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în Expunerea la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al partidului, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat în mod deosebit faptul că ridicarea nivelului tehnic, îmbunătățirea calității tuturor produselor constituie una din cerințele fundamentale alo activității economice. „Trebuie să 
realizăm o asemenea dezvoltare a 
producției industriale — arăta secretarul general al partidului — incit 
nivelul ei tehnic și calitativ să fie 
competitiv și comparabil cu cele măi 
bune produse similare pe plan mon
dial".Sînt orientări de cea mai mare în- așază in centrulsemnătate, care i preocupărilor colectivelor de oameni ai muncii, ale factorilor de decizie problema de importanță hotăritoare pentru creșterea eficienței și competitivității activității industriale, a ascensiunii e- conomice — ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției. Este o cerință obiectivă are multiple și profunde efecte pozitive asupra întregii activități economice și sociale.Participarea tot mai activă a țârii noastre la circuitul mondial de valori materiale — de exemplu — este de neconceput azi fără asigurarea u- nui nivel competitiv corespunzător tuturor produselor. Avem în vedere o competitivitate rezultată din acțiunea convergentă a unui complex de factori meniți să garanteze, deopotrivă, nivelul tehnic ridicat, fiabilitatea, eficienta superioară atit la producător, cit și la beneficiar. Orice abdicare de la aceste cerințe fundamentale se poate solda cu Înlăturarea produselor respective de pe piață, ceea ce are consecințe economice imediate, dar și altele de natură să afecteze prestigiul mărcii fabricii. De fapt, in condițiile unei concurențe tot mai- acerbe, mărfurile care nu îndeplinesc exact condițiile solicitate de cumpărători nici nu mal intră în competiție, nu pot fi exportate. în fața acestei realități, este pozitiv că numeroase întreprinderi au găsit resursele pentru a face față exigențelor pieței internaționale — ceea ce reprezintă o dovadă a potențialului economiei românești, a capacității colectivelor de oameni cii de a se alinia cerințelor de bună calitate.Desigur, viziunea asupra prin prisma exigențelor producției moderne, trebuie să fie unitară, să se regăsească in activitatea de zi cu zi a fiecărui om, indiferent de locul

pe care îl ocupă în angrenajul productiv, a fiecărui colectiv și să aibă ca rezultat concret piesa, mașina, utilajul. în general produsul de cea mai bună calitate. Fie că este vorba de un produs destinat exportului sau consumului intern, nu poate li admisă o separare a exigențelor privind calitatea producției. în caz contrar se ajunge la o practică profund dăunătoare, cînd grija pentru calitate se. manifestă numai la anumite faze, la anumite produse, numai intr-un compartiment sau altul. Răspunderea pentru calitate nu trebuie să se manifeste numai intr-o secție sau alta, ci la nivelul întregii unități, al centralei și al ramurii.Insistăm asupra acestui aspect în- trucit, în unele unități, se constată

în acest scop, trebuie să se realizeze proiecte adecvate, o pregătire a fabricației corespunzătoare, tehnologii, de execuție și control bine puse la punct, pînă în cele mai mici amănunte. Cu alte cuvinte, este necesar să se pornească de la condiții tehnice, materiale și organizatorice caro să asigure — mai mult, să impună — realizarea de produse perfect adaptate cerințelor utilizatorilor. Este capabilă în acest moment industria noastră să îndeplinească toate aceste cerințe? Răspunsul este fără echivoc : da. O demonstrează, cu prisosință, multitudinea de realizări deosebite din prezent, din numeroase ramuri ale industriei, pornind de la componente electronice la utilaj petrolier, de la confecții la
CALITATEA PRODUCȚIEI

hotăritoare pentru progresul economic!
a cărei realizare

ai mun- lucruluicalității.

o tendință de „insularizare“_a preocupărilor neconceput treprindere piu, mașiniînaltă precizie să mențină in fabricație și produse proiectate cu 10—15 ani în urmă, după tehnologii depășite și avînd performanțe mediocre. Tot așa cum nefiresc apare ca, în una și aceeași centrală, o întreprindere să obțină dintr-o tonă de metal produse in valoare de o jumătate de milion, iar alta — de numai o sută de mii. Asemenea situații, chiar dacă au puncte de pornire diferite, au aceleași consecințe păgubitoare pe planul valorificării resurselor materiale și umane, în ul- . timă instanță pe planul eficienței. Practica a dovedit că realizarea unei producții de calitate depinde în proporție hotăritoare de competența conducerii unităților și de nivelul calitativ la care este conceput fluxul de fabricație. Dimensiunea calitativă a produselor se construiește cu migală și competență, de-a lungul intregului flux al realizării lor, 
pornind de la proiectare, pină Ia 
utilizatorul final. Cit despre mult invocata opoziție dintre cantitate și calitate, se poate lesne demonstra — nu numai teoretic, dar și practic, pornind de la experiența unor întreprinderi din țară, de Ia o realitate ce se impune cu claritate pe plan mondial — că este o falsă opoziție, mai exact, consecința unui stil de conducere defectuos ; un flux de fabricație bine conceput realizează concomitent cantitate și calitate.

pentru calitate. Este de ca una și aceeași în- ce realizează, de exem- de mare complexitate și
mobilă sculptată, de la autoturisme la produse ale tehnicii de calcul competitive pe piața externă, de la fibre sintetice la giganți ai construcției de utilaj greu destinați, bunăoară, centralelor nuclearo-elec- trice. Asemenea performanțe nu fac insă decît să demonstreze potențialul unei industrii ajunse la deplina maturitate, nivelul ridicat al pregătirii profesionale a muncitorilor și specialiștilor. Pornind tocmai de la acestea, apare cu atît mai firesc, mai necesar ca realizările de virf să fie generalizate in toate unitățile și ramurile, să constituie un stimulent pentru organele de conducere colectivă, de a concepe și a asigura condițiile tehnice, materiale, profesionale, un cadru organizatoric și un climat moral propice realizării unor produse de cel mai bun nivel.O analiză atentă arată că toate produsele de virf sînt rodul firesc al asigurării condițiilor tehnice, materiale și organizatorice la care ne-am referit. Tot așa cum, in lipsa unora din acestea, apar încă produse necorespunzătoare calitativ, care iro- șesc în zadar resursele materiale și umane, cu îndoielnica justificare a îndeplinirii prompte a unei sarcini deosebit de presante. Există incă, din păcate, destule dovezi ale faptului că ignorarea unor etape strict necesare proiectării, pregătirea superficială a fabricației și alte carențe ce țin, în primul rind, de o organizare insuficient de temeinică a producției conduc nu la o satisfacere promptă a cererii sociale, ci, dimpotrivă, la risipă de timp, bani

și materiale. Risipă care poate și trebuie să fie înlăturată, printr-o a- titudine intransigentă, responsabilă a conducerii colective a unităților, a tuturor factorilor de decizie de la diferite niveluri ierarhice.în fața exigențelor deosebite care se pun pentru toate colectivele din economie in domeniul ridicării calității producției, este necesar ca organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii să acționeze cu toată fermitatea pentru întronarea fermă a normelor și principiilor organizatorice stabilite. In a- cest sens, avem în vedere importanța cu totul deosebită ce trebuie a- cordată sistemului de asigurare a calității. în esență, este vorba despre un sistem riguros de organizare și conducere, prin intermediul unor proceduri scrise, ce precizează clar atri- buțiunile care revin fiecărui compartiment, fiecărei verigi organizatorice — de la proiectare și aprovizionare tehnico-materială pină ia desfacerea și utilizarea produsului pentru asigurarea nivelului calitate dorit. Ziarul nostru de ________  ______ ___ ___ _______ . a prezentat pe larg conținutul și funcțiile acestei metode moderne de conducere a producției, precum și numeroase experiențe concrete, din diferite unități economice și ramuri de activitate, dovedind faptul că, în actuala etapă de dezvoltare, problema care se pune nu este dacă sînt necesare în industria românească sisteme de asigurare a calității, ci cum anume să fie realizate pentru a contribui, în condiții optime, la perfecționarea tehnologiilor și produselor, la sporirea competitivității și prestigiului mărfurilor românești. După cum se vede, sistemul de asigurare a calității este acea pirghie în mina conducerii unităților capabile să direcționeze obiectiv
Eugen RADULESCU
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Climatul răspunderii comuniste
la temelia perfecționării„Desprindeți una din nenumăratele idei, cu valoare practică pentru dv. și tovarășii de muncă, din recenta Expunere a secretarului general ai partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința comună a plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești" — aceasta a fost invitația adresată, in aceste zile, comuniștilor angajați cu toată energia în făurirea metroului bucu- reștean. Cele mai multe răspunsuri au fost formulate succint. In numai două cuvinte : creșterea răspunderii.Răspunderea fiecăruia, la locul său de muncă, în îndeplinirea întocmai a îndatoririlor. Răspunderea ca act de conștiință revoluționară, așa cum din nou se revelează în magistrala Expunere a secretarului general al partidului, așa cum răzbate din îndemnul său vibrant pentru a fi promovată, afirmată peste tot, de comuniști în primul rind, în munca de zi cu zi, în toate compartimentele de creație materială și spirituală. Este unui din imperativele actualei etape de dezvoltare a patriei socialiste ; imperative ale căror sensuri și semnificații sint și trebuie pe deplin înțelese de către fiecare comunist, de către fiecare organizație de partid în parte. Tocmai pentru că așezarea peste tot a întregii activități de construcție sub semnul creșterii neîncetate a răspunderii intră in datoria firească a comuniștilor, a organizațiilor de partid.Să revenim la răspunsurile primite. De la inginerul Florin Alexan- drescu, secretarul adjunct al biroului organizației de bază nr. 2 de la antrepriza care construiește tunelele de metrou am reținut cu deosebire argumentul :— Creșterea răspunderii trebuie, obligatoriu, să fie îngemănată cu propria răspundere pentru continua pregătire profesională. Societatea românească contemporană, ale cărei linii de forță au fost caracterizate deplin de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se distinge printr-o evoluție dinamică, complexă. Comunistul, ca om al timpului său, este dator să țină pasul cu aceste accelerări, să stăpinească legile progresului.Iată deci că parametrii răspunderii sint puși în relație directă, dialectică cu cerințele superioare ale dezvoltării, cerințe ce pot fi înfăptuite numai de către omul care iși asumă răspunderea asigurării propriului Iul orizont de cunoștințe pro-

fesionale, de conștiință politică. Iar comuniștii sint și în această ordine de idei — trebuie să fie ! — exemple demne de urmat. Apelînd la realitatea trăită de către cei care făuresc tunelele la metrou, interlocutorul nostru aduce în prim plan concretul vieții. La chemarea organizațiilor de partid de aici, comuniștii au fost primii care s-au angajat în efortul de policalificare. în prezent, mulți mecanici, lăcătuși, electricieni au și calificare de mineri. Și mai mulți se policalifică la cursurile ce se desfășoară în acest scop. Cursuri care — ca și cele de ridicarea pregătirii profesionale — sînt mereu în atenția biroului organizației de bază, desfășurarea lor fiind analizată sistematic cu scopul de a generaliza experiența bună, de a preveni la timp neajunsurile. După cum este mereu în atenție respectarea întocmai a legii privind angajarea prin concurs, indiferent că minerul in cauză vine cu firma recunoscută a Văii Jiului ori Maramureșului.. — Cum se materializează această atitudine a răspunderii pentru propria pregătire în meserie, pentru a corespunde exigențelor mereu mal ridicate ale profesiei ?Secretarul adjunct al biroului organizației de bază nr. 2 iși ordonează astfel răspunsul :— Printr-o muncă mai competentă în subteran. Prin realizarea unor ritmuri mari de înaintare. Prin depășirea cu succes a tuturor obstacolelor pe care le ridică necontenit construcția din adine a arterelor de transport în comun. Și mai exact : prin onorarea la termen — și înainte de termen — a obiectivelor de plan asumate.Așadar, răspunderea pentru propriul orizont de cunoștințe și conștiință cîntărește greu, exemplul comunist în această direcție însuflețește, mobilizează, determină firesc progresele calitative înregistrate, care, la rîndul lor, incorporează și plusul de conștiință dar și plusul de responsabilitate și profesionalitate.Distingem, din aceste determinări, și o altă idee din Expunerea tovarășului Nicolae Ceauș'escu căreia interlocutorii noștri au căutat să-i dea relief : aceea a răspunderii și conștiinței comunistului pentru locul pe care fiecare îl ocupă in viața economică, a colectivității în genere. Spațiul larg al vieții economico-sociale — unitar, planificat, cu riguroase și complexe interdependențe — obligă

firesc la așezarea activității semnul responsabilității, pe fiecare palier al acestui uriaș mecanism. Este una din ideile-forță care se degajă cu putere din expunere.. Amplitudinea răspunderii și a conștiinței se măsoară concret, exact prin productivitatea și calitatea pieselor executate la strung, prin tonele de recoltă la hectar, prin eficiența și cutezanța tehnologiilor de virf avansate la planșetă. Comunistul este omul datoriei în genere și al datoriei onorate personal, clipă de clipă, la locul încredințat lui de societate, în cuprinsul ansamblului social el se socotește o rotiță indispensabilă și intră in ecuația existenței lui de a pleda cu fapta, cu exemplul oferit, pentru o „turație dinamică", potrivit exigențelor progresului, a tuturor rotițelor mecanismului creativ.— Pentru un comunișt e ușor, e greu de dus la îndeplinire o asemenea sarcină ? Adresăm întrebarea tovarășului Ion Marineci, tehnician- arhitect la întreprinderea „Metroul" București.— Cind te angajezi cu răspundere nu te mai preocupă de e ușor sau greu. Totul este să-ți onorezi întocmai îndatoririle care-ți revin. Să nu accepți — din principiu, nu numai din orgoliu ! — ca altul să-ți rezolve treburile. Să insufli și altora, comuniști ori necomuniști, aceeași linie de conduită a răspunderii la locul de muncă. Și conștiința acestei răspunderi.Cuvintele spun atît cit pot. Faptele dau exact dimensiunea certitudinii. Azi, privim cu satisfacție cele peste treizeci de stații de metrou în care intrăm pentru călătoriile noastre prin bulevardele subterane. Imaginea care ne întîmpină s-a născut, la strălucita inițiativă și sub permanenta îndrumare a secretarului general al partidului, dintr-o imensă muncă și răspundere pentru fiecare pietricică pusă în operă, pentru fiecare detaliu. Pentru escaladarea nu puținelor obstacole. în fața acestora, nu o dată. Ion Marineci, ca oricare dintre colegii săi, și-au asumat răspunderea avansării unor soluții pe loc, s-au suit în basculantă și au alergat după materialul corespunzător, au dovedit tenacitatecauză. S-a turnat un metru cub de beton cu rabat de calitate ori s-a

Din noua arhitectură a municipiului Satu Mare Foto : Sanda Cristian

nivelului de trai al întregului poporRecenta ședință comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, iar ulterior organul suprem al puterii de stat — Marea Adunare Națională — au dezbătut și aprobat Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale program ponentă rializăriiXIII-lea . . .partidului privind creșterea continuă a calității vieții întregului popor.Adoptarea programului privind autoconducerea și autoaprovizionarea o dată cu legile de bază ale dezvoltării economico-sociale pe anul 1989 — planul național unic, planul de dezvoltare a agriculturii, bugetul de stat — demonstrează că și pe viitor,' ca și plnă acum, creșterea bunăstării oamenilor, in corelație directă cu rezultatele muncii, se întemeiază pe dezvoltarea generală a forțelor de producție, pe posibilitățile reale ale economiei, asigurîndu-se o concordanță nemijlocită intre creșterea economică și bunăstarea poporului, între producție și consum, intre interesele imediate și cele de perspectivă.Prin întregul său conținut, programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea cuprinde prevederi mobilizatoare, stabilind creșterea livrărilor, in comparație cu realizările din perioada anterioară, la produsele agroalimentare de bază s carne și preparate din carne, pește,

de consum pe anul 1989 — ce se constituie intr-o com- de bază a strategiei mate- hotărîrilor Congresului al și Conferinței Naționale ale

lapte și produse lactate, legume, cartofi și fructe. Sporuri mai accentuate vor cunoaște desfacerile de preparate culinare din carne și pește, realizate atit in unitățile industriei alimentare, cit și în cele ale comerțului, produse in care legumele vor ocupa o pondere însemnată. Cantitățile de produse alimentare prevăzute să fie livrate sint fundamentate pe cerințele programului de alimentație științifică și sint diferențiate pe județe, orașe și centre muncitorești, in funcție de numărul populației, de ponderea personalului muncitor și eforturile depuse in producție.în cadrul programului sint prevăzute creșteri importante și la desfacerile de mărfuri nealimentare — confecții, textile și încălțăminte, bunuri de folosință îndelungată, articole de uz casnic și gospodăresc, alte mărfuri industriale — asigurîndu-se astfel aprovizionarea populației cu o gamă diversificată de mărfuri, cu parametri tehnico-calitativi superiori.Desigur, la fundamentarea programului s-a avut în vedere sporirea veniturilor bănești ale populației ea urmare a majorărilor de retribuții și pensii, acțiune de care au 4,8 va Pe să
beneficiat pînă acum aproape milioane de persoane și care se încheia la 1 august anul viitor, această cale, populația urmează încaseze în plus, în anul peste 26 miliarde lei, permite, în condițiile nivelului general al mai bună acoperire a consum, satisfacerea superior a nevoilor de mărfuri și servicii ale tuturor categoriilor de cetățeni.

1989, sumă ce va menținerii prețurilor, o cerințelor de la un nivel

După cum a subliniat secretarul general al partidului, pentru fiecare județ sint create posibilitățile necesare bunei aprovizionări a populației în anul 1989. Este o apreciere ce se bazează pe faptul că anul acesta s-a obținut o recoltă bogată, din care s-au constituit stocurile pină la viitoarea recoltă, iar pentru 1989 unitățile agricole de producție — de stat și cooperatiste — din întreaga țară au prevăzute sarcini mult sporite. Depinde acum de fiecare județ, de fiecare unitate de producție, inclusiv de realizarea contractelor de livrare la fondul de stat de către fiecare cooperativă agricolă și gospodărie a populației, că prevederile programului de auto- conducere și autoaprovizionare să devină realitate.Corespunzător programului, răspunderea pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor stabilite și încadrarea în cantitățile prevăzute pentru consumul local revine consiliilor populare, ca organe ale autoconducerii teritoriale. Nici un moment nu trebuie să se piardă din vedere că programele de autoaprovizionare sint în primul rind programe de producție și, tocmai de aceea, consiliile populare au datoria să ia toate măsurile pentru realizarea producțiilor agricole planificate, ca și pentru Îndeplinirea planului de către unitățile industriale care produc bunuri de consum, afla te, pe teritoriul respectiv.
Mihai IONESCU
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în obținerea cîștigului de
Iile TĂNĂSACHE

(Continuare în pag. a III-a)

Performanțele unui oraș? Da. Poți să le descoperi printre cifre, statistici, stînd de vorbă cu oamenii, urmărind afișele manifestărilor culturale, artistice, sportive, răsfoind paginile de istorie... Greu de cuprins insă in citeva file, greu de relevat tot ce ar trebui de relevat, mal ales dacă ai avut răgazul de a-i urmări pulsul, febra orelor de muncă, orele de odihnă, ambițiile, speranțele...La Rădăuți, frumosul oraș al Țării de Sus, in- tr-una din diminețile in care se și anunța iama. „Aleea Voievozilor" și statuia ecvestră Bogdan I — mareînd inima așezării — indicau, de fapt, trasee de ieri și de azi care înseamnă neapărat și istoria „Ia zi". Este așezarea voievodală timpurie, cum ne spune istoria, atestată intr-un document al lui Alexandru cel Bun exact la 6 iulie 1413 — deci arum 575 de ani, tîrg vestit prin secolele XIV-XVIII, ridicat la rangul de oraș în 1882, punct de răscruce care ne amintește de Stefan cel Mare și de Movilești, dar și de vestiții ceramiști din Marginea — care astăzi are ambițiile unei localități moderne. O localitate în care, ca pretutindeni de fapt, s-a construit febril, trepidant —

memoria documentelor păstrind Insă tot timpul, pentru comparație, imaginea tîrgului de început de secol in care „fabricile" (adică micile ateliere meșteșugărești) produceau... șireturi, nasturi, săpun, luminări, spirt și bere baterii de lanternă...,

cesorii, întreprinderea pentru prelucrarea lemnului, întreprinderea de tricotaje și întreprinderea de spirt, bere și amidon), ca să nu mai vorbim de cele 17 unițăți subordonate unor întreprinderi județene sau despre cele trei cooperative meșteșugărești...

aparținind Academiei agricole pentru încercarea și omologarea soiurilor... Ar trebui descrise oe îndelete garniturile de mobilă, mult apreciate și peste hotare, tricotajele, covoarele, împletiturile de nuiele..., pentru ca să se înțeleagă exact ce înseam-
Rădăuți - istorie nouă

în noua istorie a patriei
cernitul de secol cînd se numărau 14 403 locuitori — azi fiind oraș cu aoroa- pe 30 000 de locuitori 1 Azi deci, cînd fiecare nou cartier are ambiția — da, ambiția — să dea intr-adevăr personalitate orașului (cită deosebire intre modestul cartier Hipodrom și ansamblul „Republicii" din nou! centru civic!, intre blocurile mărginașe și localul spitalului orășenesc și. al policlinicii sau magazinul comercial general), cind iși desfășoară activitatea patru unități de interes republican (întreprinderea de scule, subansamble și ac-

Astăzi, cînd în sectorul agricol de stat și cooperatist se poate vorbi de succesele întreprinderii agricole de stat specializate în cultura cartofului — unitate care a fost distinsă in 1986 cu înaltul ordin de „Erou al Noii Revoluții Agrare", de rezultatele cooperativei agricole de producție, ale asociației e- conomice intercooperatis- te pentru creșterea ingrășarea taurinelor ovinelor, ale S.M.A., hergheliei ....................1972), care creșterea „ghidran",
șl și ale în pe(înființată s-a profilat cailor de rasă ale centrului

nă cele peste două miliarde lei producție marfă industrială a Rădăuților intr-un an, sau, detaliate programele lăcașurilor de cultură și educație — muzeul tehnicii populare bu- covinene, biblioteca orășenească, cluhu! sportiv ș’ - Iar (unul dintre cele mai active din țară), casa or ășenească de cultură... — tribune în care se formează civic și moral tinerii de la cele mai fragede vîrste pînă la ucenicii cunoscutelor unități economice. Pentru că, dincolo de cifre, de statistici, se înțelege clar că toate sint

făcute de rădăuțeni pentru ca orașul lor — mindru oraș în inima Bucovinei, cu adinei rădăcini în mit , și legendă — să aibă — cum spunea primarul Ră- dăuțiului, Mihai Frunză — toate argumentele timpului modern, ale tinereții. Si dacă din Aleea Voievozilor treci prin parc, acel parc tihnit și molcom, încălzit acum de zăpadă, și te îndrepți, cum spuneam, spre noul centru civic — dintr-o singură privire toate cele amintite mai sus se lasă imediat descoperite, ca o carte minunată pe care o răsfoiești și-i pătrunzi sensurile dintr-o singură respirație. Si, nu înseamnă, oare, si aceasta, o performantă pentru un bătrîn oraș... tinăr ?Da. Tihna parcului ră- dăuțean într-o dimineață este... un posibil „stop- cadru". Ritmul însă îl surprinzi direct urmărind forfota recreațiilor in cele trei licee de specialitate, în cele cinci școli generale, disciplina antrenamentelor elevilor de la școala sportivă, cum răspund cumpărătorilor cele peste 100 de unități Comerciale... Dar ritmul profund, trepidant, esențial al vie-
Smaranda OȚEÂNU 
Sava BEJ1NAR1U

(Continuare !n pag. a IU-a)
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Mașini și motoare mai bune,
cu metal mai puțin

PLANUL PE ACEST AN ÎNDEPLINIT EXEMPLAR. 
PRODUCȚIA ANULUI VIITOR TEMEINIC PREGĂTITĂ

întreprinderea de mașini electrice din municipiul Turnu Măgurșle, prin natura procesului de fabricație, este unul din marii consumatori de metal din județul Teleorman. Aici se produc utilaje tehnologice complexe, de volum (din vechiul profil de fabricație), dar și motoare electrice, pe baza amplului program de dezvoltare și modernizare a unității, care asigură, de fapt, reprofilarea. Cum este și firesc, în asemenea condiții, preocuparea pentru utilizarea rațională și gospodărirea judicioasă a metalului ocupă un loc prioritar. Așa se și explică faptul că indicele de utilizare a metalului a crescut de la un an la altul : 87 la sută în 1985, 88,1 la sută în 1986, 893 la sută în 1987 și peste 90 Ia sută in acest an. La care se adaugă o economie de 225 tone de metal, obținută in perioada care a trecut din anul acesta.Cum s-a acționat pentru obținerea acestor rezultate ? în prim plan s-a situat Înfăptuirea prevederilor din programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției, 15 măsuri vizînd direct reducerea consumurilor materiale șl energetice. Astfel, o atenție deosebită s-a acordat reanalizării concepției constructive și tehnologice a unor utilaje, promovîndu-se soluții noi, eficiente. Așa, de pildă, la cuptorul pentru forjă, prin înlocuirea unor repere turnate din oțel inox și refractar cu repere din construcție sudată de oțel laminat, consumul de metal s-a redus cu 25 la sută. Prin reproiectarea mesei rotative destinate vopsitoriilor, greutatea Instalației este mai mică în prezent cu 3,5 tone. Am reținut aceste exemple întrucit ele demonstrează că și în cazul unor produse fabricate de mal multă vreme, la care s-ar părea că rezervele de îmbunătățire a performanțelor s-au epuizat, se pot găsi noi soluții pentru diminuarea consumurilor specifice.După cum ne-a precizat ing. Geor- gel Zisu, șeful atelierului de proiectare tehnologică, specialiștii și muncitorii din întreprindere se preocupă intens de găsirea, extinderea și generalizarea unor tehnologii moderne de fabricație, îndeosebi in atelierele și secțiile care contribuie la realizarea motoarelor electrice. Ast- 
CALITATEA 
PRODUCȚIEI

(Urmare din pag. I)eforturile de eliminare a slabe" ale fabricației, fie de proiectele de execuție a produselor sau de precizia mașinilor și utilajelor, de parametrii materiilor prime sau de nivelul de calificare a forței de muncă.Sistemul de asigurare a calității Insă, nu rezolvă de la sine problemele importante ale domeniului ; mai mult chiar, o aplicare formală, superficială, mecanică il poate transforma într-un maldăr de hîr- tii inutile, într-o cheltuială fără rost. Decisivă este, din nou, poziția adoptată de organul de conducere colectivă a întreprinderii față da problemele de calitate, curentul de opinie în rindul tuturor oamenilor muncii în favoarea respectării stricte a normelor și instrucțiunilor de lucru, împotriva derogărilor și a- baterilor care afectează calitativ produsul finit. Sînt motive care arată că este necesară o acțiune continuă și perseverentă de perfecționare a nivelului de pregătire profesională și politlco-ideologică a fiecărui om al muncii, desfășurată, cu mijloace specifice, de organizațiile de partid, de sindicat, de conducătorii direcți ai locurilor de muncă, de toți factorii de conducere din unitățile economice.De asemenea, apare necesar ca structura organizatorică a întreprinderii să fie adaptată, astfel incit funcția de calitate să capete Însemnătatea care i se cuvine alături de celelalte funcții ale producției, Actuala organigramă, adoptată în urmă cu mai bine de 15 ani, răspundea nevoilor de atunci ale economiei, dar astăzi devine tot mai mult o frină, un cadru depășit, insuficient șl rigid pentru exercitarea integrală, responsabilă, eficientă a tuturor atribuțiilor și obligațiilor legate de asigurarea unui inalt nivel calitativ al producției.Ne mai despart puține zile de începutul celui de-al patrulea an al cincinalului. Este imperios necesar ca, răspunzînd prin fapte concrete orientărilor formulate de secretarul general al partidului, colectivele de oameni ai muncii, factorii de decizie din întreprinderi, centrale și ministere să acționeze cu mai multă fermitate pentru ca, din primele zile ale anului, să se elimine cauzele care generează produse de slabă calitate, să se realizeze numai șl numai bunuri care satisfac optim cerințele beneficiarilor.
ZALĂU : Exportul — 
exemplar îndeplinitUrmare a preocupărilor susținute pe linia Înnoirii și modernizării produselor, asimilării în fabricație a Unor produse de înalt nivel tehnic șl calitativ, competitive, colectivul de muncitori, ingineri, maiștri și tehnicieni de la întreprinderea de țevi din muni ■ cipiul Zal'u raportează îndeplinirea planului la export pe întregu. an- Pină in prezent, planul la producția d.e export a fost realizat în proporție de 110,6 la sută, fiind livrate, peste prevederi, partenerilor externi, produse in valoare de 64,4 milioane lei. Cele mai mari depășiri se înregistrează la produsele destinate exportului pe relația devize convertibile. (Eugen Teglaș).

fel, Ia secția mecano-sudură se aplică o nouă tehnologie care asigură diminuarea consumului de cupru cu 40 la sută. Este vorba de înlocuirea execuției inelelor de scurtcircuitare din cupru forjat prin roluirea și sudarea barelor laminate din același metal. Asimilarea tehnologiei de execuție în construcție sudată din tablă de oțel a capotelor motoarelor electrice a determinat o economie de aproape 22 tone de aluminiu pe an. Mecanizarea operației de confecționare a tolelor terminale și a tolelor cu distanțori de la motoarele electrice, înlocuirea găuririi manuale a pereților frontali al carca-
La întreprinderea 

de mașini electrice
Turnu Măgurele

selor cu perforarea pe o mașină cu comandă numerică, realizarea bandajelor de la colivia rotoarelor din tablă de oțel inoxidabil antimagnetic, prin roluire și îmbinare prin sudură, reprezintă tot atîtea procedee moderne — rod al eforturilor creatoare ale specialiștilor și muncitorilor din întreprindere — care asigură substanțiale reduceri ale consumurilor materiale și energetice, dar și îmbunătățirea parametrilor tehnici și funcționali ai motoarelor electrice.La sectorul de debitare centralizată, subinginerul Gheorghe Cochințu ne-a prezentat cîteva dintre măsurile adoptate in vederea refoloslrit judicioase a resurselor materiale : „Eforturile financiare și materiale făcute îndeosebi în ultimii doi ani pentru dotarea întreprinderii cu mașini și utilaje moderne, de mare randament au determinat reducerea substanțială a pierderilor de metal la prelucrare, ne-a spus interlocutorul. Aplicăm pe scară tot mai largă croirea combinată a reperelor, debitarea făcîndu-se cit mai aproape de forma finită a pieselor. Atunci cînd totuși rezultă ștraifurî de metal, acestea sînt strînse cu grijă, depozitate pe sortimente și utilizate apoi pentru confecționarea unor re-

„punctelor ele legate

Noiembrie este luna în care se încheie practic lucrările agricole in cimp, dar și timp de chibzuință, de analiză a ceea ce a fost bun și mai ales a ceea ce trebuie făcut mai bine de către specialiști pentru creșterea producțiilor la nivelul exigențelor noii revoluții agrare. Un asemenea gind a stat și la baza organizării, în județul Mureș, a unui larg schimb de experiență vizînd ridicarea potențialului productiv al pămin- tului prin lucrări de îmbunătățiri funciare și agropedoameliorative. Desfășurată atît în perimetrul-etalon de combatere a eroziunii solului din comuna Band, cit și in alte unități, această acțiune, organizată de direcția agricolă a județului, a reunit toți inginerii șefi din unitățile agricole. Scopul ? A demonstra, prin mijloace simple, la îndemina oricărui specialist, aspecte cum sint : re- dimensionarea parcelelor de lucru în solă, spre a se executa lucrări numai pe curba de nivel : Înființarea culturilor cu benzi înierbate, a teraselor banchetă, a culturilor în fișil și alte lucrări de combatere a eroziunii solului. S-a urmărit, de asemenea, cunoașterea unor aspecte privind : drenarea izvoarelor de coastă, combaterea excesului de umiditate, folosirea resurselor locale de apă pentru irigații și alte lucrări pe care specialiștii din sectorul vegetal trebuie să le facă pentru ca, și in a- ceastă zonă a țării, să se obțină producții agricole tot mai mari la hectar.Ret'erindu-ne la această acțiune se pune întrebarea : ce întreprind organele județene pentru perfecționarea profesională a cadrelor și specialiștilor din agricultură, pentru cunoașterea și înșușirea de către aceștia a celor mai noi tehnologii în sectorul vegetal și aplicarea lor la condițiile solului din zona Mureșului și a Tir- navelor ?în județul Mureș s-a conturat In ultimii ani o bună experiență în privința perfecționării profesionale a specialiștilor, cu accent deosebit pe latura practică a acesteia. Argumente ? Multe. Din experiența de pină acum, am reținut întii de toate atenția pe care organul agricol județean a acordat-o activității pe loturile experimentale, ca mijloc de cunoaștere și generalizare a experienței înaintate. „Conștienți de faptul că producțiile mari nu se obțin la intim- plare — ne spune inginerul Teodor 

pere de dimensiuni mal mici. Proce- dîndu-se astfel, în perioada care a trecut din acest an, zeci de tone de metal, în loc să fie trimise la retopit, au luat drumul secțiilor de producție, în vederea refolosirii". O altă activitate care cîștigă tot mai mult teren este aceea a recondițio- nării unor piese de schimb și sub- ansamble din componența unor mașini și instalații (electrocare, macarale, convertizoare de sudură, transformatoare etc.), dar și a motoarelor electrice aduse pentru efectuarea reparațiilor de către diverse unități beneficiare.Condițiile au impus aici, la întreprinderea de mașini electrice din Turnu Măgurele, ca, în paralel cu utilizarea eficientă a metalului, să se acorde maximă atenție gospodăririi raționale a energiei electrice. Funcționarea cuptoarelor de tratament termic în afara orelor de vîrf de sarcină, încărcarea la capacitate a utilajelor energointensive, planificarea reparațiilor in lunile de iarnă pentru o serie de mașini-unelte complexe din dotare, perfecționarea unor tehnologii de fabricație — sint doar cîteva dintre măsurile luate în ultima perioadă pentru încadrarea în cotele alocate de energie electrică.— Desigur, ne spunea ing. Dumitru Odangiu, directorul întreprinderii, nu putem afirma că am epuizat toate rezervele pentru reducerea consumurilor specifice de materiale și energie. De aceea, urmărim in continuare materializarea altor măsuri din programul de perfecționare a organizării și de modernizare a producției : mecanizarea operației de cositorire a capetelor de bobine pentru motoare, dotarea atelierului de carcase de strunguri cu comandă numerică, punerea jn funcțiune a liniei semiautomate de galvanizare, asimilarea unor noi tipuri de motoare asincrone de înaltă tensiune din gabaritele 315—630. în felul acesta, prin aplicarea unor noi soluții tehnice, prin spirit gospodăresc și înaltă conștiință muncitorească vom reuși să obținem rezultate superioare pe planul eficienței economice.
Stan STEFAN
corespondentul „Scinteii”

Ardeleanu, director adjunct al direcției agricole — noi am înființat loturi demonstrative in fiecare unitate agricolă în care se cultivă în regim intensiv diferite soiuri de griu, secară, triticale, orz și hibrizi de porumb. Mai ales aici am reușit să demonstrăm — pe baza utilizării de tehnici moderne de lucru — ce influență mare are asupra producțiilor tratarea corectă a semințelor, respectarea normelor agrotehnice la semănat, îndeosebi a densității, combaterea buruienilor șl altele. Pentru aceasta, la nivelul consiliilor agroindustriale, am
ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL AGROZOOTEHNIC DE MASĂ
Experiența și tehnologiile înaintate - temeinic însușite!

Cînd agronomii dau
------------------- Inițiativeorganizat schimburi de experiență cu specialiștii, șefii .de ferme și de echipă care, în urma vizitării loturilor demonstrative, au purtat discuții la obiect. Organizate după recepția însămînțării, cînd lanurile sînt răsărite, în două perioade diferite (primăvara și toamna), ele au fost foarte utile, specialiștii constatînd „pe viu" atît modul de realizare a densității și uniformității lanurilor, cit și soiurile care „merg" cel mai bine în microzona lor. Concluziile oferite ne-au ajutat să înțelegem ce mai trebuie făcut în fiecare an și în fiecare zonă a județului pentru creșterea producțiilor. Or, faptul că în acest an la griu și orz s-au obținut, pe ansamblul județului, producții medii la hectar cu 15 la sută mai mari decît cea mai bună producție de pină acum denotă că specialiștii — și o dată cu ei cooperatorii și mecanizatorii — au acționat cu mai multă răspundere pentru calitatea lucrărilor și pentru punerea în valoare a rezultatelor științei agricole".La sublinierile de mai sus, să reținem că de cițiva ani s-a statuat ca, in perioada iernii, fiecare specialist (ingineri-șefi, șefi de fermă)

cit $1 pen-la hldrocen- Vernești ți In ritm !n-

Amenajarea complexă a riului Buzău, artera hidrografică cea mai importantă din curbura Carpaților, a devenit în această perioadă o realitate în curs de împlinire. Cele două mari obiective de investiții, „Amenajarea complexă hidroamelio- rătivă Cîmpia Buzăului" și „Amenajarea hidroenergetică a riului Buzău", se adaugă semnificativ marilor creații din „Epoca Nicolae Ceaușescu", prin care s-a înnoit fundamental chipul României, ilustrînd cu forța și generozitatea faptei justețea politicii partidului și statului nostru.Ambițios și, in același timp, spectaculos, proiectul în sine, care înglobează la Siriu primul și cel mai mare baraj de ânrocamente cu nucleu de beton argilos din țară — intrat in stadiul final de execuție — urmărește să contureze o nouă fizionomie a riului Buzău și a zonelor riverane ; să permită construirea unei salbe de hidrocentrale de-a lungul întregului curs, regularizarea albiei, inlăturindu-se pentru totdeauna riscul inundațiilor, iar prin crearea canalului de irigații C-Vest și a sistemelor aferente se vor a- sigura irigarea a peste 54 000 hectare, precum și un debit constant de apă în orice anotimp, atît pentru nevoile industriei, tru cele ale populației.Pe șantierele din aval, tralele de la Cîndești, Simileasca se lucrează tens, înregistrîndu-se rezultate superioare celor din aceeași perioadă a anului trecut. Barajul de la Siriu, care se află acum la o cotă cu cîteva sute de metri deasupra nivelului mării, datorită vremii capricioase din acest an a cîștigat greu în înălțime, inaintind centimetru cu centimetru spre cota finală, de 593 metri, pe care o va atinge în anul 1989, în lacul de acumulare au fost deja acumulați peste 15 milioane mc de apă, luciul atingînd cota 524 metri. Condițiile climatice din această perioadă, improprii pentru depunerile la nucleul de beton argilos, au determinat concentrarea tuturor forțelor mecanice, a mijloacelor de transport și a peste 300 de oameni la realizarea umpluturilor de anro- camente și excavații. „în cursul a- nului viitor, ne precizează ing. Corneliu Andrei, directorul Antreprizei de construcții hidrotehnice Siriu, în spatele barajului se vor afla 155 milioane mc de apă pentru centralele hidroelectrice de la Nehoiașu, Cîndești, Vernești, Simileasca și pentru irigarea a 54 000 hectare".în subteran, lucrările sînt avantajate de constanța condițiilor de muncă. Deși începute în acest ân, lucrările la galeria Surduc — Nehoiașu, în lungime de 17 000 metri, a- 

să participe, în seriî de cite o săp- tămină, pe profile și culturi delimitate, la instruiri județene la care, alături de specialiștii direcției agricole, sînt prezenți, an de an, cercetători, inclusiv creatorii noilor soiuri de cereale și plante tehnice din stațiunile de cercetare din Turda, Blaj, Brașov, Bistrița, Tîrgu Mureș, ler- nut și altele. „Aici am învățat — aprecia Constantin Pop, inginer-șef la cooperativa agricolă Mureșeni — multe lucruri practice privind adaptarea tehnologiilor la condițiile fiecărui an agricol, strategia de comba-

doar ci în tot cursul anului. Un exemplu. Cîmpul experimen- stațiunii de cercetare și pro- din Tîrgu Mureș — speciali- principalele plante cultivate

! și rezultate în județultere a bolilor și dăunătorilor, caracteristicile unor soiuri noi și, bineînțeles, căile urmate de unitățile fruntașe pentru realizarea producțiilor record". Legat de aceasta se cuvine o precizare : stațiunile de profil mureșene își aduc o contribuție de sea- -mâ la perfecționarea specialiștilor. Ia aplicarea în practica agricolă a rezultatelor cercetării. Și nu iarna, singur tal al ducție zat în .în județ — este un veritabil laborator în aer liber, unde, prin rotație, specialiștii din unități urmăresc, in perioada de vegetație, evoluția și comportarea noilor soiuri și modul de aplicare a tehnologiilor in vederea realizării unor producții mari de soia, griu, orz, porumb sau sfeclă de zahăr. „Concluziile noastre, observațiile specialiștilor, pe care-i consultăm în tot cursul anului — ne spune tovarășul Atanasiu Ciorlăuș, cercetător principal la laboratorul de agrofitotehnie al stațiunii — au stat la baza luării unor decizii hotăritoa- 
re pentru creșterea producțiilor. Bu- 

vansează rapid, eu 400 m lunar, experiența brigăzilor de mineri conduse de inginerii Emil Hîncu, Gheorghe Teodorescu și Emil Fodo- reanu spunîndu-și zi de zi cuvin- tul.I-atn reîntîlnit în aceste zile pe minerii din formațiile conduse de Constantin Petre, Constantin To- mescu, Vasile Panait, Ion Panait și Pavel Teodorescu în confruntarea directă cu roca dură și dificultățile apărute pe traseul acestui nou drum al apelor. Se lucrează la galeria de aducțiune, în fronturile de la Castel și Pruncea, amonte și aval, la Ti- tilău și Trestia, la platforma tehnologică de la priza Surduc. Cu inginerul Iulian Zaharia, adjunctul șefului brigăzii nr. 3, stăm de vorbă
Pe șantierele amenajării hidroenergetice a riului Buzău

GRĂBIREA RITMULUI DE LUCRU
prin organizare și disciplină
la „fereastra de atac" de la Titilău.Deși afară sint cîteva grade sub zeto, interlocutorul își sudoarea de pe frunte, semn că în subteran temperatura muncii a atins cote maxime. „In acest front, cu cea mai dificilă structură geologică, lucrăm în trei schimburi. Ne-am angajat să realizăm peste 60 metri de galerie pe lună, ne spune acest tî- năr specialist. Avem mineri de nădejde, că Nicolae Baciu, Constantin Gheorghe, Vasile Deszi, Teodor Panait, Constantin Panait și alții, cu care reușim să rezolvăm numeroasele probleme ce apar în această zonă de curbură a Carpaților. Bunăoară, în malul de Ia intrarea în galerie, care. este foarte abrupt și cu rocă slabă, au apărut surpări destul de periculoase din cauza precipitațiilor. Fără a Încetini ritmul de lucru în subteran, am trecut cu forțe proprii la consolidarea suplimentară a portalului, la construirea unor ziduri de sprijin, nentru a pre- întîmpina orice surpriză neplăcută. O dată cu lucrările de excavații, executăm șl montarea radierelor prefabricate, astfel incit rezultatele obținute de fiecare mineri se situează la celor stabilite".Barajul acumulări! care va strînge apele realizează tot din anrocamente, cu o mască bituminoasă de protecție. Apele acestui nou loc, cu o capacitate de peste 175 milioane mc, vor fi „uzinate" mai întii la centrala hidroelectrică Surduc, care va avea o putere instalată de 21 MW. Din .centrală, prin galeria de fugă, 1987, pentru a se asigura debitul de 
— ■ l.------ . .. ---- aj>ă necesar la irigații, se înregistrează ritmuri susținute Ia betonări în zona turbinelor și generatoarelor, iar la canalul de fugă se execută excavații și depuneri utile in digurit etanșări de rosturi între pereuri.Antrepriza de construcții industriale Prahova și-a mobilizat forțele

bune șterge

formație de nivelul grafi-de la Cireșu, Biscii Mari, se

apa va ajunge într-un bazin compensator, aflat la 4,5 km în aval, iar de aici, printr-o priză, va fi preluată de aducțiunea care face legătura cu nodul energetic de la Nehoiașu. „Toate acestea — ne asigură inginerul Alexandru Tudor, directorul Întreprinderii electrocen- 
BRĂILA : Noi succese la întreprinderea de utilaj greu 

„Progresul*Rezultate deosebite consemnează la finele primei săptămîni a lunii decembrie colectivele de oameni ai muncii din cadrul întreprinderii de utilaj greu „Progresul" din Brăila. Ca urmare a eforturilor depuse, colectivul fabricii de excavatoare a livrat în devans partenerilor externi un număr de 40 excavatoare autopropulsate de tip AT 802, realizînd in același timp pentru beneficiarii interni 10 dragline hidraulice, 15 compactoare și piese de schimb pentru utilaj rutier în valoare de peste 5 milioane
năoară, numai ca urmare a cultivării In zona intramontană a județului a soiurilor aristate (cu țeapă), producția medie la griu la hectar a crescut cu circa 30 la sută". Preocupări similare au stat și la baza alegerii diferențiate a hibrizilor de porumb, in stabilirea amplasamentelor la orz sau in stabilirea executării, toamna, a unor lucrări cu discul pentru menținerea apei in sol in zonele secetoase ale județului.Am dat aceste exemple, dar, așa cum ne-am convins la fața locului, acțiunile inițiate pentru perfecționa

exemplu...
Mureș--------------------rea continuă a specialiștilor sînt mult mai largi, ele incluzind, bunăoară, vizite în stațiunile creatoare de soiuri, demonstrații în unități cu producții mari, discuții direct In cimp cu realizatorii unor lucrări pe fluxul tehnologic și altele.Făcînd aceste aprecieri, am consemnat și opiniile unor specialiști, loan Călugăr, inginerul-șef al consiliului agroindustrial Luduș : „Dacă in trecut, ședințele organizate cu ln- ginerii-șefi de către direcția agricolă erau adesea subordonate rezolvării unor probleme administrative, necesare și ele, în ultimii ani problemele tehnice — cunoașterea și aplicarea noilor tehnologii, generalizarea experienței Înaintate etc. — dețin ponderea in instructajele organizate. O subliniere în plus merită atenția cu care direcția agricolă urmărește punerea in valoare a experienței conturate pe loturile experimentale". Pe acestea putem urmări „pe viu" comportarea solului, a hibrizilor, sub toate aspectele : rezistența la iernare, la boli și dăunători și, întii de toate, producțiile realizate. Concluziile la care am ajuns noi, cei din consiliul agroindustrial Luduș 7 Iată un exemplu : 

trale Nehoiu — țin de o perspectivă destul de apropiată. în noua vatră de lumină de la Nehoiașu, dată in folosință la 1 mai a.c., cele două grupuri energetice au pulsat suplimentar în sistemul energetic național peste 4 000 MWh energie electrică, unitatea noastră depășindu-și planul pe 10 luni la producția-marfă cu 3,1 milioane lei. După intrarea în . funcțiune a centralei de la Nehoiașu, cu o capacitate de 42 MW, au intrat sub semnul urgenței centralele de la Cîndești, Vernești și Simlleasca, ale căror termene de finalizare se înscriu pe parcursul anului 1989. Intrarea lor în funcțiune la termenele planificate are o mare importanță pentru producerea de energie electrică și satisfacerea necesităților de 

apă pentru irigații, aceste centrale fiind integrate organic în amenajarea complexă a riului Buzău, in aval. Pe scurt, prin barajul de la Cîndești se asigură și captarea debitelor de. apă necesară pentru irigarea a peste 54 000 hectare în Cimpia Buzăului".Prezenți in aceste zile pe șantierele amenajării hidroenergetice complexe a riului Buzău, am constatat că multe din restanțele cauzate de aprovizionarea neritmică cu materii prime și materiale, în special ciment șl combustibil, au fost recuperate. La toate punctele de lucru, forța și capacitatea de mobilizare ale oamenilor își spun in mod hotăritor cuvîntul. Aceste noi obiective de investiții — aflate in plin proces de execuție — sînt amenajarea complexă a riului Buzău pe sectorul Cîndești-Vernești, ce cuprinde două centrale cu o capacitate de 23 MW, barajul și lacul de acumulare de la Cîndești ; amenajarea complexă pe sectorul Vernești- Buzău, care include o centrală de 11,7 MW în punctul Simileasca. Pe sectorul Cîndești-Vernești, constructorii de la Antrepriza de construcții industriale Buzău și-au concentrat eforturile la baraj și la lacul de acumulare. La baraj, concomitent cu betonarea ultimelor lamele se finalizează montarea stavilei. La centrala propriu-zisă, după ultimele retușuri, s-a trecut la amplasarea podului rulant. Ceva mai avansate, lucrările de pe «ectorul Verneșți- Buzău, unde*  canaltfl de aducțiune a fost pus în funcțiune încă din anul 

lei. Concomitent, la fabrica de utilaj industrial a fost realizată o presă hidraulică de 6 000 tone forță, 9 reductoare de turație și un ajustor planetar, iar oamenii muncii de la fabrica de hidraulică grea au realizat peste prevederile planului piese de schimb pentru hidraulica navală in valoare de circa 1,5 milioane lei. (Agerpres) în fotografie : aspect din secția montaj excavatoareFoto : E. Dichiseanu 
în cazul griului, din 4—5 soiuri experimentale, am constatat că în zona noastră cel mai bine „merg" „Turda ’81“ și „Transilvania", care, în prezent, ocupă 70 la sută din suprafața cultivată. Așa am ajuns ca, în ultimii ani, producția medie la hectar să crească pe ansamblul consiliului agroindustrial cu peste 2 000 kg griu".Pe de altă parte, unii specialiști cu care am stat de vorbă au precizat, pe drept cuvînt, că, deși, in general, beneficiază de o bună informare agrotehnică, în unități se simte o lipsă acută de materiale instrumentale, destinate verificării unor parametri ai solului și a calității lucrărilor. „în lipsa acestora (pluviome- tre, instrumente meteorologice, aparate de analiză agrochimică a solului și altele) noi, specialiștii — ne spune Horea Rusu, inginer-șef la cooperativa agricolă din Luduș — facem aprecieri inexacte, cu efecte păgubitoare asupra producțiilor. Bunăoară, fără un laborator agrochimie — cu care am putea realiza anual determinări exacte asupra compoziției agrochimice a fiecărei parcele — fertilizarea unor terenuri o efectuăm la întîmplare. Un calcul sumar arată că o cartare agrochimică a solului — realizată, în medie, o dată la 4—5 ani (care însă, după 2—3 ani, își pierde valabilitatea) — costă în jur de 50 000 lei. Or, prin dotarea unităților cu un laborator agrochimie, mult mai ieftin, servit de un tehnician, cîștigul ar fi inzecit ; ar crea posibilitatea repetării anuale a analizelor și stabilirii corecte atît a programelor de fertilizări, cit și a altor parametri ai solului, fără de care producțiile mari sint de neconceput".Desigur, în contextul aprecierilor de mai sus, unii specialiști din sectorul vegetal au evidențiat și alte direcții de acțiune menite să asigure creșterea producțiilor la nivelul exigențelor noii revoluții agrare. Nu vom stărui asupra lor. Un lucru este însă cert. în județul Mureș s-a conturat o bună experiență, o emulație în privința perfecționării profesionale a specialiștilor. Aceasta, cit și Învățămintele din actualul an agricol au creat premise favorabile ca in 1989 producțiile ce se vor realiza pe ansamblul județului să fie superioare celor din acest an.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scinteii" 

la obiectivele prevăzute a se realiza in zona Buzău-Nord. In aceste zile, s-au finalizat turnarea pereurllor, etanșarea rosturilor la canalul da aducțiune, Iar la centrală — turnarea betoanelor la nivelul generatoarelor. Se impun insă eforturi spo- rite și o mai bună organizare a activității la lucrările din zoha canalului de fugă, unde se înregistrează unele restanțe față de graficele da execuție. Ca urmare a măsurilor tehnlco-organizatorice aplicate la începutul acestui ultim trimestru al anului, s-au asigurat toate condițiile pentru a se realiza lunar peste 8 000 mc de betoane. Infiltrările da apă în structura terenului, care au determinat unele stagnări pe fluxul lucrărilor, au impus suplimentarea forțelor umane și tehnice, precum și un volum de muncă sporit pentru crearea unor zone de drenare cu perne. Practic, numărul constructorilor a crescut de la 150 la 320, iar la excavații, pe canalul de fugă, au fost concentrate trei formații care lucrează la spargerea batardoului din aval de centrală, la betonări șt completarea digurilor în restul canalului. Pentru recuperarea restanțelor și finalizarea la termen a acestor importante obiective s-a deschis încă un front de lucru pentru turnarea betoanelor.Analizele efectuata șl măsurile luate de consiliul județean de control muncitoresc al activității economice și sociale, împreună cu consiliile oamenilor muncii de la cele șase antreprize de construcții, care participă la „Amenajarea hidroenergetică a riului Buzău", au avut eficiența scontată. In acest ultim trimestru al anului, datorită realizării ritmice a programelor decadale, s-au recuperat o mare parte din restanțele acumulate la fronturile de montaj de la cele trei centrale și s-au adus utilajele care au front de montaj asigurat.Avînd în vedere faptul că centralele de la Cîndești, Vernești șl Simileasca au termene de punere în funcțiune în perioada august-sep- tembrie a anului viitor, se impune o mai strinsă colaborare între proiectant!, constructori, furnizori și beneficiar pentru, impulsionarea ritmului de execuție, urgentarea livrării utilajelor și încadrarea tuturor lucrărilor in graficele stabilite. înscrierea acestor importante obiective de investiții în termenele prevăzute depinde de munca tuturor, de conștiința responsabilităților ce revin fiecăruia in parte, în ultimă instanță de capacitatea de mobilizare și acțiune pentru finalizarea acestor noi vetre de lumină ale țării.
Stelian CHIPER
corespondentul „Scînteli"

IALOMIȚA

La ordinea zilei: 
întreținerea 
amenajărilor 
de irigațiiPregătirea sistemelor de irigații pentru ca în anul viitor să funcționeze la întreaga capacitate, asigu- rînd apa necesară culturilor pe toate suprafețele amenajate, însumind 250 000 hectare, se află acum în a- tenția întregului colectiv de oameni ai muncii de la întreprinderea de execuție și exploatarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare și unităților agricole din județul Ialomița. în a- cest. scop, a fost întocmit un program de măsuri, avînd la bază analiza întregii activități desfășurate în 1988, deficiențele constatate pe sisteme și sectoare.Pentru ca in 1989 sistemele de irigații, agregatele din cadrul stațiilor de pompare și punere sub presiune, celelalte utilaje să funcționeze cit mai bine, în prezent se desfășoară o activitate pe multiple planuri. în primul rînd se decolmatează și se curăță de vegetație canalele de aducțiune și secundare, se execută reparațiile necesare acolo unde s-au constatat infiltrații. De asemenea, s-a trecut la recuperarea și înlocuirea tuburilor și hidranților <je Ia sistemele sub presiune. Pină acum, s-an decolmatat peste 250 km de canale deschise, s-au reparat 20 000 metri pă- trați de pereți, prin înlocuirea dalelor degradate și 1 500 metri liniari da tuburi de presiune. S-au verificat și se repară stăvilarele și dispozitivele de protecție din sisteme și sectoare.Așa cum am văzut, în sistemele Bordușani, Grivița șl Țăndărei, la decolmatare se lucrează cu dragline și excavatoare, dar și manual. La înlocuirea dalelor și tuburilor prin care apa este pompată sub presiune sînt folosite lansatoarele și macaralele. Munca este bine organizată, prefabricatele fiind aduse la locul intervențiilor din baza proprie de producție, unde se realizează cea mai mare parte a acestora. In sistemul Țăndărei, Întregul echipament necesar irigațiilor a fost strins și inventariat, concomitent s-a trecut la verificarea întregului parc de utilaje. în funcție de starea tehnică a electropompelor, aripilor de ploaie și a celorlalte utilaje, acestea au și fost repartizate pe atelierele specializate în vederea reparațiilor.Inginerul Artur Negură, directorul întreprinderii de execuție și exploatarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare Ialomița, ne Informează că au fost luate măsuri ea, pe tot parcursul iernii, în toate sistemele, secțiile și atelierele unităților să se acționeze pentru Înlăturarea deficiențelor constatate, recepțiile urmind a fi făcute numai de specialiști autorizați, împreună cu delegații unităților agricole. Pentru repararea celor 1222 agregate de pompare s-a întocmit întreaga documentație tehnică, urmărindu-se creșterea calității lucrărilor spre a se putea garanta funcționarea sistemelor în condiții cit mai bune. La efectuarea reparațiilor participă întreg personalul din stații, precum și ceilalți muncitori din cadrul sistemelor și sectoarelor, prilej cu care se realizează îmbogățirea cunoștințelor profesionale, creșterea calificării. De asemenea, pentru menținerea In stare de funcționare a utilajelor și agregatelor, in această perioadă prin atelierele specializate, la nivelul fiecărui iistem s-a trecut la recondiționarea pieselor de schimb necesare.

Mihal VIȘOIU
corespondentul „Scînteli"
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Dragă tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu deosebită satisfacție și bucurie, în numele poporului mozambican, al partidului FRELIMO, al guvernului Republicii Populare Mozambic șl al meu personal, vă adresez dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu — și prin dumneavoastră poporului român și Guvernului Republicii Socialiste România — cele mai călduroase felicitări cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a formării statului național unitar român.Unirea Transilvaniei cu România la I Decembrie 1918 a fost rezultatul luptei seculare duse de forțele cele mai avansate ale poporului român, oameni de cultură, marii gînditori ai poporului pentru realizarea celor mai nobile idealuri și voinței sale de unire a patriei.Sărbătorind această dată istorică, poporul mozambican Iși exprimă admirația și solidaritatea față de generoasa angajare a poporului frate român pentru consolidarea marilor realizări ale revoluției socialiste care fac ca țara dumneavoastră să se bucure de respect și recunoștință în rîndul statelor lumii.Sîntem convinși că sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a Partidului Comunist Român, relațiile de prietenie, solidaritate și cooperare dintre popoarele și statele noastre se vor consolida și dezvolta, în interesul păcii și bunăstării. *

• Miracolul ; LUMINA (14 74 15) —
9- 11; 13; 15; 17; 19. CULTURAL
(83 50 13) — 9: 11 ; 13: 15; 17; 19
• Muzica e viața mea t FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13: 15; 17; 19, ARTA 
(21 31 86) — 9î 11: 13; 15; 17; 19
• Hanul dintre dealuri : LIRA
(31 71 71) — 9; 11: 13; 15; 17: 19
• Cucoana Chirița — 15: 17; 19, Uimi
toarele aventuri ale mușchetarilor — 
9, 11; 13 : DOINA (16 35 38)
• Evadarea : EXCELSIOR (65 49 45)
- 9; 11; 13: 15; 17: 19
• Pruncul, petrolul *1 ardelenii : FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Pădurea sptnzurațllor : PACEA 
(71 30 85) — 9; 12; 15; 18
• Capcana mercenarilor : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Dacii: SCALA (11 03 72) — 9: II; 
13; 15; 17: 19
• Sora 13 : SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 19.30
• Și asta va trece : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; II: 13: 15; 17; 19
• Patrula de noapte : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Privește tnapoi cu mlnle : STUDIO 
(59 53 15) — 9,30: 12,15: 14.30; 17: 19
• Gheața verde: FEROVIAR (50 5! 40)
- 9; 11: 13: 15; 17; 19
O Transport secret : UNION (13 49 04)
- 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Locuri In Inimă : PATRIA (11 86 25)
- 9: 11,15: 13,30; 15.45; 18, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11: 13t 15; 17; 19
• Vraciul : MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19
• Nu e ușor cu bărbații t POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa, tovarășe Nicolae Ceaușescu, urări de multă sănătate, succese tot mai mari poporului frate român, Partidului Comunist și Guvernului Republicii Socialiste România.Cu multă considerație,
JOAQUIM ALBERTO CHISSANO

Președintele Partidului FRELJMO, 
Președintele R.P. Mozambic

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia împlinirii a 70 de ani de la făurirea statului național unitar român, ne permitem să vă transmitem sincerele noastre felicitări, cele mai calde urări de prosperitate, pace și colaborare.Vă urăm succes în întreaga dumneavoastră activitate, spre binele poporului român și în lupta dumneavoastră pentru pace în întreaga lume.
MENACHEM ARIAV

Primarul orașului Nazareth Illit 
Israel

WINDISH IAKOV
primar adjunct

Din țările socialiste
Semnificații la Panmunjon

Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Thailandei, ambasadorul acestei țări la București, Ukrit Durayaprama, a oferit, luni, o recepție. Au participat Ștefan Andrei, viceprim-minis- tru al guvernului, miniștri, reprezentanți ai conducerii unor ministere și altor instituții centrale, ai unor organizații de masă și obștești, generali și ofițeri, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Finlanda, luni a avut loc in Capitală o manifestare culturală, organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația de prietenie ro- mâno-finlandeză, in cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară și s-a vizio- îat un film documentar finlandez.Au participat membri ai condu

Climatul răspunderii comuniste 
la temelia perfecționării

(Urmare din pag. I)placat un metru pătrat de ceramică in alte condiții decît rigorile tehnologice ? Nu 1 S-a cerut ca absolut orice lucrare să fie de calitate, fiecare să-și facă datoria cu răspundere.Este spiritul care trebuie Întronat peste tot, cu efortul tenace al comuniștilor, al organizațiilor de partid. Este spiritul de muncă și acțiune la care îndeamnă în cu- prinzătoarea Expunere tovarășul Nicolae Ceaușescu. Tocmai pentru că, din suma responsabilităților fiecăruia. la locul lui de muncă, se constituie responsabilitatea solidară a oamenilor muncii dintr-o unitate, mtrală, ramură sau din întreaga conomțe, din întreaga societate. Creșterea răspunderii colective nu poate fi de imaginat fără întărirea răspunderii individuale. A- cești doi termeni ai ecuației răspunderii — accentuați din nou cu atita claritate in Expunerea secretarului general al partidului — armonizează intim interesele individuale cu interesele societății. Dimpotrivă, rarefierea răspunderii individuale, concrete, la locul de muncă, ar genera dereglări „în lanț" care, la rîndul lor, ar împiedica ori ar putea îngreuna îndeplinirea întocmai a îndatoririlor de către alții. Așa cum tona de oțel de slabă calitate — ori tona de cărbune cu mult steril, ori utilajul necorespunzător, ori proiectul tributar rutinei etc. — impietează activitatea umană in flux, are
Zilele filmului la sate“>>Duminică a început In întreaga țară cea de-a XXXII-a ediție a „Zilelor filmului la sate", care se vor desfășura pînă la sfîrșitul lunii ianuarie 1989 sub semnul recentei ședințe comune a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice organizațiilor de masă și obștești și aniversării a șapte decenii de la făurirea statului național unitar român. Integrată Festivalului național „Cîntarea României", această manifestare artistică de tradiție va programa aproape 80 de filme artistice de lung metraj, documentar-științi- _Vce și pelicule dg desen animat, o pondere însemnată ocupind creațiile din producția națională. Un loc dis

tv
T9.00 Telejurnal
19,25 Să trăim și să muncim tn spiri

tul normelor eticii și echității so
cialiste. Documentele înaltului fo
rum democratic privind necesita
tea cultivării trăsăturilor omului 
nou cu o conștiință Înaintată, re
voluționară

19,45 Aplicarea fermă a mecanismului 
economico-flnanciar. Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
ședința comună a Plenarei C.C. 
al P.C.R., a organismelor demo
cratice șl organizațiilor de masă 
și obștești — direcții de acțiune 
pentru creșterea eficienței

20,05 Film artistic (color). „Și vine o 
zi..." Premieră pe țară. Producție 
a studiourilor albaneze. Regla : 
Vladimir Prlfti

11,15 Amplă mobilizare pentru înfăp
tuirea programului adoptat la șe
dința comună a Plenarei C.C. al 
P.C.R., a organismelor democrati
ce și organizațiilor de masă și 
obștești

21,35 Din frumusețile patriei (color) 
• Hășmașul Mare. Documentar. 
Producție a studioului de film TV

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

cerii I.R.R.C.S. și Asociației de prietenie româno-finlandeză, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A fost prezent ambasadorul Finlandei la București, Osmo Kock.Cu același prilej a fost deschisă o expoziție de afișe din Finlanda.
★Luni a avut loc o conferință de presă consacrată împlinirii unui an de la declanșarea revoltei palestiniene in teritoriile arabe ocupate de Israel.In cadrul manifestării, Ia care au participat reprezentanți ai presei centrale și corespondenți ai presei străine acreditați la București, Ismail Ahmad Mohammad, vicerepre- zentant permanent al O.E.P. în țara noastră, s-a referit la ultimele evenimente pe plan palestinian, precum și la situația din Orientul Mijlociu in general. (Agerpres)*

drept preț de cost doar paguba, piedica nedorită pusă muncii responsabile. Așa cum neonorarea la vreme a contractelor de livrare a unui produs sau altul poate crea mari greutăți în îndeplinirea întocmai a altor comenzi angajate ferm pentru producția internă ori pentru export.Din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu se degajă cu putere îndemnul de a așeza întreaga activitate economico-socială pe temelia răspunderii muncitorești, comuniste. A ordinii desăvirșite și disciplinei riguroase. Este un larg, cuprinzător cîmp de acțiune pentru toți comuniștii, pentru organele și organizațiile de partid. Este un inalt deziderat al conștiinței răspunderii generat de chiar condiția de proprietari. producători și beneficiari ai avuției naționale a tuturor oamenilor muncii din țara noastră. Ideile de mare actualitate cuprinse în Expunerea secretarului general al partidului cer ca o condiție sine qua non a înfăptuirii lor întărirea necontenită a climatului de răspundere de la fiecare loc de muncă, prin acțiuni concertate, de substanță, ale comuniștilor, ale organelor și organizațiilor de partid în contextul preocupărilor de a ridica permanent nivelul general, al activității ideologice și politico-educative, de 'a înlătura, așa cum se aprecia și la plenară, o anumită rămînere în urmă a acestei activități față de dezvoltarea forțelor și relațiilor de producție, a societății noastre socialiste, in ansamblu.
tinct il ocupă filmele documentare ce abordează aspecte ale dezvoltării a- griculturii, ale noii revoluții agrare, pelicule despre eficiente tehnologii românești și experiențe ale unităților fruntașe care vin in sprijinul invă- țămîntului politico-ideologic, agrozootehnic de masă, scurtmetraje de educație sanitară și orientare profesională a tineretului de la sate.Vor avea loc întilniri cu realizatori și interpreți de film, dezbateri, simpozioane, mese rotunde, concursuri și medalioane cinematografice, programe speciale pentru cei mici. (Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE• Concursul individual compus feminin, din cadrul competiției internaționale de gimnastică de la Stuttgart, a fost cîștigaț de tripla campioană olimpică româncă, Daniela Silivaș, cu un total de 39,588 puncte, Pe locul secund — sovietica Svetlana Boghinskaia, cu 39,514 puncte.In concursul special pe aparate, Daniela Silivaș a cucerit de două ori locul 1 : la sol, cu nota maximă 10, după o evoluție remarcabilă sub aspect tehnic și artistic (pe locurile următoare s-au clasat sovieticele Boghinskaia, 9,988, și Lasceno- va, cu 9,900), și la birnâ, cu 9,950 p, urmată de Luo Feng (R.P. Chineză) cu 9,938 p și Wllkenloch (R.D.G.) cu 9.888 p. La paralele a cîștigat Boghinskaia (9,950 p), secundată de Silivaș (9,938 p), iar la sărituri, de asemenea, Boghinskaia (9,963 p), urmată de Silivaș (9,888 p), în concursul masculin, o comportare excelentă a avut tînărul gimnast român Marius Gherman, clasat pe locul I la bară fixă, cu 9,975 puncte, urmat de Kroll (R.D.G.) 9,900 șl Kern (R.F.G.), 9,875 p.

SATUL ROMÂNESC
pe o nouă treaptă de progres

și
In prima parte a dezbaterii publicate In „Scinteia" din 4 decembrie, au 

fost abordate — in spiritul sarcinilor și orientărilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Expunerea la ședința comună a Plenarei C.C. al 
P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești — o serie de probleme privind organizarea și sistematizarea localităților ru
rale, legate indeosebi de dezvoltarea mai puternică a agriculturii, dar și 
a unor activități industriale, in special a micii industrii, precum și de 
dotarea lor cu obiective social-culturale care să asigure condiții tot mai 
bune de muncă și de viață pentru ) toți locuitorii comunelor și satelor 
patriei. Prezentăm astăzi, in continuare, opinii exprimate de alți partici- 
panți la dezbaterea noastră privind ridicarea satului românesc pe oi nouă 
treaptă de progres și civilizație socialistă.

Grija fața de cultivarea 
specificului arhitectural, față 
de cunoașterea și valorifi
carea tradițiilor. >,Cind vorbim despre dezvoltarea și modernizarea localităților rurale, o problemă de prim ordin este aceea a specificului arhitectural, apreciază dr. .arh. Cos- ma Jurov, lector universitar la Institutul de arhitectură din București. Pe bună dreptate, arăta secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Expunerea prezentată la marele forum democratic din 28—30 noiembrie, că rezolvarea problemei construirii unor locuințe moderne pentru locuitorii satelor reprezintă o necesitate obiectivă, pornind de la faptul că socialismul trebuie să asigure condiții cit mai bune de viață, confort sporit pentru toți locuitorii. Căci, intr-adevăr, nu putem împărți țara în două : intr-o parte orașe moderne, dezvoltate, in alta localități rămase în urmă, cu locuințe insalubre, necorespunzătoare cerințelor actuale.Arhitecții noștri care doresc să se inspire din ceea ce a fost impămîntenit de veasuri in structura localităților mici au la dispoziție o bogăție inestimabilă de valori arhitecturale tradiționale. Din acest punct de vedere este absolut necesară o atitudine mai fermă din partea organelor de avizare, fiind totodată necesar ca arhitecții să fie ascultați și să răspundă nu numai de elaborarea proiectului, dar și de calitatea artistică a arhitecturii pe care o edifică, respectiv de urmărirea modului în care se aplică proiectul. Pentru aceasta este insă necesar să fie sprijiniți mai ferm de organele locale de conducere. Arhitectura rurală tradițională este populară în esența ei, dar astăzi ea Se încadrează în practica de pretutindeni, aceea că locuințele contemporane de orice categorie trebuie să fie confortabile, raționale, construite solid, economice și estetice, simbioză care nu poate fi rezolvată decît prin proiectare, de oameni cu o pregătire corespunzătoare, adică de arhitecți, cu consultarea viitorului locatar.Un important accent trebuie pus și pe realizarea locuințelor cu materiale locale. Pentru localitățile rhici, dar și pentru orașe se pot proiecta așa-numitele locuințe bioclimatice sau cu regim relativ autonom din punct de vedere energetic, folosind pentru aceasta condițiile microclî- matice locale. Chiar locuințele populare românești sînt bioclimatice in esența lor. adică din cdricepție ău camerele de locuit orientate spre soare, iar alte părți ale construcției sînt protejate împotriva vintului rece sau al frigului.

4 A

Prevederi mobilizatoare in interesul creșterii 
nivelului de trai al întregului popor teatre

(Urmare din pag. I)In mod deosebit se cuvine subliniat caracterul stimulativ al programului de autoconducere și autoaprovizio- nare pe anul 1989, asigurat prin stabilirea numărului de animale ce pot fi tăiate pentru piața locală, o dată cu precizarea că se va păstra pentru fondul de consum local întreaga cantitate de carne obținută suplimentar prin depășirea greutății la tăiere a animalelor. Această măsură este de natură să permită nu numai asigurarea alimentelor necesare, ci șl un plus de mărfuri, prin buna îngrijire a animalelor, prin dezvoltarea corespunzătoare a sectorului zootehnic. Dar pentru ca aceste posibilități să devină realități, este necesar să se facă o repartizare realistă a sarcinilor pe județe și localități, pe fiecare unitate productivă în parte, să se respecte întocmai destinația mărfurilor realizate, iar unitățile contractante să-și onoreze integral obligațiile ce le revin față de gospodăriile populației care livrează produse agroalimentare la fondul de stat.Faptul că între județe și chiar între localitățile aceluiași județ se Înregistrează diferențe în materializarea programelor de autoaprovizio- nare dovedește că persistă serioase neajunsuri in activitatea unor organe locale ale puterii și administrației de stat, a conducerilor unor unități de producție. In condițiile unei planificări realiste, ale unei fundamentări judicioase a sarcinilor de producție, ale corelării lor cu posibilitățile efective de realizare, consiliile populare trebuie să înțeleagă limpede că centrul de greutate al îndeplinirii programului de autoconducere și auto- aprovizionare se află în județe, in fiecare localitate, acolo unde de fapt își desfășoară activitatea unitățile a- gricole și cele industriale — și deci nu
Rădăuți-istorie nouă în noua istorie a patriei
(Urmare din pag. I)ții orașului îl descoperi pătrunzînd intr-o platformă industrială, de pildă, în- tr-una dintre puterile economice ale localității și ale județului, cum ar fi întreprinderea de prelucrare a lemnului — unitate specializată indeosebi In prelucrarea fagului și a rășinoaselor și in realizarea stilurilor de mobilă de artă și rustic, unde „export" înseamnă 98 la sută din producție! Un partener de nădejde pentru firme de tradiție din Franța. U.R.S.S., Republica Federală Germania. Belgia. Elveția, Italia. Unde, fără îndoială dinamica orelor de muncă, ale unei dimineți te convină. Care

Pe baza acestor observații și a altora rezultate din cercetări științifice pluridisciplinare, un colectiv de la institutul nostru, format din cadre didactice și studenți, a realizat mai multe proiecte de locuințe bioclimatice rurale și cu o arhitectură originală, ce se înscriu, de altfel, în tendința manifestată pe plan mondial (legată de acest aspect al necesităților de economisire a energiei convenționale nu prin folosirea unor utilaje relativ costisitoare și încă nerentabile, ci prin concepția proiectului). Aces- . tora li se adaugă folosirea energiei solare în sistem pasiv sau activ, al • energiei eoliene etc.La baza studiilor noastre de concepere a clădirilor rurale cu caracteristici inspirate de tradiție stau cîteva acțiuni inițiate de Institutul central pentru cercetare, proiectare și direcționare în construcții - (I.C.C.P.D.C.), cu sprijinul organelor locale din cîteva județe, acțiuni care vor trebui multiplicate, căpătînd, totodată, un caracter mai concret, mai eficient".
Analiză concretă, respon

sabilă a soluțiilor propuse 
pentru dezvoltarea fiecărei 
localități. .>Dezbaterile ce se desfășoară în domeniul dezvoltării organizării și modernizării’ fiecărei localități rurale evidențiază că în fiecare zonă, in fiecare localitate se intîl- nesc aspecte specifice, ne-a Alin Țeodorescu, sociolog la Centrul de sociologie versității din București', ta implică o abordare ciplinară a problemelor, sub aspect sociologic, programelor de dezvoltare a localităților rurale vizează, înainte de toate, asigurarea unui cadru obiectiv de desfășurare a activităților economice la un nivel sporit de eficiență și, pe această bază, îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din fiecare zonă, din fiecare localitate rurală. Și în ultimele două decenii sociologii au contribuit la studierea unor procese majore ale evoluției societății — precum analiza mobilității sociale, comportamentul demografic,înfăptuirea amplului program riului, a localităților și, în cadrul __ ______________________ __________pe o nouă treaptă de progres și civilizație constituie, așadar, una din liniile directoare ale dezvoltării economico-sociale a țării in anii nrmă-. tori, prin care se are în vedere valorificarea superioară a resurselor creatoare, repartizarea judicioasă a forțelor de producție, dezvoltarea echilibrată a rețelei de localități în scopul creării cadrului apropierți treptate a condițiilor de muncă și viață, ai dispariției deosebirilor esențiale dintre oraș și sat, și creșterii nivelului de viață, material și spiritual, al poporului, al accelerării trecerii României Ia un stadiu superior de dezvoltare.

spus principal al ’ Uni- Aceas- pluridis- inclușiv Realizarea

trebuie să se aștepte impulsuri speciale, să vină altcineva „de la centru" să le rezolve problemele care sînt de competență exclusiv locală. La rindul lor, ministerele producătoare, precum și unitățile cooperației și de industrie mică trebuie să acționeze ferm — cum se precizează in program — pentru înlăturarea neîm- plinirilor manifestate în acest an in aprovizionarea populației, realizînd in mod integral și ritmic livrările către fondul pieței, cu respectarea parametrilor tehnici și calitativi stabiliți în programele speciale aprobate pe ramuri și grupe de produse, va- lorificînd superior materiile prime interne și materialele recuperabile.-Nivelul unei cit mai bune aprovizionări a populației depinde insă nu numai de realizarea volumului de produse stabilit, ci, în egală măsură, de preocuparea organelor comerciale pentru gospodărirea judicioasă a fondului de marfă existent, pentru repartizarea lui echilibrată in teritoriu. Tocmai de aceea, prin program au fost stabilite sarcinile distincte ce revin în această privință Ministerului Comerțului Interior, în-
vremea

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 6 decembrie 
(ora 20) — 9 decembrie (ora 20). In 
țară : Vremea va fi in general închi
să, cu cerul mal mult acoperit. Se vor 
semnala precipitații sub formă de nin
soare în jumătatea de nord a țării și 
sub formă de ploaie, lapoviță și nin
soare în celelalte regiuni. Treptat, aria 
precipitațiilor se va restringe în regiu
nile vestice, centrale și sudice. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat, cu 

erau problemele „la zi" 1 Ing. șef Nicolae Bindiu tocmai primise o comandă suplimentară din Franța pentru 1 000 de biblioteci „Louis XIV", peste garniturile trimise la timp. „Aceasta presupune efort, bineînțeles: ne străduim să găsim soluții pentru ca să răspundem prompt partenerului extern. Pînă la 1 octombrie producția noastră a marcat 224 milioane lei. Să facem comparație cu anul trecut (tot pe primele 9 luni) — 205 milioane lei și cu realizările noastre de acum doi ani — 184 milioane lei. Avem deci un avans de o lună față de 1987! Depășirile la export — 9,1 la sută — Înseamnă

că de la secția de prototipuri și pină la montaj general nici o etapă de fabricație nu este rigidă, toate „falangele" se adaptează cerințelor, ofertelor. Oricum, distincțiile pe care le-am obținut la expozițiile de la Lyon, Nisa, Koln au însemnat mult pentru noi și ne străduim să fim „la zi" și în privința modelelor și a finisării, a calității, în general. De fapt este performanța noastră de a fi în pas cu exigențele pieței interne și externe". Avea dreptate ing. Bindiu ; vagoanele așteptau la încărcat chiar in inima fabricii.Rădăuți — început de iarnă. Un „stop-cadru" în inima orașului, un altul la

migrațla populației rurale — dar In viitor este necesară o accentuare a acestei preocupări. Continua trans-^ formare a satului românesc, dezvoltarea sa accelerată implică din partea sociologilor, a centrului de sociologie o abordare „din interior" a fenomenelor și proceselor, un studiu atent cu mijloacele și posibilitățile sociologiei, astfel ca în colaborare cu ceilalți specialiști să putem pune la dispoziția factorilor de decizie soluții și variante bine documentate, riguros științifice in legătură atit cu realitățile de azi, cit mai ales cu tendințele pe care se înscriu diverse localități. Este vorba, indeosebi, de dezvoltarea unor cooperări în domeniul prognozei fenomenelor sociale în zonele nou construite, inclusiv în orășelele agroindustriale, în așa fel incit investițiile de azi să constituie un temei pentru dezvoltarea viitoare și mai accentuată a localităților. în legătură cu crearea noilor centre și orășele agroindustriale, cu dezvoltarea în general a localităților rurale, o problemă care mi se pare deosebit de importantă sub aspect sociologic este impactul asupra navetismului, asupra diminuării sale ca fenomen, pe de o parte, și reducerii ca timp, pe de alta. în același timp, aceste noi orașe agroindustriale constituie puncte de atracție șl pentru forța de muncă tînără, tentată să ia calea îndepărtată a marilor orașe. De fapt, așa cum s-a subliniat în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. toate aceste măsuri sînt necesare pentru a împiedica depopularea comunelor țării, pentru consolidarea lor, astfel incit in următorul cincinal să se asigure în toate localitățile rurale dezvoltarea mai puternică a agriculturii, dar și a unor activități industriale, îndeosebi a micii industrii, care să asigure condiții de muncă pentru toți cetățenii comunelor și satelor. Deosebit de importantă consider că este și atenția acordată perfecționării activității centrelor de cultură și creație „Cintarea României", creării celor mai bune condiții pentru activitatea culturală și sportivă și pentru alte activități care să asigure locuitorilor comunelor și satelor condiții cît mai apropiate de cele de la oraș. Neîndoios, actuala etapă de dezvoltare și modernizare a localităților rurale atit de complexă, elaborată și pusă in practică pe baza unor largi consultări, constituie unul din cele mai importante procese ale vieții noastre economico-sdciale, cu o însemnătate deosebită pentru circa jumătate din locuitorii țării — re- zidenții din mediul rural —- și nu numai pentru ei".de organizare șt sistematizare a terito- acesteia, de ridicare a satului românesc

Dezbatere organizată de Ion MARIN

treprinderilor comerciale și tuturor unităților de desfacere, formulindu-se totodată cerința extinderii formelor moderne de desfacere, a promovării atitudinii corecte, pline de solicitudine față de cumpărători din partea personalului de servire din magazine.Au mai rămas puține zile pină la începutul noului an, în care se va trece la aplicarea programului privind autoconducerea și autoaprovi- zionarea pentru 1989, program adoptat, așa cum am menționat, de înaltul forum al democrației munci- torești-revoluționare și de Marea Adunare Națională. Depinde acum de fiecare dintre noi, de activitatea tuturor colectivelor de oameni ai muncii din industrie, agricultură și din celelalte ramuri cu sarcini în acest domeniu ca, prin acțiuni susținute, prin îndeplinirea întocmai a prevederilor stabilite prin program, să se poată asigura îmbunătățirea aprovizionării, astfel incit plusului de venituri ale populației să-i corespundă în anul viitor o ofertă sporită de mărfuri și servicii de calitate superioară și mereu mai diverse.
unele intensificări tn nordul țării, pre- 
dominînd din sector nord-vestlc la În
ceputul intervalului. Temperatura aeru
lui va marca o scădere in partea a 
doua a intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse intre minus 6 și plus 4 grade, 
mai coborite în ultimele nopți in re
giunile nordice, iar maximele se vor 
situa intre minus 2 și plus 6, local 
mai ridicate in prima zi. La Bucu
rești : Vremea va fi in general în
chisă, cu cerul mai mult acoperit. 
Temporar, in prima parte a intervalu
lui, vor cădea precipitații sub formă 
de ploaie, lapoviță șl ninsoare. Vtntul 
va sufla slab pînă la moderat. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 4 ți 
zero grade, iar maximele intre zero și 
4 grade.

banda de montaj a întreprinderii de prelucrare a lemnului... Un alt posibil instantaneu la întreprinde1 rea de tricotaje „Bucovina", care exportă, de asemenea, în S.U.A., Canada, Franța, Polonia... sau în sălile de curs ale Liceului centenar „Eudoxiu Hur- muzachi"... Un „montaj" al performanțelor, la care se adaugă neapărat o veste de ultimă oră: Consiliul popular al orașului Rădăuți a fost distins cu „Ordinul Muncii" clasa I pentru realizările din 1987! De fapt, filmul unui oraș bucovinean, mai tînăr ca niciodată parcă, acum, * * in ultima lună a anului, un oraș al „Țării de Sus".

...Panmunjon. Un nume întipărit adine in conștiința contemporaneității. Un nume care generează în rîndul poporului coreean două sentimente distincte și profunde : de mindrie și de amărăciune. De mîn- drie, pentru că aici, la Panmunjon, la 27 iunie 1953, forțele imperialiste agresoare au trebuit să se așeze la masa tratativelor și să negocieze încetarea unui război pe care, practic, în ciuda superiorității militare, nu-1 puteau cîștiga ; iar aceasta era o consfințire a eroismului legendar al poporului coreean. De amărăciune, pentru că tot aici, la Panmunjon, trupul țării-mamă, cu o existență multimilenară, care a crescut cu aceeași dragoste atîtea generații de fii, a fost rupt artificial în două : Nord și Sud....Panmunjon. Un nume cu o sonoritate aparent gravă. Aparent. Pentru că, paradoxal, semnificația lui in limba coreeană este cu totul alta, și anume, „loc de popas", „Ioc de întilnire între comercianți". Cine și-ar fi putut oare Închipui că, peste ani și ani, acest loc, cu vocație atit de frumoasă, va deveni un punct de demarcație intre Nord și Sud, cu o semnificație atit de dramatică ?...Panmunjon. Soarele neverosimil de puternic pentru sfirșitul de noiembrie, verdele spre argintiu al cîmpului, panglica netedă a șoselei nemarcate de nici un obstacol — totul lasă impresia că te afli într-un voiaj de plăcere. Și deodată mașina se oprește brusc. Autoritățile militare ale punctului de frontieră nord-coreean solicită cu amabilitate pașapoartele. Ești încercat de sentimentul ciudat că te afli in preajma unui front invizibil. Explicațiile date in fața unei hărți, privind împărțirea zonei demilitarizate, întăresc și mai mult acest sentiment. Comandantul punctului militar nord-coreean se dovedește a fi o adevărată enciclopedie în înfățișarea datelor războiului. Ai impresia că nu-1 „reconstituie" pe bază de documente de arhivă, ci că-1 trăiește ca și cum s-ar fi desfășurat sub ochii lui. în timpul războiului era un copil, dar trăirea ororilor războiului, la virsta copilăriei, nu se poate uita niciodată. Iar cind acest război îți sfîrtecă trupul patriei, rămîne —• cum spune el — „o durere pe care n-o poate vindeca nimic > altceva decît unificarea țării".Și totuși, Panmunjonul de azi apare ca un început de dialog intre urmele tragice greu de șters, ale unui război tragic și speranțele intr-un viitor care să le înlăture cît mai repede. La umbra turnurilor de observare, sub privirile soldaților înarmați, plantațiile de orez, de in- sam — rădăcina vieții, plantă-sim- bol, care, semnificativ, se simte cel mai bine în solul de aici ! — cresc nestingherite. Ele reprezintă primele semne, metaforic vorbind, ale încrederii in viitor....Panmunjon. Iată și istorica baracă în care s-au purtat tratativele. Șosele strategice cu dotări menite să împiedice inaintarea inamicului, pupețe de control, turnuri de observare — totul îți lasă aparent impresia că nu s-a schimbat nimic. Impre- ' și e care, în sala creată pentru proiecția de filme, este conectată zguduitor la datele dramatice ale războiului. Pe de o parte — covoare de bombe se prăbușesc continuu deasupra unor orașe pașnice, semă- nind distrugeri și moarte. Pe de alta — eroismul unor oameni a căror

însemnări de călătorie 
din R. P. D. Coreeană

• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Ioneștii — 18; (sala Atelier): 
Jocul ielelor — 18; (sala Amfiteatru): 
Campionul — 18
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75. Ateneul Român): „Comori
camerale". Anda Petrovici — vioară,
Nicolae Licareț — pian. Program
Schubert — 18
• Opera Română (13 18 37): Cavalle- 
rla Rusticana, Paiațe — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Li
liacul — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Buiandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 85 44): Dimi
neață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Cameristele
— 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Joc 
ctudat după scăpătat — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60): 
Turnul de fildeș — 18
• Teatrul „Nottara" (59 3i 03, sala 
Magheru): Taifun — 18: (sala Stu
dio) : Dansul morții — 18,30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34): Arta conversației — 18
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78. sala Savoy): Dragoste la 
prima vedere — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Turandot — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria): Aventuri cu Scufița Roșie
— 10; Trei frați nelnfrlcați — 15;
(sala Cosmonâuțllor, 11 12 04): Visul 
unei nopți de vară — 10 

cinema

cauză dreaptă se transformă într-un zid de netrecut, mai puternic decît forțele distrugătoare ale inamicului. Și totuși, cînd, zi de zi, la ora 11 fix, delegațiile celor două trupe aflate de pază la linia de demarcație se reunesc pentru „raport", care analizează evenimentele ultimelor 12 ore (raport care, de regulă, nu durează decît cîteva minute, pentru că, tot de regulă, „nu se semnalează nici un fel de probleme"), .parcă ai sentimentul că Panmunjonul are șansa să reprezinte și un orizont dincolo de marginile căruia pot să apară razele de lumină așteptate de poporul coreean...Dialogul între trecut și prezent, între speranțe și certitudini nu lipsește nici măcar aici, unde soldatul— de o parte și de alta — stă zi și noapte cu arma în mină. Ce altceva reprezintă prezența permanentă a grupurilor de turiști în ambele părți dacă nu o dovadă că, în ciuda liniei de demarcație, oamenii comunică, gîndesc și judecă și peste granițele ei rigide ? Există și argumente viabile în acest sens. De doi ani, aici, la Panmunjon, se poartă, cu anumite întreruperi, tratative pregătitoare pentru discutarea reunifi-cării Coreei. în ultimul timp, forurile politice și de stat din R.P.D. Coreeană au adoptat un document deosebit de important, care deschide largi perspective în acest domeniu— „Măsurile globale pentru asigurarea păcii în vederea accelerării re- unificării independente și pașnice a patriei"....Panmunjon 1988. Ne îndreptăm, în lumina unei zile solare neobișnuite pentru începutul iernii, spre Ke- song, orașul cel mai apropiat de „locul de popas". Două imagini, contrastante prin semnificația lor, se suprapun pe ecranul memoriei ca într-un cinâ-verită.Prima : în sudul liniei de demarcație se desfășoară — construit cu ani în urmă de autoritățile sud-co- reene — un zid de oțel și beton, demn de o cauză mai bună. Este un zid lung de 240 de km, înalt de 5 m, cu o grosime de 10 m la bază și 2 m la vîrf ! Menirea lui ? Versiunea oficială : cordon de beton și oțel care să înlăture — susțin cei care l-au construit — „eventuala invazie din Nord". Versiunea reală : un obstacol suplimentar în calea apropierii și înțelegerii între cele două părți, în calea reunificărli țării.A doua : în nordul liniei de demarcație a început în acest an construcția unei autostrăzi, lungă de circa 250 km, ce urmează să lege capitala Republicii Populare Democrate Coreene, Phenian, de Panmunjon. Construcția înaintează într-un ritm vertiginos și urmează a fi gata în vara anului 1989, de pe acum ea infățișîndu-se privirilor ca o linie dreaptă și largă ce unește — semnificativ — zona cea mai de sud a țării cu capitala.Așadar, Panmunjonul rămîne în memorie ca un loc al începuturilor, început de negocieri pentru încetarea unul război. început de dialog intre Nord și Sud, care, prin continuitate și‘rațiune, poate apropia momentul unificării. începutul unei conștrufții £ JBgftftii ficați vă pfflf simbolul ei-— care poate însemna ea însăși deschiderea unui drum fără bariere în viața unei țări reîntregite prin unificare.
Constantin PR1ESCU 
Gh. ATANAS1U
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Manifestări consacrate 
de la făurirea statului

împlinirii a 70 de ani
național unitar român

ADUNARE FESTIVĂ CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 70 DE ANI ZIUA NAȚIONALĂ A FINLANDEI

DE LA CREAREA P. C. DIN GRECIA
In cadrul manifestărilor organizate in diferite țări ale lumii pentru 

marcarea împlinirii a 70 de ani de la făurirea statului national unitar 
român este pusă in evidență semnificația deosebită a acestui eveniment 
de seamă din istoria poporului nostru. Totodată, sini prezentate pe larg 
marile succese în dezvoltarea economico-socială a țării, in celelalte sec
toare de activitate în anii socialismului, îndeosebi în perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.TIRANA 5 (Agerpres). — Semnificația deosebită a actului de rezonanță istorică de la 1 Decembrie 19J8, succesele obținute de poporul român în construcția socialistă a țării au fost reliefate în cadrul unei în- tîlniri prietenești organizate la Tirana. Au fost prezentate inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu în direcția întăririi păcii și colaborării internaționale, transformării Balcanilor într-o zonă a păcii și colaborării rodnice, fără arme nucleare și baze militare străine, realizării dezarmării, în primul rind a celei nucleare, instituirii unei noi ordini economice internaționale.Au participat membri ai guvernului, conducători de instituții centrale, șefi de misiuni diplomatice, oameni de artă și cultură, ziariști.ATENA 5 (Agerpres). — La Atena a avut loc o manifestare omagială în cadrul căreia a fost prezentat volumul „România11 apărut în aceste zile în Grecia. In prima parte a lucrării sînt prezentate principalele momente ale luptei seculare duse de poporul român pentru libertate, independență și unitate, desfășurarea merporabilelor evenimente a căror încununare a fost făurirea statului național unitar român. Partea a doua a volumului înfățișează realizările obținute de poporul nostru în anii construcției socialiste, îndeosebi în perioada ce a urmat Congresului al IX-lea al P.C.R. de cînd la conducerea destinelor partidului și ale țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.La manifestare au participat membri ai guvernului elen și ai conducerilor partidelor politice, parlamentari, șefi de misiuni diplomatice, oameni de știință, artă și cultură.ANKARA 5 (Agerpres).— La Universitatea „Anadolu11, din orașul turc Eskișehir, a fost organizată o manifestare festivă în cadrul căreia a fost subliniată pe larg semnificația istorică a evenimentului de la 1 Decembrie 1918. Au fost scoase în evidență marile înfăptuiri obținute de poporul român în dezvoltarea sa economico-docială, îndeosebi după Congresul al IX-lea al P.C.R.Au participat oficialități din conducerea provinciei Eskișehir, conducerea Universității „Anadolu11, cadre didactice, studenți.VIENA 5 (Agerpres). — în organizarea Asociației de prietenie „Aus- tria-România11 și Asociației „Unirea- prietenii României in Austria11 a avut loc o adunare festivă. A fost puși în evidență importanța istorică a Unirii. Totodată s-au subliniat marile înfăptuiri ale poporului român în anii construcției socialiste, rolul determinant al președintelui Nicolae Ceaușescu în elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de ridicare a țării pe noi trepte •J<Je progres și civHizatie.11? 11 ' r ;Au participat oficialități din cadrul Ministerului de Externe, Ministerului Economiei și Camerei de Comerț ale Austriei, șefi de misiuni diplomatice, -ziariști.PARIS 5 (Agerpres). — în cadrul unei manifestări organizate la Biblioteca română din Paris au fost puse în evidență semnificațiile Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Au fost evocate aspecte ale colaborării

româno-franceze în diferite domenii. S-a subliniat personalitatea lui Traian Vuia, pionier al aviației mondiale, care a fost și un militant de marcă al luptei pentru făurirea statului național unitar român.Un stand de carte organizat cu acest prilej prezintă opere din gindirea președintelui Nicolae Ceaușescu. Sint expuse lucrări științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Standul cuprinde volume despre dezvoltarea societății românești, precum și referitoare la dezvoltarea a- viației în țara noastră.BONN 5 (Agerpres). — O manifestare consacrată zilei de 1 Decembrie 1918 a avut loc Ia Bonn, la care a participat un grup de deputați ai parlamentului vest-german. Au fost prezentate momente din lupta poporului român pentru unitate și independență națională. Au fost evidențiate, de asemenea, realizările remarcabile obținute de poporul, român pe calea dezvoltării economice și sociale.ROMA 5 (Agerpres). — La sediul Societății de istorie a patriei din o- rașul Caserta (Italia) a fost organizată o manifestare culturală în cadrul căreia a fost prezentată semnificația evenimentului sărbătorit. S-au făcut referiri la afinitățile de limbă și cultură care leagă România și Italia, la tradiționalele raporturi de prietenie româno-italiene.Societatea italiană a primit o donație de carte românească contemporană, care cuprinde opere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu apărute în limba, italiană și 'în alte limbi străine, lucrările științifice ale tovarășei Elena Ceaușescu apărute în Italia, precum și volume cu tematică istorică și social-politică.HAVANA 5 (Agerpres). — La Școala „Republica Socialistă România11, din provincia Havana, au fost inaugurate expoziții documentare de fotografii. Au fost prezentate pe larg lupta poporului român pentru

unitate națională, independență și suveranitate,1 importanța istorică a desăvirșirii procesului de făurire a statului național unitar.Au fost reliefate îndeosebi realizările obținute de poporul român în perioada de cînd în fruntea Partidului Comunist Român și a țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.Au participat reprezentanți ai Biroului Comitetului provincial Havana al P.C. din Cuba, Adunării Naționale a Puterii Populare. Departamentului general do relații externe al C.C. al P.C.C., Ministerului Relațiilor Externe, Ministerului Comerțului Exterior, ziariști.QUITO 5 (Agerpres). — La Casa de cultură „Acuatoriana11, din Quito, a avut loc o manifestare omagială, în cadrul căreia au fost evocate semnificația istorică a Unirii, realizările României de azi, politica de pace, colaborare și înțelegere promovată de țara, noastră.WASHINGTON 5 (Agerpres). — La Clubul internațional din Washington a avut loc o seară românească, in cadrul căreia a fost organizată o expoziție de fotografii și carte, la loc de cinste fiind prezentate volume din opera președintelui Nicolae Ceâușescu.în alocuțiunile rostite a fost relevată însemnătatea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. s-au prezentat aspecte ale politicii externe a României, inițiativele țării noastre pe plan internațional.Au participat membri al Congresului S.U.A., reprezentanți ai Departamentului de Stat, Ministerului Comerțului, membri ai corpului diplomatic, ziariști.KUALA LUMPUR 5 (Agerpres). — în cadrul unei manifestări organizate în capitala Malayeziei au fost prezentate momente din lupta pentru independență și unitate a poporului român, importanța evenimentului aniversat, precum și realizările obținute in dezvoltarea economică și socială a țării noastre.Au fost subliniate concepția, inițiativele și propunerile președintelui Nicolae Ceaușescu in problemele asigurării păcii, înfăptuirii dezarmării, soluționării pe cale pașnică a conflictelor internaționale, înfăptuirii unei noi ordini economice internaționale.
ORIENTUL MIJLOCIU
• O declarație a președintelui Egiptului • Convorbiri 
siriano-iordaniene • Noi acte de aqresiune ale forțelor 

israeliene în sudul LibanuluiCAIRO 5 (Agerpres). — Președintele . Egiptului, Hosni Mubarak, a arătat că obiectivul egiptean privind situația din Orientul Mijlociu este realizarea păcii și soluționarea problemei palestiniene.In cadrul unei conferințe de presă. la încheierea vizitei președintelui Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yas- ser Arafat, la ...Cairo, șeful statuluii egiptean s-a pronunțat pentru instaurarea stabilității în regiune și asigurarea securității pentru toate statele din zonă, inclusiv Israelul, informează agenția M.E.N.A.DAMASC 5 (Agerpres). — Pri- mul-ministru al Iordaniei, Zeid Ri- fai. și-a încheiat vizita oficială întreprinsă la Damasc, în cursul căreia a înmînat președintelui Siriei, Hafez Al-Assad, un mesaj din partea regelui Hussein. Documentul se re-

feră la relațiile politice dintre țările arabe și ultimele evenimente survenite în Orientul Mijlociu.VIENA 5 (Agerpres). — Deputați reprezentînd partidele socialist, ecologist și alte forțe politice din Austria au dat publicității o declarație în care iau poziție în fa'voarOa organizării unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu, în vederea reglementării conflictului din regiune.BEIRUT 5 (Agerpres). — Noi acte de agresiune ale forțelor israeliene de ocupație au fost înregistrate în sudul Libanului. Militarii israelieni au supus unor bombardamente de artilerie sectoare din așa-zisa „zonă de securitate11, ucigînd două persoane și rănind alte trei, au anunțat surse ale poliției libaneze, citate de agenția A.P.S.

Mesajul de salut al C.C. a! P.C.R.ATENA 5 (Agerpres). — Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la crearea Partidului Comunist din Grecia, la Atena a avut loc o adunare festivă la care a luat cuvîntul Harilaos Florakis, secretar general al C.C. al P.C.G.Au participat comuniști, veterani ai mișcării muncitorești, reprezentanți ai altor partide politice din tară, numeroși oameni ai muncii, precum și delegații ale unor partide comuniste și muncitorești de peste hotare.In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român. al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost adresate Comitetului Central al Partidului Comunist din Grecia, tuturor membrilor partidului un salut revoluționar, cordiale felicitări și cele mai bune urări de către tovarășul Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., reprezentantul partidului nostru la festivități.în țara noastră — se arată în mesaj — este bine cunoscută lupta dîrză. plină de abnegație și sacrificii a comuniștilor, a celorlalte forțe progresiste și democratice, a poporului elen prieten împotriva fascismului și dominației străine, pentru eliberare națională și sociă’ă, pentru libertate, independentă și făurirea unei vieți mai bune. Urmărim cu viu interes și adîncă simpatie ■ activitatea susținută pe care o desfășoară Partidul Comunist din Grecia pentru promovarea intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, ale tuturor celor ce muncesc, pentru împlinirea aspirațiilor lor vitale de dreptate, libertate și bunăstare.Aniversarea jubiliară a partidului dumneavoastră ne oferă plăcutul

prilej de a evoca cu satisfacție bunele raporturi de prietenie, solidaYi- tate și colaborare, statornicite intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Grecia. Avem convingerea fermă, că aceste relații se vor dezvolta și întări și in viitor, in interesul și spre binele popoarelor român și elen prietene, al cauzei generale a socialismului și păcii, al unității, forțelor revoluționare, progresiste și democratice de pretutindeni în lupta pentru înfăptuirea dezarmării și întărirea păcii și securității internaționale, pentru triumful idealurilor de dreptate socială șt națională, de independență și progres ale tuturor națiunilor.în continuare, in mesaj au fost prezentate pe larg preocupările poporului român privind realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului.Pornind de la rolul și răspunderea ce revine astăzi forțelor revoluționare, progresiste — se arată in mesaj — Partidul Comunist Român a militat și militează consecvent pentru întărirea colaborării și solidarității cu toate partidele comuniste și muncitorești. pe baza principiilor deplinei egalități in drepturi, respectului independenței și neamestecului în treburile interne, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, corespunzător condițiilor concrete din țara sa,In încheiere, în mesaj este exprimată urarea fierbinte de noi și tot mai mari izbînzi în activitatea pe care P.C. din Grecia o desfășoară pentru realizarea năzuințelor fundamentale ale oamenilor muncii, ale poporului elen prieten.
încheierea Congresului P.C. Portughez
Tovarășul Alvaro Cunhal — reales secretar general al partiduluiLISABONA 5 (Agerpres). — în orașul Porto s-au încheiat lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Portughez. Delegații au aprobat Raportul Comitetului Central, Rezoluția politică, noul Program al partidului, precum și modificări în Statutul P.C.P. Congresul a ales noua componență a C.C. al Partidului Comunist Portughez. în cadrul primei plenare a noului Comitet Central au fost alese Comisia, Politică a C.C. și Secretariatul C.C. al P.C.P.Tovarășul Alvaro Cunhal a fost

reales' secretar general al Partidului Comunist Portughez.
★Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid, reprezentantul partidului nostru la congres, a transmis tovarășului Alvaro Cunhal calde felicitări și cele mai bune urări de succes în activitate, cu prilejul realegerii sale in funcția de secretar general al P.C.P.Precizări în legătură cu convorbirile dintre miniștrii de externe ai U.R.S.S. și R.P. ChinezeMOSCOVA 5 (Agerpres)/— Dună cum a declarat agenției T.A.S.S. Eduard Șevardnadze. ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice. în cadrul convorbirilor cu ministrul de externe al R.P. Chineze s-a apreciat că poate fi' intensificată colaborarea bilaterală, economică și comercială dintre U.R.S.S. și China ; s-a convenit crearea unui grup mixt de specialiști pentru examinarea problemelor specifice de la frontiera dintre cele două țări.

Ministrul de externe ai R.P. Chineze, Qian Qichen, a spus în cadrul unei conferințe de presă că, în legătură cu multe probleme, s-a adincit înțelegerea reciprocă, dar au rămas aspecte care trebuie examinate in viitor. Ambele părți au a- preciat necesitatea unei intîlniri chi- no-sovietice la nivel înalt, care ar putea avea loc înainte de luna iulie a anului viitor, transmite agenția China Nouă.
........ (din ACTUALITATEA POLITICĂ^ ------------------ :...

PORTUGALIA

Reconsiderări 
cu implicații socialeScena politică și socială lusitană continuă să fie dominată de acțiunea cabinetului social-democrat, condus de premierul Anibal Cavaco Silva, de revizuire a Constituției din 1976. Elaborată în plină perioadă revoluționară, ce culminase cu înlăturarea unei dictaturi de aproape jumătate de secol, Constituția portugheză consfințește, între altele, „caracterul ireversibil al naționalizărilor, proprietatea colectivității asupra mijloacelor de producție11 și angajamentul de a se asigura „tranziția spre socialism.11 In cadrul acestor coordonate, sectorul public ajunsese să cuprindă, între altele, 59 de întreprinderi industriale, 16 bănci, 40 de companii de asigurări, numeroase alte întreprinderi mici și mijlocii, precum și majoritatea ziarelor.Alegerile de la 19 iulie 1987 au provocat, după cum este cunoscut, răsturnări profunde pe eșichierul politic lusitan. Pentru prima oară după revoluția din aprilie 1974, un partid politic — Partidul Social Democrat (P.S.D.) — obținea majoritatea absolută a locurilor din parlament (148 din totalul de 250). Printre prioritățile sale, noul guvern social-democrat a înscris privatizarea tuturor întreprinderilor naționalizate și revizuirea Constituției.Partizani ai schimbării legii fundamentale a țării, social-democrații și-au dat seama că nu o pot realiza însă singuri, datorită prevederii constituționale care stipulează că orice asemenea act trebuie să obțină aprobarea a cel puțin două treimi din numărul deputaților. Or, cum partenerul tradițional al social-de- mocraților. Centrul Democratic și Social (C.D.S.), de tendință ultra- conservatoare, a pierdut peste patru cincimi din electorat, fiind reprezentat in Adunarea Republicii doar de patru deputați (fa*ță  de 22 în legislatura anterioară), singurul aliat al partidului de guvernămînt rămine partidul socialist, cu 21 la sută din voturi și 60 de deputați.Negocierile cu’ socialiștii au fost lungi și dificile. Pînă la urmă cele două partide au semnat acordul privind revizuirea Constituției, revizuire pe care premierul social-democrat o consideră „fundamentală pentru modernizarea Portugaliei11. Datorită impactului politico-social al a- cestui act și presiunii propriului electorat, refractar modificărilor

constituționale de substanță, era de așteptat ca socialiștii să nu accepte cu ușurință formulările social-detno- craților. Le-au acceptat insă in cele din urmă, obținind, se pare, in schimb o serie de garanții al căror conținut n-a fost însă divulgat.Ce prevede, concret, acordul semnat de liderii celor două partide ? In primul rind, privatizarea unor întreprinderi naționalizate după 1974. De altfel, chiar înainte de a obține acceptul socialiștilor, cabinetul socialdemocrat a trecut prin parlament, „Legea muncii11, care- a deschis patronatului posibilități mai largi de a proceda1 la concedieri și care permite desființarea imunității de care s-au bucurat, prin Constituția din 1976, reprezentanții sindicali. Se prevăd, de asemenea, denaționalizări, în special în sectoarele asigurărilor, bancar, al siderurgiei și construcțiilor navale.Acordul intervenit are în vedere, totodată, să permită consacrarea constituțională a referendumului, desființarea monopolului de stat asupra televiziunii și reducerea numărului de deputați la 230 sau 235 față de 250 in prezent.Observatorii politici din Lisabona sînt unanimi în a aprecia că, în pofida acestui acord, dezbaterea este departe de a se fi încheiat, ea urmind să alimenteze o serie de tensiuni sociale și confruntări atît intre principalele formațiuni politice din țară, cit și în interiorul lor.Celelalte trei partide de opoziție (comuniști, renovatori și democrat- creștini), care împreună totalizează 42 de voturi, practic n-au participat la negocieri. In ce-i privește pe comuniști, care dețin în parlament 31 de locuri, ei și-au exprimat public dezacordul față de procesul de revizuire constituțională și în special în ce privește proiectul de denaționali- zare.După cit se pare, nici frămîntările ce se înregistrează in rîndul socialiștilor nu sint străine de acordul amintit. Secretarul general al Partidului Socialist, Vitor Constancio, și-a dat demisia din funcția pe care o ocupa de la 29 iunie 1986, cînd i-a succedat fondatorului acestei formațiuni politice, Mario Soares, Ia numai două săptămîni după ce și-a pus semnătura, alături de liderul social-democrat, pe proiectul de re

vizuire a Constituției. După propriile sale declarații, motivul principal trebuie căutat în „lipsa de solidaritate11 din cadrul partidului. In cercurile de presă din Lisabona se relevă că. dacă la nivelurile superioare s-a manifestat, îndeosebi după infrînge- rea suferită în alegerile din 1985, cînd socialiștii au pierdut un milion de voturi, o puternică tendință de apropiere de social-democrați, această tendință nu a fost receptată la baza partidului.

Proiectul de revizuire constituțională urmează a fi luat în dezbatere, după aprecierile presei lusitane, abia in primele luni ale anului viitor. Oricum, este clar că reacțiile negative la acordul intervenit intre social- democrați și socialiști vor continua să se facă puternic sirpțite și in continuare, nu numai în rîndul celor două partide, ci și al unor pături sociale in țară.
Radu BOGDAN

HAITI1

Din nou speranțe frustrate?La Port-au-Prince guvernele vin și pleacă, dar pentru imensa majoritate a cetățenilor celei mai sărace țări din emisfera occidentală viața rămine, în cel mai bun caz, la fel de grea ca înainte. Aceasta este concluzia asupra căreia coincid majoritatea observatorilor de presă ana- lizînd evenimentele petrecute în ultimii ani pe scena politică haitiană.Speranțele au renăscut pentru o clipă in rîndurile haitienilor cind, în 1986, răjcoala populară l-a silit pe dictatorul Jean Claude Duvalier să plece în exil. De atunci, puterea a trecut de trei ori din mîinile unui guvern în ale altuia, ultima dată acum două luni avîndu-1 ca protagonist pe generalul-maior Prosper Avril (între timp devenit general- locotenent).„Generalul a rostit un excelent discurs. Să vedem acum ce anume a avut în vedere11 — comenta recent un lider politic haitian programul prezentat de noul șef al statului. Iar comentariul reflectă exact starea de lucruri : apărut ca rezultat al unor puternice contradicții politice, regimul de la Port-au-Prince nu se poate elibera de ele. Constituie un fapt notoriu că actualul președinte a primit puterea din mîinile sergentului Joseph Aibreu, care a condus lovitura de la 17 septembrie. Ca rezultat al ciudatei... uniuni dintre un sergent și un general, s-a creat o specie de biumvirat, o putere bicefală, în cadrul căreia — afirmă o serie de observatori — primul deține puterea nominală, iar al doilea pe cea reală.- Tocmai puterii „sergenților rebeli11 îi atribuie comentatorii asemenea măsuri ale regimului, cum sînt epurarea elementelor „tontons macoutes" (membri ai ferocei poliții secrete duvalieriste) din armată și inițierea unui dialog între guvern și partidele de opoziție, inclusiv comuniștii.

Evoluția situației oferea speranța că se va avansa treptat spre democratizare. în ultima vreme insă s-au petrecut evenimente contrare acestei tendințe. Mai întii, uciderea in împrejurări ciudate a unui lider opozi- ționist, apoi o încercare de contra- lovitură de stat, la pregătirea căreia au participat din nou sergenții — de unde se vede că in sinul noii puteri politice există un serios conflict de interese. Se spune că de acum sergentul Joseph Aibreu ar fi trecut pe planul al doilea și că prezența lui in arena politică de abia se mai simte.Se pare, așadar, că „înțeleptul Avril11 — cum l-a numit fostul die-1 tator J.C. Duvalier, pe vremea cind respectivul ii servea în calitate de ministru al finanțelor — a avut destulă răbdare pentru a așteptă să treacă euforia — cind sergenții rebeli erau purtați pe brațe de mulțime — iar acum acționează pentru a înclina balanța puterii in favoarea sa. In orice caz, evenimentele de la 25 octombrie au furnizat argumente serioase partizanilor unei asemenea versiuni.In acea zi, cîteva sute de persoane au ieșit pe străzile capitalei pentru a protesta contra inconsecvenței politicii guvernului in problema pedepsirii membrilor bandelor teroriste de „tontons macoutes11, vinovați de ucideri în masă și de torturarea multor haitieni. Demonstranții cereau demisia generalului Avril, eliberarea sergenților participant la recenta încercare de contralovitură, precum și alungarea duvalieriștilor din toate instituțiile de stat și din armată.Reacția autorităților a fost cea obișnuită pentru Haiti, dar totuși bizară pentru lideri politici care au proclamat ca țeluri dialogul și democratizarea : poliția a intrat in ac

țiune, fiind ucisă o persoană, iar altele rănite sau arestate.Aceste evenimente tragice se petreceau la numai două zile după ce noul șef de stat își prezentase programul. promițind să pună „un fundament trainic democrației11, să creeze un consiliu electoral independent, să organizeze alegeri municipale, parlamentare și, în perspectivă, prezidențiale. Ce-i drept, nu a fost specificată nici o măsură concretă și nici nil s-a stabilit vreo dată.Toate aceste deplasări și declarații de intenții au loc pe fundalul menținerii intacte a tradiționalului imobilism al structurilor economico-so- ciale, marcate de o puternică polarizare. Peisajul social haitian este din cele mai sumbre cu putință. In orașe, cocioabele pot fi întîlnite la doi pași de centru, inclusiv în capi-: tală, iar pentru mediul rural, unde trăiește trei sferturi din populația de 6,3 milioane de locuitori ai țării, cocioabele reprezintă elementul dominant al așezărilor. Pentru țărănimea, cufundată parcă dintptdeauna in mizerie, pămintul rămîne speranța în supraviețuire, dar parcelele de pămint s-au redus uneori pînă la dimensiunile unui cearșaf, prin deposedări abuzive din partea celor avuți. După părerea specialiștilor din Comisia Economică a O.N.U. pentru America Latină, pămîntul cultivabil în Haiti a atins cote maxime de degradare. In primul rind ca urmare a tăierii pădurilor — fapt legat și el direct de starea de sărăcie extremă — care au adus, pe de o parte, secete endemice, iar pe de alta au expus terenurile cultivabile la eroziune intensă în perioadele ploioase. Despăduririle au început încă pe vremea dominației coloniale, mai cu seamă în privința esențelor prețioase, ajungindu-se astăzi la o situație dramatică : numai 2 la sută din teritoriul țării a mai rămaș acoperit cu păduri.în tara care bate toate recordurile subdezvoltării pe cuprinsul Americiî, agitația politică rămîne apanajul unei pături foarte subțiri. Mai mult, în rindurile ei au avut ecou și recentele promisiuni de schimbări pe linia democrației. Unii comentatori se întreabă, pe de altă parte, dacă „sergenții rebeli11 mai au destulă forță spre a corija virajul spre dreapta al regimului și dacă speranțele haitienilor vor fi din nou — pentru a cita oară ? — frustrate. Intr-un fel sau altul, răspunsul îl va da evoluția evenimentelor in viitorul apropiat.
V. OROS

Domnului MAUNO KOIVISTO
Președintele Republicii Finlanda HELSINKICu prilejul Zilei naționale a Republicii Finlanda, îmi este plăcut să vă adresez cele mai sincere felicitări, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și pace- pentru poporul finlandez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul finlandez marchează, în fiecare an, la 6 decembrie, sărbătoarea sa națională, evocînd, proclamarea, cu 71 de ani in urmă, a independenței țării. In ciuda unor condiții naturale nu dintre cele mai prielnice, poporul finlandez, de oameni harnici, tenaci și iscusiți, a reușit să asigure, mai ales în perioada postbelică, o dezvoltare intensivă a economiei naționale. Ramurilor tradiționale — pescuitul, prelucrarea lemnului, construcțiile navale — li s-au alăturat domenii noi ale industriei moderpe — fabricarea de mașini-unelte, de echipamente și instalații electronice și electrotehnice. Cit privește industria forestieră — orientată cu prioritate spre export —, aceasta asigură o desfacere pe piața externă a, aproximativ 80 la sută din producția dg cherestea și furnir și a peste 60 la sută din cea de celuloză.Spre satisfacția popoarelor ro

mân și finlandez, relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre înregistrează o dezvoltare continuă pe multiple planuri — politic, economic, cultural și tehnico-științific. Un rol deosebit de important in stimularea acestei evoluții l-au avut documentele semnate în urma înțelegerilor convenite cu ocazia convorbirilor din 1985 dintre președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Finlandei, Mauno Koivisto, în direcția extinderii și diversificării schimburilor comerciale, a coone- rării economice in domenii de interes reciproc.Extinderea colaborării româno- finlandeze, conlucrarea celor două țări pe plan extern, în direcția consolidării păcii și întăririi securității în Europa și în lume, corespund pe deplin intereselor popoarelor noastre, ale cauzei generale a păcii și înțelegerii internaționale.
ZIUA NAȚIONALĂ A THAILANDEI

Maiestății Sale BHVMIBOL
Regele Thailandei BANGKOKAniversarea Zilei naționale a Thailandei îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa sincere .felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul thailandez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂPrimul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a trimis o telegramă primului-ministru al Regatului Thailandei, general Chatichai
Choonhavan, cu ocazia zilei naționale a acestei țări, prin care îi transmite calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și succes în activitate.

Situat în delta fluviului Menam, orașul Bangkok, capitala Thailandei, poartă amprenta transformărilor pe care le-a cunoscut această tară din Asia de sud-est, in special in perioada postbelică. Veritabilă metropolă, cu circa 6 milioane locuitori. BangkOkul — denumit și „Vșnețiji Orientului11, pentru canalele care îl traversează — concentrează; cea'măVmare parte a în- t treprinderuor industriale — electronică și electrotehnică, textile, confecții, chimie etc., toate apărute pe harta orașului în ultimele decenii.Deși nu a cunoscut dominația colonială. Thailanda a avut, totuși, o istorie zbuciumată, fiind vreme îndelungată afectată grav de exploatarea monopolurilor străine, care-i impuseseră de fapt statutul unei semicolopii. Eforturile poporului thailandez de a lichida greaua moștenire din trecut s-au concretizat prin rezultate de seamă în ce privește punerea in valoare, in interes propriu, a bogățiilor solului și subsolului. Astfel, s-a dezvoltat industria extractivă — staniu. antimoniu, lignit, tungsten. pietre prețioase — precum și industria prelucrătoare. în continuă dezvoltare este industria petrochimică. pe baza resurselor de petrol și gaze descoperite pe plat-

forma continentală a Golfului Thailandei. Agricultura, care concentrează două treimi din populația activă, contribuie cu un sfert la crearea produsului național brut, acestui sector acordîndu-i-se o atenție deosebită. Thailanda este unul din cei mai mari exportatori de orez din lume și tinde să ocupe primul loc și la exportul de cauciuc natural. Pe planul vieții politice internaționale se remarcă, îndeosebi în ultimul timp, luările de poziție în sprijinul unor soluționări negociate ale problemelor Asiei de sud-est.După stabilirea de relații diplomatice, în 1973, raporturile dintre România și Thailanda au cunoscut un curs ascendent, fiind întemeiate pe principiile egalității în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. Așa cum s-a evidențiat cu prilejul convorbirilor și contactelor bilaterale, economiile în continuă dezvoltare ale celor două țări permit extinderea și diversificarea relațiilor de cooperare și conlucrare pe multiple planuri dintr< România și Thailanda, spre binele și folosul reciproc, al cauzei păcii și colaborării internaționale.
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PRIMIRE. Erich Honecker, secretar general al C C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, l-a primit luni la Berlin pe Mieczyslaw Rakowski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R. ~ care a efectuat o R. D. Germană. P. Polone, vizită în
NOUA RUNDA DE BIRI de la Brazzaville gola. Cuba și Africa de Sud, cu participarea S.U.A., consacrate instaurării păcii in Africa de șud- vest a fost suspendată, ca urmare â părăsirii, in mod neașteptat, a tratativelor de către delegația A- fricii de Sud. care a invocat nevoia de '„consultări suplimentare11 cu guvernul de la Pretoria.

CONVOR- dintre An

ALEGERI. Carlos Andres Perez, liderul Partidului Acțiunea Democratică din Venezuela, a ieșit învingător in alegerile prezidențiale desfășurate duminică în această țară.
LA O CONFERINȚA DE PRE

SA desfășurată la Ciudad de Mexico, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba. Fidel Castro, a subliniat necesitatea ca țările A- mericii Latine să acționeze unite pentru găsirea soluțiilor comune la problemele economice grave cu care se confruntă regiunea, cum este aceea a datoriei externe.
I ÎMPOTRIVA BAZELOR MILI- 
| TARE, Citeva mii de persoane au participat, in localitatea Moron de I la Frontera, la o acțiune de protest împotriva prezenței bazelor 1 militare americane pe teritoriul 
I spaniol. într-un document adoptat de participanți se subliniază necesitatea intensificării eforturilor vi- zînd eliminarea pericolului unui L război nuclear, imperativul reducerii cheltuielilor militare.

PRIMA ȘEDINȚĂ A NOULUI 
GUVERN PAKISTANEZ, condus de Benazir Bhutto, in cadrul căreia au fost examinate în principal problemele economice urgente cu care este confruntat Pakistanul, a avut loc la Islamabad. De asemenea, ministrul de externe, Sahabzada Yakub Khan, a prezentat o expunere in legătură cu liniile directoare ale activității viitoare pe plan internațional.

UN GRUP DE INSPECTORI SO
VIETICI au sosit la baza militară a armatei S.U.A. >din orașul Pue blo (statul Colorado), unde vor a- sista la operațiunile de distrugere a motoarelor rachetelor „Pershing11, in conformitate cu prevederile tratatului sovieto-american cu privire la lichidarea rachetelor nucleare cu rază medie și mai scurtă de acțiune. .»
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LIGA ORAȘELOR AMERICANE.La Boston s-a deschis cel de-al , 65-lea Congres anual al Ligii orașelor din Statele Unite, la care iau parte aproximativ 5 000 de delegați, reprezentînd aproape 1 300 de municipalități din S.tf.A. Pe agenda lucrărilor figurează elaborarea u- nui plan de acțiune menit să ducă la îmbunătățirea sistemului de în- , vățămînt — confruntat cu serioase dificultăți — intensificarea luptei• împotriva traficului și consumului i de narcotice, ameliorarea situației ] în domeniul construcțiilor de cuințe. lo-
EXPLOZIE. Agenția M.T.I. formează că la mina Lencseked produs o explozie. în momentul tastrofei în subteran se aflau persoane. Și-au pierdut viațamineri, alți 28 fiind răniți, dintre care 19 au fost spitalizați. Nu se cunosc cauzele exploziei, precizează M.T.I.

ins'a ca-16711
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