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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
CLUJ : Producție suplimentară cu consumuri reduse

Oamenii muncii din unitățile 
economice ale județului Cluj des
fășoară o activitate susținută pen
tru obținerea, in cinstea zilei de 
1 Mai, a unor rezultate cit mai 
bune în producție. Acțiunile în
treprinse pentru perfectipnarea or
ganizării și modernizarea produc
ției. pentru stimularea și generali
zarea inițiativelor,, introducerea 
unor tehnologii noi. moderne s-au 
concretizat in multe întreprinderi 
în depășirea planului la producția 
fizică, a sarcinilor de export. Ast
fel. în perioada care a trecut pină 
acum din acest an au fost livrate 
suplimentar economiei naționale 
aproape 700 tone laminate finite 
pline din oțel, 470 tone oțel-betan,

produse ale industriei electroteh
nice în valoare de 10,5 milioane lei, 
mașini și instalații pentru agricul
tură in valoăre de aproape 3 mi
lioane lei, precum și mașini și 
utilaje pentru industria ușoară și 
industria alimentară, produse pre
lucrate din mase plastice, produse 
chimice, confecții textile, articole 
din sticlărie pentru menaj, mate
riale de construcții. Aproape 64 la 
sută din producția-marfă fabricată 
o reprezintă produsele noi și mo
dernizate. Totodată, au fost redu
se consumurile specifice de ma
terii prime, materiale și combusti
bil. economisindu-se importante 
cantități de metal, combustibil și 
energie electrică. (Marin Oprea).

BUCUREȘTI : Peste 
prevederile planului

Ferm hotăriți să răspundă prin 
fapte de muncă îndemnurilor adre
sate de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a obține in acest an rezultate 
deosebite in producție, oamenii 
muncii din Capitală depun efor
turi stăruitoare pentru a întimpina 
ziua de 1 Mai cu noi și prestigioa
se fapte de muncă. Astfel, un 
număr de peste 130 unități indus
triale de nivel republican rapor
tează că. in perioada care a trecut 
din acest an și pină in prezent, 
au îndeplinit și depășit planul la 
producția-marfă și fizică, urmare 
a modernizării unor fluxuri de 
fabricație și introducerii unor teh
nologii noi, in condițiile economi
sirii a peste 20 000 MWh energie 
electrică, peste 7 000 tone combus
tibil convențional și 8 500 tone me
tale. Cele mai bune rezultate au 
obținut întreprinderea de Mașini 
Grele, Întreprinderile „23 August", 
„Aversa", „Automatica", „Elect.ro- 
aparataj", întreprinderea de Calcu
latoare, „Neferal", întreprinderea 
de Confecții și Tricotaje și altele. 
Au fost livrate economiei naționa
le și la export mari cantități de 
pompe, echipamente electronice șl 
tehnică de calcul, confecții și tri
cotaje etc. în aceste zile premer
gătoare sărbătorii muncii de la 
1 Mal. in toate colectivele din 
Capitală se desfășoară săptăminl 
ale producțiilor record, ceea ce va 
permite realizarea suplimentară, 
la nivelul Capitalei, a unor Însem
nate cantități de- oțel, blocuri for
jate, mașini-unelte, utilaje tehno
logice, tehnică de calcul și pro
duse ale industriei ușoare. (Gheor- 
ghe Ioniță).

BACĂU : Rezultate ale modernizării
în toate unitățile industriale șl 

de construcții din județul Bacău 
se desfășoară acțiuni susținute 
pentru Înfăptuirea ritmică și in
tegrală a obiectivelor cuprinse in 
programul de măsuri de moderni
zare și organizare a producției. Rod 
a! acestei preocupări, la care parti
cipă zeci de mii de oameni ai 
muncii — specialiști, cercetători, 
economiști, cadre cu munci de răs
pundere din toate sectoarele de 
activitate, muncitori și maiștri — 
In perioada care a trecut din acest 
an au fost aplicate în producție 
peste 800 de măsuri tehnice și or
ganizatorice, pe seama cărora s-a 
realizat un spor de producție-marfă 
in valoare de 300 milioane Iei, din 
care o mare parte pentru export.

DOLJ : In funcțiune —
Acum, în pragul sărbătoririi zilei 

de 1 Mai, oamenii muncii din ca
drul Trustului-Antrepriză Gene
rală de Construcții Industriale Cra
iova, care își desfășoară activita
tea pe- raza a patru județe, con
tinuă succesele obținute anul 
trecut, cind s-a situat mereu in 
fruntea întrecerii socialiste pe 
țară. Așa cum ne spunea inginerul 
Emil Țugui, directorul trustului, 
In primul trimestru al anului au 
fost puse in funcțiune 19 capaci
tăți de producție la întreprinderile 
„Electroputere" și de tractoare șl

Eficienta măsurilor aplicate s-a 
răsfrint pozitiv și asupra reducerii 
cheltuielilor de producție, care au 
fost diminuate cu 65 milioane lei, 
creșterii productivității muncii cu 
4 300 lei pe fiecare lucrător și a 
competitivității produselor. Cele 
mai bune rezultate in întrecerea 
socialistă ce se desfășoară in 
cinstea zilei de 1 Mai au fost în
registrate de colectivele de oameni 
ai muncii de la Combinatul de 
Prelucrare a Lemnului și între
prinderea Metalurgică Bacău, Com
binatul Petrochimic și întreprinde
rea de Utilaj Chimic Borzești, 
Combinatul de Prelucrare a Lem
nului Comănești și întreprinderea 
de Postav Buhuși. (Gheorghe 
Baltă).

noi capacități industriale
mașini agricole din Craiova, de 
prelucrare a aluminiului și de țevi 
— Slatina. Ilustrativ este faptul 
că acest succes a fost obținut in 
condițiile depășirii indicatorului 
producție-marfă industrială cu 
circa 30 milioane lei, creșterii pro
ductivității muncii cu 1 000 lei per 
lucrător și încadrării în normele 
de consum prevăzute. Aceste re
zultate se datoresc, in principal, 
materializării măsurilor stabilite in 
programul de organizare a muriciiț 
și modernizare a proceselor de 
producție. (Nicolae Băbălău).

SUCEAVA : Săptămînă 
de producție record

Numeroase colective muncitorești 
din județul Suceava au declarat 
perioada 3—9 aprilie „Săptămină 
de producție record", fiind hotărite 
ca și prin această valoroasă iniția
tivă să îmbogățească bilanțul reali
zărilor deosebite dedicate zilei de 
1 Mai. între unitățile economice 
în care s-a desfășurat această ac
țiune se află întreprinderea de 
Materiale de Construcții și între
prinderea de Reparații Auto din 
Suceava. Filatura de In și Cinepă 
și Fabrica de Sticlărie pentru Me
naj din Fălticeni. Uzina de Con
strucții și Reparați*  Utilaje și Piese 
de Schimb și Fabrica de Ape Mine
rale din Vatra Dornei, unitățile fo
restiere de exploatare și transport 
Iacobeni și Vatra Dornei. Numai 
in unitățile amintite au fost reali
zate suplimentar 11)0 tone minereu 
de mangan-marfă. 350 metri cubi 
cherestea, 100 metri cubi prefabri
cate din beton armat. 1 000 metri 
pătrați țesături. sticlărie și alte 
produse. în condițiile obținerii 
unor importante pconomii de ma
terii prime, materiale, energie 
electrică și combustibil convențio
nal. (Sava Bejinariti).

Nu există unitate de măsură mai 
exactă a capacității de mobilizare a 
organizațiilor de partid, -a organelor 
de conducere colectivă din întreprin
deri, centrale sau ministere, a tu
turor oamenilor muncii decit rezul
tatele obținute in realizarea planu
lui la toți indicatorii, atit cantitativ, 
cit și călitativ. Cu atît mai semnifi
cativă este această atmosferă de 
puternică efervescentă creatoare in 
aceaștă perioadă, cind muncitori:, .ță
ranii, intelectualii, întregul popor se 
pregătesc să în- 
timpine cu semni
ficative fapte de 
muncă împlinirea 
a 50 de ani de la 
marea demonstra
ție patriotică, an
tifascistă și anti-" 
războinică de la 
1 Mai- 1939, în 
organizarea , și 
desfășurarea că
reia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena 
Ceaușescu au ’ 
avut o contribuție determinantă.
Toți oamenii muncii de pe în
treg cuprinsul patriei — din in
dustrie, agricultură, construcții, din 
toate celelalte sectoare ale econo
miei naționale — angajați intr-o pu
ternică și insufletitoare întrecere so
cialistă, cinstesc acest eveniment cu 
realizări de prestigiu.

Este dovada angajării revoluționa
re a întregului popor, a patriotis
mului fierbinte de care dau dovadă 
oamenii muncii, hotăriți să facă to
tul pentru înfăptuirea neabătută a 
programelor de dezvoltare economi- 
co-socială a tării, de înaintare pe 
noi trepte de progres si civilizație a 
societății noastre socialiste. Marile 
succese înregistrate in indeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan, acum 
in apropierea întiiului de florar, cind 
se împlinește un veac de la decla
rarea zilei de 1 Mai ca zi a solida
rității internaționale a celor ce mun
cesc, sint dovada concludentă a uni
tății indestructibile de acțiune, crez

și voință, dovada atașamentului în
tregului nostru popor față de partid, 
față de secretarul său general, care, 
prin exemplul de muncă neobosită, 
înflăcărată, pusă in slujba idealuri
lor supreme ale națiunii noastre, in 
slujba cauzei socialismului și comu
nismului, mobilizează plenar ener
giile și capacitatea creatoare a tutu
ror oamenilor'muncii pentru desfă
șurarea la un nivel superior a acti
vității productive, in toate unitățile 
din economie, pentru înfăptuirea

PLANUL - REALIZAT RITMIC, 
LA ÎNALT NIVEL CALITATIV!

ritmică, exemplară a tuturor pre
vederilor planului pe acest an și pe 
întregul cincinal.

Realizarea integrală a prevederi
lor planului, la toți indicatorii canti
tativi și calitativi constituie dovada 
unei activități bine organizate, pină 
în cele mai mici amănunte, în toate 
compartimentele, la toate eșaloanele 
producției. Așa cum bine .se cunoaș
te, cum demonstrează experiența a- 
cumulată de toate unitățile econo
mice, fără o organizare temeinică, 
științific fundamentată, nu poate fi 
concepută producția modernă. Prac
tica arată că acolo unde sint promo
vate cu curaj cuceririle cele mai noi 
ale științei și tehnicii contempora
ne. un inalt spirit de răspundere și 
o bună organizare a muncii, unde 
actul de conducere asigură o îmbi
nare organică a răspunderii perso
nale cu cea colectivă, de manifesta
re concretă a competentei profesio
nale a cadrelor, de afirmare a prin

cipiilor autoconducerii muncitorești, 
unde întreaga activitate eșțe. per
manent pusă sub imperativul ridicării 
rapide, substanțiale a calității și efi
cienței, prevederile planului sint în
deplinite zi de zi, lună de lună și an 
de an, unitățile economice respecti
ve situindu-se permanent, prin re
zultatele obținute in toate sferele 
producției, in fruntea întrecerii so
cialiste.

în aceeași ordine de idei, realiza
rea ritmică și integrală a planului 

la producția fizi
că și la export re
prezintă dovada 
bunei conlucrări 
și colaborări intra 
întreprinderile din 
diferite domenii 
de activitate. Co
operarea, relațiile 
de cooperare in- 
teruzlnală dețin, 
în condițiile pro
ducției modeme, 
ale exigențelor 
mecanismului e- 
conomico-financi- 

ar, un. rol deosebit de important O 
activitate eficientă este de neconceput 
fără stabilirea unor bune raportori de 
colaborare, de cooperare. Există ne
numărate argumente care susțin a- 
ceastă oerință, activitatea practică de 
fiecare zi a întreprinderilor confir- 
mînd pe deplin ideea că producția 
se poate desfășura in condiții nor
male numai atît timp cit, atit în 
industria orizontală, cît și pe an
samblul economiei, cooperarea se de
rulează în mod ireproșabil. Este 
suficient — s-a spus aceasta de 
repetate ori și fiecare colectiv de 
muncă a avut posibilitatea evaluării 
consecințelor acestui fapt — să lip
sească un singur reper, un produs 
oarecare, aparent neînsemnat și de
reglările se vor inlăntui. producînd 
neajunsuri la nivelul . altor între
prinderi. al unor ramuri întregi. în 
acest context, respectarea discipli-
(Continuare in pag. a ll-a)
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Faptele muncii pentru țară-încununare 
a tradițiilor eroismului muncitoresc

întiia zi de mai este aureolată anul 
acesta de nimbul unor glorioase ani
versări : 50 de ani de la marea de
monstrație patriotică, antifascistă și 
antirăzboinică de la 1 Mai 1939 și 
100 de ani de la declararea zilei de 
1 Măi ca zi a solidarității interna
ționale a celor ce muncesc. Se adau
gă, de aceea, in această primăvară 
jubiliară, sentimentelor de bucurie 
și Însuflețire cu care, an de an, este 
întîmpinată Ziua Muncii, firești sim
țăminte de mindrie patriotică ; pen
tru că acest întii de Mai este un 
luminos atestat al vechimii mișcării 
noastre muncitorești, al atașamentu
lui muncitorimii române față de 
idealul socialist și, deopotrivă, al 
drumului lung parcurs de clasa mun
citoare, prin luptă și acțiune revo
luționară, spre condiția sa social-po- 
litică de azi : aceea de clasă con
ducătoare a societății, de deținătoa
re, împreună cu întregul popor, a 
puterii politice in stat.

Evocind acest drum, de-a lungul 
căruia ziua de 1 Mai a reprezentat 
o zi de puternică afirmare a aspi
rațiilor și vrerilor de justiție șt echi
tate, de libertate, frăție și pace ale 
oamenilor muncii, aducem un cald 
omagiu clasei noastre muncitoare, 
partidului comunist — forța care a 
conferit zilei de 1 Mai vibrație eroi
că. caracterul unei impresionante și 
mărețe bătălii revoluționare, purtate 
In numele viitorului, iar prin toate 
acestea, valoarea unui simbol nepie
ritor.

Ziua Muncii a ilustrat, de fiecare 
dată, alesele trăsături ce. dau relief 
pregnant istoriei clasei muncitoare 
din țara noastră. Astfel, primul 1 
Mai sărbătorit în România în anul 
1890 a prilejuit revărsarea pe stră
zile Capitalei a peste cinci mii de

muncitori, ceea ce dovedea, așa cum 
s-a remarcat chiar in epocă, faptul 
că pe scena tării se afirma o nouă 
forță socială, puternică prin coeziu
nea rindurilor sale, prin adeziunea 
nestrămutată la un măreț ideal, prin 
capacitatea sa de a desfășura acțiuni 
revoluționare cu un larg și profund 
impact social. O forță căreia ii a- 
parținea viitorul.

Și tot în vremurile de început ale 
sărbătoririi zilei de 1 Mai in țara 
noastră s-au mai putut remarca alte 
fapte cu profunde semnificații și în
țelesuri. Este vorba1 de prezența in
tre steagurile și pancartele Înălțate 
in această zi deasupra mulțimilor 
muncitoare a unei devize-simbol : 
Nici piine fără muncă, nici muncă 
fără piine ; era înmănuncheat în 
aceste cuvinte un adevărat crez de 
viată al muncitorimii, era definit în
suși modul de a gindi și a fi al cla
sei muncitoare, care cerea respect 
pentru muncă, așezînd, deopotrivă, 
munca la temelia bunăstării fiecă
ruia. Un alt fapt cu valoare de sim
bol s-a petrecut în 1892 Ia Ploiești. 
Au venit atunci în puternicul cen
tru industrial prahovean, spre a par
ticipa la sărbătorirea zilei de 1 Mai, 
peste 300 de țărani din comunele 
'învecinate, însuși drapelul clubului 
muncitorilor din localitate fiind pur
tat de-a lungul demonstrației de un 
țăran din satul Bucov. Prezența ma
sivă a țăranilor in coloanele munci
torești de 1 Mai constituia b con
cludentă expresie a faptului că ideile 
și idealurile socialiste aflaseră un 
larg și profund ecou în Inima și con
știința obidiților locuitori ai sate
lor. că, de la începuturile sale, miș
carea muncitorească și socialistă din 
România a înțeles uriașul potențial 
revoluționar ce sălășluia In rindurile

țărănimii. Așa cum cu justețe s-a 
observat, s-a prefigurat, astfel, incâ 
din zorii sărbătoririi Zilei Muncii, 
alianța dintre cele două clase funda
mentale ale societății românești, 
uriaș izvor de tărie, chezășie a bi
ruinței in acțiunea de transformare 
revoluționară a rinduielilor vremii.

Cu deosebită putere a iluștrat ziua 
de . 1 Mai, încă de la începuturile 
sărbătoririi sale, adevărul că clasa 
noastră muncitoare a fost pătrunsă 
mereu de vii și puternice sentimente 
de solidaritate internațională, că s-a 
considerat — și a acționat in con
secință — ca un detașament activ al 
mișcării muncitorești internaționale, 
în ziua de 1 Mai, muncitorii români 
au văzut un minunat prilej de a-și 
reafirma cu putere simțămintele 
adinei care-i legau de proletariatul 
de pretutindeni, întinzînd, cum fru
mos s-a spus in epocă, o mină fră
țească și caldă muncitorilor lumii 
Întregi, peste granițe și frontiere, 
în același spirit, în fiecare 1 Mai, 
muncitorimea română și-a reafirmat 
gîndul de lumină: să fie pace in 
lume, să înceteze zăngănitul amenin
țător al armelor, să nu se irosească 
valori materiale și financiare în sco
puri de cucerire, de anexiune, de 
distrugere, ci pentru a se rezolva 
marile probleme sociale și economi
ce ale fiecărui moment.

Toate aceste trăsături ale sărbăto
ririi zilei de 1 Mai in țara noastră 
aveau să fie amplificate și Îmbogă
țite o dată cu făurirea Partidului 
Comunist Român, in urmă cu 68 de 
ani. Partidul a imprimat acțiunilor 
muncitorești de 1 Mai caracterul unei 
viguroase contestări a rinduielilor 
nedrepte ale epocii, al afirmării lim
pezi și deschise a opțiunilor clasei 
muncitoare, ale altor oameni ai mun

cii pentru o nouă alcătuire a vieții 
social-politice. întemeiată pe respec
tarea voinței celor ce, prin numă
rul și însemnătatea contribuției lor 
la dezvoltarea generală a tării, re
prezentau însăși țara. Organizate și 
conduse de partidul comunist, ma
nifestările de 1 Mai au arătat adinca 
nevoie a realizării unității de ac
țiune a clasei muncitoare, ca resursă 
de tărie a acesteia în lupta pentru 
împlinirea dreptelor sale dezidera
te, au constituit mari lecții privind 
uriașa însemnătate a realizării 
unității muncitorești.

Toate aceste adevăruri și-au aflat 
cea mai puternică ilustrare in marea 
demonstrație patriotică, antifascistă 
și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, 
în pregătirea și desfășurarea căreia o 
contribuție determinantă au avut to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu. în acea zi. clasa 
muncitoare a dat glas hotărîrii sale 
de a se împotrivi fascismului și răz
boiului, de a sta in fruntea poporu
lui in lupta pentru apărarea hota
relor românești, amenințate de pof
tele de cucerire ale statelor fasciste 
și revizioniste. Zecile de mii de par
ticipant! la acțiunile muncitorești, 
revoluționare de acum cinci decenii 
au dovedit, prin lozincile pe care 
le-au scandat, prin cuvîntările care 
s-au rostit și au fost îndelung a- 
plaudate. patriotismul fierbinte al 
muncitorimii noastre, înalta răspun
dere cu care acționa pentru asigu
rarea prezentului și viitorului liber 
al tării, țelurile luptei sale trăgîn- 
du-și seva din chiar comandamen
tele vitale ale acelui greu si. complex 
moment istoric. Prin acțiunea sa pa
triotică de largă cuprindere socială
(Continuare în pag. a III-a)

In toate unitățile agricole
-o eficiență

Sint numeroase argumentele de 
ordin economic care pledează în 
favoarea reducerii tot mai accentuate 
a cheltuielilor de producție. Pentru 
unitățile agricole, această cerință 
constituie, așa cum s-a subliniat și la 
recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. o necesi
tate a dezvoltării intensive. în fapt, 
orice depășire a costurilor este de 
natură să afecteze, in final, volumul 
beneficiilor. Cum sint urmărite, prin 
urmare, costurile de producție pe 
unitatea de produs ? Cum se asigură 
un nivel de rentabilitate cît mai ri
dicat ? Iată, in esență, terna inves
tigației noastre în citeva cooperative 
agricole de producție din județul 
Bihor.

...Consiliul linie Agroindustrial Sin- 
martin. Din capul locului recurgem 
la o analiză comparativă a rezulta
telor economico-financiare din ulti
mii doi ani. Reținem că. în 1987. din 
cele opt unități cooperatiste, mai 
multe încheiaseră activitatea cu be
neficii. In anul trecut, o singură 
unitate mai înregistra bilanț negativ. 
„Nu este nicidecum un rezultat în- 
timplătbr. Este 0 dovadă concretă a 
înțelegerii faptului că venituri supe
rioare celor calculate pot fi realizate 
prin producții superioare celor pla
nificate. Argumente ne oferă chiar 
bilanțul anului trecut, cind. în com
parație cu 1987. producția globală a 
fost superioară cu 60 milioane lei. iar 
beneficiile cu 25 milioane lei" — ne 
spunea loan Chivari, președintele 
consiliului agroindustrial. Dar să dăm 
cuvtntul fantelor.

...Cooperativa Agricolă de Produc
ție Sîntandrei. Cu numai șapte ani 
in urmă, contul acestei unități înre

gistra datorii. Producțiile erau mo
deste. cum de altfel erau și venitu
rile. în anul trecut insă, beneficiile 
obținute au ajuns să depășească 3,6 
milioane lei. dublu fată de cele reali
zate doar cu un an inainte., Ce ele
mente au determinat acest salt ? „Nu 
e nici un secret : producțiile vegetale 
și animale, mereu mai mari. înalta

In cooperative 
agricole 

de producție 
din județul Bihor

productivitate a muncii. Le-am ex
plicat temeinic cooperatorilor că vom 
ciștiga mai mult numai dacă de pe 
fiecare bucată de pămînt vom strînge 
roade sporite, că nu se poate sălta 
nici un procent pe scara fertilității 
pămintului fără tehnică, fără serio
zitate în întocmirea și execuția pro
gramelor stabilite, fntr-un cuvint. 
numai din mult se poate ciștiga 
mult 1 — asta a fost pledoaria pen
tru a depăși' nivelurile obișnuite de 
producție" — aprecia inginerul loan 
Pop. președintele cooperativei. A fost, 
de fapt, un veritabil examen pentru 
întreg colectivul. Mai cu seamă că 
doar jumătate din suprafața arabilă 
o reprezintă solurile de cea mai bună 
calitate. Diferența — podzol și brun- 
roșcat. Soluri care necesitau ample

maximă!
lucrări agropedoameliorative de co
rectare a acidității. Anual, pe baza 
cartării agrochimice — reactualizată 
acum anual, și nu la patru ani cum 
se realiza in trecut — s-au aplicat 
minimum 4—5 tone amendamente 
și cite 40—50 tone îngrășăminte or
ganice la hectar pe un sfert din su
prafață. Efectul ? Producțiile-record 
obținute în ultimii trei ani la cereale. 
„Scoatem producții bune — adăuga 
interlocutorul — pentru că respectăm 
cu strictețe tehnologiile, avind cu a- 
devărat culturi intensive. Investim 
in plus, dar eforturile sint răscum
părate prin rezultate, asigurând un 
beneficiu bun la fiecare tonă de pro
duse. în anul trecut, de exemplu, 
unitatea a Qbțirțut prime de produc
ție maxime la grîu. porumb, orz. sfe
clă de zahăr si -cinepă. Drumul nu a 
fost ușor și bilanțul fiecărui an pune 
în evidentă în mod pregnant iniția
tiva și spiritul gospodăresc. E la in- 
demîna oricui să înțeleagă zăbovind 
aici că nivelul producțiilor depinde 
direct de calitatea muncii oamenilor. 
Ciștigul cel mai de preț este că 
membrii cooperatori s-au obișnuit să 
se bazeze pe sfatul calificat al spe
cialistului. nelăsind să se facă nimic 
la voiat tntlmplăril. după păgubosul 
principiu „să vedem ce o ieși". Știin
ța de a lucra pămîntul este știinta 
roadelor bogate, implicit a venituri
lor ridicate".

Redresarea cooperativei a fost, de
sigur. o acțiune mult mai complexă, 
denunindu-se eforturi mari pentru a 
ridica potențialul productiv al uni
tății în arisamblul ei. acțiune înte- * 
meiată in primul rind pe cerința de
(Continuare in pag. a ll-a)

Dezvoltarea și modernizarea localităților, 

parte integrantă a edificării socialiste a țării

Așezări puternice, înfloritoare 
în noul peisaj al patriei

Așa cum , se știe. în vederea adîncirii procesului de 
apropiere a satului de oraș și asigurării creșterii în 
continuare a nivelului material și spiritual și a gra
dului de civilizație al întregului popor — obiectiv fun
damental al Programului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism — recent. Comitetul 
Politic Executiv al C.C. ăl P.C.R. a adoptat noi mă
suri în domeniul sistematizării teritoriului, organizării 
și modernizării localităților, optimizării transporturi
lor. căilor de comunicații și a rețelelor de energie elec
trică. măsuri care urmează să fie supuse dezbaterii și 
aprobării plenarei C.C. al P.C.R. și sesiunii Marii 
Adunări Naționale. Ținînd seama de profundele trans
formări înnoitoare care au avut loc In viata tuturor 
localităților și de cerințele dezvoltării pe mai departe 
a întregii țări, ale construirii noii orînduiri și pornind 
de la hotăririle consiliilor populare adoptate în se

siunile din luna ianuarie a.c.. Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C, al P.C.R. a propus să fie aduse in con
tinuare îmbunătățiri corespunzătoare Legii privind 
organizarea administrativ-teritorială a tării, care să 
reflecte noile realități existente astăzi în patria noas
tră. S-a stabilit ca în cincinalul 1991—1995 în fiecare 
comună, oraș și județ să fie elaborate, ca parte inte
grantă a programului general de dezvoltare a țării, 
programe de dezvoltare economico-socială, astfel incit 
acestea să devină centre economice și sociale puternice, 
să dispună de toate dotările necesare care să asigure 
locuitorilor condiții tot mai bune de muncă și viată, 
de instruire, asistență sanitară, culturală șl edhcatle.

Despre rezultatele obținute îh dezvoltarea in ultimii 
ani a unor comune, ca și despre gîndurile privind 
perspectivele transformării acestora in puternice centre 
economice șl sociale ne vorbesc (in ancheta pe care 
o publicăm in pagina a III-a) înșiși președinții consi
liilor populare ale comunelor respective.

Imagine din Podu lloaiei, argument concret, asemenea celor oferite de multe alte localități, despre virtuțile modernizării Foto : Sandu Cristian
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Să fie folosite condițiile foarte bune din aceste zile pentru 
a asigura pretutindeni 

încheierea grabnică a însămînțărilor
Producții cît mai mari de cărbune 

de bună calitate

COVASNA:

Repede și bine trebuie 
să se lucreze peste tot

Condițiile pentru semănat sint 
acum deosebit de bune, și tocmai de 
aceea trebuie acționat pentru inten
sificarea Ia maximum a lucrărilor a- 
gricole. într-una din zilele săptă- 
mînii trecute. împreună cu tovarășul 
Ion Corbu. directorul Stațiunii pen
tru Mecanizarea Agriculturii din Bo- 
roșneu Mare, am urmărit. în primul 
rînd. modul cum sint folosite mași
nile și utilajele din dotare, iar. în al 
doilea rînd. preocupările factorilor 
de răspundere pentru sporirea consi
derabilă a vitezelor zilnice de se
mănat.

In plină activitate l-am găsit pe 
cooperatorii de la Zăbala, care, in 
aceste zile hotăritoare pentru recolta 
anului 1989. depun eforturi serioase 
pentru încheierea grabnică a lucră
rilor. „Am amplasat cultura cartofu
lui — la care în anul trecut nu am 
obținut cele mal bune rezultate —- 
pe terenuri fertile, iar acum veghem 
ca plantarea să se facă în cele mai 
bune condiții — ne spunea Nicolae 
Burnichi. președintele cooperativei 
agricole. Ne-am propus un ritm de 
însămînțare sporit, de 70 de hectare, 
pe care, de fapt. 11 și realizăm. în- 
cepînd de azi. am luat insă noi mă
suri pentru ca acest ritm să se ri
dice chiar la 100 de hectare, ceea ce 
ne permite Încheierea lucrărilor în 
următoarele două zile. Principalele 
culturi prăsitoare, ca sfecla de zahăr 
și cartoful, sint date cooperatorilor 
în acord global, care vor și trece la 
întreținerea lor imediat ce vor răsări 
plantele“. Văzindu-i la lucru și a- 
prectind hărnicia cu care acționează 
oamenii pentru recuperarea rămîne- 
rilor în urmă, am plecat de aici cu 
convingerea că membrii cooperatori 
din Zăbala au toate condițiile să în
cheie insămînțările în următoarele 
două zile bune de lucru.

Si in cooperativa agricolă vecină, 
din Tamașfalău. semănatul culturi
lor de primăvară se apropie acum 
de sfirșit. A fost pusă sub brazdă 
intreaga sămînță de orzoaică. ovăz, 
mac șj sfeclă de zahăr. Pînă în ziua 
raidului, ritmul plantării cartofilor 
era insă nesatisfăcător. fapt ce a 
determinat conducerea cooperativei 
Să treacă la adoptarea unor măsuri 
care să ducă lă impulsionarea lucră
rii. Si aceasta intruciț sortatul și ca- 
libratul cartofilor de sămînță mergeau 
destul de greoi — zilnic participă a- 
proximativ 80 de persoane la această

HARGHITA:

Forțe multe, activitate 
rodnică

După ploile de Ia mijlocul săptă- 
minii trecute, care au stânjenit din 
nou desfășurarea însămînțărilor de 
primăvară, ziua de 9 aprilie a însem
nat. Ia nivelul tuturor unităților 
agricole ale județului, relansa
rea lucrărilor cu viteze spori
te, pentru ca și suprafața care a 
mai rămas, circa 23 la sută din cea 
planificată, să se încheie în cel mai 
scurt timp posibil. Prezenți în consi
liile agroindustriale si unitățile agri
cole repartizate, membrii biroului 
comitetului județean de partid, spe
cialiștii direcției agricole, alti factori 
cu munci de răspundere. înoepind cu 
primarii comunelor, s-au aflat pe 
cîmp. contribuind la luarea tuturor 
măsurilor tehnico-organizatorice ne-. 
cesare impulsionării activității ne 
ogoare. Printre acestea se numără 
si acțiunea de întrajutorare a unită
ților agricole din depresiunea 
Gheorgheni. unde lucrările sint ră
mase in urmă fată de restul județu
lui. ..Am trimis pină acum, la cele 
trei consilii agroindustriale din zonă, 
mai nw’te formații de mecanizatori 
din părțile Cristurului și Odorheiu- 
lui. unde s-a încheiat plantarea car
tofilor — ne apunea tovarășul 
Lorinci Lukacs, directorul trustului 
județean de mecanizare a agricultu
rii. De altfel, datorită lucrului de 
noapte la pregătirea terenului, unde 

lucrare. în urma acțiunilor între
prinse se asigură acum stocul de 
cartofi pentru plantarea zilnică a cel 
puțin 20—25 de hectare, ceea ce face 
posibil ca și aici, la Tamașfalău. 
campania de primăvară să se încheie 
în următoarele zile. Mal greu s-au 
urnit cooperatorii din Covasna. Bo- 
roșneu și Aninoasa. unde încă ritmu
rile zilnice planificate nu au fost a- 
tinse, dar, după cum ne asigurau fac
torii de răspundere din unitățile a- 
mintite, măsurile luate sint de na
tură să recupereze întârzierile la plan
tarea cartofilor.

în comuna Zagon. datorită unei 
masive participări a cooperatorilor 
la executarea lucrărilor de însămin- 
țări. treburile se desfășoară acum 
corespunzător. Așa cum ne-au decla
rat primarul comunei, tovarășul Ono- 
frei Valent, și președintele coopera
tivei agricole, Gheorghe Cosma. spe
cialiștii. încă cu o zi înainte, stabi
lesc solele apte pentru a fi lucrate, 
iar planurile de muncă pentru a 
doua zi se fac în funcție de starea 
terenului, urmărindu-se folosirea in
tegrală a mijloacelor mecanice. Pen
tru a mări ritmurile zilnice la se
mănat și plantat. în amplasarea cul
turilor s-a ținut cont de formarea 
unor tarlale mai întinse care permit 
gruparea forțelor mecanice și, ca a- 
tare. ridicarea productivității muncii.

In mod cu totul deosebit trebuie 
să evidențiem unitatea etalon a Con
siliului Unic Agroindustrial Boroșneu 
Mare. Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Brateș. unde, datorită unei 
conduceri competente, activitatea se 
desfășoară în cele mai bune condi
ții. De fapt, este singura unitate 
din consiliu unde plantarea cartofi
lor s-a executat aproape de cerințele 
actuale ; adică și repede, șl bine. 
Președintele cooperativei. Tiberiu 
Bagoly. ne mărturisește că principala 
preocupare a specialiștilor, a tuturor 
cooperatorilor este îndreptată spre 
executarea unor lucrări de cea mai 
bună calitate. „Nimic nu se execută 
în aceste zile de intensă muncă la în- 
sămînțări fără supravegherea spe
cialiștilor. Se urmărește îndeaproape 
modul de funcționare a mașinilor de 
plantat și semănat, pentru ca densi
tatea la răsărire să fie cea stabilită".

Constantin TIMARU
corespondentul „Scînteii" 

folosim un număr mare de tractoare 
pentru a asigura suprafețe în devans. 
cit si folosirii schimburilor prelun
gite la plantat, incepind de azi și 
pină la terminare — respectiv trei 
zile cel mult — ritmul va fi de circa 
6oo hectare pe zi".

Că acest lucru este posibil o dove
dește si faptul că la sfirsitul zilei de 
9 aprilie, in zona Gheorgheni au mai 
rămas de plantat tuberculii în pă- 
mînt pe mai puțin de 700 hectare, 
timp în care o serie de unități agri
cole din depresiunea Ciucului. desti
nată în cea mai mare parte cartofi
lor de sămintă. au raportat înche
ierea plantării. Printre acestea se 
numără cooperativele agricole de pro
ducție din Sînmartin. Cozmeni. Ban- 
cu (aici efectuîndu-se .și rebilonatul 
pe o bună parte din suprafață), Ar- 
măsesti. Sîncrăieni si Sîntimbru.

Pe terenurile Consiliului Unic 
Agroindustrial Miercurea-Ciuc Ii în
tâlnim pe președintele consiliului, to
varășul Constantin Tudoran, și pe 
inginerul Vasile Marc, directorul 
stațiunii pentru mecanizarea agri
culturii E către seară, dar cele 12 
mașini de plantat acoperă încă hec
tar după hectar. Nimeni nu dă sem
ne că ar vrea să încheie lucrul. ..Am 
avut o zi bună. Am plantat 64 hec
tare si. potrivit verificărilor noastre, 
putem afirma că s-a respectat in to

talitate atît adincimea. cit si densi
tatea. Este rodul unei pregătiri se
rioase a mecanizatorilor la cursurile 
agrotehnice, dar si efectul organiză
rii formațiilor de lucru stabilite, al 
asumării deplinei responsabilități față 
de soarta recoltei. Dacă ieri au în
cheiat plantatul cooperativele agri
cole din Mihăileni și Frumoasa, azi — 
10 aprilie — vor termina si celelalte 
unităti ale consiliului., respectiv 
cooperativele agricole din Toplita- 
Ciuc. Siculeni. Păulent care în tota
litate mat au de pus cartofii pe 
61 hectare".

Fiind principala cultură a județu
lui. cartofului i s-a acordat desigur 
maximă atenție. Nu e însă mai pu
țin adevărat că la ordinea zilei se

SĂLAJ:

Răspundere înaltă pentru 
respectarea tehnologiilor

In județul Sălaj campania de pri
măvară se desfășoară în aceste zile 
sub semnul cerinței de a recupera 
răminerile în urmă la semănat. 
„Comandamentul agricol județean 
— preciza tovarășa Livia Podar, di
rectorul general al direcției agricole 
județene — a stabilit un program 
special de măsuri tehnico-organiza
torice menit să asigure realizarea 
unei viteze zilnice de 4 050 hectare 
la însămîntatul porumbului, fapt care 
va permite să încheiem această lu
crare mult mai devreme decît in alti 
ani. chiar dacă, datorită si unor zile 
mal ploioase, ea este întîrziată. Po
trivit măsurilor stabilite, nici o se
mănătoare nu intră în cîmp Înainte 
de a fi reglată corespunzător, spe
cialiștii avînd sarcina să urmărească 
adincimea. uniformitatea, toate, as
pectele care țin de calitate. Pentru 
realizarea vitezelor planificate să- 
mînta este adusă la cîmp înainte de 
începerea lucrului, astfel incit să se 
poată insăminta întina de la ora 6 
pînă Ia ora 21".

Raidul întreprins în unități agri
cole din raza Consiliului Unic Agro
industrial Nusfalău ne-a relevat o 
mobilizare exemplară a forțelor me
canice si manuale Ia efectuarea in 
bune condiții a insămințărilor din 
actuala campanie de primăvară, 
prioritate avind semănatul porum
bului si plantarea legumelor. La 
Cooperativa Agricolă de Producție 
Marga. sub nemijlocita supraveghere 
a șefei fermei. Maria Jolder. se pre
gătea terenul si se inșămînta po
rumb in două sole apropiate. „Curp 
încheiem aici. în parcela aceasta de 
35 hectare, ne mutăm dincolo. Fiind 
întirziati. suprafețele pregătite se 
insămintează în aceeași zi. fapt per
mis si de condițiile climaterice fa
vorabile. în ce ne privește. în cel 
mult două-trei zile încheiem semă
natul porumbului."

Aceeași mobilizare de forte am în

Oamenii muncii din agricultura județului Sălaj intensifică ritmul lucrărilor 
de primăvară. Astfel, la Cooperativa Agricolă de Producție Nușfalău se în- 
sămînțează cu porumb ultimele suprafețe destinate acestei culturi. Conco
mitent cu introducerea semințelor sub brazdă se execută și fertilizarea solului

Foto : E. Dichiseanu

află si semănatul altor culturi. Din 
datele aflate la direcția agricolă re
ținem că în unele unităti din consi
liile agroindustriale Lăzarea. Ditrău 
și Gheorgheni mai sînt încă supra
fețe mari care așteaptă încorporarea 
seminței de in. în special. Noi și ur
gente măsuri trebuie luate de către 
organele agricole județene pentru ca 
și în această zonă lucrările de se
mănat să se încheie în cel mai scurt 
timp posibil, pentru ca'si ultima cul
tură. porumbul, care de fapt în acest 
județ nu deține suprafețe prea mari, 
să-si aibă urgent săminta 6ub 
brazdă.

Nicolae SANDRU
corespondentul „Scînteii"

tâlnit si la cooperativele agricole din 
Zăoan. Boghis, Valcău si Nusfalău. 
La Nusfalău se semăna si se planta 
varza. Am urmărit. împreună cu 
organizatorul de partid din cadrul 
consiliului agroindustrial, modul in 
care, se lucra. Reglată corect, con
dusă bine de mecanizator, mașina de 
plantat varza ..îsi făcea meseria". In 
urma ei. pe fiecare rînd. veneau 
cooperatoarele care efectuau corec
turile. Calificativul — foarte bun — 
al lucrării era dat de starea de ve
getație a culturii din sola alăturată, 
plantată cu citeva zile în urmă.

„Adevărul este că. în această pri
măvară. se si pot efectua lucrări de 
calitate cu eforturi mai puține" — 
ne spunea tovarășul Vasile Chiș. 
președintele consiliului agroindus
trial. „Cum ați repartizat azi forțele 
mecanice ?“. „La pregătirea terenului 
lucrăm cu 60 de agregate, la însă- 
mințat cu 20—30 de mașini. In ge
neral. la pregătit se lucrează cu 
combinatoriii si discurile. în agregat 
cu grape si instalații de erbicidat. 
La această lucrare am organizat 
schimburi prelungite, iar la semănat 
se acționează zi-lumină“.

La Nusfalău forțele manuale erau 
concentrate, după cum am remarcat, 
în special la recoltarea spanacu
lui sau la plantatul pomilor. în timp 
ce la Valcău se lucra la plantarea 
celor 50 hectare cu arbuști, măr și 
prun în cultură intensivă. Pe aproape 
25 de hectare, lucrarea era deja în
cheiată. Peste tot. pe unde am țre- 
eut.» specialiștii erau prezenți în 
cîmp. organizau si supravegheau lu
crările, fapt care denotă că actuala 
campanie de însămintări. cu deose
bire a porumbului, este organizată și 
se desfășoară sub semnul calității, al 
hotărîrii oamenilor de a încheia cit 
mai repede toate lucrările.

Euqen TEGLAȘ
corespondentul „Scîntetj"

In primul trimestru din acest an, 
minerii din bazinul carbonifer Me
hedinți au extras și livrat economiei 
naționale sute de mii de tone de 
cărbune. Este o producție însemnată 
ce s-a obținut prin efort susținut 
și dăruire in muncă. Față de pre
vederile de plan ale perioadei la 
care ne referim s-a înregistrat 
însă o nerealizare de 92 500 tope 
cărbune. Unde se localizează aceste 
rămineri în urmă ? Ce cauze le-au 
generat ? Ce se întreprinde pentru 
recuperarea, în cel de-al doilea tri
mestru, a unei asemenea restanțe ? 
Răspunsurile la aceste întrebări 
le-am căutat, evident, in mijlocul 
colectivului de mineri de aici.

DE LA RESTANȚE LA DEPĂȘIRI 
DE PLAN. Sintem in perimetrul 
Husnicioara. In abatajele celor trei 
mine din zonă condițiile de extrac
ție a cărbunelui sint mal dificile. 
Pentru că, dată fiind structura deo
sebită a solului, din loc in loc apar 
infiltrații de apă, „pungi" de nisip, 
care fac mai anevoioasă munca mi
nerilor. Specialiștii au conceput și 
aplicat ingenioase și eficiente soluții 
tehnice, care au dus la creșterea 
ritmului de extracție cu 38 la sută 
față de cel realizat cu doi ani in 
urmă. ’ In curs de finalizare se află 
șl alte soluții, menite să asigure 
ridicarea mai accentuată, intr-un 
timp cit mai scurt, a randamentului 
muncii pe fiecare post . și schimb.

— La finele lunii ianuarie aveați, 
față de plan, o nerealizare de 5 300 
tone cărbune. Cum se prezintă lu
crurile la această dată 1

— Din cauza unor infiltrații de 
apă — ne spune inginerul Ion Bo- 
boescu, șeful minei Husnicioara I — 
în prima lună nu am reușit să 
înaintăm decît 12 metri în stratul de 
cărbune. Prin eforturi proprii am 
rezolvat problemele care au apărut 
și ritmul de extracție a crescut 
simțitor. Astfel, în luna februarie 
am extras zilnic cu 135 tone, iar in 
luna martie cu 250 tone cărbune 
mai mult față de prima lună a anu
lui. In acest fel, am recuperat in
tegral restanțele și am reușit să 
încheiem primul trimestru cu o de
pășire față de plan de 2 500 tone 
cărbune. In luna februarie am înain
tat 30 de metri în stratul de cărbune, 
în martie 35 de metri, iar in luna 
pe care o parcurgem, ca urmare a 
condițiilor pe care ni le-ăm asigu
rat și a modului cum ne-am organi
zat, prin acoperirea tuturor posturi
lor. vom Înainta 65 de metri în stra
tul de cărbune. Vom putea, în acest 
fel, să mărim avansul pe care deja 
l-am dobîndit în îndeplinirea sarci
nilor de plan pe cel de-al doilea tri
mestru.

Subinginerul Ion Vultur, adjunc
tul șefului de mină, și brigadierul 
Petre Medinceanu, împreună cu alți 
mineri cu o îndelungată experiență, 
pun la punct soluții care in curînd 
vor fi aplicate și la abatajul 5/6, 
unde încă se mai întâmpină o serie 
de greutăți — datorate tot structurii 
solului — în realizarea ritmului de 
extracție stabilit. întrecerea între 
formațiile de muncă de la această 
mină se concretizează, cu fiecare 
oră. In cantități tot mai mari da 
cărbune aduse la suprafață. Pe 
primul loc se situează, de cîtva 
timp, formația condusă de Constan-’ 
tin Negară, care extrage zilnic cu 
35 pină la 40 tone cărbune mai mult 
față de plan. Cum reușește acest 
lucru ? Prin folosirea integrală a 
timpului de muncă și la întreaga 
capacitate a utilajelor din dotare ; 
toate posturile sint acoperite cu 
efectivul prevăzut și nu se admite 
nici o abatere de Ia disciplina 
muncii ; reviziile și reparațiile pro
gramate se efectuează de cea mai 
bună calitate și cu pină la 20 de zile 
mai devreme față de perioada pre
văzută. Toate acestea înseamnă 
sporuri zilnice de producție.

Aceeași muncă încordată, aceleași 
eforturi susținute și la mina Hus- 
nicioara-II. „In primele două luni 
ale anului — precizează inginerul 
Doru Nișulescu, șeful minei — Și 
noi am avut restanțe, datorate con
dițiilor geologice. Ne-am mobilizat, 
ne-am organizat mai bine activita
tea și am recuperat integral rămîne- 
rea în urmă, încheind primul trimes
tru cu planul realizat și chiar cu o 
depășire de 100 tone cărbune. In 
prezent extragem zilnic cu circa 270 
tone cărbune mai mult in comparație 
cu media pe luna ianuarie, ceea ce 

ne face să avem convingerea că pe 
trimestrul II vom depăși simțitor 
prevederile de plan".

UN RECORD S-A STABILIT. 
ALTUL SE PREGĂTEȘTE. In timp 
ce străbatem abatajele de la Hus
nicioara, un telefon ne anunță că 
la Zegujani s-a rotunjit o cifră. Din 
noul abataj, dat in exploatare cu 
mai puțin de o lună în urmă, s-au 
extras deja 20 000 tone cărbune. 
Ajungem printre minerii de aici. 
Și avem de consemnat numai lucruri 
demne de laudă. în primul trimes
tru, aici s-au extras peste sarcina 
de plan 26 800 tone cărbune. Tot in 
această perioadă s-au realizat și cele 
mai mari viteze de înaintare de 
pînă acum in stratul de cărbune. 
Astfel : in ianuarie — 61 de metri ; 
in februarie — 99 de metri ; în 
martie — 174 de metri. Pentru luna 
aprilie s-a prevăzut o viteză de 
înaintare de 180 de metri. Pentru 
acest record se încordează acum 
mintea și brațele minerilor de la 
Zegujani.

Cu noul abataj 4/2 colectivul de 
muncă de aici se mîndrește pe bună 
dreptate. Există un motiv anume, 
pe care nici noi nu-1 putem trece 
cu vederea. Șeful minei, inginerul 
Mihai Popa, ne dă citeva explicații : 
„Este abatajul cu cel mai lung cîmp 
de exploatare : 1 000 de metri liniari.

In bazinul minier 
Mehedinți

La introducerea complexului meca
nizat s-a aplicat un procedeu tehnic 
cit se poate de avantajos. Fiind o 
zonă cu copertă mică, au fost săpați 
suitori pentru introducerea și mon
tarea rapidă a complexelor mecani
zate G.M.A.-2, de fabricație româ
nească. în loc ca acest complex 
mecanizat să fie transportat 3 km, 
prin noul procedeu s-a coborît 15 m 
pe verticală și de aici s-a transpor
tat doar 300 m pînă Ia frontul de 
lucru. S-a redus astfel considerabil 
perioada de montare, ceea ce a în
semnat pentru noi cărbune extras 
mai devreme, cu aproape două luni 
in avans față de grafic".

Cel care a coordonat această com
plexă lucrare a fost maistrul Ion 
Mihăilă. Ni se vorbește despre so
luțiile tehnice care permit exploata
rea aproape in totalitate, fără pier
deri, a stratului de cărbune, a cărui 
grosime variază aici, in noul abataj, 
între 2,9 și 3,3 metri. La primul 
strat — după cum au dovedit pri
mele probe — calitatea cărbunelui 
este superioară, cu umiditate scăzută 
și un procent redus de cenușă. Ce 
Înseamnă pentru cei de la Zegujani 
acest nou abataj care acum produce 
din plin 7 Ritmul zilnic de extracție 
a sporit cu 840 tone. Angajamentul 
acestui destoinic colectiv este cit se 
poate de mobilizator: de a realiza, 
la nivelul acestui an, o producție 
suplimentară de 100 000 tone cărbu
ne. Cuvintul dat — țin să ne spună 
minerii — va fi respectat. Ii credem, 
pentru că ne conving faptele de 
pină scum.

TREBUIE GRĂBITE LUCRĂRILE 
DE DESCOPERTA. în primul tri
mestru, cea mai - mare nerealizare 
de plan la producția fizică de cărbu
ne s-a înregistrat la cariera din 
Husnicioara.

— Ne confruntăm Încă și In pre
zent cu lipsă forței de muncă — ne 
spune inginerul Gheorghe Șuiei, 
directorul carierei. Na mai sint 
necesari 204 oameni, în special me
canici pentru exploatarea circuitelor 
de transport. Efective incomplete 
avem și in formațiile de electricieni 
și lăcătuși.

O problemă care, desigur, trebuie 
grabnic rezolvată. Sint însă și alte 
cauze. Să ne oprim doar la una din
tre acestea. Cum sînt întreținute și 
exploatate utilajele și instalațiile de 
mare randament din dotare t 
Frecvent, in perioătâa la care ne re
ferim, au apărut „goluri" de pro
ducție. Și aceasta pentru că s-au în
târziat mult lucrările de descoperi 
tă. In primul trimestru, restanța a 
însumat circa 900 000 mc. Explicația ? 
în producție se află patru excava
toare gigant cu rotor. Indicele exten- 

tiv planificat este de 65,5 la sută șl 
s-a realizat o media — pe cele patru 
excavatoare — de numai 36,9 la sută. 
Față de un indice Intensiv de 810 
mc pe oră pe fiecare excavator, 
s-au realizat numai 665,4 mc pe oră. 
întreruperile accidentale — mecani
ce, electrice, vulcanizări și de altă 
natură — au totalizat 2 668 ore.

Așadar, problema întreținerii și 
exploatării utilajelor din dotare tre
buie grabnic și temeinic analizată. 
Aceasta cu atit mai mult cu cît 
planul pe acest trimestru în marea 
carieră de la suprafață este mult 
sporit șl incă nu sint asigurate fron
turile de extracție a cărbunelui pen
tru a se realiza ritmul zilnic plani
ficat.

CÎND PIESELE DE SCHIMB 
SE ASIGURA... DOAR PE 
HlRTIE. Inginerul Vasile Țe- 
culescu. director adjunct al întreprin
derii, ne pune la dispoziție citeva 
liste — incredibil de lungi — cu pie
sele de schimb strict necesare pentru 
utilajele și instalațiile din dotare. 
Înțelegem că unii furnizori și-au fă
cut o practică — condamnabilă și 
păgubitoare — de a oferi mereu... 
promisiuni verbale sau scrise în 
telexuri ce se transmit și tot măresc 
dosarele, dar care nu soluționează 
problemele minerilor, de care depin
de realizarea sarcinilor de plan. No
tăm doar cîțiva dintre furnizorii cu 
mari restanțe in onorarea obligațiilor 
contractuale : întreprinderea de Ar
ticole Tehnice din Cauciuc și Cau
ciuc Regenerat Tg. Jiu, întreprinde
rea de Utilaj Minier Filipeștii de 
Pădure, întreprinderea de Reparații 
Utilaj Minier Tg. Jiu. întreprinderea 
Mecanică Vaslui șji.

Lista ar putea continua. Cu pre
cizarea care se impune : toți furni
zorii trebuie să înțeleagă că obli
gațiile contractuale sint lege, de la 
care nu se admite nici o abatere.

MAI TREBUIE FORȚA DE 
MUNCA, DAR ȘI MAI MULTĂ 
DISCIPLINA. Cît ne-am aflat in 
acest bazin carbonifer am parcurs 
multe puncte de lucru. Și pretutin
deni am constatat puternica angaja
re a minerilor în realizarea sarcini
lor zilnice de plan. Aici se muncește 
pe două mari fronturi : extracția 
cărbunelui din subteran și carierele 
de la suprafață și realizarea lucrări
lor de investiții pentru deschiderea 
noilor cîmpuri de exploatare. O ac
tivitate, deci, de mare complexitate, 
in care apar nu puține probleme ce 
se cer soluționate cu eforturi proprii 
— colectivul «re de acum această ca
pacitate — dar și cu un sprijin mai 
direct și imediat din partea forurilor 
ierarhice. Forța de muncă mal tre
buie completată cu aproape 600 oa
meni : mineri, electricieni, lăcătuși 
mecanici, excavatoriștl și buldozer 
riști. Numai în anul trecut eșalonul 
minerilor mehedințeni s-a mărit 
cu 720 de oameni. Alți 360 — aflați 
în curs de calificare — îșf vor ocu
pa curind locurile de muncă. E un 
lucru bun.

La sediul întreprinderii, Împreună 
cu Iacob Dumitrașcu, secretarul co
mitetului de partid, am analizat și 
discutat — pe baza unor calcule 
convingătoare — și unele aspecte de 
indisciplină pe care le-am constatat : 
lipsa nemotivată de la lucru a unui 
număr încă mare de oameni si chiar 
a unor conducători de formații ; in
suficient control și tendință de a- 
coperire a unor neajunsuri din partea 
unor conducători ai locurilor de 
muncă ; lipsa unui front comun și 
exigent față de cei care încă nu s-au 
încadrat in disciplina de miner. Un 
calcul in susținerea afirmațiilor de 
mai sus este concludent: numai din 
cauza absențelor nemotivate și a în
voirilor, in anul trecut nu s-a reali
zat o producție de 210 000 tone căr
bune, iar in primul trimestru din 
acest an de aproape 26 000 tone căr
bune. Un metiv de serioasă reflecției 
Organizațiile de partid, comuniștii in 
primul rind — indiferent de locul 
unde iși desfășoară activitatea — 
trebuie, așadar, să se implice perma
nent, cu răspunderea și exigența ce 
se cuvin în statornicirea unui climat 
de ordine și disciplină. Există deja o 
valoroasă experiență — cea de la 
min'a Zegujani — care trebuie pre
luată și generalizată la toate locurile 
de muncă.

Virțjilla TATARU
corespondentul „Scînteii*

Planul - realizat ritmic

În toate unitățile agricole-o eficiență maximă!
(Urmare din pag. I)
a asigura un echilibru optim între 
sectorul vegetal și,cel animal. Expe
riența proprie a acestei unități evi
dențiază. ca în multe alte situații, că 
recolte mari nu se pot obține fără 
un sector zootehnic dezvoltat, care 
să asigure îngrășăminte naturale 
necesare fertilizării ogoarelor. însă
nătoșirii pămîntului. Nu este un se
cret că relansarea zootehniei a în
ceput cu selecția celor mai valoroa
se animale, cu asigurarea furajelor 
de calitate. Pe această bază. în scurt 
timp, o fermă de vaci tarate. în 
pragul desființării, a ajuns etalon, 
un exemplu de urmat Adăposturile 
amenajate în regie proprie, baza fu
rajeră îndestulătoare se numără 
printre cele mai bune din județ. Și 
totuși, deși eficientă, zootehnia, 
trecută prin filtrul „analizei valo
rice", poate și trebuie să-și sporească 
mult ponderea în totalul producției 
agricole. Este corftluzla desprinsă și 
din dezbaterile ultimei adunări ge
nerale a membrilor cooperatori.

...Cooperativa Agricolă de Produc
ție Borș. Nimerim chiar la o ședin
ță a consiliului de conducere. în 
care analiza costurilor era un su
biect fierbinte. Din cuvintul pre
ședintelui cooperativei. Bor Colo- 
man, am reținut: „Beneficiile obți
nute în anul trecut la tona de pro
duse in sectorul vegetal, deși supe
rioare celor planificate la majorita

tea culturilor, sînt departe de a pu
tea fl considerate mulțumitoare. 
Sint rezerve care trebuie să ne dea 
serios de gîndit. Iată unul: am de
pășit simțitor cheltuielile la sfecla 
de zahăr. Am cheltuit prea mult cu 
ingrășămintele. cu lucrările me
canice. Esențialul este deci să 
urmărim mai riguros, și la aceas
tă cultură, prin conducerea ferme
lor, încadrarea pe elemente de 
cheltuieli". Cu justificat temei, alți 
membri ai consiliului de conducere 
au insistat asupra cheltuielilor cu 
retribuirea muncii. De ce ? In anul 
trecut au fost semnalate situații in 
unele ferme, in care încadrarea lu
crărilor s-a făcut în categorii supe
rioare. •

Președintele cooperativei agricole 
releva că astfel de analize au loc 
lunar in ferme și trimestrial in con
siliul de conducere, adoptindu-se 
operativ măsurile necesare pentru 
Încadrarea în haremurile de chel
tuieli stabilite. Eficienta unul ase
menea mod de lucru a fost vali
dată din plin de practică. în 1983, 
Cooperativa Agricolă din Borș s-a 
unificat cu cea din Sîntion. Prima 
avea 5 milioane lei beneficii, cea
laltă — deși cu potențial natural 
mai bun — Înregistra de două ori 
mat multe datorii și pierderi, de
terminate de rezultatele slabe din 
zootehnie, de aportul scăzut al micii 
industrii și al legumiculturii (deși 

zonă de tradiție I), de cheltuielile 
ridicate cu transportul. Pentru a a- 
junge, în 1988. la peste 6,2 milioane 
lei beneficii pe ansamblul coope
rativei se înțelege că aceste locuri 
Înguste au fost eliminate. Zootehnia 
aduce azi minimum 500 000 lei be
neficii, legumicultura dublu, iar 
mica industrie triplu. Semn că orice 
cheltuială a fost adusă cu prompti
tudine sub control, fiecare fermă și 
activitate încadrîndu-se în haremu
rile de cheltuieli.

...Un asemenea „transfer de expe
riență" am consemnat și la Coope
rativa Agricolă din Oradea. Cu cinci 
ani în urmă, beneficiile unității de
pășeau 8 milioane lei. tot atât cit 
datoriile cooperativei agricole din 
Episcopia, cu care s-a unificat. 
„Principala noastră grijă a fost să 
imprimăm și în noua unitate — 
cu condiții net superioare — un 
spirit mai pronunțat de chibzuință, 
o urmărire riguroasă a costurilor și 
eficienței fiecărui produs", aprecia 
Gheorghe Ciucur, contabilul-șef al 
unității. Concret, cum s-a acționat î 
Producțiile au fost stabilite diferen
țiat pe ferme, in raport de fertili
tatea solului. Fișa tehnico-economi- 
că a fiecărei culturi, a fiecărei spe
cii și categorii de animale a deve
nit un instrument util de lucru. 
Practic, nici o cheltuială nu. se ad
mite fără avizul aparatului contabil 
și fără o exigentă argumentare teh- 
nico-economică a acesteia. Așa s-a 

ajuns ca beneficiile la tona de or
zoaică, de pildă, să se ridice la 800 
lei, la grîu — 728 lei, floarea-soare- 
lui — 362 lei și altele, astfel încît 
aportul producției vegetale să de
pășească 3 milioane beneficii. In 
plus, s-a consolidat sectorul de mică 
industrie, care asigură venituri a- 
nuale de peste 14 milioane lei. Nu 
e de mirare deci că la sfîrșitul 
primului trimestru din acest an coo
perativa agricolă din Oradea avea 
în cont un disponibil bănesc de pes
te 36 milioane lei.

Rezervele de sporire a eficienței 
în unitățile din acest consiliu agro
industrial nu sînt nici pe departe 
epuizate. Aceasta e și convingerea 
specialiștilor de aici. Pămîntul nu 
și-a demonstrat încă puterea. Se 
impune, pentru unitățile situate in 
zona colinară, o stabilire mai judi
cioasă a profilului lor și amplifi
cate. totodată, preocupările pentru 
dezvoltarea industriei mici, impor
tantă resursă de venituri. Mai pre
sus însă, este nevoie să se intro
ducă peste tot un sistem de lucru 
prin care să se facă „problemă" din 
orice cheltuială nejudicios funda
mentată, prin care fiecare om să în
țeleagă că nu este suficient numai 
să planifici beneficiile, ci să acțio
nezi cu fermitate pentru realizarea 
lor. Este de fapt nevoie de o întă
rire a răspunderii fiecărui om pen
tru gospodărirea avuției unității din 
care face parte, pentru dezvoltarea 
ei continuă.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

nei contractuale reprezintă o condi
ție esențială pentru îndeplinirea 
ritmică, integrală a planului, prima 
condiție pentru funcționarea rigu
roasă, normală a mecanismului e- 
conomic.

.Realizarea întocmai a prevederi
lor planului constituie, totodată, do
vada cea mai convingătoare a unui 
înalt nivel de pregătire profesiona
lă al tuturor cadrelor, dovada înaltei 
conștiințe ce caracterizează fiecare 
colectiv muncitoresc. Tehnologiile 
moderne, utilajele din dotare, de un 
nivel tehnic tot mai ridicat, gradul 
de organizare a producției, exigente
le cu totul deosebite ce se impun 
în domeniul ridicării calității pro
duselor — iată tot atâția factori 
care stabilesc o relație directă, cu 
profunde semnificații, intre pregăti
rea profesională, competența mani
festată la locul de muncă de fiecare 
muncitor si specialist și nivelul de 
realizare a sarcinilor economice. 
Iată de ce. preocupate zi de zi de 
crearea tuturor condițiilor pentru 
realizarea integrală a planului, co
lectivele din întreprinderi nu trebuie 
să scape din vedere cerința de per
manentă actualitate privind perfec
ționarea pregătirii profesionale, in 
pas cu exigentele revoluției tehni- 
co-științifice contemporane, a în
tregului personal muncitor. In pei

sajul amplelor si trainicelor pre
faceri înregistrate în anii socialis
mului, și în mod deosebit in pe
rioada care a trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului, un rol de
osebit. chiar dacă nu întotdeauna 
cuantificabil, l-a avut și il are re
lația moral-profesiona.lă care se sta
bilește între membrii aceluiași co
lectiv. Intre o colectivitate si socie
tate în ansamblul ei. Această re
lație cu multiple implicații reflec
tă prin sferele de manifestare — 
comportarea fiecăruia în muncă, 
atitudinea față de o sarcină econo
mică, calitatea deciziilor în activi
tatea de conducere — capacitatea de 
a soluționa corect, competent si in 
timp optim toate problemele 
de care depinde bunul mers al 
producției.

Nu poate fi si nu este de conceput 
în societatea noastră o producție 
gîndită. organizată si realizată ca 
un scop In sine. In permanență, pro
blemele realizării planului, ale în
făptuirii obiectivelor asumate Intr-o 
etapă sau alta trebuie înțelese in 
relație directă cu cerințele reale, 
actuale și de perspectivă ale econo
miei. Societatea noastră, făurită pe 
temelia unor largi și profunde pre
faceri economice și sociale, are ne
voie pentru continua ei înflorire si 
dezvoltare multilaterală de muncă 
producătoare de bunuri materiale si 
spirituale, de activitate mereu mai 
spornică, mai bine organizată. O 

activitate care să fie dimensionați 
conștient si realist in fiecare mo
ment. in fiecare etapă a dezvol
tării.

îndeplinirea ritmică. Integrală. Ia 
toți indicatorii a prevederilor de 
plan reprezintă pentru fiecare om al 
muncii.- pentru fiecare colectiv de 
muncitori și specialiști mai mult 
decît o simplă sarcină economică. 
Practic, de modul cum își face fie
care om al muncii datoria, de felul 
în care sint realizate sarcinile asu
mate intr-o perioadă sau alta de 
timp depinde înfăptuirea programe
lor de dezvoltare intensivă, multi
laterală a tării, a programelor de 
creștere a nivelului de trai mate
rial și spiritual al întregului popor. 
Iată de ce in fiecare întreprin
dere. la fiecare loc de muncă este 
nevoie de un spirit nou. revoluțio
nar de acțiune, de angajare și dă
ruire plenară. Un spirit nou care 
implică din partea fiecărui om al 
muncii răspunderi și exigente spo
rite față de propria activitate, dar 
și față de intreaga muncă a colecti
vului din care face parte. Răspun
deri și exigente care înainte de orice 
să fie probate prin fapte de muncă. 
Prin fapte care să determine noi și 
importanți pași înainte spre progres 
economico-sociaL spre orizonturile 
mereu mai înalte ale civilizației so
cialiste.

Nicolae MUITARU
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Așezări puternice, înfloritoare 
în noul peisaj al patriei

(Urmare din pag. I)

Faptele muncii
pentru țară

Creșterea potențialului 
economic, a producțiilor 

agricole și industriale — 
temeiul bunâstării 

oamenilor
— Comuna Poiana Mare — ne 

•pune președintele consiliului popu
lar al acestei frumoase locali
tăți doljene, Petre Simion —. 
figurează încă pe harta țării drept o 
localitate rurală. Pentru noi însă, cei 
peste 15 000 de locuitori. șl pentru 
cei care trec pe aici, comuna noas
tră se prezintă, ca urmare a dezvol
tării și înfloririi din anii de după 
Congresul al IX-lea al partidu
lui. ca avînd multe trăsături ur
bane. Dispunem de numeroase 
dotări edilitar-sociale. de nivel 
orășenesc, de două dispensare uma
ne, iar de anul trecut liceul a- 
groindustrial funcționează intr-un 
local nou cu 16 săli de clasă, cu labo
ratoare si cabinete modern utilate. 
In cadrul cooperativei de producție, 
achiziții Si desfacere a mărfurilor, a 
celor două cooperative agricole de 
producție și unităților consiliului 
popular funcționează peste 80 de a- 
teliere de prestări-servicll și indus
trie mică cu profiluri dintre cele 
mai diverse, mult solicitate. Sem
nificativ este faptul că anul vii
tor vom ajunge la o producție de 
8 000 lei industrie mică pe locuitor. 
Dar cea mai mare mîndrie a locui
torilor din Poiana Mare o consti
tuie casele noi și moderne, ridica
te in ultimii ani și la care 
ca vor adăuga blocurile de aparta
mente pentru specialiști, ce vor con
tribui într-0 si mai mare măsură 
la înnoirea înfățișării localității, la 
accentuarea caracteristicilor sale 
urbane.

Toate acestea sint rodul muncii 
harnice a locuitorilor comunei noas
tre. care, urmînd linia călăuzitoare 
a partidului, și-au transformat șl»-și 
transformă din temelii localitatea, 
propria viață, obținind producții din 
ce In ce mai mari în agricultură, 
precum șl în unitățile de industria
lizare a produselor agricole, create 
în ultimii ani. Datorită extinderii iri
gațiilor, contribuției specialiștilor și 
mai ales hărniciei cooperatorilor, 
atei. Ia Poiana Mare, unde pămintul 
nu era dintre cele mai roditoare, 
s-au obținut producții de peste 5 900 
kg la hectar la grîu, 10 500 kg la 
porumb boabe șl 85 000 kg la sfecla 
de zahăr. Pentru valorificarea re
surselor locale, a forței de muncă, 
s-au construit și dat în funcțiune 
mai multe centre și secții de in
dustrializare a laptelui, a legumelor 
și fructelor, a vinului și tutunului, 
precum si pentru prelucrarea lem
nului. Am amintit toate acestea pen
tru că ele demonstrează că numai 
dezvoltarea economică, imbinînd la
turile producției agricole cu cele de 
tip industrial, asigură în mod ho- 
tărîtor dezvoltarea si modernizarea 
localității, valorificarea deplină a 
resurselor din zonă, oferind condiții 
dintre cele mai bune de muncă si 
viață pentru locuitorii săi. $i fără 
Îndoială, așa cum a stabilit Comite
tul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
la recenta ședință, pe baza viitorului 
program de dezvoltare a localității 
noastre, pentru anii 1991—1995, loca
litatea noastră va cunoaște o nouă 
și puternică dezvoltare prin valori
ficarea resurselor materiale din zonă, 
prin optimizarea transporturilor, căi
lor de comunicații, a rețelelor de 
energie electrică. Poiana Mare se va 
Îmbogăți astfel cu toate dotările ne
cesare care să asigure condiții tot 
mal bune de muncă și viață, de in- 
trulre. asistență sanitară, cultură și 

educație locuitorilor săi.

Dotări ce asigură condiții 
tot mai bune de muncă 

și viață locuitorilor
— Comuna Seini are o putere eco

nomică și un aspect care o îndrep
tățesc să aspire la condiția de

După cum se știe, localitățile ru
rale ale patriei parcurg o etapă im
portantă de dezvoltare și moderni
zare. de profunde transformări în
noitoare — începută cu mai multi 
ani în urmă — în scopul de a se 
asigura apropierea treptată a con
dițiilor de muncă și de viată 
ale locuitorilor comunelor si sa
telor de cele ale locuitorilor de 
la orașe. în acest cadru, o dată cu 
creșterea puternică a agriculturii 
are loc un proces de dezvoltare a 
unor activități industriale, îndeosebi 
a micii industrii, de construcții de 
locuințe, de lărgire și diversificare 
a serviciilor pentru populație, de 
perfecționare a sistemului de învă- 
tămint și de asistență sanitară, de 
dezvoltare a activităților comerciale 
și culturale, precum și a altor acti
vități care să asigure ridicarea ne
contenită a gradului de civilizație 
al locuitorilor comunelor și satelor.

Concomitent, în acest an, din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, au 
fost luate o serie de măsuri menite 
să asigure creșterea nivelului de 
trai al țărănimii cooperatiste. Este 
vorba, înainte de toate, de măsura 
adoptată de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C, al P.C.R. în ședința din 
8 februarie, la propunerea secreta
rului general al partidului, privind 
mărirea, în condițiile realizării pla
nului, a fondului de cereale și le
gume destinat retribuirii în natură 
a membrilor cooperativelor agricole 
de producție. Această măsură ilus
trează preocuparea constantă a par
tidului nostru pentru perfecționarea 
sistemului de retribuție in agricul
tură și creșterea continuă a venitu
rilor cooperatorilor. Tocmai de 
aceea, ea a fost primită cu profundă 
recunoștință de oamenii muncii de 
la sate, cu hotărirea de a acționa 
cu toată priceperea și răspunderea 
pentru ca producțiile obținute să se 
ridice la nivelul cerințelor noii re
voluții agrare.

Practic, s-a stabilit ca din cerea
lele destinate retribuirii în natură 
să se asigure, pentru consumul ali
mentar și pentru furaje, cite 150 kg 
grîu si 150 kg porumb tuturor coope
ratorilor care participă efectiv la 
muncă, membrilor de familie aflați 
în întreținerea acestora, precum si 
pensionarilor cooperativelor agricole 
de producție. La aceasta se 
adaugă cantitatea de grîu și porumb 
rămasă după acoperirea consumului 
alimentar ce se va repartiza, supli
mentar, cooperatorilor care au par
ticipat efectiv la muncă, in funcție 
de numărul de norme realizate și de 
contribuția adusă la îndeplinirea șl 
depășirea planului, precum și pro

localitate urbană cu profit agro
industrial — ne spune primarul 
localității maramureșene. loan 
Ilieș. In anul viitor, valoarea pro
ducției globale, agrare și industria
le. va atjnge un miliard de lei. Ca 
urmare a politicii partidului de am
plasare rațională a forțelor de pro
ducție pe întreg cuprinsul țării, be
neficiind de importante fonduri de 
investiții, în ultimii ani în comuna 
noastră au apărut noi obiective cu 
profil agroindustrial care valori
fică superior resursele materiale st 
forța de muncă din comună si 
care se adaugă altor obiective 
precum fabrica de abrazive, secția 
de cariere, Fabrica ,.Seineana“ de 
oțet și drojdie și dteva secții ale 
Cooperativei „Someșul". Dintre noile 
unități amintesc atelierul de produc
ție alimentară, o secție a Coopera
tivei „Constructorul" — Baia Mare, 
două ferme cu profil avicol, două 
asociații economice intercooperatiste, 
una pentru vaci cu lapte și alta 
pentru creșterea și ingrășarea por
cilor, o stațiune de mecanizare a a- 
griculturii bine dotată, două ferme 
pomicole, precum și întreprinderea 
de Stat de Creștere și Ingrășare a 
Porcilor Seini. Toate aceste obiective 
nu constituie, desigur, un scop in 
sine. Pe lingă aportul lor la creș
terea puterii economice a comunei, 
ele oferă locuri de muncă pentru 
cetățenii localității și creșterea bu
năstării lor materiale. Creșterea 
economică a determinat desigur 
și creșterea standardului de via
tă. Așa de pildă, volumul de des
facere a mărfurilor cu amănuntul 
din comerțul socialist este compara
bil cu cel din localitățile urbane. De 
altfel. în Seini s-a ridicat unul din 
cele mai mari si mai frumoase 
magazine universale din mediul 
rural din Întreaga tară. Nu putem 
să uităm liceul agroindustrial care 
pregătește forța de muncă pentru 
agricultura comunei și pentru zona 
învecinată. Numai în acest an, ce
lor 800 case noi și apartamente con
struite în ultima vreme Ii se Vor 
adăuga Încă 169 noi apartamen
te. Acum în Seini avem 3 300 
locuri de muncă unde sint angajați 
localnici. De remarcat că mulți din
tre lucrători sînt cetățeni ai comu- 
neț, care au lăsat orașul pentru a se 
Întoarce în comună. Amintind toate 
acestea, aș vrea să subliniem încă o 
dată o idee esențială : și anume, că 
toate aceste realizări, toate succe
sele noastre se datoresc Înfăptuirii 
neabătute a programului partidului, 
elaborat și fundamentat după Con
gresul al IX-lea al partidului 
din inițiativa și cu contribu
ția determinantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, program care a 
asigurat amplasarea rațională a for
țelor de producție pe întreg cuprin
sul țării, dezvoltarea armonioasă și 
echilibrată a tuturor zonelor și așe
zărilor urbane și rurale, pe baza prin
cipiilor modeme și de largă perspec
tivă ale sistematizării teritoriului și 
localităților, ale autoconducerii. au- 
togestiunii și autofinanțării. in scopul 
ridicării permanente a calității vieții 
și muncii tuturor cetățenilor patriei.

Programul dezvoltării 
economic’o-sociale 

a comunei — realizat 
prin voința cetățenilor, 

prin gîndirea și munca lor
— Prezentul dar mai ales perspec

tivele comunei noastre, comuna Cer- 
nat din județul Covasna — ne spune 
Nagyolah Dezso. președintele consi
liului popular comunal — sint strins 
legate. în primul ririd. de rezultatele 
economice obținute de cooperativa 
agricolă de producție. De-a lungul 
anilor, aceste rezultate au determinat 

ducțiile obținute de cooperatori pe 
lotul personal, astfel că fiecare fa
milie va dispune, in medie, de circa 
800—900 kg cereale de persoană.

Tot în cadrul- procesului de ridi
care generală a nivelului de bună
stare și civilizație al populației din 
mediul rural se înscrie și recenta 
măsură adoptată de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
pe baza propunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu, de a se trece, in 
cursul acestui an, in toate comunele 
Ia construirea și punerea în func
țiune de mori și brutării, astfel in
cit, in anul anul 1990, să nu mai 
existe comună fără moară și brută
rie. De altfel, este vorba de numai 

Prin folosirea resurselor și posibilităților locale
A

In fiecare comună-mori și brutării proprii
circa 15 la sută din comune, care 
nu dispun de mori si brutării pro
prii, ai căror locuitori sint nevoiți 
să se deplaseze in alte localități 
pentru a beneficia de asemenea 
servicii.

După cum am fost informați la 
Comitetul pentru Problemele Consi
liilor Populare, în prezent se acțio-, 
nează concret pentru înfăptuirea ap 
cestor obiective. O analiză concretă 
relevă că in comunele care nu dis
pun de mori și brutării proprii exis
tă condiții pentru ca aceste unități 
să fie realizate din surse și cu forțe 
locale : clădiri ce pot fi amenajate _ 
în acest scop, cadre tehnice (în 
S.M.A.-uri, cooperative agricole de 
producție, în mica industrie), care 
pot contribui la repararea, instala
rea și folosirea utilajelor, surse de 
energie secundare și neconvenționa
le ce pot completa (iar în unele ca
zuri chiar înlocui) combustibilii cla
sici. în ce privește unele utilaje, 
aceștea se pot procura fie prin 
transfer din alte unități, fie prin 
recuperare.

O dată puse In funcțiune, morile 
sătești, prin specificul lor de unități 
prestatoare de servicii ale consi
liilor populare, vor completa • gama 
industriei mici a localităților, spo
rind astfel capitolul de venituri al 
bufetelor comunale. în privința 
brutăriilor, acestea urmează a fi a- 

creșterea puterii economico-sociale a 
comunei, creșterea veniturilor coope
ratorilor. Au fost asigurate condiții 
de muncă si de trai tot mai bune 
oamenilor. Cum va arăta in viitor 
localitatea noastră ? Aceasta depinde, 
desigur, asa cum se arăta si la re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. de 
planurile noastre de dezvoltare, dar 
șl de munca, de participarea și de 
implicarea cetățenilor in soluționa
rea problemelor de Interes obștesc. 
Sub directa îndrumare a comitetului 
comunal de partid, consiliul popular, 
organele și organizațiile de masă și 
Obștești au depus eforturi susținute 
pentru consultarea locuitorilor și a- 
tragerea lor la acțiunile efective de 
dezvoltare, de organizare și moder
nizare a localității, intr-un cuvînt 
de creare a acelor condiții care să 
asigure o cit mai mare apro
piere de cele din mediul ur
ban. Prin diverse metode si for
me de consultare a populației, 
ca adunările cetățenești, „Tribuna 
democrației", discuțiile individuale 
și altele, au fost soluționate nume
roase probleme de interes obștesc. 
In acest sens, putem aminti consul
tarea populației în vederea dezvol
tării și amplasării fondului de lo
cuințe pentru specialiști, a rețele! 
comerciale și a celei de servicii, a 
înfrumusețării și bunei întrețineri a 
localității. Cu prilejul diferitelor dis
cuții au fost făcute numeroase pro
puneri ce vizau atît dezvoltarea eco- 
nomico-socială a localității, cit și 
îmbunătățirea muncii de formare a 
unei conștiințe înaintate, revoluțio
nare a cetățenilor. Pentru ridi
carea gradului de confort al locui
torilor, la propunerea cetățenilor, s-a 
dezvoltat rețeaua comercială cu 380 
metri pătrați și s-a modernizat o 
suprafață de peste 200 metri pă
trați, iar rețeaua prestatoare de ser
vicii și-a completat profilul și s-a 
adaptat în mai mare măsură- cerin
țelor locuitorilor. La propunerea 
cetățenilor, s-a dezvoltat rețeaua 
de apă, ca și cea de canalizare 
a comunei. Sînt doar citeva exemple 
care demonstrează că tot așa cum 
în întreaga țară tot ceea ce se în
făptuiește se realizează cu poporul 
și pentru popor, tot așa Si la noi. tot 
ce reali»ăm este rodul propunerilor 
cetățenilor, al gindirii, voinței și 
muncii lor. De altfel, tot așa și viito
rul program de dezvoltare economi
că și socială a localității pe care il 
vom întocmi. așa cum a stabilit Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., în anii cincinalului următor, 
1991—1995, se va baza în mod efectiv 
pe propunerile cetățenilor, va fi 
dezbătut și aprobat cu masele de ce
tățeni în cadrul organizațiilor demo
crației noastre muncitorești-revolu- 
ționare și aprobat în adunările cetă
țenești și sesiunea consiliului popular.

Nicolae BABAX.AU 
Gheorqhe PARJA 
Constantin TIMARU

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter

valul 11 aprilie (ora 20) — 14 aprilie 
(ora 20). In țară : Vremea va fi caldă. 
Îndeosebi In primele zile. Cerul va fi 
variabil, mai mult senin, exceptlnd 
ultima zi, in regiunile sud-vestice, unde 
se va acoperi treptat și pe alocuri va 
ploua. In rest, ploile vor fi Izolate. Vtn- 
tul va sufla slab pînă Ia moderat, cu 
unele intensificări in regiunile sud- 
vestice In ultima parte a intervalului, 
cu viteze de pină la 40—45 kilometri Ia 
oră. Temperaturile minime vor fi cu
prinse, in general, Intre 4 și 14 grade, 
iar cele maxime între 18 și 28 grade, 
ușor mai coborite pe litoral. Dimineața, 
pe alocuri, se Va semnala ceafă. In 
București : Vremea va fi caldă, În
deosebi în primele zile. Cerul va fi va
riabil, mal mult senin. Vint slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 8 și 12 grade, iar cele maxi
me Intre 25 și 28 de grade.

menajate și gestionate de cooperati
vele agricole de producție sau 
(mai ales în zona de deal) de 
unități ale cooperației de produc- 

achiziții și desfacere a măr- 
o scurta- 
producător 

produs in 
se macină 

comună, iar

tie, 
furiilor, asigurindu-se 
re a drumului între 
și consumator (griul 
cooperativele agricole 
și panifică chiar in 
cotele de cereale repartizate pen
tru necooperatori nu mai „ocolesc" 
prin- alte localități pînă a ajunge la 
consumator), precum și o calitate 
corespunzătoare a plinii pentru toți 
locuitorii.

Relatările primite de la mai mulți 
corespondenți al „Scînteii“ relevă 

că măsura adoptată de, Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. se 
află în aceste zile In centrul preo
cupărilor consiliilor populare jude
țene și comunale, ale tuturor facto
rilor ce pot contribui la traducerea 
ei in viață.

„La noi — spunea tovarășul Con
stantin Toma, prim-vicepreședinte 
al Comitetului Executiv al Consiliu
lui Popular Județean Bacău — ac
țiunea de amenajare a brutăriilor a 
început cu cițiva ani în urmă, așa 
că în prezent avem practic doar, pa
tru comune fără brutării, toate si
tuate în zona de deal. în comunele 
mari există chiar cite două brutării. 
Cit despre utilitatea unor asemenea 
unități, ea este demonstrată de ac
tivitatea lor practică. In comuna 
Nicolae Bălcescu, de pildă, brutăria 
asigură 3 000—4 000 pîini zilnic, oa
menii au permanent pîine proaspă
tă, căci brutăria funcționează în 
două schimburi. Dar, pe lingă pli
nea obișnuită, aici se realizează și 
produse de patiserie, pe care cetă
țenii le pot găsi zilnic de vînzare. 
în unele localități, brutăriile au fost 
amenajate și Sint gestionate de uni
tăți ale cooperației de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor, 
dar toate își dovedesc utilitatea nu 
numai strict economică, ci și ca fac
tori de ridicare generală a nivelului 
de trai și civilizație al locuitorilor. 

și impresionantă combativitate revo
luționară, clasa muncitoare din 
România a desfășurat la 1 Mai 1939 
cea mai puternică bătălie cu caracter 
antifascist și antirăzboinic din Eu
ropa acelei vremi, demonstrînd prin 
fapte că expectativa, resemnarea, 
compromisurile cu fascismul erau 
sortite eșecului, că singura alternati
vă era lupta hotărîtă antifascistă, 
acțiunea unită a tuturor forțelor de
mocratice, progresiste, a popoarelor. 
Mărturiile epocii relevă că tocmai 
prin asemenea caracteristici marea 
demonstrație patriotică, antifascistă 
și antirăzboinică de la 1 Mai 1939 a 
înriurit puternic conștiința țării, a 
avut un viu ecou in opinia publică 
internațională, incurajind forțele so- 
eiai-politice care înțelegeau că pen
tru salvarea păcii și libertății po
poarelor, pentru zăgăzuirea planuri
lor agresive ale fascismului trebuie 
să se adopte o atitudine militantă 
fermă, îngemănindu-se energiile 
popoarelor într-un larg, cuprinzător 
front antifascist și antirăzboinic. Ea 
a reprezentat o strălucită victorie 
politică a partidului comunist, a că
rui strategie și acțiune clarvăzătoare 
au constituit suportul caracterului 
combativ și impresionant al de
monstrației de la 1 Mai 1939, a îm
bogățit tezaurul experienței de luptă 
a partidului, subliniind necesitatea 
înfăptuirii unității de voință munci
torească. Pe acest drum, partidul co
munist a acționat cu exemplară con
secvență in anii grei al războiului 
hitlerist, reușind să realizeze acest 
obiectiv prin făurirea Frontului Unic 
Muncitoresc, veste anunțată țării 
prin manifestul istoric de la 1 Mal 
1944. Valoarea uriașă a acordului de 
front unic dintre P.C.R. și P.S.D. a 
fost pe deplin confirmată de evolu
ția evenimentelor, in jurul clasei 
muncitoare unite făurindu-se cea 
mai largă coaliție a forțelor social- 
polltice ale țării, asigurîndu-se. ast
fel. unitatea de simțire și voință a 
întregului popor, sub semnul impe
rativului vital al ieșirii țării din 
războiul antisovietic, al restaurării 
României democratice și Indepen
dente. Obiective pe care le-a înfăp
tuit glorioasa revoluție de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. declanșată la 23 
August 1944. măreț act de energie și 
demnitate națională care a deschis 
în istoria patriei răstimpul unor 
profunde prefaceri revoluționare, al 
înfăptuirii supremelor aspirații ale 
poporului.

în noul ev al patriei, ziua de 1 
Mai a devenit cu adevărat o zi de 
cinstire a muncii și a celor ce mun
cesc. un prilej de a pune in relief 
izbînzile obținute de poporul român 
pe calea edificării noii orinduiri. 
marile trasformări petrecute in via
ța țării și a oamenilor ei, procesele 
înnoitoare ce au schimbat din teme
lii chipul țării și al fiecăreia din
tre așezările ei. începînd cu anul 
1965. anul istoricului Congres al 
IX-lea al partidului, care a ales 
în suprema funcție de condu
cere în partid pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ziua de 1 Mai a 
înscris an de an înfăptuiri tot mai 
rodnice, expresie a suflului nou și 
proaspăt pătruns în toate articula
țiile vieții sociale, a dezăgăzuirii 
marilor resurse și puteri de creație 
ale poporului român, al punerii in 
lucrare a celor mai cutezătoare stra
tegii de dezvoltare economico-socia- 
lă din întreaga existentă a patriei.

în buchetul Împlinirilor din acești

t V
19,08 Telejurnal • i Mal — raport mun

citoresc
19,25 Să trăim și să muncim în spiritul 

normelor eticii șl echității socia
liste. Ordine și disciplină, răspun
dere revoluționară In Îndeplinirea 
sarcinilor

19,45 Industria — programe prioritare
20,05 Teatru TV (color). „Bună dimi

neața, viață !■ de Sorin Holban.

Practic, In prezent mai toate bru
tăriile comunale băcăuane se află 
într-un proces de modernizare, de 
lărgire a gamei produselor lor. în 
ce privește cele patru comune, care 
nu dispun de brutării și asupra că
rora ne concentrăm atenția, expe
riența acumulată demonstrează, in 
primul rînd, că amenajarea acestora 
este pe deplin posibilă prin forțe și 
resurse locale, prin munca tuturor 
locuitorilor satelor. Ca atare, la 
finele anului toate comunele băcă
uane vor avea zilnic pîine proas
pătă, din brutăria proprie".

„Ca producător de cereale este to
tuși anormal să cumperi piine de la 
oraș, oricît de aproape ar fi orașul"

—- ne spune tovarășul Nache Dincă, 
director cu problemele economice 
al direcției agricole a sectorului 
agricol Ilfov. Această „apropiere de 
oraș", despre care ne vorbea inter
locutorul, a contribuit în bună mă
sură la faptul că un mare număr 
de comune din sector nu și-au pus 
problema brutărie.i sau a morii pro
prii, lăsînd aprovizionarea lor cu 
pîine pe seama... Capitalei. în urma 
măsurilor adoptate de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
însemnatele cantități de grîu și po
rumb ce vor fi primite suplimentar 
de membrii cooperatori ca retribuție 
în natură sînt merilte să le asigure 
pîinea „acasă". Nu întîmplător, din 
cele 23 de noi brutării prevăzute in 
comunele sectorului, 22 vor fi ame
najate și gestionate de cooperati
vele agricole de producție. în ultima 
vreme, șase colective formate din 
specialiști și oameni cu experiență 
în acest domeniu au acționat pentru 
identificarea unor spații corespun
zătoare destinate amenajării de bru
tării. Acestea au și fost stabilite și 
se află in curs de amenajare in nu
meroase comune, printre care Jila
va, Cemlca, Măgurele, Dărăști. Oto- 
peni etc. De asemenea, au fost eta- 
pizate lucrările pentru amenajarea 
a 25 de mori, urmind ca in comu
nele care dispun de condiții acestea 
să fie puse in funcțiune încă în 

ani se înscriu edificarea unei econo
mii puternice și moderne, prin in
dustrializarea socialistă a țării, re
partizarea echilibrată a torțelor de 
producție pe Întregul teritoriu al pa
triei. dezvoltarea armonioasă a tu
turor ramurilor economiei naționale, 
preocuparea susținută pentru moder
nizarea forțelor productive ale so
cietății, pentru conectarea tuturor 
domeniilor de activitate la pulsul viu 
al cuceririlor revoluției tehnico-ști- 
ințifice contemporane. Cu deosebire, 
raportul muncitoresc de 1 Mai aduce 
în prim-plan direcțiile de acțiune 
care au concentrat în acești ani efor
turile și potențialul de gîndire și 
creativitate ale oamenilor muncii : 
asigurarea unei înalte competitivități 
produselor românești, valorificarea 
cu maximă răspundere a materiilor 
prime, realizarea unei productivități 
a muncii mereu sporite, creșterea ne
contenită a eficienței economice și 
sociale a întregii activități, organi
zarea științifică și modernizarea pro
ceselor de producție.

Cu deosebită forță se evidențiază 
Ia fiecare 1 Mai că înaltele idealuri 
pentru care a luptat clasa munci
toare, sub conducerea partidului său 
revoluționar, și-au aflat împlinire 
azi, în noul statut social-politic al 
oamenilor muncii — acela de pro
prietari, producători șl beneficiari ai 
muncii lor —, al poporului — acela 
de singur stăpîn al avuției naționa
le. de deținător al întregii puteri po
litice. de făurar conștient al pro
priului său destin. Clasa muncitoare, 
ceilalți oameni ai muncii sînt min- 
dri de a fi participanți activi la ela
borarea planurilor și programelor de 
dezvoltare a țării, a întregii politici 
a partidului și statului, conferind 
astfel consistență și substanță struc
turilor cadrului larg democratic fău
rit în societatea românească, din 
inițiativa și cu contribuția de
terminantă ale secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al 
partidului.

Constituind forța hotărîtoare in 
înfăptuirea politicii partidului de 
dezvoltare multilaterală a patriei so
cialiste, clasa muncitoare se afirmă 
ca principală promotoare a revoluției 
tehnico-științiiice, a progresului teh
nic și tehnologic, a modernizării pro
ceselor de producție. Ea se înfățișea
ză astăzi ca o clasă cu o calificare 
superioară, cu înaltă pregătire pro
fesională și un larg orizont de cultu
ră și. in același timp, ca model de 
conștiință revoluționară, ca purtătoa
re fermă a ideologiei partidului nos
tru, a principiilor eticii și echității 
sociale. Clasa muncitoare este forța 
care acționează necontenit cu o înal
tă răspundere socială, cu spirit revo
luționar, cu > abnegație, dăruire și 
tenacitate pentru realizarea sarcini
lor construcției socialiste.

La acest 1 Mai jubiliar, țara se 
Înfățișează puternică, unită, pros
peră. Puternică prin forța economiei 
naționale, prin unitatea de gîndire și 
voință a întregului popor, prin hotă- 
rirea tuturor oamenilor muncii de a 
înfăptui exemplar politica partidu
lui. Realizările pe care le cuprinde și 
în acest an raportul muncitoresc de 
1 Mâi ilustrează cu putere aceste 
realități, stau mărturie a forței de 
creație a unui popor liber și singur 
stăpîn pe soarta sa, încrezător în 
capacitatea sa de a asigura, sub con
ducerea partidului comunist, mersul 
înainte al țării, de a așeza trainice 
temelii viitorului comunist.

Silviu ACHIM

Premieră pe țară. Tn distribuție : 
Draga Olteanu-Matel, Marin Mo- 
raru. Valentin Uritescu, Ion Mari
nescu. Ana Ciontea, Mirela Gorea, 
Daniel Tomescu, Tatiana Constan

tin. Cristian Șotron, Dumitru Che- 
sa. Paul Chiribută, Adrian TItleni, 
Alexandru Bindea, Cristian Mol- 
feta. Regia artistică : Nae Cos
mes cu

21,15 Ctitorii ale Epocii de aur • O 
nouă premieră (color)

21,35 Idei in acțiune
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

cursul acestei veri. Cit despre mina 
de lucru calificată, aceasta nu lip
sește. Căci apropierea de oraș a fă
cut ca in comunele sectorului să 
existe numeroși meseriași, formați 
în marile unități industriale bucu- 
reștene. „Iată un mare avantaj al 
apropierii de oraș, pe care nu putem 
să nu-1 folosim — conchide tovară
șul director. După cum, tot avantaje 
pot fi considerate și posibilitățile de 
recuperare și reparare a unor uti
laje și piese de la întreprinderile de 
profil bucureștene, precum și cele 
de calificare a personalului".

„Forțe proprii înseamnă și folo
sirea surselor de energie secundare 
Si neeonvențlonale — a ținut să 
precizeze tovarășul Radu Spînu, 
șeful secției arhitectură-sistematiza- 
re a Consiliului Popular Județean 
Cluj. Acțiunea de amenajare a bru
tăriilor în cele 24 de comune ale 
județului care nu dispun de aseme
nea unități are in vedere nu numai 
identificarea spațiilor existente, 
procurarea de piese șl utilaje, for
marea de oameni calificați în acest 
domeniu, ci și extinderea unor ex
periențe bune în ce privește folosi
rea drept combustibil a unor surse 
de energie secundare și neconven- 
ționale. Astfel, se are în vedere fo
losirea în cuptoarele brutăriilor a 
materialului lemnos rezultat din 
igienizarea pădurilor. In privința 
morilor, județul se bucură de o si
tuație, s-ar putea zice, privilegiată, 
în prezent dispunem de 180 mori 
prestatoare de servicii, mari sau mai 
mici. în perioada imediat următoa
re vom mai pune în funcțiune incă 
două — la Jucu și Cășeiu —. dar 
acestea vor fi acționate cu energie 
'hidraulică. în cursul lucrărilor de 
amenajare, specialiștii s-au întrebat 
insă dacă și la unele mori existente 
energia hidraulică n-ar putea-o în
locui pe cea electrică sau combusti
bilii lichizi folosiți. Studiile efec
tuate pină în prezent sînt încuraja
toare".

Acțiuni asemănătoare se desfă
șoară în aceste zile în toate județele 
unde există comune care încă nu 
dispun de mori și brutării. Coordo
nate de consiliile populare, aceste 
acțiuni trebuie să îmbine capacita
tea creatoare, spiritul inventiv al 
gospodarilor satelor cu posibilitățile 
materiale existente pe plan local, 
snre a se asigura, si ne această 
cale, condiții pentni ridicarea nive
lului de viată si civilizație al oame
nilor muncii de Ia sate.

Laurenliu DUȚA
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii"

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Vă transmit profunde condoleanțe în legătură cu încetarea prematură din 
viață a ambasadorului Republicii Populare Democrate Coreene In Republica 
Socialistă România, Zo Iăng Guk, iar familiei îndoliate sentimentele noastră 
de compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, ț 

Președintele Republicii Socialiste România

Cronica zilei
La București au început, luni di

mineața, convorbirile în cadrul intîl- 
nirii de lucru la care participă mem
bri ai conduceri! unor ministere si 
reprezentanți ai întreprinderKttr ro
mânești de comerț exterior, precum 
și un grup de oameni de afaceri ame
ricani, format din reprezentanți ai 
unui număr de peste 50 de firme.

Lucrările intîlnirii au fost deschise 
de tovarășul loan Ungur, ministrul 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

Luind cuvintul in cadrul intîlnirii.

Informații
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de centenarul Mihai Eminescu, Ia 
Teatrul de Stat din Oradea a avut 
loc o sesiune de comunicări avînd 
ca generic „Pe urmele lui Emines
cu". Ati prezentat comunicări repu- 
tați • scriitori și critici literari din 
București, Cluj-Napoca și Oradea. 
Manifestarea a fost Întregită de un 
recital de poezie și muzică, susținut 
de scriitori, de actori ai teatrului 
orădean si corul „Hilaria" din loca
litate. Cu același prilej, la Oradea 
au fost vernisate o expoziție dc artă 
plastică cu titlul ..Poetul și poezia", 
cu lucrări aparținind unor membri ai 
„Atelierului 35", și o alta de foto
grafii realizate de artistul Nicolai 
Olenici. Au avut fbc. de asemenea, 
întîiniri ale scriitorilor cu iubitori 
ai poeziei eminesciene din unități e- 
conomice șl de învățăniint din Ora
dea, cu oameni ai muncii si elevi 
din orașele Aleșd. Beiuș, Marghita, 
Doctor Petru Groza și Salonta.

Teatrul „George Bacovia" din 
Bacău dedică centenarului poetului 
premiera absolută a spectacolului 
„Eminescu" de George Chirilă, în 
regia lui Constantin CodTescu. piesă 
ce aduce în prim-plan momente 
semnificative din viața și activitatea 
luceafărului poeziei românești.

La Craiova, evenimentul a fost 
marcat prin spectacolul de poezie și 
muzică „Luceafărul în Țara Miori
ței", realizat cu concursul Teatrului 
Național, Teatrului liric și corului 
Filarmonicii „Oltenia" din localitate.

Continuînd seria amplă a manifes
tărilor sale. Muzeul literaturii ro
mâne organizează, marți, 11 aprilie, 
la Facultatea de medicină din Capi
tală. o nouă dezbatere pe marginea 
volumului XVI de „Opere" Mihai

ACTUALITATEA SPORTIVA
NATAȚIE. In ultima zi a campio

natelor republicane de natație în 
bazin acoperit (25 m). desfășurate la 
Sibiu, înotătoarea Livia Copariu a 
stabilit cea mai bună performantă 
mondială in proba de 50 m liber : 
24”81/'100. în proba similară mascu
lină, Ionuț Mușat a realizat un nou 
record național cu 22"86/100.

GIMNASTICA. In concursul spe
cial pe aparate din cadrul competi
ției internaționale de gimnastică de 
la Cottbus (R.D. Germană), tânăra 
gimnastă româncă Maria Neculiță 
s-a clasat pe locul doi la birnă (cu 
9,75 puncte) și pe locul trei la sol 
(cu 9,71 puncte). Coechipiera sa, Ca
melia Mîndricel a ocupat locul al 
doilea la paralele (cu 9,675 puncte). 
La toate cele patru aparate, pe pri
mul loc s-a situat Brandy Johnson 
(S.U.A.). în concursul masculin. Ma
rian Rizan (România) s-a clasat pe 
locul doi la cal cu mîneră (cu 9,55 
puncte), iar Nicușor Pascu a ocupat 
de asemenea locul al doilea la bară 
fixă (cu 9,80 puncte).
• Cea de-a 18-a ediție a tradițio

nalei competiții internaționale de box 
„Centura de Aur" s-a încheiat. Fi
nalele au avut loc pe ringul instalat, 
în incinta stadionului „Giulești" din 
Capitală, in prezența a peste 6 000 
spectatori. Printre protagoniștii tur
neului, care s-a constituit intr-un 
ultim prilej de verificare si selecție 
în perspectiva Campionatului euro
pean de la Atena, de luna viitoare, 
s-au numărat și pugiliștii români, 
cîștigători la 5 categorii. Iată rezul
tatele tehnice înregistrate : categ. 
semimuscă : Pettică Paraschiv
(România) învingător la puncte (de
cizie 4—1) Nsan Mucian (U.R.S.S.) : 
categ. muscă : Iuri Arbaciakov 
(U.R.S.S.) b.p. (4—1) Nicolae Aliuță 
(România) ; categ. cocoș : Timofei 
Skriabin (U R.S.S.) b.p. (3—2) A- 
drian Mărcuț (România) : categ. 
pană : Marcelică Tudoriu (România)

cinema teatre
• Maria și Mirabela în Tranzistoria: 
SCALA (11 03 72) - 9; 11; 13: 15; 17; 
19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11: 13; 15; 
17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Martori dispăruți : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15: 17,15; 19,30, 
CULTURAL (83 50 13) — 9: 11 ; 13; 15; 
17,15; 19,30, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
© De ce are vulpea coadă : ARTA 
(213186) — 9: 11; 13: 15; 17; 19
© Francois Villon : PATRIA (11 86 25)
— 9.30: 14; 18, EXCELSIOR (65 49 45)
— 9: 13; 17. MELODIA (11 13 49) — 
10.30: 14.30; 18
• Rămășagul : MELODIA (11 13 49) — 
8.45
• Vacanța cea mare : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 11; 13: 15: 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11: 13: 15: 17: 19
• Inima piratului — 15: 17: 19, Lolek 
si Bolek în lumea basmului — 9; 11; 
13 : DOINA (16 35 38)
© Ultima noapte a Șeherezadei : 
GRIVTTA (17 08 58) — 9; II: 13: 13; 
17 ; 19
• Moștenire cu bucluc : BUZESTI 
(50 43 58) — 15; 18
• Unde este un „nofelet* * ? : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11: 13; 15: 17; 19
• Zece negri mititei: UNION (13 49 04)

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 18 ; 
(sala Amfiteatru) : Contrabasul — 18
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de flaut 
Florin Tudor. La bian Grigore 
Cudalbu (Bach, Haciaturian, Anatol 
Vieru, Paganini, Martinu) — 17,30 ; 
(Ateneul Român) : Trio „RICER- 
CARE“ (Anca Iarosovici, Robert Du
mitrescu — viola da gamba. Dan Ra- 
coveanu — clavecin, orgă). Program 
JOHAN SEBASTIAN BACH — Arta 
fugii — 19
• Opera Română (13 18 57) i Liliacul 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Vân
zătorul de păsări — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18 ; (Sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Uriașii mun
ților -*-18
© Teatrul Mic (14 70 81) ! Cameristele
— 18.30
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : I/bwis 
și Alice — 19
• Teatru! de comedie (16 64 60) i 
Acești nebuni fățarnici — 18
© Teatrul „Nottara* (59 31 01, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18 ; 
(saia Studio) : Dansul morții — 18.30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna cînd au murit can
gurii — 18
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase* 
(sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, tempo
— 18
• Ansamblu! artistic „Rapsodia 
Română“ (13 13 00) : Dacă e marți* e 
spectacol — 18 /
©Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) j 
Muzicanții veseli — 18
© Circul București (10 41 95) 1 Vedete* 
Ie Circului din Varșovia — 19

— 9; 12: 15; 18
© Iacob : POPULAR (35 15 17) — 15; 
17: 19
© Oricare fată iubește un băiat : 
LIRA (317171) — 9; 11: 13: 15; 17: 19
• Tigrul cenușiu : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 18
• Iubire statornică : VOLGA (79 71 26)
— 9:11: 13: 15; 17: 19
• Monte Carlo : STUDIO (59 53 15) — 
9.30: 12: 14,30; 17; 19.15
• Prețul unei vieți : VIITORUL 
fin 67 40) __ 15;
• Misiune specială : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 

tovarășul Ștefan Andrei, vieeprim- 
ministru al guvernului, a transmis 
participanților un mesaj de salut dia 
partea guvernului român.

Au rostit alocuțiuni Robert Ro
bertson. vicepreședinte al firmei 
„Occidental International", vicepre
ședinte al organizației „Oamenii de 
Afaceri Americani pentru Comerț 
Internațional" (A.B.I.T.), conducăto
rul grupului; și Roger Kirk, ambasa
dorul S.U.A. Ia București.

Lucrările intîlnirii continuă.
(Agerpres)

culturale
Eminescu. urmată de un recital din 
lirica eminesciană.

Teatrul Național „Ion Lues Cara- 
giale" din Capitală anunță premiera 
absolută a spectacolului „Moșteni
rea", cronică dramatică de Titus 
Popovici. în regia lui Horea Popes
cu și Mihai Manolescu, evocare a 
unei luminoase pagini din trecutul 
patriei, avînd In centru figura dom
nitorului Mircea cel Mare. Amplu 
tablou de epocă, surprins cu mare 
forță dramatică, piesa aduce un 
omagiu domnitorului patriot, luptă
tor pentru apărarea si afirmarea 
independenței patriei, pentru liber
tate socială și națională.

Primul spectacol pentru public 
este programat pentru miercuri, 12 
aprilie, și beneficiază de o montare 
de anvergură, la cane își aduc con
tribuția cunoscuți interpreți ai sce
nei românești.
/

La Teatrul Național din Cluj- 
Napoca a fost prezentată recent 
piesa „Patima fără sfirșit" de<loria 
Lovinescu, axată pe ideea cristaliză
rii sentimentului patriotic in anii 
luptei pentru independență .națio
nală — spectacol cu care colec
tivul clujean va intra în etapa fi
nală a celei tle-a VII-a ediții a 
Festivalului național „Cîntarea 
României". Luna aceasta va avea 
Ioc. pe aceeași scenă, premiera cu 
„Arma secretă .a lui Arhimede". de 
Dumitru Solomon, o pledoarie pen
tru pace și înțelegere în lume.

La rîndul său, Teatrul Național din 
Craiova va organiza. în aprilie, o 
..Săptămînă a dramaturgiei românești 
contemporane", iar apropiata sa pre
mieră va fi spectacolul „Piticul din 
grădina de vară" de Dumitru Radu 
Popescu. (Agerpres)

b.p. (4—1) Mihak Kazarian 
(U.R.S.S.); categ. semiușoară: Daniel 
Dumitrescu (România) b.p. (4—1) Ki- 
bar Tatar (Turcia) 7 categ. ușoară s 
Constantin Țsiu (U.R.S.S.) b.p. (5—0) 
Giani Gogol (România) ; categ. se- 
mimijlocie :^Francisc Vastag (Româ
nia). b.p. (5—-0) Vladimir Erescenko 
(U.R.S.S.) ; categ. mijtocie-mică < 
Rudei Obreja (România) b.p. (3—2) 
Israel Akopkojtian (U.R.S.S.) I categ. 
mijlocie: Andrei Kumiavka (U.R.S.S.) 
b.p. (3—2) Doru Maricescu (Româ
nia) ; categ. semimijlocie: Julio 
Quintana (Cuba) b. ab. II Va- 
sile Damian (România) • categ. 
grea : Iuri Vaulin (U.R.S.S.) b. ab. I 
Luis Azuguy (Cuba) ; categ. super- 
grea : Aleksandr Miroșnicenko
(U.R.S.S.) b.p. (5—0) Miklos Paizs 
(România).

FOTBAL • Mîine, la Varșovia, va 
avea loc meciul amical dintre echi
pele reprezentative ale României și 
Poloniei. în vederea acestei partide, 
antrenorii Jenei și Drăgușin au sta
bilit următorul lot : Lung. Nițu — 
D. Petrescu, Rednic. Iovan, Bum- 
bescu, Klein, Ungureanu. Cristea. 
Săndoi — Sabău, Gh. Popescu, Lu- 
pescu, Hagi, Mateuț — Vaișcovici, 
Cigan. Cămătaru (Lăcătuș este indis
ponibil). • Cele opt meciuri dispu
tate duminică in etapa a 22-a a 
campionatului diviziei A la fotbal 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Steaua — Universitatea Craio
va 2—I (1—0). Victoria — F.C. Ar
geș 4—2 (2—0). F.C. Bihor — F.C. 
Inter 1—1 (1—1). F.C. Farul — Uni
versitatea Cluj-Napoca 3—1 (1—0), 
Oțelul — Sportul Studențesc 0—1 
(0—0), Flacăra — Corvlnul 3—1 
(1—0). F.C.M. Brașov — F.C. Olt 
4—1 (1—0). S.C. Bacău — Rapid 1—2 
(I—0). In clasament, pe primele trei 
locuri, in ordine. Steaua (43 p), Di
namo (41 p), Victoria (33 p)..„ pe ul
timele trei locuri : Universitatea 
Craiova (17 p). Oțelul (16 p). A.S.A, 
(6 p).

BABAX.AU


Schimb de mesaje la nivel înalt 
romănn-albanez

TIRANA. — Din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a fost 
transmis tovarășului Ramiz Alia, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii Populare So
cialiste Albania, un salut și cele mai 
bune urări. Mulțumind, tovarășul 
Ramiz Alia a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut și cele 
mai bune urări, iar poporului român 
succese în munca sa consacrată dez
voltării României.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii. la Tirana, de către 
tovarășul Ramiz Alia, a tovarășului 
Ștefan Andrei. viceprim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România. în cadrul convorbirii cor
diale ce a avut loc a fost sublinia
tă importanța' dezvoltării' raporturi
lor tradiționale de prietenie româno- 
albaneze. dorința comună de a ridica 
pe o treaptă nouă colaborarea eco- 
nomico-culturală. raporturile politi
ce dintre România și Albania. în 
interesul celor două popoare, al

i 
cauzei păcii și înțelegerii tn Balcani, 
Europa și in lume.

în cursul vizitei în R.P.S. Albania, 
tovarășul Ștefan Andrei a avut con
vorbiri cu Pali Miska, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Socialiste Albania, 
și a semnat Acordul intre Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul R.P.S. Albania privind co
laborarea economică, industrială si 
tehnică, precum și protocolul primei 
comisii mixte de colaborare in 
acest domeniu. Tovarășul Ștefan 
Andrei a avut întâlniri și convorbiri 
privind stadiul si perspectivele dez
voltării relațiilor româho-albaneze 
cu tovarășii Besnik Bekteshi, mi
nistrul industriei, minelor și al ener
geticii. Rșis Malile. ministrul aface
rilor externe. Niko Gjyuzari. pre
ședintele Comisiei de Stat a Pla
nificării, și. cu Shane Korbeci, mi
nistrul comerțului exterior. întîlni- 
rile și convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească.

LUĂRI DE POZIȚIE PENTRU

STĂVILIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR

„Toate rachetele trebuie să fie eliminate 
din Europa”

HELSINKI 10 (Agerpres). — Pre
ședintele parlamentului Finlandei. 
Kalevi Sorsa. a relevat importanta 
realizării de noi pași in direcția 
dezarmării și destinderii. într-un 
interviu acordat unor ziariști din 

respins, planurile 
modernizarea ra-

destabilizatoare datorită proprietă
ților lor tehnice și de altă natură".

■1

ț 
î

Acord pentru continuarea procesului 
de decolonizare a Namibiei

• S.W.A.P.O. a ordonat combatanților săi din nordul Nami
biei încetarea ostilităților • Secretarul general al O.N.U. a 
salutat declarația reprezentanților Angolei, Cubei $1 U.S.A.

$1 declarația președintelui S.W.A.P.O.
WINDHOEK 10 (Agerpres). — Un 

acord care prevede continuarea pro
cesului de decolonizare a Namibiei, 
întrerupt ca urmare a incidentelor 
petrecute in regiunea de nord a te
ritoriului. a fost semnat, duminică, 
în cadrul reuniunii delegațiilor An
golei. Cubei și Africii de Sud. desfă
șurată în așezarea namibiană Mount 
Etjou — Informează agenția Prensa 
Latina. Documentul stipulează prin
cipiile și ce trebuie făcut în scopul 
asigurării retragerii în deplină secu
ritate a luptătorilor S.W.A.P.O. de pe 
teritoriul namibian. reafirmă voința 
părților de a respecta acordul sem
nat în decembrie 1988. la New York, 
și de a transpune în viață Rezoluția 
435 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U. Se cere, totodată, secretarului 
general al O.N.U. să adopte măsuri 
de desfășurare rapidă și completă a 
Grupului de asistență al Națiunilor 
Unite (U.N.T.A.G.). iar statelor mem
bre ale organizației mondiale. în spe
cial membrilor Consiliului de Secu
ritate — să coopereze strîns cu secre
tarul general al O.N.U.

LUANDA 10 (Agerpres). — Orga
nizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a ordonat 
combatanților săi din nordul Nami
biei încetarea ostilităților, regrupa
rea și rămînerea sub supravegherea 
U.N.T.A.G., a anunțat Sam Nu-

joma. președintele S.W.A.P.O.. după 
cum transmite agenția Prensa La
tina. citind agenția namibiană 
NAMPA.

LUANDA'10 (Agerpres). — Pre
ședintele R.P. Angola, Jose Eduardo 
dos Santos, a anunțat, într-o de
clarație făcută agenției ANGOP, că 
țara sa este gata să primească pe 
luptătorii Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
care se vor retrage de pe teritoriul 
namibian pentru a se permite de
pășirea actualei situații create ca 
urmare a incidentelor intervenite in 
ultimele zile in nordul teritoriului 
și continuarea înfăptuirii procesului 
de decolonizare a Namibiei. .

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).
— Secretarul general al*  O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a salutat De
clarația de la Mount Etjou, adoptată 
de reprezentanții Angolei. Cubei și 
R.S.A., și declarația lui Săm Nujo- 
ma, președintele Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) privind încetarea osti
lităților în nordul Namibiei. Hotă- 
rîrile stipulate de aceste declarații
— a arătat Javier Perez de Cuellar
— vor facilita condițiile necesare 
pentru reinstaurarea încetării focului 
în Namibia, precum și pentru apli
carea Rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U. cu privirfe la 
decolonizarea Namibiei.
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ADDIS ABEBA

ÎNCHEIEREA sesiunii 
COMISIEI ECONOMICE 

A O.N.U. PENTRU AFRICA
ADDIS ABEBA 10 (Agerpres). — 

în capitala Etiopiei s-a inthelat cea 
de-a 24-a sesiune a Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Africa (E.C.A.). 
la care au participat miniștrii pen
tru problemele economice, planifică
rii și dezvoltării din țările membre. 
După cum informează sursele oficia
le din Addis Abeba. în cursul lucră
rilor a fost efectuată o evaluare a 
situației economice pe continent, care 
în ultima perioadă s-a deteriorat ca 
urmare a politicii economico-finan- 
ciare promovate de țările industria
lizate din Occident. Participanții au 
subscris la ideea inițierii unor pro
grame economice proprii, care recla
mă mobilizarea tuturor resurselor 
umane și materiale, așa cum re
comandă Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Africa. Ei au respins, totodată, 
programele de reformă propuse de 
F.M.I. și Banca Mondială, care nu 
sînt de natură să stimuleze dezvolta
rea economică.

Reuniunea de Ia Addis Abeba a 
aprobat o serie de documente ce pre
conizează creșterea producției în do
meniul agriculturii și dezvoltarea ra
murilor prelucrătoare, pentru valori
ficarea bogățiilor naționale în inte
resul țărilor Africii.

„Alternativa africană" înseamnă. în 
același timp, creșterea finanțării sec
toarelor civile ' prin scăderea sub
stanțială a fondurilor destinate sec
torului militar. Astfel, se recomandă 
reducerea cheltuielilor militare cu 50 
la sută.

Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare 
in domeniul activității de planificare

BUDAPESTA 10 (Agerpres). — La 
Budapesta a avut loc ședința a 44-a 
a Comitetului C.A.E.R. pentru cola
borare in domeniul activității de pla
nificare, la care au participat delega
ții din țările membre ale C.A.E.R. și 
din R.S.F. Iugoslavia.

Delegația română a fost condusă 
de Radu Bălan, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, repre
zentantul tării noastre în comitet.

Comitetul a examinat stadiul lucră
rilor de coordonare ,a planurilor 
economice ale țărilor membre ale 
C.A.E.R pe cincinalul 1991—1995. pre
cum și rezultatele îndeplinirii pro
gramului de, colaborare multilaterală 
în domeniul economisirii de resurse 
materiale.

La ședință a foșt convenită lista 
convențiilor multilaterale care ur
mează să fie elaborate în cursul 
coordonării planurilor pe cincinalul

1991—1995, în vederea realizării unor 
proiecte importante știlnțifico-pro- 
ductive și tehnologice, pregătite pe 
baza Programului progresului teh- 
nico-științific al țărilor membre ale 
C.A.E.R. pină în anul 2000.

Reprezentanții țărilor în comitet 
au fost primiți de tovarășul Karoly 
Grosz secretar general al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar.

★
Cu prilejul participării Ia ședința 

comitetului, conducătorul delegației 
române a avut întîlniri cu președinți 
ai organelor centrale de planificare 
din țări membre ale C.A.E.R.. tn ca
drul cărora au fost examinate pro
bleme ale coordonării bilaterale a 
planurilor economice pe 1991—1995. 
precum și ale extinderii. în con
tinuare. a colaborării economice și 
schimburilor comerciale în actualul 
cincinal.

R.D.G., el a 
N.A.T.O. vizînd 
chetelor nucleare cu rază scurtă de 
acțiune din Europa și a evidențiat 
că „toate rachetele și. în gene
ral, toate armele nucleare trebuie 
să fie eliminate din Europa". Ka- 
levi Sorsa a apreciat, in context, că 
„toate aceste arme slnt deosebit de

PARIS 10 (Agerpres). — La Paris 
s-a încheiat cel de-al V-lea Con
gres al partidelor ecologiste vest- 
europene. Rezoluția adoptată la În
cheierea congresului se pronunță 
pentru lichidarea armamentelor nu
cleare și a celorlalte mijloace de . 
distrugere în masă, Întărirea mișcă- ț 
rii ecologiste și pentru organizarea i 
unor acțiuni vizînd evitarea catas- < 
trofelor ecologice care ar putea de- I 
teribra condițiile de viață ale locui- | 
torilor continentului. ț

ILE DE PRESA
e scurt

Este necesară continuarea procesului 
de destindere

COPENHAGA 10 (Agerpres). — 
La Copenhaga s-a desfășurat o con
ferință internațională consacrată 
examinării unor aspecte ale preco
nizatei modernizări a rachetelor nu
cleare cu rază scurtă de acțiune din 
Europa și acțiunilor ce se impun 
pentru a Împiedica realizarea aces
tui funest proiect. Lasse Budtz. pre
ședintele comitetului pentru pro
bleme de poUtjcă, externă, a Parti
dului Soctalr Democrat din Dane
marca. din inițiativa căruia a avut 
loc reuniunea, a propus angajarea 
unor tratative privind reducerea

armelor nucleare tactice. In paralel j 
cu cele privind reducerea armelor l 
convenționale. ’

în numele soclal-democraților ț 
norvegieni. profesorul Severre < 
Lodgaard, de la Institutul național 1 
de cercetări in problemele păcii din i 
Norvegia, a apreciat că realizarea 
modernizării va face să sporească ț 
pericolul izbucnirii unul război nu- i 
clear. Alți vorbitori au arătat că. ’ 
în prezent, se impune cu stringentă l 
eliminarea tuturor armelor nuclea- <’ 
re și continuarea procesului de des- ) 
tindere. i

împotriva prezenței bazelor militare 
americane pe teritoriul Italian

ROMA 10 (Agerpres). — La Roma 
a avut loc o manifestație în favoa
rea ieșirii Italiei din N.A.T.O. și 
împotriva prezenței bazelor milita
re ale S.U.A. pe teritoriul Italian, 
organizată de „Comitetul 40 de ani 
sînt suficlenți" (referire Ia cea de-a 
40-a aniversare a N.A.T.O.) și alte 
organizații de luptă pentru pace și

dezarmare. La manifestație, desfă- j 
șurată in centrul istoric al Romei, i 
au participat 10 000 de persoane. ,

Manifestanții s-au pronunțat îm- 1 
potriva blocurilor militare — din i 
Vest și din Est — a tuturor bazelor i 
N.A.T.O. din Italia și Europa, ca și J 
contra militarismului, pentru coo- ț 
perarea și dezvoltarea pașnică. I

SCRISORI DE ACREDITARE. La 
' Havana. Ion Siminiceanu și-a pre- 
Izenfat scrisorile de acreditare in 

calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Republica 

[ Cuba.
DECLARAȚIE COMUNA. La 

I încheierea convorbirilor dintre 
Kaysone Phomvihane, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian, și Milos 

I Jakes, secretar general al C.C. al
P.C. din Cehoslovacia, care a e- 
fectuat o vizită oficială în R.D.P. 

i Laos, a fost dată publicității o de
clarație comună care pune în e- 

1 vidență dorința extinderii colabo-
I rării bilaterale și pozițiile comune

in probleme ale vieții internațio
nale.

I ÎNTREVEDERE LA PHENIAN.
I La Phenian a avut loc o convorbire 

între Kim Ir Sen. președintele 
■ R.P.D. Coreene, si Norodom Sia- 

nuk. sosit în vizită in Republica 
1 Populară Democrată Coreenă — 

transmite agenția A.C.T.C.
| COALIȚIA forțelor DE STIN

GĂ ȘI PROGRESISTE DIN GRE- 
ICIA a creat un organ de conduce

re — Comitetul Politic. După cum 
s-a anunțat la Atena, in funcția 

Ide președinte al Comitetului Poli
tic a fost ales Harilaos Florakis, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Grecia, iar ca secretar — Leoni- 

Idas Kirkos, secretar general al C.C. 
al Partidului Stingi) Elene.

reeni s-au Înregistrat la Seul și în 
alte localități din Coreea de Sud — 
informează agențiile de presă. De
monstranții au cerut democratizarea 
vieții sociale, condiții mai bune de 
viată, de muncă si de studiu, res
pectarea drepturilor oamenilor 
muncii.

POPULAȚIA CONTINENTULUI 
AFRICAN sporește intr-un ritm 
anual de circa trei la sută, depă
șind cu aproape tncă o dată creș
terea medie la nivel mondial. A- 
ceastă situație se va menține pină 
la sfirșitul secolului actual, după 
care se va înregistra o scădere — 
a estimat secretarul general al 
Uniunii Africane pentru Studii De
mografice, John Oucho, citat de 
agenția China Nouă.

SIMPOZION INTERNATIONAL. 
La Dakar s-au încheiat lucrările 
unui simpozion internațional cu 
tema „Mijloacele de informare în 
masă și viitorul Africii". Partici
panții la această întllnire. organi
zată cu prilejul marcării împlinirii 
Unui deceniu de la crearea agen
ției panafricane de presă (PANA), 
și-au ooncentrat atenția asupra 
problemelor legate de promovarea 
unei noi ordini internaționale în 
domeniul informațiilor.

ACȚIUNI GREVISTE IN SPA
NIA. Conform datelor prezentate 
la Madrid și citate de agenția 
T.A.S.S.. în cursul anului trecut 
în Spania au avut Ioc 2 823 de

L
 DEMONSTRAȚII IN COREEA
DE SUD. Noi acțiuni comune ale 
muncitorilor si studenților sud-co-

actiunl greviste, la care au parti
cipat peste 17 milioane de oameni 
ai muncit

VENEZUELA va cere oficial in- | 
trarea în rindul țărilor nealiniate 
în cursul reuniunii mișcării, care va i 
avea loc. în perioada 17—19 mai. la I 
Harare (Zimbabwe), a anuntat la 
Caracas ministrul venezuelean al . 
relațiilor externe. Teiera Paris. în 
prezent. Venezuela are statut de I 
observator in cadrul mișcării țărilor 
nealiniate.

PLENARĂ. La Bogota a luat 
sfirșit plenara coaliției de stingă ■ 
Uniun>ea Patriotică, a treia forță 1 
politică din Columbia — informea- • 
ză agenția Prensa Latina. Delega
ții au dezbătut probleme privind 
participarea la viitoarele alegeri ge- I 
nerale din 1990. intensificarea vio
lenței grupărilor de extremă 
dreaptă împotriva militantilor | 
coaliției, aspecte ale procesului de 
pace și reconciliere națională ini- | 
țiat de guvern și organizații in- | 
șurgente din tară.

MANIFESTAȚIE DE PROTEST. I 
în orașul vest-german Stuttgart a ' 
avut loc o manifestație de protest . 
împotriva tinerii în această locali- I 
tate a unei reuniuni a formațiunii 
neonaziste N.P.D. Agenția A.D.N. ■ 
informează că poliția a intervenit 
cu brutalitate împotriva miilor de 
manifestanți, utilizînd bastoane de i 
cauciuc și ciini. La un miting des- [ 
fășurat cu acest prilej, președin
tele Partidului Social-Democrat din I 
Stuttgart a relevat că faptul de a 
11 se permite neonaziștilor să-și 
țină reuniunea și de a li se crea I 
condiții pentru propaganda lor ra- | 
sistă și xenofobă reprezintă un 
adevărat scandal.

NEGOCIERI. La Atena a Înce
put luni cea de-a 16-a rundă de I 
negocieri dintre Grecia și S.U.A. I

Precizări în legătură cu 
torpilor sovietic cu

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Re- 
ferindu-se la împrejurările în care 
un submarin torpilor sovietic cu 
propulsie nucleară s-a scufundat re
cent in apele internaționale din Ma
rea Norvegiei, ministrul apărării al 
U.R.S.S., Dmitri Iazov, precizează 
intr-un interviu, reluat de agenția 
T.A.S.S., că, timp de citeva ore, 
echipajul a încercat să stingă incen
diul izbucnit la bord, dar nu a reu
șit să înăbușe flăcările dezlănțuite.

„Știm sigur că reactorul nuclear a 
fost dezactivat. După părerea servi
ciilor competente, contaminarea ra
dioactivă' a mediului înconjurător 
este exclusă" — a subliniat minis
trul apărării al U.R.S.S.

★
Membrii comisiei guvernamentale, 

instituită pentru cercetarea acestui 
accident tragic, consideră că echipa
jul submarinului a acționat în si
tuația de avarie in mod corect și 
curajos. Marinarii au luptat pină in 
ultimul moment pentru salvarea 
submarinului, au reușit să oprească

scufundarea submarinului 
propulsie nucleară

reactorul și să asigure o deplină 
securitate împotriva radiațiilor.

După cum precizează T.A.S.S.. din
tre cei 69 de membri ai echipajului 
42 de marinari și-au pierdut viața, 
inclusiv comandantul navei, 27 de 
marinari sint spitalizați la Mur
mansk.

în zona accidentului patrulează 
nave ale flotei nordice sovietice în 
căutarea victimelor, precum și pen
tru măsurarea radiațiilor. Nivelul ra
diațiilor in zona accidentului nu de
pășește limita normală, subliniază 
agenția T.A.S.S.

★
Potrivit unui comunicat al Agen

ției de presă norvegiene, analiza 
unor eșantioane de apă și de aer 
luate la locul accidentului submari
nului nuclear sovietic, efectuată de 
Institutul norvegian pentru preveni
rea radiațiilor, nu a evidențiat nici 
un fel de urme de elemente, radio
active. în continuare, vor fi supuse 
analizei eșantioane de apă de Ia 
mari adlncimi.

GENEVA; Consens la lucrările Comitetului 
de negocieri multilaterale din cadrul G.A.T.T.
GENEVA. — Lucrările Comitetului 

de negocieri multilaterale din cadrul 
Acordului General pentru Tarife și 
Comerț (G.A.T.T.) — „Runda Uru
guay" s-au încheiat la Geneva, 
reusindu-șe completarea deciziilor 
adoptate, in decembrie 1988. la reu
niunea ministerială de la Montreal 
privind modalitățile de continuare a 
negocierilor în vederea finalizării lor 
pină Ia sfirșitul anului 1990. în ca
drul reuniunii au fost convenite solu
ții privind coordonatele principiale de 
desfășurare a negocierilor si referi
tor la cele patru probleme pentru 
care la Montreal nu se reușise reali
zarea imul consens: comerțul cu pro
duse agricole, comerțul cu produse

textile, aspectele comerciale de- 
curgind din drepturile de proprietate 
intelectuală șl clauzele de salvgar
dare. în acest fel s-a reușit obținerea 
unei solutii oe întreg ansamblul celor 
cincisprezece /domenii de negociere 
care fac obiectul actualei runde 
G.A.T.T. Consensul realizat permite 
trecerea Ia negocieri concrete pen
tru transpunerea in viată a obiecti
velor stabilite prin declarația minis
terială de lansare a rundei. în sep
tembrie 1986. la Punta del Este, pri
vind liberalizarea comerțului inter
national si consolidarea sistemului 
multilateral de reglementare a aces
tuia.

IN ÎNTREAGA LUME

950 de milioane de persoane trăiesc

cu privire la viitorul bazelor mi
litare americane de pe teritoriul 
elen.

in condiții de
GENEVA 10 (Agerpres). — Potrivit 

unor date difuzate de Organizația 
Internațională a Muncii, numărul 
persoanelor care trăiesc in condiții 
de sărăcie absolută a crescut de la

sărăcie absolută
820 de milioane in anul 1980 Ia 9. 
de milioane la sfirșitul anului trecut. 
Peste 50 la șută din aceste persoane 
locuiesc în zone dens populate din 
Asia de sud și de est.

\
\
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Articol apărut în publicația 
Observer" din Marea Britanie

Descriind situația unor tineri britanici, așa cum reiese din jurnalele 
de însemnări ale unora dintre ei, revista ajunge la următoarea conclu
zie : „Astăzi, in Marea Britanie 20 la sută-din tinerii sub 25 de ani sînt 
șomeri, iar numărul celor fără adăpost sporește mult mai rapid decit 
in orice altă tară occidentală".

„Este frig în parc. Am căutat 
peste tot un loc unde să dorm, dar 
nu am găsit. Am făcut cerere pen
tru un ajutor social, insă de șase 
săptămîni nu am primit nimic... 
Caut de lucru și un adăpost Nici 
un ban, nimic de mîncare. Am ră
cit dormind în Holland Park". Zece 
zile mai tirziu. „Tot fără nici un 
ban. Este frig și umed. M-am adă
postit în tufișurile din curtea unei 
biserici... Arestată de poliție în sta
ția Fulham... Sînt bolnavă. Am 
nevoie de un doctor. Dorm in Hyde 
Park".

Am redat mai sus spicuiri din 
jurnalul unei tinere de 19 ani. din 
Dublin, aflată la Londra de circa 
un an. Aproape o sută de asemenea 
jurnale au fost adunate de socie
tatea filantropică „Shelter", ca bază 
pentru un document menit să pună 
in lumină condițiile de viață a 
aproximativ 150 000 de tineri brita
nici. Publicația „Observer" a avut 
acces la aceste jurnale, reproducînd 
mai multe dintre ele.

Dar iată cum vede redactorul re
vistei această situație sintetizată, de 
altfel. în titlul de mai sus — „Un 
strigăt al disperării venit de pe 
străzi" :

„Balul adolescenților s-a sfirșit. 
Astăzi, in Marea Britanie 20 la sută 
din tinerii sub 25 ani sint șomeri, iar 
numărul celor fără adăpost sporeș
te mult mai rapid decît în orice 
altă țară occidentală. Imaginea sim- 
brăică a adolescentului britanic mo
dern este acum cea a unui tînăr de 
16—17 ani dormind ghemuit sub 
coloanele statiei de metrou Charing 
Cross".

„Shelter" — societatea filantropică 
pentru cei lipsiți de adăpost — 
apreciază că la scară națională exis
tă 150 000 de tineri in această situa
ție (cel puțin 30 000 numai la Lon

dra). Unii și-au găsit un colțișor în 
maghernițele de mucava de lingă 
Royal Festival Hali ; alții dorm pe 
băncile din parcuri sau pe treptele 
caselor.

Din jurnalele amintite reiese că 
autorii lor nu pot fi siguri de abso
lut nimic — de hrană. îmbrăcămin
te sau un adăposț măcar temporar...

Relatările, scrijelite în grabă in 

• 20 la sutâ din tinerii sub,25 de ani sînt șomeri • Numă
rul celor fără adăpost în continuă creștere • Destăinuirile 

dramatice ale unor tineri In căutare de lucru

aceștia nu au dormit 
mult de patru nopți

ce m-am simțit atît

colturile reci ale unei lumi făcute 
din penumbre, alcătuiesc un ta
blou viu al vieții fără orizont și 
speranțe duse de autorii lor. traca
sați de o birocrație fără limite, de 
căutarea continuă a unui adăpost, 
de o luptă acerbă pentru bani, al 
unor tineri scufundați în viața 
sumbră a delictelor, prostituției și 
vagabondajului la care au fost con
damnați. Toți 
tn medie mai 
în același loc.

„Nu știu de 
de nefericită in ultimele zile. Poate 
pentru faptul că la 20 de ani nu 
am nici măcar un Ioc unde să dorm 
și îmi dau seama că familia nu do
rește să știe de mine. Dar va trebui 
să fiu tare, să dovedesc că sint 
om. si nu o zdreanță. Am cerut uh 
ajutor de somai, dar am fost refu
zată. Mi-au mai rămas cîțiva bani 
de care trebuie să trag două săptă- 
mîni, dar știu că nu îmi vor ajun-

strigăt al disperării"

A cry of < 
despair 
from the;
streets i

iSt

londonez. De cinci luni
John Simon, in virstd de 19 ani, cerșește intr-una din stațiile metroului 

de zrle el nu are locuință

ge. Mă întreb dacă unui ministru 
i-a fost vreodată foame sau a 
dormit sub cerul liber"—notează o 
tinără de 20 de ani.

Iar un tînăr de 22 de ani scrie : 
„Stau într-un cămin pe Dean 
Street Nu găsesc de lucru... Nu 
m-au mai primit la cămin. Am 
primit un ajutor de șomaj cu care 
am plătit un pat și mîncarea pen
tru șapte zile... Am stat în pat o zi 
Întreagă, profund deprimat, 
că peste două zile va trebui 
răsese locul... Am încercat 
tai venele de la miini. ‘Am 
spital peste noapte... M-au trimis la 
o clinică psihiatrică. Au spus că aș 
fi inadecvat din punct de vedere 
social. Va trebui să mă vadă un 
psihiatru în fiecare săptămînă... Am 
dormit într-un scuar".

Și. tn fine, avatarurile altei tine
re. de 19 ani : „Locuim în aparta
mentul unei prietene. Datorez chi
ria pe trei săptămîni. Va trebui să 

pentru 
să pă- 
să-mi 

stat in

plecăm. Nici un ban. fără mîn- 
care... Dave, prietenul meu. l-a 
buzunărit pe unul și am putut mîn- 
ca ceva. Ne-am căutat un loc de 
dormit Am primit un ajutor... 
Am dormit in Licester Square".

Din anul 1985. un lanț de acte le
gislative a redus încetul cu încetul 
drepturile sociale ale tinerilor sub 
25 de ani. Guvernul a justificat 
aceste măsuri draconice, argumen- 
tînd că tinerii ar trebui „întăr
eați" de la „izvorul" statului și re
integrați in mediul căruia îi apar
țin. adică familiei. Dar aceste con
siderații se bazează pe o viziune 
mitică a familiei. Jurnalele acestor 
tineri arată insă că multi dintre ei 
nu au un cămin primitor, unde să 
se poată întoarce, că unii s-au aflat 
în grija unor instituții publice, iar 
alții au fost victime ale violentei 
sub diverse forme.

Pe de altă parte, promisiunile 
autorităților de a asigura tuturor 
acestor tineri un loc in cadrul pro
gramelor de pregătire profesională 
nu au fost îndeplinite. Realitatea 
arată că multi dintre ei nu au putut 
fi incluși în aceste programe, iar 
ca o consecință au pierdut și aju
toarele sociale, conchide revista 
„Observer".

încheierea Congresului 
P. C. din Olanda

,HAGA 10 (Agerpres). — La în
cheierea Congresului Partidului Co
munist din Olanda, participanții 
s-au pronunțat pentru realizarea de 
noi progrese în domeniul dezarmă
rii și împotriva așa-numitei moder
nizări a rachetelor cu rază scurtă 
de acțiune. Delegații au subliniat 
răspunderea oe revine și țărilor 
mici în asigurarea securității inter
naționale și contribuția lor la pro
cesul de dezarmare.

Președintele partidului. Elli Ize- 
boud. a relevat că P.C. din Olanda 
respinge planurile de modernizare 
a rachetelor cu rază scurtă de ac
țiune și se pronunță pentru o Eu
ropă fără arme nucleare.

Referindu-se la perspectivele „pie
ței unice vest-europene" din 1992, 
vorbitorii au relevat că ea va servi 
intereselor marelui capital, ducînd 
la reducerea în continuare a fondu
rilor sociale.

Delegații au dezbătut problemele 
situației economice și sociale din 
țară, sarcinile partidului in sfe
ra politicii interne și internaționa
le. strategia partidului pentru ale
gerile parlamentare din Olanda, 
programate pentru luna mai 1990. 
Congresul a adoptat noul statut al 
P.C. din Olanda și a ales organele 
de conducere.

A

In perspectiva 
alegerilor generale 

din Nicaragua
MANAGUA IO (Agerpres). — Adu

narea Națională a Republicii Nicara
gua a început analizarea propunerilor 
de modificări la legea electorală — în 
perspectiva alegerilor generale din 
februarie, anul viitor — informează 
agenția Prensa Latina. Propunerile 
puterii executive se înscriu în cadrul 
eforturilor consacrate înfăptuirii pre
vederilor acordurilor realizate la ul
tima întîlnire oentro-americană la 
nivel înalt.

Președintele tării. Daniel Ortega, a 
cerut formațiunilor politice de opozi
ție să acționeze cu responsabilitate, 
seriozitate și simț patriotic, punînd 
înainte de toate interesele naționale.

Amplă mișcare împotriva proiectelor 
de modernizare a rachetelor

în perspectiva reuniunii la nivel 
înalt a N.A.T.O., programată să 
aibă loc la Bruxelles între 29 și 30 
mai, pentru a se marca patru de
cenii de la înființarea acestei 
alianțe militare (data consemnată 
pe „actul de naștere" este 4 aprilie 
1949), care, după cum se știe, a 
inaugurat perioada de tristă amin
tire a „războiului rece", in țările 
vest-europene membre ale pactului 
nord-atlantic au sau urmează să 
aibă loc numeroase acțiuni de pro
test Împotriva proiectelor de creare 
a unor noi tipuri de rachete.

Spre capitala BELGIEI au por
nit în aceste zile, din diferite re
giuni ale țării, coloane de manifes
tanți care, Ia 16 aprilie, se vor 
întîlni în fața gării principale din 
Bruxelles, cu militanți pentru pace 
din Olanda, RF.G. și alte state ale 
N.A.T.O.

• „Nici o nouă rachetă I Nici o 
modernizare a armelor nucleare ! 
Negocieri imediate pentru o nouă 
soluție zero ! Dezarmare pentru 
dezvoltare !" — acestea sînt che
mările adresate opiniei publice de 
Comitetul de acțiune pentru pace 
și dezarmare, ca și de alte orga
nizații antirăzboinice în vederea 
manifestației de la 16 aprilie.

împărtășind îngrijorarea militan
tilor pentru pace. Partidul ecologist 
belgian a cerut guvernului să se 
opună proiectului de modernizare 
a rachetelor nucleare tactice, deoa
rece o asemenea decizie ar duce la 
escaladarea cursei înarmărilor.

Un fapt îmbucurător pentru 
Belgia și, evident, nu lipsit de le
gătură cu starea de spirit a opiniei 
publice din tară este decizia Con
siliului de Miniștri de a reduce 
cheltuielile militare cu două mi
liarde franci belgieni. în adoptarea 
acestor decizii guvernul a tinut 
seama de „evoluțiile pe plan inter
național și de dificultățile finan
ciare" — s-a afirmat în cercurile 
oficiale de la Bruxelles.

Problema modernizării armamen
tului nuclear al alianței preocupă 
și mișcarea pentru pace din 
MAREA BRITANIE, Ea se află in 
centrul discuțiilor și activităților 
milltanților antirăzboinici. Organi
zația „Campania pentru dezarmare 
nucleară" (C.N.D.) consideră lipsite 
de orice temei și extrem de peri

culoase încercările de a Introduce 
noi sisteme de arme. „Cele 16 state 
membre ale ' N.A.T.O. — a arătat 
Bruce Kent, președintele C.N.D. — 
cheltuiesc anual peste 100 miliarde 
lire sterline in scopuri militare, in 
timp ce in Marea Britanie au fost 
reduse drastic mijloacele destinate 
nevoilor sociale". Tocmai ca ex
presie a protestului față de aceas
tă situație, sub deviza „Transferați 
fondurile" (acolo unde este nevoie), 
la Londra a fost format un lanț 
uman simbolic între Ministerul 
Apărării — cel mai mare „consu
mator" al alocațiilor bugetare — și 
clădirile departamentelor asigu
rărilor sociale și ajutorului pentru 
dezvoltare, a căror activitate acuză 
o lipsă acută de mijloace finan
ciare.

In OLANDA, mișcarea pentru 
pace a organizat, în cinci orașe, 
demonstrații care au intruhit o lar
gă participare. Ea va fi prezentă 
— declară Nico Shouten. lider «1 
mișcării „Să oprim cursa înarmă
rilor" — și Ia manifestația din 16 
aprilie de la Bruxelles, pentru a 
da expresie solidarității olandezilor 
cu toți cei ce luptă împotriva noi
lor proiecte de înarmare nucleară, 
în același sens, participanții la 
„Săptămâna de acțiuni împotriva 
modernizării rachetelor", desfășu
rate recent, au cerut primului-mi- 
nistru olandez, Ruud Lubbers, să 
militeze pentru ca N.A.T.O. să 
reacționeze constructiv la nume
roasele propuneri de dezarmare, 
să vină în întîmpinarea speranțelor 
popoarelor europene de a trăi în 
condiții de pace și securitate.

Acțiunile cele mai recente ale 
militantilor pentru pace din țările 
membre ale N.A.T.O. demonstrea
ză inconsistenta afirmațiilor că 
aceste ' mișcări nu mai întrunesc 
audiența din trecut. Deși persecu
tați în unele țări, inclusiv prin în
scenarea unor procese, cum este 
cazul în R.F.G.. participanții la 
mișcările pacifiste lși continuă 
lupta nentru nreîntîmpinarea pri
mejdiei nucleare, pentru măsuri 
eficiente de dezarmare, ca singura 
modalitate de garantare a păcii și 
securității în Europa și în întreaga 
lume.

P. STANCESCU

/


