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CALITATEA - CERINȚĂ IN PRIM - PLANUL
ACȚIUNILOR DE MODERNIZARE A PRODUCȚIEIîn actuala etapă de dezvoltare intensivă, una din coordonatele fundamentale ale politicii economice a partidului o constituie ridicarea permanentă a calității produselor in fiecare ramură, in fiecare unitate economică. în acest sens, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv a fost examinat, după cum se știe, raportul privind activitatea de asigurare a calității, fiabilității și nivelului tehnic* al produselor pe perioada ianuarie—septembrie 1988. Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că ridicarea nivelului tehnic al produselor constituie problema numărul unu a întregii activități industriale, a tuturor sectoarelor de activitate, atrăgînd in mod deosebit atenția asupra faptului că principala răspundere revine fiecărui muncitor, fiecărui maistru și inginer din întreprindere, care trebuie să fie și cei dinții controlori ai calității produselor, să asigure realizarea lor cu respectarea riguroasă a normelor și tehnologiilor prevăzute in documentațiile tehnice și in proiectele aprobate. Pornind de la rezultatele obținute și, îndeosebi, de la neajunsurile care au continuat sa se manifeste în această privință, Comitetul Politic Executiv a evidențiat necesitatea de a se lua toate măsurile pentru îmbunătățirea radicală a activității in acest domeniu. în acest scop s-a cerut forurilor de resort, tuturor ministerelor, centralelor industriale și Întreprinderilor, institutelor de cercetare științifică, organismelor democrației muncitorești să acționeze cu toată fermitatea pentru înfăptuirea obiectivelor înscrise in Programul privind ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, pentru respectarea strictă a prevederilor legale.Se poate spune, așadar, cu deplin temei că astăzi criteriul valorii, ' al calității și deci al eficienței a devenit dominant in sfera producției materiale. Respectarea cu strictele a acestei cerințe, cu alte cuvinte fabricarea numai a unor produse de înalt nivel tehnic și de calitate corespunzătoare reprezintă o dovadă de maturitate a unei industrii și se reflectă nemijlocit pe planul e- ficienței fructificării muncii sociale. Mai mult decit atit. asigurarea upei inalte calități a produselor reprezintă o cerință obiectivă, o condiție esențială pentru ca economia noastră națională să se alinieze și mai ferm,

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
— program de muncă pentru partid, pentru popor 

Corelații definitorii ale unei economii 
moderne, armonios structuratăIdeile de excepțională însemnătate teoretică și practică pe care, le conține Expunerea secretarului general al partidului din aprilie it.c. pune deosebit de expresiv in evidentă concepția științifică, originală și de largă perspectivă cu privire la rolul hotăritor al dezvoltării forțelor de producție,-pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, in făurirea unei economii naționale moderne, armonios structurată in profil de ramură și teritorial. capabilă să asigure un grad înalt de valorificare a resurselor naturale, o înaltă productivitate a muncii sociale, participarea activă și competitivă la circuitul economic mondial, ridicarea nivelului de trai, material și spiritual, al întregului popor.Fundamentind necesitatea depășirii stadiului de țară socialistă in curs de dezvoltare și intrării in rîn- dul statelor mediu dezvoltate din punct de vedere economic la sfirși- tul actualului cincinal, pentru ca in perspectiva anilor 2 000 România să devină o țară socialistă multilateral dezvoltată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că acest proces revoluționar presupune alocarea unei părți importante din venitul național pentru acumulare, crearea unui puternic și modern potențial tehnico-productiv, prin industrializarea socialistă a țării, repartizat rațional pe intreg teritoriul.în cadrul acestui proces, partidul nostru, cu deosebire după Congresul al IX-lea, a urmărit ca făurirea economiei naționale moderne, armonios echilibrată, să se bazeze pe o serie de corelații eficiente între ramurile și subramurile economiei, intre sectoarele producției sociale. între zonele și județele țării, corespunzător necesităților și posibilităților de progres' susținut și multilateral, exigențelor revoluției științifico- tehnice, îmbunătățirii calității vieții tuturor membrilor societății.Asigurind preponderența producției de mijloace de producție in structura de ramură a economiei naționale, partidul nostru a creat baza proprie de reproducție a potențialului tehnic productiv la un înalt nivel de tehnicitate, ca o condiție esențială pentru dezvoltarea și modernizarea producției de bunuri de consum și servicii. în strinsă le

tot mai eficient, in competiția mondială a valorilor materiale, declanșată și întreținută la parametri tot mai inalți de revoluția tehnico-științifi- câ contemporană.Preocupările pentru ridicarea calității produselor s-au situat in mod constant in atenția conducerii partidului și statului in anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Astfel, țara noastră deține priorități in domeniul reglementării prin lege a atribuțiilor, competențelor și răspunderilor care revin producătorilor de bunuri materiale — muncitori, maiștri, ingineri, factori care conduc procesul de producție — în legătură cu crearea condițiilor necesare pentru desfășurarea normală a procesului de producție și respectarea cu strictețe a normelor tehnice referitoare la calitatea producției. De asemenea, in sistemul democrației noastre economice există comisii specializate, formate. din muncitori, maiștri și ingineri cu experiență, care au sarcina de a investiga larg modul de desfășurare a producției materiale, sesizind unde se produc anumite abateri de la prescripțiile tehnice și tehnologice, relevind căile de îndreptare a neajunsurilor și propunind consiliului oamenilor muncii soluții și măsuri concrete de ridicare a calității produselor.

Întreprinderea de utilaj minier Sctu Mare. Aspect din secția locomotive de mină Foto : S. Cristian

gătură cu această corelație fundamentală a unei economii naționale moderne, strategia de dezvoltare a țării a cuprins și proporția dintre industrie și agricultură — ca o condiție de bâză a echilibrului structurii de ramură a economiei naționale. Transformind industria in ramură modernă conducătoare, cu cel mai puternic efect de antrenare asupra gradului de înzestrare și de valorificare superioară a resurselor disponibile, s-au creat, condițiile pentru dezvoltarea și modernizarea pe baze intensive a agriculturii, între aceste două ramuri ale economiei naționale stabilindu-se relații puternice de intercondiționare.
LA METROU - O NOUĂ STAȚIE]
începutul acestei toamne a debutat la metrou cu un semnificativ jubileu : înregistrarea primului miliard de călători de cînd facem apel la acest mijloc de transport în comun prin arterele de sub temeliile Capitalei. Iată așadar că metroul din București are o vîrstă. Iată și felul aparte al acestei ctitorii din constelația Epocii Nicolae Ceaușescu de a-și afirma uriașa ei utilitate.în cutia de rezonanță a existenței diurne, faptul in sine a avut valoare de eveniment. La metrou însă e- venimentele destinate memoriei se leagă necontenit cu verigile de aur ale muncii, rețeaua de bulevarde din adine se dezvoltă per- . manent, fiecare an adăugind noi kilometri, noi stații, alte dotări pe întinsa hartă urbanistică a marelui oraș. O hartă croită prin straturi geologice la care pașii noștri nu a- 

i jung, nevăzută de la suprafață. dar la care făuritorii

în context, se cuvine amintită orientarea limpede dată de conducerea partidului programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției spre măsuri menite să determine creșterea calității și competitivității. Totodată, în strîn- să legătură cu dezvoltarea unor ramuri de vîrf, cum sînt energetica nucleară, aviatica, electronica și tehnica de calcul, dar și in alte domenii, în anumite întreprinderi s-au conturat valoroase experiențe în introducerea unor sisteme moderne de asigurare a calității.Cu toate acestea. într-o serie de sectoare și întreprinderi rezultatele în domeniul ridicării calității și competitivității produselor nu sînt pe măsura posibilităților reale de care dispune economia, se manifestă încă tendința de a acorda prioritate realizărilor cantitative în dauna unor preocupări susținute pentru calitate.Pe aceste probleme s-au axat și discuțiile în cadrul unei „mese rotunde" organizate de ziarul „Scinteia" cu cîțiva din specialiștii participant la o importantă conferință privind calitatea și fiabilitatea in industria electrotehnică și -a construcțiilor de mașini, care a avut loc recent. în prima parte a dezbaterii ne oprim în mod deosebit asupra unor concepte și pi*eocupări în privința asigurării calității, precum și asupra modalităților concrete adoptate în acest scop la noi șl în alte țări.
IN PAGINA A ll-A

Atrăgind atenția asupra necesității consolidării . industriei ca ramură modernă conducătoare a economiei naționale, secretarul general al partidului a arătat că aceasta nu trebuie să se realizeze in defavoarea agriculturii, orice neglijare a dezvoltării acestei ramuri puțind avea consecințe negative asupra echilibrului și stabilității economiei naționale, Pentru optimizarea acestei proporții de bază a producției so-
Conf. dr.
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(Continuare in pag. a 111-a) 

metroului și uneltele lor moderne au acces, ii dau necontenit contur, o fixează pentru veacuri acolo, in tăcerea netulburată a vetrei noastre de statornicie.Așa cum, chiar în aceste clipe cind sînt citite rin- durile de față, oameni a căror vrednicie a fost probată și de jiibileul miliardului amintit, adaugă încă un semn de recunoaștere și de utilitate a călătoriilor cu metroul, pe magistrala 2. Este vorba despre desăvîr- șirea stației Piața Romană ajunsă la clipa și febra de start a întîilor călătorii de aici, dintr-un punct aflat în chiar inima orașului.Este, fără îndoială, un nou titlu de mindrie, pentru constructorii bulevardelor subterane de transport in comun, care și-au făcut o datorie de conștiință din respectarea întocmai a cuvîntului dat in fața secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. U-

munca, înalta competență profesională, tenacitatea in bătălia cu greutățile în- timpinate.Citeva cuvinte despre stația propriu-zisă, așa cum apare aceasta din prezentarea șefului proiectului de specialitate, arhitect Adriana Bunu, de la întreprinderea Metroul București, (aceeași arhitectă care și-a pus semnătura pe proiectele stațiilor Timpuri Noi, Armata Poporului, Pipera n.r.). Stația Piața Romană este amplasată, cum bine a- rată și numele, la intersecția a numeroase artere de circulație în comun de la suprafață. Din punctul de vedere al fluxului de călători, pe care îl poate prelua, ea este comparabilă cu

nitatea cu „trecut" la me- mai... trou —’Antrepriza de con- versității. strUcții Metroul din cadrul, in apropierea Centralei antrepriză de construcții căi ferate, a Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor — care a acționat și aici, a probat din plin dăruirea în

Din analizele pe această temă efectuate de organele de resort, din investigațiile redacției reiese limpede că neajunsurile legate de calitate se regăsesc îndeosebi in slera organizării producției, a concepției și conducerii proceselor tehnologice, in starea necorespunzătoare de ordine și disciplină existentă la anumite locuri de muncă. Ce trebuie făcut pentru eliminarea unor asemenea deficiențe, ce soluții oferă practica mondială și de la noi in acest sens ? Cum este necesar să se acționeze pentru ca fiecare muncitor și specialist să aibă limpede conștiința înaltei răspunderi individuale și colective pentru lucru! bine făcut ? în ce mod poate ajuta mai bine acțiunea de perfecționare a organizării și modernizare a producției la asigurarea unei înalte calități a produselor ? Sînt întrebări pe care trebuie să și le pună cu fermitate și perseverență orice conducător de întreprindere, orice organ de partid.

Judelui Suceava a reali
zat planul la producția- 
marfă industrială pe primii 

trei ani ai cincinalului într-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Rornân, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din județul Suceava raportează realizarea planului la pro- ducția-marfă industrială pe primii trei ani ai actualului cincinal. Aceasta creează premise pentru obținerea, pînă la sfirșitul anului, a unei producții suplimentare in valoare de peste 2,1 miliarde lei. în telegramă sint evidențiate, totodată, rezultatele din investiții, domeniu in care au fost obținute importante succese. Se raportează, de asemenea, depășirea sarcinilor la export comparativ cu aceeași perioadă a cincinalului trecut, înregis- trindu-se un volum de producție destinat partenerilor externi cu 11.7 la sută mai mare.In încheierea telegramei, comuniștii, toți oamenii muncii suceveni se angajează sâ nu precupețească nici , un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, a obiectivelor Congresului al Xlll-lea și Conferinței Naționale ale partidului.

virstnica stație Uni- Accesele : unul Pieței Romane, iar celălalt in vecinătatea cofetăriei „Grădinița". Tăietura betoa- nelor la locurile de intrare sugerează modernitate și trăinicie. De la suprafață la vestibul și de la vestibul la peron sint montate scări rulante, cărora li se adaugă, firesc, mai multe scări fixe. Stația este concepută pe două niveluri: vestibul și peroane. Ambele niveluri au cite trei nave distincte : două laterale și una centrală. Circulația pe orizontală se fabe prin goluri de corespondență (arcade), în măsură să preia fluxul de călători. Plafoanele sînt din sticlă securizată montată pe schelet metalic. Peroanele au amplasare laterală ca în stația Victoriei, de exemplu, și, tot ca în Victoriei,
Ilie TĂNĂSACHE

(Continuare în pag. a IV-a)

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, 24 noiembrie, pe ambasadorul Republicii Federale Germania, Helmut Matthias, în vizită de rămas bun, cu ocazia încheierii misiunii sale in țara noastră.
Ambasadorul RepubliciiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, pe ambasadorul Republicii Argentina, Enrique F. Lupiz, în vizită de rămas bun. cu prilejul încheierii misiunii sale in țara noastră.

70 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

Unitatea și coeziunea întregului popor în jurul partidului, 
al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

factor fundamental al făuririi societății socialiste
5

multilateral dezvoltate în Româniaîntr-o atmosferă de vibranta trăire patriotică, de unitate d-a gînd și faptă in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pqporul nosțru sărbătorește, ța 1 decembrie, împlinirea' a 70 de ani de la făurirea statului național unitar român, moment epocal, cu profunde rădăcini în istoria multimilenară a patriei. Aniversarea acestui eveniment de covirșitoare importanță prilejuiește evocarea mărețului act înfăptuit acum șapte decenii prin lupta unită a forțelor social-politice înaintate ale națiunii noastre, a maselor largi populare, a întregului popor.Unitatea poporului român și a limbii sale, caracterul unitar al dezvoltării societății românești in vatra străbună caracterizează întreaga evoluție istorică a românilor de la înaintașii geto-daci la România socialistă de astăzi.încă de la primele forme de manifestare ca entitate distinctă, poporul român a vădit o deosebita unitate in evoluție, evidentă în structurile identice economice, în • formele asemănătoare administrativ- teritoriale apărute, aproape concomitent, in toate teritoriile locuite de români. în perioada vitregiilor istoriei și a barierelor artificiale care au separat poporul român în mai multe formațiuni politico-statale, nu i-a putut fi alterată cu nimic unitatea limbii, a tradițiilor, a însușirilor spirituale create de-a lungul existenței sale pe pămintul Daciei.Sentimentul unității naționale nu a pierit niciodată în îndelungata și zbuciumata noastră istorie. Simbolul unității tuturor românilor s-a înălțat continuu ca o flacără vie, trăgîn- du-și seva din numeroasele fapte și jertfe de-a lungul unei zbuciumate și aspre existențe.în perspectiva istoriei, alături de celelalte momente fundamentale ale trecutului nostru glorios de luptă, Marea Unire din anul 1918 a întrunit voința unanimă a poporului român, a constituit expresia unei necesități istorice, legice, obiective, o încununare vie a aspirațiilor sale de veacuri de a trăi unit, liber și independent in vatra strămoșească. Referindu-se la însemnătatea acestui eveniment, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia: „Unirea este rezultatul firesc, legic al îndelungatei dezvoltări istorice a poporului român, ai luptei sale pentru dreptul de a fi liber și stăpin in propria-i țară. Din cele mai vechi timpuri, idealurile unirii. libertății și independenței au însuflețit permanent poporul român, constituind făclia care a luminat, generație după generație, drumul spre dreptate, spre progres, spre o viață mai bună, liberă și demnă. Analiza desfășurării evenimentelor demonstrează elocvent că formarea statului național unitar român nu este rezultatul unor înțelegeri încheiate la masa tratativelor, ci rodul luptei întregului popor, însuflețit de hotărîrea de a împlini visul pentru care au luptat și s-au jertfit atitea generații dc înaintași". <Mărețul act istoric din 1918 a creat condiții noi pentru dezvoltarea națiunii noastre, a vieții sale econo- mico-sociale, pentru intensificarea mișcării revoluționare, a tuturor forțelor progresiste ale societății. Clasa muncitoare a fost prima forță socială care și-a pus problema și a acționat pentru crearea unui partid politic unic la scara României întregite. Făurirea Partidului Comunist Român, in mai 1921 — moment de mare însemnătate politică și istorică — a continuat pe o treaptă superioară bogatele tradiții de luptă ale mișcării muncitorești, democratice și socialiste din România, ale partidului politic creat in martie 1893.Partidul Comunist Român a dat un și mai puternic impuls luptei poporului nostru pentru libertate și

în cadrul întrevederii, care a avut loc cu acest prilej, au fost subliniate relațiile de colaborare dintre România și R.F. Germania, relevindu-se posibilitățile existente pentru dezvoltarea pe mai departe a acestor raporturi, in interesul reciproc, al cau-
în timpul întrevederii au fost e- vocate relațiile care s-au statornicit și se dezvoltă intre România și Argentina. relevindu-se dorința de a se acționa pentru extinderea și întărirea lor continuă, in folosul și spre binele ambelor țări și popoa- 

Emil BO3Umembru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
dreptate socială, unitate și independență națională, pentru întărirea suveranității patriei și apărării integrității ei teritoriale, împotriva pericolului fascismului, revizionismului și războiului. Patriotismul fierbinte al comuniștilor, conștiința înaltei răspunderi pentru viitorul României, hotărîrea de a apăra cu orice sacrificii independența națională și integritatea teritorială a statului, grav amenințate de Germania nazistă și aliații acesteia, și-au găsit expresia în crearea, în iunie 1933, la numai citeva luni după instaurarea dictaturii hitleriste în Germania, a Comitetului Național Antifascist, largă organizație patriotică, deschisă tuturor forțelor democratice, progresiste. Pentru a da consistență și vigoare acestui organism de luptă antifascistă la scară națională, Comitetul Central al partidului a numit in conducerea Comitetului Național Antifascist pe tinărul și dirzul luptător revoluționar, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Opțiunea făcută în această privință de conducerea partidului și-a găsit o strălucită expresie in activitatea deosebit de rodnică, în simțul organizatoric de excepție, dinamismul și clarviziunea politică ce-1 caracterizau încă din acei ani pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.In amplele bătălii pentru unitatea de acțiune a clasei muncitoare, de unire a forțelor progresiste intr-un larg front popular, au rămas incrustate în filele de aur ale istoriei impunătoarele manifestații patriotice, antifasciste și antirăzboinice din București și din alte orașe ale țării de la 1 Mai 1939, in organizarea cărora un rol determinant au avut tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu.Evocînd aceste glorioase momente ale luptei partidului nostru comunist, ale clasei muncitoare, aducem un vibrant și fierbinte omagiu îndelungatei activități eroice, revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, contribuției sale remarcabile în marile bătălii revoluționare, la organizarea mișcării antifasciste, a luptei pentru apărarea drepturilor și libertăților maselor largi de oameni ai muncii. în focul acestor bătălii de clasă s-au afirmat calitățile sale excepționale de eminent organizator și' conducător ' politic, devotamentul și dragostea sa nemărginite, dăruirea totală pentru cauza dreaptă și nobilă a clasei muncitoare, a poporului român, a libertății, demnității și independenței patriei, încrederea neclintită in viitorul socialist al României.în acei ani grei și eroici ai luptei împotriva fascismului și a războiului, alături de tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a aflat mereu tovarășa Elena Ceaușescu. care a desfășurat o bogată, activitate revoluționară, făcînd dovada unor înalte calități de militant comunist, a profundei încrederi în justețea cauzei libertății și dreptății pe pămintul patriei, a exemplarului atașament față de idealurile supreme ale clasei muncitoare, ale poporului român.Aceste mărețe idealuri aveau să-și găsească împlinirea in victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă. întreaga desfășurare a evenimentelor din August 1944 a demonstrat capacitatea organizatorică și politică a Partidului Comunist Român de a uni clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toate forțele democratice ale națiunii în lupta pentru libertate și independența patriei, deschizind astfel calea unor profunde prefaceri revoluționare in viața poporului român, partidul nostru afirmindu-se ca forță politică conducătoare a societății românești. 

zei păcii, înțelegerii și cooperării în Europa și în lume.Ambasadorul a exprimat calde mulțumiri președintelui Nicolae Ceaușescu pentru sprijinul ce i-a fost acordat in îndeplinirea misiunii sale in România.
Argentinare, al cauzei păcii, colaborării și progresului în lume.Ambasadorul argentinian a exprimat vii mulțumiri președintelui Nicolae Ceaușescu pentru sprijinul ce i-a fost acordat în îndeplinirea misiunii sale in România.

In anii care au urmat s-a afirmat tot mai viguros rolulclasei muncitoare, in frunte cu partidul său comunist, pentru refacerea economiei distruse de război, pentru înfăptuirea unor profunde prefaceri sociale, înlăturarea monarhiei și Instaurarea Republicii, în toată această activitate revoluționară clocotitoare, precum și în munca de organizare a societății românești pe baze socialiste, il găsim mereu in viitoarea luptei pe marele și strălucitul nostru conducător, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Continuator și moștenitor al celor mai înaintate tradiții de muncă și luptă ale poporului nostru, singura forță politică consecvent revoluționară, capabilă să unească masele și să le conducă în lupta împotriva exploatării, asupririi naționale și sociale, pentru drepturi și libertăți democratice, Partidul Comunist Român și-a cucerit în decursul activității sale încrederea și dragostea întregului popor, slujind fără preget interesele oamenilor muncii și îndeplinind cu cinste misiunea de a conduce națiunea pe calea făuririi societății socialiste și comuniste pe pămintul patriei.Procesul de edificare a orînduirii socialiste avea să-și găsească întregul său conținut, să dobîndească sensuri noi, expresii concrete tot mai bogate, deschise despre realitățile societății românești, în epoca glorioasă inaugurată de istoricul Congres al IX-lea, care a marcat o nouă etapă în activitatea partidului, a întregului proces revoluționar din patria noastră, de cînd, prin voința unanimă a comuniștilor, a întregii națiuni, se află in fruntea partidului și statului iubitul și stimatul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu — genial ginditor și om politic, care de peste cinci decenii și jumătate' s-a identificat cu idealurile partidului, cu interesele națiunii române, slujește cu nețărmurit devotament cauza măreață a dezvoltării și înfloririi patriei socialiste, a întăririi colaborării, înțelegerii și păcii în lume.Proeminenta personalitate a secretarului general al partidului, gindi- rea sa clarvăzătoare, profund științifică, originală și novatoare, inegalabilul său patriotism și spirit revoluționar, marea sa. experiență politică și organizatorică, nesecata sa energie și-au pus hotăritor amprenta asupra ansamblului politicii interne și externe a partidului și statului, determinînd înlăturarea curajoasă și intransigentă a ideilor și practicilor perimate, dogmatice, promovarea fermă a unei orientări realiste înnoitoare, ancorată adine în tradițiile și realitățile românești, aflată în perfectă concordanță cu interesele și aspirațiile poporului nostru, cu cerințele dezvoltării lumii contemporane.Evocăm cu nespusă mindrie patriotică succesele fără precedent obținute după istoricul Congres al IX-lea al partidului în dezvoltarea impetuoasă a industriei, agriculturii, științei, artei și culturii, în creșterea nivelului de .trai al poporului, în perfecționarea continuă a conducerii societății pornind de la realitățile din patria noastră, în dezvoltarea puternică a democrației muncitorești-revoluționare și realizarea unui sistem democratic de conducere, unic în felul său, care asigură participarea maselor muncitoare la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe, la făurirea socialismului cu poporul și pentru popor.Dialogul permanent purtat de secretarul general al partidului cu masele largi de oameni ai muncii de pe întreg teritoriul patriei —că-
(Continuare în pag. a IV-a)
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AMPLA MOBILIZARE PENTRU ÎNFĂPTUIREA SARCINILOB ECONOMICE
CALITATEA costă, dar 

lipsa calității costă și mai mult!
ÎN PRIMA PARTE A DEZBATERII - IDEI ȘI PREOCUPĂRI 

PE PLAN MONDIAL PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII

LA CENTRALA TERMOELECTRICĂ

DIN ARAD

Măsuri necesare pentru 
a apropia momentul 
punerii în funcțiune

Redacția : In practica economică 
te vorbește tot mai insistent despre 
asigurarea calității. în țara noastră 
există mai multe experiențe in do
meniu — în diferite ramuri indus
triale, iar pe plan internațional 
s-au conturat cu claritate tehnologii 
și chiar teorii ale asigurării calității. 
De aceea considerăm că la începutul 
dezbaterii ar fi utilă punctarea 
citorva din cauzele și... efectele aces
tei mutații substanțiale in practica 
ți teoria conducerii activității eco
nomice.Dr. ing. Ulrich Wiener, șef de secție în Institutul Național de Metrologie : Aș dori să precizez mai întii că asigurarea calității nu reprezintă o simplă sporire cantitativă a activității cunoscutului compartiment C.T.C., ci un salt calitativ, o revoluționare a domeniului. De ce a fost insă obiectiv necesară această evoluție ? Mai întii pentru că, in condițiile actuale, în care fabricația produselor devine din ce in ce mai complexă, clasicul control de calitate nu mai putea face față printr-o simplă creștere cantitativă, trebuia gindit și încercat altceva. Apoi a apărut ideea că societatea este capabilă să-și propună o calitate optimă din punct de vedere economic, iar aceasta trebuie să fie tratată sistematic și sistemic, pornind de la planșeta proiectantului pină la serviciile de după vinzarea produsului. In sfirșit, conceptul de asigurare a calității este legat și de apariția produselor de înaltă responsabilitate funcțională, cum sint echipamentele nucleare. S-a conștientizat faptul că, deși, calitatea costă, non-calitatea costa ori ș-ar putea să coste șl mai mult.Dr. ing. loan Bacivarof, șef le lucrări la Facultatea de electronică și telecomunicații a Institutului politehnic București : Necesitatea obiectivă a ridicării neîntrerupte a nivelului calitativ al produselor este demonstrată și de rezultatele unor recente studii de prognoză fundamentate cu ajutorul unor complexe modele matematice. S-a relevat astfel că, în condițiile menținerii unui nivel constant al calității, timpul de muncă social necesar producerii bunurilor crește liniar cu nivelul dezvoltării, iar timpul de muncă social pentru menținerea în funcțiune (repararea) produselor crește exponențial. în aceste condiții se poate ajunge la un nivel critic, la care — simplificat vorbind — jumătate din populația activă produce bunuri, iar cealaltă jumătate le repară pe cele deja realizate. Pentru a evita o asemenea situație, evident intolerabilă, apare necesar ca, in paralel cu dezvoltarea tehnologică, să aibă loc și o creștere continuă a nivelului calitativ al produselor.Paul Joița. inginer principal la Institutul Național de Metrologie : S-a amintit despre „un nivel critic" intolerabil pentru societate. Aș dori să arăt însă că unele studii, efectuate in perioada imediat postbelică, au arătat că, pentru anumite domenii, nivelul critic a fost chiar depășit ! Astfel, o analiză, efectuată prin 1950, in legătură cu funcționarea aparaturii elecronice de transmisunl din dotarea marinei Statelor Unite a arătat că 80 la sută din aparate erau defecte, iar costurile menținerii în funcțiune erau de cinci ori mai mari decit cele de producere și instalare 1 Cu această ocazie au apărut in S.U.A. studiile de fiabilitate, iar problema a început să fie fundamentată matematic.Dr. ing. loan Bacivarof : Aș dori Bă menționez in acest context faptul că specialiștii români au adus contribuții valoroase atit in ce privește fiabilitatea, cit șl mentenabilitatea — noțiune apărută șl dezvoltată ince- pind din anii ’60 — putindu-se vorbi 

Grija pentru păstrarea seminței- 
răspunderea pentru viitoarele recolte!

Pornind de la unele situații din județul Harghita

Organizarea producției de cartofi impune soluționarea mai multor probleme pentru a ridica media realizărilor Ia nivelul celor mai bune randamente existente în multe unități de frunte ale agriculturii noastre. Dar în serialul consacrat problemelor privind realizarea producției de cartofi vom incepe cu... sămința. Dă data aceasta vom aborda nu problemele calității seminței, ale valorii ei biologice, ci unele practici care, după opinia noastră, sint păgubitoare.Să începem cu o întrebare care, cum se va vedea, nu numește o situație Ipotetică, imaginară, ci una reală : Cum poate fi calificată decizia unor organisme județene care obligă o cooperativă agricolă de producție să livreze la fondul de consum 60 tone de cartofi care abia fuseseră cumpărați de la Complexul de semințe și care au fost produși pentru sămință ? Era vorba de un goi nou pentru unitatea respectivă, iar sămința respectivă era de o valoare biologică deosebit de ridicată, respectiv superelită, sămință care a fost produsă cu eforturi deosebit de mari. Nu mai punem la socoteală că unitatea respectivă a cumpărat kilogramul de sămință cu 3,50 lei și că l-a livrat la fondul de consum cu 0,80 lei, ci de consecințele pe termen lung pe care le are un asemenea act.Chiar dacă ar fi un singur caz, respectiv cel enunțat, și tot este de

natură să atragă atenția prin lipsa de rațiune sau rațiuni înțelese numai de cei care au dispus o asemenea măsură. Dar nu este vorba de un singur caz, ci de o practică promovată în această toamnă de factorii răspunzători din județul Harghita. Din motive numai de ele cunoscute, organele județene de aici au stabilit sarcini de livrare a cartofilor de consum pentru fiecare unitate de producție din „zona Închisă" existentă in acest județ (adică zonă destinată cultivării în exclusivitate a cartofului pentru să- mință) deși acestora, prin regle
mentările in vigoare, le este in
terzis să cultive asemenea car-, 
tofi, țlnlnd seama de regimul fito- 
sanitar de excepție care se apli
că unor astfel de zone. Pe baza dispozițiilor date de organele județene, unitățile agricole au fost obligate să livreze la fondul de consum o cantitate mare de cartofi de sămință,

de o adevărată școală românească in domeniu.Redacția : Este binevenită această 
precizare. S-ar putea adăuga și alte 
fapte semnificative, care atestă pre
ocuparea constantă pentru crearea 
unui cadru optim ridicării neîntrerup
te a calității produselor. înainte insă 
de a ne referi pe larg la experiența 
acumulată in țara noastră, la ceea ce 
trebuie făcut in continuare pentru 
accelerarea pătrunderii in economie a 
tehnicilor moderne de asigurare a ca
lității, ar fi utilă o succintă trecere 
in revistă a evoluției înregistrate pe 
plan mondial in această privință.Ing. Radu Moțoiu, consilier în Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru industria constructoare de mașini București : 
O perioadă s-a pus falsa problemă : să se realizeze asigurarea sau inspecția calității ? Or, una nu poate să existe fără cealaltă. Istoric, a apărut mai intîl verificarea, inspecția calității, care duce, în final, la prevenire, la asigurare, însă intr-un proces mai lung și, oarecum, intîm- plător, în terminologia adoptată de' 
• Asigurarea calității — concept modern, de mare efi
ciență • Experiențe, tendințe, orientări în practica mon
dială • 0 abordare realistă : furnizorii și beneficiarii — 

solidari în acțiunile pentru ridicarea calității!

japonezi se afirmă că prevenirea și verificarea coexistă și se completează armonios, intr-un ansamblu denumit control al calității pe ansamblul întreprinderii (Company • Wide Quallity Control). în esență, trăsăturile acestui sistem sint asemănătoare controlului total al calității (Total Quallity Control), denumire utilizată in America de Nord. Precizez că noțiunea de control total nu trebuie în nici'un caz confundată cu un control bucată cu bucată. Un reputat expert de la firma „Fdrd" afirma că treptele controlului total sint : pe produs, pe proces și intr-un sistem al calității. Aceasta reprezintă, în opinia sa, 40 la sută din ceea ce fac japonezii pentru asigurarea calității, la care ei adaugă aspectul de pregătire profesională, astfel Incit fiecare să știe ce are de făcut și să facă bine ceea ce face.Dr. ing. Ulrich Wiener : în Japonia. preocuparea pentru calitate începe din invățămintul primar, unde există cursuri distincte pe această temă. în întreprinderi, la cursurile cu privire Ia calitate — desigur, diferențiate pe specialități ale cursanți- lor — participă absolut tot personalul : și portarul, și muncitorii, și contabilii, și directorul. Este o concepție participativă, potrivit căreia toată lumea se ocupă de calitate, fiecare la nivelul său, la locul său de muncă..Redacția : Ținînd -sau nu seama de 
butada potrivit căreia o problemă 
care este a tuturor riscă să devină 
a nimănui, concepția, europeană in * 
privința asigurării calității este in- 
trucitva diferită. Care sint principa
lele trăsături și particularități ale 
acestei concepții 1Dr. ing. Dan Stoichițoiu, șef compartiment de asigurare a calității la Centrala industrială de echipamente pentru automatizări: Unul din principalele aspecte avute in vedere pentru asigurarea calității este acela al standardizării și normalizării activităților din diferitele faze ale ciclului de viață al unui produs. Cu alte cuvinte, față de multitudinea de tradi

ții și cutume din producția națională a fiecărei țări, stabilirea unor standarde și norme armonizate pentru întreprinderi din toate țările și sectoarele de activitate favorizează adincirea cooperării și colaborării. In acest sens, în cadrul lucrărilor celui de-al doilea seminar european de standardizare în controlul și asigurarea calității, desfășurat la Paris în urmă cu doi ani, s-a prezentat introducerea prin standardizare a unor sisteme de control și asigurare a calității, de inregistrare și evaluare a capabilității întreprinderilor, precum și de certificare a calității produselor. Cu sprijinul autorităților guvernamentale, toate întreprinderile au astfel posibilitatea de a se alinia la exigențele asigurării calității, în conformitate cu cerințele standardelor internaționale.Logica acestor standarde este următoarea : „Furnizorii și beneficiarii sint solidar responsabili in materie de asigurare a calității". Beneficiarii trebuie să-și definească fără ambiguități nevoile, iar furnizorii trebuie să poată demonstra capabili- tatea lor în satisfacerea cerințelor, capacitatea de a ține sub control 

producția, fiabilitatea produselor și aplicarea efectivă a procedurilor și instrucțiunilor de asigurare a calității.Pornind de la aceste principii, s-au elaborat1 norme și au fost create instituții in, practic, toate țările industriale. în Suedia, de exemplu, s-a constituit Asociația pentru certificarea și asigurarea calității, organizație neutră care evaluează, verifică și certifică sistemele de asigurare a calității din întreprinderi, pe baza standardului suedez, care fixează cerințele pentru un sistem de asigurare a calității,Ing. Radu Moțoiu : Standardizarea poate fi considerată ultima etapă a procesului de asigurare a calității, etapă care conduce nu' la uniformizarea ofertei — cum greșit s-ar putea crede —, ci, dimpotrivă, stimulează diversificarea și orientarea către cerințele beneficiarilor. Pe bună dreptate se vorbește azi despre viteza progresului. Arta managerilor constă tocmai în a conduce, a stă- pîni această escaladare cu ajutorul tehnicilor asigurării calității. Ceea ce arată, în fond, că problema calității este, in proporție de 80 la sută, de competența conducerii și numai de 20 la sută a executantului. Este aceasta o trăsătură definitorie comună tuturor sistemelor de asigurare a calității.Redacția : Așadar, aricit de di
verse in formele concrete de mani
festare, sistemele de asigurare a ca
lității se aliniază, in toate țările, 
unor standarde precise. Este și ten
dința înregistrată în ultimii ani in 
unele țări socialiste, unde se urmă
rește implementarea sistemelor de 
asigurare a calității pornind de la 
nivel macroeconomic...Ing. Paul Joița : într-adevăr, în Uniunea Sovietică, bunăoară, au fost 

In următorul articol vom prezenta opinii ale participanți- 
lor la dezbaterea pe tema realizărilor și perspectivelor țării 
noastre in domeniul asigurării calității produselor.

Euqen RADULESCU 
Comeliu CĂRLAN

de mare valoare biologică, respectiv din verigile superioare — bază superelită, superelită și elită. A- semenea dispoziții, pe lîngă faptul că au adus unităților producătoare o pagubă totală de cel puțin 15 milioane lei, au creat greutăți deosebite în asigurarea reînnoirii cartofilor pentru sămință, și nu numai unităților agricole din alte județe, ci chiar unităților producătoare de să- mință din județul Harghita. Pentru că trebuie arătat faptul că o asemenea dispoziție, de a schimba destinația firească pe care trebuie să o aibă producția de cartofi, a fost dată tocmai în situația extrem de dificilă în care județul Harghita nu a reușit să-și producă în acest an nici măcar jumătate din cantitatea de sămință prevăzută prin plan.Deși nu este cel mal mare producător de sămință de cartofi, județul Harghita dispune de cele mai bune condiții climatice din țară pentru obținerea cartofului de sămință sănătoasă, liberă de viroze. Pe ansamblul județului au fost nominalizate două zone principale pentru producerea seminței de cartof, in care se cultivă anual circa 6 000 hectare cu cartofi de sămință, unele dintre unitățile de 

adoptate numeroase standarde de stat — de ordinul sutelor ! — care conțin, de fapt, toate elementele constitutive ale unor sisteme* de asigurare a calității. Pasul următor îl reprezintă implementarea lor in activitatea de zi cu zi a intreprin- ; derilor.Ing. Vladimir Iordănescu, inspector general in Ministerul Industriei Electrotehnice : Desigur, aceasta nu se poate realiza imediat, numai proiectarea sistemului cu toate procedurile sale poate să dureze luni și chiar ani ! Intr-o întreprindere de aparate de măsură — unde s-a implementat deja sistemul — am putut observa că volumul documentației pentru tehnologia de control este de șase ori mai mare decît pentru tehnologia de execuție ! Pe lingă timpul necesar proiectării, verificării și implementării sistemului, există și reticențe de ordin subiectiv, teama— nejustificată în fond — că se irosește in zadar munca, pentru o activitate „neproductivă".Redacția : Pentru a încheia scurta 
prezentare a experiențelor acumulate 
pe plan mondial in domeniul asigu
rării calității ar fi utile citeva cu
vinte in legătură cu tendințele ac
tuale și de perspectivă.Dr. ing. Valerie Panaite, conferențiar la Facultatea de electrotehnică și energetică a Institutului politehnic București : Tot mai extinsă este concepția că beneficiarul nu cumpără un produs, ci o funcție, de care are nevoie in activitatea sa. O formulă de „zero defecte" pentru utilizator este aceea ca, pe durata de întrebuințare, furnizorul să schimbe produsul care se defectează cu altul în bună stare. Riscul revine in acest caz in exclusivitate producătorului, ceea ce îl cointeresează să lucreze cit mai bine.Dr. ing, loan Bacivarof : în special pentru produsele foarte scumpe— cum sînt sistemele mari de calcul electronic, unele mașini-unelte etc.— se practică tot mai mult sistemul de închiriere (leasing), situație în care răspunderea pentru buna funcționare revine in exclusivitate producătorului. Dar și in contractele de vinzare-cumpărare apar frecvent clauze de mentenabilitate. Astfel, in Statele Unite, dacă timpul de indisponibilitate și cheltuielile de întreținere depășesc — într-o perioadă anumită — un nivel dinainte stabilit, furnizorul este obligat să plătească despăgubiri beneficiarului. De aceea, producătorul este stimulat să acorde atenție problemelor de mentenanță incă din faza de proiectare.în altă ordine de idei, preocupările legate de calitate se regăsesc tot mai insistent și în țările in curs de dezvoltare. Este semnificativ faptul că. In cea mai importantă revistă teoretică de soecialitate ce apare pe plan mondial, cele mai multe articole pe tema fiabilității nu au ca autori specialiști din țări cu tradiție — așa cum s-ar putea crede —, ci din state in curs de dezvoltare.Dr. ing. Ulrich Wiener : Faptul că sistemele de asigurare a calității se proiectează a făcut posibil și exportul de tehnologie pentru calitate, o dată cu licența de executare a produsului. Așa incit unele țări în curs de dezvoltare — mai cu seamă din sud-estul Asiei — au învățat nu numai să realizeze produse ale electronicii de vîrf, bunăoară, dar s-o facă la nivel tehnologic și calitativ adecvat. Este, în fond, o formă de a induce rapid calitatea în economie.

aici, și ne referim în primul rînd la cooperativele agricole din Tușnad, Sinmartin, Cosmeni, Sîntimbru, Ban- cu, Lăzarea, Remetea și în mod deosebit la Stațiunea de cercetare și producție a cartofului Miercurea- Ciuc, constituind astăzi din toate privințele adevărate puncte de referință pentru întreaga activitate de producere a cartofilor din țară. Așa cum subliniam, nu este vorba de un singur caz de a da altă destinație cartofilor de sămință, ci de faptul că din producția totală de sămință obținută în județ, mai multe mii de tone au primit altă destinație. La Gheorgheni, bunăoară, nu mai puțin de 1 000 tone de cartofi, certificați de comisia de specialitate ca foarte buni pentru sămință și care ’de fapt au și fost pregătiți, inclusiv însă- cuiți spre a fi livrați la complexul de semințe, au fost luați din cîmp șl expediați unor beneficiari.Inutil să mai subliniem că a-ți a- sigura sămința înseamnă să asiguri în fapt recolta viitoare. Conform prevederilor Legii nr. 13 din 1971 și celorlalte acte normative care reglementează producția de cartofi, de fondul de semințe nimeni nu are voie să se atingă. Este ca șl cum ai consuma acum în mod abuziv recolta anului viitor și a celorlalți ani. De ce au dispus organele județene măsura amintită ?Există în această decizie și unele motive dictate de cauze de forță majoră. Este vorba de intenția unor organe agricole centrale de a face din județul Harghita nu numai un cultivator de sămință, ci și un mare cultivator de cartofi pentru consum, lucru care practic nu este posibil. In primul rînd, pentru că reguli fitosanitare și tehnologice interzic cultivarea cartofului de consum in zonele închise, așa cum se precizează și în

LA ÎNTREPRINDEREA 
DE FAIANȚĂ SI STICLĂRIE 

„FAIMAR" BĂIA MARE 
Preocupări susținute 

pentru realizarea 
sarcinilor la exportȘi în acest an, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de faianță și sticlărie „FAIMAR" Baia Mare a acționat cu răspundere pentru îndeplinirea ritmică a planului la producția fizică, și in primul rind Ia export. în prezent, marca „FAIMAR" 'este apreciată și solicitată în 12 țări din Europa și America, contractele încheiate cu partenerii externi deținind o pondere de 80 la sută din totalul producției fizice. In perioada care a trecut din acest an, planul la export a fost realizat integral, chiar cu importante depășiri, livrin- du-se suplimentar însemnate cantități de produse din ceramică, menaj și sticlărie. Totodată, după cum ne-a precizat inginera Doina Verdeș, șefa biroului plan-dezvoltare, s-a acordat o atenție , sporită înfăptuirii programelor de modernizare, ceea ce a permis a- daptarea operativă la exigențele de pe piața externă. Astfel, prin autodotare ș-au dezvoltat capacitățile de producție, au fost modernizate fluxurile de fabricație, multe dintre soluțiile adoptate avind la bază propuneri ale oamenilor muncii. Cea mai recentă realizare este cuptorul de ardere rapidă a decorului, care a asigurat reducerea normelor de consum de combustibili cu 8 la sută, obținerea unei economii de 20 de mii de metri cubi de gaz metan și creșterea calității producției. La această întreprindere, lunar sint asimilate în fabricație in medie 20—25 de sortimente de ceramică și sticlărie, fapt ce a permis depășirea planului Ia export cu 17 la sută. în acest sens, a fost elaborat un sistem de lansare, programare și urmărire zilnică a producției pentru export, atit în secții, cit și la nivelul conducerii întreprinderii. (Gheorghe Pârja).Foto : Sandu Cristian

Ordinul nr. 62 din 25 Iulie 1984 al ministrului agriculturii, în care se arată limpede că : „în unitățile producătoare de cartofi pentru sămință din zonele închise se exclude cultivarea cartofului pentru consum": In al doilea rînd, studiile pedoclimatice și agrochimice efectuate aici au identificat ca fiind aptă pentru cultura cartofului de consum o suprafață totală eare anual nu poate depăși 2 000—2 200 hectare. Este vorba însă de terenuri apte pentru cultura cartofului, dar nu și favorabile din punct de vedere al fertilității, întrucit în majoritatea cazurilor punctele de bonitare atribuite acestor suprafețe sint sub limita minimă admisă, fapt ce le pune in situația de a nu fi competitive din punct de vedere al randamentului cu terenurile destinate cartofului de consum din alte zone ale țării. Ei bine, pe aceste terenuri sărace organele agricole centrale au planificat să se reaNe aflăm intr-o perioadă în care trebuie pregătită de pe acum viitoarea producție dă cartofi. Nu puține și ușoare sint problemele care se cer rezolvate în județul Harghita în acest sens. Avem în vedere, in primul rind, cerința de a se întreprinde măsuri urgente spre a se acoperi din diferite surse actualul deficit de sămință, de peste 1 000 tone, ce se înregistrează pe ansamblul unităților agricole. Ar trebui întreprinsă apoi, inclusiv de către factorii cu putere de decizie din cadrul Ministerului Agriculturii, o analiză competentă spre a se ajunge la acea dimensionare a producției de cartofi care în condițiile date de aici să asigure obținerea unei producții maxime și de cea mai bună calitate, însăși fundamentarea planului pentru 1989 ar trebui să pornească de la cerința de a asigura aici, în Harghita, o asemenea structură incit să predomine soiurile de mare valoare biologică și care să satisfacă, deopotrivă, cerințele impuse de procesul de industrializare, cit și ale consumatorilor.De fapt, investigația noastră în județul Harghita a pornit de Ia Intenția de a aduce în discuție calitatea materialului biologic, a soiurilor valoroase de semințe, în încercarea de a aprofunda cauzele pentru care nivelul producției de cartofi nu corespunde posibilităților pe care le au unitățile agricole. Dar faptele întîlnite au abătut intr-un fel discuția de la scopul ei inițial. Asupra acestei probleme, ca și asupra altora de care ține sporirea producției de cartofi, vom reveni intr-un viitor articol.
Ioslf POP

Comparativ cu stadiile fizice atinse la numeroase investiții din sectorul energetic sînt necesare, în momentul de față, programe speciale de măsuri, astfel incit să fie racordate cit mai curînd la sistemul energetic național. Este o cerință pe deplin valabilă și pentru Centrala electrică de teimoficare pe lignit din Arad. O succintă trecere in revistă a lucrărilor ilustrează convingător situația deloc satisfăcătoare in care se află acest obiectiv.In ce privește cele două cazane de cite 100 tone abur 'pe oră, care urmează să livreze energie termică sub formă de abur industrial pentru platforma industriei alimentare, ultimele termene de punere in funcțiune au fost planificate in lunile august și, respectiv, octombrie. Termenele însă au trecut și cazanele nu produc nimic, deși lucrările de construcții- montaj sînt încheiate atit la cazanele propriu-zise. cît și la utilitățile necesare funcționării lor. Lipsește un singur lucru — conducta de gaz metan pentru suportul de flacără, fapt consemnat și în numărul din 26 martie al ziarului nostru. Concret, au mai rămas de executat încă 5,5 km de conducte, care, insă n-au fost a- sigurate de întreprinderea de țevi sudate Colentina. Perspectivele? „De citeva zile, ne spune tovarășul inginer Mircea Mocrij- țchi, director adjunct la întreprinderea electrocen- trale Arad, întreprinderea bucureșteană a început să livreze o parte din conducte. Pină în prezent am primit 1.6 km, dar conducerea unității furnizoare ne-a asigurat că va trimite, în continuare, in acest trimestru, Întreaga cantitate de conducte. Am luat imediat legătura cu întreprinderea antrepriză construcții de magistrale pentru gaze in vederea reluării lucrărilor de montare a conductei. Am fost asigurați și de către constructori că execuția va incepe cît mai curind".Dacă in privința cazanelor de 100 tone abur pe oră lucrurile încep să se clarifice, termenul de punere in funcțiune a primului grup de 50 MW rămine totuși o „necunoscută" atit pentru beneficiar, cit și pentru ceilalți factori ce participă la realizarea acestui obiectiv. Este adevărat, lucrările de construcții-montaj sint, avansate, multe chiar terminate. Astfel, sala turbogeneratorului este închisă, fiind creat front de montaj pentru turbină. Cind va sosi însă aceasta la Arad ? „Nu știm, ne răspunde tovarășul inginer Mircea Mo- crijțchi. La ultima analiză care a avut loc recent la Centrala industrială pentru producerea energiei electrice și termice nu s-a discutat despre restanțele din acest an și, în consecință, nu am flat nimic despre tur- bogeneratorul primului grup. Ultimul termen de livrare planificat este 30 noiembrie, dar este aproape sigur că nu va fi respectat". Altfel spus, __va urma o nouă reprogramare.La cazanul nr. 1, de 420 tone abur, beneficiarul consideră stadiul de execuție a lucrărilor satisfăcător. A- proape toate echipamentele sint livrate, iar lucrătorii Trustului „Ener- gomontaj" din București dispun de un larg front de muncă, fiind in devans cu o serie de lucrări. Brigada a depășit planul pe 10 luni la structura lucrărilor de construcții-montaj cu w peste 7 milioane lei, iar una din explicațiile acestor realizări este preocuparea susținută pentru asigurarea bazei materiale necesare, inclusiv buna aprovizionare cu cabluri.

lizeze în acest an o producție medie la hectar de 50 000 kg de cartofi pentru consum. Producția efectiv realizată nu a depășit insă, cu o singură excepție, 14 000—15 000; în trei din cele cinci consilii agroindustriale care cultivă asemenea cartofi obținîndu-se o producție mai mică de 9 000 kg la hectar. Văzindu-se in situația unui asemenea nivel scăzut de productivitate, organele județene au dispus să se acopere o parte din acest deficit pe seama cartofilor de sămință. Oricare ar fi fost condițiile in care s-a realizat producția de cartofi a acestui an, revenim și subliniem că a te atinge de fondul'de semințe înseamnă a distruge cu bună știință factorul fundamental care asigură reproducția lărgită in acest sector.Există în sistemul nostru de producere a seminței norme absolut o- bligatorii care trebuie respectate fără nici un fel de abatere.

Ne-am referit la faptul că o parte din lucrările de construcții se află intr-un stadiu destul de avansat. A- cesta este, desigur, un fapt pozitiv și il menționăm ca atare. Pe de altă parte insă, se cuvine subliniat faptul că nu toate lucrările se află in această situație. Motiv pentru care constructorii sînt puși acum in situația să le urgenteze. Astfel, brigada nr. 4 a Antreprizei de construcții industriale Arad înregistrează restanțe la execuția stației de pompe Bagger — unde, la un moment dat, au fost probleme cu asigurarea etanșeității — și la turnul de răcire, unde mai este de executat partea de echipare a turnului și trebuie finalizată stația de pompe pentru apele circulante. „Restanțele sint recuperabile — apreciază inginer Stancu Ionescu, adjunctul șefului de brigadă. Ne-am organizat astfel munca incit la sfir- șitul acestui trimestru să realizăm toate obiectivele ^cadențe". Afirmația este susținută de faptul că multe lucrări se desfășoară potrivit programului stabilit, unele chiar în devans. In această lună, brigada menționată a creat front de lucru la corpurile buncărului de la primul grup pentru efectuarea hidro- izolațiilor la acoperiș, iar în prezent se montează timplăria metalică și geamurile pentru asigurarea condițiilor de lucru pe timpul iernii la executarea lucrărilor de montaj. Totodată, se mai află în plină execuție unele obiective din cadrul grupului nr. 2 de 50 MW : lucrările de Închidere la sala turbogeneratorului, acoperișul la cel de-al doilea corp de buncăr, montajul podului rulant de la turbogeneratorul nr. 2, construcția metalică a celui de-al doilea cazan de 420 tone abur pe oră".„In grafic" șl chiar în avans s« află cu lucrările muncitorii și specialiștii Trustului de montaj utilaj chimic București, dovadă că depășirile de plan ale acestui colectiv sint de aproape 7,5 milioane lei. Ei au încheiat execuția stației de tratare chimică a apei și lucrează în ritm energic la gospodăria de cărbune și benzile de alimentare cu cărbune a corpului buncăr. Printr-o bună organizare a activității, montorii s-au angajat să finalizeze în acest trimestru și lucrările la tunelul de dezgheț, și la depozitul de zgură-cenușă.Multe din lucrările de cea mal mare actualitate la acest important obiectiv, lucrări întirziate și al căror ritm de execuție trebuie intensificat, le formează izolațiile la diferite conducte. Nici în prezent nu există însă perspectiva grăbirii lor, deoarece brigada Antreprizei de lucrări speciale șl izolații tehnologice din Brașov nu dispune de toate materialele necesare. Pe scurt, lipsesc 36 tone de bitum, 50 tone de tablă neagră de 0,5 mm, 125 mc de polistiren expandat și 320 tone de vată minerală. Am consemnat aceste aspecte cu intenția de a atrage atenția unităților furnizoare asupra obligațiilor pe care le mai au de 'onorat față de șantierul din Arad.Dincolo de aceste aspecte, care desigur impun o maximă mobilizare din partea constructorilor, trebuie reamintit că punerea in funcțiune a primului grup de 50 MW este strict condiționată de livrarea integrală a turbinei. Am văzut care sint neclaritățile și incertitudinile în legătură cu ea. Dorim să reamintim furnizorului — întreprinderea de mașini grele din București — că montarea turbinei necesită o perioadă de timp relativ îndelungată. Ceea ce vorbește de la sine despre răspunderea ce revine binecunoscutei uzine bucu- reștene.
Tristan MIHUȚAcorespondentul „Scinteii"
MUREȘ :

Eficiența introducerii 
progresului tehnicAcționind în spiritul indicațiilor și orientărilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in întreprinderile industriale și unitățile economice din județul Mureș se desfășoară o susținută activitate de cercetare științifică, tehnologică și de introducere rapidă a progresului tehnic, acțiune la care, in prezent, sint antrenați peste 40 000 de oameni ai muncii, fruntași în producție, maiștri, ingineri și tehnicieni, economiști și alți specialiști din producție și din institutele de cercetare și de invățămînt superior. Ca urmare, in acest an, numai in cadrul programelor de modernizare și organizare superioară a producției și a .tehnologiilor, au fost rezolvate aproape 1 000 de acțiuni, idei și teme de mare eficiență economică. De remarcat că materializarea acestora a contribuit efectiv la realizarea, postcalculată, a unui spor de producție-marfă în valoare de 577 milioane lei. Potrivit calculelor, aplicarea acestor măsuri a dus, de asemenea, în perioada care a trecut din acest an, la diminuarea costurilor de producție în industria mureșeană cu 152 milioane lei, iar a celor materiale — cu 86 milioane lei. (Gheorghe Giurgiu).
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TEZELE PENTRU PLENARA C. C. AL P. C. R. 
program revoluționar de muncăpentru partid, pentru popor

Ziarul nostru, prin intermediul corespondenților săi județeni, a solicitat opiniile unor secretari de partid pentru a înfățișa modul în care organele și organizațiile de partid, comuniștii își pun în valoare capacitatea politică, ca rezultat al aplicării concrete a cerințelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Tezele din aprilie, in vederea mobilizării oamenilor muncii la îndeplinirea planului pe acest an și pregătirii unui start bun al producției din anul viitor. Continuăm publicarea răspunsurilor primite la următoarele întrebări :
Cu ce bilanț se prezintă organizația de partid, oamenii muncii din 

intreprinderea, orașul sau municipiul unde activați ?

Ce acțiuni concrete - politice și organizatorice - a inițiat organi
zația de partid pentru a determina obținerea acestor rezultate ?

La ce concluzii ați ajuns pentru eliminarea neajunsurilor din stilul 
de muncă, pentru perfecționarea in viitor o activității de partid ?

SUCEAVA

în centrul preocupărilor 
- prioritățile producțieiIoan Filip, secretar al comitetului municipal de partid : Dominanta principală a activității desfășurate de colectivele de oameni ai muncii din unitățile economice in această perioadă o reprezintă mobilizarea lor, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru transpunerea exemplară In viață a ideilor și orientărilor cuprinse în Tezele din aprilie și a sarcinilor reieșite din recentele ședințe ale Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Astfel, în cele zece luni care au trecut din acest an au fost realizate principalele sortimente la producția fizică, la unele inregistrin- du-se importante depășiri, iar planul producției-marfă industriale a fost Îndeplinit in proporție de 103 la sută. De asemenea, toate unitățile cu sarcini la export și-au onorat la termen, in întregime, contractele și comenzile Încheiate ■ cu partenerii externi. Planul de investiții din fondurile statului s-a realizat in proporție de 105 la sută, fiind puse in funcțiune 4 capacități noi de producție industriala șl social-culturale, două obiective a- grozootehnice, precum și 1 086 apartamente.In deplin consens cu exigențele formulate de secretarul general al partidului in Tezele din aprilie, preocupările prioritare ale organelor și organizațiilor de partid au fost o- rientate spre realizarea indicatorilor de plan și de eficiență, spre valorificarea la cote superioare a experienței dobindite. în vederea unei cit mai bune cunoașteri a situației reale, au fost introduse sisteme de urmărire zilnică a realizării producției fizice, îndeosebi a celei destinate exportului atit la nivelul comitetului municipal de partid, cit și la nivelul fiecărei organizații de bază. în acest fel, s-a putut interveni operativ la fiecare loc de muncă, lui ndu-se imediat cele mal bune măsuri în vederea eliminării deficiențelor constatate.O metodă deosebit de eficientă în practica muncii noastre s-a dovedit organizarea la fața locului a unor a- nalize privind modul in care organele și organizațiile de partid iși onorează sarcinile care le revin. Cu aceste prilejuri se examinează aprofundat stadiul înfăptuirii planului, realizarea programelor de modernizare și perfecționare a producției, de creștere a productivității muncii, felul cum se indeplinesc sarcinile la export. Pornind de la realitatea că există încă disponibilități in domeniul creșterii indicelui de utilizare a mașinilor și utilajelor, al atingerii parametrilor proiectați la întreprinderea de mașlni-unelte, combinatul de fibre celuloză și hirtie și întreprinderea de utilaje și piese de
Exigențe noi in stilul de muncă al consiliilor populare

Tezele pentru plenara C.C. al P.C.R. constituie un important document orientativ și pentru activul consiliilor populare, pentru îndeplinirea răspunderilor atit de largi, practic atotcuprinzătoare, ce revin acestor importante instituții, pentru continua și multilaterala lor conlucrare cu masa cetățenilor. Ca organe 'locale democratice ale puterii și administrației de stat, consiliile populare trebuie sa ofere, prin activi-
tatea desfășurată, un viu și convingător exemplu de transpunere în viață a sarcinilor și orientărilor cuprinse în teze, de însușire, aprofundare și aplicare a acestora. înseși cerințele vieții impun o asemenea abordare, științifică, novatoare, în spirit revoluționar a menirii și atribuțiilor concrete, consiliile populare coordonind, se poate spune, întreaga activitate economică și socială din raza lor teritorială.

Largi orizonturi de lucruO idee esențială a tezelor, avind importanța unui principiu fundamental de muncă și viață, este „creșterea răspunderii, întărirea ordinii și disciplinei în muncă in toate domeniile de activitate". Pentru consiliile populare. această teză deschide două largi orizonturi de lucru. Unul privește răspunderea pe care ele o au pentru întreaga viață economică și socială a localităților ; al doilea privește propria funcționare a consiliului ea instituție, ca un colectiv de oameni ai muncii (mă reler la ceea ce in termeni uzuali se numește „aparatul propriu") și, totodată, ca un colectiv lărgit, complex, care include și deputății, întregul activ obștesc. Existența acestor două „orizonturi de lucru" nu înseamnă însă că ele trebuie a- bordate separat. Tocmai in această privință, dezbaterea tezelor, studiul lor aprofundat și strins împletit cu datele și cerințele vieții ne-au făcut să Înțelegem că perfecționarea stilului de muncă al consiliului popular și perfecționarea stilului de muncă al tuturor unităților și instituțiilor trebuie să constituie un proces, unitar, omogen, bine sincronizat.Aș da in această privință_ un e- xemplu definitoriu. Se lmpămînte- nise obiceiul ca dezbaterea sarcinilor economice in profil teritorial să se facă, de-a lungul unui an întreg, intr-o singură sesiune ; chiar și comitetul executiv, care se întrunește mult mai des, dezbătea a- ceastă deosebit de importantă problemă tot o singură dată, adică tot numai cu prilejul adoptării planului, bugetului, programelor anuale. Următoarea dezbatere pe această temă prioritară se organiza... peste un an, adică atunci cind trebuiau adoptate alte sarcini, pentru alt an viitor. Ce se intîmplă cu îndeplinirea prevederilor, nu mai forma obiectul unei dezbateri nici în comitetul executiv, nici în sesiunea deputaților.Practica descrisă nu era proprie numai Consiliului popular al municipiului Brașov. Faptul că nu con- stituiam o excepție nu era însă de natură să ne mulțumească. De altfel, litera și spiritul Tezelor din aprilie oferă temei de reflecție, analiză și autoanaliză și din acest punct de vedere — al evitării rutinei, formalismului, reducerii activității la aspectele scriptice, hirțogărești. Și, punind în centrul atenției nu numai adoptarea prevederilor de plan 

schimb, organele și organizațiile de partid din unitățile respective au stabilit noi măsuri de perfecționate a organizării muncii și modernizare a producției, de sporire mai accentuată a productivității muncii.Sintem conștienți de faptul că în ceea ce privește perfecționarea stilului de muncă, a metodelor de lucru mai avem multe de făcut, că realizările din unele unități economice nu sint la nivelul posibilităților. în lumina exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Tezele din aprilie, comitetul municipal de partid a ajuns la concluzia 
REZULTATELE IN MUNCĂ. IN INUEPLINIREA PLANULUI - 
criteriul fundamental de apreciere a activității politico-organizatorice

că pentru înlăturarea neajunsurilor constatate, a cauzelor acestora trebuie să acționeze cu mai multă operativitate. De aceea, in viitor ne vom strădui să cunoaștem în profunzime realitățile producției și, pe această bază, să putem repartiza mai bine forțele de care dispunem, să le îndreptăm spre acele direcții care pot asigura finalizarea sarcinilor pe măsura exigențelor actuale, manifestind o permanentă grijă ca, din dorința de a indeplini in cit mai scurt timp sun obiectiv, să nu pierdem din vedere alte probleme care se cer soluționate. Ca urmare, membrii comitetului municipal de partid, activiști de partid și de stat, comuniști din activul de partid vor 1'1 mai puternic orientați spre cunoașterea nemijlocită a realității, a stărilor de lucruri de pe teren din unitățile industriale și sociale, pornind de la convingerea că terenul semnifică pentru un activist de partid și de stat locul de verificare a experienței sale, de afirmare deplină și concludentă a spiritului revoluționar, avxnd mereu in față exemplul secretarului general al partidului, prezent permanent în mijlocul maselor, al colectivelor de muncă, mobilizindu-Ie energiile in îndeplinirea Programului partidului.
SLATINA

Creșterea răspunderii, 
întărirea ordinii 

și disciplineiSevastian Popa, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de prelucrare a aluminiului : între

— ca mecanism legal — ci și urmărirea îndeplinirii lor, controlul a- cestei indepliniri, analiza rezultatelor economice devine, a devenit, temă de dezbatere și. pe parcursul desfășurării perioadei de plan.Ar fi simplist să deducem că prin Înscrierea problemei indepliniri! planului în profil teritorial pe ordinea de zi a unei sesiuni ori a unei ședințe de comitet executiv a fost depășit formalismul in abordarea a- cestei sarcini, a fost întărită ordinea și disciplina. Principalul el'ect al dezbaterii trebuie să fie conștientizarea deputaților in legătură cu sarcinile ce revin localității, iar prin ei, conștientizarea tuturor colectivelor de oameni ai muncii. Ca acest efect să se producă, sint necesare insă și alte condiții, intre care buna cunoaștere a atribuțiilor, răspunderilor și căilor legale de rezolvare a diferitelor probleme practice. Iată pentru ce ne străduim să aplicăm cit mai larg, cit mal perseverent o altă indicație de importanță capitală a tezelor, anume ridicarea nivelului de cunoștințe, de înțelegere a problemelor economico, a problemelor conducerii, a tuturor celorlalte probleme care sint esențiale pentru Îndeplinirea sarcinilor și răspunderilor incredințate, la un nivel calitativ superior. în mod special urmărim pătrunderea pînă jos, in mase, a unor asemenăa prevederi cum sint cele ale legislației locative, dreptului muncii, autofinanțării, autogospodăririi teritoriale. Șl nu o facem numai in forme special organizate, ci cu orice prilej, inclusiv prin discuții de la om la om. Spre exemplu, orice prezență intr-un colectiv de muncă sau de cetățeni devine, prin obiceiul de a rămine după ședința respectivă cu cei care vor să pună întrebări ori să sesizeze anumite aspecte, și prilej pentru elucidarea pe Ioc, in spiritul legii, a unor propuneri, doleanțe, aspecte nelămurite.Locul central și rolul complex pa care îl dețin ordinea și disciplina în activitatea unui consiliu popular sint inseparabil legate de receptivitatea la propunerile judicioase ale cetățenilor, de respectarea angajamentelor asumate reciproc, fie cu prilejul campaniei electorale, fie al intîlnirilor deputați-cetățeni, fie cu alte ocazii. Cred că realizările edilitar-gospodăreștl obținute în decursul actualului mandat al consiliului nostru popular — reamenaja- 

prinderea noastră, după ce în prima parte a anului a intimpinat unele greutăți în Înfăptuirea sarcinilor de plan, și-a imbunătățit treptat activitatea, reușind, in scurt timp, să ss situeze pe un loc de frunte in întrecerea socialistă pe țară. Trebuie menționat că unitatea este deținătoare a trei titluri de „Erou al Muncii Socialiste". în zece luni care au trecut din acest an, producția-marfâ a fost depășită tu 2,5 la sută, producția netă cu 12,1 la sută, iar producția fizică, la sortimentul laminate din aluminiu, înregistrează o depăși

re de 13,9 la sută. Exportul a fost depășit cu aproape 200 milioane lei.Aceste rezultate au fost posibile datorită faptului că organizația noastră de partid a situat pe primul loc al preocupărilor sale îndeplinirea indicatorilor de plan. în acest sens, comitetul de partid din întreprindere a acționat atit în direcția implicării mai puternice a organelor de partid (comitetele de partid din secții, birourile organizațiilor de bază), a comuniștilor in problematica de producție, cit și in ceea ce privește antrenarea tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea sarcinilor de producție prin îndrumarea atentă a activității desfășurate de organismele democrației munci torești-revoluționare, de organizațiile de masă și obștești. De exemplu, organizațiile de bază din turnătorie, pe toate cele trei schimburi, ai căror secretari sint Ion Ca- tană, Constantin Borăscu și Gheorghe Vlad, de la laminare benzi la rece, secretar Florea Nistor, de la folii, schimbul A, secretar Florea Ilinca, de la extrudate A și B, secretari Virgil Lungu și Constantin Bucur, sint citeva dintre cele 38 de organizații care se remarcă în mod deosebit prin modul exigent in care se ocupă de pregătirea și desfășurarea adunărilor generale, de repartizarea de sarcini concrete tuturor comuniștilor și controlul înfăptuirii acestora, de creșterea contribuției organizațiilor de tineret și a grupelor sindicale in mobilizarea muncitorilor la îndeplinirea exemplară a sarcinilor profesionale.Faptul că se mai înregistrează cazuri de indisciplină, de neîndeplinire a îndatoririlor profesionale este un indiciu că nu intotdeauna munca po- litico-organizatorlcă pe care o desfășoară organizația noastră de partid este la înălțimea cerințelor actuale. De aceea, in spiritul cerințelor formulate de secretarul general al parti

rea centrului Istoric al orașului, ansamblul pietonal din Valea Cetății, piețele alimentare din cartierele Schei șl Noua, cărora le vor urma cele din cartierele Valea Cetății și Bartolomeu ș.a. — denotă hotări- rea noastră de a asigura un drum cît ma.1 scurt între vorbă și faptă,
Modalitățile 
- folosite totîn Tezele din aprilie tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Să îmbinăm armonios activitatea organelor de stat cu aceea a organismelor democratice, creînd condițiile corespunzătoare participării maselor populare, a întregului popor la conducerea intregii societăți, la făurirea in mod conștient de către poporul însuși a destinelor sale, a viitorului său. a socialismului și comunismului !“în cadrul formelor organizatorice care asigură participarea cetățenilor la conducerea unităților administra- tiv-teritoriale, la rezolvarea multiplelor probleme de interes local, un loc central îl ocupă consiliile populare. Acest lucru se datorează atit modului lor de constituire și atribuțiilor pe care le au în calitate de organe ale puterii de stat, cit și faptului că ele trebuie să asigure participarea largă a oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor la activitatea de autoconducere, autogestiune și autofinanțare, participare care, la rindul ei, este menită să contribuie la îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor pe care le au organele respective. Și practica de zi cu zi a consiliului popular din orașul nostru confirmă un adevăr incontestabil : cu cît conlucrarea cu masa cetățenilor este mai puternică, mai accentuată, cu atit există garanția realizării exemplare a sarcinilor privind dezvoltarea, înflorirea, buna gospodărire a orașului.în asigurarea participării cetățenilor la autoconducerea unităților ad- ministrativ-teritoriale, un rol din ce în ce mai mare trebuie să-1 aibă organismele democratice nestatale, care sînt Învestite cu competențe proprii, ce cuprind sfere tot mai largi de activitate. Asemenea organisme funcționează cu sprijinul consiliilor populare, altele sub controlul lor, sau fiind modalități de lucru ale acestora : adunările cetățenești, adunările locuitorilor cu atribuții in diferite domenii și ale celor din circumscripțiile electorale, comitetele 

dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, comitetul de partid, celelalte organe de partid din întreprinderea noastră își vor spori exigența față de modul în care cadrele de conducere, comuniștii răspund zi de zi, înaltelor îndatoriri politice și profesionale, respectă prevederile Statutului, acționează pentru îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor care le revin. în acest scop considerăm necesar să milităm cu mai multă perseverență pentru creșterea spiritului de răspundere revoluționar, pentru Întărirea ordinii și disciplinei, ridicarea conștiinței politice în Îndeplinirea 

fermă a sarcinilor încredințate, astfel ca, în orice funcție s-ar afla, comunistul să dea dovadă de înaltă principialitate și exigență, să nu se împace niciodată cu lipsurile și stările de lucruri negative, să acționeze impreună cu ceilalți oameni ai muncii, cu hotărire și abnegație pentru infăptuirea politicii partidului.
TÎRGU MUREȘ

Implicare directă, 
acțiuni concreteAurel Cosma, secretar al comitetului de partid de la Combinatul chimic „Azomureș" : în perioada care a trecut din acest an, prin mobilizarea exemplară a tuturor resurselor de care dispunem, ițnita- tea noastră — al cărei act de naștere a fost semnat la 22 iunie 1966, cînd aici, in prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, au fost puse in funcțiune primele instalații — a obținut rezultate deosebite in îndeplinirea sarcinilor de plan. Bunăoară, in perioada menționată, au fost produse, în plus față de sarcinile de plan. 40 618 tone de îngrășăminte chimice, 23 845 țone amoniac de sinteză, 1 110 tone melamină și alte produse utile economiei naționale. Totodată, colectivul nostru a produs și livrat, în aceeași perioadă, pe adresa partenerilor externi, însemnate cantități de îngrășăminte chimice și de alte produse. De remarcat că sporurile de producție au fost obținute în condițiile in care cheltuielile materiale la 1-000 lei pro- ducție-marfă au fost diminuate cu

Intre proiect șl împlinire. Drum care nu poate fi parcurs — o înțelege oricine — decît printr-o reală și strînsă conlucrare cu toți cetățenii, prin abnegație reciprocă.
Adrian C1OBOIUprimarul municipiului Brașov

democratice 
mai eficientde cetățeni, asociațiile de locatari, comisiile de sistematizare, colectivele de sprijin ale autorității tutelare, comisiile pentru ocrotirea minorilor, comisiile de judecată, comisiile tehnice pe diferite domenii etc.Dintre modalitățile democratice a- supra cărora Consiliul popular al orașului Mizil și-a orientat cu osebire atenția în urma aprofundării Tezelor pentru plenara Comitetului Central și aplicării lor, putem menționa adunările cetățenești. Potrivit legii, consiliile populare au obligația de a organiza astfel de adunări semestrial. Perfecționarea muncii în acest domeniu înseamnă o bună pregătire a adunărilor amintite, convocarea lor din timp, aducerea la cunoștința cetățenilor a ordinii de zi și a locului unde ele se vor desfășura, pentru ca aceștia să poată fi participanți activi și în deplină cunoștință de cauză la lucrări, să-și poată spune cuvîntul cu eficiență gospodărească. De asemenea, ne preocupă să limităm practica de a organiza o singură adunare pe localitate cu o normă de reprezentare extrem de ridicată, recurgînd la modalitatea mai directă, mai largă, a adunărilor organizate pe cartiere, chiar dacă această formulă implică un efort organizatoric suplimentar.Sub semnul acestor exigențe s-au desfășurat recent adunările privind stabilirea contribuției bănești și in muncă pentru anul 1989. Adunările în cauză, pregătite temeinic în toate cele 25 de circumscripții electorale, precum și la nivelul întregului oraș, au aprobat propunerile biroului executiv privind lucrările ce urmează a se efectua, valoarea acestora, termenele de executare, cuantumul total al contribuției bănești și al contribuției în muncă. De asemenea, adunările au aprobat suma ce revine pe fiecare familie și volumul fizic ce urmează a fi efectuat de către fiecare locuitor șl cu fiecare mijloc de transport, stabilind totodată măsuri, precum și sarcini pentru consiliul popular și biroul său exe

23.9 lei la total și cu 14,9 lei la cele materiale.Pentru obținerea acestor rezultate, comitetul de partid din întreprindere s-a străduit, in lumina ideilor și orientărilor cuprinse in Tezele din aprilie, să imprime în cadrul organizațiilor de bază un stil de muncă in care să predomine operativitatea, flexibilitatea in alegerea și aplicarea formelor și metodelor de lucru, angajarea fermă a tuturor comuniștilor in Îndeplinirea sarcinilor. în acest scop, una din acțiunile concrete politice și organizatorice prin care comitetul de partid a contribuit la acest bilanț a fost cunoașterea nemijlocită a problemelor cu care se confruntă, la un moment dat, un colectiv de muncă, prin incredințarea fiecărui membru al comitetului de partid a sarcinii de a răspunde direct de un anume loc de muncă, de a informa zilnic comitetul de partid cu problemele ivite și cu măsurile pe care, în urma consultării comuniștilor, a lucrătorilor și specialiștilor, a stabilit să fie luate pentru înlăturarea lipsurilor, a greutăților apăru

te în producție. Acest mod de a organiza munca ne-a ajutat să cunoaștem mai bine realitatea, viața (inclusiv problemele personale ale oamenilor), ceea ce a făcut ca in adunările generale, cei puși să raporteze să nu facă declarații de „bună intenție", ci să prezinte cu precădere modul în care au intervenit pentru soluționarea unor probleme apărute in intervalul dintre adunările generale și ori de cite ori a fost cazul.Cu toate acestea, sintem conștienți că in munca noastră poiitico-organi- zatorică mai persistă încă o serie de deficiențe. Bunăoară, analizindu-ne activitatea în spiritul înaltelor exigențe cuprinse in Tezele din aprilie, am constatat că în activitatea comitetului de partid, a consiliului oamenilor muncii din combinat persistă încă unele neajunsuri, mai cu seamă in privința modului de elaborare, urmărire și aplicare a hotăririlor, in cuprinderea și participarea tuturor comuniștilor la transpunerea în viață a acestora. De asemenea, remarc și faptul că înregistrăm și unele paralelisme intre acțiunile inițiate de comitetul de partid și cel al sindicatului, care, nu in toate cazurile, acționează pentru soluționarea problemelor prin mijloacele specifice fiecărui organism in parte. In acest sens Considerăm că avem încă multe lucruri de făcut pentru eliminarea unor minusuri din stilul și metodele noastre de muncă, pentru a spori astfel eficiența activității poli- tico-organizatorice și totodată capacitatea organizației de partid de a valorifica la un nivel superior potențialul de muncă și creație al colectivului întreprinderii noastre.*Din răspunsurile primite din partea unor secretari de partid la sondajul de opinii inițiat de ziarul nostru a reieșit cu pregnanță în evi
cutiv, în vederea aducerii la îndeplinire a celor hotărîte ; încasarea integrală a contribuției in bani pină la 1 iunie 1989 ; colectarea și predarea materialelor refolosibile pină la 30 septembrie, anul viitor ; modernizarea unor străzi și trotuare etc. In același timp, deși contribuția in bani pe anul curent a fost încasată integral pină la 1 octombrie, iar obiectivele finanțate din această sumă au fost înfăptuite în totalitate. adunările la care ne referim au făcut o analiză exigentă a rezul-

Principiile autogospodăririi
- aplicate cu fermitateîntreaga națiune socialistă, privită in omogenitatea ei, dar și obștea fiecărei localități, luată în parte, se pot regăsi cu nenumărate fapte și argumente concrete în această apreciere formulată în Tezele din aprilie : „Am pornit și pornim de Ia faptul că socialismul îl realizăm cu poporul, pentru popor, că dezvoltarea continuă a democrației muncitorești-revoluționa- re constituie un factor esențial pentru făurirea cu succes a socialismului și comunismului, pentru înaintarea patriei noastre in dezvoltarea sa economico-socială, în ridicarea bunăstării generale a poporului". Și pentru noi, locuitorii municipiului Alexandria, argumentele vii ale acestui adevăr există, literalmente, la fiecare pas. Orașul car6 acum 20 de ani merita să-și scrie rangul urban doar între ghilimele, — nivelul dezideratelor sale neimplinite încă pe a- tunci fiind de tipul apei potabile, al unei librării măcar, al unui părculeț cît de mic — se prezintă astăzi — o putem spune deschis, fără reticențe în numele modestiei — ca unul dintre cele mai frumoase și mai moderne orașe de cimpie. Tot ce se poate vedea, admira, a fost edificat cu cetățenii, pentru cetățeni.Se spune însă că e mai ușor să clădești, și mai greu să menții. Nu e ușor nici să clădești, dar părerea citată merită atenție sub alt aspect, esențial pentru activitatea edilitară, de conducere a unei localități. Anume că treaba, stăruința, preocuparea nu se încheie o dată cu coborîrea schelelor. Atunci trece pe primul plan „șantierul" ce se deschide, ce trebuie deschis, în conștiința oamenilor, pentru a o aduce la nivelul 'dotărilor, pentru a o înălța — cuvîntul nu e deloc exagerat — la cota împlinirilor de ordin material. Această cerință, a civismului care se cere format, educat, este cît se poate de normală. Nu pentru că oamenii ar avea atitudini eminamente conservatoare față de noul urban, ci pe motivul foarte simplu, dar real, că obișnuința constituie o a doua natură. Dacă te-ai obișnuit — dintotdeauna 1 — să calci pe iarbă, nu realizezi de la 

dență că, in lumina ideilor și orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Tezele din aprilie, organele și organizațiile de partid situează cu mai multă fermitate în centrul preocupărilor lor mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru Îndeplinirea in cît mai bune condiții a planului pe acest an și pregătirii producției industriale și agricole pentru anul viitor. Exemplele care au ilustrat aceste preocupări au avut firește în vedere specificul activității economice din localitățile și unitățile respective. Sintetizind semnificația lor se impune precizarea că organele și organizațiile de partid, comuniștii trebuie să-și concentreze in această perioadă cu precădere eforturile în direcția îndeplinirii tuturor indicatorilor de plan, îndeosebi cei privind exportul și producția fizică, energia, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor și sporirea mai accentuată a productivității muncii, concomitent cu atenția acordată înfăptuirii programelor de perfecționare a organizării și modernizarea producției, realizarea investițiilor planificate, reducerea cheltuielilor materiale, creșterii eficienței intregii activități economice, efectuării în ritm rapid și de bună calitate a lucrărilor din agricultură, Înfăptuirii programelor din zootehnie.Pentru atingerea acestor obiective este necesar ca organele și organizațiile de partid să se preocupe intr-o măsură sporită de perfecționarea activității de conducere, de îmbunătățirea stilului și metodelor lor de muncă, concluzie subliniată în multe din răspunsurile primite ca urmare a evaluării critice a rezultatelor de pînă acum și a însușirii ideilor și orientărilor cuprinse în Tezele din aprilie. Ridicarea la un nivel calitativ superior a întregii activități de partid, in consens cu cerințele precizate in acest document de excepțională importanță teoretică și practică, presupune, printre altele, o mai bună planificare a muncii, repartizarea judicioasă a forțelor, dezvoltarea mai puternică a democrației interne de partid, afirmarea spiritului critic și autocritic constructiv, revoluționar, folosirea pe scară mai largă a activului de partid, perfecționarea activității organismelor democrației muncitorești-revoluționa- re, organizarea mai riguroasă a controlului îndeplinirii hotăririlor partidului și legilor țării, a propriilor hotăriri, intensificarea muncii politico-educative pentru formarea omului nou, profund implicat și pe deplin conștient de îndatorirea patriotică de. a participa direct, cu o contribuție proprie cît mai mare, la înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei.O cerință importantă desprinsă de interlocutorii noștri din Tezele din aprilie o reprezintă prezența spiritului revoluționar, a înaltei responsabilități comuniste in toate compartimentele muncii de partid, atit in domeniul organizatoric, in stilul de muncă al organelor și organizațiilor de partid, in viața internă de partid, cit și in sferele activității politico- ideologice. Un spirit revoluționar care să dea noi și ample dimensiuni faptelor de muncă, să mobilizeze energiile creatoare în înfăptuirea sarcinilor economice — temelia afirmării depline a rolului de conducător politic al organelor și organizațiilor de partid în toate domeniile de activitate.
Constantin VARVARA

țațelor obținute în domeniul contribuției bănești și in muncă pe anul 1988.Și în viitor, una din preocupările Importante ale consiliului nostru va consta in perfecționarea legăturilor cu cetățenii, in atragerea lor la rezolvarea multiplelor probleme locale.
Alexandru ȚIC1EAsecretarul Biroului executiv al Consiliului popular al orașului Mizil

început ce înseamnă să calci gazonul cu neînchipuită trudă îngrijit într-un oraș cu climă aridă ca al nostru. Dacă te-ai obișnuit fără parcuri, mina se întinde mai repede să rupă florile sădite să bucure ochii tuturor. Sau dacă, dintotdeauna, de la întemeierea orașului, strada principală a fost flancată de vînzători de țuică, obiș- nuirea cu localurile cochete, cu șah- barurile apărute aici nu se face chiar peste noapte.înțelegerea necesității de a completa urbanizarea propriu-zlsă cu o activitate de educație urbană s-a întărit pe parcurs. Totuși, de ce să n-o recunoaștem, mai exista, explicită său doar nutrită, părerea că nivelul civismului, al comportamentului urban se va obține, treptat, de la sine. Că viața de orășean va deveni — și chiar ar deveni — încet, încet, a doua natură. La urma urmei s-au înălțat orașe și în alte părți, fără ca primăriile să se preocupe și de o strategie educațională. Este un punct de vedere greșit. Așa cum ne-a demonstrat propria experiență, condițiile, ritmurile urbanizării noastre sînt altele — incomparabil mai rapide — tot astfel și ritmul educației, civice nu poate fi lăsat la latitudinea spontanului. în plus, aplicarea principiilor autoconducerii, autogospodăririi, autofinanțării implică în mod stringent înțelegerea superioară și unanimă a realităților noi, trăite în concordanță cu întreaga societate, și de localitatea noastră. Accentul deosebit pe care Tezele din aprilie îl pun pe afirmarea spiritului revoluționar presupune, din punctul de vedere al dezvoltării spiritului civic, o activitate bine concepută, consecvent desfășurată, prompt îndeplinită, așa cum o desfășurăm astăzi. Este unul din principalele învățăminte practice pe care le-am desprins și care și-a dovedit eficiența prin aplicarea consecventă a conținutului tezelor.
Constantin N. CONSTANTIN prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Alexandria

Corelații definitorii
I

ale unei economii 
moderne, armonios

(Urmare din pag. I)ciale, Congresul al XIII-Iea și Conferința Națională ale partidului au fundamentat necesitatea dezvoltării cu caracter intensiv a industriei, concomitent cu înfăptuirea noii revoluții agrare, cu modernizarea activității de producție în toate ramurile economiei naționale.Pe fondul asigurării acestor corelații definitorii, partidul nostru s-a preocupat de așezarea pe criterii de eficiență a proporției dintre baza de materii prime și capacitatea de prelucrare și valorificare a acestora. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescii a subliniat cerința lărgirii bazei proprii de materii prime și energie, pentru a dispune de resursele materiale necesare dezvoltării economico-sociale a țării. în același timp, s-a demonstrat că elementul hotărîtor pentru optimizarea struclurii economiei naționale ii superioară atrase in

condiții tot muncă și de viață, ca aceste corelații defini- economiei naționale mo- se realizeze in cit mai partidul nostru a mecanism economic

constituie valorificarea a tuturor resurselor procesul de producție.Aceasta presupune ca în toate ramurile producției materiale produsul nou creat să crească mal repede față de produsul global, astfel incit, pe ansamblul economiei naționale, venitul național să devanseze dinamica produsului social.Asigurarea acestor corelații de bază ale structurii de ramură aeconomiei naționale s-a realizat înanii construcției socialiste, cu deosebire după Congresul al IX-lea, instrînsă interdependență cu repartizarea teritorială rațională a forțelor de producție, Preocupindu-se de dezvoltarea echilibrată a forțelor de producție pe teritoriu, pe criterii de eficientă social-economică și ecologică, partidul nostru a pus bazele compatibilității optimului structurii teritoriale cu optimul structurii de ramură ale economiei naționale. Această orientare este fundamentată de către secretarul general prin - prisma făuririi unei economii naționale moderne și armonios structurate, in măsură să ofere tuturor locuitorilor țării condiții tot mai bune dePentru torii ale derne să bune condiții, conceput un ________ _______ „bazat pe aUtocbh'duCere și autogestiune economico-financiară, care . asigură atit cadrul organizatoric necesar participării lUturâf oamenilor' muncii la adoptarea celor mai avantajoase strategii, cît și înfăptuirii lor cu maximă eficiență. Acolo unde se hotărăște soarta producției, eficiența cu care sint cheltuite resursele de muncă socială — la nivelul unităților socialiste — trebuie asigurate, așa cum arată secretarul general al partidului, toate condițiile pentru ca funcționarea microeconomici să fie în concordanță cu mezo și macroeconomia. începind de la fundamentarea propunerilor de plan pe baza nivelurilor orientative și a normativelor economico-financiare și continuind cu activitatea nemijlocită de adoptare a celor mai adecvate programe de organizare și modernizare a producției și de îndeplinire a sarcinilor de plan, aplicarea fermă a principiilor mecanismului economic trebuie să determine in fiecare unitate economică socialistă respectarea unor corelații de echilibru și eficiență a producției, a căror conexiune de la micro spre mezo și macroeconomic asigură desfășurarea normală a reproducției socialiste lărgite.Concordanța sarcinilor de plan cu capacitățile de producție existente, a gradului de dotare tehnică cu nivelul de pregătire a oamenilor muncii și cu complexitatea lucrărilor ce urmează să se efectueze sint primele condiții elementare fără de care activitatea la nivelul verigilor de bază ale economiei naționale nu se poate desfășura normal. O asemenea concordanță presupune, după cum arată secretarul general al partidului, ca in toate unitățile economice socialiste să se prevadă și să se realizeze numai produse care au desfacerea asigurată, utilizindu-se integral capacitățile de fabricație existente și forța de muncă, in condițiile încadrării in normele de consumuri materiale și economico-financiare. stabilite.In actuala etapă de dezvoltare a țării noastre este esențial ca aplicarea fermă a mecanismului econo- mico-financiar să determine creșterea mai puternică a productivității muncii și reducerea costurilor de producție, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, valorificarea superioară a materiilor prime, combustibilului și energiei. Aplicarea principiilor mecanismului economic trebuie să asigure compatibilitatea căilor de sporire a eficienței economice atit din punctul de vedere al celui care produce, cît și al consumatorului final, fapt pentru care, subliniază secretarul general, criteriile de apreciere a competiției dintre unitățile economice socialiste trebuie să oglindească aspectele calitative ale activității de producție.Corespunzător acestor exigențe ale dezvoltării intensive, calitativ superioare, în actuala etapă este foarte important ca pregătirea profesională a tuturor .oamenilor muncii să se ridice la nivelul marilor sarcini pe care le au de îndeplinit unitățile socialiste, să se asigure îmbunătățirea pregătirii economice în problemele de organizare, conducere și planificare, astfel incit funcționarea organelor autoconducerii muncitorești să asigure consolidarea autogestiunii economico-financiare, sporirea eficienței întregii activități economico- sociale.
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Unitatea și coeziunea întregului popor în jurul partidului, 
al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, factor fundamental

al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate

Invățămîntul - in strînsă legătură 
cu cercetarea și producția

(Urmare din pag. 1)rora le-a insuflat și le insuflă în permanență încredere în forțele proprii — a determinat obținerea într-un timp scurt a unor succese fără precedent de-a lungul istoriei. Toate marile și grandioasele înfăptuiri din această perioadă istorică au determinat ca poporul nostru să definească acest măreț timp, in semn de aleasă prețuire și statornică recunoștință față de ctitorul strălucit al României contemporane, „Epoca Nicolae Ceaușescu", înscrisă pentru totdeauna cu litere de aur în viața partidului și a scumpei noastre patrii.Pe baza ideilor și orientărilor secretarului general al partidului, s-a pornit Întotdeauna de la faptul că socialismul și formele de organizare și de conducere a economiei nu sînt ceva imuabil, că ele trebuie să răspundă și să se schimbe corespunzător dezvoltării forțelor de producție, a științei, nivelului de cultură și, în general, realităților social-economice.în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea, la inițiativa și cu contribuția hotărîtoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost adoptate o serie de măsuri, de perfecționare a organizării și ’ conducerii economiei pe baza principiilor mecanismului economico-finan- ciar, ale autoconducerii și auto- gestiunii ; s-au instituit noi forme democratice — între care consiliile oamenilor muncii, au fost create organisme naționale pe domenii, s-au instituționalizat adunările generale ale proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor, ca organe de conducere a întregii activități e- conomico-sociale. Această organizare, care se află în strînsă legătură cu organismele democratice ale statului, asigură un vast cadru de participare activă a maselor, a poporului la conducerea societății, la elaborarea și înfăptuirea întregii politici interne și internaționale a României.Toate acestea au determinat realizarea adevăratei unități sociale și politice a tuturor oamenilor muncii pe baza acelorași interese și aspirații fundamentale, a dreptului de a fi deplin stăpini pe destinele lor, de a-și făuri în mod conștient viitorul.Sub înrîurirea gîndirii și acțiunii novatoare, cutezătoare a secretarului general al partidului, s-â desfășurat un proces revoluționar de o neasemuită profunzime și cuprindere, care a consolidat unitatea clasei muncitoare, a întregului popor in jurul Partidului Comunist Român, această unitate constituind forța motrice hotăritoare a progresului multilateral al societății românești. în fruntea partidului și a statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu polarizează e- nergiile întregului popor, personalitatea sa de excepție insuflă permanent maselor un puternic elan și patos revoluționar, o responsabilă angajare în îndeplinirea obiectivelor complexe ale dezvoltării e- conomico-sociale a patriei socialiste.Cu remarcabila sa putere de a pătrunde esența fenomenelor politice, economice și sociale, cu spiritul științific revoluționar ce caracterizează întreaga sa operă și activitate, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, — con- ducind cu strălucire destinele patriei, ale poporului român, pe calea socialismului și comunismului, a bunăstării și păcii — își aduce o contribuție remarcabilă la îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare, prin aplicarea creatoare a adevărurilor generale, a principiilor socialismului științific la condițiile concrete ale țării noastre. Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu — adevărată cartă ideologică, teoretică șl politică a comuniștilor, a întregului popor — asigură, prin obiectivele și direcțiile sale de acțiune, înfăptuirea unor profunde înnoiri în toate componentele organismului economico-social și politic al societății, o calitate nouă, superioară unității dintre partid și popor, creșterea forței materiale și spirituale a națiunii, ridicarea patriei pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație.Dezvoltarea puternică a forțelor de producție a determinat transformări adinei în structura societății româ

nești, in fizionomia și profilul claselor sociale, ca și în raporturile dintre ele. în aceste condiții, procesul de apropiere și omogenizare a claselor și categoriilor sociale are loc pe fondul afirmării în toate sectoarele de activitate a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, al conlucrării tot mai strînse dintre clasa muncitoare, țărănimea cooperatistă și intelectualitate in procesul de producție, în ridicarea întregii societăți pe noi trepte de progres și civilizație.Lichidînd pentru totdeauna exploatarea și inegalitatea, societatea noastră este alcătuită astăzi din clase și categorii sociale prietene, animate de aceleași interese și aspirații. Trăsăturile noi ale clasei muncitoare, ale țărănimii cooperatiste, ale intelectualității converg în direcția dezvoltării unității socialiste a poporului, pe fondul creșterii ponderii și rolului politic al clasei muncitoare, al afirmării, la nivelul întregii societăți, a trăsăturilor sale social- politice, a spiritului său militant, înnoitor.Situarea în prim-planul preocupărilor secretarului general al partidului a întăririi și dezvoltării continue a unității dintre partid și popor reliefează deosebit de pregnant clarviziunea politică, puternica dragoste de neam și de țară, umanismul autentic, realismul cutezător care caracterizează gîndirea și acțiunea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Pentru aceste înalte calități, partidul și poporul, într-o unică și nestrămutată voință, toți cetățenii României socialiste îl înconjoară cu nețărmurită dragoste, aleasă stimă și înaltă prețuire pe strălucitul conducător al partidului și statului, urmindu-1 cu deplină încredere în măreața operă de făurire a socialismului și comunismului pe pămîntul scump al patriei.Factorul mobilizator al uriașei e- nergii sociale pe care o degajă a- ceastă nouă și puternică unitate îl constituie Partidul Comunist Român, activitatea acestuia de a elabora linia politică în deplină concordanță cu interesele supreme ale națiunii, cu năzuințele și aspirațiile vitale ale întregii societăți. Magistralele Teze pentru plenara C.C. al P.C.R., elaborate de tovarășul- Nicolae Ceaușescu, constituie o nouă și edificatoare expresie a uriașei capacități a secretarului general al partidului de a elabora idei, orientări și obiective realiste, de fundamentare teoretică și practică a continuității procesului revoluționar, a perfecționării continue a relațiilor sociale, a formelor de organizare și conducere a societății românești, a spiritului militant, revoluționar în activitatea partidului, a întregului popor.Promotor curajos al noului, al deschiderilor originale teoretice și practice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a elaborat teza fundamentală privind rolul partidului ca forță politică organizatoare și dinamizatoare a întregii, activități economico-sociale, acesta re- prezentînd nucleul în jurul căruia gravitează întreaga societate. „în noua etapă a construcției socialiste și in perspectivă — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — crește și mai mult rolul politic conducător al partidului în toate domeniile activității economico-sociale".în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea, partidul nostru s-a întărit continuu, devenind tot mai puternic, mai unit, stimat și urmat cu încredere de întregul popor. Dintr-un partid de avangardă. Partidul Comunist Român s-a transformat într-un puternic partid revoluționar de masă, ce reprezintă centrul vital al națiunii, de la care radiază lumina, gindirea creatoare ce călăuzesc înaintarea fermă a poporului român pe drumul socialismului și comunismului. Partidul nostru, dispunînd de organizații puternice în toate sectoarele vieții sociale, cuprinde, în rîndurile sale, peste 3 700 000 de membri, dintre care 55 la sută sînt muncitori, peste 15 la sută țărani și 20 la sută intelectuali. Circa 35 la sută dintre membrii partidului sînt femei. Se poate spune, cu deplin temei, că partidul este prezent și are puternice rădăcini in toate clasele șr categoriile societății românești, in toate sectoarele și colectivele de oameni ai muncii.în magistralele Teze din aprilie, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia din nou cerința mereu actuală a întăririi continue a legăturilor partidului cu clasa muncitoare, cu 

țărănimea, cu intelectualitatea, cu toți oamenii muncii, cu întregul popor. „Legătura indestructibilă dintre partid și popor — arăta secretarul general al partidului — constituie garanția supremă a înfăptuirii rolului politic conducător al partidului, a făuririi cu succes a socialismului și comunismului".Unitatea de monolit dintre partid și popor exprimă, înainte de toate, unitatea economică trainică a societății socialiste românești, întemeiată pe proprietatea socialistă a- supra mijloacelor de producție. Strategia științifică, de esență revoluționară, fundamentată de secretarul general al partidului, de dezvoltare a forțelor de producție, a proprietății sociaîiste, prin alocarea unei importante părți din venitul național pentru dezvoltare, pentru crearea și modernizarea bazei teh- nico-materiale, complex structurată în profil de ramură și cu o amplasare rațională pe întreg teritoriul țării, a creat premise tot mai trainice pentru ridicarea nivelului de bunăstare și civilizație al întregului popor, pentru realizarea deplinei egalități in drepturi a tuturor cetățenilor țării, ceea ce a sporit și mai mult încrederea celor ce muncesc în gindul și fapta partidului. —O excepțională valoare teoretică și practică o are elaborarea de către secretarul general al partidului a concepției potrivit căreia conducerea de către partid a activității economice și sociale se exercită prin integrarea organelor și organizațiilor de partid în viața și munca fiecărui colectiv, prin participarea directă, în primele rînduri, a comuniștilor la aplicarea politicii partidului, la buna desfășurare a activității fiecărei unități economico-sociale.Purtînd un dialog viu și neîntrerupt cu toate categoriile de oameni ai muncii, cu .întregul popor, prezent permanent în mijlocul celor ce muncesc, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, oferă un strălucit exemplu de afirmare în viață a unității dintre partid și popor, de promovare a unui stil nou, revoluționar de muncă și conducere a vieții sociale, bazat pe cunoașterea nemijlocită a realității, pe consultarea sistematică cu poporul.Intensificarea, în lumina Programului ideologic al partidului, a muncii politico-educative, de dezvoltare a conștiinței socialiste, respectarea normelor eticii și echității socialiste au condus la formarea unor concepții și convingeri politice și ideologice unitare. în acest amplu proces de revoluționare a conștiinței se înscrie și redobindi- rea adevăratei istorii a poporului român — eliberată de șabloane și dogme, de interpretări eronate — care, așa cum subliniază secretarul general al partidului în Expunerea la consfătuirea cu activul și .cadrele de bază din domeniile activității organizatorice, ideologice și politico-educative din iunie 1988 — a „redat poporului nostru sentimentul mindriei patriotice, de respect pentru trecutul său milenar, de demnitate națională și sentimentul forței și capacității saie de a-și făuri viața nouă, socialistă, așa cum o dorește".Procesele complexe care au loc în societatea românească în etapa contemporană ilustrează creșterea rolului de conducător politic al partidului în societate, a unității întregului popor — cerințe obiective ale procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Desigur, așa cum demonstrează viața, realitățile. înfăptuirea și dezvoltarea continuă a unității societății socialiste nu constituie un proces spontan, care se desfășoară de la sine, în virtutea transformărilor ce au loc în viața socială. Acest proces se realizează în mod conștient și presupune afirmarea tot mai puternică a partidului ca centru vital al societății, ca factor fundamental în jurul căruia s-a format și se consolidează permanent unitatea indestructibilă a întregului popor.Este meritul nepieritor al secreța- rului general al partidului de a' fi definit relația dialectică, profund științifică a raportului între partid și stat în opera d.e construcție socialistă^ Acționîndu-se perseverent pentru creșterea continuă a rolului conducător al partidului, s-au înființat organisme de partid și de stat, s-a introdus principiul cumulului de funcții, s-a asigurat îmbinarea armonioasă a activității organelor de stat cu cele ale democrației

in Româniamuncitorești-revoluționare, a principiului conducerii unitare cu inițiativa maselor populare. Dezvoltarea și perfecționarea continuă a democrației muncitorești-revoluționare contribuie la Întărirea și mai puternică a unității dintre partid și popor. O expresie elocventă a nivelului superior la care se manifestă această unitate' in jurul partidului o constituie Frontul Democrației și Unității Socialiste — larg organism democratic ce cuprinde în rîndurile sale toate forțele sociale, întreaga națiune.Creșterea complexității procesului revoluționar de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate conferă dimensiuni și mai ample afirmării științei in viața econo- mico-socială. Tezele din aprilie conturează în acest sens direcții noi de evoluție, formulînd cerința im-' plicării radicale a științei în conducerea întregii vieți economico-sociale. Este și acesta un minunat prilej de a sublinia cu respect că un rol hotărîtor in afirmarea și înflorirea științei, învățămintului și culturii românești, în elaborarea și înfăptuirea tuturor planurilor și programelor de dezvoltare econo- mico-socială a patriei revine tovarășei Elena Ceaușescu.Acțiunea unită a întregului popor român pentru transformarea in fapt a politicii partidului se afirmă astăzi in transpunerea neabătută în viață a programelor de dezvoltare eco- nomico-socială a României în cincinalul 1986—1990 și, în perspectivă, pînă în anul 2000. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, dezvoltarea economică intensivă, creșterea productivității muncii, ridicarea calității produselor, înfăptuirea revoluției tehnico-științifice și a noii revoluții agrare, a noii revoluții în modul de gîndire și acțiune al oamenilor sînt hotărîtoare pentru asigurarea progresului multilateral al patriei.Unitatea de monolit a întregului popor în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său generai, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste moderne, care a dat o nouă strălucire luptei milenare a poporului nostru pentru unitate și independență națională, pentru progres social, constituie izvorul forței și trăiniciei de nezdruncinat a noii orînduiri, garanția împlinirii cu cinste a misiunii de a duce mai departe făclia înaintașilor, a înfloririi continue a națiunii noastre, a înălțării patriei, tot . mai prospere, libere și demne, in rîndul popoarelor lumii.Cu' deplină satisfacție și mîndrie patriotică subliniem contribuția de o inestimabilă valoare teoretică șl practică a secretarului general al partidului la soluționarea problemelor complexe ale lumii contemporane, ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale, politica de pace, prietenie și colaborare intre toate . națiunile promovată cu atita înțelepciune de România socialistă și care se bucură de adeziune deplină pe toate meridianele globului, președintele său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiind consacrat pretutindeni ca personalitate proeminentă, ca mare Erou al păcii.tn aceste zile, cînd ne pregătim pentru a sărbători unul din evenimentele fundamentale ale istoriei României — 70 de ani de la făurirea statului național unitar român — aducem un fierbinte omagiu și ne exprimăm întreaga recunoștință față de îndelungata și eroica activitate revoluționară a conducătorului iubit al partidului și statului, pentru tot ceea ce a făcut și face, cu neasemuită dăruire patriotică, pentru ca gloriosul nostru partid comunist să devină tot mai puternic, tot mai unit, urmat, cu deplină încredere și nețărmurit devotament, de întregul popor.Strîns uniți în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți oamenii muncii dau expresie, și cu prilejul acestei scumpe sărbători, angajamentului și voinței lor ferme de a acționa în spirit revoluționar pentru întărirea continuă a unității dintre partid și popor, pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a prețioaselor o- rientări și direcții formulate în Tezele din aprilie, care asigură, într-o viziune unitară, înaintarea fermă a patriei pe calea societății socialiste multilateral dezvoltate, spre piscurile luminoase ale comunismului. •

Modernizarea procesului de lnvățămînt în școala de toate gradele presupune — in primul rînd — introducerea celor mai noi cunoștințe științifice în predarea tuturor disciplinelor și optimizarea metodologiei didactice. Așa cum anunțam intr-un număr anterior al ziarului, continuăm să publicăm, în pagina 'de față, articole care reflectă preocupările colectivelor didactice din școli generale și licee de a introduce in procesul instructiv-educativ achizițiile actuale din diferite ramuri ale științei și tehnicii, reflectare concretă a orientării practice, realiste a școlii românești contemporane, aflată in strînsă concordanță cu cerințele vieții econonjico-sociale, așa cum au fost ele definite în Tezele din aprilie, în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la deschiderea anului de învățămînt — document programatic pentru toți slujitorii școlii noastre.
Un factor esențial: 

modernizarea 
predăriiȘcoala cu clasele I-VIII nr. 7 din Botoșani, una dintre unitățile fruntașe ale învățămintului gimnazial din județ.„Cerința secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a asigura progresul in formarea și educarea elevilor printr-o continuă inserție în cadrul ace’stui proces a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, formulată magistral in cuvintarea de la deschiderea anului școlar 1988—1989, o realizăm printr-o susținută preocupare pentru modernizarea predării tuturor disciplinelor de invăță- mint, ne spune tovarășa Maria Ploș- tinaru, director adjunct. Mă refer a- cum la o singură direcție în care acționăm. Se practică și la noi, la fel ca în tot invățămîntul românesc, predarea în cabinete școlare. Efortul nostru se îndreaptă insă spre a depăși nivelul unei clasice conformări la această cerință. Pe lingă cabinetele pe discipline existente, în școală avem și un cabinet pentru educarea materialist-științifică a elevilor, a cărui contribuție educativă e amplificată prin conlucrarea între catedra de geografie și cea de istorie. Printr-o îmbinare și completare reciprocă a activității, profesorii de la aceste specialități reușesc o opti- *mă metodologie și argumentare pentru a transmite și forma convingeri materialist-științifice în rîndul elevilor".De o concepție originală, modernă, unitară este și cabinetul „Mihal E- minescu", organizat de profesorii de la catedra de limba română. E o reușită în ce privește funcționalitatea : cabinetul are o înzestrare apreciabilă, constînd în volume de poezii și proză (exemplare suficiente u- nui număr mare de elevi), discuri cu înregistrări și cintece pe versuri de Eminescu. De subliniat ’și viziunea estetică aflată la baza amenajării sale, ansamblul fiind realizat cu ajutorul unor artiști plastici locali, care au avut grijă să ilustreze, într-o linie și o coloristică adecvate, elemente fundamentale ale creației e- minesciene.Prin prisma rezultatelor, cea mai rodnică activitate din Școala nr. 7 Botoșani se desfășoară în cadrul cabinetului de matematică. Pe lingă mijloacele specifice acestui cabinet, profesorul Artur Bălăucă și ceilalți colegi de la catedră i-au asigurat o dotare suplimentară : un stand cu o bogată colecție de trofee cucerite de elevii școlii Ia faza națională a olimpiadei de matematică.în lucru în această unitate de în- vățămint se află un cabinet de informatică, recent capitonat pentru izolare fonică și prevăzut cu două calculatoare personale, zilele acestea urmînd să fie aduse monitoarele.Dar nu numai la Școala nr. 7 există preocupări pentru predarea asistată de calculator. Pe linia modernizării bazei didactico-materiale, în liceul „A. T. Laurian" din Botoșani a fost înființat, în 1987, un cabinet de informatică, preciza tovarășa Angela Floareș, directoarea liceului. Ca echipamente electronice, cabinetul dispune de 10 calculatoare personale de diferite tipuri, cu miniimprimantă. Aceste calculatoare sint dotate cu echipamente de intrare-ieșire : două televizoare, șase monitoare și cinci casetofoane. De asemenea, cabinetul mai este dotat cu două mașini de facturat și contabilizat și o mașină de perforat care sînt utilizate pentru culegerea datelor. în acest cabinet se face instruirea elevilor din clasele cu profil de informatică și tot aici cercul de specialitate realizează teme de cercetare pentru sesiunile de comunicări științifice ale elevilor. „Pe linia realizării caracterului inter- disciplinar al predării, continua interlocutoarea noastră, avem ca temă de studiu în acest an școlar «Folosirea calculatorului personal in toate disciplinele de in- vățămînt». Aceasta atestă preocupările noastre de folosire a calculatorului în predarea unor lecții de matematică și fizică, conform programei școlare, iar in perspectivă va avea loc extinderea folosirii acestor mijloace la toate disciplinele, cu sprijinul direct al programatorului 

Ana Ilaș și al profesorului Gheorghe Tudose. Ne propunem, de asemenea, să realizăm o bibliotecă cu literatură de specialitate și dotarea cabinetului cu încă două calculatoare personale".în multe unități școlare din județul Botoșani, ca de altfel din întreaga țară, cadrele didactice, împreună cu elevii, finalizează teme de cercetare, expresie elocventă a integrării cu succes a procesului instructiv-educativ cu cercetarea și producția. Astfel, personalul didactic din cadrul Liceului agroindustrial Botoșani participă efectiv la activitatea de cercetare, rezolvînd unele probleme tehnice ale unității — ne informa Nicolae Buzdugă, directorul școlii. Spre exemplificare, în anul 1988 s-a luat în studiu sistemul de drenaj al terenului arabil al fermei didactice de la Răchiți, lucrare coordonată de mg. Verona Dumitriu și executată de elevele Lăcrămioara Andriș și Anișoara Roșcăneanu. S-a plecat de la excesul de umiditate ce există in sol pe această suprafață amplasată în lunca rîului Sitna, pro- punindu-se conceperea unui sistem de drenaj necesar. S-a proiectat un reușit sistem de drenuri cu debușare gravitațională în rîu, sub adîncimea de îngheț a solului. S-au întocmit, apoi, devizele de execuție, calculin- du-se materialele necesare, urmind ca pină la sfirșitul anului acestuia să se materializeze lucrarea, ce se va executa cu elevii liceului. în felul acesta, ei vor deprinde practic ceea ce la orele de tehnologie și-au însușit numai teoretic, executînd și o lucrare utilă din punct de vedere economic.
Euqen HRUSCAcorespondentul „Scînteii”

, Profesorul, 
promotor al noului 
în școala de astăzi

A pune la baza învățămintului cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, problemă care vizează toți factorii educaționali, • înseamnă pentru profesor, care este primul chemat să promoveze un proces instructiv-educativ întemeiat științific, o excelentă pregătire de specialitate, informarea „la zi" cu noutățile din disciplina pe tare o predă, continua perfecționare metodică, participarea efectivă la rezolvarea unor probleme științifice sau tehnice printr-o susținută muncă de cercetare, un permanent schimb de informații cu alți specialiști in cadrul unor simpozioane sau sesiuni de comunicări, realizarea corelațiilor firești între domeniul specialității sale și noutățile ce apar in disciplinele inrudite.Puternic stimulați de îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu exprimate în cuvîntarea de la deschiderea anului școlar 1988—1989, împreună cu întregul colectiv al liceului „Al. Papiu Ilarian" din Tîrgu Mureș, căutăm să aplicăm cele mai potrivite metode, procedee, tehnici didactice, pentru atingerea obiectivului in discuție. Voi exemplifica prin citeva dintre preocupările constante ale co
DIN PARTEA MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE 

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIAMinisterul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România face cunoscut următoarele :în ziua de 24 noiembrie a.c., ora 13, adjunctul ministrului afacerilor externe al R.P. Ungare, Istvan Oszi, a comunicat însărcinatului cu afaceri ad-interim al Republicii Socialiste România la Budapesta că, urmare a măsurilor luate de autoritățile române împotriva diplomatului ungur Gyorfi Karoly, îl declară persona non- grata pe consilierul Ambasadei R.S. România la Budapesta, Pavel Plafona, și îl somează să părăsească 

legilor mei. Astfel, în predarea fizicii, ținînd seama de vastitatea și diversitatea informațiilor din fizica modernă, profesorul Dumitru Rădoiu își concepe și organizează activitatea didactică de o asemenea manieră incit elevii să sesizeze și să se convingă că se impune cu necesitate raționarea rapidă prin analogie. Bunăoară, se știe că probleme diferite din fizică conduc la seturi de ecuații identice. De aici decurge metoda analogiei, care constă în studierea unor procese prin investigarea experimentală a altor procese fizice, calitativ diferite, dar cu desfășurarea descrisă de ecuații diferențiale identice.Ca principal mod de abordare a matematicii moderne, profesorul Dane Carol apelează consecvent la utilizarea metodei axiomatice, în primul rînd în predarea geometriei plane și in spațiu la clasele a IX-a și a X-a, analizei matematice la clasa a Xl-a, a algebrei și teoriei probabilităților Ia clasa a XH-a. Pentru realizarea tratării în spirit unitar a tuturor disciplinelor matematice, profesorul aplică în mod consecvent logica matematică și teoria mulțimilor atît in enunțurile matematice, cit și în demonstrarea acestora. Urmărește, de asemenea, realizarea inter- disciplinarității, prin aplicarea cunoștințelor matematice în cadrul altor obiecte de învățămînt, precum și prin furnizarea limbajului matematic și a metodelor de aceeași sorginte pentru alte discipline, în acest sens, un loc aparte în munca profesorului cu elevii îl ocupă aplicarea cunoștințelor matematice în informatică și invers, realizînd un in- semhat număr de programe didactice, vizînd predarea matematicii a- sistată de calculator, utilizate cu succes de către membrii catedrei de matematică în procesul de învățămînt. în prezent liceul nostru dispune de 25 de calculatoare personale, ceea ce a permis ca un număr din ce în ce mai mare de elevi să obțină la diferite confruntări, inclusiv de nivel național, rezultate frumoase în domeniul informaticii.în predarea chimiei, profesoara Rodica Cismaș, cunoscută și apreciată pentru rezultatele obținute în activitatea cu elevii, dar și în calitate de coautor al unui manual școlar, acordă un loc aparte investigării științifice în cadrul laboratorului, urmărind ca elevii să-și însușească prin descoperire adevărurile științifice, să se familiarizeze cu cercetarea, să-și dezvolte spiritul de creativitate. Profesoara se prezintă în fața elevilor, fie că e vorba despre lecțiile de chimie sau despre activitățile din cercuri, cu cele mai noi cuceriri din domeniul chimiei și al aplicațiilor sale practice, în acest sens, de exemplu, la clasele a X-a și a XH-a se prezintă ultimele noutăți cu privire la problemele polime- rizării stereospecifice, ale obținerii cauciucului poliizoprenic, catalizei și catalizatorilor (la clasa a Xl-a), poluării și posibilităților de combatere a acesteia la clasa a IX-a. în predarea chimței, le insuflă elevilor încrederea în posibilitatea evidențierii și studierii substanțelor cancerigene, a acțiunii lor asupra organismului, precum și a găsirii unor substanțe eficiente in combaterea maladiei. Ori de cite ori e cazul, sînt puse în valoare — explicate convingător — tehnologiile moderne utilizate la producerea medicamentelor în cadrul modernei fabrici din localitate.
Prof. Ioan TITEA,directoral liceului de matematicâ-fizică „Alexandru Papiu Ilarian", Tirgu Mureș

teritoriul R.P, Ungare în decurs de 72 de ore. »Adjunctul . ministrului afacerilor externe al R.P. Ungare nu a adus nici o învinuire diplomatului român.Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România protestează împotriva acestei hotărîri arbitrare a autorităților ungare care nu are nici o justificare și consideră că o asemenea măsură este incompatibilă cu practica internațională și cu normele de relații dintre state.
LA METROU-O NOUĂ STAȚIE

(Urmare din pag. I)ele se dezvoltă într-o curbă continuă. Cu singura remarcă — aici curba este chiar mai strînsă, mai accentuată. Pentru fiecare peron s-au prevăzut deschideri pentru preluarea fluxului de călători, exis- tind și din acest punct de vedere 6 tratare unitară, arhitectonic, a vestibulului cu peroanele. Finisajele au fost de asemenea tot astfel gîndite, într-o firească îngemănare. S-a făcut apel la marmură — numai la placarea banchetei, a stîl- pilor, —' la piatra naturală, granit, travertin, gresie, ceramică. Efectele obținute, cu costuri reduse : o cromatică luminoasă, optimistă, care intră în relație de unitate cu toate stațiile construite pînă acum la metrou și care se disting, mai întîi și întîi, prin culori calde, prin fantezie și funcționalitate.Aceasta ar fi, ca să spunem așa, o privire dehitect asupra unei realități construite și de unde vor începe multe din călătoriile noastre cu metroul. Cum s-ar înfățișa aceeași realitate in ochii inginerilor Adrian Dăscălescu, Ilie Predescu ori Gheorghe Nițu, care au condus lucrările de aici ?Totul s-a subordonat ritmului rapid de construcție. Au fost cele mai strînse termene de execuție. în condiții cu totul aparte.

Una dintre acestea — călătoriile pe magistrala 2 s-au desfășurat doar cu citeva întreruperi. încercările cărora constructorii au trebuit să le facă față ? Multe și felurite. Tocmai pentru că nici o construcție nu seamănă una cu alta. Spargeri de betoane, mutarea păienjenișului de conducte,— de apă, canalizare, gaze,— a cablurilor electrice, de telefonie etc. Astfel incit locatarii din vecinătate să simtă cit mai puțin aceste necesare intervenții din a- dinc și în confortul lor diurn. S-a lucrat masiv sub placa de beton, astfel încit să se tulbure cit mai puțin viața la suprafață. S-a lucrat din plin și noaptea, cînd s-a evacuat mai ales pămintul rezultat din excavații, s-au introdus materialele de construcții, instalațiile de pus în operă. Zorii zilei au găsit de fiecare dată liberă această arteră de circulație a Capitalei, dar numai constructorii știu cu ce preț al e- fortului, in așa fel incit nici o clipă, acolo, in adine, lucrările să nu fie, la rîndul lor, tulburate. Cu acest prilej, proiectarea a trecut cu brio un nou examen, fiind permanent alături de constructori, probind astfel, la scara realității-, soluțiile avansate, avansînd prompt noi formule atunci cînd realitatea a infirmat ca neviabilă o modalitate de lucru sau alta, opțiunea

pentru o tehnologie sau alta. Iată cum o bună experiență se adună în timp, cu răbdare, bob cu bob, se tezaurizează firesc în „lada de zestre" a metroului, devenind un bun care fructifică în timp, pe alte și pe alte magistrale.în această ordine de idei ar putea depune mărturie și cu munca lor, de aici, echipele de dulgheri conduse de către Aurel Bostan, loja Compot, cele de fierari-be- toniști in frunte cu Ilie Ciuraru, Vasile Hrășulescu, formațiile de zidari-beto- niști ale lui C. Roșu, Ion Pencea, Nicolae Gancea, Nicolae Petrița, C. Geicu, mozaicarii lui Anghel Do- bre, lăcătușii lui Matei Nea- gu, Leontin Moise, zugravii lui Stelian Giurcă. Și, nu în ultimul rînd, dăruirea și profesionalitatea unor maiștri ca Ilie Voicu, Tudor Crăciun, Mircea Ghiță, Ion Pașol, Pavel Ioniță, a inginerilor L. Tudose, D. lan- cu. Prin eforturile și dăruirea acestor oameni au fost puse în operă, in ritmuri alerte, cum afirmam mai înainte, mii și mii de metri cubi de betoane, gresia canelată și glazurată produsă la întreprinderea „Sanex" din Cluj-Napoca, piatra, marmura și traver- tinul fasonate, prelucrate, finisate și placate de către destoinicii muncitori și specialiști ai întreprinderii Marmura — București, plăcuțele ceramice „de Ce-

sarom", balustradele și „miinile curente", din inox de la, I.P.A. „Carpați", tim- plăria metalică și grătarele executate la IREMOAS și IMCC, instalațiile de ventilație, electronica etc, realizate de către Centrala industrială de automatizări, întreprinderea antrepriză de semnalizări și automatizări feroviare, „Energo- montaj" București, „Elec- troputere" Craiova etc. La montarea tuturor acestor echipamente și instalații și-au reafirmat dăruirea și competența profesională muncitorii și specialiștii de la întreprinderea antrepriză de semnalizări și automatizări feroviare și Trustul antrepriză lucrări speciale și instalații tehnologice București. Totul a decurs sub privirile atente, sub girul competenței specialiștilor de la întreprinâerea Metroul — București, întreprindere in răspunderea căreia intră concepția generală și punerea în funcțiune, la termenul fixat, a metroului, calitate din care derivă și a- tribuțiile de proiectant general, antreprenor general, beneficiar de investiții.Noua stație de metrou, cea purtînd numele Piața Romană, a trecut cu succes, așa cum mereu ne-au obișnuit constructorii arterelor de transport în comun, din adînc, examenul de la starea de proiect la cea a realității.

cinema
> Transport secret î GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,30; 14: 16,30; 19,
MIORIȚA (14 27 14) — 8,45; 10,45;
17,15; 19,15
• Vocație de detectiv i VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19

ACT5JIÂL8TATEA SPORTIVĂ

• Miracolul! SCALA (11 03 72) — 9; 
11: 13; 15; 17; 19, FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19, MELODIA 
(11 13 49) — 9: 11 : 13; 15; 17; 19
0 Gala filmului albanez „Cînd viața 
deschide larg porțile“ : STUDIO 
(59 53 15) — 19
$ Muzica e viața mea : LIRA 
(31 71 71) — 9; 11; 13; 15: 17; 19. VOL
GA (79 71 26) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19 
0 Hanul dintre dealuri î FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 11,30: 14; 16,30; 19, 
ARTA (21 31 86) — 9; 11.30; 14; 16,30; 19
• Fiul stelelor — 9; 11; 13, Misterele 
Bucureștilor — 15; 17; 19 : UNION 
(13 49 04)
• Trenul de aur : PACEA (71 30 85)
— 9; 12,30; 14: 16.30; 19
• Nelu : POPULAR (35 15 17) — 15; 
17; 19
• Horea: FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
12; 15; 18
• Drumul oaselor ; BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
O Dacii : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19
• O zi Ia București : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Ștefan cel Mare: MUNCA (21 50 97)
— 15: 17; 19
0 Gară pentru doi : PATRIA
(11 86 25) — 9: 12; 15,30; 18,30
• Sora treisprezece : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 19,30
• Incoruptibilul de la etajul XIX : 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Inimă de iepure — 9; 11; 13,
Vînătorul de șerpi — 15 ; 17 ; 19 : 
DOINA (16 35 38)
• Strada chitariștilor : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Ciudata poveste a doctorului
Jekyll: BUZEȘTI (50 43 58) — 15;
17; 19
• O anchetă ciudată ! DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 15; 17; 19
• Jandarmul șl jandarmerițele: FE
RENTARI (80 49 85) - 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) ; Bădăranii — 18; (sala Amfi
teatru) : Campionul — 18; (sala Ate
lier) : Pe la ceasul cinci spre seară... 
— 18
0 Filarmonica „George Enescu- 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Ciclul „Romantism — 
școli naționale". Dirijor : Cristian 
Mandeal. Solistă : Alexandra Guțu 
— 18
0 Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Mam’zelle Nitouche — 18
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : A 
treia țeapă — 18
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 18,30
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Noapte bună, mamă — 19
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 18
0 Teatrul „Nottara- (59 31 03, sala 
Studio) : EX — 18,30
0 Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Discuție fără martori — 18
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Savoy, 
Savoy — 18; (sala Victoria) : Varie
tăți pe portativ — 19
0 Teatrul „Ton Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 9; Muzicanții veseli
— 15
0 Teatrul „Țăndărică- (15 23 77, sala 
Victoria): Guliver în țara păpușilor
— 10; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Arvinte și Pepelea — 15
0 Circul București (10 41 95): Mara
tonul circului — 18,30
0 Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Steaua fără nume — 18

HANDBAL. în ziua a doua a competiției internaționale masculine de handbal „Trofeul Carpați" ce se desfășoară la Baia Mare, selecționata României a întrecut cu scorul de 37—18 (18—9) echipa Turciei. Alte rezultate : R.D. Germană — Selecționata Maramureș 25—25 (10—13) ; Bulgaria — R.F. Germania (tineret) 23—22 (12—9).FOTBAL. Comențînd rezultatele primei manșe a optimilor de finală ale „Cupei U.E.F.A." la fotbal, corespondenții agențiilor de presă remarcă excelenta comportare de ansamblu a echipelor vizitatoare, patru dintre cele opt meciuri disputate incheindu-se cu victorii ale oaspeților. Formațiile care au reușit să-și materializeze avantajul terenului propriu sint Victoria București (1—0 cu Turun Palloseura), Real Sociedad San Sebastian, care a dispus cu 1—0 de F. C. Koln, Dynamo Dresda (2—0 în partida cu A.S. Roma) și Heart of Midlothian, echipa scoțiană obținînd cea mai detașată victorie, cu scorul de 3—0, în partida disputată cu Velez Mostar. Cea mai mare surpriză poate fi considerată cea înregistrată pe stadionul olimpic din Miinchen, unde, in prezența a 70 000 de spectatori, In- ternazionaie Milano a întrecut cu scorul de 2—0 pe lidera clasamentului campionatului vest-german, Bayern Miinchen. Ambele goluri ale formației italiene au fost înscrise în repriza a doua, prin Serena (min. 60) și Berti (min. 71). La rîndul ei, A.C. Napoli s-a impus în fața lui Girondins Bordeaux, apărînd pînă in final golul marcat încă în minutul 6 de Carnevale. Cu același scor, 1—0, s-a încheiat și meciul de la Liege, unde Juventus Torino a înscris, de asemenea rapid, în minutul 17, prin Alessandro Altobelli, veteranul formației. în sfîrșit, fotba

liștii vest-germani de la V.F.B. Stuttgart s-au impus pe terenul e- chipei olandeze F. C. Groningen, cu scorul de 3—1. Returul este programat in ziua de 7 decembrie.ȘAH. In runda a 10-a a Olimpiadei de șah de la Salonic au fost înregistrate următoarele rezultate : masculin : Iugoslavia — Suedia 3—1, România — Norvegia 2—2, R.P. Chineză — Cuba 3—1, Danemarca — Bulgaria 2—2, U.R.S.S. — Ungaria 2—2 ; Indonezia — Cehoslovacia 2,5—1,5. în clasament conduce U.R.S.S. — cu 29 puncte ; feminin : România — Olanda 1,5—1,5 ; U.R.S.S. — India 3—0 ; Ungaria — Bulgaria 1,5—0,5 (1) ; Cuba — R.F. Germania 1,5—1,5 ; Polonia — Iugoslavia 1,5—1,5 ; R.P. Chineză — Grecia 2—1 ; Mexic — Irlanda 2—1. Pe primul loc al clasamentului sa află U.R.S.S. cu 25 puncte.TENIS DE MASA. La Belgrad, în meci contind pentru „Cupa ligii europene" la tenis de masă, selecționata Iugoslaviei a întrecut cu 6—1 formația Franței. Din echipa învingătoare s-a evidențiat Zoran Primo- rac, care a dispus cu 2—0 (21—17, 21—11) de Patrick Chila și a cîștigat cu 2—0 (23—21, 21—16) la JeanPhillip Gatnien.ATLETISM. Concursul internațional de maraton de ia Havana a revenit atletului cubanez Radames Gonzalez, înregistrat pe distanța de 42,195 km cu timpul de 2h20’39”. La feminin, cel mai bun timp — 2h51’14” l-a realizat concurenta cubaneză Maribel Durruty.TENIS • Turneul campionilor la tenis se va disputa în perioada 30 noiembrie — 5 decembrie, la arena newyorkeză „Madison Square Garden". Cea mai importantă partidă a primului tur se va disputa între vest-germanul Boris Becker și suedezul Mats Wilander.
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70 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NATIONAL UNITAR ROMÂN
ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SURINAME COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI

UNGARMUNCITORESC SOCIALIST.

MANIFESTĂRI POLITICO - EDUCATIVE
Domnului RAMSEWAK SHANKAR

Președintele Republicii Suriname
PARAMARIBO

BUDAPESTA

Șl CULTURAL-ARTISTICE
Manifestări politico-educative, cultural-artistice si științifice prile

juite de apropiata aniversare a 70 de ani de la făurirea statului na
tional unitar român continuă să aibă loc pe întreg cuprinsul tării.în Capitală, asemenea manifestări au fost organizate pe marile platforme industriale, in instituții, la centrele de cultură și creație „Cîntarea României". La întreprinderea „Vulcan" a fost prezentată o expunere sub genericul „Marea Unire de la I Decembrie 1918, moment hotărîtor în centralizarea și consolidarea națiunii române", iar la întreprinderea „La- romet" a avut loc dezbaterea cu tema „Desăvîrșirea statului național unitar român. Marea adunare populară de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918“. Centrul de cultură și creație „Cîntarea României" al sectorului 4 a organizat recitalul de poezie patriotică „Uniți în cuget și-n simțiri".întreprinderea cinematografică a organizat, la centrele de cultură și creație „Cîntarea României" din sectoarele 3 și 5, un concurs de educație politică și cultură cinematografică cu tema „Unirea — permanență a istoriei românești".Cea de-a 70-a aniversare a făuririi statului național unitar român este marcată de Filarmonica „George Enescu" din Capitală printr-o serie de manifestări reunite sub genericul „Permanențele Unirii". în programul acestora se află înscrise concerte simfonice, camerale și corale cu lucrări semnate de reprezentanți de frunte ai muzicii românești contemporane. Corul Filarmonicii bucureștene pregătește un program intitulat „Cîntecele Unirii", ce va fi susținut la Ateneu, la Centrul de cultură și creație „Cîntarea României" al sectorului 2, precum și în fața oamenilor muncii de pe mari platforme industriale ale Capitalei.

masele populare, de forțele progresiste, de întregul popor pentru înfăptuirea năzuinței de unitate și independență a poporului român.în organizarea Comisiei române de istorie militară, la filialele sale din municipiile Oradea, Focșani, Craiova, Pitești, Sibiu au avut acțiuni politico-educative în drul cărora au fost abordate mătoarele teme : „Unitatea și dependența — permanențe ale conștiinței poporului român", „Epopeea poporului român pentru li-
loc ca- ur- in-

70 DE ANI
DE LA FÂURIREA | 

STATULUI NAȚIONAL 
UNITAR ROMÂN

1918-1988

bertate și făurirea statului unitar independent", „Armata română, în același gînd și faptă cu întregul popor, pentru apărarea ființei etnice, a unității și independenței".

Cu ocazia zilei naționale a țării dumneavoastră, am plăcerea de a vă adresa, in numele poporului român și al meu personal, sincere felicitări, împreună cu cele mai bune pentru poporul surinamez urări de fericire personală, de pace și prosperitate prieten.

Muzeul literaturii române din Capitală a fost gazda unei vibrante manifestări, realizată cu participarea unor reprezentanți de seamă ai vieții noastre literare, care a prilejuit prezentarea actului istoric înfăptuit cu șapte decenii în urmă ca sursă de inspirație a unor remarcabile opere literare.
O sugestivă expoziție de carte avînd ca temă „Idealul unității naționale în conștiința poporului român" a fost organizată la Biblioteca centrală a Ministerului A- părării Naționale.

în sala Teatrului Național din Cluj-Napoca a avut loc un spectacol festiv organizat de Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România sub genericul „Spre zarea comunistă — uniți sub tricolor". Ia care și-au dat concursul reprezentative formații artistice studențești, laureate ale Festivalului național „Cîn- tarea României".Aniversarea a 70 de ani de Ia făurirea statului național unitar român prilejuiește desfășurarea în comandamente, unități și instituții ale armatei a unor ample acțiuni ideologice și politico-educative, expoziții de artă plastică, evocări istorice, seri tematice, gale de filme documentare, care reînvie pagini de glorie din lupta dusă de

La întreprinderea mecanică pentru agricultură din Iași a avut loc expunerea „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 — împlinirea aspirațiilor de libertate și unitate ale poporului român", iar la întreprinderea metalurgică s-a desfășurat ex- punerea-dezbatere cu tema „Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind rolul istoriei în educația revoluționar-patriotică a celor ce muncesc și în procesul de formare a conștiinței socialiste și a omului nou". Un mare număr de muncitori și ingineri de la întreprinderile mecanică „Nicolina" și de mașini-agregat și mașini-unelte • speciale din orașul reședință de județ au urmărit expunerea „1 Decembrie 1918 — moment fundamental pe traseul istoriei multimilenare a poporului român"; Un fierbinte omagiu adus actului Unirii de la 1 Decembrie 1918 l-a constituit, de asemenea, expunerea cil titlul „Sentimentul unității național-sta-
tv
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A învăța să te joci. Incompatibilitatea dintre cei doi termeni este doar aparentă. Copiii — cel puțin pînă la o anumită virstă, învață multe jucindu-se. Jocul este pentru ei un mod de cunoaștere, un fel de a fi in lume. O formă simbolică de a întreba și a răsunete. Poți cunoaște bine un copil, fără a schimba nici o vorbă cu el, dacă îți faci răgaz să-i urmărești jocul. Dar un copil, jucindu-se, „spune" multe nu numai despe sine, ci și despre părinții săi, despre cei apropiați, despre comunitatea în care trăiește. Fără îndoială, jocul copiilor trebuie supravegheat, orientat inspre ceva, „bine temperat", ca un sensibil instrument.întrebarea de-a ce și unde se joacă fiii noștri ne-o punem permanent. Timpul lor liber (formula poate părea unora pretențioasă, mai cu seamă la vîrsta cind timpul celor mici nu este grevat de nici un fel de alte obligații in afara aceleia de a exista, pur și simplu, prin joc) nu ne este indiferent.Dacă creșa, grădinița, școala Ie creează o serie de bune deprinderi, nu mai puțin trebuie să o facă șl colectivitatea în care ei iși petrec o mare parte a existenței : cartierul. Despre modul în care o astfel de comunitate iși crește și e- ducă viitorul (a se citi: copiii) am stat de vorbă, zilele trecute, cu cițiva cetățeni din modernul cartier de locuințe Nufărul I din Oradea. ,Ideea în jurul căreia a

gravitat discuția noastră a fost aceea a unei optime „gestiuni" a timpului liber al celor mai mici, insistînd asupra modalităților in care aceștia sint atrași la diverse acțiuni menite să le stimuleze dragostea de muncă, de ordine, de curățenie, atașamentul față de colectivitatea din care fac parte. Am primit răspunsuri felurite, am consemnat experiențe diverse.„în momentul in care se integrează activ, conștient comunității blocului, a străzii, a cartierului din care fac parte — a ținut să precizeze încă de la început tovarășul Ilie Vulpe, președintele comitetului de cetățeni din circumscripția nr. 50 — copiii noștri posedă deja o educație, primită în cadrul familiei. Desigur, acesta este numai începutul unui lung proces pe care noi, din momentul în care s-au integrat colectivității, încercăm să-1 preluăm, să-1 completăm. Nu ne este indiferent cum se comportă cei mai tineri cetățeni al noștri, fiind, in același timp, conștienți că ne revine un rol însemnat in îndrumarea lor. O facem ca părinți, ca bunici la rindu-ne, ca oameni. Pentru că ne cunoaștem bine, ne respectăm, căutăm să ne ajutăm, să creăm un microclimat de viață corespunzător".„De fapt — intervine în discuție tovarășul loan Jurău, membru in comitetul asociației de locatari vecine, nr. 301, președintele comitetului de cetățeni din circumscripția nr. 49 —, dacă discutăm despre edu-

tale în conștiința Istorică șî politică a poporului român", prezentată în fața studenților mediciniști ieșeni. Aceluiași important eveniment din istoria noastră națională i-a fost consacrat un ciclu de expuneri și conferințe sub genericul „Adîncile temeiuri ale unității", susținute în întreprinderi, unități economice și instituții din orașul Tg. Frumos.Expuneri, dezbateri și șezători literare avînd ca temă importanța și semnificația actului de la 1 Decembrie 1918 se desfășoară, de asemenea, în școli, licee și instituții de învățămînt superior din Iași, acțiuni urmate de spectacole omagiale, recitaluri de versuri patriotice și revoluționare.„70 de ani de la formarea statului național unitar român, eveniment crucial al luptei poporului pentru unitate și independență" a fost tema manifestării organizate de Comitetul județean Alba al P.C.R. și Secția locală de științe istorice a Academiei Republicii Socialiste România.In cadrul manifestării, care a reunit cercetători din domeniul istoriei și culturii, cadre didactice universitare, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, au fost evidențiate semnificația și importanța actului istoric de Ia 1 Decembrie 1918, cele mai importante momente ale luptei poporului nostru pentru unitate și independență națională, pentru dreptate și progres social. Au fost puse, totodată, pregnant în lumină realizările remarcabile obținute de poporul român în opera de construcție a societății socialiste, îndeosebi in perioada de după Congresul al IX-lea al partidului.La Satu Mare a avut loc o manifestare omagială cu tema: „Făurirea statului național unitar român — împlinirea firească a năzuințelor seculare de unitate ale poporului nostru". Au fost evidențiate momente ale luptei seculare a poporului român pentru dreptate socială și libertate națională, semnificația istorică a actului de la 1 Decembrie 1918, care a consfințit făurirea statului național unitar român. Totodată, au fost reliefate puternicele transformări înnoitoare petrecute în viața politică, economică și social-culturală a României și a județului Satu Mare în anii construcției socialiste, cu deosebire în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R. în încheierea manifestării a fost prezentat un recital de poezie patriotică, revoluționară și s-a deschis cărții", se află tică și Nîcolae ral alRepublicii Socialiste România.
„Salonul sătmărean al în care Ia loc de cinste volumele din opera teore- filozofică a tovarășului Ceaușescu, secretar gene- partidului, președintele(Agerpres)

< NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
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Stat apărut pe harta politică a lumii in urmă cu treisprezece ani, la 25 noiembrie 1975, după o stăpinire colonială de peste trei veacuri, Suriname este situat în partea de nord-est a Americii • de Sud, avînd ca vecini Republica Cooperatistă Guyana, Brazilia și Guyana Franceză.Republica Suriname (fosta Guyană Olandeză) și-a procesul de pare politică mică o dată clamarea independenței de stat, proces accentuat însă după 1980, cînd au fost stabilite ca obiective prioritare dezvoltarea e- conomică națională și valorificarea resurselor naturale, începînd cu bauxita, în folosul propriului progres.

tnceput emanci- și econo- cu pro-

Cum se știe, Suriname se numără printre primii producători și exportatori mondiali de bauxită. în afara acestei bogății, țara — întinsă pe 163 265 kmp și avind o populație de peste 450 000 locuitori — dispune și de importante rezerve de esențe prețioase de lemn. în ultimii ani, autoritățile au adoptat o serie de măsuri pe linia valorificării superioare a resurselor naturale, fiind create o serie de unități ale industriei prelucrătoare. în același timp, s-au înregistrat o serie de pași în direcția sporirii producției agricole și a soluționării unor probleme cu caracter social. /Pe plan extern, Republica Suriname acționează pentru lărgi-

rea și diversificarea raporturilor sale de colaborare, în primul rînd cu țările în curs de dezvoltare, pro- nunțîndu-se pentru o politică de nealiniere și de dezvoltare eco- nomico-socială de sine stătătoare.în spiritul politicii consecvente a țării noastre de solidaritate și colaborare cu tinerele state care au pășit pe calea dezvoltării libere și suverane, între România și Suriname s-au stabilit raporturi diplomatice la scurt timp după actul proclamării independenței. Cele două țări conlucrează atit pe plan bilateral, cit și in sfera vieții internaționale, extinderea relațiilor dintre ele co- respunzînd intereselor reciproce, ale cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a creării tilor din Ungaria vă adresăm, din partea Partidului a întregului nostru popor, un salut tovărășesc și cele ____ _____ ______între partidele noastre, încă din primii ani de la crearea lor, s-au stabilit raporturi de solidaritate și colaborare în lupta comună împotriva exploatării și asupririi, a imperialismului și democrație și socialism.Ne exprimăm hotărîrea de a acționa în și respectului reciproc, pentru promovarea colaborare dintre Partidul Comunist Român cialist Ungar, dintre România și Ungaria, pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, a respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, pentru conlucrare în dezvoltarea socialistă a țărilor noastre, înfăptuirea securității în Europa, a dezarmării și păcii în lume.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Partidului Comuniș- Cdmunist Român șl mai bune urări.fascismului, pentru libertate,continuare, In spiritul stimei raporturilor de prietenie și și Partidul Muncitoresc So-

TELEGRAMAPrim-ministrul Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a trimis o telegramă primului-ministru al Guvernului Canadei, Brian Mulroney, cu ocazia investirii în această funcție, prin care îi adresează cele mai calde felicitări, urări de sănătate și succes deplin
în întreaga activitate. în telegramă se exprimă speranța că bunele relații de cooperare stabilite intre Republica Socialistă România și Canada se vor deszvolta și in viitor, în interesul popoarelor român și canadian, al păcii, colaborării și securității in lume.

Din țările socialiste
U.R.S.S

Dezvoltarea bazinului carbonifer DonețkDezvoltarea bazinului carboniferDonețk din R.S.S. Ucraineană constituie o preocupare factorilor de resort.traducerii în
Cronica zileiîncheierii misiunii in ambasadorul Republi- Germania la Bucu- Matthias, a oferit, joi,Cu prilejul țara noastră, cii Federale rești, Helmut o recepție.Au participat membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de cultură, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

HUȘI : Angajamentele 
asumate — 

exemplar îndepliniteAcționînd energic pentru îndeplinirea ritmică, în cele mai bune condiții, a sarcinilor economice pe acest an, colectivele de oameni ai muncii de pe tînăra platformă industrială a orașului Huși obțin remarcabile realizări. Printr-o organizare tot mai bună a activității, valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor și energiei, prin creșterea productivității muncii, aceste destoinice colective muncitorești au reușit să-și indepli- nească înainte de termen planul pe 11 luni la principalii indicatori economici. Pînă la finele lunii noiembrie, industria orașului va realiza suplimentar o producție-marfă în valoare de 60 milioane lei, înde- plinindu-și în acest fel angajamentele suplimentare asumate în întrecerea socialistă pe acest an. Cele mai bune rezultate au înregistrat întreprinderea de încălțăminte „Hușeana", Fabrica de utilaj tehnologic complex și Filatura de bumbac. (Petru Necula).

CONSTANȚA :
Constructorii — la înălțimeRezultate semnificative, care o- glindesc hărnicia și priceperea de care dau dovadă, au obținut pînă in prezent harnicii lucrători din brigăzile complexe ' ale Antreprizei de construcții căi ferate, drumuri și poduri Constanța. „în acest an — ne spunea tovarășul loan Cuingio- glu, directorul acestei unități — am participat și participăm în continuare la realizarea unor obiective economice de o deosebită însemnătate. Am finalizat, între altele, pasajul superior din apropierea localității Eforie-Nord, care face legătura cu portul Agigea, am terminat lucrările de modernizare a stației de cale ferată, care servește cariera Sitorman, am încheiat prima etapă Ia construcția depozitului de minereu Constanța- Sud și am efectuat diverse alte lucrări. în prezent, brigăzile noastre acționează, cu un avans de timp considerabil, la sistematizarea drumurilor și căilor ferate din portul maritim Constanța, strucția podului rutier și peste lacul' Mangalia și a lui inferior la intrarea inTuzla. Sint, desigur, doar citeva dintre obiectivele de mare importanță pe care le avem de îndeplinit și pe care dorim să le realizăm în cele mai bune condiții. (Lucian Cristea).

constantă a în vederea viață a măsurilor complexe, stabilite pentru creșterea producției de cărbune, dar șl pentru ocrotirea mediului înconjurător și îmbunătățirea condițiilor de viață ale minerilor, în perioada 1986—1990 vor fi alocate de la bugetul de stat peste 8,5 miliarde ruble, ceea ce reprezintă o creștere de 9 la sută față de cincinalul precedent. în 1987, în cadrul exploatărilor carbonifere din bazinul Donețk au fost extrase 760 milioane tone de cărbune. în a- celași timp, a intrat în producție de serie o instalație complexă de stropire cu apă a terenurilor pe

care se desfășoară excavare, ceea ce a cerea de 8—10 ori a cantității de praf degajate în atmosferă. Se prevede darea în folosință, plină în 1990, a unui complex de purificare a apelor reziduale. Vor fi, totodată, pe larg folosite pentru nevoile industriale apele subterane, în locul acumulărilor de apă naturală de la suprafață, ceea ce va face ca nivelul poluării mediului înconjurător să scadă simțitor.Un loc aparte îl ocupă în planurile de dezvoltare a bazinului Donețk construcția de locuințe pentru oamenii muncii din cadrul exploatării, ca și ridicarea de școli și grădinițe, a altor dotări so- cial-edilitare.
R. S. CEHOSLOVACĂ

Modernizări înNecesitatea asigurării unei mai mari fiabilități in exploatarea posturilor telefonice constituie o sarcină importantă a specialiștilor întreprinderii - „Tesla", care se ocupă, printre altele, de producția unor echipamente și aparate pentru telecomunicații. Astfel, ei au pus la punct dispozitive automate de verificare a telefoanelor, care vor permite eliminarea rapidă a tuturor defecțiunilor și menținerea

lucrările de permis redu

telecomunicațiiîntregii rețele în permanentă stare de funcționare la cei mai înalți parametri. Noul tip de dispozitiv automat permite controlarea simultană a funcționării a 250 de posturi telefonice publice, fără să mai fie nevoie de deplasarea specialiștilor la fața locului. Se seu-, tesc astfel importante cheltuieli materiale și se realizează un însemnat cîștig în operativitate..

TINERELE VLĂSTARE 1N

VIAȚA COLECTIVITĂȚII
cație, trebuie să subliniem că ea nu încetează o dată cu intrarea, să spunem, in majorat- Ea nu se încheie niciodată. La virsta maturității, fiecare se ocupă de propria sa instrucție și e- ducație, precum și de a celorlalți. Uneori și mai trebuie educați, șă nu recunoaștem".„Vă rugăm să vă următoarea imagine, de altfel, corespunde tății — ne sugerează Podar, președinte al ciației de locatari nr. 301. Avem două blocuri, așezate față în față (un caz frecvent). Fiecare bloc are cinci scări. Pe fiecare scară locuiesc, în medie, 20 de copii. Cind se adună cu toții, la joacă, în spațiul dintre cele două blocuri, se string în jur de 200. A- ceasta este, firește, mai mult o ipoteză teoretică, pentru că ei sint de diverse vîrste, programul lor școlar nu corespunde întru totul in timp etc. Dar acești 200 de copii sînt o realitate de care nu putem să nu ținem seama, sint o forță".„Depinde de noi cum canalizăm această forță — intervine tovarășul loan Jurău. Munca de educație pornește de acolo că foarte tinerii noștri locatari trebuie invățați, Intii de toate, să nu strice ceea ce s-a realizat (mă refer la dotările exterioare comune, la spațiile verzi, chiar la terenurile de joacă").„în ceea ce privește terenurile de joacă pentru copii — ține să adauge tovarășul Ilie Vulpe —, ați avut ocazia să constatați că în cartierul Nufărul I acestea nu lipsesc, că sînt bine întreținute, frumoase, prevăzute cu o multitudine de jocuri mecanice, adecvate diferitelor vîrste : balansoare, caruseluri, tobogane și multe altele, al căror nume, pentru noi, cei maturi, e greu de ținut minte. Ei bine, trebuie să știți că toate s-au realizat prin munca noastră, a cetățenilor, dar cu ajutorul substanțial al beneficiarilor — al celor mici, adică. Așa se

părinții de cefaceți care, reali- Petru aso-

explică de ce sînt atît de bine păstrate".„Antrenarea copiilor în- tr-o serie de munci utile — potrivite cu vîrsta și puterea lor — este o altă problemă, nu lipsită de o anume... delicatețe (tovarășul Petru Podar are aici o scurtă ezitare). Vreau să spun că antrenarea lor trebuie făcută cu mult tact. Punem în această muncă întreaga noastră experiență de părinți, de bunici, de străbunici. Copiii trebuie să facă totul firesc, din propria pornire, din plăcere, din necesitate interioară, in nici un caz din con- strîngere. Exemplul personal al fiecăruia dintre locatari este, in acest sens, hotăritor. încercăm să creăm un fel de competiție stimulatoare; ideea aceasta 
a competiției îi tentează pe cei mici, ii mobilizează, ii amuză chiar. Nu o singură dată am întîlnit situații în care cite un copil îl mustra pe altul, care, din neatenție sau furat de joacă, trecea nepăsător peste cite un strat de flori, deteriora cite ceva. Este argumentul cel mai bun și măgulitor pentru noi că educația pe care am făcut-o a dat rezultatele așteptate".„O educație mai mult implicită — apreciază tovarășul loan Jurău. Nu un curs de ordine și disciplină, o lecție de morală sau altele de felul acesta, ci. mai degrabă, o educație practică : văzut, explicat la nivelul înțelegerii lor și făcut".„Ne vizitați într-o dimineață ploioasă de sfîrșit de toamnă. Majoritatea eroilor discuției noastre se află in școli, în grădinițe. Vă invităm într-o după-amiază de iarnă, ca să ne vedeți în plină activitate, pregătit totul, lopețile află aliniate în rastel. mic nu trebuie să ne prin surprindere. Am vedit pînă acum că sintem buni gospodari, renumele acesta îl vor purta mai departe cei pe care i-am crescut in spiritul ordinii, al curățeniei, al întrajutorării și bunei vecinătăți —

Am se Ni- ia do-

copiii" — ține să sublinieze tovarășul Ilie Vulpe.„Pentru că s-a amintit despre școli și grădinițe, se cuvine să precizăm că atenție deosebită, ventă cu acestea. Avem o lungă și fructuoasă colaborare cu grădinița și creșa nr. 28, cu școala nr. 3, care, de altfel, patronează frumosul parc de joacă ridicat in cartier cu sprijinul tuturor cetățenilor, cu sprijinul nemijlocit al copiilor" — adaugă tovarășul Petru Podar.„Ne-am ghidat întotdeauna in activitatea noastră, în colaborarea noastră cu copiii — zîmbește cu căldură de bunic în priviri tovarășul loan Jurău — după înțelepciunea populară care spune că furnicile mici a- duc mult folos. Multe lucruri bune se pot face eu copiii, pentru ei, cu condiția să-i învățăm cum să se joace. Da, să-i învățăm să se joace — pentru că joaca e munca, înțelepciunea lor de acum, așa cum atît de frumos se exprimă un mare poet ardelean. După cum munca se poate transforma într-o joacă utilă, plină de pilde, de învățăminte, de deprinderi pentru viitorul lor".încheiem aici aceste cî- teva secvențe ale unei discuții lungi, animate. Sperăm ca rîndurile de față să dea de gîndit acelor asociații de locatari care, din lipsă de experiență, din lipsă de preocupare, consideră copiii ca pe o „problemă" insoluționabilă, ca pe un obstacol in activitatea lor gospodărească. Printr-o lucrare atentă, neobosită, copiii pot deveni — după cum au dovedit-o interlocutorii noștri — un aliat util in toate activitățile, o prezență activă, folositoare. E vorba, ca să fim mai exacți, de un dublu folos : folosul pe care aceștia, in diverse feluri, ii pot aduce obștii și folosul pe care obștea îl aduce educînd prin muncă și pentru muncă cele mai tinere vlăstare.

o consec- se acordă legăturii
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la con- pietonal pasaju- comuna R. P. BULGARIA

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 25 noiembrie, ora 20 — 
28 noiembrie, ora 20. In țară : Deși 
temperatura aerului va marca o creș
tere ușoară îndeosebi In regiunile din 
nordul țării, vremea rămtne rece pen
tru această perioadă a anului. Cerul 
va fi variabil, cu Innorărl mal accen
tuate în regiunile din nordul șl nord- 
estul țării, unde, pe alocuri, vor cădea 
precipitații predominant sub formă de 
ninsoare, îndeosebi în prima parte a 
intervalului. In sud-estul țării se vor 
semnala precipitații sub 
ploaie, lapovlță 
sufla slab pină 
Intensificări în 
zona de munte.
vor fi cuprinse între minus 12 și minus 
2 grade, izolat mal coborîte în depre
siuni și In zonele subcarpatice din sud. 
dar mal ridicate pe litoral. Maximele 
se vor situa între minus 4 și plus 6 

Local, ceață cu depunere de 
Vremea va

formă de 
șl ninsoare. Vintu] va 
la moderat, cu unele 
nord-estul țării și în 
Temperaturile minime

grade, 
chiciură. In București : 
fi rece pentru această perioadă, iar 
cerul variabil, favorabil precipitațiilor 
slabe. Vint slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 7 șl minus 3 grade, mal coborite 
in prima noapte, iar maximele intre 
minus un grad și plus 3 grade. Dimi
neața, ceață.

Automatizarea în industria construcțiilor 
de mașiniîn cadrul amplului proces de modernizare, construcția de mașini grele, ramură importantă a industriei bulgare, beneficiază cele mai noi realizări privind tomatizarea. Pentru aplicarea mai urgentă in producție a rezultatelor cercetărilor tehnico-științi- fice, la programele de dezvoltare a industriei construcțiilor de mașini grele participă toate institutele și organizațiile de profil din țară. Mijloacele alocate activității

R. P. POLONĂ

de au- cît
de cercetări științifice și experimentare in 1988 sint echivalente cu aproape 5,5 la sută din valoarea producției industriale totale, ur- mînd să crească și mai mult în anii viitori. în acest scop, anul acestâ au fost alocate 22,5 la sulă din totalul investițiilor. Printre marile combinate constructoare de mașini grele este și cel Ruse, ale cărui produse sint noscute pe plan mondial.

Descoperirea unor noi zăcăminte 
de petrol și gaze *Cercetările geologice efectuate in Polonia în ultimul timp au scos la iveală noi zăcăminte de petrol și gaze, rezervele de țiței descoperite fiind evaluate la 250 000 tone, iar cele de gaze — la 5,5 milioane n^c. Desigur, relevă agenția poloneză Interpress, cantitățile de hidrocarburi des-

R.P.D. COREEANA

dincu-

darcoperite nu sînt prea mari, ___au și ele importanța lor in bilanțul național .de combustibil. în anul în curs au continuat prospecțiunile. Geologii prevăd' că vor putea fi puse in exploatare noi zăcăminte, cu rezerve de 360 000 țiței și 14 milioane mc naturale.
Se extinde rețeaua de irigațiiîn efortul de consolidare a ceselor obținute in domeniul gațiilor, in provincia Pyongan de nord, din R.P.D. Coreeană, au fost încheiate lucrările la șapte lacuri de acumulare. Acestea dispun de apă suficientă pentru irigarea a 7 700 hectare de terenuri agricole.Soluționarea satisfăcătoare a pro-

suc- iri-

tone de de gaze

blemei asigurării cu apă rilor .în vederea creșterii . _ lor constituie o preocupare manentă pentru locuitorii ,___vinciei. în acest scop, se acționează pentru sporirea rezervelor de apă existente și pentru finalizarea, in cit mal scurt timp, a lucrărilor Ia noi lacuri de acumulare.
a cultu- recolte- per- pro-

CONDIȚII BUNE DE ODIHNĂ Șl SĂNĂTATE 
ÎN STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICEOficiile județene de turism oferă în această perioadă locuri pentru cură balneară și odihnă in următoarele stațiuni :• Amara, Călimănești-Căciulata, Eforie-Nord. Băile Felix, Geoagiu- Băi, Băile Govora, Băile Hercula- ne, Mangalia, Moneasa, Pucioasa, Slănic-Prahova, Sovata, Vatra Dor- nei, Lacu Sărat — pentru afecțiunile aparatului locomotor, reumatismale. neurologice periferice, ortopedice și posttraumatice.• Borsec, Balvanyos, Buziaș, Covasna, Vatra Dornei, Băile Tuș- nad — pentru afecțiunile aparatului cardiovascular.• Amara, Eforie-Nord, Băile Felix, Geoagiu-Băi, Mangalia, Mo- njasa, Slănic-Prahova, Sovata — pentru afecțiuni ginecologice.• Eforie-Nord, Băile Govora, Mangalia, Slănic-Moldova — pentru afecțiunile aparatului respirator,• Borsec, Călimănești-Căciulata, Malnaș-Băi, Olănești, Singeorz-Băi, Slănic-Moldova — pentru afecțiuni ale tubului digestiv și hepatobi- liare.• Sinaia, Balvanyos, Borsec, Borșa, Moneasa, Stina de Vale, Băile Tușnad — pentru nevroze.ÎN ACEASTA PERIOADA SE POATE EFECTUA UN TRATAMENT CU REZULTATE EFICACE ÎN TOATE STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICE ALE ȚĂRII. Bilete pentru stațiunile preferate se pot obține de la oficiile județene de turism, I.T.H.R. București, precum și de la comitetele sindicatelor din întreprinderi și instituții.în imagine : Vedere din stațiunea Moneasa.



CU PRIVIRE IA KOTARIRIIE CONSILIULUI NAȚIONAL 
PALESTINIAN DE LA ALGERîn legătură cu hotărîrile Consiliului • Național Palestinian adoptate în sesiunea de la Alger, din 12—15 noiembrie a.c., Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România comunică :Declarația Agenției române de presă — Agerpres, din 16 noiembrie a.c., în care se afirmă că guvernul român salută hotări.rea Consiliului Național Palestinian privind proclamarea Statului Palestinian Independent — Palestina și Declarația politică dată cu acest prilej, trebuie înțeleasă in sensul că aceasta include ți recunoașterea statului palestinian. După cum se cunoaște, România s-a pronunțat in permanență și a militat pentru recunoașterea dreptului poporului palestinian la autodeterminare, inclusiv la crearea unui stat propriu, independent.Consecvent acestei poziții, guvernul român recunoaște crearea statului palestinian și salută Declarația politică a Consiliului Național Palestinian, prin care se exprimă dorința de a se acționa pentru soluționarea pe cale politică a proble

melor din Orientul Mijlociu, in spiritul . și pe baza rezoluțiilor 242 și 338 ale Consiliului de Securitate al O.N.U., implicit a recunoașterii existenței statului Israel, in paralel cu recunoașterea statului palestinian independent.Guvernul român exprimă speranța că se vor depune toate eforturile și se va acționa cu toată răspunderea pentru a se ajunge la convocarea unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., in vederea soluționării pașnice, globale și durabile, a problemelor din Orientul Mijlociu.In spiritul politicii sale principiale de sprijinire a luptei popoarelor pentru afirmarea lor liberă, independentă, pentru soluționarea tuturor conflictelor și problemelor litigioase dintre state pe calea tratativelor, Republica Socialistă România va face totul și in viitor pentru a se ajunge, în noile condiții, cit mai curind, la convocarea conferinței internaționale și pentru instaurarea unei păci trainice și juste in această regiune.
Sesiunea Comisiei mixte româno-brazilieneBRASILIA 24 (Agerpres). — La Brasilia au avut loc. lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a Comisiei mixte româno-braziliene.Au fost examinate aspecte ale colaborării economice. posibilitățile dezvoltării, in continuare, a cooperării româno-braziliene in domenii

de interes comun și s-au convenit noi măsuri menite să conducă la extinderea și diversificarea schimburilor reciproce de mărfuri.La încheierea lucrărilor, președinții celor două părți în comisie au semnat protocolul sesiunii.
Demersuri în vederea reglementării situației 

din Africa de sud-vestNEW YORK 24 (Agerpres). — Delegații de experți din Angola, Cuba și Statele Unite au avut consultări, la New York, in absența reprezen- , fanților R.S.A., asupra procesului de > negocieri referitoare la situația din Africa de sud-vest — informează a- genția Prensa Latina. S-a precizat că aceste contacte au fost folosite ; pentru examinarea particularităților situației militare din regiune pmă la punerea în aplicare a Rezoluției 435 . a Consiliului de Securitate al O.N.U. t privind acordarea independenței Na- f mibiei.Kj NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). | — Cuba și Angola l-au informat pe secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, că doresc ca Națiunile Unite să îndeplinească rolul de observator in timpul retragerii trupelor cubaneze din Angola, după încheierea acordului referitor la reglementarea situației din sud-vestul Africii — a declarat un purtător de cuvînt al O.N.U., citat de agenția T.A.S.S. în acest scop, a adăugat el. Marrack Goulding, secretar general adjunct al Națiunilor Unite pentru probleme politice speciale, responsa

bil cu operațiunile de menținere a păcii, a angajat deja convorbiri cu reprezentanții militari ai celor două țări.BRAZZAVILLE 24 (Agerpres). — Viitoarea rundă de negocieri cvadri- partite privind reglementarea situației din Africa de sud-vest se va desfășura, cu începere de la 29 decembrie. la Brazzaville, anunță a- genția congoleză de presă A.C.I.. citată de A.D.N. Părțile vor discuta* modalitățile de aplicare in practică a acordului de principiu intervenit in cadrul negocierilor de la Geneva și aprobat de guvernele celor patru țări.NEW DELHI 24 (Agerpres). — Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului din Africa de sud- vest (S.W.A.P.O.). a sosit intr-o vizită oficială la New Delhi, unde va avea convorbiri cu președintele Indiei, Ramaswamy Venkataraman, și cu primul-ministru. Rajiv Gandhi. Vor fi abordate aspecte privind accesul la independență al Namibiei, precum și alte probleme actuale de interes regional și internațional.
ITALIA„Manevra economică" sporește nemulțumirea oamenilor munciiROMA 34 (Agerpres). — în Camera deputaților a Italiei a fost a- probatâ Legea financiară pe anul 1989.Așa-numita „manevră economică'1 stabilită de guvern pentru a diminua deficitul bugetar al țării, care se ridicăj in prezent, ‘ la 115 trilioane lire, manevră ce s-a ’ tradus printr-o diminuare a alocațiilor pentru sectoarele sociale, a provocat nemulțumirea oamenilor muncii, care, pe. perioada dezbaterilor, au organizat mai multa manifestații de protest. De altfel, 188 de deputați au votat împotriva .legii.După adoptarea in camera inferioară a parlamentului a Legii financiare, informează agenția A.N.S.A., sindicatele luețătorilor din transporturi afiliate celor trei mari cen

trale — C.G.I.L., C.l.S.L. și U.I.L. — au anunțat noi acțiuni revendicative, la scară națională, pentru prima decadă a lunii decembrie.Pe de altă parte, se anunță că la Roma a avut loc o intilnire intre secretarul general al Partidului Comunist Italian, Achille Ocche'tto, și secretarul general al Partidului Socialist Italian. 1 Bettino Craxi. La sfîrșitul convorbirii, cei' doi au declarat că au fost abordate atit probleme ale situației interne, cit și aspecte ale vieții internaționale. Ei au subliniat acordul existent intre P.C.I. și P.S.l. asupra multor aspecte ale politicii externe italiene, menționind. totodată, că există deosebiri de opinii asupra unor probleme interne — informează agenția A.N.S.A.

NAȚIUNILE UNITE

Proclamarea anilor ’80 drept Deceniul internațional 
pentru eradicarea colonialismuluiNAȚIUNILE UNITE 24 .(Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a proclamat anii ’90 drept Deceniul internațional pentru eradicarea colonialismului. O rezoluție in acest senș a fost adoptată cu o majoritate co- virșitoare de voturi in Adunarea Generală cu ocazia dezbaterilor referitoare la aplicarea Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor' și popoarelor coloniale.Documentul solicită secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, să prezinte celei de-a 44-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. un raport pentru a oferi A- dunării Generale posibilitatea de a examina și aproba un plan de acțiune menit să facă din secolul al XXI-lea o eră fără colonialism.Pe de altă parte, Comitetul pentru probleme politice speciale al A- dunării Generale a O.N.U. a adoptat două proiecte de rezoluție prin, care se cere statelor membre să de

pună eforturi pentru realizarea unei noi ordini internaționale in domeniul informațiilor — transmite agenția T.A.S.S. în documente se subliniază că o astfel de acțiune poate contribui in mare măsură la pacea și înțelegerea în lume, la sporirea participării tuturor popoarelor la rezolvarea marilor probleme cu care se confruntă omenirea.Președintele Consiliului Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC), Andreas Aguilar, a inaintat Adunării Generale un raport in care subliniază necesitatea găsirii unor soluții globale problemelor economice și sociale grave cu care sint confruntate atit țările in curs de dezvoltare, cit și statele industrializate. Documentul evidențiază in primul rind agravarea continuă a crizei datoriei externe pe plan internațional și consecințele acesteia asupra procesului de dezvoltare in ansamblu.
Conferință a organelor oficiale 
de turism din țările balcaniceSOFIA 24 (Agerpres). — în localitatea Plovdiv din Bulgaria s-au desfășurat lucrările celei de-a XXI-a Conferințe a organelor oficiale de turism din țările balcanice, la care au participat delegații din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, România și Turcia. De asemenea, a luat parte, in calitate de observator, o delegație din Albania.

In cadrul lucrărilor s-a efectuat un schimb de informații privind dezvoltarea activității de turism in țările participante și au fost convenite măsuri pentru intensificarea cooperării pe plan balcanic, pentru creșterea reciprocă a circulației turistice în regiune.
În favoarea soluționării tuturor conflictelor pe cale pașnicăNIAMEY 24 (Agerpres). — într-o declarație de presă referitoare la politica externă a țării sale, președintele Nigerului. Aii Saibou, a subliniat că sprijinul Nigerului pentru mișcările de eliberare și popoarele oprimate este total. Evidențiind că promovarea păcii, a relațiilor de bună vecinătate și respectarea stric

tă a principiilor înscrise in Carta O.N.U. și in cea a Organizației Unității Africane se află la baza politicii externe nigeriene, el a arătat, de asemenea, ca toate conflictele trebuie să fie soluționate pe calea negocierilor, prin respectarea demnității și suveranității fiecărui popor — relatează agenția China Nouă.
Consultări în problema cipriotăNAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și-a încheiat noua rundă de consultări in problema cipriotă, desfășurată, la sediul Națiunilor Unite din New York, cu președintele Ciprului, Gheorghios Vassiliou, și liderul comunității turce din insulă, Rauf Denktaș.Un purtător de cuvint al O.N.U. a

declarat câ intrevederile au prilejuit un fructuos schimb de opinii cu privire la această problemă și că interlocutorii secretarului general și-au manifestat voința de a continua, în spirit de bunăvoință, eforturile destinate soluționării pe cale pașnică a situației din Cipru.Viitoarea rundă de consultări se va desfășura cu începere de la 19 decembrie la Nicosia.
Pentru interzicerea totală a armelor nucleareBONN 24 (Agerpres). — Scopul procesului de dezarmare trebuie să-l reprezinte lichidarea arsenalelor nucleare. chimice și biologice, precum Ji reducerea treptată a arsenalelor convenționale, au subliniat — într-o rezoluție adoptată — participanții la Congresul' Sindicatului minerilor și energeticienilor din R.F.G., întrunit

la Dortmund. Delegații au denunțat concepțiile referitoare la modernizarea rachetelor nucleare strategice amplasate pe teritoriul R.F. Germania și s-au pronunțat pentru interzicerea totală a armelor de exterminare. in masă. împotriva escaladării cursei înarmărilor in Cosmos.
JAPONIA : îngrijorare față de accidentul de la un poligon 

american din OkinawaTOKIO 24 (Agerpres). — In arhipelagul Okinawa va fi trimisă o comisie de specialiști ai Ministerului Afacerilor Externe al Japoniei, care urmează să ancheteze, Ia fața locului. imprejurările in care s-a produs accidentul de luna trecută din apropiere de poligonul american Camp- Hansen. După cum s-a mai anunțat, in zona poligonului au avut loc trageri ale infanteriei marine americane in cursul cărora cel puțin nouă obuze au căzut in orașul Kin. din apropiere, și numai printr-o intim- plare nu au cauzat victime.

în urma acestui incident — care pune in evidență, încă o dată, pericolul existenței bazelor străine in insulă — adunarea prefecturii Okinawa a adoptat o rezoluție în care se cere lichidarea poligoanelor americane amplasate in insulă: De asemenea, in cursul unor demonstrații de protest organizate de populație s-a exprimat îngrijorarea față de accident 'și s-a cerut încetarea exer- cițiilor militare ale forțelor armate americane și eliminarea bazelor din Okinawa.
(DLV ACTl/A£/rATEA ROLZr/CA)Nu există, de la o vreme încoace, reuniune a N.A.T.O., document al organismelor sale sau luare de poziție a oficialităților nord-atlantice in care să nu se'pună pe primul plan, ca un laitmotiv, necesitatea „modernizării" arsenalelor nucleare și clasice de care dispune această alianță militară, idee care a inceput să circule cu tot mai multă insistență, devenind aproape obsesivă, o dată cu încheierea acordului de eliminare a rachetelor nucleare cu rază medie și mai scurtă de acțiune (I.N.F.).

A se lichida, dar... a se 
menține. Motivatia este cută, urgența cu care s-ar modernizarea fiind justificată „asimetriile" ce ar exista in privința armamentului și forțelor convenționale aflate la dispoziția celor două alianțe militare din Europa, N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia, asimetrii care, prin eliminarea rachetelor rază intermediară de acțiune, pune pactul nord-atlantic intr-o tuație dezavantajoasă. Asimetrii există insă și de o parte și de alta, potrivit diferitelor categorii de armament și de forțe armate, iar țările Tratatului de la Varșovia s-au declarat gata să le discute pentru a se adopta, acolo unde este cazul, corecțiile de rigoare. Neținind seama de această poziție constructivă, cercurile N.A.T.O. se pronunță pentru „compensarea" situației create printr-o amplă și neîntîrziată acțiune de modernizare, cu accent, in primul rind, pe armele nucleare ce nu intră sub incidența acordului I.N.F., deci nu sînt supuse distrugerii, fără a se „neglija11 nici mijloacele de luptă convenționale.

Or. aceasta înseamnă că, departe de a fi o simplă operație „tehnică" de înlocuire a .unei arme „demodate" sau scoase ain uz cu alta nouă, acțiunea de modernizare este de natură a avea serioase implicații și de ordin militar, și de ordin politic. De ordin militar — pentru că, pe lingă capacitatea de distrugere mai mare și precizia mai ridicată, noile rachete „modernizate" vor avea o ..bătaie" foarte apropiată <le limita inferioară a rachetelor supuse eliminării în baza acordului I.N.F. Evident, pentru eventualele victime va conta prea puțin dacă vor pieri ca urmare a ex-

acordului, intr-un moment cind abia au apucat să fie .distruse o parte, o mică parte din rachetele cu rază intermediară de acțiune. Cu alte cuvinte, s-ar reveni, practic, la situația dinaintea semnării acordului ! Mai mult, prin distanțele mari pe care rachetele de croazieră amplasate pe nave maritime sau aeriene sint capabile să le parcurgă (pentru că razei lor de acțiune i se adaugă raza de acțiune a navelor respective de pe care sint lansate), ele pot fi asimilate armelor strategice, introdu- cind astfel un element suplimentar, de natură a îngreuna serios actua-

indreaptă singure spre țintă, de mijloace de luptă robotizate sau dirijate prin laser, de avioane care se pot sustrage detectării ș.a. — unele aflate încă in studiu, altele deja realizate.Pe scurt, in spatele cuvintului, in aparență inocent, „modernizare", se conturează primejdia reală nu numai a anulării reducerii firave operate prin acordul I.N.F., ci și a irtiei noi și amenințătoare spirale a cursei înarmărilor deopotrivă nucleare și clasice.în general, se poate ridica, ca principiu, intrebarea legitimă : dacă ob-cunos-impune prin
cu ar si-

„Soluții de compensare" sau pregătiri 
pentru o nouă fază a cursei înarmărilor

Avind in vedere faptul că acordul LN.F. privește doar armele nucleare cu rază de acțiune intre 500 și 5 500 km. și doar cele amplasate la sol, soluțiile „compensatorii11 preconizate sint de două feluri.în primul rind, este vorba de perfecționarea actualelor rachete cu rază foarte scurtă de acțiune (tactice) aflate în dotarea forțelor atlantice din Europa, astfel incit distanța pe care o pot parcurge să fie sporită de la 110 km la 450 km.

ploziei unei rachete lansate de la o distanță de citeva mii sau numai citeva sute de kilometri. Rezultatul va fi același. Problema este alta, de ordin politic („armele nucleare sint arme politice", declara o înaltă oficialitate nord-atlantică) : practic se tinde să se ocolească sau să se torpileze, cel puțin parțial, prevederile acordului amintit, cu toate consecințele ce pot decurge de aici.în al doilea rind. proiectele de modernizare vizează înlocuirea rachetelor amplasate la sol (ce urmează a fi distruse) cu rachete de croazieră lansate de la bordul unor nave sau de la bordul unor avioane, de pe acum fiind realizate progrese pentru trecerea la 1'aza operațională. în plus, întrucît in baza acordului I.N.F. urmează a fi dis-» truse doar rachetele propriu-zise, nu șl ogivele (incărcăturile) nucleare, aceste ogive ar urma să fie montate pe noile rachete de croazieră.Se conturează astfel, prin cele două „soluții de compensare" avute în vedere, riscul major si intolerabil al refacerii potențialului nuclear existent iriaintea încheierii aplicării

Iele negocieri pentru reducerea la jumătate a acestor arme.
în contratimp cu cerințe

le noii gindiri politice. In ul* timă instanță, proiectele de modernizare nucleară contravin flagrant cerințelor noii gindiri politice, care pornește de la recunoașterea inadmi- sibilității unui război nuclear și care a făcut posibilă insăși realizarea acordului I.N.F. Asemenea proiecte se subsumează vechii gindiri •politice, discreditatei strategii potrivit' căreia fundamentul securității l-ar reprezenta nu eliminarea celei mai cumplite arme pe care a cunoscut-o vreodată omenirea, nu realizarea unui echilibru al înarmărilor la niveluri tot mai reduse, ci menținerea și perfecționarea așa-zisului factor de descurajare nucleară, ceea ce creează o situație deosebit de gravă.Mai mult, concomitent eu acțiunea de modernizare nucleară, cercurile N.A.T.O. au in vedere și o întreagă panoplie de noi arme convenționale, cu eficacitate sporită. Este vorba de așa-zisele „arme inteligente", care se

ținerea de anumite progrese pe linia dezarmării este urmată de măsuri <le „compensare", atunci de ce fel de dezarmare mai poate fi vorba? In momentul de față se desfășoară tratative' intense pentru reducerea cu 50 la sută a arsenalelor nucleare strategice. Potrivit actualei optici a N.A.T.O., cu ce vor trebui înlocuite cele 50 la sută distruse ? Și dacă se va realiza un acord de eliminare a armelor chimice, prin ce vor fi ele „compensate" ?
Dezarmarea — unica al

ternativă Evident> nimeni nu și-a făcut iluzia că după semnarea, la capătul unor îndelungate tratative, a acordului I.N.F., salutat cu satisfacție de popoare, lucrurile vor merge lin și repede și se va înainta in pas de paradă pe un bulevard ai dezxarmării. Prea mari sînt interesele financiare în joc — an de an comenzile militare însumează zeci și zeci de miliarde de dolari —, prea puternice sînt pozițiile cercurilor politice și militare care se pronunță pentru continuarea cursei

Țările latino-americane 
condamnă practicile 

discriminatorii 
de pe piața mondialăLIMA 24 (Agerpres). — în capitala Perului au luat sfirșit lucrările reuniunii Asociației economiștilor latino-americani și caraibieni. Participanții au adoptat „Declarația de la Lima1', in care, abordindu-se problema complexă a datoriei externe regionale, sînt condamnate practicile discriminatorii de pe piața mondială la adresa produselor de export latino-americane și caraibiene, tratamentul financiar nedrept din raporturile statelor industrializate cu țările in curs de dezvoltare.Precizind că America Latină și zona caraibiană nu pot să continue in postura de teatru experimental pentru o serie de practici și modele economice străine condițiilor concrete și intereselor regiunii,, documentul stipulează necesitatea de a se acționa in conformitate cu realitatea latino-americană și caraibiană și cu aspirațiile și interesele majore ale popoarelor din această parte a lumii. „Declarația de la Lima" se pronunță pentru continuarea în ritm susținut a eforturilor regionale în favoarea păcii și dezvoltării, pentru soluționarea tuturor problemelor controversate prin mijloace pașnice.
întreruperea negocierilor 
dintre Filipine și Fondul 

Monetar Internațional 
Manila nu acceptă 

condițiile puse de F.M.I.MANILA 24 (Agerpres. — Negocierile dintre guvernul Filipinelor și o delegație a Fondului Monetar Internațional privind acordarea unui nou imprumut, in valoare de 900 milioane dolari, au fost întrerupte după aproape trei săptămini de discuții— anunță agenția T.A.S.S.Guvernul filipinez a precizat că nu a acceptat condiționările F.M.I., printre care și garantarea de condiții favorabile în Filipine firmelor transnaționale — adaugă sursa citată. De asemenea, așa cum menționează cotidianul „Inquirer", care apare la Manila. F.M.I. — amestecindu-se in afacerile interne ale acestui stat— caută să impună și căi de dezvoltare a economiei filipineze neacceptabile pentru această țară.
Ședința Comitetului C.A.E.R. 

pentru colaborare 
in domeniul relațiilor 

economice externeMOSCOVA 24 (Agerpres). — La Moscovă a avut loc ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare in domeniul relațiilor economice externe. Delegația română a fost condusă de Cornel Pînzaru, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.Comitetul a examinat modul de îndeplinire a sarcinilor ce decurg din hotăririle ședințelor a 43-a (extraordinară) și a 44-a ale Sesiunii C.A.E.R., acordindu-se o atenție deosebită problemelor dezvoltării, in continuare, a comerțului reciproc, pe baza acordurilor de lungă durată și a protocoalelor privind livrările reciproce pe anii 1989 și 1990, perfecționării sistemului prețurilor contractuale din comerțul dintre țările membre ale C.A.E.R.
înarmărilor ca să se poată crede in trecerea peste noapte la o lume fără arme. Dezarmarea nu vine ca un dar, ci ea presupune lupta tenace a opiniei publice, a popoarelor. Și este semnificativ că diferitele proiecte, acțiuni și variante de „modernizare" in- timpină riposta hotărită a unor pături sociale din cele mai' largi, in primul rind chiar din țările alianței .atlantice, așa cum a fost „contrapongre- sul“ organizat la Hamburg, sub lozinca „Dezarmarea — alternativă la 
politica N.A.T.O.", chiar in zilele cind in acest oraș avea loc șesfunea de toamnă a Adunării (parlamentului) Atlanticului de Nord.In general, termenul de modernizare este asociat cu noțiunea de progres, cu ideea realizării unor pași înainte, trecerii pe o treaptă superioară intr-un domerțiu sau altul al activității. Apare insă limpede câ, in cazul de față, departe de a marca un progres, modernizarea ar echivala cu un vădit regres, cu o dare inapoi, cu invalidarea a ceea ce' s-a realizat — și cit s-a realizat — pmă acum in domeniul dezarmării. Interesele vitale ale popoarelor impun insă să nu se admită ca procesul de dezarmare, inițiat o dațâ eu acordul I.N.F., să fie oprit prin diferitele proiecte de „modernizare", ca perspectiva in- lăturării coșmarului nuclear, întrezărită prin inițierea acestui acord, să fie din nou blocată. Dimpotrivă, interesele popoarelor, comandamentele supreme ale păcii cer să nu se cruțe nici un efort pentru ca acest proces să continue și să devină ireversibil, prin realizarea cit mai urgentă a acordului de reducere cu 50 la suiă a armelor strategice nucleare, prin încetarea experiențelor nucleare și, in final, lichidarea în întregime a arsenalelor nucleare, concomitent cu abolirea armamentului chimic și reducerea substanțială a celui clasic. Numai un asemenea program, cuprinzător și realist, in favoarea căruia România socialistă s-a pronunțat statornic și militează consecvent, oferă omenirii un orizont de pace, si în această direcție sint chemate'statele și popoarele, forțele social-poli- tice cele mai largi să acționeze unit și să-și concentreze întreaga energie.

Romulus CAP1ESCU

ORIENTUL MIJLOCIU
© Continuă mișcarea de protest palestiniană în teritoriile ocupate 
de Israel ® Reizbucnirea ciocnirilor dintre milițiile rivale la BeirutIn teritoriile de pe malul vestic al Iordanului și in Gaza, ocupate de Israel, a continuat mișcarea de protest palestiniană.Noi incidente au fost înregistrate la Nablus, Ramallah, Jenin și in mai multe tabere palestiniene.Forțele de ocupație au intervenit cu brutalitate împotriva demonstranților, «Iți do: palestinieni pier- zindu-și viața, informează agențiile de presă.Populația palestiniană a participat la o grevă generală in semn de protest față de expulzarea mai multor palestinieni de către autoritățile de ocupație. (Agerpres)BEIRUT 24 (Agerpres). — în suburbiile sudice ale Beirutului au reizbucnit, joi, ciocnirile dintre mi- lițiiile rivale din zonă, informează agenția T.A.S.S. Schimburile de focuri au avut loc în sectorul Go- beire, unde activează comitetul comun însărcinat cu acțiuni in direcția menținerii încetării focului.SANAA 24 (Agerpres). — Președintele R.A. Yemen, Aii Abdullah

Saleh, și președintele Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat, au conferit, la Sanaa, asupra rezultatelor recentei sesiuni, de la Alger, a Consiliului Național Palestinian. Saleh a reafirmat sprijinul R.A. Yemen pentru lupta poporului palestinian. ,AMMAN 24 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei l-a t primit pe vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Irak, Izzat Ibrahim, aflat in vizită la Amman, care i-a remis un mesaj din partea președintelui Saddam Hussein. In cursul întrevederii, au fost discutate aspecte ale dezvoltării relațiilor dintre cele două țări și a avut loc un schimb de opinii asupra unor probleme din zonă.NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).— Intr-un raport prezentat Consiliului de Securitate, secretarul general al O.N.U. Javier Perez de Cuellar, a recomandat extinderea, cu incă șase luni, pină la 31 mai 1989, a mandatului Forței Națiunilor Unite pentru observarea dezangajării militare in zona înălțimilor Golan (U.N.D.O.F.)— anunță agenția T.A.S.S.
AUSTRIA

Un succes al luptei forțelor antifasciste
Dizolvarea Partidului Național Democrat — de orientare 

neonazistăVIENA 24 (Agerpres). — Ministerul de Interne al Austriei a anunțat dizolvarea Partidului Național Democrat — de orientare neonazistă. Hotărîrea in acest sens a fost luată in urma repetatelor cereri ale opiniei publice democrate din țară de a se pune capăt activităților a- cestei organizații extremiste. Partidul Național Democrat și-a desfășurat timp de mai mulți ani activitatea, in special în rindurile tineretului, încercind să justifice crimele

săvirșite de fasciști împotriva popoarelor Europei in anii celui de-al doilea război mondial.Subliniind că măsura adoptată reprezintă un succes al luptei forțelor antifasciste austriece, ziarul „Volk- stimme". organul de presă al Partidului Comunist din Austria, subliniază că sint necesare în continuare măsuri pentru a se pune capăt definitiv oricăror manifestări neonaziste.
^AGENȚIILE DE PRESA 

pe scurt
LA INVITAȚIA MINISTRULUI DE EXTERNE AL U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, ministrul afacerilor externe al R.P. Chineze, Qian Qi- chen, va face, in perioada 1—3 decembrie, o vizită oficială in Uniunea Sovietică.PRIMIRE. Președintele Fidel Castro l-a primii, la Havana, pe vicepreședintele Partidului Social Democrat din R.F.G., Oskar La- fontaine, care intreprinde o vizită in Cuba. Cu acest prilej, au fost abordate aspecte ale situației internaționale.AU ÎNCEPUT, joi. la Viena, convorbirile dintre cancelarul federal al Austriei, Franz Vranitzky, și președintele Consiliului de Mi; niștri al R.P. Polone. Mieczyslaw Rakowski. Sint dezbătute proble? me ale relațiilor dintre cele două țâri .și modalitățile de extindere a acestuia, precum și aspecte alp actualității internaționale.PREȘEDINTELE ÎN EXERCIȚIU AL R.D.P. LAOS, Phoumi Vongvichit, l-a primit pe primul-ministru thailandez, Chatichai Choon- havan, sosit joi intr-o vizită oficială la Vientiane. Au fost analizate căile de promovare a unor relații prietenești intre cele două țări, precufn și aspecte de interes comun din actualitatea internațională.VIZITA. Ministrul de externe al Iranului, Aii Akbar Velayati, și-a încheiat vizita intreprinsă la Belgrad, in cursul căreia a fost primit de președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, Raif Dizdarevici. întrevederea a prilejuit abordarea ansamblului relațiilor bilaterale, sub- liniindu-se că dialogul politic intre cele două țări se desfășoară cu succes. Totodată, Velayati I-a informat pe interlocutorul său despre evoluția negocierilor privind soluționarea pe cale pașnică a conflictului din zona Golfului.COMUNICATE OFICIALE, publicate simultan la Alger și Cairo, anunță câ Algeria și Egiptul âu hotărit să restabilească pe deplin relațiile diplomatice dintre ele in- cepînd cu data de 24 noiembrie.LA TIRANA s-au încheiat lucrările celui de-al VI-lea Congres al cooperativelor agricole din R.P.S. Albania. Cei 1 600 delegați au aprobat. in unanimitate^ documentele congresului și raportul intitulat „Pentru întărirea și îmbunătățirea sistemului cooperatist, pentru creșterea producției și progresul mediului rural socialist".CONVORBIRI intre cancelarul R.F.G., Helmut Kohl, și primul ministru al Finlandei, Harri Hol- keri, au avut loc la Bonn. Cei doi șefi de guvern au stabilit noi modalități de extindere a cooperării bilaterale in domenii ca cercetarea științifică, protecția mediului, transporturile și comunicațiile. De asemenea, au fost discutate relațiile dintre Finlanda și C.E.E.DESEMNARE. Președintele ales al Statelor Unite. George Bush, l-a desemnat pe Brent Scowcroft drept viitor consilier pentru pro-

L

SOFIA 24 (Agerpres). 
— In Bulgaria luna 
noiembrie, de regulă, 
relativ caldă și mai 
puțin bogată in preci
pitații, a fost foarte 
capricioasă. Astfel, ul
tima lună a toamnei a 
devenit, anul acesta, o 
lună adevărată de iar
nă. Zăpada căzută cu 
o săptămină in urmă a 
cauzat mari dificultăți 
pentru agricultură și 
transportul în comun 
și numai printr-o 
mare mobilizare a

blemele securității naționale. A- cesta a mai deținut o astfel de funcție in timpul președintelui Gerald Ford.CONGRES. La N’Djamena au început lucrările celui de-al II-lea Congres al Uniunii Naționale pentru Independență și Revoluție (UN1R) — partidul de guvernă- mint din Ciad. Congresul analizează rezultatele obținute iii cei patru ani care au trecut de la crearea acestei formațiuni politice. urmind să stabilească, totodată, sarcinile de viitor și să aleagă noile organe de eondțicere ale partidului. pro-COMUTARE. Ca urmare a testelor opiniei publice internaționale și a mișcării naționale apartheid, celor șase tineri de culoare din Sharpeville — R.S.A. — le-a. fost comutată pedeapsa de condamnare la moarte la închisoare pe diferite termene, 18—25 ani.
anti-

ASOCIAȚIA NORD-ATLANTIC. A reuniunea Asociației nord-atlantic, la care pat reprezentanți din membre ale N.A.T.O. Gomes (Portugalia) a fost alfes in funcția de președinte al Comitetului A executiv al Asociației Tratatului nord-atlantic in locul lui Francis Pim (Marea Britanie).

TRATATULUI luat sfirșit Tratatului au partici- toate țările Bernardino
DOUA PERSOANE CIVILE SI-AU PIERDUT VIAȚA, iar alte cinci au fost rănite in urma explo- dării unei bombe artizanale, plasate la bordul unui microbuz, in apropierea unui post de poliție, la circa 65 km vest de Belfast. La iricepu- tul săptăminii. in urma unui atentat. un polițist a fost ucis, iar altul rănit, la postul de control Castle- derg, din comitatul Tyrone. Atentatul nu a fost revendicat, dar se presupune că autorii săi sint elemente extremiste ale organizației ilegale Armata Republicană Irlan-, deză (I.R.A.).EXPERIENȚA NUCLEARA. Seismologii neozeelandezi au detectat, miercuri seara, o nouă experiență nucleară subterană efectuată de Franța în atolul Mururoa. Testul este cel de-al șaptelea din acest an și cel de-al 102-lea din seria de explozii nucleare franceze din sudul Pacificului, din 1975 și pină in prezent.TURISM. La Caracas au sfirșit lucrările celei de-a Il-a niuni a Comisiei de turism America de Sud. la care au luat reu- din luat parte reprezentanți ai organismelor de resort din regiune. Participanții au hoțărît să conlucreze in valorificarea mai bună a lui cultural și turistic Latine.„PROGRESS-38". La brie — anunță agenția s-a încheiat zborul orbital al navei automate „Progress-38". care a transportat pe stația automată „MIR" d-încărcătură de aproximativ 2 tone. Nava de transport s-a desprins de complexul orbital, după care a trecut pe o traiectorie de coborire, a intrat turile dense ale atmosferei dezintegrat.

Capriciile vremii
populației s-a reușit 
înlăturarea consecin
țelor ninsorilor abun
dente. Dar, numai la 
scurt timp, țara a fost 
cuprinsă de un val de 
căldură, mercurul ter
mometrelor ridicînd li
se pină la plus 12 gra
de, ceea ce a condus 
la topirea rapidă a ză
pezii. Și, deodată, 
căldurii i-a luat locul, 
din nou, frigul și pe o 
mare întindere a țării 
a căzut zăpada din 
abundență.

al tezauru-Americii23T.A.S.S.noiem-

in păși s-a
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preș). — 
ău fost 
cele mai scăzute tem
peraturi pentru aceas
tă perioadă a anului. 
Da Poprad — minus 
15,7 grade, la Jilin — 
pină la minus 18 gra
de, iar in zonele mun
toase — minus 20 de 
grade. Zilele acestea 
de noiembrie pot fi 
considerate in Slovacia 
cele mai reci din ulti
mii 40 de ani.

__ (Ager
iți Slovacia 
înregistrate
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