
•X.

j â

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVII Nr. 14 290 Vineri 29 iulie 1988 6 PAGINI - 50 BANI

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a efectuat o vizită de lucru

în unități agricole din județul Constanța
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a fâcut, joi, 28 iulie, 
o vizitâ de lucru in unități 
agricole din județul Con
stanța.în prima parts a vizitei, pe un teren în apropiere de comuna Valul lui Traian, secretarul general al partidului a examinat, Împreună cu factori de răspundere și specialiști din domeniul njecanizării agriculturii, aspecte practice privind înfăptuirea programului de dezvoltare și modernizare a sistemei de mașini și utilaje agricole, în conformitate cu obiectivele stabilite in acest domeniu, eu cerințele noii revoluții agrare.Secretarul general al partidului a fost informat în legătură cu preocupările actuale ale specialiștilor din cercetare și proiectare pentru continua înnoire și modernizare a utilajelor agricole, realizarea de mașini complexe, cu performanțe tehnico- funcționale ridicate, care să asigure executarea unor lucrări de calitate, sporirea productivității, a eficienței întregii activități. în acest cadru, a fost prezentat noul tip de combină autopropulsată de recoltat cereale și alte culturi — C 140, care materializează indicația trasată de către tovarășul Nicolae Ceaușescu de a se realiza o combină românească cu performante superioare, pe măsura producțiilor mari ce se obțin în prezent în agricultura noastră. Noua combină, echipată cu un motor de mare putere și o masă de tăiere crescută. asigură sporirea vitezei de lucru, scurtind perioada de recoltat cu circa 30 la sută față de combina C-14. reducerea considerabilă a timpului de descărcare a recoltei. S-a relevat că proiectanții au adoptat soluții prin care a fost perfecționat fluxul teh- nologic, concomitent cu simplificarea constructivă a combinei, asigurînd o fiabilitate sporită, o greutate redusă și un consum mai mic de combustibil.Urmărind comportarea fn stare de funcționare a combinei C-140, secretarul general al partidului a apreciat că noua realizare a constructorilor noștri de mașini asigură o foarte bună sțringere a recoltei, în condițiile reducerii cheltuielilor pe tona de produs, precum și scurtarea perioadei secerișului.Felicitindu-i pe specialiștii din domeniul agriculturii și construcției de mașini pentru noua realizare, secretarul general al partidului a indicat să se treacă, intr-un termen cit mai scurt, la introducerea in fabricație a acestei combine, astfel incit, într-o perioadă de cițiva ani, să se asigure dotarea unităților agricole cu asemenea utilaje de mare capacitate, In vederea scurtării perioadei de recoltare a cerealelor, depozitării operative a întregii producții obținute. S-a subliniat, totodată, necesitatea de a se aduce îmbunătățiri constructive și funcționale tuturor tipurilor de mașini de recoltat existente în dotarea unităților agricole, îndeosebi prin adaptarea noilor soluții folosite la combina C-140, pentru ca acestea să fie utilizate, in continuare, cu randament superior, atit în zona de fes. cit și pe terenurile în pantă.
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în același timp, s-a cerut factorilor de răspundere, specialiștilor să-și intensifice preocupările pentru diminuarea consumului de metal, a greutății specifice a mașinilor și utilajelor agricole, pentru îmbunătățirea parametrilor tehnico-funcționali, corespunzător programelor existente.Mulțumind pentru aprecierile la adresa muncii lor. cei prezenți l-au asigurat pe secretarul general al partidului că vor face totul pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor și indicațiilor primite, pentru realizarea unor mașini și utilaje agricole moderne, de inaltă productivitate, pentru transpunerea în viată a importantelor orientări stabilite in acest domeniu.în continuarea vizitei întreprinse în județul Constanta. tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat unele probleme privind înfăptuirea programului de cultivare și prelucrare a inului.La cooperativa agricolă de producție Techirghiol. unitate cu o bună experiență in acest domgniu. au fost prezentate rezultatele obținute in cultivarea inului, densitatea plantelor și producțiile medii realizate, precum și o serie de metode simple folosite pentru topirea tulpinilor de

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
s-a întîlnit cu președintele Partidului 

Comunist din Norvegia

in în sistem gospodăresc, pentru prelucrarea acestora in unitățile producătoare. în acest cadru, s-au înfățișat preocupările existente la nivelul județului pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute, a programelor aprobate privind cultura inului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat soluțiile adoptate de cooperatorii din Techirghiol pentru topitul inului și a indicat extinderea ■unor asemenea amenajări simple, prin valorificarea condițiilor naturale de teren, eliminindu-se construcțiile costisitoare, consumul inutil de materiale. în ceea ce , privește prelucrarea tulpinilor de in. s-a cerut ca. pornindu-se de la tradiție, de la experiența cunoscută, să fie pus la punct un sistem mecanizat, practic, care să asigure efectuarea corespunzătoare a acestei operații.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat $i cu această ocazie importanța pe care o are îndeplinirea de către toate județele a sarcinilor prevăzute în programul special privind cultura inului și a- sigurarea capacităților de prelucrare corespunzătoare a acestei culturi, astfel incit să se realizeze in întregime producțiile planificate, in condițiile obținerii unor randamente de cel puțin 30—40 la sută fibră. S-a 

indicat, de asemenea, ca unitățile cultivatoare să ia măsuri pentru utilizarea in intregime a resturilor de la prelucrat, cu deosebire pentru realizarea de materiale necesare industriei de construcții.Factorii de răspundere prezenți la această analiză l-au asigurat pe secretarul general al partidului că vor acționa în spiritul indicațiilor primite, pentru realizarea integrală a sarcinilor stabilite, in vederea îmbunătățirii rezultatelor în acest domeniu.La vizita de lucru au participat tovarășii Emil Bobu, Gheorghe Oprea, Silviu Curticeanu, precum și Gheorghe David, ministrul agriculturii, cadre de conducere și specialiști.Lucrătorii unităților vizitate au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu o caldă primire, manifestîndu-și bucuria de a se reîntîlni cu secretarul general al partidului. Prin puternice aplauze, ei au exprimat, direct și cald, sentimentele de profundă prețuire față de conducătorul iubit și stimat al partidului și statului pentru grija permanentă pe care o acordă dezvoltării și modernizării agriculturii noastre socialiste, asigurării unor condiții tot mai bune de muncă și de viață tuturor lucrătorilor din această ramură de bază a economiei, înfloririi satului românesc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a întîlnit, joi, 28 iulie, în stațiunea Neptun, cu președintele Partidului Comunist din Norvegia, Rare Andre Nilsen, care, la invitația C.C. al P.C.R., efectuează o vizită în țara noastră. Oaspetele a fost însoțit de Trygve Hargen, vicepreședinte al partidului.Președintele Partidului Comunist din Norvegia a exprimat calde mulțumiri pentru posibilitatea oferită de a vizita România și a apreciat activitatea desfășurată de poporul român, sub conducerea partidului, pentru înfăptuirea unor ample programe de dezvoltare economico-socială. menite să asigure progresul multilateral al țării. Totodată, el a exprimat satisfacția de a se întîlni și de a purta convorbiri cu secretarul general al Partidului Comunist Român în probleme de interes comun.în timpul intîlnirii s-a făcut un schimb de păreri cu privire la preocupările actuale ale celor două
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a primit pe ministrul industriei al SirieiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi. in stațiunea Neptun, pe Ahtoine Joubrane, ministrul industriei al Republicii Arabe Siriene, aflat in vizită in țara noastră.Min'istrul' sirian a mulțumit pentru primire și a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Republicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, un cordial salut, împreună'cu urări de succes in întreaga sa activitate, de progres șl bunăstare pentru poporul român.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis președintelui Siriei salutul său călduros și cele mai bune urări de sănătate și succes în întreaga
TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.

PATRIOTISMUL SOCIALIST REVOLUȚIONAR
- puternică forță a progresului multilateral al patrieiîntreaga istorie a poporului român evidențiază faptul că suportul trainic al tăriei acestuia de a birui vicisitudinile cu care de atitea ori l-au încercat timpurile l-au constituit iubirea de țară, legăturile de nesmuls cu vatra strămoșească, setea de libertate și dreptate. Patriotismul, dătător de nebănuite puteri, s-a exprimat aici, în vatra dacică, cu deosebire în curajul și fermitatea de nestrămutat cu care românii și-au apărat glia țării și ființa lor de neam, de-atîtea ori primejduită de poftele de cuceriri ale unor prea puternice state ale vremurilor, în abnegația și dăruirea cu care au reluat de nenumărate ori viața de la capăt, re- făcîndu-și așezările distruse, ogoarele pirjolite de cotropitori. Istoria românilor este, prin datele sale funr damentale, o pilduitoare lecție de puternică trăire a simțămintelor de iubire pentru țară.în epopeea făuririi noii orînduirl pe pămintul românesc, patriotismul s-a îmbogățit cu trăsături noi, rezultat nemijlocit al procesului de transformare revoluționară a societății, în cursul căruia poporul s-a ridicat la un nou statut social-politic — acela de unic stăpîn al avuției naționale, de deținător al întregii puteri politice și economice; pe această bază și raporturile tuturor fiilor pămintu- lui românesc cu patria au dobîndit un nou conținut, un nou temei. Patriotismul socialist se definește prin conștiința apartenenței profunde la patria socialistă, prin adeziunea deplină la valorile și idealurile noii orînduiri, prin atașamentul nestrămutat față de politica partidului, prin hotărîrea și voința neabătute de a transpune în viață progjamele de dezvoltare economico-socială. Caracterizat prin unitatea strînsă a sentimentelor, convingerilor și atitudini- nilor, patriotismul socialist are un profund înțeles militant, exprimat prin angajarea activă, prin implicarea deplină, cu toate energiile și puterile creatoare, în vasta lucrare construc

partide, precum și asupra unor probleme actuale ale situației internaționale.Au fost subliniate bunele raporturi existente între P.C.R. și P.C. din Norvegia, exprimîndu-se dorința de a se acționa pentru întărirea in continuare a acestora, în interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.Tovarășul Nicolae Ceaușescu — a- preciind că, deși s-au făcut unii pași pe calea dezarmării, nu s-a produs încă o schimbare radicală în viața internațională. îndeosebi ca urmare a continuării cursei înarmărilor, a perfecționării si creării de noi arme nucleare — a subliniat imperativul afirmării unui nou mod de gindire și acțiune în abordarea problemelor complexe ce confruntă omenirea. în vederea soluționării lor in interesul tuturor popoarelor. S-a relevat necesitatea intensificării acțiunilor tuturor forțelor progresiste și democratice de pretutindeni în lupta pentru înfăptuirea dezarmării, in primul rind a celei nucleare, pen

activitate, iar poporului sirian prieten pace și prosperitate.Oaspetele a avut cuvinte de înaltă apreciere la adresa transformărilor înnoitoare care au avut loc in România in toate domeniile vieții materiale și spirituale.în timpul întrevederii eu fost subliniate bunele relații de colaborare dintre România și Siria, rele- vindu-se importanța pe care, au avut-o pentru dezvoltarea acestora înțelegerile convenite cu prilejul dialogurilor la nivel înalt. în același timp, s-a apreciat că potențialul actual al economiilor celor două țări oferă condiții pentru extinderea cooperării româno—siriene in diver

tivă proprie actualei etape pe care o străbate țara.Și in acest domeniu al caracteristicilor și elementelor noi pe care le însumează astăzi patriotismul socialist, creația teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu a conferit o nouă strălucire celor mai bune tradiții ale gîndirii social-politice romanești, realizind o larg cuprinzătoare definire a patriotismului, afirmînd noile sale valori, expresiile sale concrete. S-au evidențiat cu pregnantă, și in acest cadru, forța gîndirii novatoare a secretarului general al partidului, marea valoare a deschiderii spre nou care îi este proprie — un strălucit exemplu în acest sens reprezentîndu-1 Tezele din aprilie, nouă și magistrală contribuție a secretarului general al partidului la dezvoltarea creatoare a patrimoniului gîndirii revoluționare. Ampla creație teoretică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reliefează cu exemplară consecvență însemnătatea deosebită a dezvoltării patriotismului socialist revoluționar, ca o sursă nesecată de încredere în forțele creatoare ale poporului, ca un izvor ce alimentează și mobilizează necontenit, la cele mai înalte cote ale dăruirii, energiile acestuia. Din această perspectivă, astăzi patriotismul este înțeles ca un puternic factor al dezvoltării generale a tării, stimulind inițiativa cetățenească, răspunderea socială, hotărîrea de a face totul pentru propășirea, gloria, și măreția patriei socialiste.în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fi patriot înseamnă astăzi a cinsti și prețui trecutul, munca și lupta generațiilor de înaintași, pe ale căror necontenite strădanii, pe ale căror generoase și grele sacrificii se sprijină, ca pe o uriașă temelie, toate marile înfăptuiri ale poporului nostru. Istoria patriei reprezintă in această viziune Un nesecat izvor de mîndrie pentru apartenența la un popor care și-a trăit 

tru Instaurarea unui climat de destindere. securitate, pace. înțelegere și colaborare in Europa și în întreaga lume. A fost reliefată, de a- semeniea. însemnătatea reglementării pe cale pașnică, prin tratative, a stărilor de încordare și conflict e- xistente în diferite zone ale lumii, soluționării globale a problemelor subdezvoltării și edificării unei noi ordini economice mondiale.în timpul convorbirii a fost subliniată necesitatea întăririi solidarității și colaborării partidelor comuniste și muncitorești, pe baza principiilor deplinei egalități, a neamestecului în treburile interne, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora linia politică și strategia potrivit condițiilor concrete în care își desfășoară activitatea, pentru progresul și prosperitatea tuturor națiunilor. pentru cooperare, securitate și pace in lume.La intîlnire a participat tovarășul Ion Stoian. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

se domenii, o atenție deosebită acordindu-se conlucrării reciproc avantajoase în metalurgie și construcția de mașini. în alte sectoare industriale, precum și pe tărim tehnico-șțiințific. S-a relevat că dezvoltarea, in continuare, a colaborării economice, tehnico-știin- țifi^e și pe alte planuri dintre România și Siria este in folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii. înțelegerii și cooperării internaționale.La primire a participat Radu Păunescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini.A fost de față Bahjat Doughman, Însărcinat cu afaceri ad-interim al Siriei la București.

Întotdeauna viața sub semnul omeniei, adevărului, cinstei și dreptății; un popor cu o remarcabilă vocație a păcii, prieteniei și bunei vecinătăți ; un popor care n-a năzuit niciodată la ceea ce nu era al său, n-a fost vreodată Îmboldit de pofte de cucerire a unor teritorii străine, dar care a socotit mereu că pentru a apăra glia strămoșească și dreptul său la existență liberă nici un preț nu poate fi prea mare, nici o jertfă nu poate fi prea grea ; un popor cu o remarcabilă forță de creație istorică, cu un marcant și original aport la sporirea tezaurului de bunuri și frumuseți materiale și spirituale ala omenirii. înțeleasă astfel istoria patriei a devenit în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea un puternic factor de întărire a conștiinței do sine a poporului, de dezvoltare a unor trainice simțăminte de iubire de țară. Așa cum se subliniază în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 23 iulie a.c., in perioada ce a urmat marelui forum comunist din iulie 1965 s-a redat poporului nostru sentimentul istoriei proprii, de luptă pentru libertate, pentru a fi deplin stăpîn pe destinele sale, aceasta reprezentînd una dintre marile realizări ce au descătușat energiile sale creatoare. în același timp, istoria a fost Investită cu importanta misiune de a contribui la înțelegerea cît mai profundă a răspunderii generațiilor de astăzi de a duce mai departe ștafeta muncii, luptei și visurilor înaintașilor, a îndatoririi de a face totul pentru a păstra și dezvolta moștenirea lăsată de aceștia. în acest sens, dobîndește o deosebită semnificație cerința formulată de secretarul general al partidului: „Educarea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, și in primul rind a tineretului, în spiritul dragos-
(Continuare in pag. a II-a)
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Peste trei milioane de locuințe au fost construite in anii de după reorganizarea teritorial-administrativă o țârii. Intre timp au apărut orașe care n-au’fost decît simple nume pe o hartă, orașe vechi au fost reînnoite, comune și sate au fost întinerite. Imaginile de mai sus sînt din fosta Bănie — actuala Craiovă - și din Bănița, cîndva un prizărit sat hunedorean, iar astăzi™ exact ceea ce vedeți.
SISTEM ATIZ ARE A-FACTOR DE STIMUL ARE

A DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALEDupă cum este bine cunoscut. In perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R., din inițiativa și sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu a început desfășurarea unui vast program de sistematizare și modernizare a localităților urbane și rurale, a teritoriului țării In strinsă legătură cu dezvoltarea întregii economii naționale, cu înflorirea armonioasă a tuturor zonelor și județelor, temelia creării unor condiții egale, fot mai bune, de muncă și viață pentru toți cetățenii patriei. „Înfăptuirea Programului național de sistematizare — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — va contribui Ia realizarea unuia din eele mai importante obiective ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism — dispariția treptată . a deosebirilor esențiale dintre oraș și sat. satisfacerea tot mai bună a necesităților materiale și spirituale ale cetățenilor din toate localitățile țării, ridicarea generală a gradului de cultură și civilizație".Activitate de mare complexitate, desfășurată de colective mixte pluridisciplinare de specialiști în care sint antrenați arhitecți. ingineri, economiști etc., activitate supusă unei ample consultări si dezbateri cu cetățenii, cu comisiile constituite în acest scop, sistematizarea are ca important și prim obiectiv stabilirea punerii în valoare a resurselor materiale șl umane, a posibilităților existente, acestea constituind elementele de bază și suportul de dezvoltare a zonelor țării, a fiecărei unități administrativ-teri- toriale, a fiecărei localități. Sistematizarea este un proces continuu, dar, îp cadrul său, există anumite etape al căror conținut este determinat de principalele obiective urmărite. Astfel, într-o primă etapă ce a urmat reorganizării teritorial-administrative din 1968, act de cea mai mare importanță pentru drumul de împliniri parcurs de țara noastră după cel de-al IX-lea Congres al partidului. s-a avut în vedere crearea unor centre urbane puternice în fiecare Județ, dezvoltate sub aspect economic, industrial în primul rind, ce constituie acum adevărați piloni ai dezvoltării fiecărui județ, ai vieții economice, sociale și culturale locale. Această etapă în linii mari încheiată, așa cum arată conducerea partidului, este succedată în mod firesc de cea actuală, în care se are în vedere’ dezvoltarea cu precădere a localităților de tip rural, accentuarea gradului lor de urbanizare, fructificarea resurselor lor atît prin dezvoltarea unor unități industriale specifice, de industrie mică și prestări de servicii; cit mai ales prin creșterea gradului de valorificare a pămîntului. prin perfecționarea agriculturii. Pentru că, trebuie spus, deși există realizări incontestabile și în mediul rural, totuși la o analiză mai atentă se constată unele disproporții și ră- mineri în urmă in unele județe, pentru rezolvarea cărora s-au creat în prezent condițiile si mijloacele necesare.Iată de ce. așa cum se subliniază In magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie a.c„ a devenit necesar să se acționeze cu mai multă fermitate pentru înfăptuirea programelor de sistematizare, de modernizare și dezvoltare a localită

ților rurale, acordindu-se o atenția deosebită centrelor agroindustriale.Chiar la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, secretarul general al partidului a atras încă o dată atenția asupra necesității dezvoltării cu prioritate in toate județele țării a unor puternice centre agroindustriale. subliniind că în acest sens avem un vast program care prevede ca în perioada următoarelor două cincinale să se pună o bază trainică transformării radicale a vieții satelor și creării condițiilor de muncă, de învâțămînț, de sănătate, de cultură, de viață. în general, mult apropiate de condițiile de viată ale celor care locuiesc la orașe.Întocmai cum s-a procedat în urmă cu două decenii, cînd a avut loc reorganizarea teritorial-administra- tivâ. urmărindu-se zonificarea eCo- nomico-funețională a teritoriului și dezvoltarea echilibrată a tuturor județelor țării, în prezent, pe harta eco
nomică a fiecărui județ sînt evidențiate prin studii multicriteriale resursele naturale preponderente, posibilitățile de fructificare, resursele energetice. . forța de muncă existentă și viitoare, pe baza cărora se stabilesc specificul ’ dezvoltării economico-so- ciale in profil teritorial a fiecărei zone, respectiv rețeaua de localități ce urmează să se. dezvolte în viitor.Avind la bază asemenea priorități ale dezvoltării economico-sociale, a- semenea criterii științifice privind analizarea resurselor de materii prime, de energie, de,forță de muncă, țara noastră a realizat ample programe de investiții ce au condus la actuala bază de producție a țării, la marile realizări urbanistice — temei și argument pentru îndeplinirea umanistelor obiective ce determină actuala etapă de sistematizare a teritoriului și localităților.Semnificativ în această privință este faptul că, pentru dezvoltarea bazei economice a țării, în anii construcției socialiste, România a realizat uriașe investiții economice pe baza cărora în anul 1987 valoarea fondurilor fixe ajunsese la 3 200 miliarde lei. Ceea ce merită a fi subliniat în mod deosebit este faptul că 80 la sută din aceste fonduri fixe sint realizate în perioada ce a urmat Congresului al IX-lea al partidului, în primul rind prin construirea, celor peste 180 de platforme industriale în toate județele. La aceasta trebuie adăugate cele circa 3 milioane locuințe, . construite în orașele țării in perioada ' reorganizării teritorial- administrative, numeroasele școli, spitale; așezăminte culturale, dotări edilitare etc., ce au schimbat radical înfățișarea localităților, a celor urbane’în primul rind.In spiritul politicii economico-sociale a partidului, ce constituie baza conceptuală a sistematizării, noile structuri echilibrate ale economiei naționale vor determina in etapa pînă în anul 2000 și o nouă Structură a localităților țării, precum și importante mutații demografice, întrunind a- celeași caracteristici ale dezvoltării echilibrate, organice, s-ar putea’ spune. Astfel, se prognozează ca amplasamentele noilor baze de producție să conducă .la echilibrarea rețelei de localități prin creșterea -orașelor mici și mijlocii existente și, '■ mai ales, prin crearea centrelor agroindustriale, localități cu caracteristici ambivalențe, urban-rural, ce răspund în cel mai înalt grad necesităților actuale de dezvoltare a rețelei
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de localități, conform cerințelor și criteriilor amintite. Ele au rolul de a prelua și valorifica pe o treaptă superioară, intensivă, resursele a- gricole și, totodată, de a efectua o trecere spre un tip de localitate cu tot mai accentuate trăsături urbanistice. Iată, de pildă, prin procesul de mecanizare a agriculturii se ajunge la disponibilizarea unei Importante forțe de muncă. Aceasta nu va reuși să fie absorbită ca pină în prezent de marile orașe — proces ce a fost la rindul său deplin justificat și necesar —, ci va rămîne în aceste centre și orășele agroindustriale ori în localitățile rurale ce gravitează în jurul lor. Pentru a- ceasta este însă necesar să fie asigurate același habitat, aceeași calitate de locuire ca la oraș, atît în privința locuinței propriu-zise, cit și în privința dotărilor social-cultu- rale și edilitare ale localităților.Iată de ce în politica de sistematizare un rol important este acordat programului de locuințe, factor esențial în asigurarea cadrului de viață civilizat și. totodată, realizării de noi centre urbane, de centre agroindustriale care să constituie prin dotările lor adevărate
(Urmare din pag. I) tei lață de țară și al patriotismului revoluționar, socialist constituie o îndatorire permanentă care trebuie să ocupe un loc central in întreaga activitate politică și culturală".Istoria patriei arată, de asemenea, că alături de români pe vatra lor strămoșească s-au așezat, în decursul veacurilor, oameni aparținînd altor naționalități ; aceștia au conviețuit împreună cu românii, au muncit laolaltă, contribuind in comun la obținerea a tot ceea ce s-a realizat pe pămîntul românesc, pe calea progresului economico-social ; intre români și naționalitățile conlocuitoare s-au stabilit și dezvoltat strinse raporturi de conlucrare, întrajutorare și frăție, întemeiate pe faptul că poporul român a așezat statornic la temelia relațiilor cu cei de alt neam și limbă dorința înțelegerii, a respectului reciproc, a bunei conviețuiri, considerind, așa cum frumos s-a spus încă la mijlocul veacului trecut in vremea revoluției pașoptiste, că firea i-a așezat pe aceeași vatră pentru ca împreună să asude lucrind-o și împreună să se bucure de dulceața roadelor muncii lor. Asemenea raporturi au constituit un puternic factor al progresului și propășirii acestor meleaguri ; și tot istoria arată că, dimpotrivă, dezbinarea și stările de tensiune, provocate și întreținute de cei dornici a-și păstra cu orice preț privilegiile ori de nostalgicii trecutului, au adus multe suferințe, au frinat mersul spre biruință al idealurilor și aspirațiilor lor. Și tot la mijlocul veacului trecut, în vremea revoluției pașoptiste, s-a spus îndreptățit, cu referire la români și maghiari, că aceștia au trebuință de cea mai strinsă frăție și că aceia ce seamănă ură și dezbinare intre ei sint trădători ai propriei națiuni.în concepția secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, patriotismul socialist revoluționar își găsește, în 

nuclee polarizatoare ale vieții economico-sociale in teritoriu — desigur. fără a fi neglijată dezvoltarea marilor orașe. Programul de locuințe are ca scop ca pînă în anul 1990 să se asigure fiecărei familii o locuință. După cum se știe, in acest cincinal se prevede construirea a 750 000 de apartamente. Cu deosebire trebuie menționate locuințele din fondul de stat construite în cadrul localităților rurale, al reședințelor de comună intrate într-un accentuat proces de dezvoltare ca urmare a aplicării principiilor și obiectivelor actualei etape de sistematizare. Pe a- ceastă cale, prin procesul accentuat de urbanizare a unor localități rurale, răspunzînd cerințelor de confort ale populației, se va ajunge ca populația urbană a țării, ce reprezintă astăzi 51,5 la sută din total, să aibă în 1990 o pondere de 56—57 la sută.In zonele rurale, activitatea de sistematizare urmărește în primul rind apropierea condițiilor de viață de la sate de cele de la orașe, prin consolidarea economico-socială a reședințelor de comună, prin organizarea, alături de producția agricolă, a celei de industrie mică, pe baza valorificării resurselor locale, asigu- rindu-se astfel stabilitatea populației, creșterea veniturilor, dezvoltarea construcțiilor de locuințe, dotări sociale destinate învățămîntului, sănătății, culturii.în același timp, pornind de la cerințele fructificării raționale a potențialului economic al tării, in primul rind cel al solului, un obiectiv de bază al sistematizării în profil teritorial este îmbunătățirea permanentă a organizării teritoriului, valorificarea fondului funciar in condiții de eficientă tot mai ridicată — dat fiind rolul său de componentă de bază a resurselor naturale ale țării.In realizarea zonelor de locuit, potrivit schițelor și detaliilor de sistematizare se urmărește utilizarea judicioasă a terenului prin amplasarea noilor construcții numai in cadrul perimetrelor construibile. prin realizarea clădirilor într-un mod corespunzător. astfel Îneît sa se reducă suprafața construită în favoarea suprafețelor cultivate. O preocupare constantă a specialiștilor este diversificarea tipologiei locuinței la sate, astfel Incit sâ corespundă în cit mai mare măsură categoriilor so- cioprofesionale și modului de viață contemporan. Astfel, pe de o parte se realizează construcții cu parter și unul, două etaje concepute in așa fel incit să poată fi echipate similar celor din zonele urbane, iar pe de altă parte se realizează, deja, în numeroase reședințe de comună și în c.entrp agroindustriale, ca de , exemplu în cete din sectorul agricol Ilfov, blocuri de apartamente dotata I! cu.. _.țPX. confortul și utilitățile necesare.Pe baza acestor obiective ale sistematizării, pe baza acestor criterii riguroase de analiză, în prezent se desfășoară o amplă activitate de elaborare a propunerilor pentru sistematizarea și Îmbunătățirea actualei structuri și rețele de localități, avind în vedere dezvoltarea acelor localități rurale cu potențial economic ridicat, cu o bază de producție bine organizată, înzestrate cu dotările social-culturale necesare satisfacerii cerințelor populației, creșterii gradului de civilizație, a nivelului de trai, material și spiritual.Sistematizarea teritoriului și localităților se integrează armonios în amplul program inițiat și expus în tezele din aprilie de tovarășul Nicolae Ceaușescu.. secretarul general al Partidului Comunist Român, de organizare a activității economice și sociale în țara noastră, de valorificare superioară a resurselor și energiilor creatoare prin repartizarea judicioasă a forțelor de producție și dezvoltarea echilibrată a rețelei de localități, în scopul accelerării trecerii României la un stadiu superior de dezvoltare, corespunzător obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-Iea șl Conferința Națională ale partidului.
Prof. dr. arh.
Comeliu DUMITRESCU rectorul Institutului de arhitectură București

PATRIOTISMULperioada pe care o străbate acum societatea noastră, expresia cea mai înaltă în atitudinea înaintată în muncă, în viață, în calitatea superioară a rezultatelor fiecăruia, în răspunderea cu care acționează pentru realizarea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei. Rezultă deci cu limpezime de cristal faptul că patriotismul se ilustrează astăzi prin faptele de muncă puse în slujba propășirii țării. Sentimentul patriotic trebuie să fie imboldul interior al îndeplinirii exemplare a datoriei la fiecare loc de muncă, impulsul lăuntric al convingerii că țara traversează o etapă decisivă care solicită din partea fiecăruia dintre fiii patriei o amplă încordare a energiilor, valorificarea la cote mereu mai înalte de eficiență socială a potențialului creator, a resurselor de gîndire și inițiativă, a puterii de dăruire șl abnegație. In același timp, dorința, hotărîrea de a pune în fiecare moment în slujba propășirii țării energiile fiecăruia dintre fiii României trebuie să se sprijine pe o înaltă competentă profesională, să stimuleze voința de a ține mereu pasul cu noul, de a spori necontenit bagajul cunoștințelor de specialitate ca și al celor de cultură generală. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, numai cu oameni temeinic și multilateral pregătiți, profund atașați patriei socialiste, ho- tărîți să-i dedice întregul lor potențial de muncă și creație pot fi îndeplinite mărețele obiective pe care și le propune poporul In etapa actuală Și în perspectivă.Edificarea noii orînduiri constituie un proces revoluționar neîntrerupt, ureînd noi și noi trepte de o tot mai mare complexitate, străbătînd

COMUNIȘTII - PROMOTORI Al FUNCȚIONĂRII EFICIENTE

A CADRULUI DE CONDUCERE DEMOCRATICĂ A ÎNTREPRINDERII

Răspunderea personală 
și răspunderea colectivă, 
intr-un raport armonios— Sînteți, tovarășe Gheorghe Păpușoi, secretar al comitetului de partid și președinte al consiliului oamenilor muncii la întreprinderea de prelucrare a lemnului din Rădăuți, județul Suceava. Vă solicităm, în această calitate, să ne. argumentați cum participă comuniștii — și a normal ca ei să facă primii acest lucru — la buna funcționare a cadrului de conducere democratică a unității. Cerință exprimată cu toată claritatea și în tezele și orientările din magistralele expuneri ale secretarului general al partidului.— Teza formulată de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la interdependența dintre democrația da partid și democrația muncitorească, la răspunderea ce revine organelor de partid pentru a asigura funcționarea cît mai bună a organismelor democratice de conducere a activității economice izvorăște dintr-o profundă cunoaștere a realității. O dată cu îndeplinirea de către secretarul comitetului de partid și a funcției de președinte al consiliului oamenilor muncii s-au pus bazele unei simbioze — cel puțin din punctul de vedere al metodelor de conducere — între democrația de partid și democrația muncitorească. în fond, metoda de a repartiza sarcini in cadrul organului de conducere colectivă, de a raporta asupra 'îndeplinirii lor, de a elabora hotărîri în mod colectiv și de a răspunde personal pentru îndeplinirea lor s-a transmis, ca principiu, de Ia democrația de partid și pentru organismele democrației muncitorești. Iar faptul că în fruntea organului de conducere colectivă se află secretarul comitetului de partid reprezintă o garanție în plus că normele democrației de partid se vor manifesta cu aceeași forță și în cadrul, . democrației muncitorești. Evident că — și teza amintită ne obligă să regîndim mai profund modul in care noi, secretarii de partid care îndeplinim și funcția de președinți ai consiliilor oamenilor muncii am acționat în acest spirit — a- firmarea în mod autentic a normelor democrației muncitorești sa realizează atit prin preocuparea secretarului comitetului de partid, dar și a tuturor comuniștilor, prin înțelegerea politică a calității de producători, proprietari și beneficiari, prin educarea în spirit revoluționar a răspunderii față de această calitate.— De acord cu dv. Dar să apelăm la viață. Sint comuniștii din unitatea în care vă desfășurați activitatea promotorii acestui mod de a înțelege democrația muncitorească ?— Răspunsul, evident, nu poate fî decît afirmativ. Dar aceasta nu înseamnă că ne putem declara mulțumiți de modul în care participă toți comuniștii la funcționarea cadrului nostru de conducere democratică a întreprinderii.— Argumentați mai concret această afirmație.— Principalul argument II constituie faptul că, și în viața colectivului nostru, ca și a altor colective, comuniștii sînt promotorii democrației faptei. Adică ei nu cer ca alții să ne rezolve problemele cu care ne confruntăm, iar noi să fim beneficiari de-a gata, ci se implică în găsirea soluțiilor pentru rezolvare, se constituie in autori și realizatori ai respectivelor soluții. Vreți exemple ? Există nenumărate. Ele reprezintă modul obișnuit prin care se 

multe căi necunoscute. In derularea lui pot să se ivească greutăți și neajunsuri, pot să apară dificultăți. Iubirea de patrie se ilustrează în atare împrejurări nu printr-o atitudine de dezarmare în fața lor, de lamentare sterilă ori de dare înapoi în fața obstacolelor ; patriotismul socialist, revoluționar se exprimă, dimpotrivă, prin încredere în forța poporului condus de partid de a birui orice greutăți, de a înlătura orice neajunsuri, prin voința de a pune hotărit umărul în eforturile pentru depășirea acestora, de a căuta și găsi soluții în acest sens. Simțămintul iubirii de patrie, dorința de a o vedea suind spre culmi tot mai înalte de progres și civilizație, convingerea că stă în puterea poporului de a înainta neabătut spre țelul visat trebuie să se exprime prin fapte de muncă, prin acțiune practică aflată sub semnul unei înalte răspunderi sociale, prin încordarea energiilor minții și brațelor, prin fructificarea întregului potențial creator al tuturor fiilor pămîntului românesc.In concepția Partidului Comunist Român, patriotismul revoluționar, socialist și solidaritatea internațională se presupun și se condiționează reciproc, constituind un întreg armonios. Sub acest aspect, în documentele partidului se evidențiază faptul că nu există și nu poate exista semnul egal între sentimentul viu al iubirii și atașamentului pentru patria socialistă și naționalism, înțeles ca o ideologie și practică politică ce se caracterizează prin exacerbarea meritelor propriului popor, prin denigrarea creației istorice a altor popoare și. negarea drepturilor la existență și dezvoltare liberă a acestora, prin tehdințe de dominație și asuprire a altor popoare, de învrăjbire 

manifestă actul de autoconducere în unitatea noastră. Dar, pentru exemplificare, să mă oțpresc la citeva.Sectorul șlefuire a elementelor de mobilă la secția a doua era amplasat într-un loc întunecos. Un loc în care se produceau întretăieri de fluxuri tehnologice, iar iluminatul artificial nu ajuta la realizarea unei șlefuiri de cea mai bună calitate. Comunistul Vasile Patraș, muncitor tîmplar, gindindu-se cum poate fi Îmbunătățită activitatea, a venit cu ideea reamplasării și reorganizării sectorului pregătire. Consiliul oamenilor muncii a analizat propunerea, și-a însușit-o și, firesc, a inclus-o ca măsură în programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției. Totodată, organul de conducere colectivă a hotărit trecerea imediată la înfăptuirea ei. Și de citeva luni sectorul pregătire a fost amplasat într-un loc unde există o bună iluminare naturală, iar mașinile au fost așezate într-un flux tehnologic modern, produsele trecînd, fără ocolișuri și întoarceri inutile, direct Ia sectorul următor. O dată cu aceasta a sporit simțitor productivitatea muncii, iar muncitorii de la finisaj nu mai au motive să facă celor de Ia șlefuire observații privind calitatea elementelor de mobilă. Deci actul de participare la conducere a parcurs drumul cel mai firesc : propunere, analiză, decizie de stabilire a răspunderilor și, evident, finalizarea ei. Comuniștii nu se limitează însă numai la a face propuneri pentru consiliul oamenilor muncii. Ei sa implică direct în înfăptuirea lor. Inginerul Tiberiu Vicaș, responsabilul colectivului de proiectare, a făcut propunerea stabilirii, cu ajutorul calculatorului, a consumurilor specifice și a documentației tehnice pentru produsele ce urmează a fi lansate în fabricație. Propunerea a fost examinată in organul de conducere colectivă, care a hotărit să fie aplicată. Dar nu oricum, ci prin antrenarea directă a inginerului Tiberiu Vicaș, alături de colectivul oficiului de calcul, la stabilirea tehnologiei de fabricație a fiecărui produs și a fișie- rului-nomenclator al materiilor prime care intră în componență. De citeva timp, evidența consumurilor se ține aici pe calculator. Și dacă înainte nu se puteau opera la zl toate modificările din tehnologia de fabricație, pierzîndu-se foarte mult timp pentru calcule, acum se cunoaște în orice moment situația consumurilor. O soluție și democratică, șî eficientă. Deci în sistemul autocon- ducerii muncitorești comuniștii nu sînt simpli emițători de idei — ceea ce nu înseamnă că nu încurajăm și pe cei care emit idei —, ci și participant! Ia înfăptuirea lor.în cadrul sectorului croit mn-ve s-a ivit un loc îngust la operația de retezare a reperelor. Practic, sectorul era dotat, intre altele, cu un circular de spintecat, care lucra în două schimburi, și cu un circular simplu pentru retezat, la care trebuia să se lucreze în trei schimburi. Secția este foarte solicitată. S-a făcut propunerea, în adunarea generală pe secție, să se doteze sectorul cu încă un circular simplu de retezat. Dar, nefiind prins în planul de dotări pe anul în curs, utilajul ar fi trebuit achiziționat tocmai în 1989. Ceea ce înseamnă că greutățile generate de absenta acestuia ar fi con

a acestora pe criterii naționale. Dimpotrivă, patriotismul, dătător de adîncă încredere în forțele creatoare ale propriului popor, de mindrie pentru contribuțiile acestuia la progresul umanității, reprezintă condiția sine qua non a respectului și prețuirii autentice pentru creația istorică a altor popoare, respect și prețuire ce sînt străine tendințelor de ploconire ori de imitație sterilă a înfăptuirilor obținute pe alte tărîmuri.Formarea și dezvoltarea sentimentelor, convingerilor și atitudinii patriotice constituie un proces neîntrerupt, sînt rezultatul unei susținute și permanente activități desfășurate de toți factorii învestiți cu atribuții educaționale în societatea noastră. Această importantă datorie și răspundere a frontului educațional a fost subliniată în repetate rînduri de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, evi- dențiîndu-se faptul că activitatea politico-ideologică, munca educativă au vaste posibilități de a contribui, în forme specifice, la cunoașterea profundă a tradițiilor progresiste ale poporului, a mărețelor înfăptuiri din anii construcției socialiste, cu deosebire a celor din „Epoca Nicolae Ceaușescu". Trebuie, totodată, să se dea o fermă ripostă oricăror încercări de denigrare a înfăptuirilor socialismului, tuturor celor care se străduiesc să fabrice și să argumenteze ideea că patria și patriotismul sînt idei și concepte perimate, ce au corespuns unor vremuri apuse, substratul a- cestor demersuri teoretice consti- tuindu-1 fundamentarea și legitimarea practicilor imperialiste de dezrădăcinare a oamenilor de locurile na

tinuat să persiste. Această problemă a fost înaintată spre rezolvare cercului de inovatori. Și soluția s-a găsit. Ea aparține comunistului Vasile Cotoi, lăcătuș mecanic, care, ajutat și de alți colegi, a construit, prin autodotare, un asemenea utilaj.Dar nu toate ideile și propunerile comuniștilor urmează acest drum. Unele se nasc în adunările generale de partid, altele sînt înaintate în scris consiliului oamenilor muncit Obișnuim, de asemenea, ca la anumite ședințe ale consiliului să invităm și alte cadre, de regulă comuniști care nu sînt membri ai acestui organ, tocmai pentru a dezbate intr-un cadru cît mai larg democratic problemele mai importante,— Ați omis să exemplificați șl partea a doua a răspunsului : ce nu fac unii comuniști pentru buna funcționare a cadrului democratic ?— Principala deficiență care există în această privință — și ea a fost numită clar în tezele secretarului general al partidului — constă în neînțelegerea în mod superior a raportului care trebuie să existe în sistemul autoconducerii muncitorești Intre răspunderea personală și răspunderea colectivă. Neînțelegere pe care unii o transformă într-un fel de scut. Dacă sînt cadre de conducere și treburile nu merg bine în unitate, se invocă că ,,așa s-a gîndit colectiv și deci toți purtăm răspunderea*.  Dacă nu sînt cadre de conducere și-i tragi la răspundere pentru neîndeplinirea unor sarcini, încep să se apere tot cu „argumentele"... conducerii colective : „Dacă am greșit eu înseamnă că a greșit și conducerea colectivă, care n-a făcut și n-a dres". Atît în perioada dezbaterii tezelor din expunerea secretarului general al partidului, cit și în adunările de partid care au urmat am acJ' ționat în așa fel îneît, ori de cite ori și-a făcut apariția o tendință sau alta, să-și primească replica cuvenită. De altfel, In același scop, am luat măsura — tot în spiritul orientărilor date de secretarul general al partidului — ca toți membrii consiliului oamenilor muncii, indiferent de funcție, să prezinte rapoarte de activitate atît în fața organului de conducere colectivă, cît și in fața organizației de partid din care fac parte. Ceea ce înseamnă că vor fi puși In situația de a li se examina activitatea atit prin prisma normelor democrației de partid, cît și prin prisma normelor democrației muncitorești.Noi am reușit să determinăm înțelegerea — pentru afirmarea și mai puternică a rolului comuniștilor In cadrul democrației muncitorești — a necesității participării active la funcționarea organismelor sistemului nostru de conducere democratică. Ceea ce trebuie să facem acum — în spiritul orientărilor secretarului general al partidului — este amplificarea procesului de educare a sindicii democratice a acestora, pentru ca participarea să se manifeste preponderent calitativ, ca atitudinea comuniștilor în organismele democrației muncitorești — adunări generale, consilii ale oamenilor muncii, birouri executive — să fie pătrunsă de acțiune, analiză și combativitate, să constituie baza trainică a afirmării gindirii colective, competenței și spiritului revoluționar.
Sava BEJ1NAR1U 
Constantin PRIESCU

tale. de ademenire și racolare a valorilor.Activitatea de educație patriotică trebuie să contribuie într-o măsură sporită la întărirea frăției și solidarității tuturor oamenilor muncii din țara noastră, fără deosebire de naționalitate, să facă bine înțeles adevărul că Înflorirea și dezvoltarea patriei pot fi asigurate numai prin munca unită, harnică, plină de devotament a tuturor fiilor săi. In acest sens, in Raportul prezentat celei de-a V-a Conferințe Naționale a partidului se arăta : „Sintem ferm hotărîți să dezvoltăm continuu solidaritatea între toți cetățenii patriei noastre, fără deosebire de categorie socială sau de origine națională. Toți sintem fii ai aceluiași popor, cetățeni ai aceleiași țări ! Viitorul întregului nostru popor este strins legat de munca unită a tuturor fiilor patriei, de înfăptuirea boiăririlor Congresului al XIII-Iea, a programelor de dezvoltare socialistă a țării!". Activitatea politico-educativă trebuie să contribuie, totodată, la dezvoltarea simță- mintelor de solidaritate Internațională, să cultive respectul și prețuirea față de alte popoare.In viziunea partidului nostru, activitatea de formare și dezvoltare a sentimentelor și a conștiinței patriotice nu reprezintă un scop In sine, ci un mijloc de a stimula participarea activă și efectivă a fiecăruia dintre cetățenii țării la înfăptuirea amplelor obiective pe care și le propune astăzi poporul. De aceea, ea trebuia să aibă un caracter concret, sistematic, să aibă o autentică putere de ln- rîurire a conștiințelor, să determine sporirea contribuției fiecărui om al muncii la dezvoltarea generală a patriei socialiste, acesta fiind criteriul suprem al eficienței acestei activități, al finalității sale formative.
Silviu ACinM
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Cil TOATE fOBTELE LA ÎNCHEIEREA GRABNICA 
fi JECEIIIȘiyi, PENTRU EXECUTAREA Lft TIMP 

$1 DE CALITATE A CELORLALTE LUCRĂRI AGRICOLE

ÎN SECTORUL ENERGETIC-ACTIVITATE BINE ORGANIZATĂ,

PRODUCȚIE LA NIVELUL PLANULUI
* *■• .

Acțiuni ferme pentru urgentarea lucrărilor 
de reparații în termocentrale

COVASNA

RECOLTAREA 
GRIULUI 
Încheiată
In timp scurtTimpul călduros din ultimele două săptămini a maturizat lanurile de griu, permițînd ca în majoritatea unităților de stat și cooperatiste din județul Covasna secerișul să se desfășoare intens. Pînă în seara zilei de 27 iulie unitățile agricole din județ au strîns recolta de pe 7 la sută din suprafața cultivată cu griu. Lucrările sînt avansate în cooperativele agricole din consiliile agroindustriale Bodoc, Baraolt. Ozun și Boroșneu Mare.Am urmărit cum se desfășoară secerișul in citeva unități din consiliul agroindustrial Bodoc. La cele din Ghidfalău, Arcuș și Valea Crișului se poate constata preocuparea susținută pentru încheierea grabnică și fără pierderi a recoltării griului. La C.A.P. Ghidfalău, așa cum ne informa Ion Mărgineanu, inginerul-șef al unității, din 620 de hectare cultivate cu grîu s-au recoltat aproape 200, urmind ca în citeva zile secerișul să se încheie. Și la cooperativa agricolă Arcuș, președintele unității, Retyi Odon, se ocupă cu răspundere de organizarea muncii și folosirea Întregului potențial material și uman. Merită să evidențiem preocuparea cadrelor de conducere, a tuturor factorilor de răspundere din unități de a reduce la maximum pierderile. In acest scop, in fiecare dimineață și pe parcursul zilei, de cite ori este nevoie, se controlează etanșeitatea combinelor și a mijloacelor de transport. După uscarea paielor, imediat se trece la balotarea lor și la eliberarea terenurilor. In țiUa raidului, la Ghidfalău, din aproape 200 de hectare recoltate, de pe 160 de hectare
1 'i; o fij- y.yit.

La întrebări serioase se cer 
răspunsuri clare și fără tergiversări

Pătrundem adine In Cimpia Jijiei, mai precis in ținutul cuprins intre Jijia și Prut, acolo unde nu cu mult timp în urmă au fost finalizate lucrările uneia dintre cele mai complexe amenajări hidroameliorative din țară, sistemul de irigații și desecări Sculeni-Țuțora-Gorban. De o parte și de alța a drumurilor de țară, cit vezi cu ochii, o rețea densă de canale care pe vreme de arșiță aduce apa pentru a da viață plantelor, iar atunci cînd apa este în exces o „absoarbe'*,  expediind-o cu repeziciune spre albiile rîurilor ce delimitează cimpia. Cind am ajuns aici, sistemul iși exercita tocmai această a doua funcțiune. Era pentru prima dată cînd făcea acest lucru, pentru că în cei trei ani care au trecut de la darea în exploatare a sistemului el a trebuit să suplinească ceea ce natura nu se mai îndura să facă. Dar și atunci, pe vremea arșiței, ca și acum, cind precipitațiile au depășit limitele normalului, cimpia se prezenta în toată frumusețea și bogăția nebănuită a acestor pămînturi. Privirile ni se îndreaptă cu admirație spre o lucernă trecută de-acum de a doua coasă. întrebăm despre producția evaluată în acest an spre a face comparație cu trecutul, dar gazdele țin să ne atragă atenția că ne aflăm de fapt exact pe locul cunoscutei bălți a Vladnicului, adică acolo unde pînă odinioară se găseau cele mai întinse mlaștini, stufărișuri și lăcoviști din tot județul. Urmăm apoi drumul pe lingă vechea albie a Jijiei, transformată acum, cale de 40 km, intr-un adevărat canal magistral de aducțiune sau de evacuare a apei. Lanurile de grîu cu spic mare și bogat, culturile viguroase de porumb, floarea-soarelui sau sfeclă de zahăr constituie o replică cu valoare de simbol dată stării de sărăcie în care se afla pînă nu de mult acest ținut.Cel mal sărac bazin hidrografic al țării — Bahluiul — ce se întinde din zona Botoșaniului pînă In partea de mijloc a Moldovei. în zona Neamțului, adică pe o suprafață agricolă de circa 400 000 hectare, va deveni și el nu peste mult o zonă agricolă acoperită de una dintre cele mai mari rețele de Irigații din țară. Pe teritoriul județului Iași, această rețea este de acum implantată pe aproape 70 000 hectare. La acestea se adaugă lucrările de amenajări pentru desecări, realizate pe 51 000 hectare, precum și cele de combatere a eroziunii solului, executate pe 150 000 hectare. Desigur, simpla enumerare a acestor cifre nu este de natură să impresioneze ca dimensiune. Sînt locuri și județe In țară unde volumul acestor lucrări este mult mai mare. Dar pentru condițiile pedoclimatice ale Iașiului, pentru resursele Iui hidrografice, aceste realizări depășesc cu mult pînă și cele mai optimiste previziuni ale specialiștilor In materie de hidroameliorații, care In cazul irigațiilor, de exemplu, indicau un potențial maxim de realizat în județul Iași de numai 10 000
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STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI, In procente pe județe, in searo zilei de 27 iulie. (Date comunicate de Ministerul Agriculturii)
paiele erau transportate, permițînd unității ca să insămînțeze, in numai două zile, 95 hectare cu a doua cultură. La Valea Crișului și la Arcuș s-au semănat cite 20 hectare.Cooperatorii consideră ca o sarcină de mare răspundere livrarea cu prioritate a cantităților de griu la fondul de stat. Pînă in ziua raidului nostru, cooperativa agricolă Ghidfalău livrase aproape <300 tone, cea din Ar

hectare, în timp ce astăzi se poartă aici discuții tot mai aprinse legate de realizarea sarcinilor stabilite prin plan potrivit căruia pină la sfîrșitul acestui cincinal județul Iași trebuie să dispună de o suprafață de cel puțin 100 000 hectare amenajate pentru irigat.Discuțiile la care ne referim Insă sint legate mai ales de riscul care există in momentul de față ca noile amenajări din zona Pașcaniului să nu fie puse in funcțiune la termenul stabilit. Este vorba de amenajarea unei suprafețe de 30 000 hectare pentru care la această dată nu există nici măcar finanțarea deschisă. Dar admițînd chiar că lucrările vor începe in toamnă, așa cum sînt la această dată promisiunile, și atunci planează o mare incertitudine asupra respectării termenului stabilit. Pentru că problemele cele mai 
în legătură cu realizarea programului 

de îmbunătățiri funciare în județul 
lași și în întregul bazin al Bahluiului

mari nu țin atit de capacitatea întreprinderii județene de a executa lucrările de amenajare propriu-zise, cit de darea în exploatare, pină la finele anului 1990. a acumulării din apropierea orașului Pașcani, respectiv a barajului — investiție la care, deși se lucrează de aproape 3 ani, abia s-a executat 10 la sută din valoarea ei totală. Cu toate că pe plan local erau asigurate, încă de la începutul anului, forțele necesare pentru a executa In 1988 un volum de lucrări în valoare de cel puțin 400 milioane lei. s-au aprobat pentru acest an fonduri de investiții în valoare doar de 170 milioane lei.Nu am fi insistat asupra acestei situații dacă nu am fi sesizat o stagnare serioasă produsă în ultimii doi ani în derularea programului județean de îmbunătățiri funciare. După un debut spectaculos, care In anul de vîrf, 1985, a atins un ritm maxim, de 30 000 hectare pentru irigații și desecări, s-a ajuns ca in 1988, amenajările noi pentru irigații să cuprindă doar cu ceva mai mult de 200 hectare, la care se adaugă alte 3 700 hectare amenajări vechi supuse unor lucrări de modernizare. în ritm mult scăzut față de anii trecuți evoluează și lucrările de desecare, deși In acest caz nu se mai pot aduce nici măcar acele motivații care la prima vedere ar lăsa să se creadă că este mai rațional să sa acorde prioritate acum lucrărilor hidroameliorative din alte zone ale țării, printre acestea și cele situate in lungul canalului magistral ce va lega Șiretul de Bărăgan, explicație cu care cei de la 

cuș — 150 de tone, iar cea de la Valea Crișului — 120 tone.In vederea intensificării secerișului, se impune ca specialiștii să verifice de mai multe ori pe zi starea lanurilor de griu. spre a se putea dirija combinele acolo unde se poate lucra cu prioritate. Așa cum s-a în- timplat in ultimele, zile, au căzut averse de ploaie, însă secerișul a fost reluat operativ, imediat cum s-a pu

Iași sînt în total dezacord, aducînd mai multe argumente ce ar. trebui să fie luate serios in studiu. Neapărat acest studiu ar trebui să pornească de la cerința ca apele Șiretului și Prutului să fie folosite, in primul rind, pentru irigarea terenurilor arabile din Moldova, ele constituind pentru această zonă agricolă întinsă aproape singurele surse de apă. Nu este căderea noastră să judecăm această ordine de priorități. Ceea ce putem spune fără teama de a greși este că sarcinile stabilite de conducerea partidului în ce privește programul de îmbunătățiri funciare in această zonă nu se vor putea îndeplini la termenele stabilite, deși aici, poate mai mult decît in alte locuri, există nu numai o concepție unitară după care să se realizeze toate lucrările hidroameliorative, dar tot ceea ce s-a făcut pină acum dove

dește competență profesională, spirit gospodăresc înalt, dovedește mai ales că oamenii fac tot ce depinde de ei pentru a asigura o eficiență maximă investițiilor mari făcute pentru sporirea fertilității pămintuiui.Supunînd atenției unele observații și opinii privind ordinea dc priorități în ce privește realizarea lucrărilor de irigații în această parte a țării avem in vedere și o situație mai deosebită care a apărut in exploatarea unei părți importante a amenajării complexe Sculeni — Țuțora — Gorban. In condițiile în care actualele surse de apă nu sînt suficiente pentru a asigura irigarea celor 30 000 hectare din incinta amintită, s-a optat spre soluția de a acoperi acest deficit (de aproape 40 la sută) utilizînd apa de la stația de epurare a municipiului Iași, bineînțeles în amestec cu apa de rîu. Dificultatea cea mai mare este însă că acest amestec de apă, care nu este de cea mai bună calitate, trebuie folosit pentru irigarea unui teren care el însuși suferă de o puternică sărătură primară. întrebarea care s-a pus a fost : cum să vindeci un pămînt bolnav cu apă și mai bolnavă ? Și lntrucît literatura de specialitate nu dădea o soluție In acest sens, s-a improvizat aici un așa-zis cîrnp experimental în care s-a trecut la încercarea diferitelor tehnologii de irigat cu ape uzate, ajungîndu-se chiar la unele concluzii destul de încurajatoare. Dar problema este mult prea serioasă pentru a putea fi lăsată în acest stadiu de improvizație. Pentru că, trebuie spus, ceea ce s-a făcut in 

tut intra în lanuri, iar umiditatea griului a permis recoltarea lui.Dotările de care dispune agricultura județului Covasna, timpul favorabil permit ca, printr-o bună organizare a muncii și mobilizare a tuturor forțelor satelor, recoltarea griului să se încheie in timp scurt.
Constantin TIMARUcorespondentul „Scinteii"

cimpul experimental de Ia Osoi nu poate fi socotită o activitate de cercetare temeinică. Oricit de înaltă ar fi calificarea cadrelor didactice care rup din timpul lor pentru a da o njină de ajutor unor specialiști inimoși, dar care la rindul lor au lăsat și ei o parte din treburile strict profesionale pe seama altora spre a face ce pot în puținul timp pe care îl au la dispoziție, activitatea are tot un caracter de provizorat. Există la Iași suficiente forțe capabile să facă această muncă cu pricepere și răspundere, nu este nevoie, deci, decit de a da acestor oameni statutul necesar desfășurării unei asemenea activități in al cărui rezultat sînt interesați practic toți agricultorii obligați să recurgă la asemenea modalități de irigare a terenurilor.O altă problemă foarte importantă. Așa cum arătam, am ajuns in incinta amenajată cuprinsă intre Jijia și Prut in urma unui val de ploi, cu precipitații ce pe alocuri au totalizat peste 70 litri pe metru pătrat. Alături de lucrurile bune la care ne-am referit, am văzut însă și destule suprafețe, finețe în special, aflate sub apă, dovadă că în cazurile respective nu se poate vorbi încă de o eficientă a lucrărilor de desecare. Și este normal să fie așa, de vreme ce o parte din cele mai importante lucrări prevăzute prin proiectul de execuție (cele de drenare nu au fost executate decît pe 2 la sută din suprafața stabilită) n-au fost realizate. In partea de intrare a Jijiei în județul Iași, băltirile se datorează insă faptului că practic nu a existat o concepție unitară in ce privește regularizarea și îndiguirea riului in sensul ca aceste lucrări să fi fost declanșate la început pe cursul superior al albiei, adică pe teritoriul județului Botoșani, ci ele s-au executat in aval, lăsind toată valea superioară expusă inundațiilor.Problema problemelor in incinta ■menajată dintre Jijia și Prut rămi- ne însă înlăturarea sărăturilor. Este problema care trebuie să-i preocupe pe toți cei ce poartă răspunderea punerii In valoare a acestor terenuri. Ceea ce s-a făcut pînă acum in acest sens poate fi socotit doar un început. Greul am puțea spune că începe abia de acum, cind aceste terenuri trebuie aduse la viața adevărată. Cînd pe fiecare porțiune de teren se cer aplicate toate lucrările prevăzute in proiectul de execuție, incepînd cu cele de afînare în profunzime a solului, cu reducerea acidității, cu aplicarea unor norme foarte mari de udare prin care să realizeze și spălarea sărurilor, dar mai ales cu administrarea unor doze mari de îngrășăminte organice, și nu în ultimul rind stabilirea unor asolamente prin care să se refacă structura solului. Toate aceste lucruri trebuie studiate insă Ia fața locului, spre a se lua deciziile care In condițiile date pot 
aduce un efect maxim.

Horea CEAUSESCU 
Ioslî POP

Pină In toamnă, potrivit sarcinii stabilite de conducerea partidului, trebuie să se asigure repararea principalelor capacități energetice. La recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a subliniat necesitatea ca ministerele, centralele și întreprinderile să acționeze cu toată hotărirea și să ia măsuri ferme pentru ca in toate unitățile industriale. Ia fiecare loc de muncă, să se asigure recuperarea restanțelor și realizarea integrală a sarcinilor pe luna iulie, pe semestrul II și pe întregul an 1988. A- ceastă cerință are o importanță deosebită pentru sectorul energetic, unde programul de reparații planificate, pe perioada care a trecut din acest an, este îndeplinit numai în proporție de 87 la sută. Din cele 25 de reparații capitale programate au fost realizate două! iar alte 12 se află in curs de execuție.— Ne aflăm Intr-o adevărată perioadă de „virf“, menționează ing. Eugen Toma, director tehnic al Centralei industriale de producere a energiei electrice și termice. Sintem conștienți că o condiție de bază pentru desfășurarea normală, la nivelul ritmurilor planificate a activității termocentralelor și hidrocentralelor o constituie realizarea integrală a lucrărilor de reparații, la termen șl de bună calitate.— Cum se explică totuși că programul de reparații scadent pină la această dată este realizat numai în proporție de 87 la sută ?— Cauzele sînt multiple, dar In principal două cintăresc cel mai mult în ..balanța" nerealizărilor. în primul rind. o serie de grupuri nu au fost oprite la termen pentru execuția reparațiilor, datorită nerea- lizării orelor de exploatare normate, cit și solicitărilor din sistemul energetic: in al doilea rind, deoarece nu s-a asigurat integral baza teh- nico-materială necesară realizării unor lucrări de reparații, iar acestea au fost, bineînțeles, aminate. Ne- realizarea . integrală a sarcinilor din acest domeniu a constituit obiectul unei minuțioase analize, menite să evidențieze propriile lipsuri, carențele ce se manifestă în livrarea ia termen a echipamentelor și pieselor necesare, dar mai ales a fost un bun

1. Reviziile tehnice și reparațiile curente se desfășoară conform planificării făcute. In anul acesta s-a terminat reparația capitală la grupurile nr. 4 și 5. fiecare avind o putere nominală de cite 330 MW. Au fost efectuate o serie de modernizări la sistemele de presiune, elec- trofiltre și agregatele auxiliare. S-au utilizat importante resurse materiale, s-au concentrat apreciabile forte umane, investiții care iși regăsesc eficienta în rezultatele superioare obținute la aceste două importante capacități energetice. Astfel, comparativ cu perioadele anterioare, puterea medie realizată de aceste două agregate a crescut cu aproape 200 MW, înregistrindu-se un nivel de 640 MW. Totodată s-a obținut o reducere a consumului specific cu circa 50 grame combustibil convențional pe kilowattul-oră produs. Prin modernizările efectuate și prin asigurarea unei exploatări corespunzătoare a fost posibilă diminuarea simțitoare a opririlor accidentale și implicit creșterea indicelui de disponibilitate a agregatelor. Un lucru este cert : lucrările de reparații și modernizare trebuie făcute temeinic pentru a-și dovedi din plin eficiența.
ÎNTREPRINDEREA ELECTROCENTRALE BORZEȘT1:

Furnizorii de echipamente să-și onoreze obligațiile contractuale1. întreprinderea noastră este cel mai mare producător de energie termică din țară și dispune de o capacitate instalată de 930 MW și 31 cazane. Avem în dotare la Borzești agregate care funcționează pe hidrocarburi, iar la Gheorghe Gheor- ghiu-Dej și Comănești pe bază de cărbune. Menționăm că am Îndeplinit planul la toți indicatorii și ne încadrăm in programele de reparații. La Borzești am realizat reparațiile curente la blocurile de 200 MW. cit și la cazanele nr. 5 și 6 pe hidrocarburi. în prezent, se află în reparație capitală cazanul nr. 13 de la Gheorghe Gheorghiu-Dej, care in prima decadă a lunii septembrie va trebui să reintre • în funcțiune.2. Lucrările la acest cazan au demarat corespunzător, acum insă ne confruntăm cu lipsa unor subansamble necesare la montaj. întreprinderea „Vulcan" nu a livrat supraincăl- zitorul convectiv nr. 2. Dată fiind această situație, am acceptat să ne
Hotărîtoare1. Cazanul nr. 3 de 420 tone abur pe oră a fost oprit, pentru reparație capitală, la 30 mai. Se au în vedere modernizarea sistemului de presiune al cazanului, etanșarea și finalizarea lucrărilor pentru punerea in funcțiune a tuturor buclelor de reglaj. Furnitura necesară reparației este asigurată în proporție de 95 la sută. Dacă la început lucrările au demarat cu o anumită greutate, în prezent sint asigurate toate condițiile pentru menținerea unui ritm susținut la reparații. Actualele modernizări vor contribui la realizarea unei arderi mai bune în focare, la diminuarea consumului de hidrocarburi necesar întreținerii parametrilor Ja arzătoare, în final la obține- 

prilej pentru adoptarea unor măsuri eficiente.— Care este aportul specialiștilor centralei la solutionarea problemelor privind reparațiile ?— Cadre cu o bogată experiență și o apreciabilă competentă profesională atit din centrala industrială,. cit și din ministerul coordonator afcordă un sprijin activ desfășurării în bune condiții a lucrărilor de reparații. Sînt in permanentă prezenți la obiectivele energetice unde Sint repartizați, se deplasează operativ la furnizorii restanțieri pentru impulsionarea livrărilor de piese și subansamble, participă activ la ședințele de analiză constituite la termocentrale. Cele mai importante forțe sînt concentrate la centralele pe bază de cărbune, unde se Înregistrează și restantele cele mai ridicate și, totodată, cele mai multe probleme.— Aportul centralelor pe bază de cărbune la producția de energie e- lectrică este încă redus, nivelul de putere realizat fiind cu circa 800 MW sub valoarea planificată. Reparațiile și modernizările efectuate nu au permis atingerea unor valori superioare ?— Urmărind evoluția funcționării unor agregate la care s-au efectuat lucrări de reparații și modernizări se poate observa o certă îmbunătățire a parametrilor de exploatare. Mă refer, in primul rind. la grupurile de mare capacitate de la termocentralele Rovinari. Turcenl și Mintia. Cele mai multe soluții propuse pentru modernizare și-au dovedit eficiența deosebită acolo unde ele au fost tnsoțite de o exploatare riguroasă si de o alimentare cu cărbune de calitate. Din păcate, nu toate măsurile avute In vedere au fost finalizate.— Care este cauza Intervențiilor parțiale 7
1. Cum se desfășoară reparațiile și modernizările și ce

garanții există că grupurile energetice vor funcționa in bune 
condiții, la parametrii prevăxuți după reintrarea in exploa- j 
tare ? g

2. Cu ce probleme vă confruntați și cum acționați pentru 5®
soluționarea lor î ! J

ÎNTREPRINDEREA ELECTROCENTRALE ROVINARI:

Un reviriment ce trebuie consolidatCa argument am să dau următorul exemplu : la grupul nr. 4 lucrările deetanșareau fost de slabă calitate. Deci au trebuit refăcute, timp în care acest grup nu a produs nici un kilowatt-oră de energie electrică. Am atras atenția executantului. Trustul de antrepriză generală „Energomontaj", pentru această deficiență și am redus situația de plăți cu circa patru milioane de Iei. Iată de ce atit noi, ca beneficiari, dar mai ales lucrătorii din domeniul activității de reparații trebuie să dovedim maximă exigență in efectuarea unor intervenții de calitate.2. La grupul nr. 2 termenul de finalizare a reparației curente este depășit. Datorită unei uzuri evansă- te, au fost necesare o serie de lucrări suplimentare. Printr-o mobilizare exemplară. în cîteva zile grupul va reintra in funcțiune.O situație cu totul deosebită înregistrăm la grupul nr. 3. de 330 MW. Intrarea lui in reparație este condiționată de asigurarea bazei tgh- nico-materiale. In prezent sînt serioase restante In livrarea furniturii. Bunăoară, din 1671 tone de echipamente, Întreprinderea „Vulcan" a 

livreze și numai țevile (serpentine) pentru a urgenta execuția reparației. Problema adusă in discuție trenează de mult timp. De altfel, anul trecut a fost amînată modernizarea cazanului 13 tocmai din lipsa a 3 600 metri liniari țeavă cu diametru de 32X5 (10 Cr Molo/III) și circa 4 tone de țeavă cu aceeași dimensiune din 12 Cr Mo W3. Iar la cazanul nr. 12, care va intra In reparație ir» luna septembrie, ne confruntăm cu aceleași probleme. Profităm de acest prilej de a adresa încă un apel către colectivele întreprinderilor „Vulcan" și ..Republica" București pentru a onora cit mai urgent cererea noastră.O altă chestiune pe care o supunem atenției este aceea că regimul actual de reparații organizat după formula lucrărilor de construcții- montaj ne creează serioase probleme. Unitățile de reparații specializate sint interesate de execuția unor lucrări cu materiale noi și răspund 
ÎNTREPRINDEREA ELECTROCENTRALE GIURGIU :

este acum calitatea lucrărilorrea unor producții superioare de energie electrică și termică. Faptul că majoritatea materialelor și echipamentelor sînt asigurate, ne permite să avem timpul necesar executării unor lucrări de calitate care sînt hotărîtoare pentru asigurarea unui grad de fiabilitate și siguranță sporite.2. Pentru urgentarea livrării ultimei furnituri restante, respectiv «istemele de benzi de către întreprinderea de utilaj tehnologic Bistrița am solicitat concursul Comitetului județean al P.C.R. Bistrița-Năsăud, cu convingerea că vom găsi sprijinul cuvenit. S-a oprit In reparație și turbina nr. 1 de 50 MW, care cu sprijinul întreprinderii de mașini

— Ca să exemplific, m-aș referi la un caz concret. Cazanul de 420 tone abur pe oră, aflat în dotarea multor centrale, nu a fost nici pină in prezent omologat. S-au făcut numeroase modificări în scopul atingerii parametrilor preconizați prin proiecte. Aplicarea soluțiilor s-a derulat cu o anumită încetineală, trecind ani . de zile și cheltuindu-se fonduri financiare și materiale importante. Nea- vind pregătită baza tehnico-mate- rială necesară aplicării modernizărilor la acest tip de cazan, am fost obligați să aminăm in repetate rîn- duri realizarea lor. Așa cum dovedește realitatea de zi cu zi. orice lntîrziere sau amînare a lucrărilor de reparații Si modernizări are consecințe directe asupra funcționării normale a sistemului energetic. Sintem hotărîți să acționăm cu toată fermitatea pentru înfăptuirea exemplară a programelor stabilite pentru acest sector vital al economiei naționale. îndeplinirea Întocmai a sarcinilor stabilite va fi realizată numai printr-o strinsă colaborare între toți factorii participant : energeticieni, furnizori de utilaje și montori, prin adoptarea de măsuri energice și cuprinzătoare vizînd grăbirea procesului de omologare, bineînțeles. în condițiile unei calități ireproșabile In funcționarea acestor cazane.Desigur. în această perioadă se cere o maximă concentrare in domeniul reparațiilor, receptivitate și operativitate in soluționarea tuturor problemelor ce apar. Pentru a vedea care este stadiul fizic al acestor lucrări, am adresat întrebările de mai jos unor cadre de conducere de la trei unități energetice: ing. Constantin Vișan. director al întreprinderii electrocentrale Rovinari. ing. Vasile Crîșmaru, director tehnic al întreprinderii electrocentrale Borzeștl, și Constantin Bursmac, inginer-șef la întreprinderea, electrocentrale Giurgiu : 

livrat numai 465 tone. Orice Inttr- ziere diminuează posibilitatea ca această capacitate să fie disponibilă In perioada „virfului" de Iarnă. în momentul cind avem asigurate 40 la sută din subansamblele vaporlzato- rului putem incepe reparația. Am trimis delegați care urmăresc execuția la furnizori a echipamentelor necesare.Totodată, pentru ca termocentrala Rovinari să funcționeze la parametri superiori este nevoie să se asigure stocul minim de siguranță de piese de schimb : reductoare. cuplaje pentru mori, ventole, motoare ș.a. în prezent se înregistrează importante restante la acest capitol. Credem că solicitările noastre vor fi recepționate de furnizori, printre care menționez in mod special întreprinderile „Vulcan" și „Aversa", întreprinderea de mașini grele București, întreprinderea de construcții de mașini Reșița. întreprinderile „Neptun" Cîm- pina și „Electroputere" Craiova.In ce ne privește vom depune toate eforturile pentru a finaliza In cele mai bune condiții lucrările de reparații și modernizări prevăzute pentru acest an.

cu mare greutate la Intervențiile impuse de reparațiile accidentale. Aș vrea să fiu bine înțeles, această situație este determinată nu din lipsă de solicitudine, ci din cauza greutăților pe care le In- timpină montorii la încadrarea in indicatorul de productivitate. Perfectionarea actualelor normative și forme de organizare a reparațiilor trebuie să tină seama, in primul rind, de cel mai edificator criteriu care este producția de energie electrică realizată de fiecare agregat. De altfel, această problemă preocupă și colectivele altor centrale electrice. Se impune să se adopte măsurile corespunzătoare menite a asigura un cadru adecvat execuției unor lucrări de reparații la termen, de calitate și, nu în ultimul rind, economice. Criteriile de eficientă trebuie avute în vedere in strinsă concordantă cu necesitatea sporirii producției de energie electrică, și îndeosebi a celei pe bază de cărbune.

grele și „Energoreparații" București va putea fi readusă la parametrii nominali. Dintr-o serie de greutăți anterioare s-au tras învățămintele necesare. Reparațiile și modernizările planificate sint hotărîtoare pentru buna funcționare a termocentralelor. Dar in același plan se situeazi activitatea de întreținere și exploatare. Tocmai pentru faptul că la a- ceste capitole mai avem unele greutăți, care de altfel au fost analizate cu toată răspunderea, a necesitat luarea unor măsuri eficiente pentru permanentizarea și creșterea competenței profesionale a personalului nostru.
Grupaj realizat de Ion IAZĂK
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PERFECTIONAREA SISTEMULUI DE PRACTICĂ 
SI CALITATEA INSTRUIRII STUDENȚILOR 
J» ■>

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRIIn urmă cu aproximativ trei luni („Scînteia" nr. 14198) am relevat însemnătatea unei consfătuiri pe tară, organizată din inițiativa departamentului învățămintului superior, pe tema perfecționării pregătirii practice a studenților. Evidențierea avea un motiv dublu : calitatea pregătirii practice a studenților încă nu se ridică la nivelul raporturilor de conlucrare dintre învăță- mîntul superior, cercetare, producție, și deci orice dezbatere pe această temă este binevenită. Pe de altă parte, ponderea de circa o treime din timpul consacrat pregătirii studenților, ce-i revine activității practice, face ca minusurile înregistrate aici să se răsfringă nefavorabil asupra întregului proces de formare a viitorilor specialiști, tehnici îndeosebi. Motiv pentru care orice întir- ziere în elaborarea și aplicarea unor măsuri de îndreptare nu poate fi decit păgubitoare.Dar elaborarea și aplicarea măsurilor optime de îndreptare și perfecționare reclamă mai întîi cunoașterea exactă a cauzelor pentru care, într-un caz sau altul, eficiența practicii studentelor se situează uneori cu mult în arma însemnătății și ponderii curente în cuprinsul planurile de invățămint. Iar delimitarea cauzelor solicită, firesc, ana- Eza multilaterală, efectuată nu numai din perspectiva unităților universitare, dar și a . celor productive sau de cercetare. Este și motivul pentru care, spre sfirșitul articolului amintit, ne exprimam regretul că la respectiva consfătuire pe țară n-au putut fi auzite și opinii din partea producției, pentru că nu participaseră și factori decizionali din ministere economice ori cel puțin din centrale industriale.Privită din această perspectivă, se cuvine a fi cu atit mai mult a- preciată inițiativa Comitetului de partid al municipiului București de a fi organizat, o dezbatere amplă la nivelul celui mai mare centru universitar și, deopotrivă, centru economic și științific al

tării, pe aceeași temă a perfecționării sistemului de practică studențească. însemnătatea dialogului instituit cu acest prilej a fost deosebită și dacă n-ar fi să amintim decit înfățișarea stărilor reale de lucruri, impreună cu atitudinea față de acestea a factorilor de răspundere din unitățile învățămintului superior, dar și din unitățile economice și științifice ale Capitalei, confruntarea pasionantă, și deci creatoare, a opiniilor exprimate, reliefarea condițiilor concrete care au determinat atit experiențele pozitive,

stabilite prin convenții, nu sint respectate, schimbările de program survin adeseori fără a fi comunicate, cadrele didactice îndrumătoare sint greu de găsit, ceea ce, toate luate împreună, provoacă aglomerări de studenți în uzine și îndrumarea necorespunzătoare a acestora, cu frecvente abateri de la ordine și disciplină.Neajunsuri se fac simțite și în diversificarea și adaptarea conținutului practicii, în legarea acesteia de realizarea unor obiective concrete, pe măsura nivelului de pregătire
O inițiativă menită să dezvolte colaborarea 

dintre unitățile de invățămint și unitățile productive 
în cel mai mare centru universitar al țării

cit și cele negative, iar în final adoptarea unei conduite generale, aptă să ridice calitatea programelor de instruire practică, am avea tot atîtea argumente in sprijinul concluziei de mai sus.Din dezbateri au reieșit, astfel, limpede, pe lingă o seamă de împliniri, discordanțe in desfășurarea programelor de practică ce aduc prejudicii cu atit mai mari pregătirii viitorilor specialiști, cu cît ele se repetă aproape de la un an la altul. Iar asemenea abateri de la normele firești ale instruirii practice se fac simțite chiar din etapa elaborării documentelor pe baza cărora unitățile de invățămint superior și cele productive sint chemate să coopereze. Iată deci o primă verigă ce se cere întărită : înțelegerile convenite intre unitățile universitare și cele productive nu pot fi formale, ele solicită în prealabil analiza profundă a condițiilor concrete și stabilirea riguroasă a obligațiilor reciproce care se cer respectate întocmai. Deocamdată însă, așa cum a reieșit din recenta dezbatere, unele întreprinderi economice acuză frecvent faptul că perioadele de practică și efectivele de studenți, anume

teoretică Ia care au ajuna studenții. La consfătuire s-a remarcat că, deși pe parcursul actualului an universitar a continuat acțiunea de modernizare a programelor analitice de practică, unele dintre acestea, in „adaptarea" lor la specificul uneia sau alteia dintre intreprinderi, încă mai imbracă un caracter general și formal, de multe ori nefiind aduse la cunoștința studenților și, uneori, nici a intreprinderilor. Din această pricină îndeosebi, practica nu poate fi organizată pretutindeni, firesc, ca o disciplină de sinteză, cu obiective autonome, bine precizate și consecvent urmărite, cu audiență la studenți și la specialiștii întreprinderilor, fără participarea cărora instruirea studenților iși micșorează eficacitatea.Pe de altă parte, fructuosul dialog de lucru inițiat recent în problema practicii studenților a pus in lumină și o seamă de îndatoriri, expres și frecvent formulate pe adresa întreprinderilor, care insă rareori iși găsesc aplicarea. în mai multe unități economice se observă tendința de a lăsa in întregime problema practicii studenților pe seama compartimentelor de personal-invățămint, fără
Producătorii oferă legume,
„intermediarii"... justificăriîn continuarea anchetelor privind drumul legumelor de la producător la consumator, felul cum se realizează aprovizionarea populației in această privință, astăzi ne oprim a- supra citorva aspecte intîlnite în piețe și magazine de legume-fructe din Oradea. Ploiești și Capitală.ORGANIZAREA TEMEINICA jtw BAZA UNOR REZULTATE CONSISTENTE. In • piețele din Oradea, la unitățile specializate pentru vin- zarea legumelor și fructelor se pot constata în aceste zile multe semne ale preocupării pentru buna aprovizionare a municipiului. In piețele orașului sint puse zilnic în vinzare, numai prin unitățile sectorului socialist. peste 50 000 kg legume Și fructe, cifră mult sporită fată de perioada corespunzătoare a lunii iulie din anul trecut. Este, desigur. în primul rind. efectul organizării temeinice. al concentrării și specializării producției horticole in bazinele cele mai cunoscute, cu tradiție, fapt ce a determinat o însemnată creștere a randamentului producțiilor la hectar. Trebuie apoi menționate inițiativele luate în rețeaua de desfacere, pentru buna organizare a aprovizionării populației cu legume și fructe. Astfel, la propunerea cetățenilor. în cele trei piețe mai mari ale municipiului de Pe Crișul Repede au fost organizate. începind din primăvara aceasta, mal multe expoziții de produse cu vinzare permanentă. S-a recurs, totodată la o mai judicioasă repartizare pe piețe a cooperativelor agricole din centura de aprovizionare a orașului.Raidul întreprins ne-a convins de eficiența aoestor preocupări. în piața din zona de vest a municipiului, unitatea nr. 14 „Agrocoop" realizase deja planul lunar de 1,1 milioane lei. „Secretul" constă în faptul că aceste unități aduc marfa direct din clmp și grădini, fără s-o mai țină prin depozite sau pe la .intermediari". „în felul acesta întreții o permanentă legătură cu furnizorii, cunoști posibilitatea acestora la zi, pentru a răspunde cît mai bine cerințelor cumpărătorilor. Zilnic, prin unitatea noastră desfacem circa 3 200 kg roșii, 1 800 kg ardei, 1 500 kg varză albă. 6 000 kg piersici. 1 000 legături de morcovi și altele" — ne spunea șefa de unitate.în condițiile intensificării ritmului livrărilor de la o zi la alta, strădania producătorilor și a celor care comercializează produsele trebuie să se îndrepte cu deosebire și spre calitatea acestora, și spre nivelul prezentării. în mod firesc, cumpărătorul alege și dorește ceea ce este mai bun. mai proaspăt. Din acest punct de vedere, raidul întreprins a evidențiat deosebiri de la o piață la alta. de la o unitate la alta, de la un stand la altul. Nu e de mirare, de pildă, că. in expoziția unității 41 I.C.S.L.F.. din Piața mare agroalimentară a municipiului, stăteau nesolicitate însemnate cantități de legume : dovlecei deja „tre- cuți", verdețuri care s-au veștejit de-a binelea etc. Și aceasta deoarece asemenea produse fac un bun stagiu „intermediar" și in depozitele I.L.F. (întreprinderea de legume si fructe), după cum ne-au precizat responsabilii I.C.S.L.F. (întreprinderea comercială de stat pentru legume si fructe). Or. este deosebit de importantă preluarea produselor de pe cimp și transportarea lor în u- nități in chiar ziua în care ele au fost recoltate. îndeosebi în cazul celor cu un grad de perisabilitate ridicat.BUNELE INTENȚII NU SÎNT SUFICIENTE. Raidul nostru în Ploiești l-am inceput. cum era si firesc, in Halele centrale, cea mai mare piață a municipiului. Ne oprim in dreptul boxei nr. 56 a I.C.S.L.F. nr. 6. Gestionara. Georgeta Țepeluș. făcea... monetarul. Operația nu avea să dureze mult pentru că pină la o- rele 13 nu vinduse decit... conserve și citeva kilograme de castraveciori murați. Punem o întrebare ce ni se

pare firească la un aprozar : „Legume si fructe aveți ?“ Și iată răspunsul : „Am vreo 30 (treizeci) de kilograme varză rămasă de simbătă ; dih depozit nu am avut ce să aduc". Alături, la boxa 73. același „decor", citeva legături de morcovi, două, trei kilograme de roșii și vreo 10 kilograme de varză. In r.est... suc. Intrăm ■ la depozitul „Hale". Șeful depozitului. Dumitru Necula. ne spune : .„Astăzi nu. prea avem marfă. dar am avut si o să avem sigur mai multă in zilele viitoare. Întîmpi- năm mari greutăți din partea furnizorilor. se justifică el. Spre exemplu, ieri a fost o mașină de 5 tone la Balta Doamnei, dar, din trei puncte de colectare, nu am putut prelua decit 1.2 tone tomate".Pe platoul din spatele halelor, alături de standurile unor cooperative agricole de producție, care, prin numărul mare al cumpărătorilor dovedeau o mai bună aprovizionare, vind legume și fructe producătorii individuali. Pe tarabe, legume proaspete. Aproape întregul sortiment de sezon : roșii, ardei gras, cartofi, ceapă, rădăci- noase. fructe. Ceea ce ne surprinde însă de la inceput este lipsa totală
PE TEME 

DE SEZON
a preturilor. Deși un panou mare avea înscrise prețurile pentru toate produsele, nici un producător cu care am stat de vorbă „nu-1 văzuse". Doi producători din județul Ialomița vindeau vinete, chiar lingă panoul amintit, direct din portbagajul mașinii (l-IL-5071). cu mult peste prețul înscris pe mercurial. La fel proceda si Dumitru Zamfir, care vindea. de asemenea, cu preturi „usturătoare" ardeiul gras, pe motiv că „așa merge piața". încercăm să ne lămurim la administrația piețelor a municipiului Ploiești, de ce se permit asemenea abateri de la prevederile legale. Și iată ce a considerat inspectoarea Gheorghița Cîrlan drept un „puternic argument" : „O mare parte din controlorii casieri sint în concediu de odihnă".Am dorit ca inainte de a Încheia acest raid să consemnăm și opinia directorului I.C.S.L.F. Prahova, Romulus Doru Petcu. pe care 1-ărn in- tilnit la direcția comercială a județului. unde participase Ia o ședință de comandament. îi relatăm cele constatate în timpul documentării, după care l-am întrebat : „Acum, la sfirșitul lunii iulie, cite legume de cîmp ați pus la dispoziția populației ?“ „Dintr-un plan de 6 420 tone am livrat 2 050 (Adică nici o treime ! ! n.n.). însă, cu siguranță. in următoarele zile situația se va îmbunătăți, ținind seama de starea de vegetație din majoritatea u- nităților agricole de stat si cooperatiste din județ, precum și de posibilitățile de preluare a cantităților prevăzute din alte județe".Bunele intenții dau unele speranțe intr-o schimbare a situației, dar în nici un caz nu ne dau certitudinea realizării ei depline, fie doar și pentru motivul că în circuitul pro- ducător-furnizor mai sint încă multe deficiente și obstacole, se acceptă cu ușurință argumentul că „nu avem forță de muncă suficientă la recoltat". „lipsesc uneori mijloacele de transport", „se intirzie cu încărcatul- descărcatul produselor" și așa mai departe. Toate acestea au fost subliniate si în comandamentul județean. dar. pină in prezent, nici întreprinderea județeană de legume si fructe, nici întreprinderea comercială de stat pentru legume și fructe nu au luat măsurile ce se cuvin, deși au dat nu o dată tot felul de asigurări în această privință.APROVIZIONAREA — LA NIVELUL GRAFICELOR. în piețele din București am constatat și de data a- ceasta o aprovizionare corespunză

toare. cantitativă In primul rind. cu legume și fructe de sezon. Multe magazine din diverse cartiere continuă însă a rămîne în afara „vederilor" celor care se ocupă de aprovizionarea lor. conform graficelor și comenzilor întocmite zilnic, după cum am arătat intr-o anchetă nu demult publicată. De această stare de lucruri profită, in unele Cazuri, indivizi puși pe căpătuială, care cumpără de la unitățile de- ■ stat din piețe diferite produse mult solicitate și le revind la preturi de speculă la colțuri de stradă, deseori chiar lingă aprozar, tocmai în asemenea zone lăsate descoperite de comerț, ceea ce impune, desigur, intervenția neîntârziată a organelor în drept. Așa, de pildă, șîmbâta și duminica trecută. aproape o sută de unități din diverse cartiere si zone de locuințe (deci aproape jumătate) nu au primit nici măcar o roșie, deși toate făcuseră comenzi. „Adevărul este, ne-a spus directorul I.C.S.L.F.. Ion Gheorghe. că. pe lingă aspectele de indisciplină, de proastă distribuție în rețea, de favoritism în aprovizionarea unor magazine, aspecte împotriva cărora acționăm in permanentă. la această situație conduce de multe ori și faptul că întreprinderea noastră comercială nu primește din partea celor două I.L.F.-uri din București întreaga cantitate de legume și fructe". Care, reamintim, este nu doar stabilită prin plan, contractată. ci și... actualizată săptămî- nal prin grafice întocmite în funcție de recoltă, astfel că măcar ele ar trebui să se respecte. Ce se întim- plă în realitate 7 Aflăm din graficul de livrări. întocmit, de exemplu, în săptămîna 18—24 iulie 1988. Astfel. față de un grafic de 3 400 tone de cartofi s-au livrat numai 2 128. O proporție și mai necorespunzătoare la legume de cimp : 2 099 tone livrate. față de un grafic de 4 192 tone (întocmit, repetăm, cu trei zile înainte de derularea lui. de către conducerile I.L.F.-urilor. I.C.S.L.F.-ului. C.L.F.-ului sub coordonarea Direcției generale comerciale I). De ce nu sint onorate graficele, care sint întocmite de multe ori sub cifra de plan a programului de autoaprovi- zionare 1 Pe ce anume se bazează furnizorii de legume — mai exact, intermediarii — cînd promit săptă- mînă de săptămînă cantități pe care nu le onorează ? în prezent, ei „se justifică" aruncind vina pe producători. deși, așa cum s-a relatat in mai multe rînduri si în ziarul nostru. recolta de legume, anul acesta, este, in general, bună. Ce justificări mai pot fi insă invocate pentru perioada în 'care I.L.F.-urile aveau întreaga marfă stabilită prin plan (susțineau că o au și trebuiau să o aibă) in depozit, dar livrau I.C.S.L.F.- ului cantități mult mai mici sub cu- vint că o gospodăresc cu grijă ? în realitate, mult promisa marfă nu a mai fost furnizată niciodată, la sfirșitul primului semestru constatin- du-se că în livrările către I.C.S.L.F., s-au înregistrat restanțe mari la numeroase sortimente de legume și fructe. Față de această situație urmează să se aplice prevederile legii contractelor, dar nu penalizările, oricit de mari ar fi (numai cele antecalculate de I.C.S.L.F. față de I.L.F. Militari se ridică la circa 18 milioane lei I) urmează să constituie o rezolvare fată de această problemă care, se perpetuează de mai multi ani. Iată de ce. ar fi cît se poate de binevenită o analiză din partea forurilor competente a acestei stări de lucruri. a cauzelor ce o determină, precum și stabilirea măsurilor ce se cuvin pentru simplificarea drumului legumelor de la producători la consumatori și înlăturarea barierelor și ocolișurilor birocratice, a justificărilor „intermediarilor". în vederea a- sigurării aprovizionării corespunzătoare cu legume si fructe la nivelul stabilit prin programele de autoa- provizionare.
Ion MARIN 
Ioan LAZA 
Ioan MARINESCU

desemnarea unor cadre de mare competență profesională care s-o urmărească și s-o îndrume. Această situație se explică și prin faptul că, din orientările și instrucțiunile transmise curent de departamentele economice și centralele industriale, lipsesc referirile concrete la practica studenților, deși există ordine comune ale Ministerului Educației și In'vățămîntului și ale Celorlalte ministere care reglementează desfășurarea acestei practici. Drept urmare, în nici o unitate economică din: Capitală nu s-au, efectuat, in consiliul oamenilor muncii ori în comitetul de partid, analize ale practicii studenților, ultima de acest fel datind din urmă cu trei ani. în sfirșit, multe întreprinderi au datorit neono- tate și în privința asigurării unei pregătiri practice corespunzătoare a Studenților de la invătămințul seral: se constată că această pregătire este adesea deficitară sau unilaterală, după specificul locului de muncă.Dar ceea ce s-a impus cu deosebire atenției n-au fost observațiile critice formulate intr-un sens ori altul, ci mai cu seamă căile de înlăturare a neajunsurilor, punctele de legătură dintre unitățile economice și cele universitare, marile resurse de conlucrare. în climatul fertil al integrării, pentru ca pregătirea viitorilor specialiști sâ-și adauge cote superioare și sub raportul instruirii practice. Iar din această perspectivă reținem concluzia că organizarea și desfășurarea practicii studenților reclamă imperios o colaborare mal largă, nu numai între catedre, decanate, rectorate și conducerile întreprinderilor, ci și între organele și organizațiile de partid din unitățile productive și de invățămint. intre organizațiile U.T.C. și asociațiile studenților comuniști. Mai cu seamă in etapa actuală, cind crește ponderea învă- țămîntului superior seral, iar cei mai multi dintre studenții cursurilor serale fac parte din organizațiile U.T.C., conlucrarea acestora cu asociațiile studenților comuniști, sub conducerea organizațiilor de partid, se răsfrînge favorabil asupra bunei pregătiri a tuturor studenților, gradul lor sporit de întrajutorare^ amplifică legăturile dintre invățămint și producție, intensifică în ambele sensuri fluxul informației moderne, contribuie la mai buna organizare și desfășurare a instruirii practice. în plus, de pe această bază, s-ar putea efectua analize mai profunde, însoțite de măsuri corespunzătoare, cu privire la faptul că, nu o dată, pe măsură ce intre uzine și facultăți sporesc raporturile de conlucrare prin încheierea contractelor de cercetare, prin aplicarea nemijlocită a patentelor universitare, cu consecințe concrete in modernizarea producției, cit și a cursurilor universitare, perfecționarea practicii studenților nu sporește in același ritm. Să fia oare acest aspect mai nuțin important In ordinea priorităților de perfecționare din uzine și facultăți 7 Greu de răspuns afirmativ din moment ce tocmai pregătirea noilor promoții de specialiști ia un . înalt nivel calitativ, pe măsura exigențelor actuale și de perspectivă ale științei și tehnicii. asigură modernizarea In ritm înalt atit a producției, cit și a învățămintului.Și incă un fapt : conlucrarea lărgită și permanentă dintre unitățile economice și de invățămint. dintre factorii conducători ai acestora ar conferi o mai mare legitimitate și autoritate viitoarelor înțelegeri încheiate la nivel departamental, evi*  tîndu-se Situațiile, încă frecvente astăzi, cînd obligații esențiale. îndeobște asumate pentru asigurarea calității practicii studenților, rareori se respectă, ceea ce conduce implicit la erodarea autorității ierarhice și la reclamarea frecventă a unor prevederi de multă vreme conținute în documente anterioare.
Mihai IORDANESCU

• Inițiativa „Fiecare specialist — un cadru de concepție" a. dat și dă rezultate bune și in cadrul Combinatului petrochimic Teleajen, afirmă in scrisoarea sa corespondentul nostru voluntar Ioan Vergu Dumitrescu. Astfel, în scopul revitaliză- rii activității de concepție, comitetul de partid, conducerea combinatului și comitetul de sindicat au lansat chemarea ca fiecare specialist să rezolve cel puțin 0 problemă tehnologică sau de organizare a muncii in afara sarcinilor de serviciu. La secția a Vil-a (instalație de cocsare), de pildă, a fost înlocuit cu succes variatorul de Ia' granic, provenit din import, cu un altul realizat in. unitate. De asemenea, tot aici se află în curs de realizare uri nou tip de cuțit combinat Cu sapă de foraj pentru scurtarea timpului, de golire a camerelor de cocs, acțiune de care se ocupă în principal ing. Marius Dinescu și maistrul Ion Ștefan.Realizări notabile înregistrează pe această linie și secția a lX-a polimeri. Este vorba, intre altele, de extinderea procedeului de dozare continuă a monomerilor. Totodată. acest colectiv, în frunte cu subinginerul Nicolae Arsene și maistrul Nicolae Dobrariu, are in studiu dublarea liniei de coagulare, astfel incit acest proces să fie trecut pe sistem continuu.• Gospodarii județului Olt au ținut ca .și: în 1983 să-și onOreze cartea de Vizită, înfăptuind, prin muncă patriotică, numeroase lucrări de interes obștesc menite să schimbe continuu înfățișarea orașelor și comunelor In care muncesc și trăiesc — ne scrie corespondentul nostru voluntar Nicolae Bițu, activist al consiliului popular județean.Datorită strădaniilor și eforturilor depuse in. timpul ce nu afectează procesul productiv, ei au reușit să realizeze, în primul semestru al anului curent, un volum de lucrări edilitar-gospodărești în valoare de peste 517 milioane lei, constînd în amenajarea de noi zone și spații verzi, repararea a mii de metri de străzi și trotuare, poduri și podețe, efectuarea lucrărilor necalificate, la construcția noilor blocuri de locuințe din unei» comune și altele,De asemenea, au fost amenajate locuri de agrement, numeroase terenuri de sport și locuri de joacă pentru copii, și s-au recuperat importante cantități de materiale refolosibile : 6 987 tone metale. 203 tone hirție. aproape 30 000 sticle și borcane etc.• Sint născut și trăiesc pe valea Neajlovului, în satul Podul Doamnei, comuna Clejani, din județul Giurgiu, și am beneficiat de mic de binefacerile naturii de pe aceste

locuri foarte frumoase care. In parte, In momentul de față sint urîțite de unii Oameni care au reușit să degradeze darurile naturii, ne scrie cititorul nostru Vasile 
I. Marin.Oare faptele relatate In scrisoare dau dreptul la .0 asemenea afirmație 7 Din păcate, da. Astfel, dacă in urmă cu 12 ani Neajlovul era unul din cele mai pure riuri. în ale carpi ape creșteau Sumedenie de specii de pește și fel de fel de plante specifice zonei prin care curge. In prezent este un rîu mort, suprapoluat de reziduuri petroliere. Dacă acest rîu ar fi curat, recoltele C.A.P. din sat. ar fi mai mari,, apa puțind fi folosită pentru . irigații, fără a se face investiții pentru acumulări de apă. AȘa cuin subliniază autorul scrisorii, in urmă cu mai multi ani, in special in satul Clejani. pe malul Neajlovului erau nenumărate grădini de zarzavat, care folbseau lă udat roată grădinarului cu apă din rîu. După care, pe bună dreptate, se întreabă : „De ce Consiliul National al Apelor și Oficiul de gospodărire a apelor Giurgiu nu iau măsurile ce se impun pentru curățirea rîului și refacerea Iui biologică ?".întrebare cu atit mai pertinentă cu cît problema protecției mediului înconjurător este stipulată în hotă- rîri de partid și legi. Drept pentru care așteptăm părerea și hotărîrea organelor «us-numite.• „Organizare exemplară, muncă de cea mai bună calitate", este deviza harnicului colectiv muncitoresc al întreprinderii „Textila" Calafat Datorită bunei organizări a muncii, asigurării ritmice cu materii prime. îmbunătățirii' tehnologiilor de fabricație etc., afirmă corespondentul voluntar Mihail Ca- rauleanu, în perioada care a trecut dm acest an s-a obținut un spor la producția-marfă de peste 3,4 milioane Iei, o producție suplimentară de 7 tone la fibre tip bbc, 1 000 mp țesături crude și o creștere a productivității muncii de 1 985 lei/per- soană.Rezultate deosebite au obținut șl oamenii muncii de la atelierul mecanic. care, datorită nivelului supe-- fior al pregătirii lor profesionale, au reușit să recondiționeze un volum mare de piese uzate și să confecționeze piese nai asimilate, obți-. nind o producția In valoare de 1,9 milioane letLa panoul de onoare al faptelor muncitorești se află muncitoarele Rodica Fetica, Vasilica Mîrțin, Maria Predan, Elisabeta Baicoană, Iulica Matei, precum și lăcătușii Tudor Gui. Mircea Cojocaru. Oprea jRechir și Ion Oncică.• După, eum.se știe, există reguli, bine precizate, de conviețuire

socială, care sint respectate de către majoritatea celor care locuiesc in blocurile noului și frumosului cartier „Atirel Vlaicu" din orașul Hațeg — apreciază corespondentul nostru voluntar Nicu Sbuchca. Și, totuși, mai sint unii, care, sfidînd aceste norme ale bunului simț, răsucesc la maximum butonul aparatului de radio sau al televizorului incit provoacă o supărătoare și enervantă poluare sonoră, deran- jînd, se înțelege, pe toți vecinii. Aceștia, adică cei ce adoră decibelii, uită, că nu trăiesc singuri, că se află în mijlocul unui cartier care cuprinde peste 2 000 de apartamente. Astfel de cazuri se petrec, destul de des. în unele apartamente situate in blocurile 2D3, 6A, Bloc 3, P.3L.Oare aceștia nu-și dau seama că sint unii' locatari care, după o zi de muncă, în.torcîndu-se acasă, vor să se odihnească in liniște, spre a-și putea relua activitatea, a doua zi, fără să fie obosiți 7Cred că ar fi cazul ca asociația de locatari, cu sprijinul consiliului popular să-i tragă la răspundere, să-i oblige să respecte întocmai regulile de conviețuire, spre satisfacția tuturor celor care locuiesc în acest cartier.• Ne scrie un elev din Azuga, care anul acesta a absolvit clasa a X-a. pe nume Cristian Milu. Corespondența sa. intitulată „Politețea și... limbajul", se detașează nu atit prin stilul folosit, cit prin faptul că ia atitudine Împotriva a doi elevi care s-au dovedit a fi nepoliticoși față de o bătrină. Redăm din scrisoare :„Vorba bătrînilor : -Of. copiii din ziua de azi». Și în unele cazuri au dreptate ; de exemplu, ieri veneam acasă cu autobuzul... Doi băieți (clasa a VIII-a) stăteau pe o bancă în spatele meu. Deodată, il aud pe unul dintre ei. adresindu-se unei bătrine care stătea in picioare.Auzi, mamaie, dacă nu eram obosit, că vin de la școală. îți dădeam locul meu.— Lasă, maică, spune bătrina, că acum cobor.La care celălalt se bagă în vorbă: Oricum, babușca, nu mă ridicam. Ce, ești frate cu tata 7 Ha. Ha. Ha...I-am lăsat în pace pe cei doi, ceea ce făcu și bătrinica. Toți oamenii din mașină se uitau la ei, dezaprobîndu-i din priviri, dar nu le-au zis nimic. Păcat, ar fi trebuit să li se dea o lecție !Stimată redacție, din această scurtă și adevărată poveste nu vreau să credeți că elevii din Azuga sint toți așa. Să știți că Azuga are elevi .foirte. politicos! și bine crescuți, dar mai sint și unele exemple negative. De aceea v-am scris. Poate citind • cele iritimplate. mulți se vor Îndrepta".Da. sint copil politicoși. bine educați. Dovadă scrisoarea de față.
RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

• întreprinderea „Jiul“-Balș. județul Olt : Sesizarea cititorului Gavril Baia din comuna Banița, județul Hunedoara, (publicată, în „Scînteia" nr. 14 240 din. 1 Junie a.c.) a foșt determinată de faptul că nu s-au putut livra plitele pentru mașina de gătit „Meteor", intrueit la data respectivă nu erau aprobate prețuril.p pentru acest produs. în prezent, problema este rezolvată, la sfirșitul lunii mai, întreprinderea a< livrat ,1a. I.C.R.M, Petroșani O .cantitate suficientă de plite de unde se, poate aproviziona și 'semnatarul sesizării.• Comitetnl orășenesc Săvenl a! P.C.R., județul Botoșani : Concluziile ce rezultă din nota publicată în „Scânteia" nr. 14 210, sub titlul „Cînd unii fiu-și respectă atribuțiile", au fost analizate de Comisia orășenească: pentru coordonarea si îndrumarea con

trolului oamenilor muncii și conducerile unităților controlate. în ședința de instruire a echipelor de control. în scopul creșterii răspunderii conducerilor de unități in ce privește "valorificarea constatărilor ethipelor de control, au fost prelucrate din nou prevederile Legii nr. 6/1972. privind sarcinile unităților • controlate. -în cazurile relatate în care n-ău fost prezentate registrele de control și n-au fost luate măsuri de către conducerile dfe unități pentru înlăturarea operativa a lipsurilor, cei vinovați au fost sancționați administrativ și atenționați îh plenara comitetului orășenesc de partid. S-au luat și alte măsuri pentru ca in viitor conducerile de unități să manifeste rriai multă exigență și responsabilitate îri valorificarea constatărilor și sugestiilor controlului oamenilor muncii. Rubricâ realizată de N. ROȘCA
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• Sate romane în Dacia pontica. Cercetările arheologice efectuate de Muzeul „Delta Dunării" din Tulcea, prin arheologii Cristina și Andrei Opai{. în zona podișului Babadag au dat la iveală vestigii ale mai multor așezări rurale romane din Do- brogea, partea de lingă Pontul Euxin a pămîntului dacic. Au fost descoperite locuințe ce au aparținut unor sate romane ce au ființat pe actualele teritorii ale localităților Caugagia, Camena, Fintîna Mare, Ceamur- lia de Sus ș.a. ca și în apropierea minei de la Altîn Tepe ale cărei minereuri i-au atras și pe romani, care au întemeiat un foarte întins sat în vecinătatea acesteia. Fapt foarte interesant, unele dintre aceste așezări rurale au dăinuit pină către sfirșitul veacului al V-lea al erei noastre, dovedindu-se, astfel, încă o dată, caracterul tendențios al acelor opinii care susțin că în această zonă viața s-a concentrat exclusiv în acea vreme doar în citeva orașe. Descoperirile confirmă, de asemenea, amplitudinea și înflorirea vieții romane pe pămintul dintre Dunăre și Mare, in Dacia pontică.
• Așezări din secolele VIl-VIII 

în bazinul superior al Timavei 
Mici. Sub acest titlu „Revista de istorie veche și arheologie" publică In numărul 2/1988 concluziile investi» gațiilor arheologice efectuate ani la rind pe valea Tir*  navei Mici de muzeele din St. Gheorghe și Cristuru Secuiesc. Autorul studiului, dr. Szekely Zoltân, prezintă fiecare dintre cele 5 așezări prefeudale cercetate aici (Medișoru Mare, unde au fost descoperite 2 locuințe, Simonești — 26 locuințe, Cristuru Secuiesc — 2 așezări cu 5 și, respectiv, 8 locuințe, Eliseni — 10 locuințe). Așezările erau deschise, nefortificate. Majoritatea inventarului arheologic este reprezentat de piese ceramice, unelte de uz casnic, obiecte de podoabă, intre acestea din urmă un loc deosebit il deține valva unui tipar identificat la Cristuru Secuiesc. Populația care le-a folosit era sedentară și se ocupa cu agricultura, creșterea vitelor, olăritul, țesutul și prelucrarea pieilor. Prezența uneltelor agricole de fler, a unor bucăți de zgură atestă existența atelierelor meșteșugărești, iar cea a tiparelor de turnat bijuterii — existenta unor meșteri locali, aflați in legătură cu lumea romano- bizantină. Sint toate acestea atestări ale unei populații locale ce-și continua formele de viață tradiționale, alături de care s-au așezat și o serie de grupuri alogene.

• împrejurimile Bucureștilor în 
lumina unor recente cercetări ar- 
heOlOCjiCe. egida Muzeului de istorie și artă al municipiului București, ne informează dr. Mioara Turcu, s-au desfășurat recent cercetări arheologice în lunca și pe terasele ce flanchează Dîmbovița in apropierea Capitalei, identificindu-se noi vestigii de locuire In localitățile Popești-Leordeni, Bobești, Bălăcean- ca, Tîngănu. Astfel, la Bobești s-a identificat un com- Vlex de locuit cu vestigii materiale din epoca bronzu- ui; din perioada geto-dacă și din mileniul I al erei noastre. Descoperiri similare s-au făcut și în cartierul Văcărești și în vecinătatea șoselei Berceni, unde cercetările s-au efectuat tot cu sprijinul direct al studenților Facultății de istorie-filosofie din București. Au fost scoase la iveală locuințe din veacul al IV-lea, din secolul al VI-lea — tot din acea vreme datează două cuptoare de redus minereul de fier, primele din această epocă identificate pe teritoriul Capitalei, — precum și alte locuințe din veacul al X-lea. yestigiile recent descoperite aduc atestări noi asupra continuității neîntrerupte de viață pe meleagurile bucureștene, confirmă intensa locuire a acestui spațiu în fazele anterioare constituirii orașului medievaL

• Instituțiile feudale din țările 
TOniâne. Su*3 egicîa Institutului de istorie ,,N. Ior- ga“ și sub însemnele Editurii Academiei a apărut un nou și valoros instrument de lucru al istoriografiei românești contemporane — volumul „Instituții feudale din țările române. Dicționar". Realizată de un colectiv alcătuit din Alexandru Constantinescu, Florin Con- stantiniu. Valentin Al. Georgescu. Dan Amedeu Lăză- rescu, Ovid Sachelarie, Nicolae Stoicescu (ultimii doi asigurînd și coordonarea cărții), Petre Strihan, Valeriu Șotropa, Tudor Voinea, lucrarea cuprinde citeva sute de termeni ce desemnează instituțiile medievale dezvoltate pe cuprinsul românesc, ințelegind prin acestea, așa cum se arată în „Cuvint înainte", orice formă de viată socială care, printr-un proces de organizare și structurare fn jurul unor funcții și obiective tipice, ajunge să fie reglementată de obiceiuri, de legi, de tratate sau convenții internaționale. Fiecare dintre aceste instituții este prezentată In dezvoltarea sa istorică și socială. Din paginile lucrării se cristalizează ideea unității de structură și de dezvoltare istorică a instituțiilor feudale din țările române, ilustrare a unității de neam a poporului in pofida hotarelor anacronice ridicate de vitregiile vremurilor Intre români. Numeroase asemenea instituții feudale se dovedesc a avea adinei rădăcini istorice, reprezentînd elocvente mărturii ale continuității și dăinuirii neîntrerupte a poporului român în vatra sa strămoșească. In același timp, multitudinea instituțiilor feudale făurite pe pă- mîntul românesc ilustrează forța de creație istorică a poporului român, formele originale, specifice in care și-a organizat și structurat viața politică, economică și socială, sub acest aspect lucrarea aducînd prețioase contribuții la aprofundarea identității ființei noastre naționale. Prin toate acestea, noul dicționar pune la îndemîna cercetării de specialitate, dar și a publicului larg valoroase date și mânească de-a lungul epoci, 1
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elemente privind societatea ro- unei îndelungate și frămintaterealizot da Silviu ACHIM

Vigoare, amploare, bunăstare - iată ceea ce sugerează această imagine din noul cartier Crîngași al Capitalei
•iii.
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PENTRU OAMENI, PENTRU BUNĂSTAREA LOR
Majorarea retribuțiilor si a pensiilor-ilustrare elocventă a preocupării 

statornice a partidului pentru creșterea calității vieții poporului 
MĂSURI PROFUND UMANISTEPresa de ieri a publicat Decretul Consiliului de Stat pentru aplicarea majorării pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusă si limită de virstă; a pensiilor pentru pierderea capacității de muncă, a pensiilor invalizilor de război si a pensiilor militare. Semnat de președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceausescu, noul act normativ Stabilește cadrul de aplicare a legii adoptate cu puțin timp in urmă de Marea Adunare Națională prin care s-a hotărît trecerea de la 1 august la majorarea in mod eșalonat a veniturilor pensionarilor.Noile măsuri de majorare a pensiilor — elaborate in deplină concordantă cu hotăririle Congresului al XIH-lea si Conferinței Naționale ale partidului, cu indicațiile și orientările formulate de tovarășul Nicolae Ceausescu — se constituie într-o dovadă concretă a profundului umanism al politicii partidului, a înaltei aprecieri pe care societatea noastră o dă celor care au muncit o perioadă îndelungată în diferite sectoare de activitate Si au contribuit la edificarea socialismului pe pămintul patriei, precum și invalizilor de război. Ca si in cazul măsurilor de majorare a retribuțiilor, prevederile Decretului Consiliului de Stat dat ieri publicității demonstrează convingător că în centrul politicii partidului nostru se află omul, ridicarea nivelului său de trai material si spiritual, că între obiectivele politice si activitatea practică a partidului si statului, intre vorbe și fapte există o strînsă unitate,— adevăr dovedit pe deplin în întreaga perioadă a construcției socialismului in tara noastră si îndeosebi in cei 23 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului.în spiritul principiilor eticii și echității socialiste, caracteristice societății noastre, la majorarea pensiilor, la fel ca și la majorarea retribuțiilor, se are în vedere creșterea mai substanțială a pensiilor mici. Astfel, față de o majorare medie cu 8 la sută, de care vor beneficia pensionarii cu pensii de pînă la 3 000 lei lunar, pensia minimă de asigurări sociale de stat

Decretul Consiliului de Stat pentru aplicarea majorării retribuțiilor personalului muncitor, expresie vie a consecventei cu care partidul și statul nostru acționează în vederea creșterii neabătute a bunăstării oamenilor muncii, a fost primit și de întregul colectiv al filialei noastre de cercetare cu sentimente de profundă recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, înțelept si vizionar conducător ăl destinelor patriei. Faptul că începind cu data de 1 august vor beneficia de creșterea retribuției în primul rind tinerii nu de mult încadrați, deci cu venituri mai mici, între care și tineri cercetători, demonstrează elocvent modul înalt umanist în care partidul nostru, secretarul său general se preocupă de aplicarea concretă in viață a principiilor eticii și echității socialiste.In cadrul filialei din Cluj-Napoca a Institutului de cercetări-proiectări tehnologii pentru sticlă și ceramică fină, unde îmi desfășor activitatea, tinerii formează peste 25 la sută din personalul muncitor. Este și asta o dovadă a grijii părintești a societății noastre pentru formarea tinerilor cu pregătire superioară, în același timp, a înaltei încrederi, de care se bucură tinerii din România, cărora li se încredințează lucrări de mare răspundere pentru progresul teh- nico-științific al întregii economii. Numai în acest an vor beneficia de creșterea retribuției aproape 40 la sută din personalul filialei, dintre care aproape 18 la sută — în prima perioadă. Știm că această majorare, cea mai substanțială din cite au fost, este urmare a succeselor obținute de poporul nostru în toate do
In spiritul eticii și echității socialisteIn aceste zile, cind întreaga națiune a aniversat împlinirea a 23 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, ne îndreptăm gîndurile cu sentimente de aleasă recunoștință spre încercatul conducător al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresîndu-i calde mulțumiri pentru permanenta șa grijă față de creșterea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii, al întregului nostru popor. Decretele Consiliului de Stat pentru aplicarea majorării retribuțiilor personalului muncitor și a pensiilor constituie o nouă și elocventă dovadă a acestei statornice preocupări a partidului nostru. Sin- tem conștienți că aceste măsuri au devenit posibile ca urmare a dezvoltării multilaterale, armonioase și echilibrate a tuturor zonelor țării, a modernizării și sporirii vitalității economiei noastre naționale, care in anii de după cel de-al IX-lea Congres al partidului a cunoscut cea mai spectaculoasă dezvoltare, constituind baza materială a creșterii continue a bunăstării oamenilor muncii. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în .cuvintarea rostită la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R, din 23 iulie, numai pe această

teatre
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) ; București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet și 
lumină) — 21
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, la Ex
poflora din parcul Herăstrău) : Ano
timpul florilor (spectacol de muzică 
și poezie) — 14: 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(15 56 78, grădina Boema) : O seară ia 
Boema — 19,30 

pentru limită de virstă și vechime integrală va spori cu 22 la sută, pensia minimă de asigurări sociale de stat pentru pierderea capacității de muncă, gradul II de invaliditate — cu 33 la sută, iar pensia minimă a invalizilor de război, pre-
Pensiile de asigurări sociale de stat 

pentru munca depusă și limită 
de virstă de pînă la 3000 lei lunar

cum și pensia minimă pentru munca depusă și limită de virstă, cu vechime incompletă (dar nu mai puțin de 10 ani in unități de stat)— cu 45,5 la sută.Majorarea pensiilor, la fel ca si a retribuțiilor, se va face în etape— de la 1 august a.c. pînă la 1 martie 1989 — în eșalonarea majorărilor acordîndu-se. de asemenea, prioritate pensiilor mici. Astfel, de la 1 august a.c. se majorează pensiile invalizilor de război în medie 
Angajamentul tinerilor cercetătorimeniile construcției socialiste. în ultimă instanță a modului in care fiecare om al muncii și toți laolaltă și-au făcut și își fac datoria. Iar în aceste succese ne regăsim și noi prin propria activitate. Colectivul nosfru și-a sporit în acești ani contribuția la realizarea unor programe speciale privind dezvoltarea mai puternică a bazei de materii prime, valorificarea superioară a acestora, reducerea consumurilor de combustibil și energie, îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterea productivității muncii. Am încheiat cu rezultate bune activitatea în prima parte a anului. Au fost finalizate noi teme de cercetare, între care elaborarea tehnologiei de fabricare a arzătoarelor ceramice termorezistente pentru aparate de gătit cu gaze, s-au elaborat studii geologice și tehnologice asupra argilelor, nisipurilor, stufului din unele zone ale țării, pentru atragerea în circuitul economic a noi surse de materii prime cu calități îmbunătățite. în același timp, în cadrul colectivelor noastre s-au realizat noi materiale de decorare, cum sînt pigmenții anorganici pentru colorarea maselor plastice, pigmenții pentru furnituri de mobilă, materiale de decorare a vaselor emailate. Printre realizările importante se numără și elaborarea tehnologiei de realizare a unor mase de ceramică tehnică pentru industria constructoare de mașini, a tehnologiei de obținere a elementelor ceramice filtrante pentru apă potabilă- cu caracteristici similare celor din import. S-a desfășurat cu rezultate bune activitatea de valorificare a cercetărilor proprii, atit în unitățile be

bază a fost posibilă asigurarea unor drepturi egale și depline tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, tuturor celor care, prin forța brațelor și a minții, depun eforturi stăruitoare pentru ridicarea țării pe noi culmi de progres și civilizație.îmi desfășor activitatea într-una din cele mai importante unități economice ale județului Covasna — întreprinderea minieră Căpeni, care a încheiat primul semestru al anului cu rezultate remarcabile în muncă, dînd țării peste plan 33 000 tone de cărbune. Prin rezultatele obținute, prin contribuția minerilor din bazinul carbonifer al Baraoltului la asigurarea energiei necesare economiei naționale, întreprinderea se situează pe primul loc pe țară in întrecerea socialistă din industria de extracție a cărbunelui.în formația de lucru de care răspund își desfășoară activitatea numeroși mineri tineri, care, potrivit recentului Decret al Consiliului de Stat pentru aplicarea majorării retribuțiilor personalului muncitor, vor beneficia primii, adică incă de la 1 august anul acesta, de substanțiale majorări ale retribuției. în ceea ce mă privește, potrivit retribuției pe care o am. ca șef de brigadă, voi be
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro- 

mână“ (13 13 00) : Cintă, ciocîrlie — 18 
©Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
la sala Majestic) : Cum se cuceresc 
femeile — 18,30
• Teatrul ,,Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Anotimpurile mînzului — 
10,30

cinema
• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19, 

cu 16,9 la sută. De aceste majorări vor beneficia 17 400 persoane. La data de 1 octombrie 1988 se vor majora pensiile de asigurări sociale de stat pentru munca depusă si limită de virstă în cuantum de pină la 1 500 lei lunar, atit

ale pensionarilor cu vechime integrală, cit și ale celor cu vechime incompletă, precum și ale pensionarilor militari. Tot de la' 1 octombrie 1988 se majorează pensia minimă pentru pierderea capacității de muncă, gradul II de invaliditate. La data de 1 martie 1989 se vor majora pensiile de asigurări sociale de stat pentru munca depusă și limită de virstă în cuantum cuprins între 1 501 și 3 000 lei lunar, atit pentru pensionarii cu vechime 
neficiarilor. cit șl in cadrul filialei, Ia care o contribuție importantă a adus-o tineretul.Știm că în actualul stadiu de dezvoltare -a țării rolul științei,.; este, determinant pentru progresul continuu al întregii societăți, -că intr-un viitor apropiat patria noastră se va înscrie în rîndul țărilor cu un nivel de dezvoltare mediu, ceea ce va însemna o nouă calitate a vieții întregului popor. Așa incit, măsurilor de creștere a retribuțiilor le vom răspunde prin noi realizări, prin creșterea contribuției noastre la accelerarea progresului tehnico- științific, la înnoirea și modernizarea producției în industria 1 sticlei și ceramicii fine. Vom soluționa intr-un timp mai scurt temele de cercetare și vom scurta timpul de a- plioare a lor în producție. Aceasta va fi expresia cea mai fidelă a recunoștinței ce o purtăm tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducătorul stimat al destinelor națiunii noastre, tovarășei Elena Ceaușescu., om de știință de reputație mondială, ilustru militant al partidului și statului nostru, pentru grija permanentă ce o acordă dezvoltării științei și tehnicii în patria noastră, creșterii și perfecționării noastre, a tinerilor, ca buni specialiști, ca cetățeni devotați ai scumpei noastre patrii. România socialistă.

Inq. Șoimuța CR1ȘAN secretarul Comitetului U.T.C, de la filiala Cluj-Napoca a Institutului de cercetări-proiectări tehnologii pentru sticlă și ceramică fină 
neficia de majorarea retribuției în- cepind din data de 1 martie 1989. Consider că aceste măsuri, ca și celelalte prin care se asigură reducerea diferenței dintre retribuția minimă și cea maximă, sint expresia puternică a spiritului eticii și echității socialiste ce domnește in societatea noastră, deplina egalitate în drepturi de care se bucură în România socialistă toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, virstă, sex. Iată de ce, în numele meu și al tuturor ortacilor mei, exprim hotă- rirea de a acționa și in viitor, fără a ne precupeți eforturile, pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, în condiții de inaltă eficiență economică, de reducere, a cheltuielilor materiale și totale, de sporire a productivității muncii.Noile dovezi ale grijii partidului pentru creșterea permanentă a nivelului de trai al celor ce muncesc constituie și pentru noi, minerii din județul Covasna, ca de altfel pentru toți oamenii muncii, un puternic stimulent in întreaga activitate.

SZbCS Francisc șef de brigadă, întreprinderea minieră Căpeni, județul Covasna
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Să-țl vorbesc despre mine : LIRA 
(317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOL
GA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20
• Rezervă la start î STUDIO (59 53 15) 
— 10; 12,15; 14.30; 16,45; 19
• Flăcări pe comori : MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Niște băieți grozavi : DOINA 
(16 35 38) — 17; 19 

integrală, pentru cei cu vechime incompletă. cit și pentru pensionarii militari. De toate aceste majorări vor beneficia peste 97 la sută din totalul pensionarilor, ceea ce dovedește caracterul larg de aplicabilitate a noilor măsuri.în legătură cu cuantumul pensiilor care se ia în calcul si la care se aplică majorarea. Decretul face precizarea că acest cuantum cuprinde. pe lingă pensia de bază, și compensațiile bănești prevăzute în Decretele Consiliului de Stat nr. 46/1982. nr. 240'1982 și nr. 283/1984, compensații care la data noului Decret se includ si în pensiile care au rămas nemodificate. Decretul stabilește, de asemenea, că pensionarii cărora li se majorează pensiile vor beneficia în continuare de drepturile de alocație de stat pentru copii, stabilite in condițiile legii pină la data majorării pensiilor. De asemenea, chiriile pentru locuințe, stabilite potrivit pensiilor nemajorate, rămin nemodificate.Ceea ce merită relevat in mod deosebit este faptul că. prin aplicarea noilor măsuri, pensionarii vor beneficia în acest an de un spor de venituri de 300 milioane lei. iar la nivelul unui an — de venituri suplimentare de circa 2 miliarde lei. Drept urmare, fondul total pentru plata pensiilor se va ridica în anul 1990 la peste 35 miliarde lei. fată de 3.8 miliarde lei in 1965. ceea ce reprezintă o creștere de aproape 9 ori.Faptul că România este în măsură să aloce de la bugetul de stat fonduri suplimentare pentru pensii — in condițiile in care în alte tari, inclusiv în unele dezvoltate, pensionarii se confruntă cu greutăți deosebite atit în privința veniturilor. a puterii lor de cumpărare, a condițiilor de locuit, fiind nevoiti să facă fată inflației galopante, reducerii sau anulării unor programe sociale — dovedește cu putere vigoarea economiei noastre națio-, nale. forța si capacitatea ei de a asigura dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale a societății, sporirea in ritm susținut a venitului național si realizarea, pe aoeas- tă temelie trainică, a unei noi calități a vieții întregului popor.
Din inimă, 

cele mai calde 
mulțumiri

>Mă număr și eu printre oamenii cu tîmplele cărunte care, după ani de muncă, își duc acum liniștit bătrî- nețile, fără grija zilei de azi și a celei de miine. Oameni care _ trăiesc demn, într-o societate dreaptă, al cărei scop fundamental este asigurarea unei existențe demne, a bunăstării tuturor și a fiecăruia în parte. Este limpede ca lumina zilei, iar Decretul Consiliului de Stat pentru aplicarea majorării pensiilor o confirmă în modul cel mai convingător că la noi Îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață ale oamenilor constituie preocuparea de căpătîi a conducerii partidului și statului, in contrast cu ceea ce se intîmplă in țările capitaliste. unde exploatarea oamenilor constituie grija cea dinții a exploatatorilor.Am o virstă înaintată. Am apucat și anii mai grei ai trecutului, cînd o dată ajuns la pensie aveai sentimentul inutilității, al ieșirii din rîndul lumii, cînd, cum îmi mărturiseau bă- trinii de pe vremea aceea. își duceau restul vieții fie pe seama copiilor, dacă îi aveau, fie erau nevoiți să-și chivernisească cu zgircenie puținul ce-1 primeau. Locuiesc într-unul din cartierele mai noi ale Craiovei, Piața Gării, unul dintre cele mai frumoase și bine dotate din municipiu, cartier care s-a înălțat sub ochii mei. Pe locul unor căsuțe de periferie, al unor magazine și magazii insalubre, au a- părut, pe lingă noua gară și autogara, frumoase și confortabile blocuri de locuințe, școli, magazine, o piață agroalimentară, dispensar, unități prestatoare de servicii. Toate acestea sint grupate și apropiate de locuință, nemaifiind nevoiți „să mergem In oraș'* * pentru cumpărături și alte treburi gospodărești. Avind existența asigurată, eu și mulți alți pensionari ne ocupăm de buna gospodărire a cartierului, spre a face frumosul mai frumos.

• în cadrul concursului internațional de atletism de la Verona, contînd pentru „Marele Premiu" al Federației internaționale, sportiva noastră Paula Ivan a avut o comportare remarcabilă, ciștigind proba de 1 500 m cu timpul de 3’58”80/100 — cea mai bună performanță mondială a anului. Pe locurile următoare, la distanță apreciabilă, s-au situat Christine Cahill (Marea Britanie) — 4'05”25/100, Kim Gallagher (S.U.A.) — 4’05”41/100. în cursa feminină de 5 000 m. cîștigată de Angela Tooby (Marea Britanie), in 15’25”53/100, Viorica Ghican (România) a ocupat locul secund, cu timpul de 15’34'*78/100, fiind urmată. Ia rin- dul ei, de Annette Sergent (Franța) — 15’42”05/100.• La Bormio (Italia) s-au încheiat întrecerile din grupele preliminareale Campionatului european de volei pentru junioare. Reprezentativa României a reușit să se califice in turneul, pentru locurile 1—4, alături da formațiile Bulgariei, U.R.S.S. și 

Majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat pentru , munca depusă și limită de virstă, a pensiilor pentru pierderea capacității de muncă și a pensiilor invalizilor de război constituie nu numai o imensă bucurie, ci și un imbold in activitatea pe tărîm obștesc. Cu toții, noi, pensionarii din cartier, apreciem noua majorare a veniturilor noastre ca o dovadă grăitoare a grijii permanente pe care partidul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, o poartă și pensionarilor, tuturor fiilor țării, indiferent de profesie și vîrstă. Pentru acest cel mai frumos dar făcut pensionarilor, aducem din inimă cele mai calde mulțumiri.
Ștefan PETCUȘINpensionar, Craiova

• Program de vacanță : Lolek și Bo- 
lek : PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13
• Cineva în fața ușii : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Omul de pe bulevardul Capucini
lor : EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11.15; 
13.30; 15,45; 18; 20. BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Privighetoarea in oraș : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17; 19
• Șatra: UNION (13 49 04) — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17.45; 20
• Reexaminarea : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 17; 19

Județul Prahova 
a încheiat recoltatul 

griului• într-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetul județean Prahova al P.C.R. raportează că oamenii muncii din agricultura județului au încheiat recoltatul griului de pe intreaga suprafață cultivată.In prezent, se spune în telegramă, se acționează cu toate forțele pentru executarea lucrărilor de eliberare a terenului de resturile vegetale, însă- mînțarea culturilor duble și succesive. realizarea programului de administrare a îngrășămintelor naturale și amendamentelor, de executare a arăturilor de vară, _ scarificare si afinare a solului.Oamenii muncii din agricultura județului Prahova — se arată în încheierea telegramei — vor acționa in continuare cu înaltă răspundere comunistă pentru a îndeplini în mod exemplar sarcinile de plan pe acest an, de creștere a producției vegetale și animale la nivelul stabilit de documentele Conferinței Naționale a partidului.
FĂGĂRAȘ : Noi resurse 

recuperate, introduse 
în circuitul productivIn ultimii ani. oamenii muncii din industria județului Brașov, și cu deosebire cei din unitățile industriei chimice, au depus eforturi stăruitoare atit pentru folosirea cu eficiență superioară a materiilor prime și materialelor, cît și pentru recuperarea și valorificarea în tot mai mare măsură a resurselor materiale refolosibile, rezultate din procesele de producție. înscriindu-se pe linia acestor preocupări. începind de ieri (28 iulie) a fost pusă în funcțiune o nouă instalație de recuperare a bioxidului de carbon rezultat din procesul de fabricare a amoniacului, in cadrul Combinatului chimic Făgăraș, care pină acum era degajat în atmosferă. Bioxidul de carbon recuperat este folosit la fabricarea metanolului în cadrul Combinatului chimic din orașul Victoria. unde ajunge printr-o conductă de aducțiune lungă de circa 30 km. Prin folosirea bioxidului de carbon rezidual în fabricația metanolului se obține un plus de producție da 15 000 tone metanol, pentru care nu se folosește gazul metan. In felul acesta, anual se vor economisi zeci de milioane de metri cubi de gaz metan și o importantă cantitate de energie electrică, resurse care se consumau înainte pentru obținerea în combinat a bioxidului de carbon ca produs finit.Sub aspect constructiv și tehnologic, lucrarea executată are multe din atributele unei lucrări unicat în țara noastră. Ne referim, printre altele. la capacitatea compresorului și a conductelor de aducțiune. O altă caracteristică este înalta ei eficiență. care se concretizează prin recuperarea 'Valorilor investite in numai doi ani. Dar cel mai mare cîștig rămîne cel al plusului de metanol care va fi realizat din materii prime recuperate.

Nicolae MOCANUcorespondentul „Scînteii"
tv

20.00 Telejurnal
20.25 Priorități în economie
20,45 Zidiri pentru istorie (color) • 

Arterele rodniciei pâmîntului
21,00 Cadran mondial (color)
21,15 Serial științific (color) • Univers, 

materie, viață. Emisiune de edu
cație materialist-științifică. Tainele 
oceanului planetar și istoria cu
noașterii lui. Episodul 2.

21,35 Laureați ai Festivalului național 
„Cîntarea României'1 • Cineclubu
ri le — prezență activă în munca 
politico-educativă (color)

21,50 Telejurnal
22,06 închiderea programului.

vremea
institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 29 iulie, ora 20 — 1 august, 
ora 20. In țară : Vremea va fi normal 
de. caldă pentru această perioadă, iar 
cerul va prezenta innorări temporare, 
exceptînd regiunile sudice, unde vre
mea va fi călduroasă, cu cerul varia
bil. Ploi, mai ales averse. însoțite și de 
descăicări electrice, vor cădea pe 
alocuri în jumătatea de nord a țării și, 
izolat, în restul teritoriului. Izolat, în 
zonele deluroase și de munte din nor
dul țării cantitățile de apă pot depăși 
20 de litri pe metrul pătrat în 24 de ore. 
Viatul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări in estul țării și 
la munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 12 și 22 grade, iar cele 
maxime între 23 și 34 grade, izolat mai 
ridicate în sud. In București : Vremea 
va fi călduroasă cu cerul variabil. Con
diții reduse de ploaie la începutul in
tervalului. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 19 și 21 grade, iar cele ma
xime între 29 și 31 grade.

Prezențe românești în competiții internaționale
• La Verona, Paula Ivan — cea mai bună performantă mon
dială a anului la 1 500 m • Voleibalistele iunioare in turneul 

final pentru locurile 1—4 al campionatului european

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn numele meu șl al poporului Republicii Capului Verde, vă rog să primiți cele mai vii .mulțumiri pentru felicitările cordiala transmise cu ocazia sărbătoririi independenței naționale. Profund impresionat, vă adresez dumneavoastră și tuturor compatrioților dumneavoastră urări da fericire »i prosperitate.Cu deosebită considerație.
ARISTIDES PEREIRA

Secretar general al Partidului African 
al Independenței din Capul Verde, 

Președintele Republicii Capului Verde

TELEGRAMĂPrimul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România Constantin Dăscălescu. a primit o telegramă din partea primului-mi- nistru al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Mar
Cronica zileiCu prilejul celei de-a 35-a aniversări a victoriei în războiul pentru eliberarea patriei, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, Zo Iăng Guk, a organizat, joi, la sediul ambasadei, o gală de filme, urmată de cocteil.Au participat tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Exe

Din țările socialiste 
Noi repere urbanistice 

la Bratislava

însemnări
din R. S. Cehoslovacă

Prin bunăvoința inginerului Kamil BeladiS, „bratislăvean din tată-n fiu**,  aflăm date și aspecte din viața de azi a Bratislavei. Cu predilecție, cele care se referă la construcțiile civile. Discuția o purtăm chiar în clădirea unde iși are sediul „Vystavba Hl. Mesta SSR Bratislavy", organizația de inginerie și investiții care asigură construirea locuințelor și edificiilor social-edilitare.Cu 110 000 de locuitori în 1945, azi cu aproape 450 000. Bratislava a cunoscut și cunoaște prefaceri înnoitoare pe multiple planuri. Tpate puse în slujba și spre beneficiul omului. Toate în legătură directă cu aspirațiile noii societăți pe care, cu eforturi și consecvență, o construiesc și popoarele Cehoslovaciei, în cei peste 43 de ani cîți au trecut de la eliberarea țării de sub jugul fascist, numai la Bratislava au fost construite 140 000 de apartamente din fondurile statului și alte 14 000 de apartamente proprietate personală. între noile și modernele cartiere, unele sint „mai vechi**  (precum Ruzinov, Karlova Ves), altele sînt „mai noi“ (precum Dubravka),■ altele sint „foarte noi“. precum Pe- trzalka. Fiecare cumii și mii de apartamente, cu dotările necesare: școli, magazine, spitale, poștă, case de cultură, rețea de canalizări și transporturi, terenuri de sport, zone de verdeață și, în nu puține locuri, cu „ochiuri de apă'*— mici lacuri artificiale, cerință a locuitorilor devenită... specialitate a edililor. Inginerul Beladic insistă cu amănunte asupra cartierului PetrZalka, pe care îl consideră că a schimbat insuși „statutul'*  dunărean al Bratislavei ; de unde pînă acum orașul era așezat lingă Dunăre, pe malul său sting, o dată cu acest nou și foarte modern cartier, Bratislava a devenit un oraș așezat 
pe Dunăre, PetrZalka întinzîndu-se „dincolo",'pe malul drept al bătri- nului fluviu.Aflăm că la baza proiectului de execuție a „cartierului de peste Dunăre" au stat și idei ale unor âr- hitecți români. Construirea lui a pus probleme dintre cele mai diverse. unele foarte dificile. Spre a corespunde menirii sale viitoare, noua zonă — inițial, puțin locuită— trebuia să fie legată organic de centrul istoric al Bratislavei, iar stilul său arhitectonic să păstreze armonia cu pădurea, cu specificul naturii înconjurătoare. Era necesar, în plus, ca schița de sistematizare să cuprindă și un„spațiu de rezervă", pentru amenajările și construcțiile viitorului mai îndepărtat. Varietatea și dificultățile acestor probleme i-au.determinat pe edili să instituie, pentru început, un concurs internațional de arhitectură. Au luat parte 50 de specialiști din mai multe țări, inclusiv din România. N-a existat un „laureat", un „ciștigător". „Ciștigători am fost și sîntem noi, bratislăvenii" — ne spune interlocutorul, adăugind că juriul i-a recompensat pe toți par- ticipanții, le-a adus mulțumiri tuturor. în faza următoare, un colectiv de arhițecti slovaci a intocm.it un proiect în care au inclus elementele și soluțiile cele mai potrivite cuprinse in lucrările prezentate la concurs.Azi, în cel mai mare și mai nou cartier al Bratislavei locuiesc 45 000 de familii. încă 14 000 se vor muta pe parcursul următorilor ani. constructorii căutind să mențină sus ștacheta calității, chiar dacă, așa

ACTMAILIITATEA SPORTIIVĂ

Italiei. în ziua a 5-a a competiției, tinerele jucătoare românce au învins cu scorul de 3—1 (15—1, 13—15,15—11, 15—1) selecționata R.F. Germania. ocupînd locul secund în grupa I, cu 8 puncte, după Bulgaria (10 puncte), dar Înaintea R.D. Germane, Poloniei, R.F. Germania și Greciei.• în ziua a doua a turneului internațional feminin de handbal de la Kaunas (R.S.S. Lituaniană), selecționata României a obținut o nouă victorie. intrecind cu scorul de 27—23 (16—10) formația R.S.F.S, Ruse.• în orașul canadian Sudbury a început cea de-a doua ediție a Campionatelor mondiale de atletism pentru juniori, competiție ce reunește circa 1 200 de sportivi și sportive din 132 de țări, între care și România.• în runda a 4-a a. campionatului mondial de șah pentru juniori (11), ce se desfășoară la Timișoara, s-au înregistrat printre altele următoarei# rezultate : fete : Edith 

garet Thatcher, prin care mulțumește pentru mesajul de compasiune adresat în legătură cu tragicul accident de pe platforma petrolieră din Marea Nordului.
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- prim-ministru al guvernului, membri ai Conducerii unor ministere și ai Asociației de prietenie româno— coreene, reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, generali și ofițeri superiori, ziariști. (Agerpres) 

cum și-au propus de altfel, locuințele vor fi gata înainte de termenul planificat. Menționăm că in relația constructor-locatar apare aici un element original. Ni se spune că, o dată cu cheile noilor apartamente. locatarii primesc, în broșură, instrucțiuni și informații detaliate referitoare la folosirea corectă a instalațiilor din apartament (chiar și sfaturi minimale pentru efectuarea unor eventuale reparații), precum și Ia modul cum pot ajunge din noul lor cartier in cele mai importante puncte ale Bratislavei ; edificii publice, instituții și întreprinderi, lăcașuri de învățămint și cultură, gară, port și aeroport, mari stadioane și săli de sport etc.Panorama Bratislavei apare vizibilă din mai multe puncte ale acestui străvechi port la Dunăre. Cea mai cuprinzătoare se înfățișează cind este privită de pe Muntele Cetate. Unii preferă panorama de la înălțimea turnurilor „Kamzik**  sau ,.Banska Bystrica". Și clădirea Centrului de presă (25 de etaje, cea mai înaltă din Bratislava) oferă o astfel de posibilitate. Gazda noastră ne recomandă o soluție de circumstanță : panorama Bratislavei, poate mai puțin edificatoare. 1 <țe la balcoanele etajului 11 al clădirii în care ne aflăm. Distingem, intre altele, silueta impunătoarelor palate ale televiziunii și radiodifuziunii. masivii piloni ai noului port fluvial, clădirea hotelului „Forum" (construit cu participare internațională). uriașele „arcuri de cerc" ale Podului „La Franconi**,  cel de-al treilea ce va traversa aici, la Bratislava, malurile bătrînului Danubiu.La Bratislava impresionează ți tinerețea locuitorilor orașului. în întilnirea cotidiană cu metropola slovacă apare evident faptul că tinerii dețin majoritatea. Nu-i doar o impresie de turist. Există confirmarea în înseși statisticile oficiale. Bratislava are privilegiul de a fi, în Cehoslovacia, localitatea cu cea mai mică medie de virstă a locuitorilor săi. Așa se face că există numeroase creșe și grădinițe (cu- prinzind peste 80 la sută din numărul copiilor de această virstă), școli elementare, profesionale și secundare. Rețeaua invățămîntului cuprinde, de asemenea, cinci școli superioare cu un efectiv de peste 45 000 tineri și tinere, adică mai mult de jumătate dintre studenții întregii Republici Socialiste Slovace.In ciuda vîrstei sale, Bratislava trăiește azi o a doua tinerețe. Iar planurile sale de viitor, avind ca suport munca locuitorilor, entuziasmul și tinerețea acestora, arată că perspectivele „Frumoasei de pe Dunăre" — denumire de alint turistic pentru Bratislava — sint țintite spre o continuă înflorire,Reintîlnirea cu Bratislava oferă, totodată, ocazia de a constata că popoarelor noastre le este comună preocuparea pentru progres, că nutresc aceleași sentimente de conlucrare, de prietenie. în acest sens, mi s-au părut semnificative cele spuse, spontan și cu plăcere, de ing. Kamil Beladic, în încheierea discuției noastre : „V-am ruga să transmiteți, prin însemnările ce le veți publica in ziar, că Bratislava, bratislăvenii sînt bucuroși oricînd să primească vizita prietenilor din România".
Ion DUM1TRIU

Karger (Austria) — Ruxandra Ig- nătescu (România) 0—1 ; Estrella Molina (Spania) — Alina Adamescu (România) 1—0 ; băieți : Manolache (România) — Aarland (Norvegia) 1—0; Ceteraș (România) — Petrone (Italia) 1—0.Rezultate înregistrate în turneele pentru copii : grupa pină la 10 ani : fete : Irina Pușcariu (România) — Mira Rosenberg (Israel) 1—0; Monika Bobrowska (Polonia) — Maria Santori (Porto Rico) 1—0; Haynal Bessenyei (România) — Corina Pieptăn (România) 0—1 ; băieți : Farhan (Bangladesh) — Nemeth (România)- 0—1 : Munteanu (România) — Al- shmili (Siria) 1—0 ; Houska (Anglia) — Zainea (România) 1—0 ; grupa pină Ia 12 ani : băieți : SChwartzman (România) — Griinberg (România) 1—0 : Hansrath (R.F. Germania) — Porubin (România) remiză ; grupa pînă la 14 ani : fete : Ducșoara Sasu (România) — Martha Garcia (Co
lumbia) 1—0 ; Silvia Real (Spania) — Ioana Morariu (România) 0—1 ; Antonela Stefanov (Bulgaria) — Eleonora Balint (România) 1—0 ; băieți : Nuțiu (România) — Sofronie (România) 0—1 ; Istrătescu (România) — Fabysch (Belgia )1—0.

intocm.it


ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR 
- PROBLEMA CENTRALĂ A OMENIRII

Pentru eliminarea armelor nucleare și chimiceBONN 28 (Agerpres). — Adunarea „Forumului de la Hamburg", ce cuprinde o serie de organizații antirăzboinice vest-germane, s-a întrunit In orașul cu acest nume din nordul R.F.G. Participanții la adunare au cerut eliminarea imediată de pe teritoriul vest-german a armamentelor nucleare si chimice, realizarea unor pași concreti pe calea reducerii arsenalelor de armamente conventionale. în locul creșterii forței armate sînt necesare măsuri de dezarmare si ajutorare economică și financiară a țărilor ..lumii a treia". în locul creării unor ..forte vest-euro- pene“ se impune demilitarizarea continentului — se spune intr-un apel adresat de participanții la forum
„Trebuie consolidată încrederea și cooperarea 

în Europa !“ROMA 28 (Agerpres). — Secretarul general al Partidului Socialist Italian. Bettino Craxi. a exprimat — Intr-un interviu — speranța că, fr» viitor, in Italia vor exista condiții pentru o mai puternică unitate 
a forțelor de stingă — transmite

Este necesar să se treacă la reducerea 
forțelor armate și armamentelor convenționaleVIENA 28 (Agerpres). — Consiliul austriac al partizanilor păcii a protestat împotriva hotărîrii N.A.T.O. de a transfera 72 de avioane „F-16" din Spania în sudul Italiei. Declarația Consiliului austriac al partizanilor păcii consemnează că asemenea acțiuni ale N.A.T.O. provoacă o vie

In favoarea continuării „căii dialogului” 

în America CentralăSAN SALVADOR 28 (Agerpres). — Toate progresele înregistrate în •oluționarea situației din America Centrală se datorează procesului de pace și nu războiului, a declarat președintele Republicii Costa Rica, Oscar Arias. în urma convorbirilor purtate la San Salvador — unde a întreprins o scurtă vizită — cu șeful statului salvadorian. Jose Napoleon Duarte. Subliniind necesitatea continuării „căii dialogului" în reglementarea crizei centroamericane, președintele Arias s-a pronunțat pentru organizarea imediată a reuniunii la nivel înalt a țărilor centroamericane.MANAGUA 28 (Agerpres). — Președintele Republicii Nicaragua. Daniel Ortega Saavedra, a lansat un
Demonstrații înSEUL 28 (Agerpres). — După mitingul care a avut loc în centrul capitalei sud-coreene. peste 1 000 de gtudenti sud-coreeni au organizat un marș pe străzile orașului Seul. Ei au adoptat o rezoluție in care se cere ca acordul de armistițiu în problema coreeană să fie înlocuit printr-un tratat de pace și ca viitoarele Jocuri Olimpice să fie găzduite în cele două părți ale Coreei. Politia a intervenit, blocînd drumul demonstranților care

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE

political Affairs
Calvarul celor lipsiți 

de adăpost an
Presa occidentală continuă să dezvăluie noi date și fapte despre situația dramatică a persoanelor lipsite de adăpost chiar în țări din cele mai avansate economic, inclusiv cele care încearcă să se erijeze in „campioni ai drepturilor omului”.In „Scinteia” din 14 iulie au fost publicate largi extrase dintr-un articol apărut în revista americană „U.S. NEWS AND WORLD REPORT despre calvarul celor lipsiți de adăpost din S.U.A. Pe aceeași temă a publicat un studiu și revista newyorkeză „POLITICAL AFFAIRS”, din care reproducem :

Dreptul la locuință - 
„un vis iluzoriu pentru 

milioane de oameni”Pentru milioane de americani — scrie „Political Affairs" — iarna care a trecut a fost mai mult decît o iarnă a nefericirilor.Ca orice căpitan de navă, care își pregătește permanent echipajul pentru o eventuală furtună, așa ar trebui să procedeze și administrația țării, respectiv să ia toate măsurile ca iarna care vine să nu găsească în Statele Unite nici o ființă umană trăind pe stradă. Dar lucrurile nu stau astfel.Din toate calculele făcute rezultă că în iarna trecută au existat cu 25 la Sută mai multi oameni lipsiți de adăpost decit cu un an înainte, dar administrația nu a făcut și nu face nimic ca să asigure tuturor cetățenilor o locuință — unul din cele mai elementare drepturi ale omului. A- sigurarea unui astfel de drept a devenit un vis iluzoriu pentru milioane de oameni. Pentagonul, care cheltuiește pentru înarmare sute de miliarde de dolari, a rămas surd la apelurile de a pune la dispoziția celor fără adăpost unele spatii ce-i aparțin, dar care sint folosite puțin sau nu sint folosite deloc.Dacă tendințele actuale se vor prelungi — arată „Political Affairs" — în anul 2003 în S.U.A. vor fi lip

tuturor forțelor iubitoare de pace din R.F.G.La Bonn a fost difuzat un apel- al organizației „Inițiativa de la Krefeld". care reunește in rîndurile sale partizani ai păcii de diferite orientări si convingeri politice. Documentul subliniază că solutionarea pro- blemelor-cheie ale vieții Internationale depinde de Înlocuirea cursei înarmărilor cu dezarmarea si lansează. totodată, chemarea către forțele iubitoare de pace din R.F.G. de a participa in perioada 22—23 octombrie Ia cel de-al 7-lea forum al „Inițiativei de la Krefeld", care se va desfășura sub genericul ..Să valorificăm șansele dezarmării".
agenția. A.N.S.A. ..Refer.indu-se la problemele păcii și securității, Bettino Craxi s-a pronunțat împotriva oricărei politici de forță și amenințare cu forța si a subliniat că trebuie consolidată încrederea și cooperarea în Europa.
Îngrijorare opiniei publice din Europa, care apreciază că transferarea avioanelor este de natură să aibă un impact negativ asupra eforturilor întreprinse în perioada actuală în direcția reducerii forțelor armate și armamentelor convenționale în Europa.

apel șefilor de stat din America Centrală in vederea ratificării acordurilor de pace „Esquipolas 11“ la 7 august, cu prilejul împlinirii unui an de la semnarea acestor documente. relatează agenția Prensa Latina, într-un mesaj adresat președintelui Republicii Costa Rica. Oscar Arias, autorul propunerii care a stat la baza tratatului „Esquipolas II". Daniel Ortega își exprimă speranța că ceilalți șefi de stat din regiune „vor ratifica voința politică de pace cu care au subscris la acordurile din Guatemala". în acest sens, președintele nicaraguan a propus o acțiune comună pentru a . reactiva , Comisia internațională de verificare și. control (C I.V.S.). împuternicită cu urmărirea aplicării în practică a prevederilor tratatului.
Coreea de Sudcereau retragerea forțelor americane din Coreea de Sud.Poliția sud-coreeană continuă să dețină peste 100 de muncitori feroviari reținuți pentru că au luat parte la o mișcare revendicativă. Inițial, politia arestase peste 1400 feroviari participant! la grevă, organizată în sprijinul revendicărilor privind îmbunătățirea condițiilor de viată și muncă.

siți de adăpost tot atîțla locuitori citi sînt acum in total în New York, Chicago, San Francisco, Dallas, Washington, Atlanta și Philadelphia. In conformitate cu acest studiu, pregătit de „Neighborhood Reinvestment Corporation" — în următorii 17 ani numărul oamenilor care vor ocupa locuințe cu chirie modestă (acum de 325 de dolari pe lună) va scădea de la 12,9 la 9,4 milioane. Restul vor rămîne, probabil, pe drumuri. In ceea ce privește subsidiile federale pentru locuințe, acestea s-au redus de la 32 miliarde dolari in 1981, la 9,5 miliarde in 1986.
Cine sînt 

„oamenii străzilor” ?Recent. Departamentul locuințelor și dezvoltării urbane din S.U.Â. a solicitat cercetătorilor de la Universitatea Harvard să întreprindă o anchetă privind situația persoanelor fără locuință din Statele Unite. Concluzia studiului a fost că numărul a- cestora ar fi de numai 350 000. Dar, arată studiul, in afară de aceștia e- xistă un număr mult mai mare da persoane care nu au un adăpost. De exemplu, la New York sînt 100 000 familii, cu 200 000 copii, care în fiecare noapte dorm pe unde apucă — pe la cunoștințe, prieteni. „New York Times" îi denumește pe aceștia „oamenii străzilor", oameni care nu au

CONVORBIRI ALE SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U.
cu privire la reglementarea conflictului iraniano-irakianNAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Jăvier Perez. de . Cuellar, a , avut, miercuri seară, o a doua întrevedere cu Aii Akbaf Velayati, ministrul de externe al Iranului. El a declarat că, în cadrul convorbirilor, a fost examinată reacția părții iraniene referitoare la propunerile avansate pentru aplicarea Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate cu privire la reglementarea conflictului iraniano- jrakian. Secretarul general al O.N.U. a arătat că, după reîntoarcerea ex- perților militari ai O.N.U.. trimiși în Iran și Irak, șl consultările cu aceștia, va fi stabilită data încetării focului între părțile beligerante. Potrivit termenilor. Rezoluției 598 — a arătat Javier Perez de Cuellar — o hotărîre în acest sens poate fl luată fără consultări cu cele două părți implicate în conflictul din Golf.Pe de altă parte, Perez de Cuellar a. făcut cunoscut că va relua consultările cu reprezentanții Iranului și Irakului, în cursul zilei de vineri, urmînd să examineze, între timp, reacțiile părților la propunerile avansate de O.N.U. în direcția aplicării Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate.

Conferință internațională consacrată instaurării
păcii și securitățiiDAR ES SALAAM 28 (Agerpres). — La Arusha, în Tanzania, continuă lucrările conferinței internaționale consacrate instaurării păcii și securității în Africa australă, la care iau parte reprezentanți din numeroase țări, precum și ai organizațiilor de luptă împotriva apartheidului și reprezentanți ai mișcărilor de eliberare națională.In războiul pe care îl poartă împotriva statelor africane independente. Angola și Mozambic, autoritățile de la Pretoria au cheltuit, în ultimii 13 ani, aproximativ 30 miliarde de dolari — a arătat, în cuvintul său la conferință, Colin Darch, reprezentant al Centrului de documentare și cercetări sud-africane de la Harare. Statele africane din „prima linie" — Angola, Botswana, Mozambic, Tan-

„RHEINISCHE ARZTEBLATT"

„în deceniul următor— 50000 medici șomeri
în R.Sub titlul de mai sus, agenția vest-germană de presă D.P.A. transmite următoarea relatare :„Se apreciază că, la mijlocul deceniului următor, numărul medicilor șomeri va crește pină la 50 000. Pină prin 1995, șomajul printre tnedid ar putea sdj crească «su- praproporțional», se arată in recenta ediție a publicației „Rhei- nische Arzteblatt”, care apare la Dusseldorf. Datele rezultă dintr-o anchetă întreprinsă de Camera federală a medicilor, cu sediul la Koln.

Concedieri tn masă înPARIS 28 (Agerpres). — Măsurile la care a recurs patronatul mifielor din' sudul Franței în vederea promovării politicii de „e- conomii drastice" — echivalînd cu concedieri în masă — au stîrnit protestul minerilor, care se află de 

un adăpost permanent. De fapt, numărul celor lipsiți de locuință în S.U.A. se ridică la 3 milioane, poate chiar la 5 milioane ; din aceștia, cam o treime sînt copii.Cine sînt cei fără adăpost ? — se întreabă revista, precizînd : El fac parte din milioanele de oameni săraci din Statele Unite, care se deosebesc de ceilalți săraci prin faptul că nu au o locuință. Ei sînt cei rămași fără, lucru sau cei con- cediați care nu primesc nici un fel de ajutor ; sint cei care, dispunînd de un salariu minim, nu-și pot permite să închirieze o locuință sau care se află pe lista de așteptare de peste zece ani pentru o locuință publică cu chirie redusă ; sînt cei ve- niți din alte țări să se stabilească in S.U.A., dind crezare falselor promisiuni ; sint foști fermieri care și-au pierdut pămînturile ; sînt foști veterani, care au participat la războaie pe care le-au crezut drepte.Potrivit ziarului „Christian Science Monitor", în comitatul Los Angeles. Intre 35 000 și 50 000 de persoane dorm pe străzile orașului ; dintre a- ceștia circa 50 la sută sint veterani, cei mai mulți din războiul din Vietnam ; situația nu este specifică doar orașului Los Angeles — la nivelul întregii țări in rindul celor fără locuință 40 la sută fiind veterani.'Statisticile oferite de „House Select Committee on Hunger" arată că intre persoanele lipsite de a- dăpost 15—20 la sută sint femei ; 40—50 la sută sint cei ce fac parte din rindul minorităților etnice; 20—30 la sută cei cu familii. în timp ce administrația încearcă să acrediteze ideea că cei fără locuință sint persoane handicapate, cu probleme mentale, raportul menționat relevă că „cei fără locuință fac parte din acele grupuri de persoane care sînt lovite de sărăcie și șomaj".Creșterea numărului familiilor cu eopii care nu au adăpost Îngrijo

Secretarul general al O.N.U. s-a lntilnit cu vicepremierul și ministrul de externe al Irakului, Tariq Aziz, care se află la New York pentru consultări vizînd aplicarea Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate pentru solutionarea conflictului din Golf. După întrevedere, la sediul Națiunilor Unite au început convorbirile între secretarul general al O.N.U. și delegația irakiană, în cadrul cărora âu fost examițiate toate aspectele legate de aplicarea prevederilor Rezoluției 598.După întrevederile avute cu reprezentanții Iranului și Irakului, secretarul general al O.N.U. a arătat că cele două părți sînt interesate în a se pune capăt conflictului din zonă. El și-a exprimat, totodată, speranța că părțile vor înțelege că solutionarea conflictului poate fi realizată numai pe bază de compromis și nu pe cererile formulate de o parte sau de alta.Vicepremierul și ministrul irakian de externe a avut, de asemenea, o întrevedere cu președintele pe luna în curs al Consiliului de Securitate, care a exprimat părerea membrilor acestui organism că este necesar ca părțile implicate în conflict să manifeste maximum de reținere, in vederea încetării conflictului.
în Africa australăzania, Zambia și Zimbabwe — a arătat Colin Darch — au fost nevoite să aloce, începînd din 1980, circa 7,5 miliarde de dolari pentru a face față atacurilor teroriste ale elementelor contrarevoluționare a căror activitate este susținută și finanțată de regimul minoritar rasist de la Pretoria. Datele prezentate de reprezentantul Centrului de documentare și cercetări sud-africane de la Harare nu includ pierderile de vieți in rîndurile populației, daunele provocate economiilor naționale, pierderile provocate populației, nu reflectă implicațiile dislocării unui mare număr de persoane și consecințele creșterii numărului de refugiați, ale consecințelor malnutri- ției, care a luat proporții amenințătoare în regiune — relevă agențiile de presă.

F.G.“Datorită șomajului, -stadiului de așteptare- sau altor ocupații care nu au nici o legătură cu profesiunea, în prezent, 17 la sută dintre medicii bărbați și 30 la sută dintre doctorițe nu își exercită activitatea de medic. Potrivit datelor Camerei federale din Koln, medicii șomeri sînt, în majoritatea cazurilor, in vîrstă de sub 40 de ani".După datele aceleiași instituții profesionale, în prezent, în R.F.G. există circa 12 000 de medici în căutarea unui loc de muncă.
minele din sudul Franțeipeste trei luni în grevă, cerînd noi locuri de muncă. Minerii greviști au ocupat joi sediul primăriei din Marsilia pentru a atrage atenția opiniei publice asupra crizei în oare se află industria extractivă.

rează cefl mai mult. De exemplu, la New York, familiile cu copii reprezintă 76 la sută din numărul celor fără locuință, la Philadelphia. Trenton și Yonkers procentajul este ds 50 la sută, iar Ia Boston — ele reprezintă două treimi.Lipsa de locuință se coroborează cu foametea ; foametea — cu înrăutățirea sănătății. Mortalitatea infantilă este oea mai ridicată în rindul celor fără adăpost,
O „soluție” 

într-adevăr... 
otrăvitoareîn continuare, revista „Politica! Affairs" arată ca s-au încercat unele „soluții". In acest context, se menționează că la Washington, consiliul orășenesc a adoptat cu o mare majoritate de voturi „inițiativa 17“. denumită „dreptul la adăpost". Numai că — scrie „Political Affairs" — primarul Manion Barry, in ciuda faptului că in capitală numărul celor lipsiți de adăpost este de 10 000— 15 000. a făcut tot ce i-a stat in putință pentru anularea hotărîrii. 

Pe o stradă din Washington : una din numeroasele persoane lipsite de adăpost și-a găsit refugiu în intrîndul de la un birou pentru impozite pe venit O cruntă ironie a soartei, pentru că persoana respectivă nu are, firește, , venituri impozabile...

Festivitățile prilejuite de aniversarea Zilei insurecției naționale cubanezeHAVANA 28 (Agerpres). — La Santiago de Cuba au avut loc festivitățile centrale prilejuite de cea de-a 35-a aniversare a Zilei insurecției naționale cubaneze. Partidul Comunist Român a fost reprezentat de tovarășul Ion Sîrbu, membru al C.C. al P.C.R.
Povara datoriei externe 

asupra statelor 
latino-americane 

și caraibieneCARACAS 28 (Agerpres). — Pri- mul-ministru din Barbados, Erskine Sandiford, a evidențiat rolul Sistemului Economic Latino-American (S.E.L.A.) ca organism de promovare a cooperării intre țările in curs de dezvoltare din regiune. , Intr-o alocuțiune rostită la sediul din Caracas al S.E.L.A., unde a efectuat o vizită, el a afirmat, totodată, că solutionarea problemelor economice este esențială pentru menținerea și consolidarea democrației in America Latină. Alături de povara tot mai grea a datoriei externe, statele latino-americane și caraibiene se confruntă cu dificultățile generate de scăderea prețurilor Ia materiile prime, de schimburile comerciale inechitabile și accentuarea protecționismului țărilor puternic industrializate, a arătat E. Sandiford.
Marea Britanie se opune 

acțiunilor de integrare 
mai amplă a C.E.E.LONDRA 28 (Agerpres). — Primul- ministru al Marii Britanii, Margareth Thatcher, a reafirmat refuzul guvernului său față de orice acțiune de integrare mai amplă a Comunității Economice Europene în direcția realizării unei uniuni politice sau valutare. Intr-un interviu acordat B.B.C., citat de agenția D.P.A., șeful guvernului britanic a relevat că „în nici o împrejurare" nu va permite ca majoritatea deciziilor în problemele sociale și economice să fie luate la nivelul Pieței comune. Ea și-a exprimat îndoiala că alte guverne vest- europene ar fi in mai mare măsură dispuse să cedeze suveranitatea națională organelor C.E.E. „Nu este posibil să avem Statele Unite ale Europei. Dimpotrivă, este posibil ca țările C.E.E. să coopereze mai strîns în domenii în care pot obține rezultate mai bune aflîndu-se alături", a spus M. Thatcher.

Se extinde cooperarea 

între țările africane 
riverane Oceanului AtlanticRABAT 28 (Agerpres). — O conferință la nivel ministerial a țărilor africane riverane Oceanului Atlantic în problemele cooperării în domeniul pescuitului se va desfășura la 13—14 octombrie, in Maroc, au declarat surse oficiale ale țării-gazdă. Participanții la reuniune își propun să formuleze o strategie a cooperării țărilor africane în materie de pescuit și resurse piscicole în cadrul programelor de dezvoltare națională.

Preocupări economico-sociale în țări 
în curs de dezvoltareCIUDAD DE MEXICO 28 (Agerpres). — Intr-un discurs pronunțat la o întîlnire cu oonducerea Băncii naționale de comerț exterior, președintele Mexicului, Miguel de la Madrid, s-a pronunțat pentru diversificarea geografică a schimburilor comerciale și a cooperării economice externe mexicane. El a precizat că una din prioritățile guvernului in actuala etapă de dezvoltare a țării o constituie ridicarea pe o treaptă superioară a comerțului exterior mexican și, tn această ordine de idei, a subliniat necesitatea de a se proceda la lărgirea ariei geografice a schimburilor comerciale și a cooperării economice externe. Președintele Miguel de la Madrid a calificat drept un inconvenient faptul că aproximativ 65 la sută din comerțul exterior mexican se realizează cu S.U.A. „Trebuie să punem baze mai solide pentru dezvoltarea economică a tării în condițiile respectării echității și dreptății sociale", a spus el.ACCRA 28 (Agerpres). — Un vast program de electrificare a zonelor din nordul Ghanei a fost adoptat de autoritățile de la Accra. Programul, de o anvergură neobișnuită, a fost apreciat de specialiști drept cel mai cuprinzător în acest domeniu adoptat in Africa. După cum se așteaptă, lucrările vor fi finalizate in anul 1990. Proiectul prevede, printre altele. extinderea considerabilă a rețelelor de înaltă tensiune, construi

RECVIEM PENTRU MARTIRII
„CEASULUI AL 12-LEA..."

...La etajul 38 al clădirii de alu
miniu și sticlă, cu o inconfundabilă 
geometrie, de pe East River, unde 
se află sediul O.N.U., de citevazile 
se înregistrează o animație puțin 
obișnuită. Reporterii de televiziune, 
fotoreporterii asaltează in valuri 
culoarele ce duc spre biroul secre
tarului general al Națiunilor Unite 
pentru a înregistra pe peliculă mo
mente dătătoare de speranță : in- 
tîlnirile succesive cu miniștrii afa
cerilor externe ai Iranului și Ira
kului, in vederea unui armistițiu 
pentru încetarea generală a focu
lui in zona Golfului. Faptul că 
Rezoluția 598 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U., care pre
vede încetarea imediată a ostilită
ților militare și soluționarea con
flictului din zona Golfului pe cale 
pașnică, prin negocieri, este acum 
acceptată de ambele țări a făcut să 
apară o primă străfulgerare de lu
mină la „capătul tunelului". Tu
nelul întunecos, ce- părea fără de 
sfirșit, al războiului. Un război 
singeros, în urma căruia au rămas 
pe cimpurile de luptă, printre rui
nele orașelor și satelor irakiene și 
iraniene, peste un milion de vic
time.

Corespunzător se desfășoară ac
tivități intense și in țările respec
tive, echipe de experți lucrează la 
pregătirea documentelor de armis
tițiu.

Și totuși...
...Jerbe de lumini se încrucișea

ză și deasupra apelor Golfului, 
peste nisipurile de jar de o parte 
și de alta a liniei de front. Nu este 
insă vorba de salve de artificii, in 
semn de salut pentru apropierea 
ceasului păcii. Dimpotrivă, sint 
salve de obuze sau străfulgerări de 
rachete aducătoare de moarte. Da, 
glasul armelor n-a amuțit incă. Co
municatele oficiale relatează despre 
vaste operațiuni militare, angajind, 
practic, toate tipurile de mijloace

LA GENEVA s-a încheiat joi a noua rundă a consultărilor sovieto- I americane în problema interzicerii armei chimice. In cadrul acestei runde au fost analizate problemele nerezolvate legate de viitoarea [convenție cu privire la interzicerea cuprinzătoare și lichidarea armei chimice. Consultările vor continua.RAPORT. Intr-un raport dat pu- I blicității la Națiunile Unite, secretarul general al O.N.U., Javier Pe- Irez de Cuellar, a recomandat Consiliului de Securitate prelungirea cu încă șase luni — pină la | 31 ianuarie 1989 — a mandatului Forței interimare a O.N.U. in Liban (UNIFIL).UN GRUP DE EXPERȚI SOVIE-I TICI — anunță Ministerul Apărării al Olandei — a sosit in această Ițară pentru a efectua inspecțiile la baza americană de la Woens- drecht, în cadrul căreia sint am- I plasate rachete de tipul „Cruise".Inspecția se desfășoară in conformitate cu prevederile Tratatului Isovieto-american cu privire la eliminarea rachetelor nucleare cu rază medie și mai scurtă de acțiune.MANEVRE MILITARE. La Co-• penhaga s-a anunțat că în perioada 22 august — 23 septembrie pe I teritoriul Danemarcei vor avea loc I manevre militare comune, la care vor lua parte contingente daneze, (britanice și vest-germane cu un efectiv total de peste 17 000 de soldați. In conformitate cu hotărîrile I Conferinței de la Stockholm, la manevre au fost invitați 35 de observatori militari de peste hotare, inclusiv 12 din țările participante Ila Tratatul de la Varșovia — a anunțat Statul Major Danez.■ INCENDIU. Locuința din ghetoul I sud-african Soweto a lui Winnie • Mandela a fost complet distrusă de un incendiu provocat de persoane I rămase necunoscute șl care au pro

rea unui sistem de coborire a curentului, astfel incit să se evite costisitoarele stații de transformare, iar beneficiarii să aibă la dispoziția o sursă sigură de curent electric. Pentru prima dată în istoria țării, curentul electric va pătrunde și in localitățile mici sau izolate.NEW DELHI 28 (Agerpres). — Importante rezerve de tungsten au fost descoperite de geologii indieni în statul Uttar Pradesh, din nordul țării. Zăcămîntul, considerat ■ fi cel mai mare din India, conține, conform primelor evaluări, circa 10 milioane tone de minereu cu o valoare de 30 miliarde rupii. Depozite da tungsten au fost localizate, de asemenea, tn statele Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra și Rajas- tan.KAMPALA 28 (Agerpres). — Guvernul ugandez a lansat o campanie națională în vederea eradicării analfabetismului, flagel care, conform datelor oficiale, afectează peste jumătate din cei 16 milioane de locuitori ai țării. După cum a declarat ministrul ugandez al culturii, Amanya Mushega, în vederea atingerii a- cestui obiectiv se contează pe sprijinul UNESCO și experiența unor țări vecine, cum ar fi Tanzania. Amanya Mushega a relevat, totodată. dificultatea acestui proces, ținînd cont că în țară există 50 de triburi și, alături de engleză ca limbă oficială, se vorbesc alte 10 graiuri locale.

de luptă. Operațiuni ample de in
fanterie, tiruri nesfirșite de artile
rie, sute de raiduri aeriene pe zi, 
ciocniri navale, bombardamente asu
pra unor obiective economice — 
toate soldate cu nenumărate victi
me. Iată, un ultim comunicat mi
litar anunța, de o singură parte, 
peste o mie de morți. Peste o mie 
de morți de la răsăritul pină la 
apusul soarelui.

„La război, ca la război" — sună 
absurd și tragic zicala. Și, totuși, 
cele mai absurde, cele mai dure
roase și mai tragice sint acele pier
deri de vieți omenești din „ceasul 
al 12-lea“, cele din ultimele mo
mente ale conflictului, dinaintea în
cetării focului. Cite speranțe și 
cite proiecte spulberate pentru o 
infimă fracțiune de timp, pentru 
citeva file de calendar...

Din punct de vedere strict militar, asemenea operațiuni de ultim 
moment sint prezentate ca făcind 
parte din „regulile jocului".

Din punct de vederi uman, ele 
sînt insă de un zguduitor tragism. 
Pentru ci este' vorba de victimele Și distrugerile „cele mai evitabile", 
de pierderile cele mai inutile, întru- 
cit ele se produc in condiții cind 
ideea păcii a ajuns să prevaleze...

...Privirile oamenilor de bună 
credință de pretutindeni, privirile 
prietenilor sinceri ai ambelor po
poare sint îndreptate in aceste zile 
spre sediul Națiunilor Unite, cu 
speranța că se va trece neintirziat 
la negocieri și că, din moment ce, 
in sfirșit, s-a făcut auzit glasul 
rațiunii, se va face astfel ca gla
sul tunurilor să amuțească. Total și 
definitiv, incetind tragica vărsare 
de singe.

Cu speranța că vor fi salvate vic
timele „ceasului al 12-lea“, că pe 
cimpurile de luptă din zona Gol
fului va suna ceasul păcii.

D. ȚINU

fitat de absenta de acasă a militan- i tei de culoare antiapartheid. Actul I constituie o nouă încercare a regi- 1 mului rasist de la Pretoria de a intimida și reprima prin orice mijloace mișcarea populației majorita- I re de culoare din R.S.A. împotriva politicii de segregație rasială, fapt i confirmat și de sosirea cu mare în- | tirziere a pompierilor, precum și de ineficienta cercetărilor intreprin- ■ se de politie. Militantă de frunte a j mișcării, Winnie Mandela este soția * lui Nelson Mandela, membru al conducerii Congresului National I African (A.N.C.), condamnat de I autoritățile sud-africane la închisoare pe viață pentru activitatea i sa antiapartheid.

deoarece consideră că ar fi „prea costisitoare". „Originală" — după părerea publicației menționate — a fost măsura adoptată de secretarul de stat Shultz, care, pur și simplu, „a dat ordin să îndepărteze cu forța 
pe cei lipsiți de locuință care își 
găseau adăpost pe lingă zidurile De
partamentului de Stat".în 1987, continuă „Political Affairs" — cînd O.N.U. a realizat un film documentar consacrat Anului international al persoanelor lipsite de adăpost, administrația S.U.A. a obiectat împotriva acestui film ce arăta realitățile dramatice in care trăiesc, în zilele noastre, milioane de oameni, motivînd poziția sa prin faptul că filmul ar... „viola drepturile indivizilor", prezentindu-i în situația disperată în care se găsesc.„Remediul" cel mai drastic pentru „soluționarea" unor asemenea probleme cum ar fi sărăcia și foametea — arată revista — aparține însă unui consilier municipal din Fort Lauderdale : el a propus „să 
se pună otravă in lăzile de gunoi 
pentru a-i împiedica astfel pe cei 
fără adăpost să mai scormonească 
pentru hrană".

O GREVA GENERALĂ de 24 de . ore a fost declarată, joi, in Israel | de către personalul medico-sanitar. * Peste 10 000 de medici șl cadre medii, care au întrerupt lucrul, cer I îmbunătățirea condițiilor de mun- I că și viață.CONGRES. La Tunis urmează să j înceapă vineri lucrările Congresului extraordinar al Adunării Con- stituționare Democratice din Tuni- I sia — partid de guvernămînt. Cqn- I greșul va dezbate probleme privind situația social-economică a | țării, urmind a stabili un program | de dezvoltare pentru perioada următoare. .SECETA resimțită in partea de ' sud a R.P. Chineze • afectează a zecea parte din suprafața agricolă | a țării — au anunțat surse oficiale | Ia Beijing. Zona afectată de lipsa precipitațiilor însumează în prezent . 8.4 milioane hectare. In mai multe I provincii ale țării precipitațiile, ’ căzute in ultima vreme, au redus daunele provocate agriculturii, dar I în mică măsură. Provinciile care au | avut cel mai mult de suferit ca urmare a secetei sînt Hubei și Hunan. ■ In aceste zone au fost adoptate I măsuri urgente privind aprovizio- ’ narea cu apă.
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