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La I.M.G. București

în concepția secretaruluineral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare are ca premisă fundamentală punerea deplină in valoare și folosirea completă și intensivă a întregului fond funciar, concomitent cu realizarea unor ample lucrări agropedoarpelio- rative in scopul creșterii puternice a potențialului productiv al tuturor categoriilor de pămint din țara noastră. Aceste cerințe, ce implică o mare răspundere pentru toți deținătorii de terenuri agricole, au fost subliniate din nou de secretarul general al partidului in Expunerea rostită la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești. „Trebuie să pornim de la faptul — se accentuează in Expunere — că pămintul este un bun al întregului popor, principalul mijloc de producție in agricultură, care trebuie să asigure hrana întregii națiuni. De aceea, este necesară o bună gospodărire a solului, astfel ca fiecare metru pătrat de pămint din suprafața arabilă și agricolă să fie cultivat în mod corespunzător".Pentru ca potențialul de producție al solului să poată fi utilizat cit mai eficient, in concordanță cu cerințele imediate și de perspectivă, întregul ansamblu de probleme privind ameliorarea și valorificarea superioară a acestei resurse, limitate ca întindere și de neînlocuit, necesită o a- bordare complexă, sistematică, . în strînsă concordanță cu nivelul producțiilor planificate și aportul factorilor de producție naturali și antropic!, care să asigure menținerea și creșterea capacității sgle productive și a calității mediului înconjurător; Corespunzător înfăptuirii a- cestui deziderat, din inițiativa și sub directa îndrumare a secretarului general al partidului, în anul 1983 a fost elaborat Programul național de1 îmbunătățiri funciare pentru obținerea de producții mari, sigure șl stabile. Ca parte integrantă a acestui program, subordonat direct realizării obiectivelor stabilite, se înscrie și Programul cu privire la organizarea teritoriului, introducerea asolamentelor și creșterea fertilității solurilor în perioada 1986—1990.Ambele programe, ce se întrepătrund in mod organic, stabilesc intr-o concepție unitară, de largă

perspectivă, întregul complex de măsuri tehnice și organizatorice ce trebuie întreprinse pentru a spori potențialul de producție al pămîn- tului, in ultimă instanță, pentru a asigura conservarea, protecția și a- meliorarea întregului fond funciar, obiective care in țara noastră au fost ridicate la rangul de politică de stat. Din Expunerea secretarului general al partidului rezultă cu claritate importanta deosebită ce o prezintă realizarea întocmai a prevederilor din aceste programe, folosirea rațională a fondului funciar, apărarea și păstrarea mediului inconjură-

tului, pentru a se crea condițiile practicării unei agriculturi moderne, de tip intensiv și de înalt randament.Nu ne propunem un bilanț al rezultatelor dobindite. Pornind de la adevărul că efectul maxim al acestor lucrări se poate obține numai prin executarea lor in complex și in volumul prevăzut pentru fiecare etapă, vom stărui asupra unor elemente ce trebuie să se afle mai mult în atenția organelor și organizațiilor de partid de la sate, a organelor agricole de specialitate și a conducerilor unităților agricole, fi-

SI AMELIORAREA FONDULUI FUNCIAR
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tor reprezentind suportul înfăptuirii cerințelor noii revoluții agrare, care constituie obiectivul strategic al dezvoltării agriculturii.Privit prin această prismă, anul 1988 reprezintă o etapă hotărîtoare în materializarea acestor programe. Concluzia este impusă de amploarea obiectivelor stabilite : realizarea de amenajări noi de irigații pe 650 000 hectare, de desecări pe 400 000 hectare și de combatere a eroziunii solului pe 243 000 hectare, cit și lucrări de completare și modernizare a sistemelor vechi de irigații pe 60 700 hectare, a celor de desecare pe 157 800 hectare și executarea de drenaje pe 33 400 hectare. Pentru realizarea acestor capacități noi, din fondurile statului a fost alocat, prin plan, un volum de investiții de a- proape 10 miliarde lei. Pe lîngă lucrările propriu-zise de îmbunătățiri funciare, dar strîns legate de acestea, sint de adăugat lucrările de organizare a teritoriului, de introducere a asolamentelor, de aplicare a măsurilor agropedoameliorative, care în acest efectua acestea toare apune pentru a sporj rodnicia pămîn-
an au fost prevăzute a se pe suprafețe mari. Toate dau o imagine edifica- efortului amplu ce se de

ind de datoria lor de a lua măsurile ce se impun pentru realizarea întocmai a sarcinilor ce le revin din cele două programe.Cum se accentuează în Expunerea secretarului general al partidului, in etapa actuală, o problemă principială o constituie buna organizare a activității fermelor de producție, dimensionarea lor corespunzătoare, pe baza normelor stabilite, de rezolvarea optimă a acestei probleme depinzind crearea condițiilor pentru trecerea la o agricultură intensivă în toate privință, in mod 1989, să domeniile, în această programul prevede ca, eșalonat, pînă in anui se realizeze organizarea teritoriului și introducerea asolamentelor în toate unitățile agricole socialiste. în această acțiune vor fi cuprinse 4 462 unități agricole ce dispun de peste 13 000 de ferme de producție pentru culturile de cimp și legumicole. Dimensionarea optimă a fermelor, care reprezintă nucleul principal de producție în unitățile agricole, are ca obiectiv stabilirea de sole și parcele de mărimi corespunzătoare, care dau posibilitatea aplicării atît a măsurilor agropedoameliorative pentru omogenizarea fertilității parcelelor, cit și aplicării în mod

unitar a tehnologiilor de cultură pe întreaga parcelă. Or, realizările de pînă în prezent, nu numai că pun în evidență o anume întîrziere în materializarea acestei acțiuni, ci, mai mult, reliefează tendința nejustificată din unele județe de a se exagera în dimensionarea fermelor, cu toate consecințele ce decurg din aceasta asupra desfășurării noFmale a procesului de producție. Sint care trebuie să îndemne la hotărite, astfel incit, prin organizarea teritoriului și introducerea asolamentelor, să se asigure cadrul teritorial optim, care să permită folosirea rațională a fondului funciar, desfășurarea corectă, in conformitate cu tehnologiile stabilite, a proceselor de producție, amplasarea mai bună a culturilor in asblamemte științifice și, în final, creșterea producțiilor, și. prin aceasta, firește, întărirea economică a unităților agricole.Pentru reușita deplină a acestei acțiuni, este portantă să teritorială a Altfel spus, și asolamentele o dată efectuate, trebuie să aibă un caracter definitiv, cel puțin pentru un ciclu de rotație a culturilor. în acest sens sînt de menționat ca cerințe exprese : definitivarea zonării și microzonării cu’- turilor de cimp pe baza cărora să se întocmească tipurile de asolamente corespunzător condițiilor specifice din fiecare fermă ; proiectarea și executarea lucrărilor de irigații, desecări, combaterea eroziunii solului și aplicarea măsurilor agropedoameliorative pentru fiecare fermă și, ca un aspect major, necesitatea ca organele centrale agricole și de sinteză să asigure stabilttatea structurii culturilor pe județe, iar în cadrul lor — organele agricole — pe unități, cel puțin pe durata unui ciclu de .aplicare a asolamentelor proiectate.Modul de realizare , a unora din sarcinile stabilite prin programul de îmbunătățiri funciare pune în evidență o anumită stare de lucruri necorespunzătoare. Avem in vedere în primul rlnd extinderea desecărilor pe terenurile afectate de exces

CALITATE Șl COMPETITIVITATELa întreprinderea de mașini grele din Capitală — unitate fruntașă in întrecerea socialistă pe ramură — se execută echipamente, instalații și Utilaje sie înaltă complexitate tehnică, competitive, destinate unor programe prioritare ale economiei, și în mod special energeticii. în prezent, colectivul de aici, ținind seama de exigențele formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara C.C. al P.C.R., a organismelor democrației mun- citorești-revoluționare, acționează cu hotârire pentru realizarea exemplară a planului pe trimestrul IV și pregătirea temeinică a producției anului viitor. Practic, activitatea se desfășoară continuu. bine organizat în toate fabricile, începind de la sectoarele calde, conti- nuind cu secțiile prelucrătoare și termi- nind cu montajul. Este prima garanție că echipamentele pentru centrala nuclea- ro-electrică de la Cernavodă vor fi realizate conform graficelor. Cit de intensă este activitatea desfășurată în aceste zile ne-am convins în secția turbo- agregate. Fiecare amănunt tehnic este riguros respectat. Fiecare cotă este atent verificată. Totul se execută la precizie de microni. „Este firesc ca peste tot, la fiecare loc de muncă, să acordăm atenție sporită calității- — ne spune inginerul Gheorghe Dinu, șef secție schimb. Fiecare piesă înmagazinează in ea munca de citeva luni a sute de muncitori. Utilajele pe care le executăm sînt de mare complexitate și ne străduim, să a- jungâ la beneficiari în perfectă stare".Și încă un fapt. Zilnic, pe poarta întreprinderii iese cel puțin un produs. Cu mențiunea că fiecare este de nivel tehnic mondial. Iar aceasta spune totul despre forța și capacitatea tehnică a acestui colectiv. Un colectiv care termină „în forță" un an de producție și care este hotărît ca din primele zile ale a- nului 1989 să demonstreze prin noi fapte de muncă prestigiul ciștigat în țară și ceste hotare. (Gh. Ioniță).în fotografie : un nou produs de înaltă tehnicitate si complexitate, care se finalizează in aceste zile. Foto : S. Cristian
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de cea mai mare im- se as’gure stabilitatea fermelor de producție, organizarea teritoriului

Aurel PAPADIUC
(Continuare in pag. a V-a)

Cum poate spori aportul informaticii
la modernizarea producției?

Dezbatere cu specialiști din cercetare, producție și învățămînt (II)Introducerea pe scară largă a informaticii și tehnicii de calcul in toate domeniile vieții economice și sociale reprezintă o preocupare constantă, perseverentă a conducerii partidului. In această privință, în Expunerea la recenta ședință comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că electronica, automatizarea trebuie folosite ca un mijloc pentru mai buna organizare a producției și a muncii, pentru a ușura- munca oamenilor, nu pentru a-i elimina din activitatea productivă și a-i impinge la marginea societății, lipsindu-i de dreptul suprem la muncă, așa cum se întîmplă în capitalism.Este ideea esențială argumentată în prima parte a dezbaterii, /organizată de redacție cu prilejul unui schimb de experiență desfășurat la Botoșani, la care au participat specialiști din producție, cercetare, proiectare șt invățămint (vezi „Seînteia" din 8 decembrie a.c.). Continuăm prezentarea concluziilor care s-au desprins din acest dialog, oprindu-ne asupra unor aspecte de ordin tehnic, organizatoric și normativ ale extinderii aplicării informaticii și tehnicii de calcul.Redacția : S-a desprins pină acum 
că esențială pentru introducerea am
plă a informaticii și tehnicii de 
calcul este depășirea unui prag psi
hologic prin captarea interesului atît 
a factorilor de execuție, dar mai ales 
a celor de conducere față de aseme
nea mijloace moderne de potențare a 
inteligenței umane. Important este 
că, in cele din urmă, asemenea pro
bleme se rezolvă și, iată, in tot mai 
multe locuri, tehnica de calcul este 
prezentă, iar produsele informatice 
sint tot mai mult utilizate in scopul 
sporirii eficienței activității umane. 
Cum este insă folosit acest potențial 
al tehnicii de calcul și informaticii 1Gavril Gavrilescu din Centrala Industrială de electronică și tehnică de calcul : în ultimii ani, corespunzător sarcinilor trasate de conducerea partidului, mijloacele tehnicii de calcul sint dirijate tot mai mult pentru înfăptuirea unor programe prioritare ale economiei. De asemenea, ele sint utilizate pentru conducerea principalelor activități din ramurile de bază ale e- cortomiei, precum și in conducerea proceselor tehnologice, îndeosebi in energetică, chimie și petrochimie, prelucrarea aluminiului, .industria cimentului și a mecanicii tine, industria celulozei și a hîrtiei, industria confecțiilor. Tot mai pătrunde tehnica de calcul în vitatea de cercetare științifică, iertare tehnică și tehnologică, cum și in activități legate de gestiu- nej resurselor materiale, respectarea clauzelor contractuale, in domeniul financiar-bancar. Cum se poate observa, paleta utilizărilor este destul de largă...Gabriel Neagu, șef de laborator la Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru tehnică de calcul și informatică : Important este să folosim inteligent mașinile inteligente. Din păcate Insă, deși există multe aplicații ale

• Să folosim inteligent 
mașinile inteligente I ® Ex
periențe importante, din 
păcate prea puțin cunos- 

© Cine întreține 
dialogul între informati- 
cieni și 
economie ? ® Cum se asi
gură coordonarea dotării 
cu tehnică de calcul și a 
elaborării produselor-pro- 
gram ?
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mult acti- pro- pre-

Informaticii șl tehnicii de calcul, realitatea este că sintem încă departe de a afirma că ele au pătruns acolo unde este necesar și mai ales că se utilizează cu eficiență maximă în toate aplicațiile. Din acest punct de vedere, cred că se cuvine să reținem că în țara noastră există unele experiențe „de virf", care ar trebui mai bine cunoscute și generalizate.Red. : Vă rugăm să vi referiți, 
succint, la citeva dintre aceste ex
periențe.Gabriel Neagu: M-aș opri. In principal, la cele care demonstrează rolul important jucat de Informatică și tehnica de calcul în modernizarea producției. Astfel, pot fi menționate sistemele pentru conducerea in timp real a producției la nivelul secției sau formației de lucru, realizate de institutul nostru în colaborare cu specialiști din unitățile beneficiare. între acestea sint de a- mintit sistemul informatic pentru

conducerea operativă a producției și controlul in timp real al calității la secția montaj final televizoare — la Întreprinderea „Electronica" București, sistemul pentru conducerea operativă a producției la secția de țevi inox — la Întreprinderea de țevi „Republica", sistemul pentru a- sistarea postului de maistru la formația ștanțe-tole la „Electrotimiș" Timișoara, cel pentru asistarea postului de maistru în conducerea magaziilor pe verticală la „Electroapa- rataj" București, sistemul informatic pentru conducerea producției la întreprinderea de pompe din Capitală. Și în domeniul sistemelor de rare și control al calității realizări importante, cum ar temui de control nedistructiv libații la tabla utilizată pentru țevi sudate la Combinatul siderurgic Galați, sistemul de analiză și evaluare a calității produselor de ra- diocomunicații. la întreprinderea de electronică industrială, precum și sistemul de conducere operativă a calității producției la întreprinderea de conductori electrici Zalău. Pe măsură ce beneficiarii se conving de utilitatea unor asemenea aplicații, solicită extinderea lor. Bunăoară, la' întreprinderea „Electronica" sint în curs de realizare sisteme de asistare operativă a deciziilor de conducere a producției și de a- sigurare a calității pentru alte două secții de montaj, în care sint re- utilizate și . perfecționate elementele conceptuale și soluțiile tehnice implementate în cadrul sistemului deja finalizat. La „Republică", pe baza experienței sistemului aflat în exploatare, s-a trecut la realizarea sistemului de conducere a producției și la secția de țevi pentru energetica nutleară. Și exemplele de acest tip ar putea continua.Red. : Cum ar putea fi potențat 
acest proces de „migrare" a 
rienței pozitive in ■ utilizarea 
maticii. și tehnicii de calcul 
dernizarea producției ?Gabriel Neagu : Consider ceasta s-ar putea realiza prin treținerea unui dialog permanent cu beneficiarii din economie, prin care, pe de o parte, să se prezinte realizările semnificative din domeniu și, pe de altă parte, să se cunoască cerințele și prioritățile unităților productive. în acest sens, este important să se asigure intensificarea propagandei tehnico-științifice.Mircea Tutelcă, instructor la
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Comeliu CARLAN
Eugen HRUSCA

(Continuare in pag. a HI-a)

Orașul meu, orașul nostruUn om al cifrelor, statistician de meserie, tovarășul este, foarte zia, ca nit in zero. Era un oraș prăpădit, un tîrg, cum îl și numeau locuitorii lui de atunci. Industria lui. ca să numim așa cele citeva ateliere meșteșugărești — cismă- rie, caretărie, tinichigerie, cărămidărie, moara și presa de ulei și ce mai era pe atunci — realiza cam 135 milioane lei anual. Comparați — dacă e de comparat — cu producția industrială de azi, care se ridică la 8 miliarde lei".Deci, cîți ani au trecut de atunci, din 1968 ? Exact 20 ! Nu e prea mult. E chiar foarte puțin în cronica unei așezări care azi își ridică zidiri impunătoare, moderne, aici, in plin Bărăgan. Cărui fapt se datorește acest salt ? „Din 1968 a început construirea celor două puter-

Grigore Gheorghe în mărturisirea lui, categoric : „Slobo- oraș modern, a por- 1968 de la cota
nice platforme industriale menite să prelucreze materiile prime oferite de marea cimpie — ne explica inginerul Gheorghe Anas- tasoaie, director comercial al combinatului chimic, unul dintre vicepreședinții Consiliului popular muni-

levardul Chimiei. In același tjmp urcam și pe schelele construcției marelui combinat chimic. Construiam fabrica de amoniac. pe platforma industrială, dar ne regăseam, în timpul liber, pe schelele orașului, alături de
un capăt la altul. Am luat bulevardele la rind. admi- rind noile construcții care le flanchează — impunătoare, (așa mai'alte grija de i geometrică

Slobozia în gîndul și fapta 
locuitorilor ei

cipal. Dacă orașul s-a cut a doua oară, acest se datorește industriei derne create aici, in locul Bărăganului, la Ialomiței".Deci, interlocutorul tru exprimă într-o formă aceeași părere categorică, asemenea statis- ticianului, adăugind : „A- tunci la început, visam pe schele să construim un oraș frumos, cu mari bulevarde — unul dintre ele, gin- deam noi cu orgoliul profesional, ii vom numi bu-

năs- fapt mo- mij- apanos- altă
constructori. învățam să devenim nu numai viitori locatari în locuințe moderne, dar și gospodari ai unui oraș demn de epoca noastră. Azi, mie mi se pare că orașul arată mai frumos ca in nostru. Purtați-vă pe bulevardele lui — cel al Chimiei, căci croit așa cum noi '— și vă vinge".Am urmat vorbitorului străbătut

l-am veți
mult visul pașii și pe l-am vrut con-sfatul nostru. Slobozia con- am de la

Slobozia acestui timp, mîr.dră de modernele ei ctitorii

concepute parcă ni se pare nouă), cu1 inspirat gust ca în părți ale țării, cu i vădită a arhitecților a sparge monotonia _ ’ ' ” a simplelorcuburi de beton și sticlă. Blocurile au fost în așa fel modelate incit jocul volumelor pe verticală, dovedind fantezie, originalitate. se sfirșește armonios, la cota finală superioară, cu linia acoperișurilor in șarpantă. Orașul ți se înfățișează astfel prietenos, te atrage, te imbie să deschizi ușile blocurilor, să urci scările, să-i privești bulevardele și construcțiile de la înălțime, descoperind un peisaj urbanistic capabil să se detașeze de uniformitatea edilitară întîlnită, uneori cam prea des, prin alte părți. îi mărturisim toate aceste impresii lui Petru Miron, șef al unei brigăzi a Antreprizei județene de construcții-montaj, șl ne dăm seama imediat că am ciștigat' un interlocutor dispus să discute cu noi mai pe larg, în ciuda faptului că era presat de timp : „Sintem aglomerați — ne spune — orașul se extinde, se ridică noi construcții. Formația noastră are acum în lucru șapte scări la diferite blocuri. Știți, sintem o brigadă specializată în lucrări de finețe — lucrăm în marmură, în gresie, in travertin. Deci, finisaje de acest gen care cer atenție, gust, fantezie, pricepere. Cind am fost detașat aici, prin 1974, orașul era în plină construcție. Am venit doar pentru 6 luni și, iată, am rămas definitiv. Am rămas aici pentru că nu ți se întîmplă des să ai șan-
Dionisie ȘINCAN 
Mihai VI$O1U

(Continuare în pag.aV-a)^

OMENIA, AȘA CUM TREBUIE
TREBUIES/ CUM NU

In drumurile noastre reportericești am cunoscut, in numeroase colective de mun
că — in uzine, pe șantiere, in unitățile agriculturii noastre socialiste, in laboratoare — 
oameni cu totul dăruiți activității lor. gindihdu-și viața — și ador și a colectivului lor 
— in termenii inalți ai înfăptuirii idealului de progres și libertate al partidului. Nu folo
seau vorbe mari, explicindu-și atitudinile de grijă față de averea obștească pentru a 
cărei bună gospodărire, înflorire și apărare ii recomandau faptele lor, răspunderile ma
jore asumate și duse la îndeplinire cu spirit revoluționar. Pentru ei înfăptuirea inte
resului general constituie datorie de lu sine înțeleasă, cunoscind că numai astfel și 
interesul lor personal capătă relief, personalitatea lor se împlinește armonios, multila
teral. Sint mulți acești oameni, iradiază în juru-le, prin faptele lor, prin exemplul 
lor, acel flux de sănătate morală propriu omului nou pe care-l făurim în societatea 
socialistă și comunistă. Dar, din păcate, uneori realitatea ne mai oferă și contrariul. 
Intîlnim, ingenios substituite, ascunse de privirea imediată, atitudinile, acelora care își 
fac din împlinirea, interesului personal — steag. Nu-l flutură in văzul lumii, dar îl 
descoperi cunoscindu-le și analizindu-le acestor inși faptele de fiecare zi, atitudinile in 
momentele critice cind, in loc să înfățișeze un om dăruit muncii de interes general, 
bat pasul pe. loc sau chiar și-l trag inapoi, păgubind societatea, frînind; perpetuind 
inerții, acționind chiar necinstit. Astfel de caractere am încercat, in materialul de față, 
să le punem sub lupa analizei, fixindu-le conturul, descoperindu-le pocivitdtea, ple- 
dind pentru eradicarea lor.Eram lntr-o întreprindere din Timișoara. Cel cu care discutam mă contrariat. Refuza teleagă că nu pot acord cu' soluția pe după propria-i mărturisire — o practica de cind fusese numit șef de atelier. Anume 7 Cind cineva din sub- ordinea lui rebutează o piesă, el, șeful, face în așa fel incit respectivului să nu i se impute nici măcar un singur ' ban. De ce ? întrebasem, iar răspunsul,

prives să în- ft de care —
spre surprinderea mea. se dorea „și principial, și umanist" deoarece „mai bine-1 lovesc cu gura, decit să-i iau omului bucătura". Iată ■ un șir de cuvinte capabile să evidențieze nu una. ci mai multe mentalități, des-. pre care cu greu poți să afirmi c-ar fi mai puțin pernicioase. Nu un simptom. ci un adevărat sindrom al imoralității trădează o' astfel de expresie, iar aplicarea ei in viața de fiecare zi ar implica un

■’ O,risc de-a dreptul malefic. De ce ?p dată pentru că este imoral să afirmi principii atît timp cit nu le practici. Apoi și pentru că umanismul nostru socialist se probează în primul rînd prin aplicarea întocmai, nicidecum prin ignorarea legilor în vigoare. Și încă, iar asupra acestui aspect vom stărui mai jos : pentru că unii, dintr-un motiv sau altul, au’ ajuns să creadă că averea obșteas-

ÎNȚELEASĂcă. nefiind firește nominalizată pe fiecare individ in parte, înseamnă că poate fi tratată oricum, uneori chiar ca un sac fără fund, împărțită oricum și oti- ■cînd. că indiferent de . aportul propriu în uriașul travaliu colectiv — deci indiferent de cantitatea, calitatea și responsabilitatea socială a muncii fiecăruia — răsplata Se la toți deopotrivă, fraternă și eternă tate. Iar dacă mai drăznesti să-i întrebi cei care gîndesc așa ce bază" își ridică retribuțiile și „de unde ?“ riști să te trezești față-n-față cu răspunsul pe care afa- nisitul de conu Leonida îl oferea consoartei sale. Efi- mița : „Treaba stațului. domnule, el ce grije are ? pentru ce-1 avem pe el ? e datoria lui să-ngrijească să aibă oamenii lefurile la ■vreme..."Sigur că lumea eroilor lui Caragiale a dispărut de mult, dar mentalitatea „că statul are", că „statul trebuie să..." mai poate fi in- tilnită pe ici. pe colea. Șeful de atelier din între-

cuvine intr-o egali- și in- pe „pe

prinderea timișoreană credea la fel : „întreprinderea e a statului, care are de unde să acopere paguba"... Iar vocea timbrată deopotrivă de autoritate și de vanitate a adăugat: „Omul a venit la mine și m-a rugat să-l iert. A insistat să-l (iert și l-am iertat".Era evident faptul că interlocutorul meu confundă ordinea ierarhică firească. Impusă de organigramă, cu subordonarea față de pro- pria-i persoană. (Hipertrofiată. confuzia de mai sus naște monștri gen: „îți trimit din Iar să respectivul șef ar fi
eu un om de-al meu, secția mea etc., etc."), în altă ordine, nu poți nu te întrebi : dacă - '1 fostpatronul, deci proprietarul* unic al atelierului, i-ar fi convenit ' oare să suporte paguba produsă de un rebut chiar de mică valoare? Mai mult ca sigur că nu. Ceea ce, am văzut, nu-1 împiedică s-o facă pe darnicul. pe amabilul, pe ge-

Mircea BIJ1VEA

(Continuare in pag. a Il-a)
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Ideile si orientările din Expunerea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
hotărîrile marelui forum al democrației socialiste-BXEmplaraplicaiE in practica

Pregătirea și perfecționarea profesională 
-factori esențiali ai progresului multilateral

UN SCHIMB DE EXPERIENȚĂ PROPUNE 
ALTE... SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ

Transpunerea în viață a obiectivelor etapei actuale de dezvoltare a societății noastre, așa cum rezultă ele din Expunerea la marele forum democratic din luna noiembrie, a programului făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, ridicarea continuă a gradului de civilizație și modernitate sînt dependente în cea mai mare măsură de pregătirea profesională, științifică și politică a oamenilor muncii. Aceasta se prezintă, pe bună dreptate, ca Una dintre componentele de bază ale strategiei dezvoltării socialiste a țârii, de care depinde valorificarea la cote tot mal înalte de eficiență economică a potențialului material, tehnico-pro- ductiv și uman de care dispune țara noastră. „Trebuie să acționăm cu toată hotărirea, a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu în recenta Expunere, pentru înfăptuirea programelor de perfecționare a învățământului, de ridicare a nivelului tehnic și profesional al cadrelor, al oamenilor muncii din toate domeniile. Nu trebuie să uităm nici un moment că realizarea tuturor obiectivelor este posibilă numai cu oameni cu o înaltă pregătire profesională și tehnică, capabili să soluționeze cele mai complexe probleme și să asigure înaintarea fermă a patriei noastre spre cele mai inalte culmi de progres și civilizație".Pregătirea profesională este, în a- celași timp, o premisă și o condiție a producției moderne, a oricărei activități care se desfășoară în societatea de azi. Ea este privită ca o unitate dintre două procese interco- relate : educația și formarea profesională. Primul proces se prefigurează ca un program educațional care urmărește pregătirea oamenilor pentru adaptarea lor la un anumit gen de muncă, pentru familiarizarea lor cu aceasta, pentru descoperirea de aptitudini și modelarea acestora corespunzător cerințelor profesiei ; al doilea proces asigură, în mod e- fectiv, pregătirea fiecărei persoane pentru meseria sau profesia aleasă, setul de cunoștințe științifice de bază, tehnici genefale și de specialitate necesare, precum și deprinderile de muncă specifice.Cele două procese se întrepătrund, ele reflectă, așa cum sînt concepute în țara noastră, concepția novatoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind pregătirea forței de muncă, rolul învățării, al sistemului forma- tiv-educativ al societății, al muncii ca factor de bază al educației și instrucțiunii. în conformitate cu acest principiu, tinerii, în procesul
ACTIVIȘTII OBȘTEȘTI - 

adevarați receptori ai opiniei cetățenilorLa Rîmnlcu Sărat cifra 33 revine aproape obsesiv în orice discuție purtată cu edilii orașului : 33 decircumscripții electorale, 33 de deputați, 33 de împuterniciți ai consiliului popular... Trimestrial, în oraș se țin 33 de adunări cetățenești pe circumscripții și încă 6 adunări pe cartiere. Activiștii consiliului popular sint tot timpul printre cetățeni. De altfel, dacă întrebi un rîmnicean cine este primarul, nu stă prea mult pe ginduri și... numește trei : primarul propriu-zls, deputatul și împuternicitul consiliului popular. Pentru că de cele mai multe ori cu toți trei stă de vorbă cînd are o problemă, cu ei se sfătuiește, lor le cere ajutorul și tot ei, cei trei „primari", sînt cei care îl solicită cînd urbea are nevoie. De multe ori „nevoia" începe chiar din fața propriei curți, din fața blocului sau din curtea școlii unde ii învață copiii. Rîmniceanul nu stă pe ginduri și nu are obiceiul de a se lăsa rugat prea mult ; își suflecă minecile și se apucă de treabă. El știe că viața-1 muncă și orașul este al lui tot așa cum el este al orașului. Iar titlul de cetățean al orașului și-l onorează cu ceea ce face pentru dezvoltarea șt înfrumusețarea orașului. Și mai știe că dacă nu-și dovedește vrednicia, atunci vecinii au să-l numească... „nesărat".Dacă au probleme ? Sigur. Multe vin din vitregia pămîntului, altele din cea a timpului care le-o’ ia mereu Înainte. De la pămînt, de exemplu, li se trage lipsa de apă. Cei care locuiau pe la ultimele etaje ale blocurilor din oraș se plîngeau pină de curînd la fiecare adunare cetățenească de lipsa apei. „Primarii" au ținut sfat ca pe timpurile bătrinilor, „la fața locului". Au chemat in ajutor și întreprinderile din oraș și, in cele din urmă, problema s-a rezolvat. S-au făcut noi foraje, a sporit debitul și oamenii au început să aibă apă. Încă nu e cită ar trebui să fie, dar, oricum, a inceput să curgă pe conducte. Și mai sint încă multe probleme. Cum sint cele . moștenite din trecut, de pildă. Rîmnicul se află așezat între două orașe mai m.ari, municipii, Buzăul și Focșaniul. Către amîndouă trage cu coada o- chiului și pe amîndouă ar vrea să le întreacă. Așezat în cumpăna a- ceasta, Rimnicu Sărat a fost multă vreme un tîrgușor uitat de lume. Astăzi, orgoliul rimnicenllor trăiește» clipa unei noi deveniri. Orașul cel nou a inceput deja să prindă contur, dinspre centru.tn adunările cetățenești s-a h'otărît ca orașul modem să înceapă cu „Strada Mare" (locul lor „de inimă"). Configurația noii civilizații socialiste radiază cu putere către marginile orașului și, o dată cu ea, nerăbdarea rlmnlcenilor tinde să devină la rindu-i proverbială. La audiențe, președintelui consiliului popular ai orașului, Gheorghe Cristian, primarul cel „adevărat", mai bine de jumătate dintre cetățeni îi solicită un apartament „neapărat în centru". Ca

al societății noastrepregătirii lor, participă nu numai la activitatea de producție, ci și la cea de cercetare, de creație teh- nico-științifică și culturală, la realizarea obiectivelor dezvoltării eco- nomico-sociale a țării. Prin această participare se realizează, în conformitate cu sarcinile trasate de Congresul al XJII-lea și de Conferința Națională din decembrie 1937 ale partidului, orientarea tot mai puternică a întregului proces de pregătire profesională în strinsă legătură cu cerințele revoluției știin- țifico-tehnice, cu transformările care au loc continuu in producție. Astfel, pe lingă însușirea unui volum vast de cunoștințe, se asigură cunoașterea profundă și stăpînirea fenomenelor social-economice complexe, participarea eficientă la întregul proces de edificare a societății noastre.Pregătirea forțet de muncă, în concepția secretarului general al partidului, este un proces complex, revoluționar, care implică nu numai însușirea la cote înalte a profesiunii, ci șl însușirea concepției filozofice despre lume și viață a partidului nostru — materialismul dialectic șl istoric —, formarea unei conștiințe și atitudini cetățenești înaintate la toți oamenii muncii. Se asigură astfel o viziune globală asupra procesului de pregătire, o integrare organică a dimensiunii profesionale, științifice și politice a acestuia, condiții pentru crearea omului multidimensional, Înarmat cu un sistem coerent de cunoștințe culturale și științifice, tehnice și profesionale, politice și ideologice, cu tot ceea ce gîndireă universală șl cunoașterea umană au mâi înaintat, cu aptitudini de gîndire și studiu pe tot parcursul vieții, cu un sistem de deprinderi de studiu și muncă.Coordonata pregătirii în profil larg a oamenilor muncii s-a impus ca o caracteristică esențială a concepției și modelului românesc de pregătire a oamenilor muncii. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, țara și economia noastră au nevoie de specialiști multilateral pregătiți, în stare să abordeze cu curaj nu un sector îngust, ci domenii largi, în care cunoștințele se întrepătrund și nu pot fl privite în mod izolat. Numai așa învățămîn- tul și știința își vor putea îndeplini în cele mai bune condiții rolul pe care-1 au de jucat în societatea noastră. Această orientare a pregătirii cadrelor în profil larg are o deosebită însemnătate în procesul trecerii României intr-un nou stadiu de dezvoltare.O altă caracteristică a procesului 

să-i mulțumească, arhitecții ar trebui să proiecteze cițiva „zgirie-nori", dar, probabil, și atunci s-ar, mai găsi cite un rîmnicean ale cărui ferestre să nu dea în „Strada Mare". Și iar s-ar duce omul in audiență.Gheorghe Cristian este un» om tinăr. încearcă să rezolve problemele tuturor. Dacă oamenii sint mulțumiți, atunci înseamnă că și primarul își îndeplinește menirea. Socoteală simplă, de rîmnicean. Doar viața e uneori mal complicată. Mihail Panaete a venit în audiență împreună cu mama sa. E tînăr, are o meserie frumoasă, zootehnist-me- canizator, dar' n-are serviciu. Dă la ultimul a plecat pentru că ar vrea să lucreze in industrie („opt ore pe zi, muncă mai ușoară, retribuție la zi fixă"). Gheorghe Cristian se face foc. Se ridică in picioare, îl ia la rost pe
Inițiative 

la Consiliul popular 
Rimnicu Sărat

tinăr, o mustră pe mamă, se ia la rost pe sine însuși, vorbește la o- ficiul forțelor de muncă, se consultă cu toți cei de față, vorbește din nou la oficiul forțelor de muncă și găsește, în sfirșit, serviciu pentru Mihail. Bineînțeles, în agricultură. In lista de audiențe se mal bifează un caz rezolvat. Ce simplu pare totul ! „Ați văzut doar — îmi spune —, primăria nu trebuie să repare numai străzile sau băncile rupte de prin parcuri, cl, de multe ori, trebuie să repare chiar și greșelile de viață ale unor oameni. Pentru aceasta este nevoie să fii mereu în mijlocul oamenilor. Acolo unde ei muncesc sau pe străzile orașului, la ‘audiențe sau la adunările cu cetățenii, peste tot. Dacă oamenii nu te simt lingă ei, toată munca ta rămine doar pe hîrtie. Or, ca toate planurile și programele, ca toate năzuințele de mai bine ale oamenilor să prindă viață trebuie să fii alături de ei, să muncești împreună cu ei. Așa cum se știe, a- ceastă cerință expresă privind activitatea consiliilor populare a fost subliniată incă o dată cu pregnanță în strălucita Expunere a secretarului general al partidului ltf ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești. In spiritul acestei cerințe ne organizăm munca zilnică, in spiritul ei acționăm în toate împrejurările, în spiritul ei căutăm să perfecționăm permanent metodele șl formele legăturii cu masele, ale antrenării lor în rezolvarea problemelor. De altfel, propria experiență ne-a dovedit cit de insemnată este

de pregătire profesională a oamenilor muncii în țara noastră o constituie legarea strinsă a acestuia cu viața, cu nevoile dinamice ale practicii sociale. Nu pregătim oameni •în general, de dragul pregătirii, ci avind în vedere nevoile actuale și viitoare “ ale societății, satisfacerea cerințelor ' care vor apărea în dezvoltarea economiei, științei, culturii, în toate domeniile de activitate. In acest fel, pregătirea profesională a oamenilor muncii își realizează funcția de echilibru dintre nevoile de muncă ale societății și volumul, structura și nivelul de pregătire ale forței de muncă.Nu se poate vorbi astăzi de pregătirea forței de muncă fără a surprinde mutațiile pe care le aduce acestui proces revoluția științifică și tehnică contemporană. Cerințele modernizării permanente a forțelor de producție pe baza implementării celor mal înalte cuceriri ale revoluției științifice și tehnice dau noi dimensiuni formării profesionale și. în același timp, perfecționării forței de muncă. Asistăm astăzi la o accentuată intelectualizare a activităților umane, la diversificarea continuă a pregătirii și perfecționării forței de muncă, la reducerea treptată a decalajelor în nivelurile de pregătire profesională. In această perspectivă, se impune asimilarea în conștiința și personalitatea tinerilor, a tuturor oamenilor muncii a tot ceea ce este mai nou și mai valoros în cunoașterea științifică, în cultura și gindirea umanității.Revoluția științifico-tehnică aduce pe prim plan și aspectele prospective, viziunea anticipativă privind formarea cadrelor, pregătirea nu numai a specialistului de azi, dar și a viitorului specialist- de mîine, capabil să asimileze noul, să-și reîmprospăteze și să-și reînnoiască permanent cunoștințele. Astăzi, ritmul de îmbogățire și reînnoire a cunoștințelor este extrem de rapid, la fel și cel de perisabilitate a unor deprinderi de muncă. Drept urmare, abordarea conceptului de pregătire profesională în mod tradițional nu mai corespunde exigențelor și ritmului producției moderne, care reclamă modernizarea și restructurarea cunoștințelor și a deprinderilor muncii de cîteva ori în decursul unei vieți active. Aceasta presupune perfecționarea continuă a pregătirii profesionale prin gîndireă din vreme a reorientării, reciclării, reprofilării sau chiar a reprofesiona- lizării.Procesul de perfecționare se desfășoară nu numai evolutiv, prin continuarea sau adîncirea unor cunoștințe sau obiective deja cristalizate,

legătura permanentă cu cetățenii în rezolvarea tuturor planurilor noastre de dezvoltare economico-socială, de bună gospodărire a orașului".Gheorghe Cristian nu crede că spune lucruri mari. Adevărate, da. El știe că rimnicenii au o vorbă : „Să ții ușile deschise ca la primărie". E 6 vorbă plină de miez. „Le spun mereu colaboratorilor mei : lăsați ușile sufletului deschise ca să vină oamenii la voi. Dacă oamenii nu vin, nu vă lăsați, mergeți voi la oameni, stați de vorbă cu ei, vedeți ce probleme au, ascultați cum văd ei ridicarea orașului, întrebați peste ■ tot, stați de vorbă cu toți I" Și activiștii consiliului popular se duc. Nu degeaba le spun oamenii „primari". Unde nu e primarul se află deputatul. Unde nu e deputatul se găsește împuternicitul primăriei. Cînd nu se găsește nici unul dintre aceștia — dar asta e mai greu —, rîmniceanul se duce Ia primărie. Miine s-ar putea intilni cu primarul, dar miine e o altă zi. De ce să aștepte ? O- rașul întreg se grăbește, oamenii sînt grăbiți, nici o problemă nu poate aștepta. Adevărul este că multe dintre problemele orașului și-au găsit astfel rezolvarea. Sau cel puțin punctul de plecare in soluționarea lor.„Nu știu dacă este chiar o rezolvare, dar astfel s-a născut ideea unui panou unde să poată fi văzuți cei care murdăresc orașul — ne spune președintele consiliului popular. împreună cu cițiva cetățeni discutam despre starea curățeniei pe strada lor. «Ehe — a spus unul dintre ei —, dacă i-am fotografia noi pe cei care aruncă gunoiul pe stradă, ca să-i vadă tot orașul, să vedeți atunci ce curățenie ar fi...» Ideea mi s-a părut foarte bună și, la prima adunare cu cetățenii, am pus-o in discuție. Am primit aprobarea oamenilor, așa că acum panoul respectiv se află in lucru".Desigur, este doar un fapt, unul mărunt, dar el ilustrează cu prisosință importanța acordată opiniei oamenilor. „Ascultîndu-i pe oameni vezi orașul ca intr-o oglindă", ne spunea primarul Rîmnicului Sărat. De altfel, așa cum ne-am convins cu ochii noștri, programul de lucru al lucrătorilor, consiliului popular este întocmit lntr-o astfel de oglindă. Toate preocupările cetățenilor, problemele lor, sugestiile și propunerile făcute în adunări, pe stradă. In audiențe sau în scris, toate se regăsesc, intr-un fel sau altul, pe agendele de lucru ale activiștilor obștii. Lucrul acesta nu e de mirare. Așa cum spuneam, rîmniceanul îți poate numi oricînd cel puțin trei primari : primarul propriu-zis, deputatul și împuternicitul consiliului popular. Ba, dacă se străduiește puțin, și dacă mai este și un rîmnicean adevărat, îl poate numi și pe cel de-al patrulea : pe el însuși.
Ștefan C1OCH1NARU 
Stelfan CHIPER corespondentul „Scînteii" 

devenite tradiționale. Periodic este necesar a se asigura concordanța între cerințele noi ce apar la „locurile de muncă", în diferitele domenii ale activității umană și competența necesară cadrelor. Este necesar și obligatoriu ca fiecare om al muncii să urmeze periodic forme de perfecționare a pregătirii profesionale a- decvate. în această lumină, in conformitate cu prevederile Congresului al XIII-lea al P.C.R. și ale Conferinței Naționale din decembrie 1987, in cincinalul actual urmează a se realiza perfecționarea anuală a peste 3 000 000 de cadre din toate sectoarele de activitate.în cadrul procesului complex de pregătire și perfecționare a cadrelor, un fol principal în țara noastră îl deține sistemul de învățămint, cu diferitele sale trepte, profiluri și specializări. Pe baza orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost fundamentat un învățămint modern, ancorat puternic în realitățile social-economice și avind o largă deschidere spre viitor. Acesta se manifestă ca un factor principal Sie progres și civilizație, de educare socialistă, patriotică, de modelare spirituală a tinerel generații, contribuind, In același timp, la lărgirea continuă a orizontului profesional, tehnico-științific, politic și de cultură generală al tuturor oamenilor muncii.Un deziderat important al partidului îl constituie crearea unui învăță- mînt eficient, care să slujească progresului general al României socialiste. în această perspectivă se înscriu preocupările continue privind perfecționarea formelor și conținutului învățămîntului. Ele își au jzvorul în gîndireă novatoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul învăță- mîntului modem din țara noastră : „Este necesar să perfecționăm, in continuare, activitatea de învățămint, de formare a cadrelor eu înalte cunoștințe profesionale și tehnice, să acordăm mai multă atenție perfecționării și reciclării cunoștințelor muncitorilor, specialiștilor, inginerilor, tuturor oamenilor muncii. Tot ceea ce trebuie să realizăm presupune oameni cu o inaltă calificare, capabili nu numai să minuiască tehnica, dar și să o perfecționeze continuu, să aibă rolul hotărîtor în ridicarea calității și nivelului tehnic al producției, in dezvoltarea generală a patriei".Una din direcțiile în care se acționează în acest sens este predarea in școli a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporanei Un loc deosebit in ansamblul sarcinilor de progres în domeniul pregătirii forței de muncă îl ocupă integrarea învățămîntului cu producția și cercetarea științifică. Politica P.C.R. de adîncire a integrării invățămintului cu producția și cercetarea științifică presupune restructurări fundamentale in concepție și organizare. Personalul muncitor trebuie să aibă capacitatea practică de a îndeplini de lh început sarcinile pe care le ridică activitatea de producție, să aibă un rol activ în procesul muncii și în cadrul procesului de conducere. Pentru aceasta se acționează și în direcția pregătirii în profil larg a viitorilor specialiști, policalificarea vizînd nu numai însușirea mai multor meserii, dar și a unui volum mai mare de cunoștințe științifice, economice, de conducere ș.a.Pregătirea complexă și multilaterală a forței dqg muncă, ridicarea continuă a nivelului ei de pregătire profesională, științifică și politică conduc la valorificarea la cote înalte a competenței creative și de producție a tuturor oamenilor muncii, la creșterea contribuției lor la procesul de edificare a noii societăți.
Viorel I. CORNESCU

(Urmare din pag. I)

OMENIA, AȘA CUM TREBUIE Șl CUM NU TREBUIE ÎNȚELEASĂ

nerosul, pe mărinimosul in condițiile în care, în societatea . noastră socialistă — datorită triplei lor calități de proprietari, producători și beneficiari ai avuției naționale — oamenii se află plasați pe picior de egalitate socială.Ceea ce bineînțeles că Împiedică și raporturi de subordonare ierarhică, deci interdependentă nu numai pe orizontală, ci și pe verticală, dar exclude orice subordonare la persoană. Ne-am convins însă că „mila" ori „interesele*' unora funcționează pe principiul focului continuu, adică 24 de ore din 24 doar atît timp cît propriul „buzunar" rămîne in afara oricărei imputări pecuniare.însă nu numai „mila" unora sau „interesele" altora — intr-un sens sau altul — atentează la integritatea avutului obștesc. Nepăsarea poate avea și ea efecte la1 fel de nefaste. De pildă, nepăsarea cu care unii înțeleg să primească criticile aduse lor prin ziare. Așa cum s-a întîmplat cu articolul „Unii cu risipa. alții cu paguba" publicat în „Seinteia" nr. 14277/ 14 iulie a.c. Demonstram acolo cum, datorită unor interese înguste, departamentale — vezi făptui că

Rezultatele unui sondaj inițiat de Comitetul de partid din
sectorul 3 al Capitalei pe tema primirii în partid

Organizarea de- schimburi de experiență s-a statornicit ca o practică firească in activitatea multor organe și organizații de partid. Ceea ce este, indiscutabil, un lucru foarte bun. Mai puțină preocupare există în spațiul de timp rezervat unor asemenea modalități ale muncii de partid pentru cunoașterea cit mai obiectivă — și deci cît mai eficientă — a opiniilor și punctelor de vedere ale celor care iau parte la schimburile de experiență. Viața arată că ori de cite ori se apelează 4a sondarea cît mai reală a părerilor celor care beneficiază de schimburile de experiență se înregistrează, practic, un efect dublu. Pe de o parte, organizatorii au posibilitatea să evalueze cit mai exact valoarea schimbului de experiență, să extragă o- perativ învățămintele pe care acesta le supune atenției. Pe de altă parte, participanții la asemenea acțiuni manifestă față de ele, în aceste condiții, mai multă preocupare, atît din punctul de vedere al propriei pregătiri pentru schimbul de experiență, cit șl al valorificării cu mai multă încredere a învățămintelor desprinse.
Sînt necesare sondajele -r 

ca metodă de lucru — 
în activitatea organizațiilor 

de partid ?Aceste sumare considerații ne-au fost confirmate încă o dată de rezultatele unui sondaj inițiat de Comitetul de partid din cadrul sectorului 3 al Capitalfei în rîndul partici- panților la un apreciat schimb de experiență — despre care ziarul nostru a relatat la timpul potrivit — consacrat unei teme deosebit de importante : primirea în partid. Ce rost /ar mai avea sondajul — s-ar putea să întrebe cineva — atita vreme cît schimbul de experiență a oferit participanților posibilitatea de a-și exprima opiniile în cadrul a- cestuia ? Tovarășul Dumitru Badea, prjm-secretar al Comitetului de partid din sectorul 3, este cît se poate de explicit „Noi înțelegem că 
cerinfa formulată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 4a ședința comu
nă a Plenarei C.C. al P.C.R., a or
ganismelor democratice și organi
zațiilor de masă și obștești, cu pri
vire la creșterea și mat puternică 
a rolului conducător al partidului, 
trebuie să se materializeze in toa
te acțiunile pe care le întreprin
dem în activitatea noastră de zi 
cu zi. Este limpede pentru noi că 
această creștere se realizează in pri
mul rînd prin participarea directă a 
organizațiilor de partid la solutio
narea tuturor problemelor, prin eva
luarea permanentă atît a experienței 
pozitive acumulate, cit și a. lipsurilor 
ce apar intr-un moment sau altul în 
activitatea noastră. Evaluarea și prin 
sondaj a acțiunilor politico-organi- 
zatorice initiate, spre a cunoaște la 
timp care au ecou și care nu, 
angajează la o reflecție mai atentă 
asupra problemei puse in discuție, 
la o filtrare mai riguroasă a con
cluziilor ce se impun. Că așa este 
vă vor convinge și rezultatele son
dajului nostru".Să facem, așadar, cunoștință mal întîi cu întrebările sondajului.

1. Ce ați învățat de la schimbul 
de experiență ? Enumerați cîteva 
din problemele la care ați găsit răs
punsurile așteptate.

2. Ce probleme ați dori să fie mal 
bine clarificate intr-un viitor schimb 
de experiență pe această temă ?

3. Cum arată portretul-potențial 
al celor primiți in partid de organi
zația in care activați în acest ari?

nu se laminează tabla în grosimile solicitate de beneficiari și atunci sînt utilizate table supradimensionate — anual se consumă inutil sute de tone de metal numai pentru a acoperi casele I Să fie oare adevărat faptul că interesele unui combinat siderurgic pot avea prioritate asupra intereselor naționale. mult mai largi ?Sau nepăsarea cu care unii Se poartă cu ceea ce li se pune la dispoziție, la în- demîna și spre folosul lor — fie mașinile-unelte din- tr-o fabrică, fie un apartament dintr-un bloc, fie o casă de cultură, fie o sală de așteptare ori vagoanele unui tren, ori un autobuz ori un parc etc. Sin- tem, într-adevăr, o societate de oameni ai muncii, dar judecind prin prisma celor de mai sus se vede treaba că educația unora este încă departe de a putea fi numită satisfăcătoare. Fiecare face cite ceva, lucrează la ceva, a învățat să respecte exclusiv doar ceea ce a produs mîinile lui — respectul pentru efortul propriu e greu de Ignorat ori de uitat ! Dar sînt și dintre cei care se poartă precum vandalii cu produsele muncii altora, pentru că la crearea lor n-șu participat, n-au transpirat, hu știu ce și Cit S-a consumat, nici cît au costat toate. Astfel de risi

pitori n-au nici simțul măgurii, nici al echilibrului, nici al valorii. Ei nu reușesc incă să înțeleagă, n-au fost incă făcuți să priceapă că aici, la noi. averea obștească ii aparține în egală măsură Și lui, dar șt celorlalți.Și că inconștiența distructivă e o risipă a cărei principală cauză nu-i răutatea unuia sau altuia, nici vreo altă pornire tenebroasă, răzbunătoare, ci lipsa de educație. Carență ce poate și trebuie s-0 înlăture nu numai familia, ci și școlile de toate gradele, organizațiile de partid, de tineret, de femei, sindicatele, forurile democrației muncitorești-revoluționare. Pentru că nu risipesc numai cei care au ce să risipească, ci și alții. Motiv pentru care vorba înțeleptului se dovedește validă și peste secole : „Orice risipitor este un vrăjmaș al

societății ; orice om econom este un binefăcător public".La fel de „vrăjmaș" societății, avutului obștesc se dovedește a fi și banul, atunci cînd devine scop al existenței individuale. Socialismul a dat omului ce-i al omului și banului ce-i al banului. Orînduirea socialistă respectă banul numai in măsura in care a fost ciștigat cinstit, prin munca prestată și atît timp cit avuția individuală nu devine scop, al existenței. Altminteri banul e „vrăjmaș". De ce ? Pentru că-i fapt dovedit : înavu- țindu-1 cu bunuri, banul il secatuiește pe om de omenie, de înțelegere. Socialismul l-a dovedit omului că banul nu poate cumpăra chiar orice. Ceea ce nu înseamnă că unii nu se străduiesc să-l dobin- dească ilicit, să-1 fure.

Vom proceda, din lipsă de spațiu, la comprimarea răspunsurilor.
Multe probleme clarificate 
și multe teme pentru un 
nou schimb de experiențăIoan Nemeș, secretar adjunct cu probleme organizatorice al comitetului de partid de la întreprinderea de cabluri și materiale electroizo- lante. afirmă : „Schimbul de expe
riență a prilejuit reîmprospătarea și 
ierarhizarea tuturor problemelor 
importante care stau la baza activi
tății desfășurate de organizațiile de 
partid pentru creșterea numerică și 
calitativă a rândurilor partidului. In
tr-un viitor schimb de experiență 
aș dori să se clarifice mai concret 
— eventual prin discutarea citorva 
programe cu acest conținut — modul 
în care se acționează, ce modalități 
eficiente se folosesc pentru edu
carea noilor membri de partid".Ștefan Istrate, secretar, adjunct cu problemele organizatorice al comitetului de partid da la întreprinderea „Progresul" : „Primirea in partid 
este o activitate temeinic reglemen
tată prin Statutul partidului și In
strucțiunile C.C. al P.C.R. La prima 
vedere s-ar putea spune că in acest 
domeniu nu poate apărea nimic nou. 
Dar în expunerea secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea 
cu activul și cadrele de bază din 
domeniile activității organizatorice, 
ideologice și politico-educative s-au 
formulat cerințe not foarte impor
tante și in acest domeniu. Tocmai 
materializarea în viață a acestor ce
rințe noi, prin modalități și forme 
cu conținut adecvat, a fost pe larg 
discutată — cu foloase pentru toți 
participanții la schimbul de expe
riență la care am participat. Intre 
multe din problemele clarificate mai 
bine pentru activitatea practică, 
menționez pregătirea si desfășurarea 
adunării generale de primire in 
partid — în sensul asigurării carac
terului el solemn — și rezolvarea in 
spiritul instrucțiunilor a tuturor pro- 
blemelor legate de elaborarea docu
mentelor ei“.Mihail Ioniță, secretar adjunct CU probleme organizatorice al comitetului de partid de la întreprinderea „Optica română" : „Schimbul de ex
periență a abordat întreaga proble
matică a primirii in partid. în mod 
inevitabil, unele lucruri au fost mai 
bine clarificate, altele doar enunțate. 
Cred că viitoarele schimburi de ex
periență pe această temă ar trebui 
concentrate pe una. două probleme, 
care să poată fi abordate sub toate 
aspectele. Apreciez ideea comitetu
lui de partid din cadrul sectorului 
de a iniția sondaje după schimbu
rile de experiență. Se pot cunoaște 
astfel mult mai multe opinii decit 
cele din spațiul rezervat schimbului 
de experiență".loan Botezat, secretar adjunct cu probleme organizatorice al comitetului de partid din cadrul Ministerului Industriei Ușoare: „A fost un schimb 
de experiență util. Personal mi-am 
reîmprospătat cunoștințele cu In
strucțiunile C.C. al P.C.R., cu pri
vire la primirea in partid și, mai 
ales, am înțeles cerințele noii cali
tăți, care trebuie avute în vedere tn 
activitatea viitoare, in lumina orien
tărilor date de secretarul general al 
partidului în expunerile din aprilie 
și iunie. Cred că pe viitor, pentru 
a fi mai eficiente, schimburile de 
experiență ar trebui să reunească 
organizații de partid cu probleme 
relativ comune privind primirea tn 
partid, pentru a extrage învățăminte 
cit mai aplicate specificului lor de 
activitate".

Valorile nobile ale noii noastre orinduiri, valorile etice, care caracterizează uni
versul nostru social, conlucrează in viata de fiecare zi — la locul de munci, pe stradă, 
acasă, in familie — la formarea conștiinței socialiste înaintate, determintnd benefic 
comportamentul omului acestui timp. Dar ele, aceste valori, trebuie promovate intens și 
constant, făcind o permanentă din lupta împotriva a tot ceea ce constituie balastul ne
gativ al mentalităților de tristă amintire, dintr-o altă lume, de mult apusă la not. Arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in magistrala Expunere la fecentul forum democratic, 
referlndu-se la acest lucru : „Dezvoltarea spiritului de cinste, de omenie, de apărare a avutului general trebuie să constituie unul din obiectivele permanente ale activității politico-educative, de formare a conștiinței revoluționare a omului nou".

Este o sarcină a fiecăruia dintre noi îndemnul secretarului general, este datoria 
noastră de comuniști de a contribui din toate puterile noastre la formarea acelui cli
mat de gind și faptă Stenic, efervescent, curat precum cristalul prin idei înalte, gene
ratoare de acțiune necontenită pentru înflorirea și izbinda desăvirșite a interesului 
general.

Angela Bălan, secretar al biroului organizației de bază I.C.S. „Tehno- metal" : „Sint secretar al biroului 
organizației de bază, relativ nou — 
de la ultimele alegeri. Pentru mine 
schimbul de experiență a fost o 
adevărată școală,

Un posibil portret 
al comuniștilor din anul 

1988Vaslle Gancl, secretar adjunct cu probleme organizatorice al comitetului de partid de la întreprinderea de țevi „Republica" : „Toți cei primiți în 
partid în anul 1938 sint tineri, cu o 
bună pregătire politică și profesio
nală. Un argument : 80 la sută sint 
absolvenți ai liceului industrial afiliat 
întreprinderii, posesori de cunoștințe 
profesionale transmise in etapa re
voluției tehnico-științifice. Ne preo
cupăm atent de educarea lor și sîn- 
tem convinși că vor deveni cadrele 
de bază ale unității".Grigore Lupu, secretar adjunct cu probleme organizatorice al comitetului de partid de la întreprinderea „Chimica" Dudești : „în anul 1988, 
pină la această dată, am primit în 
partid 27 de tineri. Pe care noi, co
mitetul de partid și organizațiile de 
bază, li considerăm cei mal buni 
tineri ai actualei generații tinere a 
uzinei. Oameni care acționează cu 
pasiune și răspundere revoluționară 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan, care sint preocupați permanent 
pentru pregătirea lor politică și pro
fesională. Faptul că foarte mulți 
dintre ei sint studenți la cursurile 
serale ale diferitelor institute de în
vățămint superior din București 
spune, credem, mult".Nina Vldu, secretar adjunct cu probleme organizatorice al comitetului de partid de la întreprinderea „Borangicul" : „Din cei 21 de tova
răși cuprinși în perspectiva de pri
mire in partid, pe cele 10 luni din 
acest an am primit 14 — toate femei și toate provenind din rindul orga
nizației V.T.C. Iar portretul comun 
mai are si alte date identice ; sint 
Cele mai bune muncitoare din gene
rația tinăgă și se preocupă conținuți 
de pregătirea lor politică și profer 
sională."Raluca Bogza, secretarul comitetului de partid deda Institutul central de cercetare farmaceutică : „Un 
comunist trebuie să se caracterizeze 
prin inalte calități profesionale, mo
rale și politice, să aibă un profund 
spirit critic și autocritic, să aibă 
inițiativă, să nu se mulțumească 
niciodată cu cit a realizat. Acestor 
cerințe le răspund, cred eu, toți cei 
pe care i-am primit in partid in 
anul 1988. Chiar dacă calitățile enu
merate mai sus nu au atins cotele 
ideale, prin munca organizațiilor de 
partid ei vor evolua spre această ce
rință. în fond, comuniștii nu se nasc 
comuniști, ci se formează in cadrul și prin grija organizației de partid".Iată deci că sondajul întreprins de Comitetul de partid din cadrul sectorului 3 din Capitală, după încheierea schimbului' de experiență, s-a dovedit o idee foarte bună. Pentru că prin elementele aduse în discuție, prin observațiile formulate el n-a făcut altceva decît să contureze ideî și teme pentru viitoarele schimburi <je experiență, să transmită... mai multă experiență. Prin cercetarea atentă a opiniilor exprimate in cadrul sondajului, din care în articolul nostru am reținut doar cîteva, tocmai spre a releva valoarea acestei metode.

Constantin PRIESCU

să-l ascundă. „Apucători" și pleșcari, inși puși pe < căpătuială, speculanți, bișnițari, abuzivi, neglijențl, incompetenți, leneși — deși nu sînt mulți •— mai există încă. Sint inși care n-au nimic comun cu viața trăită în muncă Cinstită șl demnitate, inși pentru care slogane de tipul „să ne trăim viața" ori „o dată trăiește omul" etc. au înlocuit ceea ce pentru mulți dintre noi înseamnă sensul existenței, viața corectă. De ce sint periculoși acești oameni 1 Nu atît pentru că s-ar putea înmulți — deși riscul există — cl pentru faptul că, uneori, așa cum am văzut la întreprinderea timișoreană, sint cam prea de tot tratați CU duhul blîndeții, unora dintre ei cimentin- du-li-se ideea că avuția tuturor poate fi considerată ca avuție a nimănui.
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PLANUL LA EXTRACȚIA DE CĂRBUNE

grupajul de azi ne vom referi care și-au îndeplinit și depășit
desfășurări a activității pro-

PINOASA-GORJ

Foto : E. DichiseanuIn secția de prelucrări pistoane, din cadrul întreprinderii de piese turnate din aluminiu și pistoane auto, Slatina, se verifică un nou lot de produse

REALIZAT SI DEPĂȘIT
Activitatea intens desfășurată in această perioadă in toate ramurile și sectoarele economiei naționale pentru îndeplinirea în cit mai bune condiții a prevederilor de plan trebuie să fie susținută, în primul rînd, de asigurarea ritmică a bazei energetice și de materii prime. Practic, nu există procese tehnologice care să se poată desfășura fără consumuri de materii prime, materiale și energie. Iată de ce, așa cum se subliniază in Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia ședința comună a Plenarei C.C. ai P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor do masă și obștești, pentru realizarea obiectivelor actualului cincinal trebuie să fie luate toate măsurile necesare in vederea dez-

voităril puternice a bazei tehnico-materiale, a asigurării bunei aprovizionări a activității de producție. Aceasta presupune înfăptuirea neabătută a programelor din domeniul minier, petrolier, al materialelor de construcții, chimiei și metalurgiei, precum și din celelalte ramuri care au de realizat produse necesare bunei ductive.Avînd in vedere aceste cerințe, în la experiența a două unități miniere, planul la producția de cărbune.
O demonstrație a angajării muncitorești în două• V unităti miniere

VOIVOZI-BIHOR48000 TONE LIGNIT PESTE PLANAcum, cu mai puțin de o lună înainte de încheierea anului, întrecerea socialistă a dobindit o intensitate sporită la întreprinderea minieră Voivozi, punînd in evidență dorința de aiitodepășire a minerilor de aici.— Graficul producției fizice este pentru noi orarul de muncă al fiecărei zile, toate brigăzile fiind hotărite să fructifice la un nivel superior tehnica din dotare și experiența de care dispune. Analizîndu-ne propria activitate în spiritul Tezelor- din aprilie, al recentei Expuneri a secretarului general al partidului la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, sintem conștienți că, deși am obținut rezultate bune in producție, mai avem încă multe de făcut pentru perfecționarea activității de conducere la nivelul sectoarelor, pentru întărirea ordinii și disciplinei — ne spunea inginerul Mihai Iosub, directorul întreprinderii.Vorbe in care vibrează deopotrivă mîndria pentru lucrul bine făcut și ambiția firească de a obține rezultate superioare în producție. Pentru că, iată, la combinele de înaintare s-a înregistrat o viteză de avansare superioară cu peste 6 la sută sarcinilor planificate. Efectul? Realizarea unei producții de 48 090 tone lignit peste prevederi in 11 luni din acest an. Producție suplimentară care va spori in luna decembrie, ceea ce va permite colectivului de aici să-și onoreze angajamentul asumat in in- trecerea socialistă de a indeplini in avans cu aproape o jumătate de lună planul la producția de cărbune pe p.e acest an.Experiența minerilor de la Voivozi pune în evidență necesitatea perfecționării permanente * activității de conducere in unitățile economice, reevaluarea obiectivelor propuse în funcție de cerințele concrete ale producției. Concludent în această privință este modul in care se folosește metoda analizei preliminare a planului. Astfel, de la simpla informare asupra sarcinilor de plan, consiliul oamenilor muncii de la întreprinderea minieră Voivozi a trecut la analiza posibilităților de realizare și depășire a acestora. Ia configurarea unor acțiuni de sprijinire a conducerilor sectoarelor miniere pentru asigurarea unei mai bune organizări a muncii, intr-o perspectivă mai largă. Procedindu-se in acest fel, s-a modificat, de pildă, sistemul de efectuare a reviziilor și reparațiilor planificate. Pînă nu de mult, acestea se desfășurau duminica, în schimbul III. Rezultatele nu erau însă corespunzătoare, înregis- trîndu-se multe opriri accidentale în funcționarea mijloacelor tehnice, tocmai din cauza superficialității cu care se executa acest program in unele abataje. Organizarea unor îri- tilniri cu conducători ai locurilor de muncă, maiștri și brigadieri și-a demonstrat neintirziat. eficiența. Solici- tind din plin inițiativa membrilor de partid, măsurile adoptate au determinat mai buna aprovizionare a locurilor de muncă cu piese de schimb și materiale, întreținerea corespunzătoare și la timp a utilajelor, întărirea asistenței tehnice in toate schimburile și pe întregul flux tehnologic. Eficienta acțiunilor între- utilizare a au ajuns sută, față in urmă cu
prinse ? Indicii de combinelor de abataj în prezent la 88 Ia de numai 82,5 la sntătrei ani. în aceeași perioadă, indicii de folosire a combinelor de înaintare au crescut de la 75,1 la sută la 86,4 la sută.După cum ne-a precizat inginerul Iulian Scorțaru, șeful biroului organizarea producției, rezultatele obținute se datoresc și unor inițiative minerești valoroase, printre care :

„Abatajul — locul de acțiune comună a minerilor și cadrelor tehni- co-inginerești“, „De la fiecare utilaj, din fiecare abataj — randamente maxime", „Acordul global pe bază de coritract-angajament — oglinda hărniciei și răspunderii muncitorești". Asigurîndu~se cunoașterea și preluarea celor mai bune experiențe, încredințindu-se în acest sens sarcini concrete unor cadre de conducere și specialiști, metodele cele mai eficiente de muncă au fost rapid extinse și chiar generalizate. Organizarea unor schimburi de experiență cu șefi de echipă, de schimb și brigadă^ cu maiștri, ingineri și tehnicieni — bunăoară la abatajulfrontal 6 512 și lucrarea de pregătire 4 548 din sectorul Cuzap ' II, unde s-au realizat viteze medii de înaintare . de 70 metri in abataj și 175 metri la pregătire — a pus în evidență forța exemplului personal, eficiența aplicării acordului global pe bază de contract. Asemenea acțiuni au determinat un spor de 13 la sută la vitezele medii înregistrate în abatajele frontale și de peste 23 la sută la lucrările de pregătire, comparativ cu anul trecut. Deliberat insă, analizele și dezbaterile la fața locului s-au desfășurat cu precădere in sectoarele care nu și-au realizat integral sarcinile de plan. Și aceasta tocmai pentru că în aceste subunități trebuie să se acționeze cu mai multă decizie pentru perfecționarea activității productive, inlăturarea neajunsurilor in organizarea muncii, depășirea unor greutăți determinate de c.ondițiile de exploatare mai dificile. Astfel, condițiile hidrogeologice din cîmpurile miniere Vărzari și Jur- teariâ TI, care impun uri timp îndelungat de asecare și limitează lungimea liniei de front, periclitau la un moment dat îndeplinirea ritmică a planului de producție. Prin redistribuirea forțelor între sectoare, pornirea unor linii de front suplimentare — abatajul 6 207, în sectorul Budoi și V 43, in sectorul Vărzari — s-a. reușit insă să se treacă peste aceste greutăți, întreprinderea livrînd zilnic termocentralelor 400—500 tone lignit peste graficul stabilit. Cărbune mai mult, dar șl de calitate tot mai ridicată, puterea calorifică prevăzută fiind depășită cu kilogram.— Faptul că două brii comitetului de direct în subteran, _________________ (mijlocit productive este de mare folos nu numai in cunoașterea exactă și oportună a problemelor cu care se confruntă sectoarele, ci și in organizarea optimă a producției pentru îndeplinirea ritmică a planului. Nu încape îndoială că cea mai bună garanție a asigurării unui debut favorabil în 1989 este tocmai încheierea cu rezultate cît • mai bune a anului în curs — ne-a spus inginerul-șef al întreprinderii, Emil Păturică, secretarul comitetului de partid.Semnificativ in acest sens este faptul că, în urma fundamentării planului pe 1989 — pe abataje, lucrări de investiții și pregătire — colectivul de aici a hotărit să asigure și să mențină permanent pregătite pentru exploatare două abataje frontale de rezervă.’ în același timp, în primul trimestru al anului viitor se va deschide- un nou cimp minier la Borozel, unde va începe exploatarea abatajului experimental 6 001. cu susținere individuală.Așadar, la Voivozi, Întrecerea continuă. întregul colectiv este convins că titlul de fruntaș se recucerește in fiecarfe zi, prin depășirea planului de extracție, ceea ce impune o temeinică pregătire a producției anului viitor.

59 kilocalorii petreimi din mem- partid lucrează in sectoare ne,-

Ioan LAZAcorespondentul „Scînteii

întreprinderea minieră Pinoasa este una din cele mai noi unități din bazinul carbonifer al Gorjului, creată ca urmare, a grijii consecvente a conducerii partidului și statului nostru, subliniată din nou și la recenta ședință comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, pentru dezvoltarea tot mai puternică a bazei energetice a economiei naționale. Ziarul nostru a scris și cu alte prilejuri despre eforturile susținute ce se depun aici pentru deschiderea și pregătirea tehnologică a unui nou perimetru minier, care in viitorii ani va deveni cea mai mare carieră de extracție a lignitului din țară. Dar iată că și acum, în perioada cînd activitatea de investiții se îmbină cu aceea de extracție, minerii de la Pinoasa raportează un succes de prestigiu : realizarea, cu o lună mai devreme, a sarcinilor de plan la producția de cărbune pe întregul an 1988. Detalii despre acțiunile care au premers acest succes ne-a oferit, pentru început, directorul întreprinderii, inginerul Alexandru Ciungulescu, care ne-a spus :— Anul 1988 a marcat o perioadă de amplă angajare pentru tînărul nostru colectiv deoarece, în paralel cu marile lucrări de investiții care s-au efectuat, a trebuit să ne organizăm de așa manieră activitatea incit să producem zilnic cărbune, să asigurăm punerea in funcțiune a primelor capacități moderne de ex- cavație. Putem spune că am realizat în bune condi. acest obiectiv, reușind, începînd cu a doua parte a anului, să creăm și ,să menținem frontul de lucru necesar pentru toate utilajele, să folosim cu indici superiori excavatoarele cu rotor. Ca urmare, s-au dublat cantitățile zilnice de cărbune și stării excavate, în- registrînd la ora actuală o producție suplimentară lignit și mai milion metri plan.Explicația în preocuparea întregului colectiv de muncitori și specialiști pentru valorificarea superioară a potențialului tehnic și uman existent, pentru aplicarea unor soluții tehnice și organizatorice cit mai eficiente. Așa de pildă, prin organizarea activității de excavare in mai multe puncte de lucru, folosind cu precădere excavatoare. mici, s-au creat puncte de lucru in microcariere, de unde s-au extras ritmic însemnate cantități de cărbune. De asemenea, prin aplicarea unor soluții originale in montarea, deplasarea și amplasarea primelor două excavatoare cu rotor tip 470, s-a cîștigat. un timp prețios — mai bine de 6 luni de zile — in așezarea lor pe treptele de lucru. In acest fel s-au putut excava in avans mari cantități de steril, s-a asigurat pregătirea tehnologică pentru noile capacități de producție si s-au obținut cantități sporite de cărbune....în zona Pinoasa. iarna s-a instalat temeinic. Minerii de aici știu însă că acum se dă bătălia decisivă pentru încheierea cu rezultate cit mai bune a întregului an și pentru pregătirea corespunzătoare a producției anului viitor. Fiind vorba de o unitate în plin proces de dezvoltare, răspunderile sint cu atit mai complexe. Prioritare sint. desigur, eforturile pentru menținerea, in bună stare de funcționare, a capacităților productive, pentru a extrage și livra ritmic cărbunele atit de necesar termocentralelor țării. Și, în acest sens, există încă destule probleme de rezolvat. Astfel, datorită greutăților apărute în fabricarea și livrarea unor subansamble din structura circuitelor de transport, a trebuit ca toate cele trei excavatoare cu rotor să fie puse in funcțiune, fără a avea

de peste 53 000 tone bine de o jumătate de cubi de steril pesteacestor succese rezidă

i

asigurate liniile de front aferente. Ca atare, s-au luat măsuri speciale pentru punerea la punct a transportului cu mijloace auto. Aceasta deoarece din cariera Pinoasa se excavează zilnic zeci de mii de metri cubi de steril și tot de aici pornesc zilnic către depozitul termocentralei de la Rovinari peste 3 000 tone de cărbune.Sarcinile tot mai mari din luna decembrie și, în perspectivă, din anul viitor impun, de asemenea, să fie folosite intensiv toate mijloacele din dotare. După o analiză minuțioasă a situației din teren, specialiștii de la Pinoasa au găsit soluția optimă in dispunerea excavatoarelor cu rotor în frontul de lucru. Astfel, utilajele de capacitate mică, mai mobile, au fost dirijate pe treptele superioare, la descoperță, deschizîrid în felul a- cesta front de lucru pentru noul ex.- cavator gigant tip 1 400. Se pot realiza in aceste condiții ritmurile înalte de lucru impuse de nivelul sarcinilor de plan ?— In cele 4—5 trecut la folosirea rotor, ne-a spus Gheorghe Ceaureanu, pajului de pe excavatorul 1 400—01, am dobindit o bună experiență in a- daptarea tehnologiei și folosirea acestor utilaje la specificul exploatării colinare, așa cum este cazul carierei Pinoasa. Din păcate, încă nu s-au terminat magistralele de transport a sterilului și cărbunelui. Ca1 urmare, excavatoarele tip 470 sînt folosite pentru menținerea ritmicității la deschiderea carierei și păstrarea distanței dintre trepte, astfel ca noi să putem excava din plin in stratul de cărbune.Colectivul brigăzii in care lucrez, de fapt al întregii unități, < este in majoritate tinăr. Dar cu toții s-au putut afirma profesional și poate tocmai în acest fel se și explică realizările noastre mereu mai bune. Mineri tineri ca Ion Bucur, Ion Că- runtu, Gheorghe Tudorache, Maximilian Greabănu au devenit destoinici brigadieri sau șefi de formație. Pe scurt, doresc să spun că peste tot se muncește cu rivnă, cu interes pentru sporirea producției de cărbune, în aceste zile, brigada noastră este mobilizată pentru finalizarea montajului și punerea la punct a circuitului transportor, care măsoară 4 km. Este un obiectiv pe care ne-am propus să-l finalizăm pină la 15 decembrie. Prin punerea in funcțiune a acestui circuit magistral, vom spori considerabil cantitățile de cărbune livrate către termocentrala de la Rovinari, ritmul condiții să intrăm in noul an cu o rezervă activă de cărbune.Sfirșitul anului dar, colectivul de efort pentru sporirea producției de cărbune. Concret, minerii de aici s-au angajat să extragă suplimentar pină la încheierea anului o cantitate de peste 60 000 tone cărbune. Sint create, de asemenea, condiții pentru executarea la termen a lucrărilor de construcții și montaj. După cum ne-a precizat inginerul Gabriel Miertescu, directorul cu probleme de investiții, pe platformele de montaj se află deja in lucru o mașină de haldat și două excavatoare cu rotor de mare capacitate, se desfășoară alte importante lucrări pentru deschiderea a noi fronturi de extracție. Spiritul responsabil în care se acționează in aceste zile pentru sporirea producției de cărbune și derularea in ritmuri înalte a investițiilor constituie incă o dovadă că minerii de la Pinoasa sint hotăriți să contribuie cit mai substanțial la general care se face pentru asigurarea bazei energetice
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efortula țării.
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IN ZOOTEHNIEactivitate susținută,bine organizată
<

COVASNA

Producții mari prin buna
gospodărirePoate deveni zootehnia județului Covasna un sector de frunte al agriculturii, care să reflecte posibilitățile mari de care dispun unitățile agricole din această parte a țării ? La această întrebare se poate da un răspuns afirmativ. Există toate condițiile ca lipsurile care s-au perpetuat mai mult timp să fie eliminate, iar întreaga activitate să se desfășoare la cote înalte de călită te. In acest scop, se acționează in vederea unirii eforturilor tuturor factorilor decizionali și de execuție, pentru a se respecta normele tehnologice de exploatare la nivelul maxim al potențialului biologic al animalelor, astfel incit să fie obținute producții cit mai mari.Cind spunem că există condiții ca activitatea in zootehnia județului Covasna să se ridice la cote superioare, avem in vedere faptul că, pentru această iarnă, stocurile de furaje acoperă cerințele de hrănire ale a- nimalelor. Vegetația abundentă din acest an, dar mai ales preocuparea cadrelor de conducere și a specialiștilor din unitățile agricole au asigurat producerea și conservarea unor cantități mari de furaje. Print.r-o gospodărire judicioasă a nutrețurilor existente, pe baza tehnologiilor recomandate, producția animalieră poate fi menținută ia nivelurile a- tinse în perioada pășunatului, iar in unele unități — chiar să cunoască creșteri substanțiale.Dacă tabloul general al zootehniei județului Covasna poate fi apreciat ca pozitiv, este locul să spunem că aceasta se datorează și fermității cu care comitetul județean de partid, organele agricole județene au înțeles să intervină pentru rezolvarea unor probleme cu care s-au confruntat și în acest an unele unități agricole. Trebuie subliniat faptul că, deși la nivelul județului baza furajeră a fost asigurată, iar unele unități au chiar un însemnat excedent de fîn, suculente sau grosiere, altele — asociațiile economice» intercooperatiste de la Calnic și Moacșa, cooperativele agricole Ozun. Hăghig, Chichiș, Boroșneu Mare, Estelnic, Covasna — au intrat in această iarnă cu un a- numit deficit fie de fin. fie de suculente. Așa cum arătam, anul 1988 a fost deosebit de prielnic pentru producerea furajelor. Neasigurarea lor in totalitate poate fi explicată numai printr-o atitudine iresponsabilă a conducerii acestor unități față de buna desfășurare a activității din zootehnie.In acest an. in județ, iarna s-a instalat cu mult mai obicei, bruscă Fapt este că a vremii a devreme ca de această răcire surprins unele

a furajelorunități nepregătite în ce privește asigurarea spațiilor de cazare. Ca atare, organele de specialitate au luat măSfari de adăpostire a efectivelor in acele unități unde există un excedent de spațiu, astfel ca toate animalele să beneficieze de adăposturi bune, asigurindu-se in acest mod menținerea stării lor de sănătate, condiții optime de stabulație și reproducție. In ce privește pregătirea pentru iarnă a adăposturilor, se putea face mai mult. Spunem aceasta întrucît în unele cooperative agricole — Catalina, Moacșa, Covasna, Belin, Brăduți, Bicsad și altele — reparațiile la adăposturi nu au- fost finalizate, nu au fost amenajate maternitățile, fapt ce poate influența iernarea în bune condiții a animalelor. De asemenea, nu peste tot au fost luate măsuri de igienizare a Incintelor zootehnice. Intr-o asemenea situație se află fermele zootehnice ale cooperativelor agricole din Boroșneu Mare, Covasna, Zăbala și altele, în care s-a neglijat modernizarea adăposturilor pentru animale.în legătură strinsă cu asigurarea condițiilor de stabulație sint și problemele privitoare la organizarea reproducției și a asistenței sanitar- veterinare. In multe unități de stat și cooperatiste se evidențiază acțiuni meritorii de a fi generalizate la nivelul întregului județ. Ne referim în mod deosebit la organizarea procesului de reproducție, la urmărirea sistematică a stării de sănătate a animalelor, la respectarea strictă a regulilor de igienă. Dar in alte locuri, acestea se situează pe un plan

\ . •secundar. Această situație poate periclita realizarea procentului planificat de natalitate, de 85 la sută, în toate unitățile, ceea ce ar însemna In fapt o pierdere de animale, scăderea producțiilor de lapte sau de carne și, bineînțeles, limitarea posibilităților de Îmbunătățire a efec- tivului-matcă existent. Desigur, în această privință, vina o poartă, in primul rînd, specialiștii și cadrele de conducere din unitățile respective, dar de o asemenea vină nu pot fi absolviți nici factorii răspunzători de la nivelul organelor agricole județene, care nu au manifestat exigența și fermitatea necesare pentru curmarea, la timpul potrivit, a neajunsurilor existente in aceste unități.Nu de mult s-au redeschis cursurile învățămintului agrozootehnic și celelalte forme de perfecționare a cadrelor din agricultură.- Pornind de la adevărul ca neajunsurile care mai au loc In zootehnia județului Covasna sînt legate strîns și de pregătirea profesională și politico-ideo- logică a celor ce tivitatea în acest solut. necesar ca strațiile practice, vizează ridicarea ______ __________ ___gătire profesională a celor ce lucrează în zootehnie să fie axate pe acele teme și probleme de care depinde revitalizarea activității în acest sector.Baza materială existentă în județ și, în mod deosebit, calitatea efectivelor de animale, asigurarea unor cantități mai mari de furaje, la care se adaugă măsurile luate pentru îmbunătățirea întregii activități din zootehnie sînt tot atîția factori ce se constituie în elemente ce garantează că rezultatele in aceșt important sector al agriculturii județului se vor situa, pe întreaga durată a perioadei de stabulație, la nivelul exigențelor unei zootehnii intensive, eficiente.
Constantin TIMARU corespondentul „Scînteii*

iși desfășoară ac- domenlu, este ab- lectiile și demon- toate acțiunile ce nivelului de pre-
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Condiții mai bune
pentru adăposti re

DOLJ : Materiale 
refolosibî’e în circuitul 

productivîn toate unitățile economice, a- sociațiile de locatari din cartierele de locuințe ale celor cinci orașe, precum și în cele 95 comune din județul Dolj se acționează cu răspundere pentru recuperarea și reintroducerea in circuitul productiv a materialelor refolosibile. Prin sporirea numărului punctelor de colectare, organizarea periodică a unor acțiuni de țnasă pentru recuperarea materialelor refolosibile, a fost posibil ca, in perioada ce a trecut din acest an, să fie predate, peste prevederile de plan, 6 433 tone oțel, 2 387 tone fontă, 17 tone cupru și alamă, 79 tone aluminiu și altele. Cele mai bune rezultate au obținut colectivele muncitorești de la întreprinderile de tractoare și mașini agricole și ..Electropu- tere", precum și asociațiile de locatari din cartierele Brazda lui Novac, 1 Mai și Craiovița Nouă. (Nicolae Băbălău).

CUM POATE SPORI APORTUL INFORMATICII LA MODERNIZAREA PRODUCȚIEI?
(Urmare din pag. I)mitetul Uniunii sindicatelor din instituțiile administrative de stat șl consiliile populare : Sarcină pe care, intr-o anumită măsură, și-au asumat-o sindicatele, sub egida cărora se organizează consfătuiri și schimburi de experiență cu participarea institutelor de profil, a centrelor teritoriale de, calcul și a unor principali beneficiari.Grigore Rulai, directorul Centrului teritorial de calcul electronicPiatra Neamț : Desigur, asemenea •acțiuni sint utile și ele trebuie continuate. Dar să punem degetul pe rană : adevărul este că se resimte lipsa unui coordonator unitar pe economie al activității de informatică. Și din acest motiv putem constata în foarte multe cazuri utilizarea slabă și ineficientă atît a echipamentului, cit și a specialiștilor în informatică.Aurel Luca, directorul Centrului teritorial de calcul electronic Alba Iulla : Asociindu-mă punctului de vedere exprimat de antevorbitor; aș dori să relev o consecință importantă a lipsei de coordonare unitară. Astfel, unele centre teritoriale de calcul sînt, aparent, supradotate și

nu găsesc, deocamdată, beneficiari pentru totalitatea aplicațiilor posibile, in vreme ce alte centre abia au o dotare care ar ajunge să satisfacă cerințele unei întreprinderi.Dumitru Sandu, directorul Centrului teritorial de calcul electronic Botoșani : Echipamentele de calcul sint costisitoare și deci este foarte. important să investim acolo unde acestea sint strict necesare. Or, întreprinderile se dotează cu echipamente pe filiera obișnuită, potrivit planului de investiții aprobat la centrală, minister, organe de sinteză, fără a ține seama de ceea ce există in centrele teritoriale, de posibilitățile de utilizare mai bună, optimă, a echipamentelor pe plan local. Așa se ajunge nu numai Ia o dotare necontrolată, nejudicioasă, ci și la o eterogenitate de tipuri de echipamente care nu pot fi utilizate în interconectare și se întrețin și repară cu dificultate.Emil Hălciug, șeful oficiului de calcul al întreprinderii de confecții Botoșani : Paradoxul este că, deși dotarea cu tehnică de calcul se obține în urma unor aprobări date ierarhic, pe verticală, din punct de vedere al informaticii, mai precis al aplicațiilor informatice, nu există

nici o legătură pe această filieră, nici măcar cu centrala industrială de resort. Fiecare întreprindere se străduiește, cu forțe proprii și după concepție proprie, să aplice informatica potrivit propriilor necesități. Singurul ajutor vine din partea centrului teritorial, care însă conlucrează cu foarte multe unități și desfășoară o gamă largă de activități.Red. : Cum considerați că poate fi 
soluționată această problemă 7Ion Florea, conferențiar universitar la Facultatea de științe economice din Iași : Concomitent cu participarea la modernizarea economiei, și domeniul informaticii și tehnicii de calcul trebuie să suporte propriul proces de perfecționare a organizării și modernizare. Din punct de vedere organizatoric, problema care se pune este alinierea structurii sale la structura generală de planificare, conducere și organizare a economiei, adică atît pe filiera întreprindere, centrală, minis-

ter, organe coordonatoare, cît și în profil teritorial, avindu-se in vedere interferențele atit pe verticală, cit și pe orizontală. Cu alte cuvinte, să se creeze cadrul pentru funcționarea și dezvoltarea unui sistem informatic național, corespunzător actualelor cerințe ale economiei. Cu prioritate, se dovedește a fi necesară rezolvarea problemelor de corelare a dotărilor și de coordonare metodologică.Grigore Bulai : în privința optimizării investițiilor în acest domeniu, o soluție ar fi ca dotarea unităților cu tehnică de calcul să se facă în cadrul unor criterii tehnice și economice unitare. Prin aceasta ar urma să se asigure orientarea spre tipurile de echipamente care corespund cerințelor actuale și de perspectivă și, totodată, îndeplinirea condițiilor de funcționare corespunzătoare a tehnicii de calcul și informaticii sub aspectul montării în timp scurt și încărcării la capacitate, al întreținerii optime în exploatare.
tn ce mod pot fi evitate paralelismele tn elaborarea programelor infor

matice 7 Care este statutul specialistului informatician 7 Ce preocupări 
există pentru dezvoltarea informaticii 7 Sint probleme asupra cărora si-au 
exprimat, in continuare, opiniile specialiștii prezenfi la dezbatere și pe care 
le vom prezenta intr-un număr următor al ziarului.

Răcirea vremii a reamintit și lucrătorilor din zootehnia județului Tulcea că timpul pregătirilor pentru campania de iernare a animalelor s-a încheiat. Firesc, acum fiecare trebuie să se întrebe : Cum intrăm în iarnă ? Am făcut tot ceea ce trebuia pentru ca cele 71 000 de bovine și 338 000 ovine să aibă in perioada de stabulație tot ceea ce le este necesar, astfel incit producțiile prevăzute să fie realizate integral ?Din perspectiva acestor intrebări, medicul Ion Zaharia. director cu problemele zootehniei In cadrul direcției județene pentru agricultură, este vădit stînjenit atunci cind ne răspunde : „Fără îndoială că nu. Cel puțin in ceea ce privește furajele...".Dar să argumentăm această justificată nemulțumire. In raport cu normele de furajare existente, zootehniei din întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole din județ îi sînt necesare in această iarnă circa 102 000 tone fin. 316 000 tone suculente și 124 000 tone grosiere. „Față de acest necesar — afirmă directorul — noi am asigurat 65 la sută din fîn, 48 la sută din suculente și 92 la sutăEvident, cauza ? în ocupare a agricole, consilii agroindustriale pentru a-și asigura din vreme furajele necesare. Au existat pentru aceasta condiții ? Da, dacă ne gindim că în acest an in județ suprafața cultivată cu furaje a fost mărită. De asemenea, și anul a fost deosebit de bun pentru a asigura resursele necesare pentru zootehnie. Lipsa de preocupare amintită explică și slaba producție obținută la ’fîn,.la această oră existind consilii unice agroindustriale care au în parcul de furaje doar jumătate din cantitatea necesară ; Baia, Dăeni, Ceamurlia de

din grosiere".insuficient. Care este primul rînd, lipsa de pre- conducerilor unor unități

Jos. O situație necorespunzătoare șl în ceea ce privește asigurarea suculentelor.La intervenția comitetului județean de partid s-au stabilit măsuri vizind strîngerea de pe cîmp a tuturor resurselor furajere. Prin acțiunile întreprinse s-au asigurat cantități inai mari de grosiere, acest ultim furaj urmind să substituie deficitul de - fîn. S-au luat măsuri pentru valorificarea tuturor produselor secundare.Cum temperaturile sînt tot mal scăzute în ultima vreme. In fiecare unitate agricolă, colective formate din activiști de partid și de stat, specialiști, cadre tehnice din consiliile agroindustriale au sprijinit definitivarea pregătirii adăposturilor pentru iernarea animalelor. Practic, la această dată, aproape toate cele 442 grajduri pentru . taurine și 443 saivane au fost revizuite și reparate, în prezent finalizindu-se lucrările lă cele 28 grajduri pentru bovine și 40 saivane nou construite în județ. Se află în stare de funcționare 93 lă sută din bucătăriile furajere și a fost extinsă alimentarea cu apă la alte 8 grajduri. Cu toate acestea, mai sînt încă unităti ale căror conduceri s-au gîndit de-abia după ce a căzut prima zăpadă că trebuie să pregătească adăposturile pentru animale. Printre ele, cele din cooperativele agricole de producție Nicolae Bălcescu, Car- caliu, Sabangia, Camena, Slava Rusă, Cîrjelari și altele, unde animalele vor avea de suferit in perioada de iarnă dacă nu se va urgenta acum repararea acoperișurilor, a padocurilor, etanșeizarea ușilor și ferestrelor și alte asemenea „amănunte" care trebuiau efectuate încă din vară.
Adrian VAS1LEcorespondentul „Scînteii*
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PREDAREA ȘTIINȚELOR SOCIALE, 
mai puternic angajată în edificarea 

conștiinfei revoluționare a tineretului

Ca toate domeniile vieții economice și sociale din patria noastră, învățămintul a cunoscut în „Epoca Nicolae Ceaușescu" profunde transformări revoluționare, îndepli- nindu-și cu eficientă sporită funcția esențială, aceea de a asigura pregătirea la un nivel cit mai ridicat a forței de muncă, de a forma muncitori și specialiști cu temeinice cunoștințe și deprinderi, cu un orizont larg de cunoaștere, cu o conștiință înaintată. Strinsa legătură a procesului instructiv-educativ cu cercetarea științifică și producția, idee care, pusă în practică în ultimele două decenii, a conferit un caracter profund realist școlii românești de toate gradele, presupune o accentuată finalitate practică a cunoștințelor dobindite la toate disciplinele de învățămint, evidențierea caracterului interdisciplinar al multora dintre acestea și formarea unei viziuni de ansamblu, unitare, a- supra realității, înțelegerea adecvată și formarea atitudinilor și convingerilor materialist-științifice, a gîndirii dialectice, edificarea universului moral al omului nou, constructor de miine al societății socialiste. Pentru realizarea acestor deziderate, esențiale în perspectiva dezvoltării armonioase a societății românești, se impune un efort sporit în domeniul întregii activități ideologice, teoretice, desfășurate in procesul de in- vățămînt. l^agistrala Expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești reliefează importanța deosebită! a activității ideologice, pd- litico-educative în formarea unui tineret cu un ridicat nivel de cunoștințe, cu o temeinică pregătire profesională. Nu se poate vorbi de spirit revoluționar în afara înțelegerii juste, materialist-dialectice, științifice a fenomenelor complexe ale lumii, fără înțelegerea profundă a tuturor problemelor construcției socialismului în țara noastră, a politicii generale a partidului. „Cu cît nivelul ideologic-teoretic va fi mai ridicat — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunere —, cu cît vor fi mai bine înțelese schimbările din societate și lume, cu atît mai mult se vor dezvolta concepția și spiritul revoluționar de acțiune, activitatea' organizatorică, practică, in realizarea politicii generale".Un rol deosebit de important în pregătirea pentru înțelegerea fenomenelor vieții economico-sociale, în crearea și dezvoltarea conștiinței morale și sociale, în modelarea gîndirii și armonizarea proceselor cognitive — a experiențelor de cunoaștere pe care tînărul le parcurge la diferite niveluri ale procesului de instrucție și educația — revine științelor sociale. Expunerea la lucrările ședinței comune a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, document programatic de excepțională însemnătate pentru dezvoltarea întregii noastre societăți în etapa actuală și in perspectivă, reliefează, printr-o cuprinzătoare caracterizare, trăsăturile omului nou, exprimind necesitatea de a forma un tineret cu o concepție științifică despre .viață, educat in spiritul materialismului dialectic și istoric, deschis celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii^ ale cunoașterii umane, cu o bogata

cultură generală, capabil să acționeze conștient pentru transformarea lumii, să promoveze cu fermitate principiile eticii și echității socialiste, să combată concepțiile retrograde, înapoiate, contribuind la afirmarea spiritului revoluționar în muncă, în gînțiire. In etapa pe care o parcurgem devine absolut necesar ca întreaga muncă de edificare a conștiinței revoluționare, desfășurată pe diferite trepte de învățămint, să atingă un nivel superior de eficiență. In acest context se impun prefecționarea continuă, așezarea pe o bază mai bună a predării științelor sociale, care trebuie să asigure in întregul învățămint cunoașterea temeinică a politicii partidului, a problemelor construcției socialismului, dar și a tuturor problemelor dezvoltării economico-sociale.Desigur, predarea științelor sociale în învățămintul mediu beneficiază, ta și celelalte discipline, de un cadru metodologic modern, dar care este pasibil încă de substanțiale îmbunătățiri, mai ales în direcția unei mai

spre orizontul cunoașterii filozofice, ci să le formeze un fond suficient de cunoștințe, de convingeri materialiste, pentru a se putea orienta cu ușurință in spațiul gindirii filozofice. Am spus suficient, ținînd cont că la o disciplină precum filozofia acest lucru înseamnă deja foarte mult".Esențial este, preciza unul dintre participanții la dezbatere, ca profesorul să reușească să creeze elevilor o „zare filozofică", adică un orizont cuprinzător și la un nivel accesibil virstei lor, prin care să reinterpreteze cunoștințe deja dobindite, care să le deschidă o altă perspectivă asupra universului. De aceea, foarte necesară ar fi o legătură mai explicită 
— atît în manual, cît și in metodo
logia didactică folosită de profesor — 
a filozofiei cu celelalte discipline 
umaniste : istorie, literatură română, 
limbi străine etc. Filozofia este un obiect cu pronunțat caracter interdisciplinar. Utilă, plăcută și cu un efect educativ ridicat ar fi, în acest sens — opinau profesorii prezenți la

Opinai ale unor cadre didactice 
din licee ale municipiului Brașov

clare legături a cunoștințelor cu practica vieții, cu realitatea socială ; pe de altă parte, în privința familiarizării mai lesnicioase a elevului cu noțiuni abstracte, pretențioase, a creării capacității de a înțelege filozofic existența, in toată complexitatea relațiilor economice și sociale. Recent, in cadrul Inspectoratului școlar județean Brașov am avut o discuție cu cadre didactice de Ia licee din municipiul BRAȘOV, referitoare la perfecționarea predării științelor sociale în liceu, din care s-au desprins citeva idei și concluzii pe care le considerăm utile. Prezentăm mai jos doar cîteva dintre opiniile exprimate cu privire la îmbunătățirea predării filozofiei în învățămintul liceal.
Filozofia, cu noțiuni de istoria filozofiei, de materialism dialectic și istoric, se predă la clasa a Xll-a (excepție fac liceele de artă), după ce elevii au asimilat, in anii anteriori de liceu, cunoștințe predate la alte 'discipline : cunoștințe economice în clasa a IX-a, cunoștințe social-politice (clasa a X-a), economie politică (clasa a Xl-a). „Desigur, numărul de ore rezervat filozofiei — spunea prof. Corneliu Cristache (liceul industrial „Tractorul") — nu este prea mare la liceele industriale, agroindustriale, de matematică-fizică (36 de ore). Pentru aceeași materie (manualul este unic), elevii de la liceele de fîlologle-istorie și pedagogice sint, prin natura profilelor, avantajați (68 de ore). Dar nu despre numărul de ore aș dori să vorbesc. Sigur, e greu să predai filozofia in 36 de ore, în care mai trebuie să verifici cunoștințele și să dai, trimestrial, teză, e și mai greu să rezumi 5 000 >de ani de istorie a filozofiei în citeva.ore, cît prevede programa. Noțiunile din acest capitol trebuie profund asimilate, căci, se știe, oricare concept filozofic, prezentat in continuare, presupune cel puțin o trimitere la cunoștințe de istoria filozofiei. Dar tocmai aici intervine măiestria profesorului: de a reuși, în puține lecții, nu numai să-și atragă elevii

discuție — propunerea de reinterpre- 
tare filozofică a unor texte literare 
consacrate și cunoscute deja de elevi. Asemenea mici fragmente introduse la „lecturile" de la sfirșitul fiecărui capitol ar putea constitui pentru pro-, fesor un punct de pornire, un reper în plus, tocmai din dorința de a asigura și în acest fel viziunea unitară a predării filozofiei în liceu.„Pentru că a fost adus în discuție manualul de Filozofie, noțiuni de istorie a filozofiei, de materialism dialectic și istoric pentru clasa a Xll-a, elaborat pe baza programei aprobațe de Ministerul Educației și învățămîntului în 1985, m-aș opri, arăta prof. Petru Sitov (liceul „Andrei Șaguna"), asupra cîtorva aspecte pe care le-am observat în activitatea cu elevii. Foarte dens, bine structurat, prezentînd succint principalele probleme ale gîndirii filozofice, într-o concepție unitară, manualul uită, în unele pagini ale sale, cui se adresează. Limbajul e uneori ?rea abstract, greu accesibil elevilor, n citeva cazuri se explică mai mult lingvistic, decît moral-filozofic, anumite noțiuni. Cred că e prea multă filozofie a limbajului in unele lecții. Desigur, filozofia nu poate fi predată într-un limbaj lipsit de specificitate ; aceasta nu înseamnă însă că trebuie să recurgem la explicații de natură semantică, semiotică, inaccesibile unor tineri de 18 ani. Așa se întimplă, de exemplu, Ia începutul capitolului Procesul cunoașterii, unde apare o definiție pur semiotiță, care rămîne abstractă, in ciuda exemplificării ulterioare : «Un semn este un obiect material care se substituie unui alt obiect, este deosebit de acesta și transmite o informație despre el-, Sint, apoi, noțiuni care depășesc cu mult capacitatea de înțelegere a vîrstel, la care e aproape imposibil să ai fondul de cunoștințe necesare pentru a le asimila : «O construcție teoretică are valoare cognitivă,, considera Carnap, numai dacă poate fi verificată prin punerea sa în corespondentă cu propoziții care exprimă constatări perceptive, dbservaționa- le». Si exemplele pot continua. Elevii

nu au cunoștințe de teoria limbajului și nici de logică, aceasta din urmă — disciplină care și-ar putea găsi locul în programele de liceu, fie și sub forma unor cunoștințe minime introduse în cadrul orelor de filozofie". „Și pentru a-1 continua pe colegul meu, adăuga prof. Corneliu Cristache, aș indrăzni să spun că actualul manual de filozofie pentru liceu se ocupă mult prea puțin de morală, de specificitatea valorilor și normelor morale, de conținutul și dinamica acestora. La capitolul Formele conștiinței sociale există doar două pagini rezervate conștiinței morale. Elevilor li se dă definiția, li se vorbește pe scurt despre specificitatea.valorilor și normelor morale, despre caracterul istoric al conștiinței morale, despre faptul că -nu există o viață spirituală morală cu valoare universală», încheindu-se cu fraza concluzivă, foarte generală, de altfel: -Desigur, avînd o independență relativă mai accentuată în raport de condițiile materiale de existență, lumea spirituală a moralei cuprinde unele elemente de perenitate și durabilitate în timp». Trei sferturi de pagină sînt dedicate Concepției P.C.R. cu privire la formarea profilului moral al omului nou, textul manualului menținîndu-se și aici la un nivel declarativ. Citind cuprinzătorul cadru normativ elaborat de partidul nostru, «Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste», nu li se prezintă în detaliu elevilor, așa cum credem că ar fi necesar, principiile edificării noii vieți morale, ansamblul de normei reguli și .prescripții, definirea valorilor noului etos, socialist. Consider că ar trebui să insistăm pe formarea valorilor morale la o vîrstă a maximei receptivități, cînd școala poate interveni, alături de familie, cu o puternică influență în acest sens. Or, manualul e foarte sumar la capitolul în discuție, lăsînd aproape exclusiv în seama profesorului să prezinte acele argumente cu caracter formativ, să-l determine pe elev să asimileze organic codul de principii și norme ale moralei comuniste, pe care, desigur, îl poate parcurge ca bibliografie suplimentară. E adevărat, în clasa a X-a, la cunoștințe social- politice se acordă un spațiu mai generos problemelor de morală, dar, tocmai de aceea, în clasa a Xll-a, credem că ele ar trebui aprofundate din unghi de vedere filozofic". Ar fi acesta, spuneau participanții la dezbatere, unul din mijloacele prin care ar putea spori rolul de modelator valoric al cunoștințelor de filozofie. La acesta, se știe, nu se poate ajunge decît printr-o atenție considerabilă acordată caracterului formativ al noțiunilor și conceptelor filozofice. Dar, adesea, predarea filozofiei rămîne, în învățămintul liceal, într-un cadru destul de rigid. Or, e cunoscut faptul că stereotipia are un efect nedorit, ea îl îndepărtează pe elev de obiectul în discuție. Cu atît mai mult, cadrelor didactice care predată această specialitate în învă- țămintul liceal le revine sarcina de a face din orele de filozofie adevărate și atrăgătoare lecții despre problemele fundamentale ale existenței, să formeze, astfel, oameni cu ridicat nivel de gindire și cultură, educați în spiritul materialismului dialectic și istoric, capabili să înțeleagă profundele transformări ale epocii pe care o trăim. Oameni cu atitudine înaintată, revoluționară.
Costin TUCHILA

Imagine din secția de etnografie și artă populară a complexului muzeal
■ : ■ ' '

din BrăilaFoto : E. Dichîscanu

PERMANENTA MARILOR IDEALURI 
IN CREAȚIA MUZICALĂînțelegerea modulul specific în care cultura și arta, deci și muzica, reflectă, prin valorile ei de bază, ideea luptei pentru dobîndirea unității noastre naționale presupune ca premisă a cercetării acceptarea Ipotezei că, pentru orice popor, cultura înseamnă, înainte de toațe, identitate. Identitate etnică, etică, estetică și istorică deopotrivă, în cele mai diverse forme de existență ale ei și pe toată scala modalităților ei de manifestare, ca fond de spiritualitate, cultura are capacitatea de a păstra intacte numele și specificul popoarelor, trăsăturile lor psihice, profilul lor moral. A fora spre aceste dovezi de existență înseamnă, în fapt, a merge spre izvoarele originare ale identității noastre ca entitate distinctă în rîndul popoarelor lumii, înseamnă a identifica acele trăsături prin care ne definim ca popor, într-un spațiu istoric, geografic și cultural el însuși devenit parte integrantă a ființei noastre etnice, etice și naționale.Dovezile de care vorbeam mai sus sînt identificabile șl în activitatea unor muzicieni din perioada preenesciană. U- vertura la opereta „Crai Nou" de Ciprian Po- rumbescu — remarca un cronicar al vremii —, cu horele sale, cu cintecul bătrinesc, cu doina, cu melodia eroică sau cu cînte- cul liric, cu inflexiuni de romanță, este un complex de fire tot atît de variate din sufletul poporului român". Este, firește, un elogiu meritat adus Inflă- căratului muzician-patriot, dar, in același timp, această remarcă dă dimensiunea națională a muzicii lui Ciprian Porumbescu, calitatea sa de oglindă a identității spirituale a poporului nostru.„Dacă e vreun compo- nist de la care am Învățat și de la care învăț încă, atunpi acel c'omponist este însuși poporul român" — mărturisea Ciprian Porumbescu. Este, fără îndoială, un crez etic ți estetic al muzicianului, definitoriu

pentru convingerea sa că In cintecele și jocurile populare, in doină și baladă se află încrustate gin- durile, ideile și simțămintele unui popor care își dorea îndeplinite năzuințele sale de unire și libertate, inclusiv prin acțiunea artei și culturii — ca expresii ale unității și identității lui, ca „suflet în sufletul neamului", cum spunea poetul, ca element de coeziune a conștiinței naționale, ca ferment șl impuls al progresului corelat organic cu noțiunea de patrie, ale cărei valori fundamentale le integrează, firesc, demersului său istoric, social, politic. Ilustrativ in acest sens este faptul că perioadele cele mai fecunde ale creației noastre muzicale corespund cu epocile de cel mai puternic avînt social-politic și cultural, adică tocmai acelor epoci care au marcat momente hotărî- toare în lupta pentru unitate și independență națională a poporului român : 1848, 1859, 1877, 1918, 1944. în aceste momente muzicienii au rodit în măsura în care au aprofundat specificul național și au relevat convingător valorile de cuget și simțire ale neamului. Alexandru Flechtenmacher și Eduard Caudella, Gavriil Musices- cu și Gheorghe Dima, Ia- cob Mureșeanu și Ciprian Porumbescu, Ion Vidu, George Stephănescu, Dimi- trie Kiriac și Gheorghe Cucu — spre a mă referi numai la aceste nume din amintita perioadă preenesciană — sînt tot atitea pilde de creatori-militanți care au contribuit la instituirea șl afirmarea, în unitate, a culturii noastre muzicale ca factor de adincă implicare în procesele sociale și politice ale vremii.Retrospectînd creațiile reprezentative ale acestor compozitori — fie că este vorba de uvertura „Moldova", de cintecul „Apelul moldovenilor de la 1848", sau de „Hora Unirii" de Alexandru Flechtenmacher sau de Balada pentru vioară, de cantata „Altarul Minăstirii Putna" sau

de imnurile pline de patos patriotic „Pe-al nostru steag e scris unire" sau „Trei culori" ale lui Ciprian Porumbescu, fie că este vorba de piesa corală „Preste deal" de Ion Vidu. sau de cintecele lui Gavriil Musicescu („Răsai lună", „Hora tie la Plevna", sau „Cintecul lui Ștefan Vodă"), iar exemplele ar putea fi continuate la dimensiuni ce ar depăși cu mult limitele acestei consemnări —, în toate aceste piese avem de-a face cu valori de suflet ale poporului român, al căror mesaj social-politic Configurează, explicit, un demers istoric de Înaltă semnificație patriotică și umanistă.Evocarea din această perspectivă a rolului artei muzicale in viața neamului românesc este relevantă tocmai în sensul, dintotdeauna, al muzicii autentice, de a fi o puternică armă de luptă pentru afirmarea identității noastre spirituâle, a dreptului tuturor românilor de a se uni într-o țară liberă, independentă și prosperă. A rămas memorabil momentul cînd, în august 1871, Ia aniversarea a patru veacuri de la ctitoria lui Ștefan cel Mare la Putna, Ciprian Porumbescu, preluind conducerea unui ansamblu de instrumentiști, a făcut să vibreze în inimi și în conștiințe cîntece ce au sporit entuziasmul participan- ților, au subliniat emoționant caracterul solemn al acelei manifestări cultural- artistice înscrise cu litere de aur pe răbojul istoriei poporului român. Reuniunile de muzică și cîntări din teritoriile locuite de români — vestitul cor țărănesc din Chizătău-Ba- nat este un exemplu în acest Sens — au preluat în repertoriile lor numeroase cîntece inspirate de ideea unirii, cîntece care au devenit astfel adevărate simboluri ale identității noastre spirituale și naționale, ale luptei pentru împlinirea visului de veacuri, vis ce avea să se întruchipeze in actul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.
Vasile DONOSE

Lo întreprinderea de faianță și sticlărie „Faimar" din Baia Mare, în atelierul de turnătorie al întreprinderii s-a înființat sectorul de flori aplicate, unde se execută produse cu volum mic de ardere și grad înalt de prelucrare. In acest sens, s-au asimilat tehnologii noi, s-au căutat noi rețete pentru mase colorate. Ca urmare, acest loc de muncă cere o deosebită îndemînare, măiestrie și simț artistic, ce- ramiștii care lucrează aici avînd un înalt nivel de pregătire. (Gheorghe Pârja). Foto : Sandu Cristian

Ca și alte categorii de oameni ai muncii, și slujitorii culturii se află sub puternica impresie lăsată în inima și conștiința întregii națiuni de istorica Expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adoptată ca Program de muncă și acțiune revoluționară al partidului, al întregului popor. Un program care îndeamnă Ia meditație profundă, la confruntarea lucidă a realităților culturale cu cerințele formulate și la promptă acțiune pentru transpunerea acestora in viață, cît mal grabnică și eficace.Desfășurîndu-se într-un climat de efervescență creatoare, ce reflectă pulsul înnoitor al epocii de grandioase ctitorii pe care o trăiește cu justificată min- drie patriotică România socialistă de astăzi, viața artistică a Teatrului dramatic din Baia Mare se constituie într-un exemplu 'viu al profundului umanism al societății noastre, al aspirației spre înalte valențe ideologice și etice, țel reliefat cu pregnanță de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Astfel, convins de marile adevăruri formulate cu o clarviziune de excepție de secretarul nostru general, încă de Ia Congresul al IX-lea, teatrul din Baia : Mare și-a axat întregul repertoriu pe o coordonată a actualității ilustrind, prin piese aparținind atit de, generoasei dramaturgii românești, o problematică cu un substanțial mesaj revoluționar, singura în măsură să răspundă cerințelor etice și exigenței estetice ale publicului de astăzi. Căci, așa cum s-a subliniat, spectatorii noștri aspiră către un teatru „care să oglindească noile realizări ale societății românești, care să oglindească uriașa muncă a poporului nostru", con- stituindu-se, totodată, într-o tribună a dezbaterii etice, temeinic ancorate în realitate. Un orizont deschis, al celor mai plenare angajări, trebuie să se substituie pretutindeni, in teatre, decorurilor edulcorate ale „copilăriei" artei, intrucit doar o asemenea constantă preocupare pentru articularea mesajului pieselor noastre pe principiile umanismului revoluționar, ale responsabilității și Implicării morale ilustrează cu adevărat maturitatea actului teatral, autenticitatea și substanțialitatea sa.Pe temeiul acestor adevăruri, Teatrul din Baia Mare șt își gîndește parte întregulîn jurul unei problematici cu profunde implicații umane, traducînd esența unui însuflețitor patriotism. Stau mărturie în acest sens spectacole ca

dramatic și-a gindit și mai de- repertorlu

tv

„Vasile Lucaciu" de Dan Tărchilă, „Excursia" de Theodor Mănescu, „Concurs de împrejurări" deAdrian Dohotaru, al căror discurs scenic pune în evidență ideea angajării necondiționate a destinului individului în viața complexă a colectivității, în marele destin al patriei. Construit cu finețe și sobrietate, spectacolul „Vasile Lucaciu" de Dan Tărchilă, de pildă, a primit, în regia lui loan Ieremia, forța de sugestie și expresivitatea simbol : libertate, idealulunui popor, cel al demni-
unui înălțător al zborului spre al luptei pentru dintotdeauna al

blicul nostru a fost pus astfel in fața unui tablou complex, realist al vieții, fiind condus totodată să discearnă. să treacă printr-o grilă valorică imaginile propuse, transformîn- du-se, prin urmare, din simpli spectatori in inter- preți ai actului scenic.O constantă preocupare a Teatrului dramatic din Baia Mare este de asemenea spectacolul destinat tineretului școlar. Alătu- rîndu-se astfel, în mod fericit, procesului educațional din cadrul școlii, sensurile formative și valențele modelatoare ale spectacolelor cu această „adresă" deschid fără îndoială
l/n teatru

a! implicării

să oglindească uriașa muncă și creație ale poporului nostru.întreaga viață artistică a Teatrului dramatic ăi;. Baia Mare materializează intenția de a transpune în fapt principiile educative pe care se fundamentează azi produsul cultural. în acest spirit, ne-am străduit ca scena băimăreană să prilejuiască în cele mai dese cazuri dialoguri deschise și constructive cu publicul spectator, oferindu-le premisa unei meditații despre marile adevăruri umane, despre implicarea in problemele diverse ale marii colectivități, despre muncă și rolul său formativ. Deoarece, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, o adevărată educație estetică nu poate fi gînditâ decît în relație cu educația morală, civică și patriotică a consumatorilor de artă. Astfel, alături de celelalte tuții de cultură din noastră, teatrul are nirea nobilă să
in viața șt munca

BO 70111

ca- po-di- ale

tății și neatîrnării etnice, întruchipate in figura neobositului luptător pentru afirmarea acestor permanențe valorice, revoluționarul Vasile Lucaciu, coordonatele simbolice ale a- cestei piese au oferit publicului emoționanta mărturie a unui vibrant patriotism, portrete în mișcare ale verticalității morale prin care s-a racterizat dintotdeauna porul nostru.Pilde grăitoare ale mensiunii patriotice,valențelor educațional-ci- vice sînt, de asemenea, spectacolele „Excursia" de Theodor Mănescu și „Concurs de împrejurări" de Adrian Dohotaru, dezbateri incitante asupra raportului organic cu patria, ale implicării în viața colectivității. singura in măsură să contureze rostul și valoarea destinului individual. Alte spectacole, ca „Ciudatul rol al întimplării" de Ion Bă- ieșu sau „Un suflet romantic" de Tudor Popescu, a- parținînd și ele atît de bogatei și expresivei dramaturgii românești, au evidențiat, prin contrast, lipsa de substanță a unor existențe stînd sub semnul rapacității și intereselor personale, al egocentrismului și superficialității. Credem, adăugind la lista titlurilor și „Iubire în septembrie" de Mircea Marian, că pu-

orizontul estetic și etic al elevilor, dezvoltindu-le discernămintul și rafintn- du-le exigențele.Un lucru demn de subliniat este însă faptul că orientarea repertorială a teatrului nostru ține permanent seama de cerințele publicului spectator, reliefate cu ocazia unor sondări periodice ale gusturilor și preferințelor sale in materie de teatru. Dezbateri și mese rotunde, întilnirl cu oamenii muncii din instituțiile și întreprinderile județului, cu elevii și cadrele didactice ale școlilor ipostaziază cîteva din formulele prin care teatrul băimărean a înțeles să păstreze un contact nemijlocit cu publicul, ilustrînd un dialog armonios și deschis.O aceeași intenție de deschidere a fundamentat de altfel ideea unui al teatrului nostru pltală. Asemenea stagiuni, menite să oglindă realistă a și profesionalismului, stau în continuare in atenția noastră. Sub semnul implicării responsabile în q- pera de educație, ne vom preocupa, în continuare, să promovăm pe scenă noi piese de teatru care, așa cum se cerea în magistrala Expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

turneu în Ca- mlcro- dea o valprii

insti- țara me- educe spectatorul, contribuind in acest mod la conturarea în linii tot mal precise a profilului omului nou, cu o înaltă conștiință patriotică. De aceea ne-am orientat ca Ia spectacolele programate pe scena teatrului nostru să fie prezent un public cit mai divers, de virate șt ocupații diferite. Totodată, alături de publicul familiarizat deja cu teatrul nostru, am încercat să atragem noi categorii: de spectatori, oferindu-le piese in măsură să-șl afle rezonanțe adinei în conștiința acestora. Răspunzând principiului ce stă la baza culturii noastre socialiste, și anume principiul democratizării, f trul băimărean tinde ilustra astfel o viață tistică fundamentată premisa unei tot mai pronunțate deschideri, adre- sîndu-se nediferențiat tuturor iubitorilor de teatru. El relevă de asemenea un raport de intercondiționare actor-spectator, prezența unui dialog cultural, sprijinit și prin numeroase dezbateri, mese rotunde, microanchete realizate atît în incinta teatrului nostru, cit și, într-un cadru mai larg, în mijlocul oamenilor muncii din instituțiile și întreprinderile unor localități ale județului. Doar astfel, in prezența acestui raport al celei mai vii dinamici și in perspectiva unei adevărate democratizări a culturii, teatrul poate să atingă performanța unei tribune a marilor dezbateri, împlinindu-și menirea revoluționară proprie întregii noastre culturi românești.
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Mircea MARIAN director al Teatrului dramatic Baia Mare

19,00 Telejurnal
19,25 Industria — programe prio

ritare. Expunerea tovarășului 
Niqolae Ceaușescu la ședința co
mună a Plenarei C.C. al P.C.R., a 
organismelor democratice și a or
ganizațiilor de rtiasă și obștești

■— magistrală proiecție a coordo
natelor progresului economic 

19,45 România în lume
mentar

20,05 Copiii cîntă patria 
lor). Program de 
suri patriotice în 
unor formații ale pionierilor și 
șoimilor patriei

20,25 învățămint — cercetare — produc
ție. Muncitor anul 1. Integrarea in 
producție, în colectivele muncito
rești a absolvenților

(color). Docu-

șl partidul (co- 
cintece și ver- 

interpretarea

20,45 Rolul familiei în societatea noas
tră • Bucurii și răspunderi
Avem cuvîntul ! (color). Selec* 
țiuni din programele unor brigȘ’" 
artistice 4
Univers, materie, viață (color). 
Emisiune de educație materialist- 
științifică • Din tainele naturii. 
Producție a televiziunii din Repu
blica Socialistă .Cehoslovacă.

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

21.05

21,20

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala* 
mare) : Bădăranii — 18; (sala Amfi
teatru) : Campionul — 18
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Horia Andreescu. 
Soliști : Adrian Stoica, Marin Cazacu 
— 18
• Opera Română (13 18 57) : Capodo
pere simfonice in viziuni coregrafice 
- 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Vln- 
zătorul de păsări — 18
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Privind In jur cu Ochi fără lumină 
— 13
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 18: (sala 
Studio) : La un pas de fericire — 
18.30
• Teatrul Gluleștt (14 72 34, sala Ma
jestic) : Regele Lenr — 18: (sala Glu- 
lești, 18 04 85) : Așteptam pe altcine
va — 18

• Teatrul satlrlc-muzleal „C. Tâna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Varietăți pe portativ — 19
• Ansamblul- artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
David Copperfield — 9; Cenușăreasa 
— 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) ; Aventuri cu Scufița Roșie 
— 15; Vintură lume (premieră) — 
18,30; (sala Cosmonautelor, 11 12 04): 
Poveste despre marionetă — 15
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Steaua fără nume — 18

cinema
• Miracolul : LUMINA (14 74 16) —
9: 11; 13; 15; 17; 19, CULTURAL
(83 50 13) — 8; 11; 13; 15; 17; 19
• Muzica e viața mea : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
ARTA (21 31 86) — 11; 13: 15; 17; 19
• Hanul dintre dealuri : LIRA
(31 71 71) — 9; 11; l»; 15; 17; 18

A „Omul din Mallorca* („Zilele fil
mului suedez*) : STUDIO (59 53 15) — 
9.15: 11,15: 13,15; 15,30; 17,45; 19,45
• Cucoana Chirița — 15; 17; 19,
Uimitoarele aventuri ale mușchetari
lor — 9; 11; 13 : DOINA (16 35 38)
• Evadarea : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Pruncul, petrolul șl ardelenii î 
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Pădurea spînzuraților : 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; 11; 
13; 15; 17; 19
• Sora 13 : SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15: 19.30
• Și asta va trece : TIMPURI NOI 
(1561 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Patrula de noapte : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17;
• Gheața verde: FEROVIAR
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Transport secret: UNION
— 9; 11; 13; 15; 17; '*
• Locuri în
— 9; 11,15;
(47 46 75) —
• Vraciul :
11,30; 14; 16,30; 19
• Nu e ușor cu bărbații r POPU< 
LAR (35 15 17) — 15: 17; 19

19
(50 51 40)

19
inimă : PATRIA 
13,30; 15,45; 18.
9; 11; 13; 15; 17; 1
MIORIȚA (14 27 14)

(13 49 04)

(11 86 25) 
GLORIA

19
91
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Tovarășului' MIHAIL GORBÂCIOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice SocialisteIn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al poporului român și ai meu personal, vă exprim dum-, neavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., precum și comuniștilor, tuturor oamenilor muncii sovietici profunda noastră solidaritate in aceste momente grele cauzate de considerabilele pierderi umane și materiale in urma cutremurului care a avut loc în R.S.S. Armeană, la 7 decembrie 1988..Vă rog să transmiteți familiilor îndoliate sentimentele noastre de profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

REPOR TAJE • NOTE • INFORMA ȚII
, ... , ■  ... . ■ ... *

Panoramic gălățean

HUNEDOARA : Succese ale minerilorAcționtnd cu fermitate și răspundere muncitorească, in spiritul indicațiilor și orientărilor secretarului general al partidului privind perfecționarea întregii activități și realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, colectivul întreprinderii miniere Barza, din județul Hunedoara, raportează îndeplinirea prevederilor de plan pe 1988 la producția-marfă și la principalii indicatori de eficiență. In a- celași timp. Uzina de utilaj minier și reparații Criscior și-a îndepli

nit prevederile anuale Ia producția-marfă. Colectivul minerilor de la I.M. Barza s-a angajat ca la realizările de pînă acum să adauge in luna decembrie noi depășiri de plan șl să încheie anul cu Un Volum suplimentar de peste 7100 tone de substanțe minerale utile, necesare economiei naționale. La rindul lor, oamenii muncii de la Uzina de utilaj minier și reparații Criscior vor încheia anul cu un spor la producția-marfă de peste 13 milioane Iei. (Sabin Cerbu).
Concurs de creație 

științifică și tehnică studențeascăîn organizarea Ministerului Educației și Invățămintului și a Consiliului U.A.S.C.R. s-a deschis la Universitatea din Brașov faza finală a concursului de creație științifică și tehnică studențească.Reunind cele mai reprezentative lucrări obținute in cadrul cercurilor științifice studențești și colectivelor mixte de cercetare ale studenților, cadrelor didactice și specialiștilor din producție, concurstil are loc sub semnul hotăririi tineretului universitar de a participa la realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XlII-lea șl Conferința Națională ale partidului. •

Actuala ediție a concursului de creație științifică șl tehnică studențească își propune, prin structura și modul de desfășurare, să pună în evidență activitatea de cercetare a tineretului studios, să popularizeze rezultatele originale obținute, domeniile de aplicare în practică a soluțiilor propuse.Organizat pe secțiuni, concursul cuprinde teme cu caracter fundamental, interdisciplinar și aplicativ, oferind cadrul unui larg schimb de experiență intre autorii lucrărilor prezentate și specialiști din unități de producție, de cercetare, proiectare șl inginerie tehnologică.

TELEGRAMA

PĂMlNTUL-BUN AL
(Urmare din pag. I)de umiditate. In acest domeniu se prelimina o nerealizare față de sarcina planificată de circa 160 mii hectare. Sint de menționat aici rezultatele bune obținute în județele din nordul și vestul țării, printre care Satu Mare, Bihor, Timiș, Suceava, Botoșani și Sălaj, care au și suprafe- ' țele cele mai mari afectate de excesul de umiditate. In același timp însă, nerealizarea in totalitate a capacităților noi de desecare planificate In acest an este localizată îndeosebi în județele Brăila, Buzău, Călărași, Dîmbovița, Giurgiu, Ialomița, Olt, Prahova și Teleorman. In aceste județe, lucrările de desecare se realizează în complex cu cele de irigații. iOr, dirijarea cu prioritate în această etapă a utilajelor și a carburanților la executarea amenajărilor de irigații a plasat pe planul doi desecările, i|cate nu au mai fost efectuate. Este o optică pe cit de greșită, pe atit de păgubitoare, întrucît, în cazul de față, desecările au un dublu rol. Pe de o parte creează condiții pentru folosirea cu eficiență maximă a iri-' gațiilor și, pe de altă parte, fapt esențial, asigură protecția pămintu- lul împotriva degradării Iul prin să- răturare și inmlăștinare secundară. Asemenea situații petrecute și in anii anteriori, care au dus la apariția unor restanțe însemnate în acest sector de activitate, evidențiază necesitatea corelării perfecte a capacității de execuție și a cantităților de combustibil repartizate cu volumul lucrărilor planificate, astfel incit, la noile sisteme, amenajările de irigații, de desecări, dar și cele

iNTREGULUI POPORde combatere a eroziunii solului să poată fi executate concomitent, îh complex, așa cum au fost proiectate și aprobate.Un aport însemnat la sporirea producției agricole îl au acțiunile prevăzute in programul de creștere a fertilității solurilor. Caracteristica esențială a acestui program o constituie executarea ciclică, la intervale de 4—5 ani. a lucrărilor de afînare profundă a terenurilor puternic compactate, de amendare a solurilor acide și de fertilizare cu îngrășăminte organice a întregii suprafețe arabile. La toate aceste lucrări primul ciclu de aplicare trebuie să se realizeze în actualul cincinal, ca apoi să ■poată fi reluate la intervalele .stabilite. Or, pentru aceasta este hotă-*' ritor ca volumul anual prevăzut la fiecare lucrare în parte să fie realizat întocmai. Este lesne de Înțeles că nerealizările cumulate pe parcursul unui ciclu determină prelungirea corespunzătoare a duratei de aplicare, ceea ce duce la diminugpea eficienței acestor lucrări pină la anularea ei. Această situație este de subliniat cu atît mai mult cu cit realizările de pînă în prezent, deși superioare anilor precedenți, nU sînt de natură să mulțumească. Intr-un număr mare de județe se constată serioase rămlneri in urmă, care trebuie să îndemne organele județene de partid și agricole, organizațiile de partid și conducerile din unitățile agricole să ia măsurile ce se impun pentru mobilizarea forțelor necesare, astfel incit în perioadele cu timp favorabil fiecare lucrare ameliorativă să fie realizată in conformitate cu programele stabilite.

• încă, de la finele primei decade a lunii noiembrie, Fabrica de unelte și plase de pescuit din Galați a raportat realizarea sarcinilor de plan pe întregul an la producția-marfă industrială. Pînă la sfirșitul anului, fabrica va obține suplimentar o producție in valoare de 55 milioane lei. Produsele unității — plase de pescuit oceanic, pari- me navale, traule cu deschideri de 120, 160, 195 și peste 200 metri, precum și sfoară pentru balotat (deosebit de căutată în unitățile agricole) și altele au fost realizate la un înalt nivel calitativ, datorită modernizărilor efectuate pe fluxul de producție, a mobilizării exemplare a colectivului.® In cartierul gă- lățean Tiglina II a fost dată în folosință o nouă secție de producție industrială pentru . realizarea bunurilor de consum. Secția— aparținînd de Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziție și desfacere a mărfurilor— este concepută în- tr-o manieră modernă, cu un înalt grad de funcționalitate și dotare tehnică. Aici se execută bunuri de consum destinate cu prioritate exportului, precum confecții, lenjerie. broderie și tricotaje. Activitatea se desfășoară in cinci ateliere, unde lucrează numai femei.• De la începutul anului și pînă în prezent, în județ au fost predate oamenilor muncii peste 2 800 apartamente. în majoritate amplasate in cartierele gălățene Mazepa, Dunărea. 1. C. Frimu. Se remarcă linia arhitectonică modernă, finisajele su

perioare. în mediul rural au fost construite și în acest an numeroase apartamente in localitățile Nicorești, Tudor Vla- dimirescu, Liești și altele.• -Dintre realizările acestui an pe linie gospodărească, de înfrumusețare a municipiului Galați, pot fi amintite : amenajarea a 3 700 mp albi și căi de acces, montarea de lămpi, lampe- dare, bănci, obiecte de mobilier urban, împrejmuiri ornamentale, mozaicuri și aranjamente florale. S-au plantat peste 610 000 flori, 5 000 arbori și arbuști ornamentali. Au fost întreținute 560 ha spații verzi, precum și 380 ha in pădurea Gîrboavele — locul de ăgrement preferat al gălățeni- lor. Orașul a căpătat o înfățișare nouă și prin reamenajarea, în- tr-o nouă concepție plastică, a parcului central „Mihai Emi- nescu“, execuția scuarului din apropierea spitalului județean de pediatrie și a fost renovat stadionul „Dunărea".• Inițiativa „Fiecare cadru tehnico-ingi- neresc să rezolve cel puțin o problemă tehnică în afara orelor de program" s-a soldat, in acest an. in unitățile din municipiul Galați, cu aplicarea, Intre altele, a 22 invenții și 121 inovații. La șantierul naval, cabinetul tehnic a înregistrat 65 de propuneri de inovații și 4 Invenții, din care o bună parte au și fost aplicate, iar la combinatul siderurgic cele mai bune rezultate le-au obținut specialiștii de la uzina de piese de schimb și reparații siderurgice.

• Dintre cele peste 52 000 abonamente (medie lunară, în acest an) Ia ziarul „Scînteia", circa 21 000 revin municipiului Galați. Un „clasament" ad-hoc al celor mai harnici factori poștali in ceea ce privește numărul de abonamente la „Scînteia" situează pe primele trei locuri poștă- rițele Valeria Capus, Maria Capitanopol și Anișoara Codreanu. Toate trei lucrează în cadrul oficiului poștal nr. 3.• Oficiul județean de turism Galați a organizat, intre altele, „trenuri speciale" de sfîrșit de săptămînă. inițiativă de care au beneficiat recent 1 000 de siderurgiști (într-o excursie la Slănic Moldova), precum și un număr important de locuitori ai satelor pentru stațiunea Tuș- nad. Alți turiști gă- lățenl s-au Îndreptat spre Sinaia, Bușteni, Predeal.• In acest an, pină acum, întreprinderea poligrafică din Galați a tipărit 150 titluri de cărți într-un tiraj total de 2,5 milioane exemplare.• între numeroasele manifestări culturale înscrise in cadrul amplului program „Danubius — Galați ’88", recent inaugurat, am reținut pe cele înscrise sub genericul „Zilele culturii universitare gălățene", ediția a X-a. Timp de două săptămîni, stu» denții au fost beneficiari ai unui număr important de acțiuni cultural-educative : expuneri, simpozioane. intilniri cu personalități, spectacole, expoziții și altele.
Dan PLAEȘU

MARAMUREȘ : Realizări ale geologilorActivitatea geologilor maramureșeni, desfășurată de la începutul anului și pină în prezent, evidențiază efortul tuturor 'formațiilor 'de lucru pentru realizarea ritmică a sarcinilor de plan, pentru a pune in valoare noi rezerve de metale utile necesare economiei naționale. Acționînd sub semnul înaltei răspunderi muncitorești, luînd măsuri ferme în vederea organizării’

corespunzătoare a muncii, introducerii de noi tehnologii pentru creșterea mai puternică a productivității muncii, geologii maramureșeni au executat, peste prevederi, 1 131 metri liniari la galerii, 215 metri liniari la suitori, peste 400 metri la foraje, in condițiile obținerii unor importante economii de materiale, combustibil și energie. (Gheorghe Părja).
BACĂU : Apartarriente noi pentru oamenii munciiConstructorii băcăuani de locuințe au înscris noi fapte de muncă în cronica întrecerii socialiste. Astfel, ca urmare a organizării din timp a amplasamentelor noilor locuințe, folosirii la parametri superiori a mașinilor și mijloacelor tehnice din dotare, utilizării pe scară largă a unor materiale de construcții locale, ei au înălțat și pus la dispoziția oamenilor muncii, în perioada care a trecut din acest an, 2 769 de apartamente, cu 121 apartamente mai mult față de prevederile planului, precum și alte obiective social-culturale și edilitare. Cele, mai multe blocuri au fost construite în municipiile, orașele și centrele muncitorești. In

prezent, constructorii băcăuani depun eforturi susținute pentru finalizarea înainte de termen a apartamentelor ce au mai rămas din planul pe acest an. Totodată, în vederea asigurării in timp util a unui front de lucru pentru iarnă, ei au început lucrările lă primele 1 255 apartamente din planul pe anul viitor. De remarcat este și faptul că, în acest an, localitățile rurale ale județului și-au îmbogățit zestrea edilitară cu 150 apar-, tamente, urmînd ca. pină la finele anului, la dispoziția specialiștilor de la sate.să fie puse alte peste o sută de apartamente. (Gheorghe Baltă).

Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit o telegramă din partea președintelui, Consiliului de Miniștri al Republicii ^Populare Ungare, Miklos Nemeth, prin care îi mulțumește pentru felicitările și urările de bine transmise cu ocazia alegerii sale in funcție. Este exprimată, de asemenea, intenția guvernului ungar de a acționa Constant pentru îmbunătățirea relațiilor bilaterale, corespunzător intereselor celor două țări și popoare, prin eforturi comune și noi inițiative din partea ambelor părți.
(Urmare din pag. I)sa să iei in antrepriză construcția unui oraș aproape de la cota zero și să-1 crești din miinile tale pină la definitivare. Eu am șansa asta, așa că. pe drept cuvint, ÎI numesc orașul meu, devenind cetățean al lui, cu toate drepturile și datoriile de cuviință. Pentru că, să știți, ca cetățean mă interesează profund tot ce se Intimplă aici ; toate acțiunile de înfrumusețare sau de organizare mai bună a traiului de fiecare zi. prin noi, locuitorii ofașului, se realizează. Păi, aflați că eu calc pe bulevardele Sloboziei cu mare min- drie, pentru că și semnătura brigăzii noastre e in frunte Ia toate construcțiile — pe bulevardele Unirii, Chimiei. Matei Basa- rab, la marele hotel din centru, la casa de epltu- ră și creație, la liceul industrial de chimie. Nu șovăi să ^pun că Slobozia e un oraș frumos, modern conceput și croit, dacă ne gindim ce a fost el pînă acum două decenii — un tirg, vai de capul lui 1Un tirg, vai de capul lui ? „Nu a greșit meșterul — l-a susținut, aflîn- du-i- părerea, Rodica Anton, președintă a cooperației meșteșugărești de aici, următorul nostru interlocutor la Slobozia. Eu știu cum arăta vechiul oraș, știu cu ce se ocupau locuitorii Iui, știu ce așa- zisă industrie avea. Ii cunosc vechile ateliere așa cum îi știu și casele — am locuit ani Ia rînd într-o odaie cu pămint pe jos. In 1968, orașul întreg a devenit un imens șantier. Am gîndit viitorul oraș toți. împreună am pus umărul la construcția lui. Si noi, locuitorii, am intîr- ziat cu folos asupra schițelor de sistematizare, ne-am sfătuit, am urcat pe schele alături de construe-, tori și urcăm incă. Ne-am cdnstruit orașul cărămidă cu cărămidă, reconstruindu- ne și pe noi. Pentru că a trebuit să învățăm să stă- pînim secretele chimiei și să devenim ingineri sau operatori chimiști, electricieni, automatiști, specialiști în mecanică fină și așa mai departe. Toate — meserii noi. solicitind gln- dire nouă, competență, efort de o altă calitate. Iată, de pildă, oamenii cooperativei noastre, oameni cu înaltă calificare astăzi. Știți cit realizau ei, ca valoare a producției, prin .1965 1 Cam 4 milioane lei anual ; acum, lunar realizează producții de 7,5 milioane Iei. Știți dumneavoastră că în Slobozia doar doi croitori știau să' facă

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe Ceaușescu.Avem plăcerea ca, din partea Comitetului Central al Partidului Socialist Yemenit și a’Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului, să vă exprimăm cea mai profundă recunoștință și apreciere perrtru telegrama de felicitare pe care ne-ați transmis-o cu ocazia aniversării independenței țării noastre.Folosim acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră cele mai bune urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate poporului român prieten, de dezvoltare continuă a relațiilor dintre partidele și țările noastre.
ALI SALEM \AL BEEDH

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Yemenit

HAIDAR ABOU BAKR AL ATTAS
Președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului 

din Republica Democrată Populară Yemen

haine 7 Deci calificarea — cum să vă spun ? — era mai mult decit precară. Acum, dintr-un efectiv de 700 de oameni al muncii în unitatea noastră, nici unul nu are calificare inferioară. Cooperația lucra înainte pentru tirg și satele din jur. Astăzi lucrăm și pentru export. îndeosebi in domeniul confecțiilor. Semnificativ, nu ? Nu mai vorbim de industria nouă a orașului — producția este de 8 miliarde, realizată de 25 000 de oameni ai muncii, bine pregătiți in domenii de activitate care nici nu puteau fi visate pe acest meleag. Dacă afirmăm că orașul este frumos, trebuie înțeles că oamenii care l-au ridicat sint frumoși pentru că s-au reconstruit pe ei înșiși, optind pen-

amoniac, conductele de gaze, termoflcarea. Știam cum să organizez brigada, cum să-1 mobilizez pe oameni, cum să le controlez munca, dar să construiesc un oraș și să-1 gospodăresc... Treabă grea. Am considerat că mă depășea. E greu să fii primar, vă spun cu sinceritate. Trebuie să ști să unești energiile a zeci de mii de oameni. Populația orașului creștea vertiginos pe măsură ce se construiau și fabricile de pe a doua platformă industrială. Orașul a ajuns azi la 50 000 de locuitori, cu sute de noi profesii, cu noi orizonturi, cu noi pretenții. Ca primar trebuie să știi să-i educi să devină buni gospodari ai așezării lor, să le 'clădești intii orașul in minte,
ORAȘUL MEU, 

ORAȘUL NOSTRU
tru un înalt statut de via- ță și activitate".Cum spiinea meșterul Miron ? Un tîrg, vai de capul lui 1 Realitatea a- ceasta ne-o confirmă și maistrul specialist Nicolae Toma, șeful unei brigăzi de sudori și lăcătuși de la combinatul chimic, pe care l-am așteptat să încheie o discuție gospodărească despre o nouă ramură de ter- moficare aflată în construcție, discuție purtată cu primarul orașului, tovarășul Gheorghe Radu : „Prin 1964 lucram la fundațiile combinatului — își amintește maistrul. Orașul de acum nu exista. Dacă a apărut așa cum arată el astăzi, e ca un dar al noilor sale platforme industriale. Dar atunci era încă tirgul ponosit Slobozia. cu o singură stradă pavată, cu case de paiantă. Ce să vă mai spun... Și să vedeți ce-ar fi putut să mi se întîmple mie pe âtunci. Se conturase la un moment dat ideea să devin primar aici. Nu-mi stă In fire să refuz 'o sarcină — chiar dacă era numai In stadiul de propunere, ur- mind ca cetățenii să hotărască. Propunerea asta de a candida am refuzat-o. N-am vrut, mărturisesc. Dacă aș fi vrut, azi nu mai era primar tovarășul Gheorghe Radu". Primarul, surprins, exclamă : „Ia te uită, dom’le !“. „Chiar așa I — întărește, zîmbind, maistrul. Dar am socotit că nu eram potrivit pentru treaba asta. Mă preocupau fundațiile primei fabrici de

ca pe un vis, care să le mmiască forțele, să-i faci să înțeleagă că se poate și trebuie să trăiască și altfel decît pînă atunci, să-i determini să stringă și din dinți cînd apar greutăți, cînd trebuie să pui umărul și după cele opt ore de muncă"... „Vezi că știi cum trebuie să fie un primar ?“ — il întrerupeGheorghe Radu. „S-ar putea să fie așa, nu vă contrazic, dar atunci, pe vremea aceea... Iată,- concetățenii mei m-au ales deputat municipal, in circumscripția nr. 6. Sint tot timpul în mijlocul lor, cind nu sînt la brigadă. De la mic la mare îmi sint tovarăși în acțiunile gospodărești și nu pot spune că e ușor. Orașul s-a ridicat și se ridică in continuare pe verticală, e frumos, e modern, dar ca să fie și mai frumos, ție, ca comunist ce ești, ți se cere să contribui și la construcția și reconstrucția celor din jurul tău, trăind tu însuți același proces de transformare în focul muncii. Asta Încerc eu să fac, antrenindu-i pe oameni la acțiuni de tot felul : să-i determin să vadă, dincolo de apartamentul în care locuiesc, cartierul lor. Întregul lor oraș. Eu zic că nu sînt lucrător cu gura — cum se mal spune despre unii săraci în fapte, bogați in vorbe — de vreme ce in acțiunile obștești mă strădui să fiu printre primii la treabă". „Păi, meștere Toma — intervine iar tovarășul Gheorghe Radu — cam așa cred și eu

că trebuie să acționeze un primar". „Da, dar asta am invățat-o cu timpul. De fapt, zic eu, fiecare cetățean e ca și un primar in localitatea lui, cu răspunderi pentru obște ca și un primar".Urcăm alături de primar în mașina lui personală și pornim prin oraș. Trebuie să vadă un cartier nou in construcție, cum se finalizează un nou bulevard, să se informeze' în legătură cu stadiul construcției canalizării pe noi străzi. Așa că ocblim centrul care strălucește — carte de vizită impresionantă — și pătrundem pe acolo pe unde mai sint și gropi, pentru că șantier fără gropi nu se poate („Și gropile sint ale noastre — spune primarul— n-are rost să le ascun-, dem, mai avem de lucru"), dar străbatem și noul și frumosul cartier num.it ansamblul Constanța („Toți vor să locuiască aici — mărturisește -primarul — sint cele mai frumoase apartamente din cele peste 15 000 construite pină acum. Și mie mi-ar place aici. Am învățat să construim mai bine și mgi frumos"). Primarul cercetează amplasamentul unei noi școli, apoi, în fața unui teren viran, incă denivelat, Încearcă să ne facă să vedem cu ochii minții cum va arăta piața modernă proiectată să fie ridicată aici. Și ne amintim do spusele maistrului Toma că un primar trebuie să-I facă pe oameni să vadă, să... „Oamenii te judecă după ce faci șl cum faci— meditează, cu glas tare, primarul. Să ai inițiativă, să fii atent la inițiativa lor, să-i deschizi acesteia drum larg — iată sarcini de partid limpezi. Ce avantaj ar avea primarul în această privință ? O poziție mai bună, necesară, de unde poate cuprinde totul și care-i permite, dacă are judecată limpede și rapidă, să selecționeze din probleme pe cea mai urgentă ; și decide, cu oamenii. convingîndu-i de ce trebuie făcut așa, și nu altfel, de ce intîi asta, și pe urmă cealaltă. Ah, de s-ar putea face tcțate dintr-o dată !“.Continuăm cursa noastră prin oraș, ii descoperim noi frumuseți, aflăm cum vor arăta frumusețile lui viitoare. Și peste tot ne întîmpină constructorii, cu problemele lor, cu proiectele lor, cu gîndurile lor de a-și face munca mult mai bine, mult mai spor-' nică. Orașul e frumos pentru că, așa cum spunea unul dintre interlocutorii noștri, la un moment dat, oamenii lui sînt frumoși.
INFORMAȚIIHOCHEI. In cadrul turneului internațional de hochei pe gheață de la Sofia, echipa Dinamo București a întrecut cu scorul de 10—1 (2—0, 5—0, 3—1) selecționata Belgiei. Intr-un alt joc, echipa locală Ț.S.K.A, Septemvrisko Zname a învins cu 12—3 (6—1, 4—1, 2—1) formația Aris Salonic.NATAȚIE. în concursul de nata- ție de la Tallin, sportivul grec Ma- nolis Kuțudakis a ciștigat trei probe : 200 m spate (2’13”04/100), 200 m fluture (2’09”74/100) și 400 m mixt (4'47”50/100), Proba feminină de 50 m liber a revenit sovieticei Eva Keikla, cu timpul de 27”07/100.HANDBAL. In ultima zi a competiției internaționale masculine de handbal de la Klagenfurt (Austria) s-au înregistrat următoarele rezultate : Cehoslovacia — Olanda 22—17 (12—10) ; Austria — Turcia 27—21 (14—8). Turneul a fost ciștigat de selecționata Cehoslovaciei (6 p) urmată de formațiile Olandei. Austriei și Turciei (cu cite 2 puncte).SCHI. „Cupa mondială" la schi a programat pe pirtia de la Sestriere (Italia) o probă masculină de slalom special, în care Victoria a revenit lui Marc Girardelli (Luxemburg).

SPORTIVEînregistrat în cele două manșe cu timpul de 1’47”31/100. L-au urmat suedezul Jonas Nilsson (l’48”10/100) și elvețianul Paul Accola (1’48” 65T0O). în clasamentul general se menține lider elvețianul Pfrmin Zurbriggen, secundat de Girardelli.BASCHET. La Kaunas, In meci contind pentru grupele sferturilor de finală ale „Cupei cupelor" la baschet masculin, echipa locală Jal- ghiris a întrecut cu scorul de 108—98 (52—40) formația A.E.K.Atena. Alte rezultate din cadrul a- celeiași competiții : Snaidero-Ca- serta —• Hapoel Helion 105—99 (62—35) ; Real Madrid — B.C. Cho- let (Franță) 69—62 (32—27) ; Cibona Zagreb — Steiner Bayreuth (R. F. Germania) 79—80 (46—39).VOLEI. în meci retur pentru optimile de finală ale competiției internaționale masculine de volei „Cupa Federației", echipa T.S.V. Miinchen a Întrecut pe teren propriu, cu scorul de 3—0 (15—10,15—11, 15—7), formația Slavia Sofia, învingători și în primul joc (scor 3—1), voleibaliștii vest-germani s-au calificat pentru sferturile de finală ale competiției.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 9 decembrie, ora 20 — 12 
decembrie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi predominant frumoasă, exceptîrid 
regiunile sudice și estice, unde va fi, 
în general, închisă, cu cerul variabil, 
mat mult noros la început în sud, iar 
spre sfirșitul intervalului și în est. Lo
cal vor cădea precipitații sub formă de 
filoaie, lapoviță și ninsoare, îndeosebi 
n primele zile în sud-estul țării, și sub 

formă de ninsoare în ultima zi, în re
giunile estice. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu unele intensificări în 
sud-estul teritoriului, cu viteze de pînă 
la 45 kilometri la oră. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 6 
și plus 2 grade in sud și între minus 
10 și minus 4 grade, izolat mai cobori- 
te în restul teritoriului, iar cele ma
xime. în general, între minus 2 și plus 
8 grâde. Dimineața, în nordul, vestul 
?i centrul țării se va produce ceață.
n București : Vreme în general în

chisă. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros în primele zile, cînd, temporar, 
vor cădea precipitații sub formă de 
ploaie, lapoviță șl ninsoare. Vînt slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor oscila între minus 3 și plus un 
grad, iar cele maxime între 1 și 4 
grad£.
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ÎN MAGAZINELE COMERȚULUI DE STAT

O gamă— Iată un sector prosper, sectorul de tricotaje — ne spunea Ion Mazilu, director al Direcției tex- tile-incălțăminte din cadrul Ministerului Comerțului Interior. Și argumenta afirmația pornind de la accesul la public al acestor produse „prezente in garderoba tuturor, de toate vlrstele și în toate sezoa- nele", prezență justificată prin : existenta a numeroase fabrici de profil de pe cuprinsul țării. diversificarea gamei de modele ; progresele înregistrate privind procesele tehnologice ; grija factorilor de răspundere din Ministerul Comerțului Interior privind creșterea fondului de marfă. Și dacă, de pildă, la îmbrăcămintea tricotată pentru adulți creșterile sint de circa 25 -la sută, la noii-născuți fondul de marfă s-a dublat. Mai mult, gradul de înnoire a colecției de tricotaje la adulți este de peste 60 la sută, iar la copii de peste 70 Ia sută. Sint procente materializate in gamă sortimentală de tricotaje existente la vinzare, în raioanele specializate ale magazinelor comerțului de stat din întreaga țară. Și, mai mult ca oricind. organele co-

variată demerciale de resort au ținut permanent legătura cu furnizorii, au făcut repetate deplasări in fabrici pentru realizarea tuturor contractelor. In această „Lună a cadourilor", factorii de resort, după cum ne sublinia interlocutorul nostru, au ținut seama de destinația hces- tui sector de tricotaje cu cea mai mare arie de răspindire in rîndu- rile populației. Bună izolatoare, ușor de întreținut, vestimentația tricotată e foarte solicitată în a- cest sezon. Aceasta și explică de ce toate raioanele de profil ale magazinelor de stat din întreaga țară au pus în vinzare o gamă diversă de tricoțaje : pulovere din lină și PNA sau lînă in amestec cu PNA, executate cu măiestrie de fabricile de tricotaje din Brașov, Miercu- rea-Ciuc, Hunedoara, „Tricodava"- București, „Miorița“-Oradea, Roman etc. Vizitind cîteva raioane de profil ale unor magazine ca „Unirea", „Bucur“-Obor, „București", „Victoria", „Titan", unitățile I.C.L. „Universal" — ca să amintim doar citeva din Capitală —, reține atenția bogatul registru cromatic al a-, cestor tricotaje. Alături de tonuri

tricotajevii, tonice, sînt prezente, prin contrast. tonuri naturale de alb și ocru asociate mai ales cu albastru. Demn de menționat este faptul că realizatorii au ținut seama de linia sport, o linie de cnoială dreaptă, confortabilă, acoperind șoldul. Contexturile acestor tricoturi sint tip jacard și sugerează desene geometrice executate bicolor sau într-o bogată gamă coloristică. Alături de acestea, femeile beneficiază de o diversitate de veste, jachete și rochii din jerse, a căror croială este in pas cu moda „la zi". De asemenea, se află la vinzare șaluri și eșarfe tricotate. In ceea ce privește tricoturile pentru bărbați; este de remarcat faptul că executanții au impus rigori axate pe rafinament și discreție, în culoare și desene, urmărind de la început o mai lesnicioasă asortare cu întregul vestimentației. Copiii au fost și ei in atenția creatorilor, astfel că tricoturile realizate pentru ei sînt intr-o colpristică mai nuanțată, mai vie, mai deschisă. Multitudinea de culori permite o asociere ușoară cu mai multe tipuri de fuste și pantaloni. (Marta Cuibuș).

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE

ADlNCIREA POLARIZĂRII INTRE BOGAȚI Șl SĂRACI
„stern-R.F.G.: „Micii fermieri în pragul falimentului"

In Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a 
Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organiza
țiilor de masă și obștești se relevă, ca unul din aspectele cele mai 
semnificative din țările capitaliste dezvoltate, intensificarea procesului de 
acumulare a bogățiilor in miinile unui grup tot mai restrins de oameni, 
avind drept consecință împărțirea societății, pe plan național, in două 
grupe diametral opuse - la un pol oamenii săraci, al căror număr în
registrează mereu creșteri, iar la celălalt pol un număr tot mai restrins 
de bogați, care au acumulat și acumulează tot mai multe bogății. Această 
teză își găsește confirmarea in realitățile de zi cu zi, așa cum reflectă 
și numeroase date și fapte consemnate in studii, rapoarte și alte docu
mente publicate chiar in țările occidentale. Este o situație care justifică 
pe deplin propunerea făcută in Expunere privind încheierea unui acord 
general care să stabilească un raport echitabil, rațional intre veniturile 
mari și veniturile mici, să asigure certitudinea unui venit minim pentru 
toți cetățenii, care să poată astfel dispune de tot ceea ce este necesar 
unui trai demn.

Semnificative, in acest sens, sint și relatările apărute in revista vest- 
germană „STERN".

Intre marii deținători 
de proprietăți funciare 

și micii fermieri — 
o diferență de venituri 

de 30 :1 1într-un amplu reportaj, revista se ocupă tocmai de discrepanța intre veniturile marilor fermieri, care dețin și posturile de comandă in organizațiile ' agricole, și cele ale țăranilor cu proprietăți mici și mijlocii, a căror situație se degradează continuu.Reportajul se referă la două cazuri concrete. Primul dintre acestea este cazul unui mare moșier, Freiherr Heereman, cu „venituri anuale de 800 000 mărci, proprietar al castelului Surenburg, cu 30 de camere". Moșierul și-a dotat pină și grajdurile pentru vite cu instalații de aer condiționat și este unul din beneficiarii principali ai subvențiilor acordate de stat. Heereman este și deputat In Bundestagul de la Bonn, ales pe listele Uniunii creștin-demo- crate. Revista precizează că „in timp ce marii fermieri beneficiază de toate avantajele, masa agricultorilor, datorită reglementărilor discriminatorii din C.E.E., nu este ajutată. Este

un sistem de care profită marii fermieri și care ii amenință ,cu falimentul pe agricultorii cu proprietăți mici și mijlocii. Aproape trei pătrimi din subvențiile C.E.E. pentru agricultură — precizează -Stern» — sint vărsate in buzunarele marilor fermieri".Iată și consecințele acestei orientări : „Peste două treimi din gospodăriile țărănești de pină la 20 hectare — scrie revista — au dat faliment. în schimb, numărul marilor proprietari agricoli cu peste 50 de hectare a crescut de peste două ori. Deținătorii Celor mai mari proprietăți funciare realizează venituri de 30 de ori mai mari decît micii fermieri".Cit de greu o duc agricultorii din această ultimă categorie o demonstrează — potrivit relatărilor revistei — al doilea caz prezentat pe larg în reportaj, respectiv situația fermierului Fritz Pick.
Lupta psntra supraviețuire 

a familiei PickUn reporter al revistei a vizitat „un agricultor vest-german cu o situație medie, căruia după o zi de muncă de 15 ore, cînd își face socotelile, nu-i rămin decit datoriile"..„Fritz Pick, acum In vlrstă de 52

de ani, șl-a părăsit in 1962 comuna natală, Einod, și s-a așezat ceva mai departe — scrie «Stern». Oamenii din familia sa sînt țărani de peste 200 de ani. Programul de strămutare a țăranilor in Saar a început în 1960, o dată cu plecarea francezilor și integrarea regiunii in R.F.G. Sute de țărani au împrumutat bani pentru a-și finanța noua situație. Fritz Pick a fost unul dintre aceștia, în principal el trăind de pe urma creșterii vitelor.în landul Saar, ca peste tot, situația gospodăriilor țărănești mijlocii se înrăutățește. în 1983 existau 4 646 gospodării cu pînă la 50 de hectare. intre timp, numărul lor s-a redus cu 700. In schimb, numărul fermelor de peste 50 de hectare a crescut.In comuna jsa Einbd, cu 3 400 de locuitori, Fritz Pick a văzut cu ochii săi dispariția gospodăriilor țărănești. , Cind a plecat in 1962 mai existau 24 asemenea gospodării. In prezent au rămas opt. din care vor supraviețui in viitorii 10 ani. în cel mai bun caz, trei pînă la cinci, după părerea oficiului agricol din Blieskastel.. Ce se va intimplă cu Fritz Pick ? — se întreabă revista. El ridică din umeri. Hans, fiul său, în vîrstă de 16 ani, va învăța meseria de mecanic, dar nu știe ce va deveni. Mar- liese, in vîrstă de 21 de ani, deprinde meseria de bucătăreasă. O altă fiică, Anna, de 24 de ani, se califică spre a deveni îngrijitoare într-un cămin de bătrini.In ciuda numeroaselor probleme, doi dintre copii, Hans și Marliese, vor prelua gospodăria. Pick are noroc... Aproape o treime din gospodăriile țărănești din landul Saar nu au pe nimeni în familie care să fie dispus să preia administrarea gospodăriei agricole, pentru că pe copii nu-i mai interesează această meserie. Cum ar putea exercita atracție munca grea, practicată ani de-a rindul, săptămina de lupru de șapte zile cu 12—15 ore de muncă pe zi. fără concediu — și toate acestea fără folos ?Veniturile scad, costurile de producție rămin ridicate. Țăranilor ca Pick le-a ajuns cuțitul la os. In se

rile de sărbători, el privește împovărat de ginduri carnetul cu socotpli. Este o situație paradoxală. La prima vedere, agricultorul Fritz Pick este un bărbat cu stare. Terenul agricol, clădirile, mașinile, vitele și recoltele însumează o valoare substanțială. Totuși, el are datorii de 262 000 mărci — credite luate pentru cumpărarea pămintului, ca și împrumuturi făcute pentru reparații mai ample încă in 1974 și 1978.Cheltuielile anuale ale agricultorului Fritz Pick .pentru realizarea producției în ferma sa se ridică la 113 500 mărci și ele au sporit in ultimii ani la toate capitolele. O mașină agricolă care in 1974 costa 34 000 mărci costă în prezent 62 000 mărci. Pick *rămine cu un ciștig a- nual de 33 300 mărci pentru el și soția sa, Lieselotte. Ei îi revin 950 de mărci pe lună, lui 1 900 mărci. Este ceea ce primește un muncitor de la salubritatea orașului Saarbrtlc- ken, care insă beneficiază de concediu, de indemnizații de sărbători, are săptămina normală de lucru.Familia Pick nu poate trăi cu cele 33 300 mărci. Pentru a acoperi toate cheltuielile —- asigurări, consumul de energie electrică și apă, impozite, medicamente — este nevoie de 44 200 mărci. Cum să acopere restul de 11 100 mărci ?Oficiul agricol il îndeamnă pe Fritz Pick să reziste. Dar cum ? El se teme că mașinile învechite nu vor mai funcționa. Secerătoarea a cumpărat-o în 1967. «Cind s-a stricat o mașină de remorcat, acum doi ani, am văzut negru înaintea ochilor» — spune Lieselotte Pick. Pentru a o înlocui au trebuit să recurgă din nou la credite.Dacă Pick ar fi proprietarul nu al unei gospodării, ci al unei mici firme industriale, el ar fi fost pus de mult in situația de a fi declarat in stare de faliment. Ore in șir, Fritz și Lieselotte Pick au înfățișat redactorului revistei „Stern" cifrele care definesc situația gospodăriei lor.Și și-au dat din nou seama de starea mizerabilă in care se află", conchide reportajul publicat de „Stern".



I

taiMele României, ale președintelui
Nicolae Ceausescu, privind reglementarea 

politică a situației din Orientul Mijlociu
prezentate în plenara Adunării Generale a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — In cadrul dezbaterilor din plenara Adunării Generale consacrate situației din Orientul Mijlociu, reprezentantul permanent al țării noastre la O.N.U. a prezentat considerentele și aprecierile României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, privind reglementarea politică a situației con- flictuale din zona respectivă.Subliniind că, în ciuda preocupărilor îndelungate ale O.N.U. și a numeroaselor rezoluții adoptate după anul 1947 de către Consiliul de Securitate și Adunarea Generală, situația din regiune nu și-a găsit o reglementare și se menține încordată, vorbitorul a arătat că perpetuarea conflictului are consecințe grave nu numai pentru țările din zonă, ci și pentru pacea șl securitatea internațională.Evoluțiile din Orientul Mijlociu confirmă adevărul istoric că pacea și securitatea nu pot fi asigurate prin amenințarea cu forța sau folosirea acesteia șl nici prin negarea dreptului altor popoare la existență liberă și independentă — s-a reîevat în continuare. Consecventă poziției sale, România a acționat continuu pentru încetarea stării conflictuale și soluționarea politică globală, justă și durabilă a situației din Orientul Mijlociu, în interesul tuturor popoarelor din regiune.în acest context, guvernul român a salutat recenta hotărîre a Consiliului Național Palestinian, luată in

sesiunea sa de Ia Alger, privind proclamarea statului palestinian independent — Palestina și a recunoscut noul stat. S-a subliniat, de asemenea, că România a salutat Declarația care exprimă dorința de a acționa pentru soluționarea politică a problemelor din zonă, in spiritul și pe baza rezoluțiilor 242 și 338 ale Consiliului de Securitate, respectiv recunoașterea existenței statului Israel, in paralel' cu recunoașterea dreptului poporului palestinian la autodeterminare și la crearea unui stat propriu independent.România consideră că hotărîrile de la Alger sporesc posibilitățile de convocare a unei conferințe internaționale de pace, propusă de țara noastră încă din 1978. Aceasta ar urma să se desfășoare sub auspiciile O.N.U., cu participarea tuturor părților implicate, inelusiy a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, reprezentantul unic și legitim al poporului palestinian, precum și a Israelului, a celor cinci membri permanent! ai Consiliului de Securitate, pentru soluționarea pașnică, globală și durabilă a situației din Orientul Mijlociu.In încheiere, reprezentantul român a reafirmat hotărîrea țării noastre de a contribui, in continuare, alături de celelalte state membre ale Organizației Națiunilor Unite, la instaurarea unui climat de pace, securitate și colaborare in zonă și în întreaga lume.
Adoptarea proiectului de rezoluție 
inițiat de tara noastră in problema 

protecției mediului înconjurătorNAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — Comitetul pentru probleme economice și financiare al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat, prin consens, proiectul de rezoluție inițiat de România privind „Răspunderea statelor pentru protecția mediului înconjurător și prevenirea poluării acestuia ca urmare a acumulării de reziduuri toxice și periculoase și întărirea cooperării internaționale>pen- tru soluționarea acestei probleme".Exprimînd preocuparea profundă a comunității internaționale pentru multiplicarea cazurilor de trafic ilicit și deversarea de reziduuri toxice și periculoase, care afectează îndeosebi țările în curs de dezvoltare, proiectul de rezoluție cere tuturor statelor, în conformitate cu răspunderea ce le revine, să adopte de urgență măsurile necesare, de ordin juridic și tehnic, pentru a pune capăt și preveni traficul internațional ilicit, acumularea și deversarea deșeurilor toxice și periculoase în afara frontierelor naționale. Proiectul solicit^ statelor membre să interzică orice transport peste frontiere de reziduuri toxice fără consimțămintul prealabil al" autorităților competente ale țării importatoare și fără a notifica în prealabil, în scris, tuturor țărilor interesate, inclusiv celor de tranzit, asupra naturii substanțelor ce urmează a fi primite sau transportate. Subliniindu-se obligația ce revine tuturor statelor de a asigura protecția mediului înconjurător, de a

preveni traficul internațional ilicit și deversarea de deșeuri toxice și radioactive, se cere statelor membre să întreprindă toate eforturile necesare pentru a neutraliza și elimina astfel de deșeuri in țările de origine, în concordanță cu cerințele mediului înconjurător.Proiectul de rezoluție invită grupul de lucru de experți tehnici și juriști, constituit de Programul Națiunilor Unite pentru mediul înconjurător în scopul elaborării unei convenții globale cu privire la transportul peste frontiere al deșeurilor periculoase, să ia in considerare punctele de vedere exprimate la actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U. cu privire la răspunderea ce revine statelor pentru prevenirea traficului internațional ilicit și a deversării peste frontiere a reziduurilor toxice și periculoase.Este adresată, de asemenea, comunității internaționale, și in special țărilor dezvoltate, chemarea de a întări cooperarea științifică. și tehnică cu țările în curs de dezvoltare și de a le acorda acestora asistența necesară pentru a preveni și elimina consecințele negative ale deșeurilor toxice și periculoase asupra mediului înconjurător și sănătății populației.S-a hotărît convocarea, în anul 1992, a conferinței Națiunilor Unite pentru mediul înconjurător și dezvoltare.

Manifestări consacrate împlinirii a 70 de ani 
de la făurirea statului național unitar român

In numeroase țări ale lumii au avut loc manifestări consacrate 
celei de-a 70-a aniversări a făuririi statului național unitar român, 
semnificației actului istoric .de la 1 Decembrie 1918.

In acest cadru au fost, totodată, evidențiate marile realizări obți
nute de poporul român in construcția socialistă, îndeosebi in peri
oada care a trecut de la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.BONN 8 (Agerpres). — La Bonn, în cinstea evenimentului a fost organizată o seară culturală.Manifestarea a inclus, de asemenea. deschiderea unei expoziții de carte istorică și social-politică, în cadrul căreia la loc de frunte s-au aflat volumele din gindirea social- politică a președintelui Nicolae Ceaușescu. Au fost prezentate lucrări științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.S-au vizionat filme documentare consacrate Marii Uniri.Tot în R.F. Germania, la Universitatea Ruhrului au avut loc lucrările colocviului vest-germano—român cu privire la cultura românească între cele două războaie mondiale, organizat de Societatea din Bochum pentru limba și literatura română și de catedra de limbă română a acestei universități. Au fost prezentate comunicări în care s-au pus în evidență rolul deosebit jucat de cultura românească în procesul realizării unității naționale, precum și premisele noi create de actul istoric de la 1 Decembrie 1918 pentru dezvoltarea literaturii și artei pe tot întinsul patriei. Participanții români au prezentat pe larg condițiile create în ultimii 40 de ani, îndeosebi în perioada de după Congresul al IX- lea al P.C.R., pentru dezvoltarea amplă a culturii și științei în țara noastră. *ROMA 8 (Agerpres). — Sub genericul „Săptămina prieteniei româno- italiene", la sediul primăriei din orașul Sulmona și provinciei Trapani (Italia) au avut loc o serie de manifestări culturale organizate de Asociația italiană pentru relații culturale cu România.— filiala Abruzzo, în colaborare cu primăria din Sulmona și provincia Aquila. Ele au cuprins conferințe dedicate istoriei României, convergențelor culturale româ- no-italiene, semnificației evenimentului de la' 1 Decembrie 1918.Au participat primarul orașului Sulmona — Bruno la Civita, președintele provinciei Aquila — Bruno Dimasci, președintele Asociației italiene pentru relații culturale cu România — Paolo Bartolomei, oameni de cultură, ziariști.Manifestarea de la Trapani s-a încheiat cu un recital de poezii de Mihai Eminescu, susținut, în limba română, de eleve ale liceului clasic „Leonardo Ximenes" din localitate,

★HELSINKI 8 (Agerpres). — La Helsinki, sub auspiciile Asociației de prietenie Finlandq-România, a avut loc o conferință consacrată actului istoric de la 1 Decembrie 1918.In orașele Valkeakoski și Kuopio a fost prezentată expoziția „România ’88", prin care au fost ilustrate și evidențiate importante aspecte din dezvoltarea României.
★PARIS 8 (Agerpres). — O expoziție de carte social-politică, în cadrul căreia la loc de frunte se află lucrări ale președintelui Nicolae Ceaușescu, a fost prezentată la Paris. O altă expoziție cuprinde lucrări și documente inedite cu

privire la înfăptuirea actuluiUniri și la ecoul acesteia pe plan internațional, precum și fotografii in- fâțișind realizări ale României contemporane.
★BERNA 8 (Agerpres). — La Ziirich a fost organizată o întilnire cu reprezentanți ai organismelor federale și cantoanelor elvețiene, în cadrul căreia au fost subliniate importanța Marii Uniri și succesele obținute de poporul român. S-a organizat, de a- semenea, o expoziție de carte și documentară 'privind dezvoltarea eco- nomico-socială a țării.
★LUANDA 8 (Agerpres). — La centrul internațional de presă „Anibal de Melo" din capitala Angolei s-a desfășurat o conferință de presă în cadrul căreia au fost subliniate importanța Marii Uniri, semnificația acestui moment deosebit in istoria patriei.
* ,HARARE 8 (Agerpres). — In capitala Republicii Zimbabwe a avut loc o conferință de presă consacrată prezentării luptei poporului în înfăptuirea aspirațiilor sale de unitate națională pentru crearea statului național unitar român. Totodată, a- slstența a avut posibilitatea să ia cunoștință de marile transformări petrecute în România în anii socialismului. i
*TEL AVIV 8 (Agerpres). — La Ambasada României din Tel Aviv a avut loc o adunare festivă. în luările de cuvint au fost subliniate semnificația evenimentului de la 1 Decembrie 1918, succesele obținute de poporul român în. anii construcției socialiste, contribuția deosebită a președintelui Nicolae Ceaușescu la democratizarea vieții internaționale și la procesul ție pace din Orientul Mijlociu.Totodată, au fost deschise o expoziție de carte istorică și o expoziție documentară de fotografii.Au participat Eliazar Granot, secretarul general al Partidului Muncitoresc Unit din Israel, Arie Yaffe, secretar al 'Partidului Muncitoresc Unit din Israel, Michael Harish, membru al C.C. al Partidului Muncii, deputat in Knesset, Yitzhak Korn, președintele Asociației de prietenie Israel—România, oameni de cultură și știință, reprezentanți ai presei, ai cercurilor de afaceri.
★OTTAWA 8 (Agerpres). — La Ottawa a fost deschisă o expoziție de carte, în cadrul căreia la loc de frunte au fost prezentate opere din gindirea social-politică a președintelui Nicolae Ceaușescu.Au participat Alan McLaine, președintele părții canadiene în Comisia mixtă guvernamentală româno-ca- nadiană pentru promovarea comerțului și cooperării economice, Jacques Howett, președintele părții canadiene în Consiliul economic româno-canadian. J. Donnelly, președintele Comisiei pentru energie atomică, reprezentanți ai unor ministere și organe centrale, oameni politici și de afaceri, cadre didactice universitare, membri ai corpului diplomatic.

TOKIO 8 (Agerpres). — La Tokio a fost organizată, sub auspiciile A- sociației de prietenie Japonia—România, o seară culturală românească. Reprezentanți ai presei nipone au vorbit despre semnificația evenimentului aniversat.A aVut loc o gală de filme românești, iar o formație orchestrală japoneză a prezentat un program de muzică românească.*CONAKRY 8 (Agerpres). — In capitala Republicii Guineea a avut loc o seară culturală, in cadrul căreia au fost relevate semnificația evenimentului de la 1 Decembrie 1918, continuitatea luptei poporului român pentru, independență și unitate națională, precum și realizările obținute de poporul român in e- dificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.A fost, de asemenea, inaugurată cu acest prilej o expoziție de fotografii care evocă lupta pentru independență a poporului român, succesele obținute in construcția socialismului in patria noastră.z ★Semnificația actului Unirii de la 1 Decembrie 1918 în istoria poporului român, realizările pe multiple planuri ale poporului român obținute in anii construcției socialiste și in special în ultimele două decenii au fost evidențiate in cadrul unor conferințe de presă organizate la Universitatea din Cambridge, la Centrul cultural Ixelles din Bruxelles, la sediul Uniunii ziariștilor din presa cotidiană ateniană.Expoziții de fotografii, carte și artă populară au fost deschise la Biblioteca Universității Georgetown din Washington, în localitatea Brorst din Danemarca, precum și la Muzeul național al artelor și tradițiilor populare din Roma. (Agerpres)
Congresul P.C. 

din UruguayMONTEVIDEO 8 (Agerpres). — La Montevideo s-au deschis lucrările celui de-al XXI-lea Congres al Partidului Comunist din Uruguay. In cuvîntul său. Jaime Perez, secretar general adjunct al C.C. al partidului, s-a referit la procesul politic național, activitatea și poziția partidului în perspectiva alegerilor generale de anul viitor.La congres participă delegați din întreaga țară, reprezentanți ai mișcării de stînga din Uruguay, precum și oaspeți de peste hotare, informează agenția Prensa Latina.

SUB SEMNUL RĂSPUNDERII PENTRU SECURITATEA 
Șl PACEA CONTINENTULUI EUROPEAN

Protest al guvernului 
nicaraguanNAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — Intr-o scrisoare adresată președintelui Comitetului pentru relațiile O.N.U. cu țara-gazdâ, guvernul nicaraguan, pentru a doua oară în cursul actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., prezintă un protest in legătură cu „restricțiile inacceptabile" impuse de guvernul Statelor Unite, care au dus la anularea vizitei președintelui Daniel Ortega la Națiunile Unite. De această dată — informează Departamentul pentru Informații Publice al ,O.N.U. — Departamentul de Stat nu a emis la timp vize pentru intrarea unor ziariști care îl însoțesc in mod obișnuit pe șeful statului nicaraguan in vizitele în străinătate.

POZIȚIA U. R.S.S. IN PROBLEME ALE VIEȚII 
INTERNATIONALEI

Cuvîntarea secretarului general al C.C. al P.C.U.S. 
la O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — După cum s-a. anunțat, Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a rostit, la 7 decembrie, o cuvintare în cadrul plenarei Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.In cadrul cuvintării, Mihail Gorbaciov a arătat că Uniunea Sovietică a hotărit reducerea, in următorii doi ahi, a efectivelor sale armate cu 500 000 de oameni, inclusiv a armelor convenționale. A- cesțe reduceri se vor înfăptui unilateral, fără nici o legătură cu tratativele ce se desfășoară la Viena.în înțelegere cu aliații noștri din cadrul Tratatului de la Varșovia — a spus vorbitorul — am hotărît ca, pină in 1991, să retragem din R.D. Germană, Cehoslovacia și Ungaria 8 divizii de tancuri și să le desființăm. Din grupul de trupe sovietice aflate în aceste țări vor fi retrase, de -asemenea, mari unități și unități de desant și asalt și altele, inclusiv de desant-traversare, împreună cu armamentul și tehnica de luptă. Trupele sovietice aflate în a- ceste țări vor fi reduse cu 50 000 de oameni, iar armamentele — cu 5 000 de tancuri. Toate diviziile sovietice care rămin deocamdată pe teritoriile aliaților noștri se reorganizează și vor căpăta o altă structură decit în prezent, care, după importanta retragere a tancurilor, va

deveni — fără echivoc — defensivă. Vor fi reduse efectivele trupelor și numărul armamentelor și in partea europeană a U.R.S.S.In acești , doi ani — a spus M. Gorbaciov — vom diminua substanțial și gruparea de forțe armate din partea asiatică a țării. In înțelegere cu guvernul R.P. Mongole, o parte importantă a trupelor sovietice aflate temporar acolo va reveni în țară.Referindu-se Ia problema datoriilor, M. Gorbaciov a declarat că U.R.S.S. este gata să instituie un moratoriu pe termen foarte lung, chiar pină la 100 de ani, asupra plății datoriilor țărilor celor mai puțin dezvoltate, iar într-o serie de cazuri — să le anuleze complet.In legătură cu problema afgană, conducătorul sovietic a propus ca, de la 1 ianuarie 1989, să înceteze total și pretutindeni focul și toate operațiunile ofensive sau bombardamentele. să înceteze livrările de arme către toate părțile în conflict, iar pe perioada formării unui guvern pe o bază largă, să fie trimis la Kabul și în alte centre strategice ale țării un contingent de forțe ale O.N.U. pentru menținerea păcii.M. Gorbaciov a abordat, de asemenea, probleme privind cercetarea Cosmosului, ecologia și alte aspecte ale vieții internaționale.
Convorbiri sovieto - americane Ia nivel înaltWASHINGTON 8 (Agerpres). — La New voi:k a avut loc o întilnire a secretarului general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Mihail Gorbaciov, cu președintele Ronald Reagan, și vicepreședintele George Bush. Au fost abordate aspecte ale dezvoltării relațiilor bilaterale și probleme-cheie ale situației internaționale actuale.

Ministrul de externe sovietic, E. A. Sevardpadze, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că Mihail Gorbaciov a decis să-și întrerupă șederea în S.U.A. în legătură cu gravele consecințe ale puternicului cutremur de pămînt produs în Armenia și alte zone — transmite T.A.S.S.
Gravele consecințe ale cutremurului din R.S.S. ArmeanăMOSCOVA 8 (Agerpres). — După cum transmite agenția T.A.S.S., puternicul cutremur produs, miercuri, în republicile sovietice transcaucazie- ne și resimțit mai ales in R.S.S. Armeană a avut consecințe foarte grave. Potrivit datelor preliminare citate de T.A.S.S:, în R.S.S. Armeană, unde mișcarea seismică a atins la epicentru 8 grade pe scara Richter, au pierit mii de oameni și există mari distrugeri.

O comisie a Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., prezidată de N. I. Rîjkov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a sosit la Erevan, capitala R.S.S. Armene, pentru a coordona lucrările pe plan unional pentru lichidarea consecințelor cutremurului din R.S.S. Armeană și acordarea de ajutor celor care au avut de suferit, subliniază agenția T.A.S.S.
Reuniune a Ligii Arabe cu prilejul marcării unui an 

de la declanșarea revoltei populației palestinieneTUNIS 8 (Agerpres). — La Tunis a avut loc o reuniune extraordinară a Consiliului Ligii Arabe, la nivelul reprezentanților permanenți, cu prilejul marcării unui an de la declanșarea revoltei populației palestiniene din teritoriile ocupate de Israel. Participanții au adoptat o declarație care salută lupta poporului palestinian pentru respectarea drepturilor sale naționale inalienabile, în primul rind a dreptului la autodeterminare și la crearea unui stat independent propriu.TUNIS 8 (Agerpres). . — Trecînd în' revistă represiunea la care a fost

supusă populația palestiniană de la declanșarea revoltei din teritoriile o- cupate, in urmă cu un an, agenția W.A.F.A. relevă că 544 palestinieni au fost uciși, 40 000 au fost răniți, peste 40 000 au fost transferați în închisori sau în lagăre de detenție, iar 8 000 au fost plasați sub arest administrativ. Pe de altă parte, 800 de școli din Cisiordania și Gaza au fost ocupate și transformate in cazărmi pentru militarii is- raelieni sau în lagăre de detenție pentru palestinieni. De asemenea, au fost închise universități palestiniene din Ierusalimul de est. Nablus, El Khalil, Beit Lahm și Bir Zeit.
După mai bine de doi ani de negocieri, în cadrul cărora s-au făcut sute de propuneri, urmate de nenumărate completări și amendamente, după aprinse dezbateri ce s-au înscris, inevitabil, in cursul sinuos al înseși evoluției de ansamblu a vieții internaționale, reuniunea general-europeană de la Viena a intrat intr-o etapă decisivă. Efortul de sintetizare șl armonizare a pozițiilor celor 35 de state participante — statele europene, S.U.A. și Canada — față de problematica de însemnătate cardinală a securității și cooperării in Europa iși găsește concretizare în proiectul de document final aflat pe masa reuniunii pentru ultimele formulări și completări. România, așa cum este bine știut, s-a pronunțat permanent pentru elaborarea unui document echilibrat, care să țină seama de realitățile de pe continent și de interesele tuturor statelor participante, să slujească întăririi securității și dezvoltării cooperării multilaterale in Europa. Este poziția principială pe care țara noastră s-a situat in intreaga perioadă a negocierilor și in spiritul căreia acționează în continuare.Dezbaterile din cadrul reuniunii— iar acest lucru se reflectă și in substanța proiectului de document— au urmat marile direcții de preocupări definite de Actul final de la Helsinki al primei conferințe pentru securitate și cooperare in Europa, din 1975 : securitatea și dezarmarea pe continent, cooperarea in problemele economiei, științei și tehnicii, mediului ambiant, cooperarea in domeniul culturii, informațiilor, in probleme umanitare. Obiectivul major urmărit, obiectiv pentru a cărui înfăptuire România socialistă a depus in permanență stăruitoare eforturi constructive, este acela al edificării unei Europe unite, in diversitatea ei, in care toate popoarele să se poată dezvolta liber, să dezvolte intre ele o amplă colaborare, in deplină securitate și pace.In ce măsură s-a inaintat in această direcție, care este contribuția pe care o poate aduce reuniunea de la Viena la întărirea securității în Europa ?Fără îndoială, un pas important înainte il constituie însuși faptul că problemele dezarmării au căpătat, treptat. un loc de prim rang — de fapt, locul cuvenit — in cadrul procesului inițiat de prima conferință general-europeană. Se cuvine reamintit, in acest sens, că de-a lungul anilor au trebuit depășite serioase reticențe și obstaco'e, după cum trebuie reamintit că datorită eforturilor și perseverenței

României, în pofida unei opoziții aproape generale la vremea respectivă, în Actul final de la Helsinki a fost inclus un capitol distinct privind „dimensiunea militară a securității". E drept, pentru început s-a putut obține consensul statelor participante doar asupra unui număr restrîns de măsuri de creștere a încrederii, înscriindu-se însă ca obiectiv de perspectivă trecerea la dezarmare. De atunci s-a inregisrtrat o tot mai largă înțelegere a necesității aprofundării acestor măsuri, ceea ce s-a materializat ulterior în 'cadrul conferinței de la Stockholm pentru încredere 'și securitate și pentru dezarmare în Europa. Și este incontestabil impactul pozitiv asupra climatului politic european al unor asemenea măsuri, ca anunțarea din timp a unor manevre militare de

nii s-au exprimat opinii diferite în chestiuni cu caracter organizatoric, în vederea clarificării unei chestiuni de principiu — șl anume ca aceste negocieri să se desfășoare in cadrul C.S.C.E., lăsindu-se deschisă posibilitatea statelor neparticipante de a se alătura acestor negocieri și de a-și spune punctul de vedere in legătură cu problemele care privesc ' securitatea lor. Schimburile de păreri ce au loc intre reprezentanții celor 23 de state membre ale N.A.T.O. și Tratatului de la Varșovia, ca și consultările in cadrul reuniunii pro- priu-zise urmează să aducă clarificările necesare.In concepția României, o securitate reală in Europa este direct condiționată de eliminarea treptată a primejdiei pe care o reprezintă acumularea în acest spațiu geo
CORESPONDENȚĂ DIN VIENA

anvergură și invitarea de observatori străini la aceste acțiuni, vizite la obiective cu caracter militar etc. — măsuri adoptate in baza înțelegerilor de la Stockholm.Reuniunea de la Viena este pe punctul de a deschide o nouă perspectivă în această direcție. Elementul nou față de reuniunile general-europene precedente îl constituie faptul’că, pe lingă negocierile privind măsurile de încredere, paralel, au fost inițiate negocieri ce privesc dezarmarea in Europa. ''Mai exact, ceea ce și-a propus reuniunea de la Viena este să convină asupra organizării, în cadrul procesului C.S.C.E. (al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa), a două foruri de negocieri : primul — pentru dezvoltarea și aprofundarea măsurilor de creștere a încrederii, cu participarea tuturor celor 35 de state semnatare ale Actului final de la Helsinki, iar cel de-al doilea for — pentru dezarmare convențională în Europa, la care urmează să participe statele membre ale celor două blocuri militare de pe continent, N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia.Deși concepute ca negocieri distincte, negocierile în problemele dezarmării convenționale, ca și cele pentru creșterea Încrederii, interesează și privesc continentul european în ansamblul său — și de aceea este firesc și necesar să se țină seama de interesele de securitate ale tuturor statelor. îh această privință, in cadrul reuniu

grafic a unor imense cantități de armamente de tot felul, inclusiv nuclear. Organizarea unei reuniuni privind dezarmarea in Europa, așa cum țara noastră a propus. de altfel, încă la început, de la tribuna reuniunii de la Viena, s-ar înscrie, fără îndoială, ca un important pas în întîmpinarea așteptărilor popoarelor continentului.Cu atit mai acut se impune inițierea de negocieri în problemele dezarmării convenționale, cu cit acest tip de armamente a cunoscut în ultimii ani un proces de intensă perfecționare, apropiindu-se prin „performanțele" distructive de armamentul nuclear. In același timp, este cunoscut că, după încheierea acordului sovieto-american privind eliminarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune, în cercurile N.A.T.O. se discută intens despre necesitatea așa-numitei „compensări" a „vidului" ce s-ar crea prin eliminarea rachetelor intermediare. Or, una din componentele operațiunii de 1 „compensare" o constituie tocmai crearea de noi arme convenționale cu putere distructivă sporită. Este vorba de așa-zisele arme inteligente, capabile să se autoghideze spre țintă, de mijloace de luptă electronizate, dotate cu raze infraroșii sau dirijate prin laser, de avioane invizibile — unele dintre aceste noutăți trecînd deja peste faza de laborator.Practic, nu a existat reuniune a N.A.T.O. în ultimul timp la care

să nu se fi pus cu acuitate problema „modernizării" armamentelor nucleare și clasice de care dispun țările membre ale acestei alianțe militare. în legătură cu aceasta se evocă „asimetriile" existente in privința armamentului și forțelor convenționale aflate la dispoziția celor două blocuri militare din Europa — Tratatul de la Varșovia și N.A.T.O. Realitatea este că unele asimetrii există — dar ele sint, si de o parte, și de alta, in funcție de diferitele categorii de armament și de forțe armate. în ce le privește, țările participante la Tratatul de la Varșovia s-au declarat gata să discute aceste asimetrii, in vederea adoptării, acolo unde este cazul, a corecțiilor de rigoare.In acest sens, negocierile asupra reducerii forțelor armate și armamentelor în Europa, ce se conturează a fi inițiate după reuniunea de la Viena cu participarea statelor celor două blocuri militare, urmăresc tocmai eliminarea dispa- rităților existente, realizarea unui echilibru sigur, la niveluri tot mai scăzute posibil. Propunerile pentru mandatul viitorului for de negocieri se referă astfel la reducerea forțelor armate convenționale în întreaga regiune geografică cuprinsă intre Atlantic și munții Urali. O atenție deosebită se acordă in proiectul de mandat armamentelor cu dublă destinație — nucleară și convențională, evident, datorită caracterului destabilizator al acestora.Desigur, calea spre înfăptuirea unor măsuri efective de dezarmare convențională nu este o cale ușoară. După cum și procesul de edificare a securității europene, in ansamblu, este deosebit de complex și dificil. Desfășurarea reuniunii de la Viena, care a avut de depășit nu puține obstacole, plătind adesea tribut persistenței unor practici în vădită contradicție cu principiile înscrise in Actul final de la Helsinki, vine să confirme cit de acut se impune un nou mod de gindire și abordare a problemelor din Europa, ca și a problemelor mondiale in general, pornind de la interesele vitale ale tuturor popoarelor de a trăi în deplină securitate și pace. De înțelegerea răspunderii ce revine fiecăruia. din statele participante intr-un asemenea moment de răs- pîntie pentru destinele continentului depind cu adevărat șansele de a înainta spre crearea unei Europe unite, a păcii și securității.
Dumitru ȚINU

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

concrete de asemenea16 uzine și laboratoare scurgeri la militare. ,1

REUNIUNE ÎN DOMENIUL ECOLOGIC. In localitatea Pra- văț din R.P. Bulgaria s-au încheiat lucrările celei de-a doua reuniuni a experților guvernamentali în domeniul ecologiei din Albania, Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, România și Turcia. Pe ordinea de zi au figurat probleme privind dezvoltarea cooperării in domeniul ecologiei și ocrotirii mediului înconjurător intre țările participante.

tarea unei boli pulmonare grave, a fost transferat într-o locuință supravegheată permanent de poliție, în zona închisorii Victor Verster. Cunoscutul patriot sud- african a fost aruncat în închisoare de către autoritățile rasiste urmă cu 26 de ani pentru vina a se fi pronunțat și acționat vederea eliminării sistemului apartheid în Africa de Sud.

RECONSTRUCȚIE.Națională Consultativă (Majlisul) a aprobat, în tură, un proiect de lege alocarea a 50 miliarde riali (764 milioane dolari) pentru începerea proiectelor de reconstrucție în actualul an Iranian, care se încheie la 21 martie 1989.
Adunarea a Iranului prima lec- privind

I

în de în de
CONVORBIRI. La Berlin a avut loc o primă rundă de convorbiri între Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, și Raif Dizdarevici, președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, aflat in vizită oficială. Cu acest prilej s-a relevat că relațiile de colaborare bilaterală s-au dezvoltat și se situează la un nivel înalt. S-a subliniat, de asemenea, că este în interesul popoarelor celor două state să se folosească eficient toate posibilitățile pentru întărirea prieteniei și a colaborării pe multiple planuri. In cadrul convorbirii au fost abordate și probleme privind asigurarea păcii și dezarmarea.

LA MONTREAL continuă lucrările retiniunii G.A.T.T. Grupurile de lucru au ajuns la o serie de acorduri în probleme care privesc reducerear tarifelor, implicînd diminuarea taxelor vamale, mai ales a celor ridicate, precum și in alte domenii.

ȘEDINȚA. La Varșovia a avut loc o ședință a Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, transmite agenția P.A.P. A fost adoptat planul guvernamental de consolidare a feconomiei' pe perioada 1989r-1990. Consiliul de Miniștri a aprobat, de asemenea, unele modificări ale planului de dezvoltare a economiei pe perioada 1986—1990, precum și pla-'- nul central aflual pe anul 1989.COMUNICAT AL S.W.A.P.O. Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a anunțat că va suspenda armistițiul unilateral cu R.S.A. din pricina tergiversării de către regimul de Ia Pretoria a procesului de decolonizare a Namibiei. Intr-un comunicat dat publicității la Luanda, S.W.A.P.O. a' relevat că va relua lupta armată pentru eliberarea Namibiei, ca răspuns la părăsirea negocierilor de pace de la Brazzaville de către delegația sud- africană.NELSON MANDELA, lider al Congresului Național African, care s-a aflat într-o clinică pentru tra-

LUARE DE POZIȚIE A O.U.A, Intr-o circulară dată publicității in capitala Ghanei, Organizația Unității Africane a cerut tuturor membrilor organismului panafri- can să ia măsuri ferme pentru a împiedica descărcarea în porturile lor de către vasul „Felicia" a unor deșeuri toxice provenind din Philadelphia (S.U.A.) — informează a- genția A.P.S. Se precizează că acest vas caută să se debaraseze de 15 000 de. tone de substanțe extrem de toxice.PERSOANE NEDORITE. In baza unei legi care intră în vigoare la 1 ianuarie 1989, străini citind ză a mează
circa 28 000 de sosiți in Canada și soli- statut de imigranți urmea- fi trimiși acasă — infor- agenția Kuna.STUDIU. Scurgerile de radioactivitate și substanțe chimice toxice din fabricile pentru producția de arme atomice din Statele Unite creează serioase pericole pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător, se arată intr-un document pe această- temă dat publicității de Ministerul Energiei al S.U.A. și citat de agenția T.A.S.S. Studiul semnalează 155 de cazuri

DEZBATERI. în parlamentul vest-german (Bundestag) au loc dezbateri in legătură cu presiunile cercurilor N.A.T.O. vizind modernizarea rachetelor nucleare americane cu rază scurtă de acțiune din R.F.G. Dezbaterile se desfășoară la cererea deputaților din cadrul Partidului Social-Democrat (de opoziție), "care dorește să cunoască poziția guvernului federal in această problemă — relatează agenția D.P.A. Partidul Social-Democrat și Partidul Ecologist, relevă agenția menționată, resping cu fermitate instalarea in R.F.G. de noi rachete cu rază scurtă de acțiune.REZOLUȚII. La încheierea reuniunii Consiliului Internaționalei Socialiste, care a avut loc la Orly (în apropiere de Paris), au fost a- doptate mai multe rezoluții în legătură cu o serie de probleme actuale majore. Pronunțindu-se în favoarea creării de zone și coridoare fără arme nucleare. Internaționala Socialistă subliniază, totodată, importanta încheierii unui acord privind reducerea cu 50 la sută a armamentelor strategice, precum și a respectării Tratatului privind apărarea antirachetâ.UN AVION MILITAR AL S.U.A. a căzut in plin centrul localității vest-germane Remscheid, provo- cind moartea mai multor persoane și importante pagube materiale. în zona localității a fost declarată stare excepțională.DECES. Ulanhu, vicepreședinte al Comitetului PermanenJ al A- dunării Naționale Populare a R. P. Chineze, a încetat din viață, în vîrstă de 82 de ță agenția crologul este Central al Chinez și de al Adunării Naționale Populare.
ani, anun-China Nouă. Nesemnat de Comitetul Partidului Comunist Comitetul Permanent

FLAGELUL ȘOMAJULUI tN ȚĂRILE C.E.E. Rata medie a șomajului 
in țările membre ale C.E.E. a fost in luna octombrie de 10,1 la sută — 
informează agenția A.N.S.A., citind un raport ofic’al dat publicității la 
Bruxelles. Cel mai mare număr de șomeri înregistrați oficial există in 
Italia — 3 870 000 —, ceea ce reprezintă 12,6 la sută din totalul populației 
apte de muncă. Pe locurile următoare se situează Spania cu 2 756 409 
șomeri, Franța cu 2 632 800, Marea Britanie cu 2118 900, R. F. Germania 
cu 2 074 300. In Olanda numărul șomerilor se ridică la 678 200, iar in 
Belgia la 459 800.
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