile întreprinse în direcția promovării progresului tehnic, a perfecționării organizării producției și a muncii, a creșterii calificării personalului muncitor s-a realizat o sporire a productivității muncii de 5,4 la sută, totuși. prin influenta negativă a schimbării structurii de producție și a cooperării intre întreprinderi, s-a înregistrat pe de altă parte o descreștere cu 6.68 la sută a productivității. Ca urmare, pe ansamblul factorilor. rezultă astfel un minus de 1,2 la sută.Cauzele ? Printre altele, persistenta unor locuri înguste la finisajul ghidajelor prin rectificare, care la rîn- dul lor se explică prin alocarea cu întirziere a fondurilor pentru dotări suplimentare.' A cincea mașină care va determina înlăturarea „ștrangulărilor" la rectificarea ghidajelor a so

cițiva ani a fost executat puțul Starna-Nou. pină la orizontul minus 160 metri. Pe această adincime. susținerea puțului a fost executată din lemn de stejar, ecarisat. lemn de calitate superioară, prelucrat pe patru laturi, lung de 5 metri și cu o grosime de 20 cm. Din cauza mediului existent în subteran și. in primul rind, a circulației curentului principal de aer. elementele de lucru ale susținerii se degradează insă cu repeziciune. Motiv pentru care, frecvent. a trebuit să se execute reparații capitale, caracterizate, cum lesne se poate înțelege, printr-un consum însemnat de masă lemnoasă.„în afara acestor. reparații planificate. mai era necesar să executăm, lunar, lucrări de intervenții pentru
Din experiența minei 

Coranda-Certej, 
județul Hunedoara

schimbarea unor bandaje si consolidarea armăturilor din lemn pe porțiunile care nu mai prezentau siguranță la transportul de personal si materiale — ne-a precizat inginerul Ion Bîrsan. directorul minei. Dacă mai adăugăm ' că, pe lingă consumul mare de material lemnos, trebuia să asigurăm buna întreținere și reparațiile curente ale puțului, impunînd zilnic prezența unei echipe de opt dulgheri, iar uneori concentrarea de forțe și mai mari pentru prevenirea unor stagnări, reiese clar importanta căutării și aplicării unui nou procedeu de susținere a puțului". Ceea ce s-a și întimplat.Inginerii Traian David și Cornel Dumitru, de la .Institutul de Proiectare a Lucrărilor de Construcții și Instalații pentru Minereuri din Deva, și inginerii Ion Birsan, Ioan Filip si subinginerul Roman Bodreanu, de la mina Coranda-Certej. au pus la punct, după un laborios proces de cercetare, un nou procedeu, propus de altfel spre omologare ca invenție, intitulat „Procedeu de susținere a puțurilor de secțiune dreptunghiulară cu clemente prefabricate din beton armat". Bineînțeles, ea a fost brevetată.A urmat apoi aplicarea ei, realizată cu forțele proprii ale minei. Minerii Gică Aștefanei. Emil Rău- țiu, minerul specialist Ferencz Marton. maistrul specialist loan Bota, ing. Sorin Supuran și alții au lucrat 

sit în unitate abia în luna decembrie a anului trecut, urmînd să fie pusă in funcțiune in această perioadă.Decisivă pentru nerealizarea productivității planificate a fost însă modificarea structurii producției, in sensul executării unor produse cu manoperă specifică ridicată la 1 000 lei producție-marfă. Este, bunăoară, cazul șepingurilor 425. 700 și 800. solicitate la export, care au o manoperă triplă comparativ cu mașina de frezat vertical FV 500 NC. mașina de frezat prin copiere FV 500, centrul de prelucrare orizontal CPH 1—5. centrul de prelucrare vertical CPV 2, fără a socoti și alte cîteva tipuri de ma- șini-unelte cu complexitate similară. Ca urmare, deși șepingurile au deținut circa 15 la sută din producția anului trecut, au „înglobat" aproape 99 la sută din manopera prestată.— Sînt. într-adevăr. st’ăfi de lucruri care aparent ne absolvă de o 
MULTE EXPLICAȚII, 
PUȚINE REZULTĂTE

La întreprinderea „înfrățirea" Oradea

anumită răspundere. Să nu omitem însă că nerealizarea productiei-marfă a fost influențată negativ de reducerea productivității orare și a numărului de zile lucrate. Ne-am confruntat și încă ne mai confruntăm cu multe neajunsuri în contractarea producției, în nominalizarea ei în timp optim. Produsele noastre au in majoritatea lor un ciclu lung de fabricație. Or. deficiente de genul celor amintite perturbează lansările în fabricație, derularea corespunzătoare a colaborărilor. Avem însă și noi rezerve insuficient valorificate. Nu fructificăm la nivelul posibilităților potențialul oferit de automatizare. Indicele de utilizare e realizat și chiar depășit, dar mașinile cu comenzi numerice, centrele de prelucrare, celula flexibilă nu lucrează încă la nivelul dorit. Atît la prelucrări, cît și la montaj se resimte necesitatea unei activități mai judicios planificate pe principiile optimizării tehnologice a fluxurilor da fabricație, utilizînd în mai mare măsură tehnica de calcul. Nu în ultimul rind avem un larg cimp de acțiune în privința introducerii unor noi tehnologii mai productive, precum și în domeniul perfecționării pregătirii personalului muncitor, conchidea ing. Petru Hațeganu. șeful serviciului organizarea producției.Iată un „pachet de probleme". larg dezbătute de recenta adunare generală a oamenilor muncii, unde s-a subliniat că sporirea productivității în toate sectoarele de activitate reprezintă condiția esențială pentru realizarea sarcinilor în 1989. Motiv pentru care vom stărui asupra acestui aspect. Față de realizările anului trecut, planul pe 1989 prevede o creștere a productivității cu 16,2 la sută. Un ritm, pe drept cuvînt. alert. La o analiză mai atentă constatăm că 

cu pasiune și pricepere la construirea noii susțineri a puțului. Au fost' utilizate elemente prefabricate de tipul cheson din beton armat, prevăzute cu amprente triunghiulare pe laturile scurte și cu armături sub formă de mustăți. în scopul rigidi- zării orizontale și verticale. în nodurile rețelei au fost introduse bare verticale de oțel, iar apoi, turnat beton de monolitizare. Prin aplicarea acestei prețioase invenții se e- conomisesc importante cantități de lemn de stejar de bună calitate, care va putea fi valorificat superior de industria de profil, iar siguranța de transport sporește considerabil, in timp ce întreținerea puțului se reduce substanțial.Deci, dintr-un notabil si competent efort tehnic a prins viată cu succes o nouă metodă de susținere a puțurilor cu secțiune dreptunghiulară, care. amănunt deloc neglijabil, poate fi aplicată la toate minele din tară unde se extrag minereuri. De fapt; o serie de specialiști și cadre tehnice din bazinul minier Baia Mare au și vizitat noul puț de la mina Coranda-Certej pentru a prelua și aplica noua metodă de susținere cu elemente prefabricate.— Hotăriti să acționeze în spiritul indicațiilor și orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei de lucru in județul Hunedoara, minerii din Coranda- Certej își vor depăși și în acest an sarcinile de plan, în condițiile reducerii cheltuielilor materiale si ale e- conomisirii materialelor — ne-a spus tovarășul Adrian Gligor, secretar al comitetului de partid. Prin aplicarea acestei noi metode, ca și a altor măsuri stabilite pentru activitatea din subteran, consumul la lemnul de mină va fi mai mic decît cel prevăzut eu 3 mc Ia 1 000 de tone minereu extras. Pe ansamblu, consumul de lemn de mină va fi redus cu 30 la sută comparativ cu anul 1980. în condițiile creșterii producției de citeva ori. Argument concludent a- supra potențialului de care dispune colectivul nostru, asupra capacității sale de a-și îndeplini exemplar obligațiile încredințate atunci cînd organizațiile de partid, consiliul oamenilor muncii, fiecare miner sînt preocupați de punerea în valoare, a tuturor rezervelor existente pentru realizarea prevederilor de plan, a- cordind. totodată, atenție reducerii consumurilor și costurilor de producție. creșterii eficienței întregii activități economice.
Sabin CERBU corespondentul „Scînteii*

acest spor se realizează astfel : 14,9 la sută pe baza creșterii producției- marfă și 1.3 la sută pe seama, numărului mediu de personal. Radiogra- fiind influența factorilor asupra creșterii productivității, desprindem concluzia că aportul progresului tehnic nu depășește 35,5 la sută. Or, într-o întreprindere purtătoare de progres tehnic cum este „înfrățirea" Oradea acest factor ar fi trebuit să contribuie cu cel puțin 50 la sută la sporul de productivitate prevăzut. In ce măsură factorii de răspundere s-au întrebat cît de moderne, cît de flexibile sînt procesele de producție ? Ne-am interesat. în mod firesc, cum se implică în aceste probleme comisia — constituită in baza legii nr. 5 pe 1978- — pentru creșterea productivității muncii și organizarea științifică a producției și a muncii. La un simplu test constatăm că o bună parte din membrii ei nici nu cunoșteau că le revin asemenea atribuții în acest organism de lucru al consiliului oamenilor muncii. Există. ce-i drept, programe trimestriale de activitate. Multe dintre obiectivele propuse sint demne de reținut. Din păcate asemenea măsuri au rămas pe hirtie. Și nu e de mirare cîtă vreme comisia nu-și trăiește viața, nu-și spune în mod organizat, sistematic cuvîntul — așa cum ne-a precizat ing. Petru Ha- teganu, membru al comisiei — în probleme fundamentale, implicit în elaborarea și fundamentarea programului de modernizare.Discuția purtată cu ing. Adrian Mateș, șeful serviciului producție, nu ne-a putut edifica asupra implicării efective a acestui organism in înfăptuirea programului de modernizare stabilit. Cum și-au exercitat comitetul de partid, organizațiile sale controlul politic asupra îndeplinirii măsurilor preconizate ? Dacă s-ar fi aplicat cu consecventă metodologia stabilită de conducerea partidului, ca săptămînal secretarul comitetului de partid, președintele consiliului oamenilor muncii să analizeze în mod operativ. împreună cu comisia constituită la nivelul întreprinderii, stadiul realizării măsurilor scadente și să stabilească în funcție de rezultatul acestor analize strategia necesară, este clar că altele ar fi fost rezultatele.In concluzie, punctul de plecare în îmbunătățirea neintîrziată a acestui program trebuie să-l reprezinte obligativitatea de a imprima modernizării ( un caracter de înaltă competiție în domeniul progresului tehnic, ceea ce impune cu prioritate o răspundere sporită din partea specialiștilor, adecvarea stilului de muncă al organelor și organizațiilor de partid, al organului de conducere colectivă și comisiei pentru creșterea productivității muncii. precum și o mai eficientă activitate de îndrumare, sprijin și control din partea centralei industriale de resort.
Ioan 1AZA corespondentul „Scînteii"

liigarea legumelor la una din fermele Asociației Economice de Stat și Cooperatiste Cuza Vodă
CĂLĂRAȘI Și însămînțările, dar
(Urmare din pag. I)tare cam prelungită, și apa tot nu vine.Udarea culturilor nu trebuie să întîrzie...Aceasta este, de fapt, opinia tovarășului Nicolae Horea, directorul Stațiunii de Cercetări pentru Culturi Irigate Mărculești, căruia i-am solicitat cîteva precizări privind modul în care trebuie organizată și trebuie să se desfășoare activitatea de irigații. „Primul lucru ce trebuie înțeles este caracterul de urgentă al Începerii irigării culturilor și. in mod deosebit. a celor aflate deja in vegetație. Determinările privind rezerva de umiditate in stratul arabil de 0—40 cm, unde se află acum rădăcina radiculară a plantelor, dovedesc existența unui mare deficit de apă. rezerva de umiditate din sol aflindu-se in apropierea plafonului minim. Aceasta impune trecerea de îndată la aplicarea udărilor. Pentru început este recomandabil să se irige cu cantități mai mici de apă. și anume 300—400 mc la hectar, tocmai pentru a crea posibilitatea irigării întregii suprafețe intr-un timp scurt.Deci, lucrurile sint clare. Cercetarea științifică recomandă să se treacă cu toate forțele la irigat, mai ales dacă se are în vedere dorința de realizare a producțiilor prevăzute pentru acest an. De altfel. in perimetrul Institutului de Cercetări pentru Cereale și Plante Tehnice Fundulea, aflat la intrarea în județ, nu te puteai mișca de numărul mare al aripilor de udare aflate in funcțiune. Nu e- xagerăm cîtuși de puțin spunind că pe Întregul teren de cercetare se uda pe fiecare metru pătrat. Deci, așa trebuie să se procedeze peste tot. aceasta fiind o condiție esențială a recoltelor mari obținute de acest institut. Continuînd traseul nostru, constatăm însă, chiar de la prima unitate agricolă vecină cu institutul, că aspersoarele erau inerte. Ce. se întîmplă ? Oprim la Cooperativa Agricolă Ștefănești. Inginerul-șef al cooperativei, Di-

GALAȚI : Produse 
peste prevederiColectivele de oameni ai muncii din industria municipiilor Galați și Tecuci și-au realizat sarcinile de plan la producția-marfă pe primul trimestru al anului în proporție de 100.5 la sută și. respectiv. 103,4 la sută. Pe ansamblul județului Galati. acest indicator a înregistrat o creștere de 9,3 la sută fată de aceeași perioadă a anului trecut. S-au realizat suplimentar importante cantităti de produse : peste 1 700 tone profile formate la rece. 257 tone oțel calibrat în bare și colaci, peste 1 100 mc prefabricate din beton, produse ale industriei electrotehnice, echipament hidraulic. utilai tehnologic pentru metalurgie. mașini, utilaje și instalații pentru agricultură- si altele. Combinatul Siderurgic Galați a produs o cantitate de laminate finite pline cu 7,4 Ia sută mai mare decît cea realizată in aceeași perioadă a anului trecut. In cinstea zilei de 1 Mai. colectivele muncitorești din industria gălăteană s-au angajat să obțină sporuri și mai mari de producție. (Dan Plăeșu).

SATU MARE : Prin 
creșterea productivității 

munciiMăreața sărbătoare a muncii de la 1 Mai este intimpinat'ă de colectivul minei Turț-Socea (Satu Mare) printr-o însuflețită și anga- jantă întrecere socialistă, cu rezultate de producție deosebite. Astfel, în primul trimestru al anului s-au realizat, peste prevederi. 80 tone minereuri neferoase, obținute pe seama depășirii cu 15 la sută a' sarcinii de creștere a productivității muncii. Aceasta a fost posibilă datorită transpunerii exemplare în viață a măsurilor din programul de organizare și modernizare a producției. „Avînd în vedere a- vansul cîștigat și eforturile intense ce se depun în continuare — ne-a spus directorul minei, inginerul Vasile Pop — colectivul nostru s-a angajat ca pină la 1 Mai să depășească planul producției fizice sortimentale cu 50 tone metale concentrate, iar prin lucrările de pregătire și deschidere suplimentare ce se execută se vor pune în valoare noi rezerve de minereuri complexe". (Octav Grumeza). 

mitrie Căpraru, ne spune că are 18 aripi de udare întinse pe cimp, canalele sînt pline ochi cu apă. dar stațiile de punere sub presiune nu funcționează. Cauza acestei stări de lucruri aveam să o lămurim la sistemele de irigații de la Dor Mărunt și Ciulnita. Marcel Chiru. șeful sistemului Ciulnita, este sincer : „Declanșarea cu o lună mai devreme a irigațiilor ne-a prins tocmai cînd finalizam pregătirile. Mai aveam deci cîte ceva de făcut". Acel „ceva" însemna insă foarte mult : lipsa uleiului la transformatoarele din stațiile de punere sub presiune (in situația aceasta se află 72 de statii din iudet) : lipsa bateriilor pentru functionarea sistemelor de protecție etc., etc., motive pentru care, deși există asigurată energia iar apa a fost introdusă pe canale încă de sîmbăta trecută, ea nu poate fi distribuită culturilor pe o însemnată suprafață programată a fi irigată in această etapă.Dacă pe suprafețele cu stațiile de punere sub presiune nu s-a putut iriga pină acum din cauze oarecum obiective, in schimb, in amenajările de tip vechi cu canale deschise, unde irigarea se face cu motopompe. activitatea ar trebui să se afle la cote maxime. *Și  pe alocuri așa și este. La Cooperativa Agricolă de Producție Ștefan Vodă, irigarea a început imediat ce apa a umplut canalele. Aici găsim o organizare bună. Președintele cooperativei. Constantin Ivan, se ocupă direct de această activitate. „Avem în funcțiune toate cele 40 de motopompe planificate. Apa este acum pentru noi o problemă vitală. Nu mă întrebați insă cum reușim să facem să funcționeze toate moto- pompele deoarece repartiție specială de motorină in acest scop nu am primit încă ! Și în alte unități s-a făcut din timp o bună organizare a activității de irigare, dar udările nu au început. Principala cauză o constituie lipsa combustibilului pentru functionarea moto- pompelor. Este o problemă care trebuie să-și găsească o soluționare operativă. In această perioadă, din cele 12 000 hectare care trebuiau irigate zilnic 4 000 hectare sînt în sistem vechi. în acest scop
ÎN ZOOTEHNIE, POSIBILITĂȚILE MARI - ERUCTIEOTE 

CU MAI MULTA PRICEPERE, CU MAI MULTĂ RĂSPUNDERE

GOSPODARI CARE PREȚUIESC
VALOAREA PĂȘUNILORSituată în imediata vecinătate a Sibiului, comuna Șura Mare este una din localitățile ce dispun de un potențial economic puternic, în care zootehnia deține o pondere importantă. în feryiele zootehnice ale cooperativei agricole de aici se cresc aproape 500 bovine și 2 860 ovine, iar în gospodăriile populației — 324 bovine, 1 577 ovine și caprine, precum și 177 cabaline. Semnificativ, atît pentru unitățile agricole, cit și pentru gospodarii comunei, e faptul că efectivele menționate vor cunoaște o creștere substanțială in a- cest an. Pentru sporirea șeptelului, comuna dispune de o suprafață de 369 hectare finețe și 506 hectare pășuni de pe care, de mai mulți ani de zile, au fost asigurate furajele necesare. Bunăoară, anul trecut, numai in cooperativa agricolă s-au realizat 1 260 tone fin, 3 600 tone suculente, 740 tone grosiere, la care se adaugă cantitățile de fin obținute de diferiți deținători de animale. Faptul acesta se regăsește in rezultatele bune la producțiile de lapte, carne, lină, comuna deținînd de patru ani consecutiv locul intii pe județ în ce privește cantitățile de lapte livrate.Din suprafața totală cu pășuni, doar 300 hectare asigură o producție bună de masă-verde la hectar, diferența de suprafață fiind erodată sau acoperită în diferite grade cu vegetație nevaloroasă, de pe care se realizează producții de 6—8 tone masă-verde la hectar. La fel, tinetele sînt amplasate in exclusivitate pe terenuri în pantă, doar 250 hectare din acestea asigurind producții bune.în analiza de față ne-am oprit, în mod deosebit, asupra unei suprafețe de pajiști, cu potențial mediu din punct de vedere al producției și al compoziției floristice, care o- cupă o treime din suprafața de pășuni a localității si care, datorită distantei mari și lipsei unui

Pregătirea terenului pentru insămîntarea porumbului la întreprindereaAgricolă de Stat Jegălia Foto : A. Papadiuc
și irigațiile Itrebuie asigurate cel puțin 100 tone combustibil pe zi în vederea funcționării celor 1 460 motopompe programate.Măsuri bine venite IAm solicitat tovarășului ing. Paul Ciupercă, director tehnic al întreprinderii Județene de îmbunătățiri Funciare Călărași, să se refere la măsurile întreprinse pentru intrarea în normal a activității de irigații. „Mai intii de toate, ne-a precizat interlocutorul, datorită sprijinului primit, sîntem în curs de asigurare a uleiului pentru toate stațiile de irigații. La întreprinderea de Rețele Electrice Călărași au fost luate măsuri pentru suplimentarea efectivelor echipelor care pun sub tensiune stațiile ; s-au a- sigurat cu prioritate baterii pentru sistemele de protecție. Avem in grafic ca în două-trei zile să demarăm udarea propriu-zisă pe toate suprafețele programate".Desigur, sint măsuri bine venite, dar și mai bine era dacă se acționa din timp pentru evitarea neajunsurilor semnalate. Problema primordială care stă acum în a- tenția comitetului județean de partid, a organelor agricole județene este crearea condițiilor pentru ca irigarea -să se facă pe în-

GIURGIU: Activitate intensă, bine organizată 
pentru încheierea insămințărilor

(Urmare din pag. I)ritmul lucrărilor să se situeze peste nivelul maxim stabilit șl în consiliile unice care înregistrează anumite rămîneri in urmă, astfel incit pină la data de 10 aprilie să fie însămînțată întreaga suprafață ce urmează a fi cultivată cu porumb și soia, în unitățile agricole din județul Giurgiu. O atenție cu totul deosebită se acordă, în același timp, și însămințării celor 11 850 hectare cu porumb din gospodăriile populației, unde lucrările sînt, de asemenea, avansate. Pentru încheierea cu succes la termenul 

drum de acces, a fost destinată în exclusivitate pășunării ovinelor. In ultimii cinci ani, aici s-au executat, pe 80 de hectare, lucrări simple de nivelare a mușuroaielor, de defrișare a vegetației forestiere și fertilizare prin tirlire, iar, incepind cu anul trecut, pe cele 80 de hectare a intrat la pășunat și tineretul bovin.Ing. Alexandru Pătruța, directorul întreprinderii Județene pentru îmbunătățirea §i Exploatarea Pajiștilor Sibiu, ne-a relatat că, incepind
Din experiența comunei 
Șura Mare, județul Sibiu

cu acest an, pășunea amintită va fi amenajată in complex, urmind ca anul viitor lucrarea să se încheie. La baza amenajării în complex stă studiul pe care întreprinderea l-a întocmit in colaborare cu Academia de Științe Agricole și Silvice și Institutul de Cercetare și Producție a Pajiștilor — Brașov. Potrivit studiului, vor fi defrișate 117 hectare, executate supraînsămînțări pe 114 hectare și lucrări de fertilizare cu îngrășăminte naturale și chimice. Tot aici vor fi reamenajate adăposturile, precum și nouă puncte de alimentare cu apă. După executarea tuturor acestor lucrări, producția medie pe întreaga suprafață va fi mai mare cu cel puțin 50—60 la sută.Este un lucru bine cunoscut că o pășune devine tot mai bogată prin- tr-o riguroasă muncă de întreținere și exploatare gospodărească. In acest sens, comuna Șura Mare se bucură de avantajul de a avea o pășune model pentru vacile cil lapte ale cooperativei agricole de producție. în acest an, pe pășune va 

treaga suprafață -amenajată. Analiza activității din anul trecut a demonstrat că, dincolo de lipsurile privind asigurarea cu energie și combustibil la nivelul necesarului, o mare suprafață nu a putut fi irigată deloc sau s-a făcut în condiții necorespunzătoare, in principal din cauza lipsei forței de muncă. De aici și o serie de măsuri luate acum pentru eliminarea a- cestui neajuns. Amintim cîteva mai importante : in unitățile cooperatiste s-au constituit echipe speciale care au angajat în acord global» irigarea întregii suprafețe. Pentru unitățile agricole de stat, în scopul ajutorării lor atit la întreținerea culturilor cît și la irigat, comitetul județean de partid a stabilit ca un număr mare de oameni din diferite unități economice să lucreze in acord global o parte însemnată din suprafețele cultivate cu plante prășitoare. Să mai adăugăm că cele 40 000 hectare prevăzute pentru a fi irigate in sistem de brazde au fost distribuite pe sisteme de irigații și stațiuni de mecanizare care răspund de realizarea exploatării lor conform tehnologiilor prevăzute.De săptămina viitoare se apreciază că activitatea de irigații trebuie să se desfășoare cu intregul potențial.'
Aurel PAPADIUC 
Lucian C1UBOTARU 
Mihail DUMITRESCU corespondentul „Scinteii"

stabilit și în condiții superioare de calitate a însămînțărilor, comandamentul județean pentru agricultură a luat o serie de măsuri operative care vizează, între altele, efectuarea pregătirii terenului și a semănatului în schimburi prelungite, la executarea acestor lucrări fiind repartizate, cu sarcini concrete de îndrumare și control, atit cadrele de conducere de la organele agricole județene, cît și activiștii de partid, care acționează cu operativitate pentru soluționarea problemelor ce se ivesc. (Ion Gaghii, corespondentul „Scînteii").

fi introdus mulsul mecanic, se vor amenaja sursele de apă și se va extinde tabăra de vară. în vederea creșterii randamentului de masă- verde se va face suprainsămințarea a 70 hectare și se va amenaja o pajiște cultivată pe 32 hectare. Și tot în acest an vor incepe lucrările de ameliorare la o altă pășune a comunei, care vor consta în defrișarea mărăcinilor și lăstărișului, su- praînsămințarea suprafețelor defrișate cu amestec de graminee și leguminoase perene specifice zonei, administrarea amendamentelor pe terenurile cu reacție acidă și unde se înființează o pajiște cultivată de 38 hectare.Desigur, pentru a veni in sprijinul crescătorilor de animale, statul alocă importante fonduri de investiții, in scopul creșterii potențialului productiv al pășunilor și fîne- țelor. Dar acest lucru nu e suficient. El trebuie dublat de o atitudine responsabilă din partea acelora care le gospodăresc și folosesc, aceasta fiind de fapt investiția ce stă la indemina tuturor. „în acest scop, explică Ion Achim, primarul comunei Șura Mare, întreaga suprafață de pajiști a fost repartizată membrilor cooperatori și deținătorilor de animale. Potrivit deciziei consiliului popular comunal, fiecare din aceștia ia parte la lucrările de întreținere, defrișare și fertilizare a pășunilor Timpul bun din această primăvară ne-a permjs să executăm cea mai mare parte a lucrărilor stabilite. La toate aceste acțiuni am antrenat întreaga comună, deputății fiind cei care au dat tonul unei a- devărate întreceri intre circumscripțiile electorale pentru buna gospodărire a pășunilor. Sîntem cu toții conștienți că o producție mare de lapte rezultă direct dintr-o producție mare de furaje. Iar pentru acest lucru, nici un efort nu e de prisos".
Ion ONUC NEMEȘ corespondentul „Scînteii"
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Strategia dezvoltării societății socialiste românești include ca o componentă esențială a înfăptuirii unor transformări structurale în toate domeniile vieții economice și sociale principiul unității dintre socialism și democrație, al participării nemijlocite a oamenilor muncii, a întregului popor la elaborarea șl înfăptuirea politicii partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Relevi nd importanța deosebită a dezvoltării democratismului noii orînduiri, ca o premisă esențială a înfăptuirii cu succes â programelor de progres economic și social in etapa actuală de dezvoltare, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia în Expunerea la forumul democratic din luna noiembrie 1988 : „Dezvoltarea largă a formelor democratice de conducere, participarea tuturor claselor și categoriilor sociale, a întregului popor la conducerea tuturor ramurilor de activitate, la elaborarea politicii interne și externe constituie factorul fundamental pentru edificarea cu succes a noii orînduiri sociale".Socialismul a rezolvat în mod radical problema fundamentală a democrației — problema proprietății — creind astfel premisele obiective ale egalității în drepturi între toți membrii societății, premisele transformării radicale a întregului ansamblu de relații sociale și economice, precum și ale instituirii unor forme democratice noi de participare la conducerea societății. Transformarea structurală a relațiilor de proprietate în socialism a condus, între altele, la transformări semnificative în caracterul și funcțiile statului socialist, prin extinderea bazei sale sociale, prin realizarea unității de interese fundamentale ale tuturor claselor și categoriilor sociale. Experiența construcției socialiste probează cu puterea faptelor că proprietatea socialistă asigură egalitatea tuturor membrilor societății în raport cu mijloacele de producție, instituie în toate formele de relații sociale, culturale și politice raporturi egale și solicită în același timp participarea democratică a tuturor celor ce muncesc la conducerea societății. Pe temeiul trainic al proprietății socialiste, dezvoltarea armonioasă a întregii economii naționale, a tuturor zonelor țării a avut și are consecințe importante in planul vieții politice a societății, al accesului tuturor oamenilor muncii, fără nici o deosebire, la exercitarea drepturilor și îndatoririlor cetățenești, la conducerea societății.1. înfăptuirea consecventă a principiului construirii socialismului cu poporul, pentru poporTeza cu valoare principială care- stă la baza activității partidului : construirea socialismului cu poporul și pentru popor evidențiază unul- din iprinpipiile fundamentale ale sistemului politic pe care il edifică noua societate, acela potrivit căruia insăși capacitatea transformatoare a partidului, a statului socialist se află strîns legată de participarea largă a oamenilor muncii — în calitate de proprietari ai întregii a- vuții naționale și deținători ai puterii politice în stat — la elaborarea și înfăptuirea tuturor hotărîrilor care privesc dezvoltarea societății noastre.Definirea parțidului ca centru vital al întregii societăți exprimă în acest cadru importanța hotărîtoare a e- xercitării rolului și funcțiilor sale in sistemul conducerii politice a. societății noastre socialiste. „Partidul, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă nucleul în jurul căruia gravitează întreaga societate și de la care radiază energia și lumina ce pun in mișcare și asigură funcționarea întregului angrenaj al orîn- duirii socialiste".Pornind de la conținutul nou al relațiilor sociale de producție, de la caracterul democratic al organizării conducerii societății noastre, partidul a acordat și acordă în acest cadru o atenție deosebită asigurării condițiilor organizatorice și Ppliti- co-educative necesare participării active a maselor, a întregului popor la conducerea societății.Sistemul organismelor democratice participative a cunoscut în acești ani o continuă și dinamică evoluție, marcată de instituirea principiului muncii și conducerii colective la toate nivelurile de activitate, de perfecționarea organismelor democratice ale statului socialist, de îmbinarea activității organismelor de stat cu autoconducerea muncitorească prin crearea și îmbogățirea continuă a atribuțiilor consiliilor oamenilor muncii și ale adunărilor generale, ca organisme de conducere cu caracter larg participativ, instituirea forumurilor naționale ale oamenilor muncii pe diferite domenii de activitate și a organismelor permanente ale acestora, generalizarea și perfecționarea noului mecanism economico-financiar, bazat pe autoconducerea muncitorească și autogestiunea unităților economice.Preocuparea neabătută ca întreaga politică a partidului să fie expresia autentică a intereselor clasei muncitoare, ale poporului, a determinat, o dată cu fiecare nou stadiu atins in dezvoltarea societății, perfecționarea concomitentă a formelor democratice de conducere și dinamizarea pe această cale a construcției socialiste în ansamblul său. Esența noilor structuri democratice pe care partidul le-a edificat în viața politică a societății românești rezidă in faptul că toți oamenii muncii, toți cetățenii patriei au a- celeași drepturi economico-sociale, aceleași libertăți, dar și aceleași îndatoriri. Constituie astăzi o realitate de netăgăduit a societății noastre manifestarea activă, în toate domeniile vieții economico-sociale. a voinței politice a clasei muncitoare, a întregului popor, în cadrul creat de noile organisme democratice instituite după Congresul al IX-lea al partidului.In spiritul concepției dinamice, înnoitoare care a orientat activitatea partidului în ultimii 24 de ani, la nivel național au fost instituțio- nalizate ca organisme democratice larg reprezentative Congresul consiliilor oamenilor muncii din industrie, construcții, transporturi și circulația mărfurilor. Congresul consiliilor de conducere ale unităților a- gricole socialiste, al întregii țără- nimi. Congresul consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale, Congresul educației politice și al culturii socialiste, 

Congresul științei și invățămintului. Fiecare din aceste forumuri alege consilii naționale, care asigură conducerea activității între congrese.Aceeași largă participare la conducerea democratică a activității este instituționalizată la nivel local și la nivelul unităților economico-sociale. Astfel, numai in industrie, construcții, transporturi și in alte sectoare ale economiei, in întreprinderi, fabrici și secții funcționează 4 041 consilii ale oamenilor muncii, cu peste 79 700 membri.Conceptul românesc de autocondu- cere muncitorească și formele instituționale de conducere democratică din țara noastră au dat în ultimele două decenii un conținut mai profund procesului de democratizare a vieții social-politice, asociin- du-i în mod nemijlocit răspunderea pentru buna gospodărire a părții din avuția națională incredințate spre administrare și dezvoltare.Referindu-se la experiența acestor instituții reprezentative ale democrației directe, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Avem un sistem larg democratic — consilii muncitorești, organisme județene, consiliile naționale pe domenii, congrese și conferințe naționale periodice, care, in cci aproape 20 de ani de funcționare, și-au dovedit pe deplin justețea și superioritatea. Trebuie să acționăm pentru perfecționarea în continuare a activității acestora, pentru ca, incepind cu adunările generale ale proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor, cu consiliile oamenilor muncii și celelalte organisme, să se asigure dezbaterea largă a problemelor, stabi

TEMA : Creșterea rolului statului, al organismelor 
democrației muncitorești-revoluționare, înfăptuirea con
secventă a principiului construirii socialismului cu po
porul, pentru popor. Dezvoltarea națiunii în socialism. 
Politica partidului de asigurare a deplinei egalități în 
drepturi pentru toți cetățenii României. Schimbările pro
funde în structura socială a țării, omogenizarea societă
ții noastre socialiste, făurirea, în perspectivă, a poporu
lui muncitor unic.

lirea măsurilor in vederea realizării in viață a tuturor programelor și hotâririlor".2. Conlucrarea permanentă între stat și organismele democrației muncitorești- revoluționareTransformările care au avut loc în toate domeniile vieții economice și social-politice. democratizarea procesului de conducere la toate nivelurile, dezvoltarea autoconducerii muncitorești s-au reflectat și în procesul dezvoltării statului socialist, al afirmării plenare a rolului său în conducerea politică a societății. Statului socialist i-a revenit și ii revine, pentru o lungă perioadă de timp, menirea fundamentală de a asigura satisfacerea echitabilă a intereselor economice, sociale, culturale ale tuturor, categoriilor de oameni ai muncii, ale întregului popor. Se afirmă în acest context tot mai puternic latura organizatorică a activității statului, de conducere unitară a activității economico-sociale în vederea dezvoltării multilaterale a patriei, orientării construcției socialiste potrivit principiilor fundamentale ale teoriei revoluționare, idealurilor clasei muncitoare, ale tuturor celor ce muncesc.Finalitatea socială «a conducerii unitare, planificate a vieții economice și sociale în socialism este și trebuie să fie în permanentă stabilirea unui raport optim între înflorirea vieții materiale a societății și creșterea calității vieții întregului popor, asigurarea unei înalte eficiente a activității economico-sociale. orientarea și valorificarea deplină a potențialului de progres al fiecărui domeniu in concordanță cu interesele și valorile de ansamblu ale societății.Tezele șl aprecierile cuprinse în Expunerea secretarului general al partidului la forumul democratic din luna noiembrie 1988 îmbogățesc concepția științifică a partidului nostru cu privire la esența, rolul și funcțiile statului socialist ca expresie a puterii politice a celor ce muncesc, cu privire la necesitatea întăririi rolului organelor de stat și al organismelor democratice de conducere în spiritul centralismului democratic, al conducerii planificate a întregii activități pe baza planului unic de dezvoltare economico'-so- cială. „Viața, practica dezvoltării sociale — sublinia în acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu — pun in evidentă lipsa de fundament științific și caracterul profund eronat al tezelor potrivit cărora ar trebui să se limiteze sau să se renunțe la rolul și funcțiile statului in conducerea activității ecOnomico-sociale. Trebuie spus că. dimpotrivă, complexitatea evoluției viitoare a societății și aplicarea conștientă a legităților dezvoltării sociale impun perfecționarea continuă a activității de conducere în toate domeniile".Creșterea rolului statului în înfăptuirea obiectivelor sociale și economice ale noii orînduiri nu limitează manifestarea democratică a voinței politice a maselor, ci. dimpotrivă, o stimulează. Ca instituție fundamentală in sistemul organizării politice a societății, statul constituie el însuși, de altfel, o expresie practică a raporturilor democratice, larg participative pe care le instituie socialismul.Perfecționarea. în această perspectivă. a organismelor democratice ale statului — Marea Adunare Națională, consiliile populare — este completată în mod firesc de instituirea unui stil nou de muncă și a unui cadru participativ în activitatea organelor puterii și administrației de stat la toate nivelurile.

De mai multe legislaturi, alegerile de deputat! în Marea Adunare Națională și in consiliile populare se fac pe baza depunerii mai multor candidaturi pentru un loc de deputat. Caracterul democratic al acestor organisme este asigurat — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in Expunerea din 28 noiembrie 1988, — de dezbaterea largă de către oamenii muncii a celor mai importante proiecte de legi și hotăriri. asigurarea unui larg schimb de opinii și a participării active a celor ce muncesc la conducerea activității economice și sociale. în toate domeniile.Caracterul democratic, unitar al activității organismelor statului socialist este asigurat, de asemenea, de reglementarea prin lege a tuturor sectoarelor de activitate, de supremația legii, ca emanație a voinței politice a întregului popor. „în întreaga operă de construcție socialistă, îndeosebi după Congresul al IX-Iea al partidului — sublinia în acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu —. am pornit de la necesjtatea reglementării prin lege a întregii organizări și funcționări a statului, a vieții economico-sociale. a tuturor sectoarelor de activitate".Statul, organismele sale își amplifică funcțiile de consultare democratică. de mobilizare a experienței și inițiativei oamenilor muncii în elaborarea și adoptarea reglementărilor legale. în procesul conducerii unitare, planificate a întregii vieți economico-sociale. Pe de altă parte, organismele autoconducerii muncitorești se află în permanentă în fața cerinței de a-și perfecționa 

propria activitate, de a-și asuma răspunderi sporite în procesul îndeplinirii sarcinilor de plan, al reali- zărij programelor de dezvoltare ,ecp.r, nonîico-socială a țării. între acestea, în spiritul aprecierilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, un loc cu totul deosebit ocupă înfăptuirea programului de modernizare, care are un rol hotărîtor pentru creșterea productivității, a calității și competitivității. pentru atingerea tuturor obiectivelor actualului cincinal.3. Dezvoltarea națiunii în socialism. Asigurarea deplinei egalități în drepturi pentru toți cetățenii Românieiîn România, dezvoltarea națiunii si formarea statului național unitar au cunoscut un lung proces istoric, încheiat la 1 decembrie 1918 prin unirea Transilvaniei cu România și formarea statului național unitar. în condițiile socialismului, națiunea a căpătat noi caracteristici, s-a realizat egalitatea în drepturi între toți fiii patriei, s-au înlăturat condițiile economice și sociale ale oricăror discriminări naționale. Pe această cale, „socialismul — sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — a rezolvat în mod principial și definitiv problema asigurării deplinei egalități în drepturi pentru toți fiii patriei, fără deosebire de origine socială. Considerăm că toii cetățenii României, indiferent de originea lor națională, mai apropiată sau mai îndepărtată, sînt cetățeni cu drepturi egale, care au răspunderea comună de a asigura înfăptuirea neabătută a programelor de dezvoltare economico-socială. de făurire a socialismului și comunismului pe pămintul României".Marile realizări din anii construcției socialiste. înflorirea fără precedent a tuturor zonelor si localităților tării au asigurat ridicarea continuă a nivelului de civilizație al întregii națiuni. Tocmai pd baza acestor realizări. a dezvoltării echilibrate, armonioase a economiei naționale, s-a putut asigura dreptul la muncă, la învătămînt. știință si cultură pentru toti cetățenii tării, fără deosebire de naționalitate, s-a consolidat baza economică a deplinei egalități în drepturi a tuturor fiilor patriei, a participării lor la înflorirea civilizației materiale și spirituale a tării. Aceasta dă. în ultimă instanță, conținut concret principiilor democratice ale egalității în drepturi si îndatoriri a tuturor cetățenilor patriei. Teza construirii socialismului cu poporul si pentru popor — sublinia in acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu — nu reprezintă o noțiune abstractă, generală, ci o realitate a democrației noastre muncitorești-revoluționare, a faptului că toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate, de convingeri. acționează în deplină unitate, spre binele si bunăstarea întregii națiuni, spre înflorirea continuă a civilizației si întărirea independentei patriei noastre. Aceasta constituie cea mai puternică forță pe care o reprezintă astăzi națiunea noastră.în Expunerea la forumul democratic din luna noiembrie 1988 se evidențiază în acest spirit adevărul că problemele ridicării nivelului de trai material si spiritual al oamenilor muncii, al fiecărui cetățean nu se rezolvă si nu se pot rezolva decît o dată cu dezvoltarea generală a tării, cu ridicarea bunăstării materiale si spirituale a poporului nostru, în general.Ca realitate vie a societății românești contemporane, condiție esențială a forței si trăinicie! tuturor realizărilor noastre, unitatea de voință si aspirații a întregului ponor probează Ia scara istoriei realismul și 

justețea politicii promovate de partidul nostru, capacitatea sa de a mobiliza. organiza si conduce energiile creatoare ale poporului în opera istorică de edificare a noii societăți.
4. Transformări profunde în structurasocială a României socialiste. Omogenizarea societății - înfăptuire istorică a socialismuluiRevoluția și construcția socialistă in România au deschis calea unor profunde transformări sociale și economice care au influențat nu numai dinamica societății in ansamblul ei, ci și evoluția fiecăreia din clasele sociale angajate în procesul revoluționar. O direcție fundamentală a acestor transformări o reprezintă afirmarea cu putere a rolului istoric al clasei muncitoare, de clasă conducătoare în societate, de forță dinamizatoare a progresului economic și social.Clasa muncitoare din România s-a transformat din clasă asuprită și lipsită de mijloace de producție intr-o clasă socială nouă, deținătoare a principalelor mijloace de producție ale țării, aflate în proprietatea socialistă a întregului popor, o clasă producătoare și beneficiară a rezultatelor muncii sale. Principala forță socială a progresului în societatea noastră, clasa muncitoare și-a sporit ponderea și în viața economică a țării, reprezentind în prezent mai mult de jumătate din totalul populației active. O asemenea creștere semnificativă atît din punct de vedere numeric, cit și al nivelului de pregătire' profesională constituie consecința legică a înaintării societății noastre pe calea edificării unei economii socialiste moderne, a dezvoltării și întăririi continue a proprietății socialiste. „Ca urmare a dezvoltării puternice a industriei— releva în acest sens secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în Expunerea din 28 noiembrie 1988 —. clasa muncitoare a cunoscut o creștere continuă. S-a ridicat nivelul de pregătire generală — profesională, tehnică și culturală — a oamenilor muncii. După cum a demonstrat cu putere viața — adevăratul judecător— clasa muncitoare și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste rolul de clasă socială conducătoare a întregii societăți".Dezvoltarea construcției socialiste în țara noastră a produs, de asemenea, schimbări profunde în structura socială a țărănimii sub influența unor factori cu acțiune largă, cum au fost procesele complementare ale industrializării socialiste și cooperativizării agriculturii. Convergența de ansamblu a intereselor de bază ale clasei muncitoare și țărănimii, ca și ale întregii noastre societăți siȘre asigurarea condițiilor comune dș progres și prosperitate, de afirmare demnă a națiunii noastre in lumea contemporană nu înseamnă, desigur, dispariția tuturor trăsăturilor ce diferențiază aceste două clase fundamentale ale societății noastre.Progresul științei, invățămintului, culturii în țara noastră, ca și dezvoltarea și modernizarea industriei și agriculturii socialiste au produs modificări și in structura profesională a intelectualității în definirea rolului său specific în organizarea și conducerea producției moderne, în formarea și perfecționarea cadrelor necesare tuturor domeniilor de activitate, in cercetarea științifică și ingineria tehnologică.Rezultanta acestor transformări este procesul obiectiv, de mare semnificație socială, al omogenizării sociale. Noile trăsături ale claselor și categoriilor sociale din societatea noastră, ale structurii sociale în ansamblului conturează in perspectivă procesul’ dispariției treptate a deosebirilor dintre clasele și categoriile sociale, pe fondul apropierii continue a condițiilor de existentă socială. de activitate productivă, de interese, aspirații și. valori comune. Generalizarea unor trăsături noi. cu caracter unitar, ale claselor sociale este determinată de raporturile noi ale tuturor membrilor societății față de mijloacele de producție, de dezvoltarea și întărirea proprietății socialiste ca premisă social-economică a unității socialiste a întregii societăți. Pe acest fond, omogenizarea socială a societății românești exprimă. desigur, nu o uniformizare mecanică, ci o apropiere treptată a diversității trăsăturilor care caracterizează fiecare din componentele structurii sociale pe coordonatele •noi ale unor funcții economice și social-politice asemănătoare, ale întăririi unității socialiste a întregii noastre societăți.Omogene din punct de vedere al obiectivelor lor generale. clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea cunosc în același timp un proces de diversificare și îmbogățire a trăsăturilor lor definitorii, în consens cu evoluția dinamică a societății însăși. „Structura socială a României — arăta în acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu — constituie expresia marilor schimbări în dezvoltarea generală a societății si demonstrează justețea tezei potrivit căreia, pe măsura înfăptuirii Programului partidului și a creării condițiilor de trecere spre comunism, va avea loc o continuă apropiere între toate clasele și categoriile sociale pe calea dispariției deosebirilor dintre oraș și sat, a apropierii nivelului de pregătire profesională și tehnică, a mecanizării, automatizării și robotizării proceselor de producție, a ridicării nivelului general de pregătire, a nivelului de cultură. Se va ajunge astfel Ia realizarea poporului unic muncitor, animat de aceleași năzuințe si interese comune, de a-și făuri în mod conștient viitorul liber si independent, de bunăstare și fericire".Ca rezultat al proceselor profunde care au avut și au loc în structura socială. în raporturile de clasă, societatea noastră socialistă se prezintă astăzi, în anul celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și al celui de-al XIV-lea Congres al partidului, puternică și unită în jurul partidului, exponentul aspirațiilor ce-i călăuzesc afirmarea sa liberă și independentă pe calea edificării socialismului multilateral dezvoltat, cu hotăfîrea de a realiza neabătut programele de dezvoltare economică și socială a .patriei, pentru continua înflorire si prosperitate a României socialiste.

Ion STĂNESCU

în Liceul „Electrocontact" din Botoșani, unitate reprezentativă pentru învățămintul din județ, funcționează 17 cabinete pentru obiectele de cultură generală și pentru discipline tehnologice, 7 laboratoare didactice și tehnologice, 11 ateliere școlare etc. „întreaga pregătire pentru muncă și viață a elevilor des- fășurindu-se in acest sistem de instruire, ne spune prof. Mihai Ostin, directorul unității, colectivul liceu
lui depune eforturi susținute pentru continua modernizare a aparaturii și mijloacelor aflate în dotare", in fotografie : elevi din clasa a Xl-a A, cu profil de electrotehnică, lucrînd intr-un laborator de fizică al școlii, a cărui aparatură a fost proiectată și confecționată aproape în totalitate prin autodotare, (Eugen Hrușcă).

Valori în plină
afirmareIn județele țării se desfășoară faza județeană a celei de-a Vil-a ediții a Festivalului național „Cin- tarea României", prilej cu care evoluează pe scenele centrelor de cultură și creație formații artistice și interpreți individuali in toate genurile, care au promovat in această fază superioară din etapa de masă a prezentei ediții a festivalului. în județul Bacău, prima gazdă a acestei etape superioare a fost municipiul de pe Trotuș, Oneșt'iul. Aici, pe scena Centrului de cultură și creație „Cintarea României" al sindicatelor, timp de două zile, au fost prezentate numeroase spectacole de teatru, teatru de păpuși, montaje literar-muzicale, recitaluri de poezie de către colective artistice dintr-o serie de • ..localități de pe valea Trotușului. cum sînt z Oituz, Valea Bogdănești. Agăș. Helegiu. Dofteana.Gura Văii. Pîrgărești. ’ilaj Asău. Slănic-Moldov:iși. bineînțeles, munici- ' «UUj piul-gazdă. Formațiile . f'/jU de teatru au oferit. în general, un repertoriu divers. începînd cu pie- ȘlpNPfl&fi sa de inspirație istorică 'WrWj ..Muntele" de D.R. Pu- pescu (Centrul de cultură și creație ..Cîntarea României" al sindicatelor din municipiul-gazdă), continuînd cu „Preșul" de Ion Băieșu (formația de teatru din comuna Bogdănești) sau „Strigăte în volieră" de George Genoiu (Școala populară de artă Bacău — filiala din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej) și termi- nind cu „Jienii". spectacol teatral de iftspirație folclorică susținut de un colectiv din comuna Agăș.Cu toate acestea, trebuie subliniat că repertoriul formațiilor teatrale de amatori comportă îmbunătățiri. Ar trebui să se acționeze aici mai mult pentru ancorarea lui în realitățile contemporane, optîndu-se pentru lucrări dramatice inspirate din actualitate, din viata și munca oamenilor de azi. constructori ai socialismului. Colectivele de montaje literar- muzicale, recitalurile de poezie, recitatorii individuali au demonstrat capacitatea acestor genuri de a transmite publicului un vibrant mesaj patriotic, revoluționar, abordind o tematică profundă. care reliefează pregnant marile realizări ale țării, ritmul tumultuos și măreț al construcției socialiste în țara noastră, cu deosebire în epoca pe care o trăim și o numim cu mîndrie „Epoca Nicolae Ceaușescu". „Laudă patriei străbune" ; „Ca o vatră-i limba noastră"; Trepte in azur"; „Patria", iată titluri de montaje poetice lăudabile, de bună calitate.
ROMÂNIA-F1LM prezintă

„Maria și Mirabela în Tranzistoria“
O producție a Casei de filme 5 și Soiuzmultfilm, o producție 

româno-sovietică

Scenariul: Valentin Ejov, Ion Popescu-Gopo, decorurile și costumele : 
Constantin Simionescu, muzica : Eugen Doga, versurile : Grigore Vieru, 
coloana sonoră : ing. Dan lonescu, montajul : Silvia Cusursuz, machiajul : 
Gheorghe Drăghici, imaginea: Alecu Popescu, regizor animație: Volodea 
Pekar, regia : Ion Popescu-Gopo.

Cu : Ioana Moraru, Adriana Cucinschi, Elena Zaițeva, Jorj Voicu, 
Mihai Bisericanu, Horațiu Mălăele, Oana Pellea, Grigore Grigoriu, Stela 
Popescu, Ion Dichiseanu.

Film realizat in studiourile C.P.C. „București" și „Mosfilm".

Asemenea spectacole demonstrează strădania actorilor amatori de a evolua cit mai bine pe scenă, fiind de la început sau intrind pe parcurs bine în rol. dragostea lor față ' de arta aleasă și căreia i s-au dăruit în timpul lor liber, afirmarea în fata publicului a nțesajului și a valorilor estetice ale poeziei noastre contemporane, marele număr de formații colective și interpreți individuali ce s-au prezentat în aceste zile de primăvară la Onești. în toate acestea se înscrie și contribuția factorilor de la nivel județean și local investiți cu răspunderi în creșterea și promovarea valorilor autentice, exigenței dovedite in aprecierea eforturilor și talentelor formațiilor și inter- preților ce s-au înscris și s-au produs pc scene în etapa de masă a actualei ediții a Festivalului național ..Cintarea României". De asemenea, nu trebuie trecut cu vederea nici potențialul cultural-artistic din mu- nicip'iul-gâzdă în această ediție a festivalului: în etapa de masă au fost înscrise 86 de formații artistice, cercuri și cenacluri de creație, cu 1 600 membri, din care au fost promovate in etapa județeană 41 de formații, cercuri și cenacluri, cu 680 de membri. Aceste formații, cercuri si cenacluri activează atit in cadrul Centrului de cultură și creație „Cîntarea României" al sindicatelor cit și în marile întreprinderi : Combinatul Petrochimic Borzești, întreprinderea de Utilaj Chimic, întreprinderea Electrocentrale Borzești, Trustul-Antrepriză Generală de Construcții Industriale ș.a.Tovarășa Adaiana Marcu, membru al biroului executiv al consiliului municipal al sindicatelor, președinte al comisiei pentru activitatea politică și cultural-educativă, a ținut să ne spună : „Gradul de participare a cadrelor tehnice la creația tehnico-științifică este, Ia nivel de municipiu, de 83,4 la sută ; în anul 1988 au fost înregistrate 35 de invenții și inovații (evident, ponderea revenind marilor întreprinderi), în anul 1989 au fost aplicate 61 de invenții și inovații (din cele ‘ înregistrate în ultimii trei ani), cu o mare eficiență economică. Iată deci preocupări care îmbină activitatea economică, de producție, cu cea cultural-artistică desfășurată de factorii de răspundere din domeniile respective, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid.
Gheorqhe BENDOVSKI

MARAMUREȘ: „Creativitate 
și eficiență în învățămint"Parte integrantă a sistemului de perfecționare a cadrelor didactice, manifestarea metodico-stiințifică „Creativitate si eficientă în învătămînt". desfășurată în municipiul Baia Mare, ajunsă la cea de-a 4-a ediție, a impulsionat activitatea de cercetare si creație. Avînd ca temă „Educația prin muncă și pentru muncă a tinerei generații, integrarea invățămintului cu cercetarea, producția și practica social-politică — proces revoluționar de înnoire si modernizare a scolii românești". înscrisă in Festivalul național „Cîntarea României", organizată de Inspectoratul școlar județean Maramureș si comisia județeană pentru activitatea sindicatelor din învătămînt, manifestarea a cuprins numeroase referate si comunicări susținute în plen si pe secțiuni. Ele au abordat probleme de mare însemnătate și actualitate, care mobilizează colectivele de cadre didactice în organizarea științifică a Invățămintului si creșterea eficientei acestuia (Gheorghe Pârja).

teatre
• 'Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18; (sala Amfiteatru) : Con
trabasul — 18; (sala Atelier) : Clovnii 
— 18
• Filarmonica ..George Ehescu44 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de 
vioară Bogdan Zvorișteanu. La pian : 
Viorica Boerescu — 17,30; (Ateneul 
Român) : Concert simfonic. Dirijor : 
Antonio Firolli (Italia). Solist : Daniel 
Podlovschi — 19
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Ciinele 
grădinarului — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 70 81) : 
Goethe mi-a spus — 19
• Teatrul „Nottara* *4 59 31 03, sala 
Magheru) : Intr-o dimineață — 18; 
(sala Studio) : Idioata — 18,30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Trăsura la scară. Spectacol 
prezentat de Teatrul dramatic Con
stanța — 19; (sala Giulești, 18 04 85) : 
Hotel „Zodia gemenilor44 — 18

19,00 Telejurnal • 1 Mal — raport mun
citoresc

19.25 Tezele șl orientările formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
program de muncă și acțiune revo
luționară

19.45 România în lume (color). Docu
mentar

20,05 Copiii cîntă patria și partidul (co
lor). Program llterar-muzlcal-core- 
graflc

20.25 învățămint, cercetare, producție
• Domenii prioritare — profesiuni 
prioritare (color)

20.45 In slujba sănătății oamenilor (co
lor) • Reportaj de Ziua sănătății

21,05 Clnecluburile — prezență activă în 
munca politlco-educativă (color)

21,20 Univers, materie, viață (color). 
Emisiune de educație materlallst- 
ștlințifică

21,50 Telejurnal
22,00 Închiderea programului

O Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18; (sala Victoria, 50 58 65) : 
De la tango Ia rock — 18
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Romanțioșii — 18
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) : Vintură lume — 10; Aven
turi cu Scufița Roșie — 15; (sala Cos- 
monauților, 11 12 04) : Oul buclucaș 
— 15
• Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19

cinema
• Francois Villon : PATRIA (11 86 25)
— 9,30; 14; 18, FAVORIT (45 31 70) —
9; 13; 17, GLORIA (47 46 75) — 9; 13; 17
• Martori dispăruți : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• De ce are vulpea coadă — 15; 17; 
19, Program de desene animate — 9; 
11; 13 : DOINA (16 35 38)
• Vacanța cea mare: DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Alo, aterizează străbunica : FE
RENTARI (80 49 85) — 14,30; 16,45; 19
• Tigrul cenușiu : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 12; 15; 18
• Iubire statornică : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Zece negri mititei : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 13; 16; 19, COSMOS 
(27 54 95) — 9; 12; 15; 18
• Prețul unei vieți : B U Z E Ș T I 
(50 43 58) — 15; 18
• O farsă pentru cuscru : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Destin tragic: COTROCENI (81 68 88)
— 15; 17; 19
• Oricare fată iubește un băiat : PA
CEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Ultima noapte a Șeherezadei : AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Unde este un „nofelet44 : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Călătorie peste mări : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 18,15

tv
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• REPORTAJE • NOTE . INFORMAȚII Democrația internă de partid

Oameni care îmbogățesc pămlntul
în județul Gorj, datorită marilor rezerve de cărbune intrate treptat în exploatare de suprafață, prin descopertarea solului se scot din circuitul arabil, sute de hectare anual. Pă- mintul trebuie totuși să rodească, și-au spus specialiștii. în acest sens, cu două decenii in urmă, un program complex de cercetări a fost supus atenției Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Tirgu Jiu. Deci cum pot fi valorificate suprafețele vălurile de steril in care „înoată" excavatoarele (este expresia ing. Ion Tomescu, directorul acestei unități), practic, haldele miniere ? Cum să transformi în pă- minturi fertile depozitele de cenușă și terenurile a- cestea neroditoare ? Pentru că avem nevoie și de cărbune, dar și de produse agroalimentare. Refacerea ecosistemului a devenit un imperativ. „Numai’ înființarea unei instituții specializate pe plan național care să aibă permanent in atenție problema terenurilor fertile scoase din circuitul agricol, pentru minerit — spunea inginerul Mircea Prunariu, director al Direcției Generale pentru Agricultură Gorj — ar grăbi punerea în valoare a acestor terenuri". Și avea în vedere, ca și directorul stațiunii de cercetare, faptul că, la scară națională, extracția la suprafață a cărbunelui s-a extins și se va extinde și în alte județe, ca Mehedinți, Vilcea, Dolj etc. Deci se simtă lipsa unei unități specializate care să urmărească îndeaproape modul cum se respectă legea fondului funciar, să coordoneze activitatea în perspectivă.Tehnologii de punere în valoare a terenurilor de- scopertate. de refacere a echilibrului natural necesar există. Sint însă de rezolvat o serie de probleme organizatorice, care țin, la ora actuală, de „n“ factori și de „n“ hîrtii. Probleme de decizie, asupra cărora ne propunem să revenim. Acum ne interesează, in primul rînd, cum au reușit specialiștii stațiunii menționate să facă să renască, din cenușă, orzul, vița de vie, castanul etc.înființată acum 30 de ani, după cum ne mărturisea inginerul-șef, tovarășul Ion Giurcău, stațiunea și-a început activitatea avind la dispoziție o suprafață de teren (impropriu pentru agricultură) de numai 100 de hectare. Specialiștii au reușit însă, în puțin timp, să realizeze pe un astfel de pămînt o fermă unică de pomi fructiferi. Pe parcurs, unitatea își dezvoltă baza materială și ajunge la 300 hectare plantații. Concret, în primii 3 ani, stațiunea dispunea de 5 milioane lei fonduri fixe, de 3 laboratoare și de numai 8 cercetători. Din anul 1977 și pină la ora actuală, creșterile înregistrate și ca teren, dar și ca înzestrare tehnico-științifică sint semnificative : 1400hectare teren, din care 880 hectare plantații cu pomi, iar restul cu viță de vie și material săditor ; 7 laboratoare de cercetare ; lucrează in unitate 39 de specialiști, 70 de mecanizatori și circa 600 personal muncitor angajat.

Stațiunea și-a axat activitatea pe cercetarea științifică în pomicultură și viticultură, urmărind producția pomiviticolă pentru consum și pentru industrializare. In urma unor îndelungi studii de cercetare pe pămînturi sterile, specialiștii au ajuns la concluzia că mai sus-men- ționatele culturi se pot dezvolta cu șanse sigure de reușită și pe haldele de steril răspindite în județ. Argumente — ultimele iz- binzi repurtate de ferma de producție de la Rovi- nari : pe circa 15 hectare de teren de pe care nu se mai spera să se obțină ceva, specialiștii au realizat producții medii de struguri, de pildă, similare cu cele de pe terenurile in pantă din zona de nord a Olteniei. Nivelările, drenările. scarificările, re- cultivările biologice timp de 3—4 ani, pentru îmbogățirea solului cu materie organică, ridicarea fertilității acestuia au dus, după

edifice asupra muncii de migală, de tenacitate și cutezanță a cercetătorilor, în laboratorul de agrotehnică, inginerul Constantin Păducel calcula și interpreta datele experimentale privind analizele chimice la sol, determinarea u- midității, distanțele de plantare, dozele de îngrășăminte chimice și organice necesare plantațiilor tinere de castan, formele de coroană la specia gutui. în vizită îi venise fermierul Nicolae Dobrescu, crescut și format o dată . cu stațiunea ; elev al școlii profesionale inițial, absolvent de liceu apoi și, de cîțiva ani, inginer horticol. Cu 11 ani în urmă a luat în primire o plantație de 150 hectare. Un teren hărtănit de tranșee surpate, răscolit de obuze din primul război, rămas așa pină acum, in pantă, denivelat. L-a lucrat „ca la carte" și a cultivat pe el toate speciile, cu pondere măr și prun. A
PE OGOARELE GORJULUI 

CU GÎNDUL LA VIITOARELE LIVEZI

cum preciza inginerul-șef. la realizarea între 8—12 tone struguri la hectar. Și în toamna trecută, strugurii de masă și fructele proaspete s-au răsfățat pe mesele minerilor. Din halde și cenușă — struguri și mere !în biroul inginerului- șef, două coșuri cu mere de „golden delicious". Mărul de acest soi este cultivat aici de 15 ani. Anul trecut a căpătat și un premiu pentru calitățile fructelor lui. Dar acesta nici pe departe nu este singurul premiu. Și vinurile gorjene au fost încununate cu 80 de medalii obținute în țară și peste hotare la diverse concursuri prestigioase. 80 de medalii care le confirmă calitatea. Dar nu numai merii și vița de vie iși dau întilnire pe haldele gorjene. Vișinul, de exemplu, s-a adaptat foarte bine pe aceste terenuri. în timp, cercetătorii de aici și-au concentrat atenția asupra culturii nucului, castanului și gutuiului, pomi cu tradiție în județ. Gazdele noastre ne informează că nucul și castanul produc numai după circa 10—15 ani de la plantare. Motiv pentru care unele stațiuni i-au cam neglijat, în goană după producție imediată. Singura unitate din țară care altoiește anual cite 60 000 de nuci e stațiunea gorjeană, reducind astfel durata de intrare pe rod la numai 6 ani. O realizare de mare importantă, care-i onorează pe cercetătorii de aici. Aceștia sint oamenii care se bat cu timpul, cu inerțiile, cu haldele. Numai la nuc au fost omologate citeva bio- tipuri cu însușiri superioare — „Peștișani", „Șușița", „Novaci", „Tirgu Jiu" ; iar la castan — „Gureni", „Po- lovraci", „Prigoria" au devenit de acum soiuri de marcă.Un raid prin laboratoarele stațiunii avea să na

lucrat și în cercetare, contribuind la crearea unor soiuri ca „Gloria" la măr, „Aurii" și „Aromate" la gutui, „Timpurii de Tg. Jiu" la cireș. între timp, s-a încăpăținat' să creeze un soi de vișin care să se scuture din codițe. De ce ? Recoltatul fiind dificil la vișin, prin scuturare s-ar ciștiga enorm de mult timp. Deci, bătălia cu timpul se simte acum și aici, in livezile stațiunii, ne mărturisea fermierul, cu miinile înnegrite de pămînt, mușcate de foarfeci de la rotunjitul coroanelor, asprite de vreme. Alături de laboratorul vizitat, cel de genetică și ameliorare a pomilor fructiferi. I se spune laborator-cheie, pentrii că aici se stabilesc sortimentele de pomi care se înmulțesc în zonă — cu precădere gutuiul, nucul și castanul. Sint specii pe care sint axate în primul rind eforturile stațiunii. Inginerul Ion Roman, șeful laboratorului, tocmai terminase verificarea unor soiuri de hibrizi de.măr cu rezistență genetică la bolile specifice. îi supusese tratamentului adecvat. „Pentru că. vedeți, pomul, ca și omul, duce în spate cit poate. Esențial e ca specialistul să știe cit poate. Și atunci intervine cu chirurgia vegetală, redu- cîndu-i din povara de flori sau de ramuri supraaglomerate. Prin lucrări intense de hibridare, prin crearea unor soiuri rezistente la boli și deci prin înlăturarea pesticidelor, vizăm fructe de cea mai bună calitate și, in perspectivă, crearea imunității pomilor la boli". Aceeași bătălie pentru imunitate se dă și in laboratorul de biochimie și fiziologia viței de vie, unde biochimista Ileana Vladu „asculta" respirația delicatei plante în funcție de ingrășămintele administrate. Pare miracol pentru neavizați, dar

vița de vie respiră și transpiră. Și a-i determina starea de nutriție, a ști să-i dozezi îngrășămin- tele chimice, organice, a o fortifica pentru încărcătura de rod înseamnă. în ultimă instanță, a-i crea starea de imunitate absolut necesară. Pătrundem și în laboratorul de viticultură condus de doctor Cristian Vladu, unul din veteranii stațiunii. Opinia lui : zona în care activează stațiunea, deși favorabilă viței de vie, e insuficient valorificată și pentru alte culturi. Sint încă întinse suprafețe de teren apte pentru pomicultură. Anul acesta, de pildă, vor fi luate in antrepriză încă 10 hectare dintr-un depozit de cenușă, provenită de la termocentrale. Dar a- menajarea unor astfel de terenuri, preciza directorul Ion Tomescu, necesită asigurarea în interiorul a- menajării a unor rezerve de apă (a unor lacuri) care să asigure apa pentru irigat, necesită amplasarea în cadrul perimetrelor culti- vabile a unor suprafețe corespunzătoare de fond silvic, pentru refacerea e- chilibrului natural și mai necesită încă — pentru organizarea haldelor de sol fertil — constituirea unei „magazii" cu un astfel de sol, realizată o dată cu începerea desconertării. Pentru că, se știe, în bătălia pentru cărbune, se pierde de multe ori din vedere conservarea solului fertil, care, o dată amestecat cu sterilul, reintră greu în circuitul agricol. O dată realizate toate acestea și bineînțeles dună potențarea terenului cu mari cantități de gunoi de grajd, in primii ani. cultivarea plantelor anuale sau perene furajere va permite refacerea solului, va permite. conchide directorul, „geneza lui pe verticală, adică exact ceea ce timpul a creat cu mii de ani în urmă". Si abia după a- ceste munci temerare, abia duoă nist'e ani buni de dăruire pentru revigorarea acestor păminturi sterpe, în fond — și specialiștii stațiunii au dovedit-o, practic, pe întinse suprafețe — culturile agricole ca griul, orzul, ovăzul și secara, mazărea, cartoful, trifoiul, organizate pe baza unor asolamente de 4—5 ani vor putea da rezultate sigure. După care, o parte din suprafețe, in special taluzele și platourile înclinate, vor putea fi destinate plantațiilor de pomi și viță de vie. Grădinile de pe unele halde ale Rovinari- lor se constituie ca argument incontestabil. Revenim, dar, asupra a ceea ce afirmam inițial, că tehnologii de punere în valoare a terenurilor descopertate există, există și terenurile ca atare, dar copertarea haldelor de cenușă, cit și de steril cu sol fertil in ansamblul județului și nu numai pe loturi de mărimea celor experimentale rămine o problemă deschisă. O problemă de voință și de decizie ferme. La fel de deschisă ca și necesitatea unui cadru organizatoric care să scurteze drumul de la dovezile concludente ale cercetării la aplicarea acestora pe plan național.
Marta CU1BUȘ 
Dumitru PRUNA

CLUJ : Tehnologii moderneîn cadrul Institutului de Cercetări și Proiectări Miniere pentru Substanțe Nemetalifere din Cluj- Napoca au fost elaborate noi tehnologii și realizate produse miniere care reduc importurile. Printre noutățile care au la bază cercetările și tehnologiile elaborate de specialișții clujeni se numără argila pentru emailuri antiacide. înlocuitor de alb de titan, materiale de umplere pentru cauciuc siliconic, tehnologiile pentru prepararea diatomitelor, tufului vulcanic și perlitelor in amestec, utilizate ca produse de filtrare în industria alimentară și chimico-far- maceutică, tehnologii pentru obținerea unor produse folosite ca materiale de umplere și pudrare la fabricarea cauciucului, maselor plastice, emailurilor și altele. în prezent, cercetătorii unității se preocupă de realizarea unor noi tehnologii și punerea in valoare a unor noi substanțe minerale utile. (Marin Oprea).
FOCȘANI : Recuperarea 

energiei secundareîn unitățile de pe platforma industrială a municipiului Focșani s-au materializat o serie de măsuri menite să contribuie la recuperarea energiei secundare rezultate din procesele tehnologice. Aceste măsuri, înscrise în programul de modernizare, de creștere a eficienței activității economice, au condus la obținerea unor însemnate economii da combustibil convențional, energie electrică și apă. Așa, de exemplu, la întreprinderea Filatura de Lină Pieptănată, economiile anuale de combustibil convențional rezultate din recuperarea condensului și a apei de răcire de la aparatele de vopsit se ridică la 500 tone combustibil convențional. Tot aici, anual se recuperează peste 200 000 metri cubi apă. Aerul cald recuperat este utilizat la încălzirea unor spații de producție. Rezultate bune in această acțiune s-au obținut și la întreprinderea Metalurgică, întreprinderea de Vase Emailate și in alte unități industriale. (Dan Drăgulescu).
SUCEAVA : Creșterea 
productivității muncii 

pe șantierePentru oamenii muncii de la întreprinderea de Materiale de Construcții din Suceava, anul 1989 este primul in care întreaga activitate productivă desfășurată răspunde cerințelor calității si eficientei. Pentru că. spre deosebire de anii din urmă. în fiecare din cele 3 luni care au trecut din 1989, ei au realizat ritmic planul si au reușit să pună la dispoziția șantierelor de construcții prefabricatele si materialele prevăzute în contracte. Realizarea in devans a unor sortimente solicitate a condus la îndeplinirea planului producției-marfă pe primul trimestru al anului în proporție de 115 la sută. După cum ne spunea tovarășul inginer Constantin Macovei. directorul Întreprinderii. in procesul de fabricație au intervenit o serie de îmbunătățiri care sporesc considerabil eficienta activității. Astfel, aplicarea unei noi tehnologii, care permite utilizarea superplastifiantului la prepararea betoanelor. are ca efect reducerea consumului de ciment. Totodată, a început omologarea, pe elemente, a unui nou tip de proiect de bloc. în care apartamentele sint complet prefabricate. Folosirea acestui proiect simplifică foarte mult operațiile pe .șantier si duce la creșterea productivității muncii în activitatea de construcții. în același timp, apartamentele au un grad de confort mult sporit si o suprafață locuibilă mai mare. (Sava Bejinariu).

(Urmare din pag. I)dărilor profund democratice ale Statutului partidului, participarea tuturor comuniștilor la activitatea de partid, aceștia fiind chemați să-și spună deschis și fără rețineri părerea, în cadru organizat, să contribuie la adoptarea și aplicarea măsurilor care să ridice pe trepte calitativ superioare munca întregului colectiv din care fac parte. Experiența confirmă că acolo unde organizațiile de partid se preocupă de această latură fundamentală a activității — stabilind cu răspundere ordinea de zi a adunărilor generale de partid, asigu- rînd buna lor pregătire, solicitin- du-le permanent comuniștilor punctele lor de vedere, stimulind combativitatea partinică față de lipsuri, manifestind receptivitate față de sugestiile și propunerile pe care le fac — se realizează practic cerința vitală a concordanței intre consultarea largă și participarea directă a tuturor membrilor partidului la adoptarea hotăririlor și imperativul răspunderii nemijlocite, al acțiunii concrete a fiecăruia dintre ei pentru înfăptuirea obiectivelor propuse. Democrația internă de partid devine astfel izvorul tăriei organizațiilor partidului, al capacității lor de gîndire și acțiune și, în consecință, fundamentul trainic al dezvoltării democrației muncitorești- revoluționare in ansamblul său.Așa cum se desprinde cu toată claritatea din orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu privind ’ locul partidului în sistemul democrației socialiste, rolul său de conducător politic nu se identifică, în nici un fel, cu existența vreunui centru de comandă, situat in afara sau deasupra societății, și nici cu substituirea conducerilor colective din unitățile economico-sociale de către organele și organizațiile de partid. Dimpotrivă, partidul, prin Organele și organizațiile sale, iși îndeplinește misiunea sa istorică de forță politică conducătoare, din interiorul societății, al maselor, din interiorul colectivelor de muncă. în acest sens, in cuvinta-rea la consfătuirea menționată, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU preciza cu deosebită claritate : „Nu ne-am propus ca organizația de partid să conducă întreprinderea — pentru a- ceasta avem director, avem organe financiare și avem consiliul oamenilor muncii și adunările generale —, dar organizațiile de partid din întreprinderi și din toate sectoarele poartă răspunderea de felul cum toate aceste organe iși desfășoară activitatea, pentru unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii intr-o direcție unică — a dezvoltării ge

nerale a fiecărui domeniu de activitate". Tocmai de aceea, pentru cunoașterea realității, a problemelor cu care se confruntă colectivele de oameni ai muncii și, pe această bază, pentru acordarea unui sprijin competent, in cunoștință de cauză, bunei funcționări a organismelor democrației munci torești-revoluționa- re. organele și organizațiile de partid, comuniștii trebuie să se integreze mai puternic în activitatea acestor organisme, să-și aducă o contribuție activă, permanentă, la îmbogățirea conținutului muncii acestor organisme, să militeze cu mai multă fermitate pentru promovarea unui stil de muncă revoluționar, comunist în activitatea organelor de conducere colectivă.în aria sensurilor multiple ale democrației muncitorești-revoluționa- re. secretarul general al partidului așază cu claritate și echivalența de- mocrație-responsabilitate socială, subliniind că dezvoltarea democrației impune, ca o necesitate obiectivă, creșterea răspunderii cadrelor de partid și de stat, a comuniștilor, a organelor de stat și organismelor democratice. a maselor populare in înfăptuirea hotăririlor și programelor partidului, a legilor țării, întărirea ordinii și disciplinei în toate domeniile. Firește, factorul primordial în întărirea responsabilității il constituie efortul propriu al fiecăruia. Dar, pornind de la cerința potrivit căreia in cadrul dezvoltării democrației noastre muncitorești-revo- luționare toate cadrele de partid și de stat trebuie să-și desfășoare activitatea în strinsă legătură și sub controlul permanent al oamenilor muncii, al poporului, organele și organizațiile de partid, concomitent cu sprijinirea și stimularea acestui e- fort, au datoria să ceară comuniștilor investiți cu funcții de răspundere în diferite organe de stat și economice să raporteze periodic sau ori de cite ori este necesar asupra modului cum și-au îndeplinit îndatoririle și obligațiile atît in fața organismelor autoconducerii muncitorești, cit și în fața partidului.Tot în contextul relației democra- ție-responsabilitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat, la Consfătuirea de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R., necesitatea întăririi spiritului critic și autocritic in activitatea organizațiilor de partid și a organismelor democrației muncitorești-revoluționa- re pentru a combate cu intransigență și fermitate asemenea manifestări cum ar fi birocratismul și alte forme de închistare, autoliniștirea și automulțumirea, unele tendințe de a ascunde stările de lucruri negative, necinstea. Totodată, una dintre direcțiile principale ale exercitării

criticii și autocriticii — In mod deosebit subliniate de secretarul general al partidului — o reprezintă lupta hotărită împotriva vechiului, a tot ceea oe s-a perimat și nu mai corespunde noii etape de dezvoltare,pentru afirmarea noului in toate sectoarele de activitate.Dezvoltarea democrației muncito- rești-revoluționare constituie și o problemă de conștiință și. nu in ultimul rind, de pregătire politică, profesională, de cultură generală. De aceea, paralel cu necesitatea îmbunătățirii formelor organizatorice de afirmare a democrației muncitorești- revoluționare, organele și organizațiile de partid în primul rînd, dar și organismele autoconducerii muncitorești sint chemate să desfășoare și o intensă muncă educativă de ridicare a conștiinței politice a oamenilor muncii ; in sensul înțelegerii faptului că dezvoltarea și perfecționarea democrației socialiste conduc la lărgirea drepturilor și posibilităților de manifestare a inițiativelor, de exprimare a opiniilor, sugestiilor și propunerilor, dar cu cit aceste drepturi sint mai largi, cu atît sporește răspunderea fiecărui colectiv, a fiecărui om al muncii față de folosirea lor. Un accent deosebit trebuie pus pe înțelegerea fenomenelor economice, a principiilor mecanismului economico-finanoiar, ale autoconducerii și autogestiunii muncitorești, a obiectivelor actuale ale dezvoltării economico-sociale, așa cum au fost ele precizate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Consfătuire de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R. : Îndeplinirea ritmică, integrală a prevederilor de plan lună de lună și pe intregul an 1989, realizarea producției destinate exportului, înfăptuirea programelor de organizare științifică și modernizare a producției, sporirea continuă a productivității muncii. reducerea substanțială a cheltuielilor materiale, ridicarea nivelului pregătirii profesionale. Se va’ dovedi și prin aceasta că democrația noastră socialistă este, înainte de toate, o ’ democrație angajantă, a c-ărel structură de rezistență o dau faptele. performantele in activitatea de zi cu zi. de ridicare a patriei, în demnitate și libertate, pe trepte superioare ale civilizației socialiste. A- ceste fapte și performante reprezintă modul comunist, muncitoresc de a întimpina glorioasa aniversare a patru decenii și jumătate de la revoluția de eliberare socială și națională. antifascistă și antiimperia- listă și marele eveniment politic din viața țării. Congresul al XIV-lea al partidului.
Constantin VARVARA

(Urmare din pag. I)am făcut 320 din cele 1 000 articole noi prevăzute pentru acest an".Primăvară frumoasă, primăvară a muncii...Cu același sentiment al datoriei împlinite, dar și cu conștiința răspunderii față de calitatea producției, sîntem intimpinați și la Fabrica de încălțăminte din Toplița — un ălt oraș harghitean înălțat pe noile coordonate materiale și spirituale ale civilizației socialiste. Tînăra ingineră Maria Dinică, șefa biroului tehnic, ne mărturisește : „Colectivul întreprinderii noastre, ciștigin- du-și bine meritate aprecieri pentru calitatea produselor, a primit sarcina de a lucra pentru export.

Am început să producem la sfirșitul lunii martie. O primă comandă de 10 000 perechi o vom livra în decada a doua a lunii aprilie".
formînd în bunuri de consum, pentru piața internă și externă, prețiosul lemn al pădurilor. „încă de la începutul anului ne-am angajat să realizăm o a-

Faptele muncii de fiecare zi
Situată în îmbinarea a trei masive muntoase — Călimani, Gurghiului și Giurgeului — Toplița și-a consolidat renumele de oraș al prelucrării lemnului. Un mare combinat alcătuit din mai multe fabrici — de mobilă, de scaune, de binale — trans-

numită producție suplimentară, pentru a răspunde cerințelor mult sporite în domeniul nostru — ne spune șeful sectorului exploatare, inginerul Isaia Olteanu. Pină la începutul acestei luni am exploatat peste 4 000 metri cubi masă lemnoasă. Se remarcă în

acest efort brigada lui Nicolae Bălan și formația maistrului Pavel Birgă- oanv'Ft i de muncă deosebite dedicate zilei muncii le-am intilnit și in rindul furnaliștilor vlăhițeni, al tinerilor oțelari din Cris- țuru Secuiesc, precum și în rindul altor numeroase colective din întreprinderile industriale ale județului și, de asemenea, pe ogoarele Harghitei, care, in cinstea celei de-a 45-a aniversări a eliberării patriei și a celui de-al XIV-lea Congres al partidului, depun noi și noi e- forturi pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, a angajamentelor asumate.
Nicolae ȘANDRU corespondentul „Scînteii"

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

DUPĂ PRIMA MANȘĂ ÎN SEMIFINALELE

CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

ARAD : Tirgul cooperatist de primăvarăBucurîndu-se și în acest an de un larg interes, la Arad s-a deschis nu de mult tradiționalul Tirg cooperatist de primăvară. Uniunea județeană a cooperativelor de producție, desfacere și achiziție a mărfurilor vine în întimpinarea cerințelor populației punind la dispoziția cumpărătorilor o gamă diversificată de noi produse realizate în unitățile proprii.Despre noua ediție a tîrgului ne vorbește Eugenia Necula. vicepreședinta UJECOOP Arad : „La actuala ediție participă 33 de unități cooperatiste, reprezentînd secții de producție, unități comerciale și de alimentație publică. Interesul cetățenilor care vizitează în număr mare tirgul. această anuală expoziție cu vînzare a unităților noastre, atestă calitatea produselor oferite. Testarea gustului și cerințelor cumpărătorilor privind noile produse de serie ale cooperației noastre fiind, de altfel, și scopul principal al tîrgului. Pe lingă problemele finind de calitate, atenția producătorilor a fost îndreptată anul acesta —

mai mult decît în anii anteriori — spre valorificarea cit mai deplină a resurselor și materiilor prime locale, în secțiile de producție ale unităților profilate pe tîmplărie, metal, tricotaje. confecții, impletituri ș.a.. se utilizează materialele locale, dar și cele obținute in urma valorificării unor materiale refolosibile. Aceste materiale, prin spiritul de inventivitate, creator al celor ce lucrează în unitățile cooperației, sint o sursă inepuizabilă de noi și noi sortimente de produse. Nu putem omite, desigur, faptul că la bunul mers al tirgului concură ținuta și solicitudinea vin- zătorilor. a lucrătorilor comerciali față de vizitatori și cumpărători".Succesul actualului Tirg de primăvară oferă, desigur, prilejul unei justificate mindrii a celor ce lucrează în unitățile cooperației din județul Arad, dar șl oportunitatea îmbogățirii experienței existente, ținind seama de cerințele și părerile vizitatorilor și cumpărătorilor, astfel încît să fie create încă de pe acum premisele unei ediții viitoare, de un nivel calitativ superior. (Magdolna Bege).

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulație

Victoria categorică a echipei Steaua in comentariile 
agențiilor străine de presă

VASLUI : Volum sporitPreocupindu-se permanent și inițiind acțiuni de masă pentru recuperarea și colectarea materialelor refolosibile, colectivele întreprinderii județene de profil, ca și ale unităților economice, organizațiile de. masă șl obștești au reușit ca în perioada care a trecut din acest an să recupereze și să predea peste prevederi, pentru a fi reintroduse in circuitul productiv, aproape 2 000 tone oțel, 130

de materiale refolosibiletone fontă, 18 tone aluminiu, 14 tone alamă, 150 tone spărturi de sticlă și alte materiale. în această activitate s-au evidențiat pină acum, prin bunele rezultate obținute, consiliile populare. întreprinderile economice, organizațiile de pionieri și U.T.C., școlile din municipiile Vaslui și Bîrlad, precum și din comunele Delești, Albești, Lipovăț, Ivănești și Costești. (Petru Necula).

Atenție, copii !Apropiata vacanță de primăvară a elevilor aduce in atenția părinților și educatorilor problema comportării rutiere a celor mai mici pietoni. în majoritatea cazurilor, situațiile critice in care au fost implicați copiii s-au datorat traversărilor e- fectuate de aceștia in fugă și prin locuri nepermise, alegerii greșite a locurilor de joacă în preajma suprafeței carosabile a drumurilor și folosirii necorespunzătoare a bicicletelor. în localitatea Ivești, județul Galați, conducătorul unui autoturism a reușit, doar cu prețul unor eforturi deosebite și al avarierii mașinii, să evite accidentarea unui băiețel care a țîșnit dintr-o curte drept in fața mașinii. La Slătioara, județul Vilcea. un alt copil a încercat să traverseze pe neașteptate, la mică distanță de autovehiculul 21-B-1001. L-au salvat numai prezența de spirit și indemînarea omului de la volan. Cei mai expuși pericolului accidentelor sint copiii de virstă mai mică, lăsați fără supraveghere în vecinătatea șoselei. Grija părinților față de copii trebuie să sporească acum, în preajma vacanței.
Starea sănătății la volanO cerință majoră a conducerii în siguranță a autovehiculelor este perfecta stare a sănătății celor de la volan. Automobilistul care riscă să urce la volan în momentele premergătoare unei crize renale, cardiovasculare, unei boli de nutriție și în alte situații critice se expune flnor

reale pericole. Faptul că un automobilist a urcat la volan, deși medicul ii interzisese aceasta, s-a soldat cu pierderea controlului asupra mașinii ca urmare a unei crize renale, accidentul avind urmări grave. Mai expuși unor asemenea situații sint bolnavii cardiovasculari. Gradul de încordare necesar pilotării autovehiculelor sporește riscul unui infarct la bolnavii cardiovasculari prin creșterea frecvenței cardiace și a tensiunii, conștatîndu-se, la unii conducători auto suferinzi, apariția unor tulburări de ritm, care devin periculoase în momente de dificultate. Pentru prevenirea unor evenimente rutiere de acest gen. agenții de circulație efectuează sistematic, cu sprijinul unor cadre medicale de specialitate, sondaje privind starea sănătății unor conducători auto. La Călărași, o echipă formată din medici și agenți de circulație l-a oprit la timp de la o călătorie pe un șofer biicureștean, bolnav cardiovascular, care mai suferise două in- farcturi și care, deși nu avea voie să facă nici un fel de efort, s-a Încumetat să străbată o distanță destul de mare la volan, punîndu-și in pericol propria viată, ca și pe a celor din mașină. Este în interesul tuturor conducătorilor auto și al siguranței circulației ca, ori de cite ori constată simptome ori alterări ale stării de sănătate, ce pot afecta intr-un fel sau altul actul responsabil al conducerii autovehiculelor, să renunțe temporar la pilotarea mașinii. Perioada de repaus in această privință o decide numai medicul specialist.
Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :Printre seriile speciale limitate la „Loz în plic", lansate ocazional de Administrația de Stat Loto-Pronosport, a devenit o tradiție ca sezonul de primăvară să ofere par- ticipanților și posibilitatea de a-și încerca șansele la „Lozul Primăverii". O astfel de ocazie există și în prezent, cind se află în vînzare o

nouă emisiune, cuprinzind și cîș- tiguri din fondul special al sistemului. De remarcat că pe lingă ciștigurile nelipsite, constind in autoturisme și importante sume de bani (mergind pină la 50 000 lei), se atribuie și un mare număr de televizoare color.

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 7 aprilie (ora 20) — 10 aprilie 
(ora 20). In țară : vremea se va în
călzi treptat. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros la începutul intervalului în 
regiunile nordice, centrale și nord-esti- 
ce, iar spre sfîrșit în cele vestice, unde, 
pe alocuri, se vor semnala ploi ce vor

avea și caracter de aversă. Vlntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime nocturne vor fi cuprinse, 
în general, între 2 și 12 grade, iar va
lorile maxime intre 16 și 26 grade, mai 
coborîte în prima zi în nordul țârii 
și local mai ridicate în sud. în Bucu
rești : vremea se va încălzi treptat. Ce
rul va fi variabil. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me nocturne vor fi cuprinse între 4 și 
6 grade, în prima noapte, apoi între 6 
șl 10 grade, iar cele maxime diurne în
tre 22 și 26 grade.

Comentind meciurile din prima manșă a semifinalelor cupei europene de fotbal, corespondenții a- gențiilor internaționale de presă menționează, între altele, victoria echipei Steaua București, care a întrecut cu scorul de 4—0 formația Galatasaray Istanbul. Sint evidențiate in comentarii capacitatea teh- nico'-tactică a formației române, vivacitatea atacului său, excelenta pregătire fizică și voința de victorie ale jucătorilor români.Astfel, în comentariul agenției A.P.A. Viena se scrie : „Echipa Steaua București, cîștigătoarea -Cupei campionilor europeni» in urmă cu trei ani, se află și la actuala e- diție in cursa pentru cucerirea trofeului. în meciul de la București, fotbaliștii români au învins cu categoricul scor de 4—0 formația turcă Galatasaray Istanbul, după un joc în care au avut permanent inițiativa. Scorul putea fi și mai mare, dar portarul Simovici a rezolvat multe situații dificile".La rindul său, agenția D.P.A. Hamburg scrie, intre altele : „Campioana României, echipa Steaua București, și-a fructificat avantajul terenului propriu ciștigind clar, cu 4—0, primul meci susținut în compania formației Galatasaray Istanbul. Cei peste 30 000 de spectatori prezenți in tribune au aplaudat jocul bun prestat de fotbaliștii români, precum și golurile spectaculoase înscrise de Hie Dumitrescu, Hagi, Dan Petrescu și Balint". „în- vingînd cu 4—0 pe Galatasaray Is-
★BOX. în sala Rapid din Capitală au continuat in prezența unui numeros public întrecerile celei de-a 18-a ediții a competiției internaționale de box „Centura de aur". în limitele categoriei semimuscă tînărul pugilist român Petrică Paraschiv, etalind o gamă variată de lovituri, l-a întrecut prin K.O. tehnic pe japonezul I. Seidi. La aceeași categorie, Kim Dok Han (R.P.D. Coreeană) l-a învins la puncte pe cubanezul F. Alvarez. în cadrul categoriei muscă au fost consemnate două victorii românești. Nicolae Aliuță l-a învins pe G. Ilhan (Turcia), iar Zoltan Lunca a ciștigat la japonezul S. Segawa. Rezultate la alte categorii : cocoș : T. Vedat (Turcia) b.p. L. Macedo (Cuba) ; T. Șkriabin (U.R.S.S.) b.p. A. Anton

tanbul în prima manșă din semifinale echipa Steaua București a luat o • serioasă opțiune pentru finala «Cupei campionilor europeni»" — notează corespondentul sportiv al agenției ANSA Roma.în cealaltă semifinală a „C.C.E.", disputată la Madrid in prezența a peste 95 000 de spectatori, echipa Real Madrid a fost ținută în șah de formația A.C, Milan, cu care a terminat la egalitate : 1—1 (1—0).Gazdele au deschis scorul spre sfirșitul primei reprize, în minutul 43, prin golul marcat de Hugo Sanchez. în partea a doua a jocului. echipa italiană, care a impresionat. prin maturitatea sa teh- nico-tactică. a preluat inițiativa și în minutul 78 olandezul Van Baston, la o centrare a lui Donadoni, a înscris punctul egalizator. De remarcat că in minutul 60 arbitrul suedez Fredriksson a anulat un gol al oaspeților, marcat de Gullit, pe motiv de ofsaid,în cadrul semifinalelor cupelor europene de fotbal, prima manșă s-a încheiat cu următoarele rezultate : Cupa campionilor europeni : Steaua București — Galatasaray Istanbul 4—0 ; Real Madrid — A.C. Milan 1—1. Cupa cupelor : R.C, Malines — Sampdoria Genova 2—1 ; C.F. Barcelona — Sredeț Sofia 4—2. Cupa U.E.F.A. : V.F.B. Stuttgart — Dynamo Dresda 1—0 ; Napoli — Bayern Miinchen 2—0.Partidele retur se vor disputa la 19 aprilie.
★(România) ; categoria semiușoară ; M. Dumitrescu (România) b.p. MJoshio (Japonia) ; K, Tatar (Turcia) b.p. D. Măeran (România). Astăzi, de la ora 16 și, respectiv, 18,30 au loc reuniunile semifinale.(Agerpres)AUTOMOBILISM. Campionatul republican de raliuri pe 1989 incebe astăzi, la Brașov, o dată cu prima etapă din cele șase cite cuprinde divizia A a competiției. Traseul „Raliului Brașovului" aflat acum la a 19-a ediție măsoară 446 km (din care 121 km macadam). La start se vor alinia 80 de echipaje repre- zentind 16 — cele mai puternice ! — secții de automobilism din întreaga țară. Plecarea și sosirea — în fața clădirii Universității din Bra

șov. Primul echipaj va lua startul la ora 10,01 și va reveni (conform radarului cursei) Ia ora 20,11.FOTBAL. • într-un meci internațional amical de fotbal disputat la Atena, echipa Iugoslaviei a întrecut cu scorul de 4—1 (1—0) echipa Greciei. Selecționata Greciei a aliniat următoarea formație : Eco- nomopoulos (Sarganis) — Aposto- lakis, Kalitzakis, Mavridis (Vakalo- poulos). Hatziathanassiou. Tsaloulii- dis. Borbokis, Georgopoulos, Samaras (Koutoulas), Mitropoulos, Tsian- dakis. • La Jeddah (Arabia Sau- dită), in meci pentru preliminariile Campionatului mondial de fotbal, selecționata Arabiei Saudite a întrecut cu scorul de 1—0 (1—0) formația R. A. Yemen.HOCHEI. • în cadrul Campionatului mondial de hochei pe gheață (grupa B), reprezentativa Norvegiei a învins cu scorul de 3—2 (1—1, 0—1, 2—0) formația Danemarcei.Alte rezultate : Austria — Japonia 4—2 (2—0, 1—1, 1—1) ; Franța — Italia 3—3 (0—1, 2—1, 1—1). După patru etape. în clasament conduce e- chipa Norvegiei cu 8 puncte, urmată de Elveția (6 puncte). • în meci amical : Suedia — Finlanda 3—2 (1—1, 2—0, 0—1).SCHI. Proba feminină de slalom superuriaș disputată pe pirtia de la Flumserbergen (Elveția) a fost ciș- tigată de elvețiană Petra Senn, cu timpul, de l’46”05/100. Pe locurile următoare : Stockl (Austria) — 1’47” 38/100 și Maria Walliser (Elveția) — I’48”05/100.BASCHET. Finala „Cupei campionilor europeni" la baschet masculin se va disputa intre formațiile Ju- goplastika Split și Maccabi Tel Aviv. Meciurile semifinale, desfășurate la Miinchen. s-au încheiat cu următoarele rezultate : Jugoplastika Split — B.C. Barcelona 87—77 (50—41) ; Maocabi Tel Aviv — Aris Salonic 99—86 (50—48).ȘAH. în turneul internațional de șah pentru Cupa mondială, ce se desfășoară în aceste zile la Barcelona, după 5 runde, in fruntea clasamentului se menține marele maestru iugoslav Liubomir Liubojevici, cu 4 puncte, urmat de Iusupov (U.R.S.S.I — 3 puncte etc. în runda a 5-a, Kasparov l-a învins pe Kor- cinoi, iar partidele Liubojevici — Nikolici, Beliavski — Ribli. Speel- man — Vaganian, Hjartarson — Spasski, Short — Nogueiras, Htib- ner — Illescas s-au încheiat remiză.PATINAJ. Cu prilejul unul concurs de patinaj viteză desfășurat la Alma Ata. sovieticul Vădim Sak- șakbaev a stabilit un nou record mondial pentru juniori în proba de 1 000 m : l’14”82/100.



^ONOBÂ ȘI ELOCVENTĂ DOVADĂ A CONTRIBUȚIEI ȘCOLII ROMÂNEȘTI DE CHEME

LA PROGRESUL CERCETĂRII MONDIALE ÎN ACEST DOMENIU"

Manifestări de deosebit respect și calde aprecieri 
cu prilejul apariției, la Tokio, a cărții tovarășei 

academician doctor inginer Elena Ceaușescu
„Progrese în chimia și tehnologia polimerilor"TOKIO 6 (Agerpres). — Expresie a stimei și prețuirii față de cel moi prestigios reprezentant al științei românești, dovadă a interesului deosebit față de opera științifică a eminentului savant, chimist de amplă reputație internațională, academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU, la Tokio a văzut lumina tiparului o nouă ediție, in limba engleză, a monografiei „PROGRESE IN CHIMIA Șl TEHNOLOGIA POLIMERILOR".Citată la loc de frunte in bibliografia operei tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, larg cunoscută în literatura de specialitate datorită e- dițiilor in limbile germană, rusă și finlandeză, publicate la Viena, Moscova și Helsinki în anii precedent, cartea s-a bucurat, din partea Consiliului Științei din Japonia și reputatei edituri „Ko- bunslia", de o îngrijire științifică și editorială de excepție.„Aș dori să vă adresez cele mai respectuoase felicitări pentru faptul că lucrarea dumneavoastră «Progrese in chimia și tehnologia polimerilor» se publică în Japonia" — arată, în scrisoarea adresată tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prof. Jiro Kondo, președintele Consiliului Științei din Japonia. „Am fost deosebit de onorat de faptul că mi s-a creat posibilitatea de a scrie o introducere a acestei lucrări. Sînț convins 

că volumul se va bucura de o largă 
audientă in rindul specialiștilor ni
poni. Nutresc speranța că veți con
tinua cu deplin succes remarcabi
lele dumneavoastră cercetări pe 
tărimul științei și vă urez, cu deo
sebit. respect, să vă bucurați de o 
viață fericită, in deplină sănătate și 
putere de muncă" — se arată in Încheierea scrisorii.In prefața pe care conducătorul înaltului organ de stat japonez pentru coordonarea științei o consacră lucrării se relevă : „Doamna aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu este un eminent cercetă
tor științific in domeniul polime
rilor. bucurîndu-se de un înalt res
pect și apreciere in rindurile comu
nității academice din întreaga lume. Volumul «Progrese în chimia și tehnologia polimerilor» constituie o continuare a lucrării «Polimerizarea stereospecifică a izoprenului». ce a fost tradusă în limba japorieză și publicată in anul 1984. Cu prilejul vizitei de stat efectuate în Japonia în anul 1975 de distinsul savant. Societatea Japoneză de Știință a Polimerilor a conferit doamnei academician doctor inginer Elena Ceaușescu titlul de «Om de Știință de Onoare». Doamna Elena Ceaușescu 
a adus contribuții esențiale la pro
gresul cercetării științifice din do
meniul polimerilor, opera sa știin
țifică fiind amplu pusă în valoare 
in . sectorul tehnologiilor moderne, 
in sensul îmbunătățirii proprietăți
lor cauciucului sintetic și ale altor 
produse macromoleculare. Actualul volum reunește lucrări științifice recente, de mare interes, ale chimistului român. Pentru mine constituie o mare plăcere și onoare să prezint oamenilor de știință din întreaga lume lucrarea doamnei 

academician doctor inginer Elena Ceaușescu «Progrese în chimia și tehnologia polimerilor»", se arată in Încheierea prefeței.Salutind apariția lucrării ca pe un eveniment editorial deosebit, in scrisoarea adresată tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, directorul editurii „Ko- bunsha", Tsuneo Ikeda, subliniază : „Mă simt deosebit de onorat de înalta cinste ce mi-a revenit, de a publica . in Japonia lucrarea dumneavoastră «Progrese în chimia și tehnologia polimerilor». Pentru oa
menii de știință din Japonia apa
riția acestui volum constituie o 
nouă și elocventă dovadă a contri
buției școlii românești de chimie la 
progresul cercetării, mondiale în 
acest domeniu. Sint convins că noua 
dumneavoastră lucrare va avea un 
ecou deosebit in rindul specialiști
lor niponi, contribuind, totodată, la 
o mai bună cunoaștere reciprocă a 
preocupărilor pe tărimul chimiei 
macromoleculare, la dezvoltarea in 
continuare a relațiilor de prietenie 
dintre România și Japonia".Lansarea volumului „Progrese in chimia și tehnologia polimerilor" a avut loc la Tokio. Au participat membri ai Consiliului Științei din Japonia, ai Societății Japoneze de Știință a Polimerilor, alți cercetători și oameni de știință, profesori universitari, membri ai Dietei japoneze, oameni de cultură și de afaceri, reprezentanți ai unor publicații de specialitate și ai unor ziare de mare tiraj, precum și ambasadorul României la Tokio. Cu acest prilej au luat cuvîntul Tsuneo Ikeda, directorul editurii „Kobunsha", prof. Jiro Kondo, președin- ’tele Consiliului Științei din Japonia, prof. Riichiro Chujo, vicepreședinte al Societății Japoneze de Știință a Polimerilor, Shetsu Shiga, membru al Dietei, secretar general al Grupului parlamentar de prietenie Japonia-România.In cuvintările rostite au fost evidențiate activitatea amplă, multilaterală desfășurată pe tărimul științei de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, valoarea deosebită a lucrării, larga recunoaștere internațională a contribuției savantului român la dezvoltarea chimiei și soluționarea unor probleme științifice de mare actualitate.Directorul editurii „Kobunsha", Tsuneo Ikeda, a reliefat in intervenția sa faptul că în Japonia apare o a doua lucrare a academicianului doctor inginer Elena Ceaușescu, după cea din 1984. tipărită în limba japoneză. Arătînd că s-a simțit deosebit de onorat pentru inalta cinste de a publica în Japonia volumul, el a

spus : Aparițialucrării constituie pentru reprezentanții stiintei din Japonia o nouă dovadă a contribuției școlii românești de chimie la mersul inainte al cercetării mondiale în acest, domeniu. Sint ' convins că lucrarea va avea un ecou deosebit în rindul specialiștilor niponi, contribuind, totodată. la o mai bună cunoaștere reciprocă a preocupărilor din domeniul chimiei macromoleculare. la dezvoltarea pe mai departe a relațiilor de prietenie dintreRomânia si Japonia.Prof. Jiro Kondo. președintele Consiliului Științei din Japonia, remarcînd că numele prestigios al academicianului doctor inginer Elena Ceausescu este bine cunoscut in comunitatea oamenilor de știință niponi din domeniul chimiei, a subliniat că aceasta a doua carte 
tipărită de editura „Kobunsha" are 

• calitatea de u face ca rezultatele 
cercetărilor științifice ale savantu
lui român să fie și mai amplu 
răspindite in Japonia. Sint con
vins că întreaga comunitate inter
națională va primi cu interes acest 
nou volum publicat in limba en
gleză, in care au fost incluse cele 
mai recente descoperiri in dome
niul respectiv. Apreciez in mod 
deosebit lucrarea academicianului 
Elena Ceaușescu și mă simt foarte 
onorat că am avut posibilitatea să 
scriu Cuvintul înainte la o lucrare 
atit de valoroasă.In cuvintul său, prof Riichiro Chujo, vicepreședinte al Societății Japoneze de Știință a Polimerilor, a spus : Este o lucrare deosebită, 
pe care am studiat-o cu multă 
atenție, prilej cu care mi-am dat 
seama că se situează la nivelul 
preocupărilor mondiale in acest 
domeniu. Apreciez in special cerce
tările legate de producerea cauciu
cului sintetic, care sint foarte inte
resante și prezintă realizările co
lectivului condus de savantul ro
mân. Lucrarea apărută in Japonia 
constituie un eveniment important 
al vieții științifice nipone și con
tribuie la promovarea relațiilor 
științifice bilaterale, la dezvoltarea 
generală a conlucrării dintre sta
tele lumii. Contribuția academi
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cianului Elena Ceaușescu la pro
gresul cercetării științifice roma
nești in domeniul chimiei a fost 
be deplin recunoscută in Japonia, 
prin acordarea titlului de „Om de 
Știință de Onoare" de către Socie
tatea Japoneză de Știință a Polime
rilor, în anul 1975 — a relevat prof. Riichiro Chujo.Shetsu Shiga, membru al Dietei, secretar general al Grupului paria-, mentar de prietenie Japonia- România, a subliniat semnificația evenimentului . editorial reprezentat de tipărirea fa Tokio a acestui deosebit de valoros volum. Vorbitorul a relevat că academicianul 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
este o personalitate bine cunoscută 
și apreciată in Japonia, activitatea 
sa fiind de natură să contribuie la 
dezvoltarea relațiilor româno- 
japoneze.Manifestarea organizată la Tokio cu prilejul lansării volumului „Progrese în chimia și tehnologia polimerilor" s-a constituit într-un nou prilej de evidențiere și caldă apreciere a contribuției valoroase a distinsului său autor la dezvoltarea științei și industriei românești in anii de intens și multilateral progres ai Epocii Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea chimiei contemporane, la angajarea fermă a cercetării științifice în slujba păcii și bunei ințelegeri intre popoare.

Demersuri pentru normalizarea procesului 
de realizare a independenței NamibieiHARARE 6 (Agerpres). — Președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, a declarat, în cadrul unei intilniri cu ziariștii, desfășurată la Harare, că este necesară convocarea Consiliului de Securitate al O.N.U. pentru examinarea situației care s-a creat în Namibia — relatează agenția China Nouă. Arătînd că acțiunile Africii de Sud au ca scop subminarea punerii in aplicare a Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate cu privire la acordarea independenței Namibiei — care prevede râminerea obligatorie în bazele lor atit a trupelor sud-africane, cit și a luptătorilor S.W.A.P.O., după intrarea in vigoare a încetării focului, și plasarea lor sub controlul O.N.U. — Sam Nujoma s-a pronunțat pentru trimiterea imediată in Namibia a unor forțe sporite ale organizației mondiale, care să prevină producerea de noi incidente.Președintele S.W.A.P.O. a reafirmat dorința organizației de a respecta prevederile Rezoluției 435 și ale acordului de încetare a focului, sub controlul Grupului de asistență al O.N.U. pentru perioada de tranziție (U.N.T.A.O.).LUANDA 6 (Agerpres). — La Luanda a avut loc o reuniune la nivel inalt a. celor șase state africane din „prima linie" — Angola. Botswana.

DIN LUMEA CAPITALULUI

Cine deține pachetul de acțiuni 
al companiilor particulare

Marea Britanie rămîne o tară a 
inegalităților sociale flagrante. In 
timp ce 1 la sută din populația 
adultă (circa 430 000 de oameni) 
care aparține „virfurilor" dispune 
de 18 la sută din bogățiile națio
nale, unei părți de. 50 la sută, re- 
prezentind „starea de jos", îi revin 
numai 7 la sută din bogății, rela
tează buletinul „Fact Service" edi
tat de organizația „Labour Research 
Department".

Aproximativ 2 la sută dintre cei 
mai bogați locuitori ai Marii Bri
tanii dispun de un sfert din tota
lul bogăției, iar 10 la sută de peste 
jumătate din aceasta. Unui sfert 
dintre cetățenii aflați pe treptele 
superioare ale scării sociale le 
revin trei sferturi din totalul bogă
ției, iar așa-numitei „celei mai 
bune jumătăți" a populației ii 
aparțin 93 la sută din bogățiile 
naționale.

„Decalajele între clasele sociale se măresc"
După cum relatează ziarul „Da- 

gens Nyheter", in Suedia numărul 
celor bogați a sporit in decursul 
ultimilor zece ani. De asemenea, 
bogății au devenit mai bogați. Pe 
de altă parte, numărul celor care 
se situează sub nivelul oficial al 
sărăciei a sporit, iar săracii au de
venit și mai săraci.

Aceste date aparțin Biroului cen
tral de statistică, ele fiind confir
mate și de o serie de analize ale ex- 
perților de la oficiile de asistentă 
socială, care pot fi rezumate în ur
mătoarea concluzie. : „decalajele 
dintre clasele sociale se măresc". 
Dacă o parte a populației a profitat 
de conjunctura economică favorabi
lă și. de pildă, se bucură de o lo
cuință cu un confort corespunzător, 
o altă parte — formată mai ales din 

Mozambic. Tanzania. Zambia și Zimbabwe. A luat parte și Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). Reuniunea a fost consacrată examinării situației create în nordul Namibiei.MAPUTO 6 (Agerpres). — Președintele Mozambicului, Joaquim Chissano, a cerut secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, „să adopte măsurile necesare pentru a se pune capăt confruntării" din nordul Namibiei.Exprimindu-și speranța că se va pune capăt „incidentelor singeroase" din Namibia, președintele Chissano a cerut ca acestea să nu fie utilizate drept pretext „pentru compromiterea procesului de fundamentală importanță pentru pacea regiunii", respectiv accesul Namibiei la independență.HARARE 6 (Agerpres). — La Harare s-au încheiat lucrările Conferinței asupra Namibiei, organizată din inițiativa Asociației parlamentarilor din țările vest-europene pentru lupta împotriva apartheidului. In rezoluția adoptată de conferință se cere Consiliului de Securitate al O.N.U. să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea înfăptuirii depline a Rezoluției 435.

Alte date publicate de „Fact 
Service" pun in evidență caracterul 
iluzoriu al ' speranțelor de dezvol
tare in Occident a așa-numitului 
„capitalism popular", adică a trans
formării unei mari părți, a popu
lației in deținători de acțiuni, idee 
care ar fi trebuit să ducă — in 
concepția promotorilor ei — la 
diminuarea inegalităților sociale. 
O dovadă a netemeiniciei și irea- 
lismului atestei inițiative o consti
tuie faptul că in 1986 numai 2 la 
sută din cei care aveau venituri 
anuale de peste 100 000 de lire 
sterline dispuneau de 82 la sută 
din totalul acțiunilor companiilor 
particulare. „Proprietatea asupra 
mijloacelor de producție, asupra 
rețelelor de consum și de schim
buri de mărfuri continuă să fie 
concentrată in miinile unei minori
tăți neînsemnate a populației, care 
reprezintă coloana vertebrală a cla
sei capitaliștilor" — conchide 
„Fact Service".

tineri, persoane cu pregătire școla
ră slabă, șomeri și mame singure 
— se situează tot mai aproape de 
treapta cea mai de jos a scării so
ciale. „Există tineri și femei care 
nu reușesc să găsească nici un fel 
de loc de muncă".

Astfel, tot mai multi oameni sint 
confruntați cu probleme serioase 
in ce privește achitarea cheltuielilor 
impuse de costul ridicat al vieții. 
Potrivit unor informații de presă, 
în 1986—1987 circa 13 la sută din 
populația adultă a trebuit să re
curgă la ajutoare sociale ori la îm
prumuturi sau nu au avut cu ce 
plăti datoriile. Printre principalele 
motive ale acestei situații se nu
mără creșterea preturilor la produr 
sele alimentare și a chiriilor locu
ințelor.

Convorbiri 
la nivel înalt 
anglo-sovieticeLONDRA 6 (Agerpres). — La Londra au avut loc joi convorbiri între primul-ministru britanic, Margaret Thatcher, și Mihail Gorbaciov. secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. care întreprinde o vizită in Marea Britanie.Agenția T.A.S.S. relatează că au fost abordate probleme privind relațiile bilaterale, raporturile Est-Vest, reducerea armamentelor și conflictelor regionale.în prezența celor doi conducători, la Londra au fost semnate acorduri bilaterale în probleme de interes comun.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Consultări privind perspec
tivele organizării unei confe
rințe de pace in regiune @ 
Apel la încetarea focului între 

facțiunile rivale din LibanNAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). — Președintele Egiptului. Hosni Mubarak, a avut o întrevedere, la sediul din New York al Națiunilor Unite, cu . secretarul general al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, care l-a informat asupra rezultatelor recentei runde de consultări cu cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate privind perspectivele organizării conferinței internaționale asupra Orientului Mijlociu, sub egida O.N.U. La rindul său, președintele Hosni Mubarak a relatat despre convorbirile avute cu oficialitățile americane in probleme bilaterale și asupra Orientului Mijlociu.DAMASC 6 (Agerpres). — Sabah Al-Afrmed As-Sabah, președintele „Comitetului celor 6“ al Ligii Arabe — privind problema Libanului —, ministrul afacerilor externe al Kuweitului, a lansat un apel urgent la încetarea generală a focului intre facțiunile rivale libaneze. Apelul în acest sens a fost adresat din Damasc, unde șeful diplomației kuwei- tiene a avut convorbiri cu secretarul general al Ligii Arabe, Chedli Klibi. și o serie de lideri politici libanezi cu privire la criza internă din Liban.După cum anunță agențiile de pn să apelul a fost acceptat de părți angajate in conflict. Schimburile de focuri au încetat la Beirut.Ulterior, președintele Siriei, Hafez El-Assad, a conferit cu ministrul kuweitian și secretarul general al Ligii Arabe.De la începerea confruntărilor intre milițiile rivale din Liban, la 14 martie, 179 de persoane și-au pierdut viața și alte 668 au fost rănite pină in prezent.ADDIS ABEBA 6 (Agerpres). — La Addis Abeba s-au desfășurat convorbiri intre președintele Etiopiei. Men- gistu Haile Mariam, și președintele Statului Palestina. Yasser Arafat, aflat in vizită oficială in capitala etiopiană.
LAUSANNE

Reuniune a Comitetului 
Internaționalei Socialiste 

9BERNA 6 (Agerpres). — La La sanne s-au deschis joi lucrările șl dinței Comitetului Internaționalei Socialiste pentru problemele politicii economice. La ședință participă reprezentanți ai partidelor social-demo- crate și socialiste din Europa. Africa și America Latină. Pe agenda reuniunii figurează discutarea unor planuri legate de rezolvarea problemei datoriilor externe, rolul băncilor regionale de dezvoltare și altele.
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ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE

PENTRU CONSOLIDAREA PĂCII

Pentru interzicerea tuturor experiențelor nucleareNAȚIUNILE UNITE.' — Reprezentanții permanenți ai mai multor țări la O.N.U. — Mexic. Indonezia,Lanka și; tan la O.N. _ . -------) Venezuela. Peru. SriIugoslavia — au trimis o scrisoare secretarului general al Națiunilor Unite. Javier Perez de Cuellar, informîndu-1 că 40 de state semnatare ale Tratatului din 1963 pri-
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vind interzicerea experiențelor arme nucleare în atmosferă, spațiul extraatmosferic si sub apă cer organizarea. în conformitate cu textul tratatului, a unei conferințe in vederea transformării acestuia intr-un tratat privind interzicerea tuturor experiențelor nucleare.
In sprijinul renunțării la modernizarea 

armamentului N.A.T.O.COPENHAGA. — La Copenhaga, membri ai sindicatelor și reprezen-cipat Ia un miting, in cadrul căruia au cerut să fie continuat procesul dezarmării și extinsă coope-’

cu în

rarea între țările europene. Vorbitorii la manifestarea organizată sub egida mișcării pentru pace din Danemarca au subliniat, de asemenea, necesitatea de a se renunța Ia preconizata modernizare a armelor nucleare tactice.
120 de oameni de știință cer măsuri concrete 

de dezarmareBONN. — Necesitatea renunțării la dezvoltarea, construirea și staționarea de noi arme, nucleare în Europa este subliniată intr-un apel dat; publicității la Bonn, cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la constituirea N.A.T.O. Documentul, semnat de 120 de oameni de știință din 23 de țări, poartă titlul „Să in- ceteze imediat cursa înarmărilor

de-nucleare. Să continue procesul zarmării !“. Semnatarii se pronunță pentru adoptarea de noi măsuri in favoarea dezarmării. In cadrul unei conferințe de presă, fizicianul vest-german Hans-Peter Duerr a subliniat că pentru asigurarea securității nu sint necesare armele nucleare, pronunțîndu-se ferm pentru eliminarea lor.
Zone denuclearizate din nordul pînă în sudul Europei
Prevederile unui document adoptat Ia seminarul de la Osloși ai sindicatelor. Iii document se relevă necesitatea creării unui coridor fără arme nucleare, care să se extindă din Norvegia pină în Ttircia. Statele din această zonă, se arată, ar trebui să renunțe la producerea și staționarea armelor nucleare pe teritoriul lor.

OSLO. — Norvegia trebuie să participe activ la crearea in nordul Europei a unei zone libere de arme nucleare,- se arată in documentul final al unui seminar desfășurat la Oslo, la care au participat reprezentanți ai organizației norvegiene „Nu armelor nucleare!"
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Măsurile protecționiste afectează exporturile 
țărilor în curs de dezvoltare

Critici exprimâte Ia reuniunea ministerială
a 28 de state africaneADDIS ABEBA 6 (Agerpres). —• La Addis Abeba s-au încheiat lucrările conferinței ministeriale a celor mai puțin dezvoltate 28 de state din Africa (L.D.C.). la care au participat miniștrii planificării și dezvoltării din aceste țări.Aprobind un „pachet de măsuri minime" pentru deceniul 1990—2000 — care va fi prezentat la cea de-a doua conferință a Grupului statelor cel mai puțin dezvoltate, ce se va desfășura la Paris, în prima jumătate a anului viitor, participanții la reuniune au cerut radierea obligațiilor decurgînd din serviciul datoriei

externe, anularea datoriei externe a acestor țări și prioritate in finanțarea multilaterală.Totodată, s-au cerut Asociației Internaționale pentru. Dezvoltare, Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional să acorde credite „fără nici o condiție" țărilor L.D.C. și să ridice măsurile protecționiste care afectează desfacerea produselor la export ale acestor state sărace. In același timp, se cere țărilor industrializate să. aloce 0,8 Ia sută din produsul lor național brut (P.N.B.) pentru sprijinirea dezvoltării acestei categorii de țări.
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Camera de comerț a S.
sancțiunilorWASHINGTON 6 (Agerpres). — Camera de cbmerț a S.U.A., care întrunește peste 100 de firme, a cerut administrației americane să pună capăt sancțiunilor economice instituite împotriva statului Panama. Potrivit unui articol publicat in coti-

ILA. dezaprobă practica 
economicedianul american „Washington Post", politica de sancțiuni introdusă cu un an in urmă de administrație s-a dovedit ineficientă, fiind, de asemenea, potrivnică intereselor economice ale firmelor americane.

GENEVA

Lucrările Comitetului pentru negocieri comercialeGENEVA 6 (Agerpres). — La Geneva s-au deschis lucrările Comitetului pentru negocieri comerciale, organul coordonator al „Rundei Uruguay" de negocieri comerciale multilaterale — în curs de desfășurare în cadrul Acordului General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.).Cu prilejul unei reuniuni ministeriale care a avut loc la Montreal in decembrie 1988, s-a făcut o evaluare a stadiului negocierilor multilaterale și au fost stabilite coordonatele de desfășurare concretă a negocierilor într-o serie de domenii care fac obiectul „Rundei Uruguay". Potrivit hotăririi adoptate în luna decembrie, actuala reuniune urmărește găsirea de soluții pentru definirea modalităților specifice de angajare a negocierilor și in celelalte domenii pentru care nu s-a reușit realizarea

unui consens la Montreal : comerțul cu produse agricole și cel cu produse textile, aspectele comerciale decurgînd din drepturile de proprietate intelectuală și protejarea producției naționale prin măsuri de urgență — clauze de salvgardare.Pentru a răspunde cerinței unui progres echilibrat pe ansamblul domeniilor de negociere, la prezenta reuniune Comitetul pentru negocieri comerciale urmează să stabilească, totodată, programul de desfășurare, în continuare, a „Rundei Uruguay", astfel incit să se realizeze finalizarea acesteia pină la sfirșitul anului 1990.La reuniune participă reprezentanți din cele peste 100 de state angajate in actuala rundă G.A.T.T. de negocieri comerciale multilaterale.

CONVORBIRI VIETNA1MEZO- CEHOSLOVACE. La Hanoi au început convorbirile intre Nguyen Van Linh, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Vietnam. și Milos Jakes, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia. A fost efectuat, cu acest prilej, un schimb de păreri referitor la procesul de edificare a societății socialiste in țările respective. examinindu-se, totodată, căile de extindere a cooperării economice bilaterale — transmite a- genția C.T.K.SESIUNE A COMITETULUI O.N.U. PENTRU RESURSELE NATURALE. Participanții întruniți la sediul O.N.U. din New York au analizat probleme legate de cooperarea în domeniul valorificării resurselor hidroenergetice, al prospectării și evaluării de noi resurse naturale cu ajutorul sateliților artificiali. Hotăririle adoptate de comitet cheamă tarile dezvoltate să extindă cooperarea tehnică cu statele în curs de dezvoltare, să contribuie la soluționarea problemelor ecologice ale acestora și să intensifice dialogul dintre țările producătoare și cele consumatoare de petrol. Au fost adoptate recomandări în domeniul valorificării resurselor minerale, care vor fi luate in considerare la elaborarea strategiei mondiale a O.N.U. în domeniul dezvoltării.ÎNTRE R.P.S. ALBANIA SI R.S.F. IUGOSLAVIA a fost semnat un protocol privind transportul rutier de mărfuri pe perioada 1989—1990.STARE DE URGENȚA IN HAITI. Președintele Republicii Haiti, generalul Prosper Avril, a instaurat starea de urgență pe întregul teritoriu național și a ordonat armatei să rămînă în cazărmi in stare de alertă maximă.

VIZITA LA WASHINGTON.Președintele S.U.A., George Bush, l-a primit pe Hans-Jochen Vogel, președintele Partidului Social- Democrat din R.F.G., aflat in vizită la Washington.TÎRG INTERNAȚIONAL. In orașul suedez Goteborg se desfășoară a Vl-a ediție a Tirgului international de turism si călătorii, manifestare la care participă 85 de țări, intre care și România.DATORIA EXTERNA a Argentinei, Braziliei, Columbiei, Mexicului, Perului. Uruguayului și Ve- nezuelei este de 350 miliarde dolari, echivalentul a 83 la sută din datoria externă totală a Americii Latine, care însumează 420 miliarde de dolari.ÎNTREVEDERE ITALO—PORTUGHEZA. La Roma au început convorbirile dintre președintele Italiei, Francesco Cossiga, și președintele Portugaliei. Mario Soares, care au examinat probleme ale relațiilor dintre cele două țări, cu prioritate schimburile comerciale bilaterale. De asemenea, au fost evocate agenda reuniunii la nivel inalt a C.E.E. și aspecte majore ale relațiilor internaționale, cu prioritate Africa australă și O- rientul Mijlociu.GREVA DE DURATA. Greva celor 17 000 de angajați ai companiei americane de transporturi aeriene „Eastern Airlines" a intrat in cea de-a doua lună. Mecanicilor de zbor și unor categorii de personal de la sol li s-au alăturat piloții și însoțitorii de bord. Greviștii revendică îmbunătățirea condițiilor de lucru și de viață.POPULAȚIA R. P. MONGOLE era. la începutul acestui an. de 2 013 000 locuitori. indică rezul-

țațele unui recensămint desfășu- ,rat recent, date publicității la Ulan Bator. în ultimii zece ani. • populația R. P. Mongole a sporit cu aproape o jumătate de milion.DEMONSTRAȚII 1N COREEA 'DE SUD. La Ulsan au continuat .demonstrațiile oamenilor muncii in sprijinul satisfacerii reven- Idicărilor lor privind ameliorarea condițiilor de viață și muncă. în Iultimele zile. în acest oraș sud-co- reean s-au înregistrat acțiuni greviste și demonstrații ale muncitori- .lor de la șantierele navale.LA BOGOTA au avut loc convorbiri între ministrul columbian al relațiilor externe, Julio Londo- | no, și omologul său venezuelean, Enrique Tejera. Au fost abordate i aspecte ale raporturilor bilaterale și evoluția situației din America 'Centrală, punindu-se in evidență necesitatea de a se acționa în continuare. prin eforturi comune. în | direcția depășirii stării conflictuale centroamericane. jLUPTE ÎN SALVADOR. In diverse zone ale Salvadorului au ifost inregistrate. în ultimele zile,noi ciocniri între detașamentele 'Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Naționalei (F.M.L.N.) și trupele salvadoriene. Postul de Iradio „Venceremos" a anunțat că. în cursul confruntărilor, forțele Iinsurgente au scos din luptă 39 de |militari. Totodată. comandouri urbane ale F.M.L.N. au distrus sediul unei garnizoane paramilita- Ire, din San Salvador.CAPTURA DE NARCOTICE. Po- | liția spaniolă a descoperit, în stațiunea balneară Marbella, o can- I titate de 638 kg de hașiș. Costul | drogului pe piața neagră a narcoticelor este evaluat la 1,2 mi- | liarde pesetas.O PUTERNICĂ FURTUNA a l perturbat traficul rutier, și a pro- | vocat pagube materiale în landul vest-german Schleswig-Holstein. In | zona Mării Nordului și a Mării Baltice traficul naval a fost parțial paralizat, fiind suspendate numeroase curse cu feribotul. Pe lito- Iralul baltic, mai multe șosele au fost inundate.
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