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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a avut loc, vineri, 
9 decembrie, ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a analizat RAPORTUL CU PRIVIRE 
LA EȘALONAREA PE LUNI A SARCINI
LOR DE PLAN PE TRIMESTRUL I AL 
ANULUI 1989.

Comitetul Politic Executiv a aprobat mă
surile propuse privind eșalonarea sarcinilor 
de plan pe luni, precum și pe ramuri, cen
trale și unități economice, apreciind că sint 
create toate condițiile pentru îndeplinirea 
ritmică, integrală a prevederilor de plan.

Secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cerut guvernului, mi
nisterelor, centralelor industriale și unități
lor productive, organelor și organizațiilor de 
partid să acționeze cu hotărîre pentru în
făptuirea măsurilor stabilite, pentru întă
rirea ordinii, disciplinei și răspunderii în 
fiecare unitate și sector de muncă, pentru o 
cit mai bună organizare a activității econo
mice, astfel incit aceasta să se situeze la 
nivelul maxim al posibilităților, în scopul 
realizării exemplare, la toți indicatorii, a 
prevederilor planului pe 1989 — an hotărî- 
tor pentru realizarea în bune condiții a în
tregului cincinal.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
RAPORTUL PRIVIND REALIZAREA ÎN 
TRIMESTRUL III 1988 A PRINCIPALILOR 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI A- 
PROBAȚI LA CAPACITĂȚILE DE PRO
DUCȚIE INDUSTRIALE PUSE ÎN FUNC
ȚIUNE. Pornind de la faptul că, în această 
perioadă, deși s-au înregistrat o serie de 
rezultate bune, în unele sectoare, Ia o serie 
de capacități nu s-au atins parametrii prevă- 
zuți, Comitetul Politic Executiv a cerut 
ministerelor, centralelor industriale și în
treprinderilor să ia măsuri hotărîte pentru 
lichidarea neajunsurilor manifestate, pentru 
mai buna organizare și desfășurare a acti
vității, pentru funcționarea și utilizarea

corespunzătoare a tuturor utilajelor și in
stalațiilor, astfel incit, în cel mai scurt timp 
— în cursul primului trimestru al anului 
viitor —, toate capacitățile de producție să 
funcționeze la parametrii proiectați.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat PROIECTUL DE DECRET PRI
VIND MODIFICAREA UNOR INDICA
TORI DE PLAN, ECONOMICI ȘI FINAN
CIARI, PE SEMESTRUL II ȘI ANUL 1988, 
CA URMARE A APLICĂRII MAJORĂRII 
RETRIBUȚIILOR PERSONALULUI MUN
CITOR. Acest act normativ stabilește modul 
în care se asigură fondurile necesare acțiu
nii de majorare a retribuțiilor.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a analizat și aprobat RAPORTUL CU PRI
VIRE LA PARTICIPAREA CU PĂRȚI SO
CIALE A OAMENILOR MUNCII DIN UNI
TĂȚILE SOCIALISTE DE STAT ȘI COO
PERATISTE LA CONSTITUIREA FONDU
LUI DE DEZVOLTARE ECONOMICA, LA 
30 SEPTEMBRIE 1988. Potrivit datelor cen
tralizate, depunerile de părți sociale Ia uni
tățile economice de stat, pe ansamblul eco
nomiei, de la aplicarea legii, au fost, la 30 
septembrie 1988, de 19,3 miliarde lei, sumele 
depuse fiind folosite, în proporție mai mare, 
pentru finanțarea investițiilor, precum și a 
mijloacelor circulante. Depunerile de părți 
sociale la unitățile cooperatiste au totalizat, 
la aceeași dată, 3,7 miliarde lei. Astfel, de
punerile totale se cifrează la 23 miliarde lei.

Totodată, au crescut veniturile oamenilor 
muncii ca urmare a părților sociale depuse. 
Astfel, anul trecut, oamenii muncii din uni
tățile de stat au beneficiat de un venit su
plimentar determinat, potrivit legii, în sumă 
de 782,8 milioane lei, cu 137,8 milioane lei 
mai mult decît în 1986. Veniturile suplimen
tare de care au beneficiat membrii unități
lor cooperatiste pentru părțile sociale de
puse au însumat 127,6 milioane lei, cu 21,6 
milioane lei mai mari decît cele din 1986.

Comitetul Politic Executiv a Cerut orga
nelor și organizațiilor de partid, sindicate
lor, consiliilor oamenilor muncii să acțione

ze, în continuare, pentru creșterea gradului 
de participare cu părți sociale și pentru mo
bilizarea tuturor oamenilor muncii la con
stituirea fondului de dezvoltare economică, 
pentru realizarea și sporirea depunerilor 
subscrise lunar, precum și pentru utilizarea 
cu maximă eficiență a acestora, în confor
mitate cu prevederile legii. în același timp, 
s-a cerut să se acționeze pentru creșterea 
preocupării și răspunderii tuturor oameni
lor muncii privind bunul mers al activității 
întreprinderilor respective, în calitatea lor 
de proprietari, producători și beneficiari 
nemijlociți a tot ceea ce se realizează în țara 
noastră.

Comitetul Politic Executiv a analizat și 
aprobat apoi RAPORTUL CU PRIVIRE LA 
FONDUL DE PARTICIPARE A OAMENI
LOR MUNCII LA REALIZAREA PRODUC
ȚIEI, A BENEFICIILOR ȘI LA ÎMPĂR
ȚIREA BENEFICIILOR.

A fost subliniată — și cu acest prilej — 
importanța măsurilor adoptate, din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu, în legă
tură cu plata, în cursul lunii decembrie, a 
50 Ia sută din fondul de participare a oa
menilor muncii la realizarea producției, a 
beneficiilor și la împărțirea beneficiilor. 
Astfel, în această lună, oamenii muncii vor 
primi, drept participare la beneficii, un 
fond de 1,7 miliarde lei.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat RAPORTUL PRIVIND BALANȚE
LE PRINCIPALELOR PRODUSE AGROA- 
LIMENTARE DIN RECOLTA ANULUI 1988. 
S-a apreciat că recolta de cereale obținută 
in cursul acestui an, care se ridică la peste 
30 de milioane tone, ca și producțiile înre
gistrate la celelalte culturi, asigură buna 
aprovizionare a populației cu produse agro- 
alimentare, precum și satisfacerea necesa
rului de materii prime pentru economia 
națională.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale activi
tății de partid și de stat.

Arhitectură nouă in orașul Fălticeni Foto : S. Cristian
Cum poate spori aportul informaticii 

la modernizarea producției?
Dezbatere cu specialiști din cercetare, producție și învățămînt (III)Conducerea partidului acordă o atenție deosebită promovării informaticii, corespunzător cerințelor izvorite din strategia de dezvoltare a economiei naționale. Astfel, la Congresul al XIII-lea al partidului s-a stabilit creșterea în ritm rapid a producției mijloacelor de calcul, care, in 1990, urmează să fie cu 62—67 la sută mai mare decît în 1985.In condițiile dezvoltării calitative, intensive a economiei românești, informatica și tehnica de calcul — aceste „unelte" create de geniul uman pentru amplificarea propriei inteligențe — sint chemate să contribuie din plin la acțiunile de perfecționare a organizării și modernizare a producției. In acest sens, in Expunerea la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R.,

a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că este necesar ca electronica și automatizarea să fie intens folosite pentru buna organizare a producției, pentru a da muncii oamenilor un plus de .eficiență și tehnicitate.In cadrul dezbaterii pe tema sporirii aportului informaticii la modernizarea producției, organizată de redacție cu specialiști in informatică participant! la un schimb de experiență desfășurat la Botoșani („Scinteia" din 8 și 9 decembrie a.c.l, a fost relevată cerința valorificării mai bune a potențialului tehnic și uman existent in acest domeniu. Continuăm astăzi prezentarea punctelor de vedere exprimate.

PRIMIRI LA TOVARĂȘU

NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația parlamentară

din Republica Populară Democrată Coreeană

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri, delegația parlamentară din Republica Populară Democrată Coreeană, condusă de Iang Hiang Săp, președintele Comitetului Permanent al Adunării Populare Supreme, care. Ia invitația Marii Adunări Naționale, face o vizită in țara noastră.Conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut din partea tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene. A fost transmis, de asemenea, tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald și prietenesc salut din partea tovarășului Kim Giăng II, membru al Prezidiului Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Coreea.în același timp, oaspetele a exprimat mulțumiri pentru primire, pentru posibilitatea de a vizita România, de a cunoaște realizările poporului român in construcția socialistă.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat tovarășului Kim Ir Sen un călduros salut și cele mai bune urări. De asemenea, secretarul general al partidului a transmis un cald salut tovarășului Kim Giăng II.în cadrul întrevederii au fost evocate bunele raporturi de prietenie șl colaborare existente între partidele, țările și popoarele noastre și s-a exprimat dorința dezvoltării lor în continuare, pe diverse planuri, în interesul reciproc, al cauzei generale a socialismului, al înțelegerii și păcii in lume.Relevindu-se rezultatele fructuoase ale vizitei oficiale de prietenie efectuate în R.P.D. Coreeană de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in octombrie anul acesta, a fost subliniat rolul hotăritor al întilnirilor șl convorbirilor la cel mal înalt nivel in dezvoltarea multilaterală a relațiilor româno-coreene.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat ș! cu acest prilej sprijinul activ . al României față de lupta dreaptă a poporului coreean pentru restabilirea unității naționale, față

de inițiativele și noile propuneri președintelui Kim Ir Sen privi diminuarea încordării în Peninsi Coreeană și crearea condițiilor pt tru reunificarea pașnică și indepe dent'ă a patriei, fără nici un amesi din afară.In numele conducerii de partid de stat a R.P.D. Coreene, președi tele Comitetului Permanent al Ad nării Populare Supreme a adres tovarășului Nicolae Ceaușescu cal mulțumiri pentru solidaritatea m nifestată de România cu lupta p porului coreean pentru feunifican pașnică a Coreei.In timpul primirii au fost subl niate rolul ce revine parlamenteli în dezvoltarea pe multiple planuri cooperării dintre România și R.P.l Coreeană, precum și contribuția sp< rită pe care trebuie s-o aducă 1 rezolvarea marilor probleme ce cor fruntă omenirea, la consolidarea pă cii și dezvoltarea colaborării dintr toate națiunile lumii.La primire a luat parte Nicola Giosan, președintele Marii Adunăi Naționale.A fost de față însărcinatul cu a fa ceri ad-interim al R.P.D. Coreeni la București, Zu Ian Cian.
Ambasadorul Republicii FederativePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, 9 decembrie, pe ambasadorul Republicii Federative a Braziliei, Antonio Sabino Cantuaria Guimaraes, in vizită de rămas bun, cu prilejul înche

ierii misiunii sale in țara noastră.In timpul întrevederii au fost relevate bunele relații existente intre România și Brazilia, exprimîn- du-se dorința de a se acționa pentru extinderea lor continuă, în folosul și spre binele ambelor țări si popoare.

a Brazilieial cauzei destinderii, colaborării și păcii in lume.Ambasadorul brazilian a adresat președintelui Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri pentru sprijinul ce l-a fost acordat în îndeplinirea misiunii sale in România.
Ideile și orientările din Expunerea tovarășului

Nicolae Ceaușescu, hotăririle marelui forum 

al democrației socialiste — exemplar înfăptuite!

Un vast program pentru dezvoltarea 
tuturor localităților patriei

Redacția : In măsura in care se 
pune accent pe dezvoltarea informa
ticii in profil teritorial, sugestiile 
formulate in aoest cadru pentru opti
mizarea dotării cu tehnică de calcul 
se pot dovedi utile. Ce se intimplă 
insă cu programele, cu aplicațiile in
formatice ? Cel puțin teoretic, in si
tuația actuală este posibil să se 
ivească paralelisme in conceperea 
unor produse-program sau in proiec
tarea unor sisteme informatice...Grigore Bulai, directorul Centrului teritorial de calcul electronic Piatra Neamț : Nu numai teoretic, dar, din păcate, așa cum constatăm șl in practică, de multe ori se merge pe căi paralele pentru a pro-

• Argumente „pro" și „contra" pri
vind specializarea in elaborarea 
produselor-program. • Cum poate fi 
perfecționată pregătirea specialistu
lui ce utilizează tehnica de calcul ?
• Statutul informaticianului intre 
realități și deziderate. • De ce nu 
sint cunoscute și, mai ales, recunos
cute creațiile valoroase in domeniul 
informaticii ? • Propuneri, idei, so
luții. • Ce perspective imediate se

intrevâd ?

grama aceeași aplicație informatică.Gabriel Neagu, șef de laborator la Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru teh

nică de calcul și informatică : De bună seamă, valorificarea eficientă a potențialului de care dispunem trebuie să reprezinte un obiectiv central pentru domeniul informaticii. Am in vedere atit potențialul existent, constituit din sisteme și programe informatice, din , capacități de memorare, prelucrare și transmisie a datelor pe suport informatic, din competența profesională și puterea creativă a specialiștilor din domeniu, cit și orientarea, intr-un cadru conceptual și de acțiune unitar, a evoluției acestui potențial, capabil să răspundă în viitor unor sarcini de complexitate sporită. In această direcție se înscrie și acțiu-
(Continuare în pag. a IlI-a)

CLUJ : Tehnologii noi, 
consumuri reduseIn unitățile economice din,județul Cluj au fost aplicate în acest an, pină acum, peste 100 tehnologii noi și modernizate, rod al activității de creație științifică și tehnică din întreprinderi, unități de cercetare și de învățămînt superior. Aplicarea acestor tehnologii a avut ca efect creșterea productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, mai buna valorificare a resurselor materiale și energetice, obținerea unor produse noi pentru export sau care înlocuiesc importurile. De asemenea, ele au condus la economisirea, față de normele de consum, a peste 10 000 tone metal, 35 milioane kWh energie electrică și 65 000 tone combustibil convențional. (Marin Oprea).

IAȘI : Agregat 
de mare randamentLa întreprinderea de mașini- agregat și mașini-unelte speciale (I.M.A.M.U.S.) Iași a fost realizat, în premieră, un nou agregat de mare randament. Este vorba de a- gregatul de frezat și centruit capete de arbori de la motoarele electrice. Agregatul are două posturi de lucru și magazii proprii de scule. El dispune, de asemenea, de un automat de programare dc mare precizie și acționează pe bază de comenzi numerice. In acest fel. noul agregat se situează la nivelul performanțelor pe plan mondial, contribuind la reducerea importurilor. (Manole Corcacî).

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, program de muncă și activitate revoluționară al partidului, al întregului popor, stabilește drept una dintre liniile directoare ale dezvoltării econo- mico-sociale a țării în deceniul următor înfăptuirea neabătută a planurilor și măsurilor de organizare și sistematizare a teritoriului, a localităților patriei, și in primul rind a celor rurale. Document programatic de excepțională valoare teoretică și practică. Expunerea secretarului general al partidului evidențiază și argumentează cu maximă cla.ritate și profunzime științifică necesitatea acestor măsuri determinate de însuși obiectivul . fundamental al politicii partidului nostru de ridicare continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, ceea ce implică in mod necesar apropierea treptată a condițiilor de muncă și de viață din mediul rural de cele din mediul urban, dispariția deosebirilor esențiale dintre oraș și sat. „Cu cit vom reuși să realizăm intr-un termen mai scurt această sarcină istorică — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — cu atit vom asigura ridicarea patriei noastre la un înalt grad de civilizație materială și spirituală".Obiectivele concrete, stabilite in această privință, nivelurile ce urmează a fi atinse sint jalonate in mod precis, pe baza mărețelor realizări de pină acum, ceea ce conferă amplelor referiri la sistematizarea localităților caracterul unui vast program mobilizator pe care consiliile populare, în strînsă legătură cu masele de cetățeni, cu toți locuitorii, sint chemate să-1 transpună in viață, contribuind astfel la înflorirea necontenită a fiecărei localități. Pină In anul 1995 urmează

să se rezolve astfel tn linii generale problema locuințelor pentru toți locuitorii orașelor țării, iar pină in anul 2000 fiecare locuitor să aibă asigurată cel puțin o locuință de 14 mp, iar împreună cu dependințele de 18—20 mp — ceea ce va propulsa România intre cele mai înaintate țări ale lumii in această privință.Pe baza masivelor investiții din perioada ce a urmat Congresului al IX-lea al partidului, in țara noastră s-au construit peste 2,6 milioane de apartamente din fondurile statului, alte sute de mii fiind construite de cetățeni cu sprijinul statului. De asemenea, în toate localitățile țării, dar mai cu seamă in cele rurale s-au construit nenumărate case proprietate personală, astfel că în prezent circa 82 la sută din locuitorii țării, de la orașe și sate, trăiesc în locuințe noi. Orientarea fermă către asigurarea unor condiții de locuit cit mai bune, dimensiune fundamentală a nivelului de trai, este pe deplin susținută și de prevederile Planului național unic, care stabilesc pentru anul 1989 darea in folosință a 160 000 de apartamente, cifră superioară celor din ultimii ani. Dintre acestea, 40 000 urmează să se construiască în mediul rural, ceea ce constituie dublarea cifrei de plan propusă pentru fiecare an al cincinalului in care ne aflăm.In principal se au in vedere organizarea localităților rurale pe baze moderne și crearea condițiilor care să asigure locuitorilor tot ceea ce este necesar pentru o viață demnă, civilizată, toate dotările necesare — economice, social-edilitare, culturale — care să determine cetățenii, tineretul in primul rînd, să rămînă in localitățile natale, să fie mindri de ele, să contribuie prin munca lor la ridicarea și înflorirea lor necontenită. Este firească aspirația de a trăi

mai bine, este înțeleasă și Încurajată, dar aceasta nu se va putea realiza prin plecarea de la sate, ci prin transformarea acestor sate, prin apropierea lor de nivelul urban, fără a uita nici un moment caracterul rural, agricol, specificul satului.Iată, așadar, motivul pentru care toate aceste masuri, izvorite dintr-o Concepție științifică, profund umanistă și patriotică, au în vedere creșterea rolului localităților rurale pe baze noi, conforme standardelor de viață contemporane, cerințelor societății pe care o edificăm.Desigur, toate aceste măsuri vizează ca în fiecare comună să se asigure dezvoltarea mai puternică a agriculturii, cultivarea intensivă a pămîntului și creșterea unul număr cit mai mare de animale, rostul de totdeauna al satului, atit in cadrul unităților socialiste, de stat șl cooperatiste, cit și în cadrul gospodăriilor populației. In acest sens trebuie înțeleasă indicația secretarului general ca, în principiu, fiecare familie care își construiește o casă nouă să poată avea în proprietate pentru locuință, curte și activități gospodărești circa 300 de metri pă- trați. In același timp insă se are in vedere dezvoltarea mal intensă șl a unor activități industriale, îndeosebi de mică industrie, care să asigure locuri de muncă cu o activitate permanentă pentru cetățenii comunelor și satelor, contribuind la fri- narea procesului de depbpulare, precum și a altor fenomene negative, cum ar fi navetlsmul, „îmbătrinirea" satelor și scăderea potențialului lor economic și demografic.Acest amplu program, ce vizează Îmbunătățirea substanțială a condițiilor de muncă și viață a circa ju-
lon MARIN

(Continuare in pag. a II-a)
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•i

întăririle marelui forum al democrației socialiste - exemplar înfăptuite
partidului, tovarășul

de partid, bază ale dezvoltarecadrele de munca de
sînt for-

1 nou, cu clarviziune șl multă de convingere, secretarul ge- l al . ............. .4LAE CEAUȘESCU. stăruie în inerea la ședința comună a Ple- I C.C. al P.C.R., a organisme- democratice și organizațiilor masă și obștești asupra creș- rolului conducător al parti- 1 în construcția noii orîn- 1. Adevăr a cărui viabilitate a și este probată cu strălucire, la a întregului partid, a întregii etăți românești, mal ales după greșul al IX-lea al partidului. în stă ordine de idei, reține cu iebire atenția următoarea subll- e : „Am pornit de Ia faptul —• ă secretarul general al partidu- — că rolul conducător al parti- il nu se poate și nu trebuie să -ealizeze din afară, ci prin angaja directă a membrilor tpînd cu lidulpi, in istriei".um se știe, multiple le de angaja- directă a co- niștilor în o- a de edificare ialistă a pași, in afirma- rolului con- sător al orga- br și organi- iilor de ipar- . în cele ce nează ne vom eri doar la una ître aceste mele proprii acti- ății de partid consultarearmanentă a corniștilor, mij- ; eficient de ;ărlre continuă legăturilor pariului cu toate sectoarele vieții e- •nomice și sociale, cu masele de oa- eni ai muncii. Preocupat de per- icționarea propriei sale activități ■ deziderat reieșit cu pregnanță și n documentele recentei plenare — omitetul municipal Galați al P.C.R. inițiat un sondaj pe tema : e rezolvare capătă propunerile szultate rii sst rganlzații de nităti
di n dialogul cu mem- de partid ? Sondajul a făcut Intr-un număr de partid din 30 de ____ „ economice. Concluziile reușite au fost supuse analizei secre- ariatului organului municipal de >artid, preocupat să generalizeze experiența dobindită în această or- iine de idei, să ajute la înlăturarea îeajunsurilor semnalate. De ce am lies această temă de sondaj și inaliză ? Pentru simplul motiv că iiscuțiile individuale, alte forme de iialog și consultare cu comuniștii nu reprezintă pentru noi, pentru munca de partid în genere un punct final. Ele sînt un proces continuu de efort tenace pentru aplicarea In viață a Ideilor șl propunerilor reieșite.înainte de a stărui asupra unor aspecte concrete ale sondajului, să reținem faptul că biroul Comitetului municipal Galați al P.C.R. a acordat și acordă o atenție deosebită organizării și desfășurării discuțiilor individuale, consultării comuniștilor, în general. în acest sens aș sublinia faptul că a intrat în obișnuitul activității comitetului nostru de partid ca, la intervale periodice; să instruiască birourile organizațiilor de bază în vederea perfecționării și creșterii calității și eficienței dialogului cu membrii de partid. Cu acest prilej se insistă cu deosebire pe înțelegerea de către membrii birourilor organizațiilor de bază a adevărului.

Un vast program pentru dezvoltarea
tuturor localităților patriei

(Urmare din pag. I)mătate din populația țării, va fi susținut de o sporire substanțială a investițiilor alocate, atit în privința locuințelor, a obiectivelor economice, cit și a dotărilor social-edilitare. în . privința locuințelor, Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu precizează, pe lingă amploarea programului, și modalitățile concrete in care urmează să se acționeze. Astfel, apartamentele din fondul de stat vor fi repartizate în primul rind specialiștilor, cadrelor din învățămînt și personalului sanitar, inginerilor șt muncitorilor care nu dispun de locuințe proprii. Desigur, toate aceste categorii de oameni ai muncii, ca, de altfel, toți locuitorii comunelor și satelor își pot construi și locuință proprie, individuală, fie in regie proprie, fie cu ajutor din partea statului. Fără îndoială că noile locuințe trebuie să răspundă în tot mai mare măsură și criteriilor estetice șl funcționale, specificului local, ' pentru realizarea cărora arhitecții, organele de avizare sînt chemate să depună eforturi mal susținute, să valorifice materialele locale, să urmărească conturarea modernă a centrelor civice, a localității. în ansamblu.Deși este de la sine înțeleasă condiția respectării normelor privind disciplina in construcții, a schițelor și detaliilor de sistematizare, a celorlalte prevederi ale legii care stipulează că toate locuințele noi se pot amplasa numai in perimetrele con- struibile, consiliile populare au datoria de a explica cetățenilor că a- cestea nu sînt prevederi abstracte, ci cerințe obligatorii pentru asigurarea unei dezvoltări raționale, armonioase a acestor localități, pentru crearea posibilităților de dotare și echipare eficientă, precum și pentru utilizarea intensivă, superioară a fondului funciar. Așa cum s-a precizat, cetățenii care au locuințele In afara perimetrului construibil, delimitat prin schița de sistematizare a fiecărei localități rurale, urmează să locuiască și în viitor în casele lor. atit cit doresc, avind obligația de a le întreține corespunzător, in spiritul normelor de înfrumusețare și bună gospodărire a tuturor așezărilor.Prin programele de investiții șl schițele de sistematizare ale fiecărei comune se vor prevedea în mod [ concret, evident, acolo unde acestea I încă nu există, toate dotările nece- i sare unul trai civilizat, unități să

subliniat cu claritate în Tezele din aprilie, potrivit căruia eficiența dialogului depinde, în primul rind, de asigurarea unui climat favorabil ideilor novatoare, exprimării deschise a opiniilor, un climat de analiză și autoanaliză exigent și responsabil. Prin membrii biroului, prin activiștii comitetului municipal am controlat permanent modul cum se acționează pentru întronarea unui stil de muncă menit să determine afirmarea unui climat de răspundere și spirit de inițiativă comunistă. Atenția acordată șl-a dovedit curînd utilitatea. Așa, de pildă, la organizația de- bază de la secția montaj mecanisme a întreprinderii mecanice navale, în cadrul discuțiilor individuale, cu alte prilejuri, se poate spune că s-a realizat un fructuos dialog. Aici — și, evident, și in alte locuri — nu numai biroul organizației și-a spus părerea asupra activității membrului de partid și a formulat recomandări și sarcini pentru îmbunătățirea muncii sale, dar
Dialogul cu membrii de partid

este fructuos cînd propunerile întâlnesc
terenul fertil al receptivității

și comunistul în cauză s-a referit la munca și stilul de lucru al biroului, a criticat unele neajunsuri, a făcut propuneri pentru perfecționarea metodelor folosite de biroul organizației de bază. Procedînd în acest fel, așa cum au făcut-o și multe alte birouri ale organizațiilor de partid de la șantierul naval, Întreprinderea de sîrmă, cule și lanțuri, „Textila" etc., consultările sistematice cu membrii de partid in aceste organizații au contribuit în mod real la perfecționarea activității organizațiilor de bază. Acolo unde s-a observat tendința ca acest dialog să se transforme intr-un monolog al biroului — cum s-a mai întîmplat în unele organizații da partid din unități economice — s-a intervenit cu promptitudine, combătindu-se cu fermitate o asemenea modalitate. Biroul Comitetului municipal de partid Galați a tras concluzia, din analizele întreprinse, că, asigurind un climat deschis schimbului de opinii exigent, se poate stimula și pune în valoare potențialul de gindire al comuniștilor, se pot afla soluții la cele mal complexe probleme, activitatea de perfecționare înregistrează rezultate din ce în ce mai bune. Acolo unde acest lucru s-a pierdut din vedere, ca de exemplu la unele organizații de bază — ca acelea de la întreprinderea județeană de producție industrială și prestări servicii, întreprinderea mecanică de echipamente hidraulice etc., caracterul rigid al dialogului cu comuniștii a generat nu o dată tendința de închistare, de necomunicare, unii dintre membrii de partid declarînd că nu au nimic de spus despre activitatea biroului, a organizației de bază în general. Și oare chiar nu era nimic de spus, nici o propunere de perfecționare de făcut cînd știm bine cite 

nltare, comerciale, de prestări, de în- vățămint și culturale, in funcție de mărimea localității, de poziția sa în raport cu cele din jur, de perspectivele de dezvoltare, in vederea evitării deplasărilor lungi, neeconomi- coase. apropierii treptate de cetățeni a unei game cit mai largi de utilități și servicii, care pot fi satisfăcute pe plan local. în general, pe baza unor asemenea criterii și cerințe, o atenție deosebită trebuie să se acorde de către organele județene, de către forurile locale acelor comune în care sint amplasate sedii ale consiliilor unice agroindustriale ce urmează să devină centre și orașe agroindustriale, constituind un adevărat sistem de asemenea localități în jurul cărora vor gravita toate celelalte comune și sate. Aceasta nu se va produce insă prin simpla lor desemnare drept orașe agroindustriale, ci prin construirea unor obiective economice și social-culturale, a unor dotări impuse de această nouă calitate a lor.Iată, așadar, obiective ce denotă o dată mai mult prin amploarea șl multitudinea lor caracterul complex, străin oricărei simplificări și abordări înguste a vastului program de organizare și sistematizare a localităților patriei. Fără îndoială că transpunerea sa in practică nu se va face de azi pe mîine, ci printr-o dezvoltare organică, rațională care necesită o perioadă mai îndelungată.Ideile și orientările secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, din magistrala Expunere asupra necesității și căilor concrete de realizare a organizării și sistematizării localităților, clarificările și precizările ce se fac în legătură cu dezvoltarea și modernizarea satelor și comunelor patriei constituie un grandios program de lucru pentru toți cetățenii patriei, pentru consiliile populare. înfăptuirea sa cu succes presupune mal întîi o studiere atentă a realităților concrete din fiecare localitate, din fiecare județ de către organele de nartid, consiliile populare și organele lor de specialitate, chemate să colaboreze string cu cetățenii, cu toți locuitorii comunelor și satelor, să se consulte în privința definitivării tuturor schițelor și elaborării detaliilor de sister matizare — în cadrul unor dezbateri largi cu cetățenii, al adunărilor cetățenești, lntîlnirilor cu deputății, cu alți reprezentanți ai consiliilor populare, cu prilejul desfășurării adunărilor cetățenești „Tribuna democrației" și altor întruniri democratice. 

idei novatoare s-au avansat în ultima vreme în dezbaterile consacrate Tezelor din aprilie, învățămintelor extrase cu acest prilej ?Pentru a crea acel climat de care aminteam mai sus, unele birouri ale organizațiilor de bază, ca cele de la întreprinderea „11 Iunie", întreprinderea laminorul de tablă și altele, înainte de a începe discuțiile individuale, într-o adunare generală— de regulă, la încheierea acesteia— au explicat membrilor de partid scopul acestui dialog, modul cum trebuie să se desfășoare, ce pregătiri se cuvin făcute pentru discuții. Mai mult : în timpul consacrat pregătirii discuțiilor individuale, membrii birourilor i-au ajutat pe comuniști să cunoască mai bine activitatea și stilul de muncă al biroului, care sint greutățile cu care se confruntă colectivul de muncă și asupra căror probleme membrul de partid este chemat să reflecteze, în raport cu pregătirea sa profesională și politică, cu experiența doblndltă și răspunde

rea încredințată pe linie profesională. în felul acesta; considerăm noi, sint pregătite premisele ca consultarea cu masa membrilor de partid să ridice nivelul răspunderii cu care acționează fiecare comunist la locul său de muncă, stimulează energia, inițiativa, spiritul creator, creează climatul propice perfecționării continue, idee pe care o regăsim din nou, strălucit reliefată în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești.Am îndrumat permanent comitetele de partid, birourile organizațiilor de bază, activul și aparatul nostru ca, în cadrul consultării sistematice a comuniștilor, să se asigure dezbaterea unei largi palete de probleme — de la cele economice, sociale pină la aspecte ale comportamentului membrilor de partid, ale stilului do muncă al organelor de partid de la locui de; producție. Esențial este ca, in cadrul consultărilor, indiferent de cadrul în care se produc, să se desprindă concluzii care, aplicate, să ducă la îmbunătățirea activității organizațiilor de partid din toate compartimentele vieții de partid, a activității economico-sociale. sarcină de prim ordin, reieșită din documentele de partid, din litera și spiritul Tezelor din aprilie, din inestimabilele învățăminte teoretice și practice ale recentei plenare a partidului.Sondajul întreprins •— șl despre

în secția cazangerie (în Imagine), de la întreprinderea „Independența" Sibiu, se finalizează cupolele și centurile pentru furnalul nr. 4 al Combinatului siderurgic din Hunedoara. Realizarea montajului în secție și livrarea Instalațiilor pe subansamble transportabile au determinat, după cum ne-a informat maistrul Nicolae Trif, secretarul comitetului de partid,
BACĂU : Productivitate sporităAcționînd In spiritul orientărilor și indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din industria județului Bacău au înscris luna aceasta în contul realizărilor noi și importante sporuri de producție care, adăugate celor înregistrate în perioada anterioară, au amplificat contribuția lor la îndeplinirea exemplară a planului. Față de aceeași perioadă a anului trecut, s-a realizat o producție-marfă suplimentară în valoare de 743 milioane lei, din care o mare parte pentru export.

care am amintit — a relevat Însemnătatea propunerilor reieșite din dialogul cu comuniștii, faptul că în multe locuri se dovedește preocuparea necesară pentru valorificarea acestui potențial de gindire.Important este că. din discuțiile cu comuniștii rezultă numeroase propuneri de perfecționare care privese atit activitatea de partid, cit și cea social-economică. A intrat în stilul de muncă al multor birouri ale organizațiilor de bază ca propunerile făcute de comuniști și acceptate să fie imediat aplicate în practică, fără să se aștepte adunarea generală pentru concluziile reieșite din acest dialog. Sistematic, birourile organizațiilor de bază de partid informează adunările generale despre stadiul aplicării acestor propuneri. Totodată, ele controlează și ajută pe comuniști să-și ducă la îndeplinire sar-- cinile trasate, recomandările făcute In cadrul consultării cu fiecare comunist.Sondajul inițiat

• •

de comitetul municipal de partid, discuțiile din secretariat pe marginea celor constatate au arătat, în același timp, că mai sînt și locuri unde propunerile valoroase ale comuniștilor parcurg încă un drum lung pină la transpunerea lor în viață. în această direcție, unele organizații de bază de partid de la întreprinderea mecanică de echipamente hidraulice sau întreprinderea de navigație fluvială „NAVROM" Galați nu acționează cu promptitudinea și fermitatea necesară pentru a da viață.numeroaselor propuneri făcute de comuniști. Asemenea stări de lucruri le tratăm cu combativitatea necesară, inițiind măsurile corespunzătoare de îndreptare. Atitudinea critică față de asemenea neajunsuri are în vedere combaterea formalismului în munca de partid, Înrădăcinarea răspunderii pentru soarta ideilor, propunerilor valoroase reieșite din dialogul cu comuniștii. Ilustrare a uneia dintre cerințele majore subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, privind necesitatea îmbunătățirii permanente a stilului șl metodelor de. muncă ale organelor șl organizațiilor de partid în vederea creșterii rolului. lor de conducător poljțic, ■ este și faptul că dialogul permanent cu membrii de partid, prin propunerile avansate, prin recomandările făcute de birourile organizațiilor de bază, a contribuit și contribuie, și în municipiul Galați, la realizarea sarcinilor de plan, la continua perfecționare a activității de partid, a activității din toate compartimentele economico-sociale.
Emil CIU.VTU
secretar al Comitetului 
municipal Galați al P.C.R.

reducerea timpului de execuție pe șantier cu cel puțin 4 luni de zile. De asemenea, buna organizare a muncii și generalizarea unor elemente de progres tehnic au scurtat timpul de execuție și Ia alte numeroase utilaje destinate beneficiarilor interni și partenerilor de peste hotare. (Ion Onuc Nemeș).Foto : S. Cristian
Sporul de producție are la bază creșterea productivității muncii, în urma aplicării măsurilor cuprinse in programele de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, cu 34 000 le' pe lucrător. Tot pe aceeași cale s-a obținut o reducere a cheltuielilor de producție cu 450 milioane lei. în rîndul unităților care-și Înde plan numără chimic minieră meca-
deplinesc ritmic indicatorii cantitativi și calitativi se întreprinderea de utilaj Borzești, întreprinderea Comănești, întreprinderea nică și I.F.E.T. Bacău. (Gheorghe Baltă).

Continuitate și diversitate — cerințe 
ale educației materialist-științifice

Pregătirea multilaterală a oamenilor, ridicarea nivelului general de cunoaștere sînt cerințe prioritare ale etapei actuale de dezvoltare a societății socialiste în țara noastră. Nivelul cunoașterii, pregătirea multilaterală au devenit astăzi factori de primă însemnătate ai progresului social în genere, ceea ce conferă activității educative o însemnătate deosebită în progresul nostru actual. Educarea tinerei generații, a tuturor membrilor societății în spiritul concepției mate- rialist-dlalectice și istorice, al cuceririlor cunoașterii contemporane reprezintă în acest cadru un obiectiv permanent. Materializarea programelor adoptate in acest domeniu implică participarea instituțiilor de invă- țămint, de cultură, a consiliilor de educație politică și cultură socialistă organizate la nivelul tuturor localităților. Este vorba deci de o activitate concepută In mod unitar, cu o sferă foarte largă de cuprindere, dar a cărei realizare efectivă presupune, de asemenea, punerea in valoare a tuturor formelor specifice de acțiune adaptate unor realități cultural-educative și unor situații concrete de o mare diversitate, care poț fi cunoscute mai bine la nivelul fiecărei localități sau colectiv de muncă. Ne-am propus să evidențiem în acest cadru modul concret in care acționează consiliile de educație și cultură din două comune ale județului Suceava. Ce experiență s-a acumulat aici și care sînt perfecționările necesare in munca de educare materialist-științifică a oamenilor ?Am început investigația noastră în comuna Salcea, situată în Imediata apropiere a municipiului Suceava. Cele 5 sate din care este alcătuită comuna au o populație de aproximativ 9 000 locuitori. Faptul că municipiul reședință de Județ se află la mai puțin de 10 kilometri și că o mare parte din locuitorii comunei pot să participe direct la manifestările cultural-artistice organizate în municipiul Suceava nu a condus cîtușl de puțin la neglijarea dezvoltării bazei materiale proprii, a activității e- ducative și culturale. Comuna are un centru de creație și cultură „Cîntarea României" funcțional, cu 3. filiale. Ne-am propus să cunoaștem formele în. țgre acționează consiliu^ comunal de educație politică șl cultură socialistă pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor, in mod special experiența dobindită în domeniul educației materialist-științifice. Președintele acestui organism, Radu Bandol, ne-a prezentat preocupările in direcția lărgirii continue a cercului de participant! la activitățile cultural-educative organizate la nivelul comunei. „în domeniul educației materialist-științifice, a evidențiat interlocutorul nostru, urmărim diversificarea și permanentizarea acțiunilor pe care le organizăm, evitlnd In același timp repetările supărătoare. Pentru ca această activitate să se desfășoare după un program bine conceput, cu acțiuni bine alese, gîndite temeinic, in cadrul programului unitar al acțiunilor politico-educative pe anul 1988 am Întocmit un program special de acțiuni consacrate educației materiallst-ști- înțifice. Acordăm o atenție deosebită conținutului acestor acțiuni și Îmbunătățirii formelor de desfășurare
A
îndatorirea creatorilor: opere de înalt nivel 
artistic, cu profund caracter patriotic-revoluționar

Cele mai înalte, cele mai valoroase forme ale artei plastice contemporane au pus în lumină, de-a lungul anilor, o viziune umanistă activă, reală. Generații de artiști cara s-au afirmat cu autoritate in ultimele decenii au impus în limbajul picturii, sculpturii, graficii sau artelor decorative un proces continuu de îmbogățire a spiritualității noastre tradiționale, au căutat noi modalități de expresie. Indiferent de formele concrete ale creației, dincolo de materialele și tehnicile folosite, ca o constantă s-a desprins preocuparea pentru calitatea creației. Am descifrat în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară lin nou și important program de ridicare calitativă a întregii activități ce Vizează situarea patriei noastre pe culmi și mai înalte de progres și civilizație.în acest context, artei îi revin sarcini de mare răspundere în educarea oamenilor, în promovarea idealurilor noastre umaniste, in răs- pîndirea valorilor morale și artistice demne de epoca pe care o trăim. Uniunea artiștilor plastici s-a preocupat’ de aplicarea în viață a Programului ideologic al partidului, pentru a răspunde îndatoririlor specifice, stimulînd crearea unor opere de o înaltă valoare artistică, de o nobilă esență umanistă și patriotică. Aprofundarea conținutului de idei al documentelor de partid a prilejuit, la nivelul întregii uniuni, începind cu secțiile de creație din Capitală și continuînd cu toate filialele noas- fr? din provincie, dezbateri largi în care accentul s-a pus pe modul de aplicare in viață a indicațiilor și orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. S-a Întreprins astfel, pe parcursul cîtorva luni, una dintre cele mai ample analize ale activității artiștilor noștri, eviden- țiindu-se numeroase căi de a apropia arta de mase, prin expoziții și simpozioane la locul de muncă, prin inițieri de cercuri de educație estetică, prin largul sprijin acordat mișcării 

a lor. Experiența a probat în acest cadru că se bucură de o bună au-> diență in rîndul cetățenilor comunei activitatea brigăzilor științifice, a universității cultural-științifice, a lectoratelor de educație materialist- științifică".La nivelul comunei ființează două brigăzi științifice. Pregătirea corespunzătoare a acțiunilor acestora, faptul că membrii brigăzilor se adresează în termeni accesibili Întregului auditoriu, că din gama largă de probleme pe care le abordăm cu aceste prilejuri cele mai multe șînt ridicate chiar de oameni, In legătură cu un fenomen sau altul, cu o serie de noutăți științifice, au contribuit la creșterea participării și a eficienței acțiunilor organizate. De o primire la fel de bună in rîndul cetățenilor comunei se bucură și brigăzile științifice ale școlilor din Salcea și Plt>- peni, alcătuite din profesori și elevi.U niversitatea cultural-ștlințif ică organizată la nivelul comunei are 
4 cursuri, la care sînt Înscriși 117 oameni de diverse profesii, in majoritate cooperatori și mecanizatori, iar cele 10 lectorate de educație materialist-științifică cuprind 360 de cursanți. Statutul de comună suburbană permite, desigur, legături mal strinse cu forurile și instituțiile din municipiu. O colaborare bună se realizează, de pildă, cu muzeul Județean, care răspunde operativ solicitărilor consiliului local de educația politică și cultură socialistă.După cum se poate constata, din punct de vedere al numărului și diversității formelor de acțiune educativă, s-a acumulat aici o experiență bună. Sporirea eficienței educative a muncii desfășurarte aici presupune însă implicarea responsabilă a tuturor factorilor educaționali, a întregii intelectualități a comunei. Spunem aceasta deoarece unii specialiști și cadre didactice nu participă efectiv la desfășurarea acțiunilor educative. După o suită de manifestări organizate, se instalează, de regulă, un fel de relaxare, datorată atit automulțumirli celor ce le-au organizat, cit și lipsei de interes a participapților. Nu sint rare cazurile ' cind cursurile universității cul- țural-științifice sint considerate ca forme de completare a programului altor genuri de activități, ceea ce duce la grăbirea desfășurării și, implicit, la reducerea eficienței lor. Toate aceste neajunsuri sînt, desigur, cunoscute la nivelul comitetului comunal de partid. Important este însă să se acționeze mai hotărit pentru înlăturarea grabnică a cauzelor ce le determină, pentru mai buna organizare și desfășurare a Întregii activități politlco-ideologlce șl educative la nivelul comunei.O experiență bună în organizarea șl desfășurarea activității de educare materialist-științifică există in comuna Zvoriștea. în timpul documentării noastre aici, profesorul Alexandru Dascălu, președintele consiliului comunal de educație politică și cultură socialistă, evidenția faptul că in 7 din cele 8 sate ale comunei există centre de creație și cultură „Cintarea României", că baza materială de care dispun aceste așezăminte de cultură permite organizarea și desfășurarea unui mare număr de acțiuni educative. Gradul

artistice de amatori, plenar afirmată în Festivalul național „Cintarea României".O atenție sporită trebuie să acordăm expozițiilor tematice, dedicate marilor aniversări și sărbători din viața partidului și statului nostru, evocînd tradițiile de luptă și jertfă ale poporului, cît și Înfăptuirile monumentale ale prezentului, a căror cinstire, în limbajul artei, este menită să contribuie la dezvoltarea sentimentului patriotic al oamenilor, să întărească în ei respectul și admirația față de realizările epocii contemporane. Un accent deosebit punem, de asemenea, pe acțiunile de documentare tematică a membrilor uniunii noastre din Capitală, filiale și cenacluri pentru cunoașterea profundă a transformărilor pe care le-a trăit țara in ultimele două decenii, transformări sintetizate în ampla Expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. A cunoaște aceste mari transformări, a înțelege profund natura preocupărilor șl aspirațiilor nutrite de oameni constituie preocupări permanente ale muncii noastre creatoare. Peste 200 de artiști au făcut deplasări de studii și documentare în Capitală, în județele Ialomița, Argeș, Olt, Timiș, Iași, Alba, Dolj, Cluj, urmlnd ca zestrea lor de impresii să se materializeze în a- propiatele noastre expoziții tematice. A fost organizat un număr sporit de tabere de creație în toate domeniile artelor plastic» la care au fost antrenați circa 250 de membri ai uniunii noastre și tineri absolvenți ai institutelor superioare de artă, orientarea tematică a acestor intîl- nlri creative fiind în cele mai multe cazuri la nivelul unor exigențe responsabile.în cadrul dezbaterilor cu criticii de artă s-a subliniat în chip ferm misiunea acestora de a aborda șl mai activ problemele cu adevărat importante ale interpretării operelor de artă, dintr-o largă perspecti

mal mare de participare a oamenilor la aceste acțiuni se explică și prin faptul că aici, prin planul de muncă al consiliului comunal de e- ducație politică și cultură socialistă, a fost repartizat fiecărui colectiv de oameni ai muncii un anume centru de creație și cultură in care lșl desfășoară majoritatea acțiunilor cultural-educative.în ceea ce privește brigăzile științifice, care pină nu de mult erau organizate pe principiul teritorial, acestea, acum în număr de 4 la nivel de comună, au fost reorganizate pe profilurile agrotehnic șl economie agrară, revoluționar-patriotlcă, materialist-științifică și de educație sanitară. Se consideră că astfel membrii lor vor putea fi mult mai bine pregătiți pentru a aborda teme din domeniile respective. Șe cuvinte subliniat că fiecare din cele 7 lectorate de educație materialist-științifică iși desfășoară activitatea după o tematică orientativă întocmită în cadrul centrului comunal de creație șl cultură „Cintarea României". In activitatea lectoratelor de la Zvorișt'ea, Buda șl Sffnca, filmul științific este prezentat fie de sine stătător, fie ca activitate complementară la alte acțiuni. Aici se utilizează cu bune rezultate șl publicațiile științifice, din care se extrag articole din domeniul educației materialist-științifice.Un loc aparte îl ocupă manifestările din cadrul „Primăverii cultural- ștlințifșce zvoriștene", în acest an desfășurindu-se ediția a Vl-a. în flecare din cele 10 zile cit durează acțiunea, au loc expuneri și simpozioane, lntîlniri cu brigăzile științifice și cu oameni de cultură, prezentări de filme șl cărți științifice, toate completate cu bogate programe cultural-artistlce susținute de formațiile proprii și de cele din comunele vecine,Activitatea formațiilor artistice din comună aduce încă o contribuție scăzută la educarea materialist- științifică' a celor care participă la aceste acțiuni. Se cer în acest 6ens incluse în repertoriul lor unele subiecte adecvate, ca șl organizarea cu o frecvență mai mare a unor manifestări complexe, științifice, la care să fie antrenate și. formațiile artistice. Participarea oamenilor șl gradul de audiență, deci șl de Influențare, pot să fie în aceste condiții mal mari.Așa cum evidențiază și experiența celor două consilii comunale de educație politică și cultură socialistă, diversitatea formelor de acțiune e» ducativă existente se cere a fi privită. In mai mare măsură dintr-o perspectivă unitară, aceea a finalității umaniste a procesului educativ, a raportării consecvente a tuturor obiectivelor educative la cerințele concrete ale îmbogățirii vieții spir' tuale a omului societății not^ Asigurarea continuității acestor s țiuni. este legată nemijlocit, așa cum o demonstrează experiența, de găsirea modalităților adecvate realităților din fiecare localitate, situațiilor concrete, care trebuie să fie cunoscute în mod temeinic pentru a se interveni cu eficiență educativă sporită.
Sava BEJ1NAR1Ucorespondentul „Scintell*  

vă dialectică, punînd în lumină atributele perene ale creației, implicațiile ei profund patriotice, intr-un limbaj accesibil și evocator.în aceeași ordine de idei, sTa acționat pentru ca revista „Arta" să-și îmbunătățească planul și tematica In scopul promovării acelor concepte și principii care să călăuzească artiștii către teme majore de ardent^ actualitate.Modul în care am acționat în ulti» ma perioadă constituie, desigur, doar un început, fiind imperios necesar ca, in spiritul Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, adoptată recent ca Program de muncă și activitate revoluționară pentru întregul nostru popor, procesul să fi» adincit, extins și ridicat pe un plan calitativ superior — în primul rind eliminind o serie de neajunsuri cara se mai manifestă în prezent în domeniul orientării tematice și promovării spiritului autentic revoluționar In artă, în urma căruia artele plastice și actul de creație in ansamblu să poată răspunde intr-o măsură sporită dezideratelor ridicate in fața tuturor de aplicarea plenară, in viață, a Programului ideologic al partidului.Din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu înțelegem pe deplin că trebuie să inițiem noi și tot mai viguroase măsuri de creștere calitativă a întregului proces de creație artistică, de ridicare a nivelului ideologic și estetic al tuturor lucrărilor șl operelor de artă pe care la realizează membrii noștri, astfel incit Uniunea artiștilor plastici s*  devină intr-adevăr un factor activ în unirea eforturilor plasticienilor pep- tru elaborarea de opere de înalt-4ii- vel artistic și cu profund conținut patriotic,, revoluționar, opere ce sînt datoare să oglindească universul da preocupări și împliniri ale oamenilor din țara noastră.
Ion Alin GHEORGHIU
secretar al Uniunii artiștilor plastici
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Timp da două zile, 150 de cadre tehnice de specialitate din unitățile de profil ale Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini ' au dezbătut, in cadrul unui rodnic schimb de experiență desfășurat in citadela „ARO“-urilor românești de la Cimpulung, o serie de probleme privind promovarea tehnologiilor moderne în construcția de automobile. Tema dezbaterilor : „Realizări și perspective in domeniul perfecționării tehnologiilor de fabricație — factor de bază al creșterii productivității muncii, calității produselor și reducerii cheltuielilor".— Acționind cu consecvență In lumina indicațiilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, colectivul nostru, arăta inginerul Constantin Ivan, a inițiat o serie de acțiuni care să permită dezvoltarea și modernizarea fabricației de mașini de teren. în acest scop. au. fost întocmite programe concrete de acțiune privind organizarea, producției și a muncii, perfecțio'narea și modernizarea tehnologiilor de lucru, a utilajelor și instalațiilor. Astfel, în cadrul acțiunii de promovare pe scară largă a progresului tehnic au fost implementate 398 tehnologii noi, s-au mecanizat și automatizat 28 procese tehnologice, au fost executate numeroase scule de mare productivitate ; de asemenea, au fost reorganizate 27 linii tehnologice și s-a extins poliservlrea la 373 utilaje.în rlndurile ce urmează vom puncta citeva dintre tehnologiile noi care au fost detaliat prezentate de

participanțli la schimbul de*  experiență amintit.
Avantajele unor 

tratamente termice 
de calitateDupă cum se cunoaște, tratamentele termice constituie o etapă bine definită, esențială pentru obținerea reperelor care intră in componenta fiecărui autoturism de teren. Ele conferă noi calități și valențe reperelor, care altfel nu pot avea utilitatea necesară.— Permanent, colectivul nostru a acordat o atenție deosebită executării unor tratamente termice de calitate. menite să confere sculelor și reperelor proprietăți tehnice deosebite — ne spunea inginerul Gheorghe Nițu. în prezent, in unitatea noastră tratamentul termic este organizat pe opt ateliere de producție. Aici se aplică întreaga gamă de procedee impuse de normele ce trebuie respectate in industria constructoare de mașini. Atît tratamentele termice primare, cît și cele secundare se realizează in instalații și cuptoare automate și semiautomate, după procedee moderne, cele mai multe rod al gîndirii specialiștilor din întreprindere. Pentru eliminarea defor- mațiilor care mai apar la unele piese se aplică o nouă metodă de călire pe dispozitive speciale, cu ajutorul preselor hidraulicei Se poate aprecia că toate cuptoarele IRH și IRO, executate la întreprinderea „Independența" Sibiu, sint eficient

LA COMBINATUL DE PRODUSE SODICE GOVORA

organizării producției

z
EXPERIENȚA, TEHNOLOGIILE 1NAJNȚAIE

toate sectoarele agricuPentru piesele tip flanșe se utilizează cu foarte bune rezultate strunguri Efectul 7 manoperă electrică.Cutiile strunguri ............  . .ridicată, iar in fabricația motoarelor s-a urmărit creșterea parametrilor tehnico-funcționali in condițiile reducerii consumurilor de benzină și motorină. în acest scop, secția motor a fost dotată cu strunguri multiax automate și semiautomate, în prezent, 17 repere se prelucrează pe aceste mașini. In mod deosebit trebuie subliniat efortul specialiștilor de aici pentru realizarea cu forte firoprii a unor mașini și utilaje, ntre acestea amintim instalația de strunjire și găurire a axului culbu- torilor, pe cea de găurit, alezat și filetat butucul roții, care asigură o creștere a productivității muncii cu 50 la sută.
Roboții industriali 

cîștigă terenInginerul Alexandru Mihăilă precizat că in noua și moderna ție de vopsitorie, afiată într-o avansată de construcție, a fost organizată și o linie la care sînt utilizați patru roboți industriali. De asemenea, a fost conceput și realizat un robot pentru sudarea traversei mijlocii la „ARO-10", care elimină efortul fizic, precum și prezenta omului in medii nocive. In fine, deși exemplele ar putea continua, pentru preintimpi- narea efectelor coroziunii, specialiștii de la Cimpulung au proiectat și construit o instalație de grunduire elec- troforetică, folosind procedeul cata- forectic și table protejate. Prin' acest nou procedeu rezistența la coroziune a tablei crește de citeva ori. Cu o astfel de instalație va fi dotată in curînd și noua secție de vopsitorie a uzinei.Cert este un lucru : schimbul de experiență desfășurat la Cimpulung, și Ia care au participat numeroși specialiști din domeniul construcției de autoturisme și din alte domenii, a pus in evidență numeroase realizări tehnologice de mare randament și cu . eficiență sporită, care pot fi preluate și de alte unități. De altfel, acesta a și fost scopul simpozionului . — crearea condițiilor pentru cunoașterea și logii în nomice.

folosite șl dau rezultate foarte bune in producție. De curînd, in secția 1 290 cutii de viteză ș-a construit un nou atelier pentru tratament termic. Demn de subliniat este și faptul că fiecare secție mare dispune de ateliere proprii de tratament termic, măsură prin care se asigură scurtarea fluxurilor tehnologice și eliminarea unor transporturi. Tot pentru optimizarea fluxurilor șl diminuarea cheltuielilor, cuptoarele de călit au fost amplasate pe fluxuri, ținindu-se cont de ciclul de fabricație, de ordinea operațiilor de executat. în prezent, specialiștii întreprinderii depun eforturi stăruitoare pentru înlocuirea călirii C.I.F. cu cea executată cu ajutorul instalațiilor cu laser, instalații de mare randament. Tratamentul termic pentru scule și dispozitive se execută numai in cadrul fabricii de matri- țerie și secția de sculărie. Aceasta permite aplicarea unor tehnologii de ultimă oră, care asigură creșterea fiabilității sculelor. Intre acestea merită amintită tehnologia de tratament prin nitroferoxare, care se realizează pe o instalație concepută și realizată de specialiști din întreprindere. Totodată, în întreprindere există intense preocupări pentru a- plicarea tratamentului termic de nitrurare ionică la o gamă tot mai largă de scule și repere. Ambele procedee prezintă mari avantaje tehnice și economice. în plus, crește rezistenta reperelor șl se diminuează consumul de energie electrică și combustibili.
Tehnologiile noi 

și autoutilarea— Modernizarea pieselor de bază ale autoturismelor de teren ARO, cit. și a utilajelor pe care se execută acestea a pornit de la necesitatea creșterii productivității muncii și sporirii calității produselor, ne-a spus inginerul Nistor Lungu. Calea de urmat : promovarea neabătută a progresului tehnic, a noului atit in cercetare, cît și în execuție.Ca urmare a acțiunilor Întreprinse, fabricația punților șl transmisiilor se face în prezent după noi tehnologii de execuție perfecționate, folosindu-se utilaje modernizate. automatizate. In ce privește mașinile și agregatele — mare parte realizate prin autoutilare — se urmărește ca acestea să fie robuste, fiabile. Astfel, pentru operațiile de strun- jire se utilizează foarte multe strunguri multiax cu două pînă la cinci axe și in perspectivă cu opt axe.

foarte bune hidraulice cu Importante și economii rezultate două axe. reduceri de de energieexecută pede viteze se multiax cu productivitate

ne-a sec- fază

Cîndva fruntași, cooperatorii do la C.A.P. „Lumea nouă" Curtici, județul Arad, s-au trezit la un moment dat că, una după alta, unitățile din consiliul agroindustrial Curtici încep să le-o ia înainte. Nu s-ar putea spune că producțiile erau foarte scăzute, dar erau departe de potențialul unității. De acum, alții și nu ei, cooperatorii de la .Lumea nouă", erau dați ca exemplu pentru rezultatele obținute. De ce 7 Cum s-a a- juns In această situație 7 Să fi uitat oamenii cum se muncește pămîntul 7 Dezbaterile din organizația de partid, din cadrul adunărilor generale ale oamenilor muncii, analizele întreprinse la fața locului de organul județean de partid și direcția agricolă au reliefat starea de automulțumire, de suficiență a unor cadre de conducere, slaba organizare a muncii din ferme etc. Printre măsuri — schimbarea conducerii unității și numirea ca președinte a tinărului specialist Dimitrie Muscă, fost ingi- ner-șef la una din cooperativele a-, gricole de producție fruntașe din comuna Pecica. Asta se in- tîmpla în iulie 1987...In prezent, deși n-a trecut decit un an și jumătate de atunci, C.A.P. „Lumea nouă" are cele mai mari producții din consiliul agroindustrial, iar la unele culturi se situează p'e primele locuri la. nivel de județ. Creșterile

cum au fost întreținute culturile etc. Asta am făcut-o în cadrul învăță- mintului agrozootehnic, în adunările de partid sau in discuțiile individuale cu oamenii. Concluziile au fost de două ori utile : o dată că am aflat unde s-a greșit, in al doilea rînd, știam cu toții ce trebuie să facem pentru culturile viitoare. De fapt, a fost și un al treilea cîștig : a crescut gradul de înțelegere, de conștiință, în sensul oamenilor înseamnă, exemplu, unele culturidin soiuri mai puțin adecvate condițiilor pedoclimatice de aici, au fost introduse altele noi : „Precoce" la orz ; „Fundulea 4" la grîu ; hibrizii cu potențial biologic ridicat, din grupele „3 599". „3 901", „3 747" la porumb. Și pentru ca erorile să nu mai fie posibile au fost „repuse In drepturi" loturile experimentale compa-

participării *cu  știință» a laf o muncă sau alta“. Ce concret, acest lucru 1 De constatîndu-se că pentru s-au folosit semințe

ÎNTR-UN SINGUR AN

Saltul semnificativ de la pierderi
la beneficii de milioane

Din experiența unei cooperative agricole 
din Curtici, județul Arad

față de 1987 sînt atit de evidente incit, uneori, repre- zită mai mult decît dublu — cum este cazul producțiilor de sfeclă de zahăr: și porumb. Dar iată, comparativ, situația principalelor producții medii la hectar obținute de cooperativă în ultimii doi ani :

Producțiile mari din sectorul veț ne-au asigurat și furaje de caii numai sfecla de hazăr aducînd tății peste 2 000 tone dc tăițe bună experiență s-a dovedit și tivarea dovleacului, care a dat ducții de peste 150 tone la hec în privința adăposturilor, con; năm că au fost modernizate i grajduri, s-au construit un gra
uri padoc, la începutul acestui < fost generalizat mulsul mecani fost schimbată toată rețeaua de Și au mal fost schimbați și cei nu și-au făcut datoria, care respectat sarcinile ce decurg din gramul existent in acest sector, introdus ordinea, disciplina, pentru lucrul bine făcut, iar de gat au ciștigat cu toții. Un si exemplu — venitul îngrijitorii sporit. în acest an cu peste ! lei numai ca urmare a creșterii ducției de lapte.Printr-o susținută muncă e< tivă, respt angajamente eliminind p ca promish fără acop consiliul de ducere al u> a izbutit schimbe felt a gîndi al < nilor, să-i o reseze in o rea de rez bune, atît ir torul vegeta și in zoot Faptul că buirea nu s< face după s față lucrată cord globa după pro primii la harniciobținută, că turi sint cei mai la o mai bună participare la că. Astfel, in acest an, toată i fata cultivată cu sfeclă de legume, cînepă a fost lucrată cord global, iar rezultatele ob sînt elocvente pentru calitatea cii prestate de cooperatori. Zi muncă a devenit și ea „mai pentru toată lumea, iar foi muncă n-a mai constituit o p mă. Așa s-a reușit, de exemp întreaga producție de porumb depănușată doar cu membrii < ratori, in timp ce la alte unit aflau sute de elevi. Ce s-a s bat, dg fapt, la C.A.P. „I nouă" 7 „Atitudinea oamenilo: de muncă, ne ■ răspunde to Leontina Julean, contabilul’ unității, atitudine ce a detei creșterea eficienței tuturor ac ților pe care le desfășurăm, cest an, bunăoară, am produ: de griu cu 878 lei, în loc de lei, cît ne-a costat acum un reduceri de costuri avem la culturile. Producînd mat mult ieftin, am reușit să rentabilizăr tatea. Activitatea din acest an încheia cu un beneficiu de cir milioane lei, in condițiile in c< investit mult in toate sectoarConcluzia se impune de la i acolo unde consiliul de. cont organizația de partid stăpines blemele și își asumă, cu toat punderea, sarcinile de organi: conducere a activității, unde nit cunosc exact ce au de fi sint cointeresați în muncă, r tele sînt pe măsură. Este exa< ce s-a Înțeles Ia cooperativa a „Lumea nouă" din Curtici.

rative, numai la grîu incercindu-se, in această toamnă, opt soiuri. La pregătirea terenului s-a lucrat grădi- nărește, densitățile au fost peste tot cele .optime. Este una din explicațiile faptului că toate culturile au răsărit uniform, la. densități ce au asigurat un nivel ridicat ai producției. Mai mult ca în anii anteriori, s-a acționat. pentru creșterea potențialului productiv al pămintului, s-au făcut scarificări, afinări, fertilizări. Astfel, suprafața destinată sfeclei de zahăr . a primit, pe fiecare liectar. cite 70 tone gunoi de grajd. Rezultatul — o producție medie de peste 68 tone sfeclă de zahăr. Lucrurile, s-au repetat și în această toamnă : după stabilirea locului de amplasare a fiecărei culturi, întreaga cantitate de. gunoi de grajd a fost scoasă in cîmp și administrată în funcție de cultură (sfeclă de zahăr, legume, porumb etc.). Desigur, creșterile de producția au la bază și lucrările de întreținere, efectuate la timp și de bună calitate, aplicarea corectă a tratamentelor, a fertilizărilor și erbicidărilor.în zootehnie, unde unitatea dispune de 1 100 de bovine, producțiile au crescut considerabil. La lapte, de pildă, față de 6 170 hectolitri obținuți în întreg anul 1987, după 11 luni din acest an, producția era de 10 509 hectolitri, deci cu 4 339 hectolitri mal mult, în timp ce livrările la fondul de stat au crescut cu peste 3 500 hectolitri. Două sînt, în principal, direcțiile în care unitatea a acționat pentru redresarea situației din zootehnie: asigurarea furajelor și modernizarea adăposturilor. „Pentru iarna trecută s-au depozitat numai furaje de calitate, în cantități suficiente și Intr-o structură corespunzătoare, iar pentru actuala perioadă de stabulație cooperativa dispune de cantități ce depășesc necesarul — 
ne spune șeful de fermă loan Popa.

— kilograme —Cultura 1987 1988griu 6 714 7 010porumb 7 167 14 992sfeclă de zahăr 29 450 68 081cînepă 8 186 11 441orz + orzoaică 6 017 9 020
cînd in bugetul combinatului, In 10 luni din acest an. un volum , suplimentar de beneficii in valoare de 9,4 milioane lei.Măsurile luate și acțiunile desfășurate pe un front larg, cu participarea directă, responsabilă a tuturor specialiștilor din: combinatul vilcean au făcut ca, in acest an, cheltuielile materiale la o mie de lei producție- ■' ’ '■ ’ 1 cu 36.1 leifață de primul an al actualului cincinal. Rezervele și posibilitățile de reducere a consumurilor materiale sînt însă inventariate și urmărite in continuare.„între obiectivele prioritare ale perioadei imediat următoare — ne-a precizat directorul combinatului — se numără reducerea' șt mai severă a consumului de cocs, prin alte măsuri tehnologice. în primul rind, vom extinde și la uzina II sistemul de șarjare granulometrică. de creștere a volumului de reacție și de recuperare a căldurii din gazele arse evacuate din cuptoarele de var. în al doilea rind. prin aplicarea unor procedee de lucru perfecționate, la fabricarea sodei vom înlocui parțial varul — pentru producerea căruia folosim mult cocs — cu carbonatul de calciu rezultat ca deșeu în procesul tehnologic".

Colectivul de oameni ai muncii de la Combinatul de produse sodice Govora s-a preocupat permanent atît de îndeplinirea ritmică și integrală a sarcinilor de pian, cit și de reducerea sistematică a consumurilor de materii prime, materiale, combustibil Și energie, în strategia stabilită pentru atingerea acestui obiectiv, s-a pornit de la necesita- tea studierii amănunțite a fluxuri- marfă să fie mal mici fabricație, ca bază pentru de fa-lor de modernizarea tehnologiilor bricație.„Colectivul de specialiști primit sarcina să verifice tehnică și posibilitățile de ționare a calcinatoarelor de care a starea perfec- ,_______ _ _____ sodă —ne spune dr. ing. Vasile Săvulescu,, directorul combinatului — a sesizat că acestea funcționau cu un consum ridicat de gaz metan datorită unor erori de proiectare și de construcție a focarului, precum și dispunerii neraționale a instalațiilor de ardere. în consecință, se realiza o concentrare calorică maximă pe o porțiune mică a suprafeței de schimb de căldură, ceea ce determina atît pierderi de combustibil, cit șl o uzură prematură a cuptorului. Noul sistem, proiectat și realizat cu forțe proprii, a reușit să înlăture aceste deficiențe constructive și de exploatare, prin soluțiile propuse și aplicate asigurindu-se o iradiere calorică adecvată a suprafeței de schimb termic. Avantajele ? Pe de o parte, a crescut de două ori perioada de funcționare a utilajului, intre două reparații, iar, pe de alta, consumul de gaz metan a fost redus cu 16 metri cubi la fiecare tonă de sodă calcinată".Deosebit de eficientă s-a dovedit și măsura luată pentru prelucrarea calcarului pe clase de granulație. Conform ‘ ‘furnizorii livrează această materie primă cu o granulație cuprinsă intre 40—200 mm. Experiența a demonstrat însă că, pentru arderea calcarului mărunt, respectiv intre 40—100 mm, se folosește o cantitate sensibil mai mică de cocs. Ca atare, încă din prima parte a anului au fost realizate mai multe instalații de sortare și platforme de depozitare a șarjelor in două sorturi. Rezultatul 7 Consumul specific de cocs a scăzut cu 11.4 kg la fiecare tonă de sodă. în plus, prin arderea calcarului, pe clase granulometrice, s-a îmbunătățit și calitatea produselor, concomitent cu reducerea consumurilor de amoniac, abur tehnologic și a altor materiale.Sint numai dotiă exemple care dovedesc că și în cazul proceselor de fabricație de tip continuu, specifice industriei chimice, analiza critică a procedeelor de lucru oferă largi posibilități de reducere a consumurilor materiale și energetice. Condiția esențială este ca permanent să se analizeze critic activitatea desfășurată, să se caute noi și noi soluții pentru modernizarea producției și a tehnologiilor de fabricație. Iată și o altă dovadă in acest sens. în primii ani ai cincinalului, la Combinatul de produse sodice Govora a fost asimilat și introdus în fabricația de serie un produs deosebit de solicitat de economia națională : sitele moleculare. Deși se părea că tehnologia și proiectele care au stat la baza noului produs au ținut seama de toate perfecționările pe plan mondial, studiul atent întreprins de un colectiv de specialiști a dovedit că și acestei fabricații 1 se pot aduce o seamă de îmbunătățiri. Astfel, prin aplicarea unor noi soluții tehnologice s-a reușit să se obțină un produs superior calitativ, in condițiile diminuării consumurilor prevăzute in proiecte. La reacția de sinteză, ca și la fazele de schimb ionic, modificările aduse au permis recuperarea și reintroducerea pe flux a tuturor substanțelor utile, fapt ce a atras după sine reducerea consumurilor pe tona de site moleculare cu 5 tone sodă caustică, 1,8 tone clorură de bariu, 3 tone slllcat de sodiu, 100 kg ben- tonită — toate aceste economii adu-

obligațiilor contractuale.

generalizarea acestor tehno- cît mai multe sectoare eco-
Gheorqhe CArsTEA

Jon STANCIUcorespondentul „Scînteii
(Urinare din pag. I)nea, aflată in curs de desfășurare, de inventariere la nivel riațional a programelor și aplicațiilor informatice.Grigore Bulai : în baza unei asemenea inventarieri, pentru evitarea paralelismelor in proiectarea și realizarea unor produse-program performante este necesar să se stabilească unități specializate pentru elaborarea și întreținerea controlată a programelor.Dumitru Sandu, directorul Centrului teritorial de calcul electronic Botoșani : Desigur, nu este rău să se facă un inventar al produselor- program ca să știm unde ne aflăm. Dar nu susțin ideea de a se impune in întreaga economie numai programele cele mai performante. Ideea de a monopoliza proiectarea de programe de către cîteva institute și centre nu ține seama de realitatea obiectivă. Mult mai urgentă este proiectarea interfețelor dintre sistemele de întreprindere și cele de ramură, precum și dintre cele de întreprindere cu cele teritoriale. Cîteva argumente in acest sens. în primul rind, trebuie să avem in vedere existența a sute de produse- program a căror înlocuire ar costa mUlt timp. resurse materiale și umane. Dimpotrivă, standardizarea ieșirilor din sisteme ar determina numai citeva mici modificări. De a- semenea, proiectarea in cîteva centre ar duce la neglijarea unei forțe profesionale de citeva mii de specialiști existente in întreprinderi și alte centre teritoriale. După cum și specialiștii „neinformaticieni" sint o forță creatoare deloc neglijabilă ; așa cum s-a dovedit, ei pot proiecta operativ produse-program în special pe microcalculatoare. Și, in fine, este necesar să nu se uite că limbajele de programare au fost proiectate cu scopul ca echipamentele de calcul electronic să devină accesibile oricărui om cu o instrucție medie. Or, ideea de a concentra proiectarea la anumite niveluri ar conduce la un anume „elitism" în programare, acum, cînd în acest domeniu, și la noi, și in lume, se manifestă o tendință contrară. Democratizarea programării este un fenomen obiectiv, deci are loc indiferent dacă vrem sau nu, firește pe un fond tehnologic corespunzător.Red. : Am ajuns, așadar, la proble
ma specialistului informatician si la 
cea a specialistului „neinformatician“,

Imagine din secția ringuri o întreprinderii textile „Maramureș" din Baia Mare Fote : S. Cristian

Concomitent cu producțiile la hec- , tar au crescut și livrările la fondul de stat : Cu peste 6 600 tone la sfecla de zahăr, cu 1 228 tone Ia porumb etc. Cum s-a reușit ca Intr-un timp atit de scurt producțiile din sectorul vegetal — dar, cum vom vedea, și din zootehnie — să crească atit de mult 7 Care sînt elementele ce dau valoare de experiență activității din această cooperativă 7„La Pecica, ne spune tovarășul Di- mitrie Muscă, marea competiție dintre unități ne-a învățat cîteva lucruri fundamentale pentru un agronom : că n-ai voie să omițl sau să minimalizezi nici un element al producției, nici o verigă tehnologică, că nu trebuie să cobori nici un moment ștacheta exigenței, orice abatere în- s.emnînd pierderi. Era firesc să știm, Încă din start, în ce măsură aceste- cerințe se regăsesc și la Curtici. Ca să aflăm răspunsul, am Început să analizăm producțiile obținute în 1987 la fiecare cultură, in funcție de felul în care a fost pregătit terenul, cum s-a făcut amplasarea și cum s-a semănat, ce semințe s-au băgat sub brazdă, la ce densități, Tristan MIIIUTcorespondentul „S<
care insă utilizează tehnica de calcul. 
Cum sint calificați aceștia ? Care le 
sint atribuțiile, care este statutul lor 
in intreprindere ?Constantin Cotruță, șeful oficiului de calcul al întreprinderii de utilaje și piese de schimb din Botoșani : Cu toate eforturile noastre, numărul de personal pentru informatică, atit analiști, cit și programatori, este insuficient pentru realizarea tuturor aplicațiilor necesare în cadrul programului de modernizare a produc-; ției. Lipsește chiar și personalul cu pregătire medie ; absolvenții liceelor de informatică, de regulă, merg Ia facultate, pregătindu-se in alte specialități.Gavril Gavrilescu, inginer spe-

Constantin Cotruță : în consens cu sarcinile trasate de conducerea partidului, in toate domeniile activității economico-sociale se asigură perfecționarea periodică a cadrului normativ, pentru a fi reflectate noile cerințe, noile exigențe ale etapei de dezvoltare. O asemenea măsură s-ar dovedi necesară și in domeniul informaticii, în care reglementările normative sint foarte vechi, unele prevederi fiind inaplicabile in condițiile apariției altor legi și decrete.Mircea Tutelei, instructor la comitetul Uniunii sindicatelor din instituțiile administrative de sțat și consiliile populare : Pentru Întrecerea socialistă intre informaticieni,

me și s-au făcut o serie de propuneri menite să determine sporirea eficienței participării informaticii și tehnicii de calcul la perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție. Cîteva din acestea le redăm pe scurt, supunindu-le atenției factorilor de resort :
• Se resimte lipsa unor metodo

logii și instrumente-program din 
domeniul- informaticii industriale, 
precum și pentru aplicațiile ce 
vizează cercetarea-proiectarea asis
tată de calculator și tratarea 
problemelor de prelucrare gra
fică. (Grigore Bulai).

• Ar fi necesară elaborarea unui 
program conceptual, bine conturat, 
privind folosirea microinformaticii

tor, in principal datorită neasigură- 
rii pieselor de schimb și a dotări
lor insuficiente in laboratoarele de 
specialitate pentru rezolvarea ope
rativă a defecțiunilor. (Constantin •Cotruță).Red. : Care sint preocupările prio
ritare in domeniul informaticii in 
această etapă ?Gavril Gavrilescu : în vederea implicării într-o mai mare măsură a informaticii și tehnicii de calcul in înfăptuirea programelor de modernizare stabilite de conducerea partidului, " în conformitate cu prevederile planului, incepind cu anul 1989 tehnica de calcul va fi dirijată cu prioritate pentru supravegherea și conducerea proceselor tehnologi-

cialist In Centrala industrială de electronică și tehnică de calcul : Ceea ce, la urma urmei, nu-i deloc rău, in fond informatica trebuie să pătrundă iii toate domeniile vieții economico-sociale.Emil Hălciug, șeful oficiului de calcul de la întreprinderea de confecții Botoșani : N.ti doar numărul, ci și calitatea pregătirii unor specialiști absolvenți de facultate mă pune pe ginduri. Sint cazuri in care un tînăr economist sau inginer nu știe să facă nici cele mai simple manevre la un calculator.Emil Horomnea, lector universitar la Facultatea de științe din Iași : S-a afirmat întotdeauna absolvenții mint superior posedă necesare în domeniul ,în programarea, analiza sau proiec- tarea sistemelor. Fără a nega punc- tul de vedere exprimat, care, înțr-Un caz sau altul, se poate dovedi adevărat. și fără a neglija îndatoririle deosebit de mari care ne revin nouă, cadrelor didactice, pentru ridicarea calității procesului de instruire, este necesar să precizăm că noi nu concepem pregătirea economistului intr-o manieră îngustă, tehnicistă, ci insistăm pe deschiderea capacității de înțelegere sistemică, de ansamblu, a fenomenelor și proceselor economice, a conexiunilor și ă legilor care le guvernează și condiționează evoluția.

economice aici că nu de invăță- cunoștințele informaticii,

sindicatele au stabilit criterii distincte, care țin seama de specificul acestei activități, cum ar fi indicatorii referitori la utilizarea intensivă a calculatoarelor, a Rapacității de pregătire a datelor sau a capacității de proiectare, precum și contribuția la constituirea fondului de produse informatice pentru Biblioteca națională de programe. De asemenea, sint organizate concursuri pe profesii, ca, de exemplu, „Cel mai bun operator la echipamentele de culegere a datelor", „Cel mai bun operator la calculatorul Felix" și „Cel mai bun programator".Grigore Bulai : Reglementările în vigoare nu permit brevetarea ca invenție sau certificarea ca inovație a unor realizări mai deosebite în informatică, ceea ce face ca la anumite manifestări, cum sînt „Saloanele de inventică", informatica să nu fie prezentă. Ar fi de dorit ca, în afară de posibilitatea de valorificare prin Biblioteca națională de programe, . care, de reguiă, preia produse-program de utilitate mai largă, să se găsească o formă de recunoaștere a realizărilor mai deosebite în informatică, lucrări care, deși reprezintă tehnologii de vîrf, ce necesită o protecție și o promovare corespunzătoare, rămîn necunoscute, uitate, iar cei care le-au creat nu beneficiază de drepturile de autor.Nota redacției : în cadrul dezbaterii au fost ridicate și alte proble-

— care permite scoaterea cu ușu
rință in evidentă a relațiilor intre 
fenomene apriori diferite, găsirea 
explicațiilor și elaborarea deciziilor 
prin generalizare, precum și de răs
punsuri automate la modificări ale 
condițiilor stabilite. De asemenea, 
se impune introducerea arhivării 
electronice. (Marin Ene).

• Se vorbește și se acționează in 
prezent foarte mult in privința in
troducerii informaticii in conduce
rea tehnologiilor de fabricație, prin 
implementarea calculatorului pe li
niile de producție și la utilajele deja 
existente. Avem insă de pe acum 
experiența necesară pentru ca de la 
bun început, din faza de concepție și proiectare, să tratăm implicațiile 
integrării informaticii și tehnicii de 
calcul asupra funcționalității viitoru
lui produs sau proces. Aceasta este 
logica lucrurilor și, o dată cu în
țelegerea ei, se va produce o revolu
ție in proiectare. (Dumitru Sandu).

• Pare de neînțeles, dar de 
multe ori aceasta este realitatea : 
se investesc sume importante in 
tehnica de calcul și in produse- 
program, dar după aceea factorii de 
resort nu mai acordă aceeași aten
ție asigurării condițiilor pentru uti
lizarea corespunzătoare a acestor 
valoroase dotări. Lipsesc materiale 
de uz curent, hirtie de imprimat, 
benzi și discuri magnetice, iar ser- 
vice-ul este cu totul necorespunză-

ce, pentru a fi încorporată în instalații și utilaje complexe, pentru cercetarea-proiectarea constructivă și tehnologică, pentru realizarea producției de roboți industriali, linii și celule flexibile, simulatoare, tes- toare, standuri de probă. De asemenea, vor fi asigurate cerințele privind utilizarea tehnicii de calcul pentru invățămint, cultură, sănătate, transporturi, gospodărie locativă, precum și pentru realizarea etapi- zată a sistemelor informatice operative Ia nivel . de întreprindere, centrală, minister. Sînt vizate, tot-

odată, dotări pentru aplicații! formatice în activitățile de t zionare-desfacere, personal-re re, financiar-contabil, ge: stocuri, precum și pentru sei de prelucrare automată a în centrele teritoriale și în ministerelor și organelor de sinteză.Marin Ene, cercetător la tul de cercetare științifică nerie tehnologică pentru tehi calcul și informatică : In p în profil teritorial există circ de aplicații, număr care va spre 3 000 pînă in anul 1990 evaluări rezultă că la sfîrșitu niului vom ajunge să avem 15 000 de aplicații informatic perspectiva acestui sfirșit de nai și a celui următor, in nostru are în vedere, în pr generalizarea aplicațiilor din țele-pilot, iar in celelalte ju< în conformitate cu cerințele, i■ gătirea informatică și dotarea nică de calcul a acestora. Co tent, ne preocupă reconsii programelor existente și elal de noi programe pentru mini< toare și microcalculatoare pi nale. Acționăm pentru di structurii bazelor de date — ționale, de sinteză, urbane. Ic în cadrul unui sistem de ges bazelor și băncilor de date. 1 urmărim generalizarea rețele cale de teletransmisie și p: re a programului de telepre pentru integrarea treptată i țeaua națională de calculate suport esențial in funcționare sistem informatic național.

I ș

ÎN CONCLUZIEIdeea de bază care se desprinde din dezbatere este că info șl tehnica de calcul, ca urmare a preocupărilor perseverente, sisb ale conducerii partidului, au prins teren solid in multiple domt vieții economico-sociale. Avem capacitatea tehnică, specialiștii ș: riența necesare pentru ca, In perioada care urmează, și în acest c să se producă un important salt calitativ, în strînsă legătură cu țels perfecționării organizării și modernizării producției — acți cea mai mare însemnătate urmărită și coordonată riguros de corn partidului. Opiniile exprimate în cadrul dezbaterii, problemele r propunerile făcute de specialiști cu o. îndelungată practică în ac meniu sînt izvorite din dorința sinceră de a contribui la valor superioară, eficientă a potențialului acumulat, la sporirea aportr formațicii și tehnicii de calcul la dezvoltarea intensivă, calitativă nomiei naționale. Din acest- motiv le supunem atenției forurilor deRedacția face, totodată, cunoscut cititorilor că așteaptă și alte de vedere, propuneri in legătură cu rolul actual și în perspectivi formațicii șl tehnicii de calcul.
CorneUu CAR 
Euqen HRUȘC
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ânaliza complexă, profund ștlinți- ă a stadiului actual al societății ■ialiste românești, efectuată cu ge- ilă clarviziune de secretarul gene- al partidului nostru, tovarășul zolae Ceaușescu, la recenta ședin- comună a Plenarei Comitetului ntral al Partidului Comunist mân, a organismelor democratice organizațiilor de masă și obștești, iefează cu putere rolul deosebit important ce revine în prezent nței și invățămîntului in infăp- rea obiectivelor strategice stabi- : de partid, a planurilor și pro- melor de dezvoltare economico- ială a României. Formulind ce- ța esențială care se pune in fața ■stor domenii de activitate, to- ășul Nicolae Ceaușescu arată că mod corespunzător trebuie să pletim ferm cercetarea cu'invâță- ntul, cu pronia, să legăm i strîns intrea- cetcetare de ințele practice producției, de uționarea pro- melor care a- zl de zi in ivitatea com- xă pentru rea- rea de produse i bune, cu ni- calitativ și nic cit mai ri- it“..firmarea ști- ;i ca factor amizator al in- ;ii dezvoltări, liniază în con- tare secreta- general al tidului, nu te fi concepută îijlocită legătură cu procesul de nare a cadrelor cu o înaltă, pregă- profesional-științifică și politică, mate cu concepția materialist-dia- ică, revoluționară a partidului nos- avind un larg oriiont de cultură, ibile să soluționeze cele mai com- :e probleme pe care le ridică ac- atea practică, să utilizeze cu iență maximă tehnicile și tehno- ile moderne, să pună, cu devota- t .și pasiune, întreaga lor ener- în slujba nobilei cauze a înflo- patriei, a ridicării poporului ru pe cele mai înalte culmi ale izației și progresului. Benefi- 1 de o puternică bază materială s cadre, sub îndrumarea de inal- ompetență a tovarășei academi- doctor inginer Elena Ceaușescu, lentă personalitate a vieții noas- politice, savant de renume mon- activitatea de cercetare științi- și de învățămînt dispune astăzi aate condițiile afirmării ei la ni- l înaltei misiuni care i-a fost idințată.oala superioară românească de trucții, investită cu mari respon- ități in amplul proces de for- ț și perfecționare a cadrelor, a t in ultimele două decenii să-și olinească rolul specific datorită •imul rînd faptului că întreaga ctivitate se întemeiază pe con- a științifică, novatoare, a cărei pțională valoare a fost pe de- confirmată- de viață : concepția rării invățămintului cu cerce- și producția. Aceasta a permis ificarea, la un nivel nicicînd in trecut, a potențialului de tare științifică al cadrelor di-

dactlce și studenților, a contribuit, în mod decisiv, la perfecționarea Întregului proces didactic și educativ, pus în contact direct cu problemele complexe ale producției, ale vieții. Așa se face că in anii de după Congresul al IX-Iea al partidului, în activitatea științifică a Institutului de construcții din București s-a produs un adevărat salt calitativ : de la participarea sporadică a unor cadre didactice la soluționarea unor teme din planul institutelor de profil la actuala organizare a activității de cercetare și proiectare pe bază de • protocoale de colaborare pe termen lung cu ministere și cu unități economice de construcții-montaj și pe bază de contracte a căror valoare depășește 50 milioane lei anual, asi- gurindu-se astfel și acoperirea, prin autofinanțare, a circa 80 la sută din

programatic al partidului nostru, organele de conducere colectivă de la nivelul institutului, al facultăților și catedrelor, sub directa îndrumare a comitetului de partid și in colaborare cu unitățile beneficiare, sint preocupate să orienteze activitatea de cercetare științifică spre o tematică mai restrinsă ca arie, dar vizînd probleme de mare profunzime pentru a valorifica pe deplin potențialul de creativitate al cadrelor didactice și studenților și a situa colectivele de cercetare pe pozițiile cele mai avansate ale domeniului lor de specialitate. Acționăm astfel incit Institutul de construcții să poată aduce o contribuție mai mare la promovarea progresului tehnic in construcții, la rezolvarea unor probleme concrete ale producției, dar și la investigarea unor domenii noi, insuficient explo-
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premisa unei calități superioare in pregătirea
viitorilor specialiști

decît în directă șl cheltuieli. în toată această perioadă inaugurată de Congresul al IX-Iea, Institutul de construcții s-a aflat puternic angajat în realizarea marilor obiective industriale, agricole, de transporturi, hidrotehnice și social- culturâle. Constituie un jnotiv de satisfacție și de mîndrie pentru cadrele didactice și studenții institutului nostru faptul că in marile ctitorii ale acestor ani, intrați în conștiința poporului nostru sub semnificativul nume de „Epoca Nicolae Ceaușescu", se află încorporată și munca lor. în toate facultățile, in cadrul catedrelor s-au constituit puternice colective de cercetare care și-au adus contribuții la soluționarea unor probleme de mare complexitate și dificultate tehnică pentru proiectarea șl execuția unor asemenea obiective cum sînt : canalul Dunăre — Marea Neagră, podurile dunărene, metroul bucureștean, amenajarea complexă a riului Dîmbovița, centrala nuclearo- electrică de la Cernavodă, noul centru civic și marile ansambluri de locuințe din Capitală și altele.Dispunînd de o bază materială corespunzătoare, de un valoros colectiv de cadre didactice și personal de cercetare, de bogata experiență acumulată, Institutul de construcții are întrunite toate condițiile pentru a ridica pe un plan calitativ superior întreaga sa activitate instructiv-edu- cativă, de cercetare și producție, in consens pe de vele și recentaNicolae Ceaușescu. găția de idei din
cu exigențele actualei eta- dezvoltare, sarcinileExpunere cu obiecti- formulate în a tovarășului Valorificînd bo-acest document

rate, care să ofere soluții originale, de mare eficacitate tehnică și economică. în acest context, o pondere mai ridicată o vor dobîndi cercetările interdiscipiinare în vederea investigării complexe, multilaterale a fenomenelor și proceselor studiate. Aceasta presupune, desigur, intensificarea preocupărilor catedrelor pentru perfecționarea cadrelor care urmează a fi integrate în colective interdiscipiinare, îndeosebi a celor care nu au pregătire inginerească de construcții (matematicieni, fizicieni, chlmiști etc.), precum și pentru selecționarea studenților cu aptitudini deosebite spre a fi încadrați In aceste colective.Modernizarea procesului instruc- tiv-educativ constituie o altă problemă prioritară în atenția comitetului de partid și a conducerii institutului. Alături de îmbogățirea și ridicarea nivelului științific al tuturor activităților didactice, ca preocupare permanentă a organelor de conducere, a catedrelor, a fiecărui, cadru didactic, în*  actuala etapă se impune o regindire a conținutului acestor activități, a modului de transmitere a cunoștințelor, in condițiile implementării pe scară largă, in procesul didactic, a tehnicii moderne de calcul. Avem în vedere faptul că, prin utilizarea, în perspectivă, de către toți studenții a calculatorului electronic la elaborarea lucrărilor, a proiectelor de an și de diplomă, aria de cuprindere a pregătirii pe care o oferă facultatea se extinde la un nivel greu de imaginat în trecut. în aceste condiții apare necesitatea atit a esențializării problematicii care se

• Geto-dacii din inima Cîmpiei 
OinânC. aoest an au *ost reluate cercetările reprinse in celebra stațiune arheologică de tie Ar- j — Popești (județul Giurgiu), acolo unde specia- ii apreciază că ar putea fi localizată antica Argeda-— reședința tatălui regelui unificator al dacilor, reblsta. Săpăturile efectuate sub egida Institutului arheologie din București și Muzeului județean Glur- i, de o echipă alcătuită din arheologii Alexandru lpe, George Trohani, Vlad V- Zirra și Nona Pălin- >, au furnizat in actuala campanie noi precizări cu vire la începuturile așezării getice de aici, începu- i care coboară pină în prima jumătate a secolului II-lea î.e.n., precum și cu privire la epoca de sfîrșit viețuirii de aici, datată in. vremea împăratului Au- stus, Ia finele primului secol înaintea erei noastre, fost identificate noi locuințe și a fost scos la Iută un bogat material arheologic ; ceramica autoh- ă este reprezentată printr-o mare bogăție de forme de la fructiere, căni și opaițe la chiupurile de mari tensiuni ; alături de acestea sînt prezente amfore import ; au mai fost scoase la iveală noi unelte șteșugărești, obiecte de podoabă (fibule, brățări, ine- mărgele de lut și sticlă, între care și una pe care t înfățișate două chipuri umane). Cea mai mare zare getică descoperită pînă acum In Cîmpia Româ- se dovedește o dată mai mult păstrătoare a unor ori reprezentative pentru cultura materială și spiri- lă a strămoșilor geto-daci.
• Autohtonii - la un veac după 
etragerea aureliană”. In anul 1987-la hișoara — Dealul Viilor pe o terasă aflată pe malul pt al Timavel Mari a fost identificată și cercetată ■țlal o necropolă ; în acest an, investigațiile și-au pus, după cum ne comunică arheologul dr. Radu holu, dezvelirea în continuare a complexelor fune- e, în vederea precizării limitelor sale cronologice, zrlocutorul nostru a relevat faptul că pe întreaga rafață cercetată au fost identificate vestigii mate- e databile într-un segment de timp foarte larg: din na parte a epocii bronzului și pînă în cea de-a a epocă a fierului. In ceea ce privește necropola priu-zisă, s-a constatat că de fapt este vorba de ă complexe funerare aparținind unor perioade dis- ■te. Cea mai veche a putut fi încadrată cronologic 
i doua jumătate a veacului al IV-lea al erei noas- și este cu foarte mare probabilitate legată de așe- aa din aceeași vreme, situată la 350 metri in aval ja investigată sub aspect arheologic de mai multi I. Inventarul descoperit îngăduie ca ea să fie atri- lă populației romanice trăitoare pe aceste melea- i și după retragerea, cu aproape un secol mai deme, a administrației romane. Cea de-a doua necro- î a fost datată în a doua jumătate a veacului al -lea. cu ajutorul unui tezaur monetar cuprinzînd le piese.
• La începuturile evului mediu 
mâneSC. Despre un interesant obiectiv arheo- ic ne-a vorbit dr. Radu Popa, care, împreună cu Matei și Elena Rențea, a efectuat și în acest an «țări la Fetești-Vlașca, în apropierea capătului pori Fetești-Cernavodă. Aici a fost depistată o așeza- din secolele IX—X, ce ocupă o suprafață aprecia

bilă pe faleza Înaltă de pe malul Borcel. Vestigiile constau in locuințe, ateliere meșteșugărești, instalații gospodărești și dintr-un bogat inventar arheologic. Complexele de locuire identificate pină acum — 14 la număr —, piesele ceramice și uneltele meșteșugărești date la Iveală atestă rădăcinile locale și conservarea vechilor tradiții daco-romane în civilizația medievală timpurie de la Dunărea de Jos. Situată in dreptul importantului centru bizantin de la Axiopolis (Cernavodă de astăzr), așezarea de la Fetești-Vlașca este interesantă și pentru studiul legăturilor dintre colectivitățile aflate pe cele două maluri ale Dunării, ilustrin- du-se faptul că marele fluviu n-a reprezentat o barieră, ci o punte de legătură între cîmpia munteană și spațiul dobrogean. Săpăturile sînt planificate să se desfășoare aici în mai multe campanii anuale'șl ele țintesc să întregească documentația arheologică despre această etapă a istoriei românești, în care practic au loc începuturile structurării in sens feudal a societății românești, cristalizîndu-se forme de organizare terito- rial-politică din care-și vor trage sevele statele medievale românești. z
• Noi glose cantemiriene. Sub acest titlu, prof. dr. Virgil Cândea — îngrijitorul ediției critice Dimitrie Cantemir, „Opere complete", in curs de publicare la Editura Academiei, și descoperitorul recent al manuscrisului latin al „Istoriei Imperiului otoman", a învățatului principe — a prezentat o interesantă comunicare în fața unui numeros public prezent la redeschiderea, în noul an universitar 1988— 1989, a lucrărilor Laboratorului de studii otomane din cadrul Facultății de istorie-filozofie a Universității din București — ne scrie dr. Mihai Maxim, vicepreședinte al laboratorului. Comunicarea a stăruit asupra etapelor și circumstanțelor concrete ale elaborării unei scrieri cantemiriene capitale — „Sistemul sau întoc-, mirea religiei mahomedane". Alături de „Historia in- ' crementorum atque deerementorum aulae othomanicae", consacrată istoriei otomane, șl „De statu politico aulae othomanicae", închinată guvernării și instituțiilor otomane,- dar rămasă, de fapt, neredactată, „Sistemul", cuprinzînd descrierea doctrinei musulmane, face parte, așadar, dintr-un monumental triptic, proiectat șl realizat în cea mai mare parte de D. Cantemir, constituind cea mai cuprinzătoare și fundamentată prezentare a civilizației turco-islamlce făcută pînă în secolul al XIX-lea de un cărturar european. Față de tentativele similare întreprinse de alți orientaliști europeni, aceea a lui Cantemir — remarca prof. Virgil Cândea — are marele merit de a fi elaborată din interiorul lumii orientale, după o ședere de 22 de ani în capitala otomană. Tocmai de aceea principele român a putut merge mai departe decît alți islamologi europeni, exprimîndu-și deschis prețuirea-pentru unele aspecte ale spiritualității sau culturii islamice cu o admirabilă obiectivitate. Rezultă astfel limpede locul central al lui D. Cantemir în geneza studiilor orientale europene, in promovarea dialogului cultural Orient- Occident, într-un spirit de deplină obiectivitate și înțelegere reciprocă.
• Stejarii Unirii. Muzeul de istorie din orașul Gherla are acum un nou local. Prin grija Comitetului județean de cultură și educație socialistă Cluj șl a consiliului popular orășenesc a fost restaurată o clădire Istorică datind din prima jumătate a ■ secolului al XVIII-lea. Aici, în decursul timpului, s-au desfășurat o serie de evenimente istorice și culturale legate de lupta românilor din această zonă pentru libertate și unitate națională. în toamna anului 1918 aici a avut loc adunarea care a desemnat delegații consiliului național local pentru marea adunare de la 1 Decembrie de la Alba Iulia. Ca simbol al unității naționale pentru care au votat la Alba Iulia, la reîntoarcerea acasă, delegații au sădit în fața acestei case stejari reprezentînd țările române reunite. Muzeul dispune de 13 încăperi spațioase, de piese de o deosebită valoare istorică, între care cele descoperite in ultima perioadă în urma săpăturilor arheologice din zonâ bine cunoscutului castru roman de aici, de bogate mărturii ce atestă continuitatea populației autohtone pe aceste meleaguri, acțiunile desfășurate pentru libertate socială și națională. Un spațiu amplu este rezervat ilustrării dezvoltării orașului în anii construcției socialiste, marilor realizări economico-sociale din epoca inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului. (Marin Oprea). Grupaj realizat de Silviu ACHIM

transmite studenților la fiecare disciplină, in sensul de a se elimina tot ceea ce este învechit, descriptiv, nesemnificativ, cit și a revizuirii conexiunilor dintre discipline in condițiile aplicării planurilor de invă- țămint îmbunătățite.Activitatea practică deține o pondere ridicată in planurile de învăță- mint la toate facultățile și specializările, dar apreciem că încă nu își aduce la pregătirea de specialitate a studenților o contribuție pe măsura fondului de timp pe care îl consumă. De aceea, o preocupare actuală și de perspectivă a comuniștilor din toate facultățile o constituie perfecționarea programelor de practică și corelarea lor pe ani de studii,diversificarea tematicii pentru a cuprinde probleme cît mai variate inclusiv din domeniul organizării șiconducerii proceselor de produc,- . ție, alegerea judicioasă a locurilor de practică spre a face posibilă parcurgerea de către studenți a tuturor problemelor prevăzute in programă și a cunoaște nemijlocit tehnici și tehnologii de vîrf în domeniul lor de specialitate.Țin să subliniez că preocuparea constantă pentru perfecționarea pregătirii profesional- științifice a studenților nu dimi- atenția pe care educative a pro-nuează cu nimic o acordăm laturii cesului integrat de învățămînt. cercetare și producție. Cele două aspecte se realizează intr-o strânsă împletire și se potențează reciproc. Studenții nu pot depăși dificultățile inerente însușirii întregului volum de cunoștințe teoretice și practice la nivelul cerut de actualul stadiu al științei și tehnicii aplicate în construcții, decît in măsura in care sînt înarmați cu o concepție înaintată, revoluționară despre lume și viață, au o atitudine corespunzătoare față de muncă și o temeinică pregătire politico-ideologicâ. La rin- dul lor, acumulările din procesul instructiv și educativ constituie suportul transformărilor calitative pe care le suferă personalitatea tînăru- lui absolvent de facultate și care 11 fac să acționeze, în domeniul său de activitate, ca specialist competent, dar și ca cetățean înaintat al societății nbastre socialiste. Pornind de la aceste principii, reliefate strinsă unitate dialectică de secretarul general al partidului tovarășul Nicolae Ceaușescu, ganele și organizațiile de partid, a- . sociațiile studenților comuniști, conducerile de facultăți acționează cu fermitate pentru transformarea muncii politice și educative într-o adevărată forță motrice a tuturor activităților care se desfășoară In institut. în vederea realizării acestui o- biectiv, întărim rolul adunărilor generale de partid, chemate să dezbată amplu toate problemele invăță- mîntului, să Ie soluționeze optim prin elaborarea de măsuri pe care să le îndeplinească integral și la nivel superior, să angajeze profund pe fiecare cadru didactic și student comunist in desfășurarea unei munci politicd-educatjve - și științifice calitate.
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Răspunderea cineastului 
față de tînăra generație

Reflectarea, investigarea universului individual, in conexiunile lui strinse și multiple cu climatul formativ al „celulei de bază a societății", familia, preocupă din ce in ce mai frecvent, insistent și profund pe creatorii noștri, relațiile .părinți- copii-bunici, soț-soție constituind obiecte ale observației, cercetării și meditației artistice în numeroase creații cinematografice românești. Totodată, în mai multe pelicule care au alte centre de greutate — cum ar fi cele ce își propun să aducă în atenție imagini ale muncii pe varii șantiere ale edificării unei noi realități materiale și spirituale, ale luptei pentru descoperirea, impunerea, consacrarea neobosită a noului in toate domeniile vieții social-economice, politice — apar, din ce în ce mai des, și secvențe despre viața de familie, secvențe care rotunjesc caracterizarea unor eroi reprezentativi ai actualității. Căci configurarea chipului constructorului socialismului, făurit in lumina unui ideal de integralitate umană, solicită în chip necesar și asemenea investigații, raportări, perspective. în chip firesc, în atare creații, aflăm imaginea unor relații frumoase, armonioase, bogate, în care atitudini preluate firesc din etosul tradițional, și regăsite, consolidate prin intermediul unor opțiuni bine argumentate personal, de sine stătătoare, se îmbină cu unele aspecte specifice climatului actual ; climat care a dus. firesc, la o modificare substanțială, la nuanțarea și îmbogățirea moralei cuplului și chiar a dialogului dintre părinți și urmașii, continuatorii lor.Familia — cu preocupările și împlinirile membrilor săi. matcă și totodată ambianță permanentă și necesară, dătătoare de satisfacții, confirmări reciproce ; familia — cu grijile și neliniștile ei, cu relațiile ei specifice șl mereu Înnoite, într-o epocă de mari, impresionante evoluții morale, cum este a noastră — interesează din cele mai diverse unghiuri și perspective creatorii.Alături de dramaturgi, dintre care unii au făcut propuneri atit de inci- tante in reflectarea și transfigurarea artistică a familiei, cîțiva avind contribuții importante și in film (să ne amintim de D. R. Popescu, Ion Băieșu, Paul Everac, Tudor Popescu ș.a.), cineaștii au propus și ei interesante imagini ale acesteia. Cum o listă a filmelor cu atare tematică și problematică ar fi imposibil de transcris aici, menționăm cu deose- bire_cîteva tentative originale în a- cest sens, semnate Malvina Urșianu, Andrei Blaier, Virgil Calotescu, Gh. Vitanidis, Francisc Munteanu. Lucian Bratu, Alexa Visarion, Al. Ta- tos, Constantin Vaeni, Cristiana Nicolae, Șerban Creangă, Cornel Diaconu ș.a., dar, mai ales, fiind vorba de un succes mai apropiat, pe Elisabeta Bostan cu al său „Promisiuni" (scenariul : Vasilica Istrate). în marea majoritate a acestor filme familia apare ca un ideal firesc, cu mari șanse de împlinire, ca o unitate -greu de afectat, puternic dătătoare de sens și energii, afectele firești generînd din ce in ce mai mult — prin conviețuire, prin continua

raportare la aceleași aspirații, dificultăți, bucurii — sentimente profunde de încredere, prețuire reciprocă.Recenta premieră cinematografică „Nelu", unul din rarele scenarii originale oferite de Dumitru Radu Popescu (mai numeroase fiind ecranizările după opera sa), are o temă asemănătoare. Numai că „familia" — cu integritatea, armonia și căldura ei — nu este suportul vital (in acest film ce surprinde și orchestrează o dramă cu mai multe rădăcini), ci marea aspirație. Regăsim și aici dominante obsesive ale scrisului Iui D. R. Popescu — tema setei de adevăr și cea a demersului justițiar. Numai că protagonistul este aici un copil dintr-o familie dezbinată, cei implicați fiind tatăl și mama lui. Angajarea acestuia în conflict (înainte de a ipostazia setea de absolut etc., perspectivă frecventă la autorul „Acestor îngeri triști") ilustrează o aspirație elementară spre împlinire umană. O împlinire ce presupune realitatea, unitatea și echilibrul, pacea și stabilitatea familiei. Dominanta epică a filmului gravitează in jurul copilului care fuge din propriul cămin, gest ce nu implică fals declarata curiozitate de „a vedea lumea", nici o „răzvrătire" infantilă, ci un refuz categoric al „răului", al minciunii, nedreptății de acasă. Pentru că acest copil, zugrăvit și transfigurat cu atî- ta sensibilitate și compasiune, nu tolerează neîncrederea și , disprețul mamei, „trădarea" ei față de tată, suspiciunea ce planează asupra lui, așa cum nu tolerează „bunăvoința" mincinoasă a viitorului ei soț. îl vedem pe Nelu refugiindu-se singur in mijlocul copiilor și dascălilor de la o casă a copilului, unde este primit cu o înțelegere pe care nu o găsise pină atunci. Ființe sensibile și generoase, oameni care au cunoscut cu toții — ca orfani, copii părăsiți, a- bandonați de părinți — atit sentimentul de dezmoșteniți ai soartei, cit și cel al unei alte posibile solidarizări sub semnul căldurii și frumuseții umane, aceștia se alătură copilului nu numai în sensul „consolării", alinării consecințelor traumatismelor suferite, ci și in cel al demersurilor pe care le face. Ei întrețin vie atit flacăra demnității și forței, cit și pe cea a candorii și credinței în ideal, a „visului" care se opune pragmatismului meschin și poate deveni chiar realitate. Și prin intermediul lor, filmul propune originale portrete ale frumuseții umane (ipostaziate in Mama Veta, în medicul orfelinatului, în directorul acestuia, în milițianul atit de prietenos și tandru, care a pornit tot de acolo, și care se numește tot Nelu).„Dar cum să fure o mamă ?... Sau un tată ? Ca să intre la pirnaie și să-și lase copilul... așa... de risul lumii ?“ Această logică simplă (contrazisă. din păcate, uneori, de viață) este un criteriu „absolut" pentru Nelu. Șl dreptatea se va afla de partea credinței lui.în numele ei, eroul filmului — care domină adesea adulții cu tăria sentimentelor sale și dorința sa de a întreprinde ceva în favoarea adevărului — luptă cu propriile puteri, și, să zicem așa, „peste ele", pentru

restabilirea adevărului cu privire la tatăl său ; un om. in fond, din categoria generoșilor mereu păguboși, ce iși asumase o vină fictivă ; o victimă a unei erori judiciare care nu ar fi fost posibilă fără superficialitatea, neîncrederea funciară, fără meschinăria, cinismul unora din jur.Interesant (mai ales că pare oarecum paradoxal), lumea barocă a lui D. R. Popescu l-a apărut lui Dorin Mircea Doroftei (tinărul regizor care, prin acest film, debutează „cu dreptul" în lungmetrajul artistic) deopotrivă veridică și coerentă ; un „material" de viață, un material estetic, care, departe de a con- stringe, cheamă, incită, stimulează creația regizorală, ca și pe cea actoricească, de altfel. Bogăția observației de viață, forța de semnificare a situațiilor, capacitatea lor de a îmbina narațiunea cu aprofundarea unor trăiri, sentimente, căutări sufletești se regăsesc și se amplifică nu o dată fericit in acest film, în care registrul dramatic și cel liric se îmbină in genere armonios cu perspectiva distanțată față de ipostazele alienării, inconștienței. Mai mult chiar, elemente (situații, replici) insolite, ambigue, ce aparțin registrului real, imaginar sau oniric și care contribuie substanțial la reverberația metaforică, poetică a conflictului etic, sînt fructificate în genere satisfăcător (secvențele cu caleașca) sau chiar inspirat (cum se întimplă în scena cu clovnul și oul, cu „miezul și coaja", receptată tragic, nu comic, de copii, deveniți, datorită încercărilor la care i-a supus viața, gravi și maturi).„Nelu" denotă o justă intuire a bogăției de sensuri ale multora dintre situațiile și replicile scenariului și preocuparea permanentă de a nu ii simplifica, ba, mai mult, de a conferi un plus de emoție sau un plus de reverberație reflexivă unor secvențe. Se mai cuvine observat că accentuarea elementelor de concretețe cerute de imaginea cinematografică nu face să treacă neobservate aspectele de generalitate, trimiterea la cunoscute mituri existențiale sau literare, conflictul arhetipal al narațiunii cinematografice.Calitățile viziunii regizorale se întregesc și se regăsesc și in calitatea imaginii, care dă relief ambianțelor, scenelor, dar mai ales personajelor interpretate cu dăruire de copilul Mihai Brătilă, de actori tineri precum Radu Duda, Manuela Ciucur ori de actori, din păcate, mai puțin solicitați de cinematografie (Melania Ursu), alături de care revedem cu plăcere pe alții, mal frecvent distri- buiți (Tora Vasilescu. Virgil Andrî- escu. Florin Zamfirescu, Mihai Ca- frița ș.a.).Dacă, urmărit din perspectiva destinului și atitudinii protagonistului, filmul la care ne-am referit vorbește despre marea sensibilitate și puternicul simț al dreptății ce caracterizează copilul, din alt unghi, cel al adulților, „Nelu" constituie o pledoarie pentru ținuta etică ireproșabilă a celor ce devin părinți, indem- nindu-i, implicit, să își asume cu maturitate, cu dragoste, cu spirit de sacrificiu răspunderea ce le revine față de tînăra generație.
Natalia STANCU

Centrul de creație și cultură „Cintarea .României" al sindicatelor din Slatina reprezintă unul din lăcașurile cu o bogată tradiție a manifestărilor cultural- educative, unde numeroși oameni ai muncii din municipiu și județ participă din plin la activitățile artistice, tehnico-aplicative, de ridicare a nivelului profesional și de cultură generală, de formare și promovare a noilor valori etice ale conștiinței noastre socialiste. Virgil Dumitrescu, .directorul acestui centru de creație și cultură, ne spune : „Sîntem implicați in realizarea acțiunilor zilnice consemnate, de altfel, în caietul nostru program intitulat „Repere cotidiene". Sumarul acestui program complex este întocmit, coordonat și urmărit, așa cum am spus, zilnic, de noi toți, precum și de consiliul de educație politică și cultură socialistă al municipiului". Dincolo de co- perțile lui, in sălile de spectacol și studiu, la scenă sau repetiții se regăsesc, piin participarea numeroasă a tuturor celor care muncesc și activează aici, amatori și profesioniști, entuziasmul, talentul, profesionalismul și puterea creativității. Cîteva cifre :

aproape 50 000 de spectatori pe primele trei trimestre ale acestui an, cu peste 5 000 mai mulți decît se prevăzuseră in plan ; numărul acțiunilor de răs- pindire a științei, culturii și educației materialist- științifice a fost depășit cu peste 65 la sută ; la -fel a

ret, grupul satiric „Riden- do“, cenaclul literar „Metafora", fotoclubul „Solaris", formațiile folclorice, de muzică ușoară, recitatori, soliști etc.în imaginile de mai sus am surprins citeva aspecte din bogata activitate desfășurată in acest așezămint

de proiectări județean, direcția sanitară etc. Din palmaresul acestei formații multilaureate in Festivalul național „Cintarea României", cel mai recent premiu (noiembrie a.c.) îl reprezintă obținerea locului doi in cadrul concursului interjudețean „Zilele co
Pasiune și creativitate

Însemnări despre activitatea Centrului de creație 
și cultură „Cintarea României” din Slatina

fost depășit numărul de cursuri tehnico-aplicative cu peste 10 la sută. Dacă cifrele ilustrează cantitativ paleta bogată a participării, calitatea ei este redată de numeroasele premii, trofee, diplome șl mențiuni obținute în confruntările concursurilor interne și internaționale, laolaltă cu titlurile de laureat! in cadrul Festivalului național „Cintarea României". A- proape 300 de artiști amatori sînt organizați în brigăzi artistice, corul bărbătesc „Lirica", formațiile de teatru pentru adulți „Evri- ka“ și pentru copii și tine

de cultură. Iată-i pe membrii formației de teatru pentru adulți „Evrika" într-un moment de repetiție la unul din cele mai recente spectacole puse in scenă, (fotografia din stin
gă). Avînd deja opt ani de la înființare, trupa tie actori amatori cuprinde 20 de membri, de la elevi la Liceul metalurgic din Slatina la muncitori, tehnicieni, specialiști, lucrători în unitățile economice reprezentative ale municipiului : întreprinderea textilă, întreprinderea de piese turnate din aluminiu și pistoane auto, centrul

mediei pentru teatrele populare și muncitorești" ediția a opta, la care au participat trupe de artiști amatori din 11 județe. Grupul „Evrika" a prezentat spectacolul cu piesa „Arma secretă" de Dumitru Solomon. Regia artistică, scenografia și ilustrația muzicală aparțin lui Mihai Lungeanu.O altă manifestare recent desfășurată aici a repre- zentat-o deschiderea „Expoziției omagiale de carte" dedicată celei de-a 70-a aniversări a Unirii de Ia 1918. (fotografia din dreap
ta). Expoziția este orga-

nizată de biblioteca județeană împreună cu cea a centrului de cultură și creație „Cintarea Romanici" al sindicatelor de aici. La loc de cinste se află expuse operele tovarășului Nicolae Ceaușescu și alo tovarășei Elena Ceaușescu editate în țară și in străinătate. Tot aici sînt prezente peste 450 de volume cuprinzînd lucrări de istorie, filozofie. literatură alături de publicații despre Marea Unire de la 1918. Cu acest prilej au fost organizate pe o perioadă mare de timp diverse acțiuni dedicate comemorării evenimentului istoric din viața poporului nostru : montaje literare, mese rotunde, expuneri, dezbateri, intilnlri ale cititorilor cu editori și autori de carte social-politică. științifică și enciclopedică.Dintre activitățile cultu- tural-distractive ia care artiștii amatori sînt pre- zenți printr-o mare diversitate de forme ale organizării petrecerii timpului liber, demne de reținut sint spectacolele muzical- distractive pentru copii și tineret, programele satirice. manifestările sportive, recreative.
Eugen D1CH1SEANU
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COVASNA

PANORAMIC JUDEȚEAN• Localitățile județului Covasna cunosc profunde înnoiri edi- litar-gospodărești. Numai în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului s-au construit aproape 30 000 de apartamente, din care peste 1 500 sint amplasate în mediul rural pentru specialiști care-și desfășoară activitatea în agricultură, învătămînt, ocrotirea sănătății și prestărilor de servicii.• în cadrul programelor de modernizare și organizare a producției. unitățile industriale din județul Covasna au introdus In procesele de fabricație 45 de noi tehnologii, multe dintre ele în industria electrotehnică. în această neobosită activitate s-au distins colectivele de muncă de la întreprinderea de apa- rataj electric auto din Sfîntu Gheorghe, întreprinderea mecanică și cea de confecții — ambele din Tîrgu Secuiesc și de la întreprinderea de piesefentru tractoare din ntorsura Buzăului.• Datorită politicii de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, județul Covasna a cunoscut profunde transformări economico- sociale. în locul fostelor tlrgurl, cu modeste întreprinderi,

s-au construit orașe cu puternice platforme industriale. Citeva cifre sînt edificatoare : personalul muncitor a crescut de circa 3 ori față de 1965, iar volumul tot mai mare de investiții alocate în această perioadă a făcut ca valoarea fondurilor fixe să crească de peste 11 ori. Semnificativ este și faptul că astăzi industria județului Covasna realizează în mai puțin de 36 de zile volumul producției anului 1965.O întreprinderea minieră Căpeni din Ba- raolt a cunoscut un susținut proces de modernizare, ceea ce i-a permis să ocupe, lună de lună, un loc fruntaș în întrecerea socialistă. Prin depunerea unor eforturi stăruitoare s-a reușit ca producția suplimentară de cărbune să ajungă la peste 60 000 tone.• Baraoltul. oraș al minerilor, a devenit o așezare modernă. Aici au fost construite peste 1 400 de apartamente, complexe comerciale, unități sanitare, școli, creșe șl grădinițe, un centru de cultură și creație „Cîntarea României1*,  cu dotări moderne.

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

terie pentru femei și bărbați șl marochinărie, dincolo de cadrul estetic pe care-1 oferă, au darul d& a înlesni „de la prima vedere" opțiunile cumpărătorilor. înlesnire reflectată și în gama diversă de pachete cu cadouri puse în vinzare la magazinul „București" — casa de comenzi, raioanele de lenjerie- galanterie pentru femei și raionul de marochinărie. Tonetele de parfumerie și bijuterii din magazinele „Central11, „Big" și Calea Victoriei au la vinzare o gamă variată de articole, inclusiv pentru pomul de iarnă. Copiii, ca și în alte dăți, beneficiază de jucării mecanizate din cauciuc și jocuri electronice. Ca o noutate, conducerea I.C.R. „Magazinul universal București11 desface și mărfuri pe bază de virament cu articole specifice cadourilor pentru

« Una din cele mat tinere unități industriale ala județului — întreprinderea de piese pentru tractoare
ȘIMLEU SILVANIEI :Zestrea edilitar-socială a orașului de la poalele Măgurii s-a întregit în acest an cu alte 150 apartamente. După cartierele Brădeț, Stadion I și II. prinde contur un nou cartier — Gheorghe Lazăr — in zona de vesta orașului. Aici a fost dat în folosință apartamentul cu numărul 2 500. Tot în acest an au început lucrări de construcții în- tr-o zonă centrală a orașului, unde

BIHOR : Valorificarea resurselor energetice 
neconvenționaleîn localitățile și unitățile economice bihorene au fost sporite preocupările pentru Înfăptuirea ne- nbătută a programelor stabilite in domeniul utilizării surselor de energie neconvenționale. Numai in următoarele săptăminl vor fi finalizate aproape 200 instalații de biogaz in gospodăriile populației și in unitățile școlare, precum și instalații solare pentru 900 apartamente, De asemenea, pînă la sfîr-

MARAMUREȘ : Pentru iubitorii de carteîn noile cartiere care se ridică In orașele județului Maramureș s-au deschis fn ultima vreme, pentru iubitorii de carte, moderne unități ale Centrului de librării prin care se desface un bogat sortiment de carte soclal-politică, tehnică, beletristică, de artă, precum și articole de papetărie. După ce, nu de îuîț, in cartierul „Vasile Alecsan- ,.i“ din municipiul Bala Mare a fost deschisă o nouă și spațioasă librărie, în aceste zile, pe bulevar
I

BUCUREȘTI :

Conferință științifică în problemele 
construcției de mașini-unelteIeri au început în Capitală lucrările Conferinței naționale de mașini-unelte, organizată de Institutul politehnic din București și Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru mașini- unelte — ICSIT-Titan. Această manifestare științifică de prestigiu din țara noastră, ajunsă la cea de-a Vil-a ediție, se desfășoară in atmosfera de puternică angajare a Întregului popor pentru transpunerea în practică a ideilor și tezelor cuprinse în Expunerea din 28 noiembrie a secretarului general al partidului Ia plenara comună a forurilor democrației muncitoreștl-revoluțio- nare, in care științei, Invățămlntu- lui și cercetării științifice le revin răspunderi de cea mai mare însemnătate.în cadrul conferinței se analizează stadiul atins de cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică intr-un domeniu de cea mai mare însemnătate al economiei : construc- țî.. de mașini-unelte, deci al industriei de mașini producătoare de mașini, de aparate, instalații și utilaje din cele mai variate domenii ale economiei. Totodată, cu acest prilej se va face un bilanț al reali- zărilor în materie, se vor analiza tendințele de dezvoltare atlt pe plan național, cit și internațional ale cer- ceuării, proiectării, fabricării și exploatării mașinilor-unelte.

vremea
Institutul de meteorologie ți hidro

logie comunica timpul probabil pentru 
intervalul 10 decembrie, ora 20 — 13 
decembrie, ora 20. In țara : Vreme in 
general Închisă cu deosebire in zo
nele sudice șl estice. Vor cădea preci
pitații sub formă de ploaie, lapovită șl 
ninsoare" la început In sudul țării și. 
pe alocuri, In nord, apoi sub formă de 
ninsoare In regiunile estice. Spre sfir
șitul intervalului, aria precipitațiilor 
va diminua treptat. Vtntul va prezen
ta unele intensificări cu viteze ptnă 
la 40 kilometri pe oră la început In 
sud-est, apoi In nord-est. Temperatu
ra aerului va marca o scădere in a 
doua parte a intervalului mai ales in 
nord-estu) țării. Valorile minime, noc
turne, vor fi cuprinse între minus 6 
șl plus 2 grade in sud și Intre minus 
12 și minus 4 grade in rest, local chiar 
mai scăzute. Valorile maxime se vor 
situa, în general, intre minus 2 șl 
plus 6 grade. Dimineața, local, se va 
produce ceață. în București : Vreme 
în general Închisă. Vor cădea precipi
tații la inceput mai ales sub formă de 
ploaie, iar apoi de ninsoare. Vintul va 
mfla slab pină Ia moderat. Tempera- 
urile minime vor fl cuprinse intre mi- 
lus 4 șl zero grade, iar cele maxime 
ntre zero șl 4 grade. 

din întorsura Buzăului — a realizat suplimentar, față de sarcinile de plan din acest an, peste 1000 de cabine de tractoare,• „Balta Dracului1* * din localitatea Covasna constituie un unicat in tară și în Europa. Aceasta este o mofetă umedă naturală, o emanație de apă minerală cu gaz mofetic și nămol. Aici s-a înregistrat o erupție, fenomen foarte rar intilnit, consemnat în literatura de specialitate doar în anii 1837, 1857, 1885 și. apoi, după 99 de ani de liniște, „Balta Dracului1* a erupt pentru prima dată în acest secol, în 1984, erupție caracterizată prin creșterea considerabilă a emanațiilor de gaze ce a făcut ca apa să clocotească zgomotos.
9 Colectivul de muncă de la cea mai mare unitate industrială a județului — întreprinderea de ma- șinl-agregat și sub- ansamble auto din municipiul Sfîntu Gheorghe — datorită preocupării intense pentru permanenta creștere a calității produselor ce poartă „marca fabricii* 1, a reușit să realizeze in avans contractele încheiate cu partenerii externi pe acest an.

Constantin 
TIMARU

Apartamentul 2 500se Înalță blocuri de locuințe cu spații comerciale la parter și unități prestatoare de servicii. De notat că in noul cartier Avram Ian- cu din zona centrală s-au mutat primele familii de oameni ai muncii, iar tn cartierul Gheorghe Lazăr se află în stadiu de finisare și o centrală termică pe combustibil solid. (Eugen Teglaș).
șttul anului în curs, vor fi date tn exploatare 5 microhidrocentrale eu o putere instalată de aproape 1 700 kW, concomitent cu valorificarea apelor geotermale din noile investiții realizate in 1988. Semnificativ este, de asemenea, faptul că, în unitățile economice bihorene, au fost și sint realizate instalații de utilizare a resurselor energetice secundare. (loan Laza).
dul RepubUcfi șl-a primit cititorii o nouă unitate de acest gen. Situată la parterul unul bloc, librăria întregește dotările cu spații comerciale ale noului și modernului cartier Traian. După cum ne informa Draga Radu, directorul Centrului de librării, prin deschiderea acestei unități, numărul librăriilor din mediul urban s-a ridicat la 29 și sint in curs de amenajare încă 3 în municipiile Baia Mare și Si- ghetu Marmației. (Gheorghe Pârja).

Demnă de remarcat este participarea largă a specialiștilor care lucrează nemijlocit in producție : din totalul celor 176 de comunicări, a- proape o treime sint prezentate de specialiști de la Întreprinderile de profil, iar la multe altele sint coautori, alături de cadre didactice sau cercetători. Este o dovadă că această ramură purtătoare de înalt progres tehnic, unde iși dau mîna deopotrivă electronica și automatica, fizica solidului și microprocesorul, mecanica fină și mecanica fluidelor,, robotica și cibernetica, constituie totodată unul dintre cele mai fertile terenuri de rodnică conlucrare dintre invățămînt, cercetare și producție. (R. Vlaicu).
ACTUALITATEA S^O^TflVÂGIMNASTICA. în tradiționala ancheta organizată de redacția de sport a agenției bulgare de presă B.T.A. Sofia pentru desemnarea celor mai buni sportivi din țările balcanice pe anul 1988, locul întii în clasament a fost ocupat de gimnasta româncă Daniela Silivaș, triplă campioană olimpică — 145 puncte, urmată de Hristo Markov (Bulgaria) atletism — 101 puncte, Iordanka Donkova (Bulgaria) atletism — 85 puncte, Tania Bogomilova (Bulgaria) Înot — 66 puncte etc.HANDBAL. îp sala Olimpia din Timișoara se va disputa astăzi, de la ora 17, primul meci dintre echipa locală Politehnica și formația elvețiană TSV St. Gallen, contind pentru turul II al competiției masculine de handbal „Cupa federației internaționale11.BASCHET. • Meciuri pentru turneul final al „Cupei campionilor europeni11 la baschet masculin : Jugo- plastika Split—C.S.P. Limoges 87—78 (43—35), TSKA Moscova—Scavolini Pesaro 63—71 (28—34), Maccabi Tel Aviv—BC Barcelona 82—83 (46—41), Aris Salonic—Den Bosch (Olanda) 116—83 (53—36). • Rezultate dingrupele sferturilor de finală ale competiției internaționale masculine de baschet' „Cupa Koraci11 : Partizan Belgrad-Divarese (Italia) 75—71 ; Happoel Tel Aviv—Olympiakoș Pireu 101—86 ; CAI Zaragoza—BC Milano 85—95 ; Stroitel Kiev—Den Hel- der (Olanda) 89—65 ; BC Malines— Steaua Roșie Belgrad 88—101 ; As- subel (Belgia)—Estudiantes Madrid 80—97 ; BC Zadar-Juventud Badalona 102—84.

Laminorul de profile mici de la Combinatul siderurgic Hunedoara
Județul Hunedoara a îndeplinit 

planul anual la exportAcțlonînd în spiritul sarcinilor și orientărilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, organele și organizațiile de partid din județul Hunedoara acordă o deosebită atenție înfăptuirii exemplare a prevederilor de plan la export, în toaie unitățile in care se realizează produse pentru export se aplică cu bune rezultate măsurile prevăzute pentru pregătirea și executarea din timp a producției, repartizarea celor mal competențl muncitori și specialiști pe liniile tehnologice specializate in fabricația de export, extinderea lucrului in trei schimburi și schimburi prelungite, întărirea controlului de calitate pînă la nivelul fiecărui muncitor, maistru sau inginer. Aplicarea programelor de măsuri stabilite, munca intensă desfășurată in, practic, toate unitățile au determinat Îndeplinirea Înainte de termen a planului anual al județului Hunedoara la export, urmînd ca pînă la sfirșitul anului să se livreze ■ suplimentar partenerilor externi produse în valoare de a- proape 200 milioane lei. Printre unitățile care au obținut cele mai bune rezultate se numără Combi
Manifestări culturale la BotoșaniS-au împlinit 150 de ani de cind la Botoșani a luat ființă prima trupă teatrală cu un repertoriu susținut in limba română, Cu acest prilej, la teatrul „Mihai Eminescu11 din localitate. colectivul acestui lăcaș de cultură a organizat o adunare și a prezentat un spectacol de gală. S-a inaugurat, totodată, expoziția foto- documentară jubiliară .,150 de ani de teatru românesc la Botoșani11. De asemenea, a avut loc o masă rotun

t V
13,00 Telex
13,05 La sftrșlt de săptămlnă (color)
14.45 Sâptămina politică
15,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19,25 Sub tricolor, sub roșu steag (co

lor). Versuri patriotice, revoluțio
nare <•

10,40 Teleenclclopedla (color)

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției 

circulațieDirecția

Atenție maximă 
pe drumuri alunecoaseSchimbările bruște — de la o zl la alta, iar uneori chiar de Ia o oră la alta — ce survin in evoluția vremii în acest sezon surprind uneori nepregătiți pe automobiliștii cu mai puțină experiență Ia volan, mai ales la străbaterea unor distanțe lungi, cind varietatea formelor de relief și climatice de-a lungul traseelor accentuează modificările meteo-rutie- re caracteristice anotimpului. Starea generală a drumurilor permite deplasarea în deplină siguranță a autovehiculelor, dar mai sint porțiuni cu

TENIS. • în sferturile de finală ale competiției internaționale feminine de tenis pe echipe „Cupa Federației11, ce se desfășoară la Melbourne, echipa R. F. Germania a întrecut cu 2—1 selecționata Australiei. în partida decisivă, Claudia Konde a ciștigat cu 1—6, 6—4, 6—3 la Anne Minter. în meciul dintre echipele U.R.S.S. și .Spaniei, întrerupt din cauza ploii, scorul este egal 1—1 (Larisa Savcenko a in- vins-o cu 7—6, *6 —2 pe Conchita Martinez, iar Arantxa Sanchez Vicario a intrecut-o cu 7—6, 6—1 pe Natalia Zvereva). • La Londra au început întrecerile „Turneului campionilor11 la tenis in proba de dublu masculin. Iată primele rezultate : Kelly Evernden (Noua Zeelandă), Johan Kriek (S.U.A.) — Jorge Lozano (Mexic), Todd Witsken (S.U.A.) 6—4, 6—3, 2—6, 6—4 ; Sergio Casai, Emilio Sanchez (Spania) — Ken Flach, Roberto Seguso (S.U.A.) 6—2, 6—2, 5—7, 1—6. 7—6.
Administrația de Stat

Lflîo-Pronospoțt 
informează :NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO, DIN 9 DECEMBRIE 1988EXTRAGEREA I : 51 62 55 14 90 15 63 2 66.EXTRAGEREA A II-A : 84 59 7443 3 21 65 40 78.FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : «58 276 lei, din care 50115 lei report la categoria 1. 

natul siderurgic Hunedoara, întreprinderile „Chimica11 — Orăștie. de tricotaje Hunedoara, de confecții — Vulcan, forestieră, de exploatare și transport Deva, Inspectoratul silvic județean, care prin nivelul ridicat al calității șt competitivității produselor, prin respectarea riguroasă a termenelor contractuale de livrare și-au ciștigat un frumos prestigiu peste hotare.Puternic stimulați de ideile și sarcinile cuprinse in Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marele forum democratic din 28—30 noiembrie a.c., ștrălucit program de muncă și acțiune revoluționară, colectivele muncitorești hunedore- ne se află acum angajate cu toate forțele pentru realizarea ritmică a prevederilor de plan șl buna pregătire a producției pentru anul 1989. în acest , cadru, o preocupare susținută se manifestă pentru încheierea din timp a contractelor cu partenerii de peste hotare, pregătirea incă de pe,acum a lansării in producție a comenzilor pentru export in condițiile asigurării unei înalte calități a produselor și a continuei diversificări și modernizări a gamei sortimentale destinate piețelor externe. (Sabin Cerbu).
dă privind mișcarea teatrală actuală.Participanții la adunare au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, o telegramă in care se angajează ca, prin întreaga lor activitate, să contribuie la formarea omului nou, să servească poporul, construcția socialismului în patria noastră. (Agerpres)
20.10 Crizantema de aur. Program de 

romanțe (color)
20.50 Film artistic (color), „Așteptarea”. 

Producție a Studioului cinemato
grafic „București". Cu ; ștefan 
Ciubotărașu. Vladimir Găitan, 
Nina Zăinescu, Ernest Maftei. 
Aurel Gturumla. Alexandru Vasl- 
ltu, Florin Zamtlrescu. Scenariul : 
Horla Pâtrașcu. Regia : Șerban 
Creangă

21.50 Melodii Îndrăgite
22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

polei șl zone afectate de ceață, cărora automobiliștii sînt datori să le acorde maximă atenție. Neadecva- rea vitezei la condițiile de drum și neasigurarea înaintea efectuării depășirilor au constituit, în ultimele zile, cauzele unor evenimente rutiere, unele cu urmări deosebit de grave. într-o curbă din localitatea Ver- nești, județul Buzău, prezența unei porțiuni de drum alunecos, precum și viteza excesivă cu care un automobilist s-a înscris in viraj a dus la pierderea controlului asupra mașinii care a intrat in coliziune frontală cu o autobasculantă, automobilistul fiind grav accidentat. Pe drumul de centură al municipiului Buzău, un alt autoturism a fost surprins de o porțiune de drum cu ghețuș. Viteza neadecvată cu care conducea autoturismul nu i-a mai permis redresarea acestuia și, in coliziunea cu alt autovehicul care venea din sens opus, fiul celui de Ia volan, un băiețel în virstă de patru ani, a fost grav rănit.
Imprudența unor pietoniCu toate că, și in rindul pietonilor, ca și în cel al conducătorilor de vehicule, se face remarcată o creștere a gradului de disciplină, mai sint totuși pietoni neatenți sau peste măsură de grăbiți, care încearcă să traverseze arterele rutiere prin locuri nepermise și fără să se asigure. Deplasările pe partea carosabilă ii expun și ele pe pietoni unor pericole, mai ales in condiții de polei, ceață sau după lăsarea întunericului. Mergind pe partea carosabilă in condiții de polei pe o stradă din Capitală, la ora Ta care zorii abia mijiseră, un pieton a fost observat prea tîrziu de un automobilist, iar încercarea acestuia de a-1 evita prin acționarea bruscă a frînei a avut drept urmare deraparea mașinii, urmată de accidentarea gravă a pietonului imprudent. în județul Prahova, pe raza localității Lipănești, s-a produs un alt accident grav în condiții asemănătoare. Gheața și zăpada proaspătă de pe șosea, precum și imprudența unui pieton care a apărut brusc in fața unui autoturism. incercind să-i facă semn să oprească, nu i-a mai permis omului de la volan să evite accidentul.Iată de ce, in împrejurări meteo- rutiere nefavorabile, cu vizibilitate redusă și drum umed, alunecos, pietonii sint datori să-și apere sănătatea și viața, circulind corect pe trotuare și să nu pătrundă pe suprafața carosabilă atunci cind autovehiculele sînt foarte aproape.

Patru decenii de la adoptarea Declarației universale a drepturilor o

Dreptul la viață pașnică, liberă și prospt
- drept al întregii umanitățiîn urmă cu patru decenii, la 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a O.N.U. adopta Declarația universală a drepturilor omului — document de seamă in promovarea unuia din scopurile fundamentale ale Națiunilor Unite, proclamat in primul articol al Cartei, și anume cooperarea internațională in vederea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți, fără deosebire de rasă, seg, limbă sau religie. La puțini ani după încheierea celei mai pustiitoare conflagrații, soldată cu zeci de milioane de victime, după barbaria fascistă, se afirma cu putere pentru in- tiia oară'in istorie, intr-un document cu vocație universală, voința popoarelor de a acționa pentru ca atributele fundamentale ale ființei umane să fie respectate pretutindeni, pentru ca pe planeta noastră popoarele să trăiască in pace și securitate, să coopereze echitabil intre ele, iar omul să se bucure de drepturi egale și inalienabile, de binefacerile progresului și civilizației.Anii care au trecut de atunci au marcat un șir de progrese in ce privește afirmarea acestor drepturi, in directă legătură cu creșterea forțe.- lor păcii, care s-au dovedit in măsură să frineze forțele războiului, cu edificarea orinduirii fără exploatare și asuprire pe zone întinse ale planetei, cu eliberarea popoarelor din lanțurile robiei coloniale. Pe de altă parte, in multe țări de pe glob, inclusiv in țările occidentale dezvoltate din punct de vedere industrial, drepturile și libertățile proclamate mai sînt, în bună parte, doar pe hfrtie, fiind, nu o dată, flagrant nesocotite și încălcate.In țările capitaliste unde, ca urmare a intensificării exploatării maselor populare, avuțiile sint, in măsură crescindă, acumulate in miinile unui grup restrins de oameni, bogății devenind și mal bogați, numărul săracilor a crescut continuu, aceștia neavind asigurate drepturile elementare — la muncă, la locuință, la sănătate, la învățătură, la o viață decentă. Și tocmai din aceste țări cu milioane și milioane de șomeri se ridică glasurile unor pretinși apologeți ai drepturilor omului, care, ignonnd încălcarea in propriile țări a celor mai elementare atribute ale ființei umane, se străduiesc să inventeze „cazuri11 de încălcări ala libertăților cetățenești pe alte meleaguri.Pe de altă parte, peste două treimi din populația globului, care trăiesc în țările lumii a treia, sint private de dreptul elementar la dezvoltare, sute și sute de milioane de oameni striviți de poverile zdrobitoare aia datoriilor externe și dobinzilor că- mătărești, suferind, ca urmare a adincirii subdezvoltării, a accentuării decalajelor economice și sociale, de foamete, de neștiința de carte, de lipsa asistenței sanitare.Acestea sint marile și adevăratele probleme ale drepturilor omului cu care este confruntată lumea la acest sfîrșit de rhileniu. în concepția profund umanistă, revoluționată a României socialiste asupra drepturilor omului, proprie orinduirii socia

Sărbătorirea „Zilei Internaționale a drepturilor omului" și aniversarea a 40 de ani de la adoptarea Declarației universale a drepturilor omului au fost marcate, vineri, in Capitală printr-o adunare festivă desfășurată sub egida Asociației Române pentru Națiunile Unite, Asociației Tineretului șl Studenților din România pentru Națiunile Unite, Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale.Despre semnificația aniversării a vorbit tovarășa Maria Bobu, ministrul justiției, care a prezentat pe larg concepția profund umanistă promovată de România, de președintele Nicolae Ceaușescu, privind drepturile fundamentale ale omului in lumea contemporană și crearea condițiilor pentru exerci

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Marea — 18: (sala Atelier) : 
Autograf — 18; (sala Amfiteatru) : 
Torquato Tasso — 18
• Filarmonica „George Enescu” 
(15 «8 75. Ateneul Român) ; Recital de 
plan Lavlnia Coman (Haydn, Beetho
ven, Nicolae Coman, Musorgskl) — 18
• Opera Română (13 18 57) : O noap
te furtunoasa. Paiațe — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Lo
godnicul din lună — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cameristele 
— 18,30
• Teatru! .Xucla Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Clinele grădinaru
lui — 18
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Sflntul Mitică Blajlnu — 18
• Teatrul „Nottara" (39 31 03, gala 
Magheru) : Livada de vișini — 18; 
(sala Studio) : Complotul miliardari
lor — 16,30
• Teatru! Ciulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Iarna cind an murit can

Mărfuri de sezon în magazinele comerțului de statȘi in acest an, tradiționala „Lună a cadourilor" a început cu o aprovizionare ritmică a magazinelor cu produse de sezon, pentru toate virstele și preferințele. Avind in atenție asigurarea unui fond de marfă corespunzător pentru această lună a cadourilor, conducerea I.C.R. „Magazinul universal București", după cum ne confirmă A- drian Dragomir, directorul adjunct al acestei reputate unități, a inițiat o serie de acțiuni materializate in organizarea unor vitrine cu temă la magazinele din subordine ca „Big" — Berceni, „1 Mai", „Olimpic" și la sediul central. în plus, expozițiile de prezentare și vinzare deschise la magazinele „București11 și „1 Mai", la raioanele de tricotaje adulți, lenjerie, galan

liste pe care o edificăm, tocmai' In aceste direcții se cer concentrate eforturile întregii comunități internaționale în vederea unei soluționări echitabile a tuturor acestor probleme, astfel incit să se poată asigura pe întreg globul drepturile celor mulți.„în cadrul politicii umaniste a partidului și statului nostru — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — punem pe prim plan asigurarea drepturilor fundamentale ale omului — dreptul Ia muncă, la instruire, educație și cultură, intr-un climat de securitate, de liniște și pace —, asigurăm condițiile ca tinerii să se formeze, să trăiască, să muncească și să acționeze in societate ca oameni noi, cu o înaltă conștiință patriotică, revoluționară, cu concepții și o gindire la nivelul cuceririlor revoluției tehnfco-științifice moderne. al luminoaselor idealuri ale socialismului șl comunismului11.în acest spirit, pornind de la grija permanentă față de om, de la cerința afirmării neîngrădite a personalității umane, în tara noastră problema drepturilor omului se situează in centrul politicii umaniste a partidului. Transformările revoluționare și profundele prefaceri înnoitoare care au avut loc in societatea românească in aceste patru decenii, in special in ultimii 23 do ani, au asigurat condițiile realizării aspirațiilor de veacuri ale poporului român de a trăi intr-o țară liberă, independentă, stăpină pe propriile-i destine. Ca urmare a politicii promovate statornic de Partidul Comunist Român, România a obținut realizări cu adevărat istorice in ridicarea nivelului de viată al întregului popor, a bunăstării sale materiale și spirituale. Proclamarea drepturilor și libertăților omului în Constituție și în celelalte legi ale țării, ca și exercitarea lor efectivă sint garantate de lichidarea pentru totdeauna in România a oricăror forme de exploatare și asuprire a omului de către om, ca și de unitatea de interese între individ și societate.între realizările de seamă ale României in domeniul drepturilor omului se inscrie asigurarea deplinei egalități in drepturi pentru toți fiii patriei. Acționind cu hotărire pentru dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție in toate județele și localitățile țării, partidul' nostru a pornit de la convingerea că numai prin asigurarea unor condiții efectiv egale de muncă, de viață, de Invățămînt, de participare la viața economico-socială se poate înfăptui deplina egalitate pentru toți cetățenii României, indiferent de origine. Adincirea continuă a democrației socialiste, participarea tuturor cetățenilor țării Ia conducerea societății, ridicarea nivelului lor de conștiință se reflectă permanent in unitatea puternică a întregului popor, în sprijinul deplin față de politica internă și externă ă României.în același .timp, pe plan internațional, România a desfășurat o intensă activitate, pronunțindu-se la O.N.U., in alte foruri internaționale, împotriva oricăror violări ale drep
Adunarea festivă din Capitalătarea efectivă a acestora. A fost relevată puternica bază instituțională, sistemul legislativ larg, precum și preocuparea constantă a partidului și statului nostru pentru asigurarea deplinei egalități in. drepturi a tuturor cetățenilor patriei. pentru lărgirea si dezvoltarea continuă a democrației socialiste, in cadrul căreia oamenii iși pot afirma neîngrădit personalitatea, aspirațiile la o viață mai bună și demnă. participă activ la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Au fost reliefate inițiativele României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu pe plan internațional puse in slujba promovării și respectării drepturilor fundamentale ale oamenilor și popoare

gurii — 18; (sala Giuleștl, 18 04 85) : 
Visul unei nopți de iarnă — 18
• Teatru! satiric-muztcal „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo 
al II-lea — 18; (sala Victoria, 
50 58 65) : Varietăți pe portativ — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Clntft, cloclrlle I 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 20 55) t 
Turandot — 9
• Circul București (10 41 95) : „Ste
lele circului" (premieră) — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Mănușa — 11: (sala Cos- 
monauțllor, 11 12 04). : Visul unei nopți 
de vară — 15
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59): Nu sint Turnul Eiffel — 18 

cinema

turilor omului, acționind îm propagandei de război, im vrajbei șovine, revanșarde, r pentru abolirea cu desăvirșire ticii de apartheid, de discri rasială, pentru afirmarea adevă drepturi ale ființei umane.în concepția României, ci indispensabilă a exercitării e a acestor drepturi rezidă in darea inegalității economice ; ciale, în crearea condițiilor j ca oamenii muncii să benefici» adevărat de roadele muncii lo cuceririle progresului și civili în spiritul politicii profund um a partidului și statului nostru, î punerea la marele forum demo al națiunii noastre socialiști varășul Nicolae Ceaușescu a p un ansamblu de măsuri meni asigure condiții mai bune muncă și de viață cetățenilor tu țărilor. în acest sens se pre Încheierea unui acord general, să stabilească un raport echital rațional intre veniturile mic veniturild mari, In toate țările deosebire de orinduire, să gara; venituri minime, diferențiate zone, tuturor cetățenilor, asigi du-li-se condiții corespunzătoari hrană, îmbrăcăminte, locuință, vățămint și tot ceea ce este nec unei vieți demne. Se propune, odată, elaborarea unor progr speciale care să prevadă foto*  completă a forței de muncă, lich rea șomajului și pregătirea co punzătoare, tehnică, culturală și intifică a oamenilor muncii, inc sebi a tineretului: rezolvarea, in perioadă determinată, a proble locuințelor pentru cetățenii flec: țări ; lupta împotriva terorism» și a cauzelor sale ; eradicarea tc comaniei, a traficului cu drog Soluționarea acestor grave proble economice și sociale, care afecte numeroase țări, inclusiv state d voltate economic, ar răspunde adevărat' cerințelor drepturilor on lui. ar deschide perspectiva u: autentice îmbunătățiri a calitî vieții oamenilor pe întregul glob.In concepția partidului și statu nostru realizarea efectivă și univt sală a drepturilor omului nu poa fi concepută in afara asigură dreptului primordial — dreptul viață, la pace, la existență liberă demnă. Atifa vreme cit vor cont nua cursa înarmărilor, acumulări de arme de nimicire în masă t mai perfecționate, atita vreme c politica de forță, dominație și di< tat nu va fi cu desăvirșire elim nată din viața internațională, dez: deratul respectării universale drepturilor omului nu-și va pute găsi cu adevărat deplina înfăptuiri în aceast'ă lumină, cea de-a 40-, aniversare a Zilei drepturilor omu lui dobindește semnificația profund: a unei chemări imperioase la unire; eforturilor statelor și popoarelo; pentru soluționarea problemelor dt care depind pacea, bunăstarea ș progresul popoarelor, înfăptuirea reală a drepturilor omului, intr-c lume mai dreaptă și mai bună.
Nicolae PLOPEANU

lor, Îndeosebi dreptul Ia viață, la muncă, la educație, la dezvoltare, la existentă liberă și independentă, la pace pe planeta noastră.în cadrul adunării, coordonatorul rezident al activităților operaționale de dezvoltare din sistemul Organizației Națiunilor Unite în România, director al Centrului de Informare al O.N.U. la București, Ottorino Jannone, a prezentat mesajul secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, cu prilejul „Zilei internaționale a drepturilor omului11.Au participat membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, ai instituțiilor și organismelor care au organizat adunarea, precum și un numeros public.(Agerpres)
• tn numele dreptății („Zilele fil
mului suedez") : STUDIO (59 53 15) — 
9,15; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Cucoana Chirlța — 15; 17; 19,
Uimitoarele aventuri ale mușchetari
lor — 9; 11; 13 : DOINA (16 35 38)
• Evadarea : EXCELSIOR (63 49 45)
— 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Pruncul, petrolul și ardelenii i 
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Pădurea spînzuraților t PACEA 
(TI 30 85) — 9; 12; 15; 13
• Capcana mercenarilor t COSMOS 
(27 54 95) — 9: II; 13; 15; 17: 19
• Dacii: SCALA (11 03 72) — 9; 11: 
13; 15: 17; 19
4» Sora 13 : SALA MICA A PALA
TULUI — 15; 17.13
• Și asta va trece : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 11: 13; 15; 17: 19
• Patrula de noapte : MELODIA 
(11 13 49) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Gheața verde: FEROVIAR (30 51 40)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Transport secret: UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Locuri tn inimă : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18, GLORIA 
(47 4875) — 9; 11; 13; 13; 17; 19
• Vraciul : MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19
41 Nu e ușor cu bărbații t POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19

copii Ia unitățile „București11, „Big" „Club-Sport“.Preocupări similare am intilnit șl Ia unitatea „Lujerului11 din cartierul Militari, unitate care aparține de I.C.L. „Universal", unde șeful unității, Ion Mihail, împreună cu citeva lucrătoare definitivau ultimele pachete de cadouri din care nu lipseau articole de tricotaje, marochinărie, parfumerie. Aceeași preocupare am intilnit și la unitățile I.C.L. „Materna", la magazinele „Victoria", „Bucur-Obor“, „Titan", „Cocor" și altele.Aflăm de la factori de răspundere din Ministerul Comerțului Interior că magazinele comerțului de stat din întreaga țară sînt pregătite cu pachete de cadouri cu un sortiment divers de mărfuri — în a- ceastă „Lună a cadourilor1*.  (Marta Cuibuș).



MOSCOVA

Pentru dezvoltarea colaborării
O CONCEPȚIE NOVATOARE PENTRU SOLUȚIONAREA 

STRUCTIVĂ A PROBLEMELOR MAJORE ALE CONTEMPORANEITĂȚII 

minarea poverii datoriilor externe 
o cerință stringentă a progresului 

țărilor in curs de dezvoltareAmplă șl profundă analiză a evoluțiilor șl fenomenelor ce au Ioc ș plan internațional, Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marele ;rum național al democrației muncitorești-revoluționare acordă un spa- u important problemelor cu care ie confruntă economia mondială. In cest cadru se subliniază cu pregnanță accentuarea, în ultimul deceniu, decalajului dintre țările bogate și cele sărace, ca urmare a politicii nperialiste, neocolonialiste, dusă de monopolurile supranaționale și de apitalul financiar internațional. Ca urmare, anual sint acaparate, sub liferite forme - iar plata datoriei externe este una dintre acestea — eci de miliarde de dolari din țările sărace de statele dezvoltate, adin- :ind mizeria și prăpastia dintre bogați și săraci.Politica dobinzilor înalte, coroborată cu politicile comerciale și finan- riar-valutare practicate de statele dezvoltate, constituie mecanisme prin care capitalul financiar internațional spoliază resursele țărilor în curs Je dezvoltare, prorocind o agravare fără precedent a situației economice și sociale a acestora. Statistici ale O.N.U., ale altor instituții internaționale competente demonstrează că numeroase țări debitoare din lumea a treia și-au și achitat de acum datoria externă inițială, in multe cazuri de mai multe ori, dar hemoragia de resurse financiare ale țărilor sărace spre cele bogate continuă, cu consecințe dramatice pentru miliarde și miliarde de oameni.
„România - arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU - consideră că 

este necesar să se pună capăt actualei situații economice și financiare 
internaționale și, îndeosebi, politicii de sărăcire a țârilor în curs de 
dezvoltare, să se acționeze pentru o soluționare globală a problemei 
datoriilor externe, pentru o nouă ordine economică mondială, bazată pe 
relații de deplină egalitate și echitate între state, care să asigure pro
gresul mai rapid al tuturor statelor și, în primul rînd, ai celor râmase 
în urmă".Evoluțiile recente, inclusiv dezbaterile care au avut loc, în ultima vreme, în diferite foruri și organizații internaționale, datele și cifrele prezentate confirmă pe deplin aprecierile tovarășului Nicolae Ceaușescu, potrivit cărora este necesară o abordare nouă a problemelor ce confruntă economia mondială, inclusiv a problemei datoriei țărilor în curs de dezvoltare, pornindu-se de la considerentul de principiu că soluționarea sa globală reprezintă o condiție fundamentală a relanjsării economice a acestor țări, ca și a progresului mai rapid al tuturor națiunilor lumii.Necesitatea tot mal acută a solu- mării problemei datoriei externe a rilor în curs de dezvoltare a con- ituit laitmotivul dezbaterilor și re- liunilor cu caracter economic des- ișurate la Geneva în acest sfîrșit de lamnă și început de iarnă, fie că u avut loc la Palatul Națiunilor, e la sediul G.A.T.T. sau al altor rganizații internaționale.Intrînd în al șaptelea an de la ră- >ufnlrea sa, criza datoriei lumii a reia •— de peste 1200 miliarde do- ari — se dovedește a fi, așa cum > demonstrează cifrele și faptele prezentate in cadrul diverselor re- miuni desfășurate recent, nucleul- ferment al unui fenomen mai amplu, cu repercusiuni dramatice asupra existenței a trei pătrimi din populația planetei noastre : cel al „crizei dezvoltării". Un fenomen apărut la începutul anilor ’80 și care s-a amplificat pe măsura adîncirii crizei datorie! externe și cuprinzind marea majoritate a țărilor în curs de dezvoltare.„Criza dezvoltării" are multiple fațete : de la reducerea brutală a investițiilor în activitatea productivă, datorită eforturilor financiare făcute de gțupul de țări afectate pentru acoperirea serviciului datorie! externe (rate scadente plus dobînzi) și, implicit, la paralizarea unor programe de dezvoltare, reducerea producției, restrîngerea la maximum, din aceeași cauză, a fondurilor pentru educație, sănătate, formarea de cadre, cercetare etc.în medie, incepind din 1982 — arată, în acest sens, Raportul UNCTAD asupra comerțului și dezvoltării, pentru anul 1988 — creșterea producției reale în țările în curs de dezvoltare cel mai îndatorate a fost inferioară procentului de 2,S la sută anual. Aceasta nu a fost suficient nici măcar pentru a recupera scăderea abruptă a activității productive de la începutul anilor ’80. în consecință — subliniază același raport — în 1987, producția pe locuitor a fost cu 4 Ia sută inferioară nivelului atins in 1980. Dacă la aceasta se adaugă pierderile cauzate de inechitatea termenilor de schimb, diminuarea producției se situează la aproximativ 8 la sută. Sint puține țările supraindatorate In care, după 1983, producția să fi crescut mai

ILE DE PRESA 
e scurt

LA MONTREAL s-au încheiat lucrările reuniunii ministeriale a țărilor participante la negocierile multilaterale din cadrul G.A.T.T. — așa-numita „rundă Uruguay" fără ca participanții să fi ajuns la un acord asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi. Participanții au convenit să se întîlnească din nou, la începutul lunii aprilie 1989, pentru a lua în dezbatere acordurile privind relațiile economice și comerciale. Impasul reuniunii ministeriale de la Montreal a fost determinat de controversa dintre S.U.A. și țările membre ale C.E.E. în problema cuantumului subvențiilor de stat pentru produsele agricole. La lucrările reuniunii au participat delegați din 105 țări, inclusiv din România.LA HONG KONG s-a Încheiat cea de-a 11-a reuniune a grupului mixt de legătură chino-britanic, care discută aspecte ale transferului normal al puterii în Hong Kong. în comunicatul comun dat publicității la încheierea reuniunii se arată că in problemele discutate au fost obținute rezultate pozitive, informează agenția China Nouă. S-a hotărit ca reuniunea următoare să aibă loc la Beijing in perioada 14—17 martie 1989.
evoluția convorbirilor INTERCIPKIOTE. într-un raport prezentat Consiliului de Securitate cu privire la problema cipriotă și situația din insulă, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, apreciază că recentele convorbiri dintre liderii celor două comunități cipriote reprezintă o evo

repede decît populația, In timp ce in peste jumătate din aceste 15 țări au fost înregistrate reduceri un an sau mai mulți la rînd, iar în cîteva dintre ele venitul pe locuitor a scăzut în fiecare an. Chiar cele care au obținut indici de creștere relativ ridicați nu au reușit să ajungă la nivelul venitului pe locuitor din 1980, nici măcar după patru ani de creștere constantă.Evoluția creșterii in țările africane de la sud de Sahara a înregistrat rezultate și mai slabe, nereușindu-se să se obțină nici măcar o recuperare temporară : produsul intern brut real pe locuitor a scăzut în fiecare an de la începutul actualului deceniu, între 1980 și 1987, scăderea totală a fost de 9,5 — și de aproape 14 la sută, dacă sint incluse și pierderile suferite datorită deteriorării termenilor de schimb.O scădere dramatică au înregistrat investițiile. între 1980—1987. Investițiile pe locuitor in țările cele mai îndatorate au scăzut cu aproximativ 40 la sută, iar în țările africane de la sud de Sahara cu mai mult de 20 la sută.Sesiunea de toamnă a Consiliului pentru Comerț și Dezvoltare, desfășurată la Geneva, a dezbătut pe larg diferitele aspecte ale problemei datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare, legătura nemijlocită a acesteia cu eforturile la relansare a procesului de creștere economică. Rezu- mînd dezbaterile, președintele consiliului, Tobgye Dorji, a subliniat opoziția netă între relativa relansare a economiei în unele state capitaliste industrializate și „perspectivele eco
nomice foarte sumbre pentru majori
tatea țărilor în curs de dezvoltare". 
„A sosit timpul să ne îndoim foarte 
serios in legătură cu faptul că o 
consolidare a creșterii economice in 
statele capitaliste industrializate ar 
putea avea o influență notabilă asu
pra țărilor in curs de dezvoltare 
avind datorii".Nimic mai adevărat ! „Decapitali- zate“, datorită eforturilor pentru a- chitarea serviciului datoriei externe, țările în curs de dezvoltare și-au văzut diminuate și încasările din vînzările externe prin deteriorarea continuă a termenilor de schimb. Așa cum o evidențiază documente și

luție importantă. Secretarul general al O.N.U. le-a adresat acestora apelul de a da dovadă de voința politică necesară pentru a se depăși impasul îndelungat și a se găsi soluții care să satisfacă interesele fiecărei comunități. în același raport, secretarul general a recomandat prelungirea cu încă șase luni a mandatului forțelor O.N.U. de menținere a păcii în Cipru (UNGICYP).HOTARÎRE. Convenția națională a Partidului Muncii din Israel a hotărit începerea convorbirilor cu blocul de dreapta LIKUD în problema formării unui nou guvern de largă coaliție. Nu este exclus, apreciază observatorii politici de la Tel Aviv, ca cele două mari formațiuni politice israeliene să participe din nou împreună la un nou guvern.IEȘIRE ÎN SPAȚIUL COSMIC. Vineri — 9 decembrie — cosmonautul sovietic Aleksandr Volkov și astronautul francez Jean-Loup Chretien, membri ai complexului orbital științific „Mir", au efectuat o ieșire în spațiul cosmic deschis. Durata activității în afara compartimentelor stației orbitale „Mir" a fost de șase ore. Cei doi membri ai echipajului sovieto-francez au fixat pe corpul exterior al stației „Mir" diverse materiale și senzori de înregistrare a micrometeoriților. Aceste materiale vor fi expuse acțiunii diverșilor factori ai vidului cosmic timp de șase luni, după care vor fi aduse pe Terra pentru a fi studiate. 

studii oficiale, raportatb la prețurile produselor manufacturate exportate de statele capitaliste industrializate, prețurile reale ale produselor de bază, altele decît petrolul, s-au diminuat cu o treime intre 1980—1986 și sint în prezent la niveluri comparabile cu cele din... 1932, chiar dacă la unele dintre produse au fost înregistrate oarecari creșteri. în 1985, de exemplu, țările în curs de dezvoltare au pierdut, potrivit estimărilor, 50 de miliarde de dolari din cauza deteriorării termenilor de schimb.Datorită acestor cauze, și altora, ținînd de contextul economic internațional, numeroase țări în curs de dezvoltare s-au văzut în situația de a-și amina plățile la datoria externă sau chiar de a le suspenda : astfel, între 1986 și 1987, nouă țări din America Latină nu au mai avut capacitatea financiară necesară achitării ratelor datoriei la scadențele prevăzute, iar trei dintre ele — Brazilia, E- cuador și Peru — au suspendat oficial plățile. Numeroase țări în curs de dezvoltare au trebuit să negocieze în repetate rîndurl reeșalonarea plăților în contul datoriei externe.Analizînd această situație, ultimul raport UNCTAD subliniază un aspect semnificativ și, oarecum, neașteptat : „De fapt, arată documentul citat, in 
S.U.A. rentabilitatea băncilor a cres
cut in fiecare an pină in 1986. Mai 
mult decit atit, criza datoriei, țărilor, 
in curs de dezvoltare a dat băncilor 
comerciale ocazia de a-și mări ve
niturile. Un studiu efectuat in 1983 
estimează că datoria restructurată a 
adus băncilor un venit suplimentar 

■de 2 la sută". Așa cum/declara unul dintre negociatorii mexicani : „pen
tru bănci, restructurarea datoriei a 
fost o afacere foarte bună".Toate aceste aspecte, ca și cele finind de proliferarea practicilor pro- tecționiste, Îndeosebi in S.U.A. și in țările membre ale C.E.E., ca și în Japonia, determinate de politicile comerciale ale statelor respective, au dus la o rarefiere fără precedent a surselor financiare disponibile pentru dezvoltare, acest fenomen devenind caracteristica cea mai frapantă a situației actuale. Astfel, „cercul vicios al supraîndatorării și al stagnării" a devenit tot mai sufocant. pentru țările cuprinse între limitele sale, punînd tot mai pregnant in evidență necesitatea găsirii unei soluții viabile pentru problema datoriei externe a țărilor lumii a treia, ca o condiție sine qua non a relansării procesului creșterii economice.De o largă audiență s-a bucurat și se bucură în rindul țărilor în curs de dezvoltare poziția României socialiste, propunerile președintelui Nicolae Ceaușescu pentru soluționarea globală a problemei datoriei externe. Țara noastră a subliniat anul acesta, din nou. Ia sesiunea Consiliului pentru Comerț și Dezvoltare, necesitatea unui moratoriu de cel puțin cinci ani pentru toate creditele acordate țărilor sărace, a reducerii cu 5 la sută 
a dobinzilor la creditele vechi și plafonării acestora la 4—5 la sută in baza unor criterii și principii care să țină seama de nivelul de dezvoltare al acestor state, de posibilitățile lor de plată, precum și de eforturile pe care trebuie să le depună pentru asigurarea progresului lor economic și social. Reglementarea durabilă și eficientă a acestor probleme implică soluții convenite prin participarea țărilor debitoare și a celor creditoare, precum și a instituțiilor financiare internaționale și a marilor bănci, și, totodată, trecerea la măsuri radicale de reducere și anulare a datoriilor, de diminuare a dobinzilor șl de asigurare a unui acces sporit și în condiții avantajoase al țărilor sărace la creditele internaționale.

Valentin PAUNESCU

ÎMPOTRIVA manevrelor mi
litare. După recenta catastrofă de la Remscheid, localitate vest- germană unde prăbușirea unui avion militar american a provocat moartea mai multor persoane, răniți și mari pagube materiale, Partidul Social-Democrat a cerut încetarea imediată a tuturor zborurilor militare Ia joasă altitudine în R.F. Germania. Expertul socialdemocrat in problemele militare, Walter Kolbow, a declarat că in timp de pace in spațiul aerian al R.E.G. nu trebuie să se mai facă atitea manevre militare ca și cind țara s-ar afla în ajunul unui război.DEMISIE. Kiichi Mi'yazawa, ministrul de finanțe al Japoniei, și-a dat demisia din funcție în legătură cu „scandalul firmei Recruit", ale cărei acțiuni au fost vindute unor oameni politici înainte de a fi plasate oficial la bursă —- transmit agențiile Kyodo și EFE. Demisia, aprobată anterior de Partidul Liberal-Democrat, de guvemă- mînt, este urmarea presiunilor e- xercitate de partidele de opoziție.PRODUCȚIA DE ȚIȚEI a celor 13 țări membre ale O.P.E.C. a fost luna trecută de 22,6 milioane barili, zilnic, se arată intr-un raport al Agenției Internaționale pentru Energie publicat la Paris. Recentul acord realizat la Viena între statele O.P.E.C. limitează producția globală a organizației la 18,5 milioane barili pe zi, în primul semestru al anului viitor.COMBATEREA DEȘERTTFICĂ- RII. în capitala Irakului s-a desfășurat un seminar interarab consacrat combaterii fenomenului de- șertificării. Au fost luate în dezbatere o serie de proiecte vizînd folosirea rezervelor de aRă din zonele de deșert pentru plantele ce se adaptează la regimul secetos. Participanții au subliniat necesitatea folosirii celor mai bune meto

tehnico-științificeMOSCOVA 9 (Agerpres). — La Moscova au avut loc întîlniri între tovarășul Ion Ursu, prim-vicepre- ședinte al Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie, și conducerile Comitetului de Stat pentru Știință și Tehnică și Academiei da Științe ale U.R.S.S.Cu acest prilej, din partea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și învățămîntu- lui, s-au transmis tovarășului Boris Tolstih, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat pentru Știință și Tehnică, și tovarășului Gurii Marciuk, președintele Academiei de Științe a U.R.S.S., oamenilor de știință sovietici saluturi cordiale și urări de noi succese în activitatea pe care o desfășoară pentru dezvoltarea științei și tehnicii în Uniunea Sovietică.Exprimînd mulțumiri in numele instituțiilor pe care le reprezintă, al oamenilor de știință sovietici, tovarășii Boris Tolstih și Gurii Marciuk au rugat să se transmită tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu cele mai alese urări de noi și importante succese in activitatea de Înaltă răspundere consacrată dezvoltării științei, tehnologiei și invățămîntului in România. Ei au evocat, cu deosebit respect și aleasă prețuire. întilnirea și convorbirile cu privire la dezvoltarea colaborării tehnico-științifice sovieto-române și creșterea eficienței acestei activități, pe care le-au avut, la 5 octombrie, la Moscova, cu prilejul vizitei oficiale de
Președintele Statelor Unite despre relațiile 

americano-sovieticeWASHINGTON 9 (Agerpres). — în ultima sa conferință de presă oficială, televizată de la Casa Albă, președintele S.U.A., Ronald Reagan, s-a referit in principal la relațiile americano-sovietice. El a evocat importanța tratatului bilateral privind lichidarea rachetelor nucleare cu rază medie și mai scurtă de acțiune, convorbirile la nivel înalt dintre cele două țări și progresele În
ORIENTUL MIJLOCIU
• Unități Israeliene de desant au lansat atacuri în apropierea 

Beirutului • Convorbiri tripartite ia TunisBEIRUT 9 (Agerpres). — în regiunea Beirutului s-a Înregistrat vineri o puternică deteriorare a situației, In urma unui nou act de agresiune al forțelor israeliene. Agențiile de presă transmit că, în cursul dimineții, unități israeliene de desant aerian, sprijinite de avioane de bombardament și elicoptere de luptă, au lansat atacuri la 15 km sud de capitala libaneză, avind drept obiective poziții ale milițiilor druze ale Partidului Socialist Progresist din Liban și ale combatanților palestinieni din localitățile Naameh, Baa- warta, Michref și Damur. Trupele de desant au angajat lupte intense in zonele menționate. Ele au fost nevoite să bată in retragere, în urma ripostei puternice, conjugate, a forțelor locale. Surse palestiniene, citate de agenția T.A.S.S., au declarat că în timpul schimburilor de focuri, 3 militari israelleni au fost uciși, între care un ofițer. De asemenea, s-a precizat că 18 membri ai desan
Intîlnire sindicală internațională de solidaritate cu lupta

oamenilor muncii șiTRIPOLI 9 (Agerpres). — La Tripoli se desfășoară lucrările unei întîlniri sindicale internaționale de solidaritate cu lupta oamenilor muncii și poporului palestinian. Ea are loc in aceste zile cind se marchează un an de la declanșarea revoluției palestiniene din teritoriile ocupate. Participă reprezentanți ai oamenilor muncii de pe toate continentele, ai unor organizații arabe și internațio-
de puse la tndemînă de știință pentru controlul înaintării deșertului șl punerea in valoare a zonelor aride. S-a propus crearea unui fond arab menit să finanțeze studiile in legătură cu fenomenul deșertificării.MASURI. într-o alocuțiune rostită la Bogota, președintele Columbiei, Virgilio Barco, a condamnat actele de terorism din țară, anunțînd măsuri severe împotriva autorilor lor. El a arătat că „poporul columbian a optat pentru pace și democrație", ceea ce implică acțiuni ferme împotriva tuturor celor care nesocotesc această opțiune.LASER CHIMIC. Pentagonul a încheiat un contract în valoare de 347 milioane dolari pentru dezvoltarea unui laser chimic cu firma „Martin Marietta", informează ă- genția A.D.N. Laserul respectiv se înscrie in acțiunile vizînd realizarea programului american de militarizare a Cosmosului.MAI MULȚI MEMBRI AI OPOZIȚIEI PARAGUAYENE au fost arestați, la Asuncion, de autoritățile regimului generalului Alfredo Stroessner — informează agenția A.D.N. Prin această acțiune regimul militar caută să împiedice organizarea unei ample manifestații de protest, programată să aibă loc Ia 10 decembrie și la care și-au anunțat participarea aproape 30 de grupări de opoziție din Paraguay.REGIUNEA ITALIANA LAZIO deține primul loc pe țară in ce privește numărul de infracțiuni — peste 7 000 la 100 000 de locuitori, a anunțat Institutul central de statistică. i în raport se arată că în 1987 criminalitatea a crescut cu 8.7 la sută față de anul precedent. în ce privește numărul de asasinate, ele sint cele mai numeroase în regiunile de sud, unde mafia este atotputernică — Sicilia. Campagna și Calabria, scrie agenția T.A.S.S.

româno-sovieticeprietenie in U.R.S.S. a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu.în spiritul hotărîrilor adoptate cu prilejul întilnirii româno-sovietice la nivel înalt din octombrie, au fost examinate stadiul și rezultatele cooperării tehnico-științifice dintre cele două țări și au fost convenite măsuri pentru intensificarea in continuare a acestei activități, pentru creșterea eficienței sale, pentru dezvoltarea specializării și cooperării in producție pe baza utilizării rezultatelor tehnico-științifice obținute in comun. în mod special a fost analizat stadiul cooperării în rezolvarea problemelor de interes reciproc din domeniile chimiei și petrochimiei, metalurgiei, fizicii și tehnicii nucleare, construcțiilor de mașini, construcției de laseri tehnologici și a- paratură științifică, agriculturii, bio- tehnologiilor, stabilite la întilnirea din 5 octombrie a.c. dintre tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășii Boris Tolstih și Gurii .Marciuk, convenin- du-se măsuri pentru accelerarea realizării complexe a obiectivelor în toate etapele, de la cercetare la producție.
★Acad. Ion Ursu a avut, de asemenea, intîlniri la institute de cercetare sovietice din Moscova cu acad. A. M. Prohorov, membru al Prezidiului Academiei de Științe a U.R.S.S., laureat la Premiului Nobel, directorul Institutului de fizică generală al Academiei, cu alțl oameni de știință și specialiști sovietici.

registrate In cadrul raporturilor dintre ele. Totodată, șeful executivului american a apreciat că. In ceea ce privește relațiile cu U.R.S.S., „trebuie privite deschis deosebirile radicale" dintre sistemele social-po- litice american și sovietic. El s-a pronunțat pentru menținerea forței militare a S.U.A., paralel cu continuarea eforturilor diplomatice avind drept țel Întărirea păcii în lume — relatează agenția T.A.S.S.

tului au fost luați prizonieri. 30 de luptători ai milițiilor druze și-au pierdut viața.TUNIS 9 (Agerpres). — Președintele Tunisiei, Zine El Abidine Ben Aii, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea palestinei, Yasser Arafat, și Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie a Marii Jamahiril Arabe Libiene Populare Socialiste, Moam- mer Al-Kadhafi au avut, la Tunis, convorbiri. După cum informează agenția QNA, au fost discutate modalitățile de sprijinire a cauzei populației palestiniene din teritoriile ocupate, precum și problema desfășurării unei reuniuni arabe la nivel înalt'.Moammer Al-Kadhafi, aflat în vizită oficială în Tunisia, a discutat, totodată, cu Zine El Abidine Ben AU aspecte ale cooperării dintre cele două țări.
poporului palestiniannale, ai unor mișcări de eliberare națională.La lucrări ia parte șl o delegație a Consiliului Central al U.G.S.R., care a transmis un mesaj de solidaritate cu lupta oamenilor muncii, a poporului palestinian pentru realizarea drepturilor sale inalienabile, inclusiv a dreptului la autodeterminare și la crearea unui stat independent propriu.

Guvernul indian a hotărit 
crearea a 100 de noi 

centre industrialeNEW DELHI 9 (Agerpres). — Guvernul indian a decis crearea a 100 de noi centre industriale, în scopul dezvoltării acestui sector economic și al distribuirii sale mai echilibrate pe întreg teritoriul tării. într-o primă etapă vor fi Înființate 61 de centre industriale, amplasate mai ales in zonele mai puțin dezvoltate.
în Franța, Belgia și R.F.G.

Acțiuni greviste 
si demonstrații 
9 9

ale oamenilor munciiPARTS 9 (Agerpres). — In Franța continuă acțiunile greviste, la care participă zeci de mii de salariați din serviciile publice, incluzînd poșta și telecomunicațiile, transporturile aeriene, feroviare, rutiere și suburbane. Greviștii revendică îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață.BRUXELLES 9 (Agerpres). — Peste 80 000 de salariați belgieni au participat la o demonstrație organizată la Bruxelles, cerind îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață. Un purtător de cuvînt al demonstranților a declarat că, dacă revendicarea nu va fi soluționată, va fi organizată o grevă la 20 decembrie.BONN 9 (Agerpres). — în localitatea vest-germană Essen au continuat demonstrațiile împotriva concedierii a 1 300 de salariați ai firmei „Krupp Industrietechnik". Manifes- tanții cer să se renunțe la planurile de concediere a salariaților de la filialele firmei din Rheinhausen și Grevenbreich.

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
Au fost adoptate peste 70 de rezoluții privind aspecte 

ale eliminării pericolului nuclear și asigurării 
securității internaționaleNAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — Cea de-a 43-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. a adoptat peste 70 de rezoluții privind probleme ale dezarmării și asigurării securității internaționale. Delegațiile la sesiune s-au pronunțat ferm și fără echivoc pentru eliminarea pericolului de război nuclear, pentru desfășurarea de negocieri bilaterale și multilaterale de dezarmare, interzicerea experiențelor nucleare, reducerea armelor convenționale, lichidarea armelor chimice și pentru eforturi

Ședință specială consacrată marcării celei de-a 40-a 
aniversări a Declarației universale a drepturilor omuluiNAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — în Adunarea Generală a O.N.U. a avut loc o ședință specială consacrată marcării celei de-a 40-a a- niversări a Declarației universale a drepturilor omului.Referindu-se la obiectivele pentru care acționează organizația mondială, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a spus în intervenția sa : „în promovarea securității și dezarmării, în efortu

Probleme ale dezarmării In dezbaterea Consiliului 
Atlanticului de NordBRUXELLES 9 (Agerpres). — în cadrul reuniunii Consiliului Atlanticului de Nord, organismul suprem de conducere din cadrul N.A.T.O.. participanții s-au pronunțat pentru o reducere cu 50 la sută a armelor din Europa și pentru o serie de măsuri de verificare care să asigure încrederea între cele două blocuri militare — informează agenția EFE. Totodată, participanții au apreciat ca necesar să se înceapă negocieri pentru asigurarea echilibrului arsenalelor în așa fel încît să se ajungă la o „limită globală" a forțelor nenucleare din Europa. S-a propus ca nici o țară din cele două alianțe militare să nu posede peste 30 la sută din totalul prevăzut pentru fiecare tip de armă.

Încetarea cursei înarmărilor — năzuință 
a tuturor popoarelorVIENA 9 (Agerpres). — Asigurarea unei păci trainice, lupta împotriva războiului, pentru dezarmare și colaborare constituie obiectivele principale ale organizației de femei, s-a relevat în cadrul unui miting al Uniunii Fqmeilor Democrate din Austria consacrat . împlinirii a 40 de ani de existență a acestei organizații. Totodată, s-a arătat că organizația trebuie să militeze pentru afirmarea drepturilor femeilor muncitoare, împotriva reînvierii nazismului.BONN 9 (Agerpres). — Parlamentul vest-german trebuie să se pronunțe în favoarea interzicerii generale și totale a armelor chimice, se arată intr-un proiect de rezoluție supus dezbaterilor Bundestagului de către Partidul Social-Democrat din R.F. Germania. în document se cere lichidarea armelor chimice de pe teritoriul R.F. Germania și se relevă necesitatea creării în centrul Europei a unei zone libere de arma chimică.

S.U.A. se pronunță pentru menținere* ’ 
navelor militare în zona Golfului x
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KUWEIT 9 (Agerpres). — Minis- înainte de sosirea lui Carlucci, mi- ‘ trul apărării al S.U.A., Frank Car- nistrul kuweitian al informațiilor, lucci, aflat în vizită în Kuweit, a șeicul Jaber Mubarak Al-Hamad,declarat că prezența forțelor S.U.A. evidențiase că țara sa se pronunțaîn regiunea Golfului nu va fi dimi- pentru reducerea prezenței militarenuată. El a precizat că în perioada străine în apele Golfului, deoareceurmătoare vor fi menținute în zonă prin aceasta pacea ar deveni maitoate cele 25 de nave militare. La o sigură în regiune, iar tensiunile ș-arconferință de presă, care a avut loc diminua.
Poziția Angolei și Cubei 
privind negocierile cvadripartite referitoare la situația

din AfricaLUANDA 9 (Agerpres). — într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al Angolei, dat publicității la Luanda, se cere guvernului de la Pretoria să revină cît mai cu- rind la masa negocierilor cvadripartite privind reglementarea situației din Africa de Sud-Vest șl se subliniază că abandonarea de către delegația R.S.A. a ultimei reuniuni, desfășurată la Brazzaville săptămî- na trecută, „nu are nici o justificare reală". De asemenea — relatează a- genția ANGOP — în document se precizează că procesul de pace din Africa australă este ireverwbil. Africa de Sud continuă să tergiverseze negocierile prin diferite propuneri, al căror conținut nu ia in considerare hotăririle comune asupra cărora ș-a căzut de acord în cadrul rundelor precedente — se spune în document.
Consecințele catastrofale ale cutremurului 

din R. S. S. Armeană
© Mii de victime, teci de mii de răniți și mari pierderi mate

riale • Acțiuni energice pentru sprijinirea sinistrațilorMOSCOVA 9 (Agerpres). — într-un comunicat al C.C. ai P.C.U.S., Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice — transmis de agenția T.A.S.S. — se arată că seismul produs într-o serie de raioane ale R.S.S. Armene, la 7 decembrie, a fost cel mai puternic din toate timpurile în Transcaucazia. Această calamitate naturală a afectat o zonă cu o populație de peste 700 000 de locuitori, înregistrîndu-se mii de morți, zeci de mii de răniți și sute de mii de locuitori rămași fără adăpost. Cele mai grele pierderi s-au înregistrat la Leninakan, Spitak, Kirovakan și Stepanakan. în orașul Leninakan au fost distruse peste 80 la sută din locuințe, clădirile industriale și administrative. Au fost practic complet distruse orașul Spitak și majoritatea satelor din acest raion. La Kirovakan, Stepanakan, Ahurian și în alte localități au fost distruse sute de clădiri cu mai multe etaje, alte edificii. Peste tot au fost avariate șo

intense ale întregii comunități Internationale vizînd eliminarea amenințării militare de oriunde ar. veni ea, din Cosmos sau de pe PămîntAdunarea Generală a O.N.U. a a- doptat — cu 116 voturi favorabile, 3 împotrivă și 34 abțineri — o rezoluție care susține ideea- declarări! regiunii Asiei de sud drept zonă lipsită de arme nucleare. O asemenea Inițiativă în cadrul O.N.U. a fost întreprinsă pentru prima oară în 1974.
rile de oprire a conflictelor regionale sîngeroase, în acțiunea vizînd e- liminarea foametei și maladiilor, noi căutăm să garantăm dreptul natural al oamenilor, bărbați, femei și copii, din întreaga lume".în cadrul ședinței au fost conferite premii pentru activitatea pe tă- rimul drepturilor omului cunoscutului militant al populației de culoare din R.S.A., Nelson Mandela, soției sale Winnie Mandela, precum și altor persoane.

în comunicatul final al sesiunii se afirmă că țările N.A.T.O. „vor căuta să folosească toate posibilitățile în vederea găsirii soluțiilor politice, care ar permite îmbunătățirea relațiilor Est-Vest".într-o declarație separată, participanții Ia reuniunea de Ia Bruxelles s-au pronunțat pentru începerea, cît mai urgent, a tratativelor cu privire la reducerea trupelor și armelor convenționale din Europa, de la Atlantic la Ural. Declarația menționează că hotărirea U.R.S.S. de a-și reduce în mod unilateral forțele sale armate constituie o contribuție pozitivă la eliminarea dezechilibrului in domeniul armamentelor, creat In Europa.
HAGA 9 (Agerpres). — Mii de adepți ai mișcării pentru pace din Olanda au participat in Amsterdam și Grăningen la demonstrații împotriva modernizării și sporirii arsenalelor de arme.BERLIN 9 (Agerpres). — într-o cuvintare ținută la Universitatea Humboldt din capitala R. D. Germane, directorul Institutului pentru cercetări in problemele păcii și politicii de securitate al Universității din Hamburg. Egon Bahr, membru al Prezidiului Partidului Social- Democrat din R.F.G., a apreciat că intenția N.A.T.O. de a introduce, sub pretextul modernizării, noi genuri de arme in dotarea forțelor sale armate din Europa, va crea o nouă situație strategică și noi opțiuni militară). Ideea de compensare a rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune distruse prin tratatul so- vieto-american semnifică sfirșitul procesului dezarmării, a spus E. Bahr.

de sud-vestHAVANA 9 (Agerpres). — Pentru desfășurarea următoarei runde a negocierilor cvadripartite privind reglementarea situației din sud-vestul Africii, delegația R.S.A. trebuie să abordeze în mod serios convorbirile, demonstrîndu-și deplina responsabilitate. a declarat la o conferință de presă șeful delegației cubaneze la aceste negocieri, ministrul adjunct de externe Ricardo Alarcon. Soluționarea situației din regiune este posibilă exclusiv pe baza aplicării imediate a Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U. privind acordarea independenței Namibiei, a subliniat el. Cuba și Angola doresc încheierea negocierilor, a spus ministrul cubanez, considerind că principalele sarcini ale actualei etape sint stabilirea datei semnării acordului final și a începerii aplicării Rezoluției 435.

selele, căi ferate, obiective de aprovizionare cu energie, linii de comunicație telefonică și drumuri.Comisia Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., condusă de Nikolai Rîjkov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., care acționează în zona sinistrată, împreună cu organele locale de partid și de stat din R. S. S. Armeană iau măsuri urgente pentru desfășurarea întregului complex de acțiuni de salvare și de refacere, precum și pentru coordonarea acțiunilor de ajutorare a republicii la nivel unional. Durerea suferită de Armenia este împărtășită de întreaga Uniune Sovietică, din toate republicile unionale fiind trimise ajutoare pentru lichidarea urmărilor cutremurului.în legătură cu urmările tragice ale seismului din Armenia și pieirea multor locuitori, ziua de 10 decembrie a fost declarată zi de doliu național in U.R.S.S., informează T.A.S.S.


