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

PLANUL PE ftCEST AN - ÎNDEPLINIT EXEMPLAH. 
PRODUCȚIA ANULUI VIITOR - TEMEINIC PREGĂTITĂ!In atmosfera de puternică emulație generată de strălucita Expunere prezentată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la istorica plenară de la sfirșitul lunii noiembrie, oamenii muncii din toate sectoarele acționează cu hotărîrea fermă de a-și pune in valoare întreaga pricepere și capacitate profesională, de a face tot ce depinde de ei pentru îndeplinirea în condiții cit mai bune a prevederilor de plan cantitative și calitative. în acest sens, așa cum a subliniat secretarul general al partidului, este necesar să se acționeze cu toată hotărirea pentru realizarea in cele mai bune condiții a planului pe acest an și a planurilor pe 1S*89 —1990, astfel incit să se asigure înfăptuirea integrală a prevederilor actualului cincinal, a botăririlor Congresului al XIII-Iea și ale Conferinței Naționale.Apropiindu-ne' de încheierea celui de-al treilea an al cincinalului, fiecare colectiv poate și trebuie să facă o apreciere obiectivă, critică și autocritică, a felului in care a muncit, a rezultatelor obținute, să analizeze cu exigență modul în care a acționat pentru îndeplinirea sarcinilor ce i-au revenit și să ia măsurile ce se impun pentru realizarea exemplară a planului pe acest an. Așa cum a arătat secretarul general al partidului, sint asigurate toate condițiile necesare pentru încheierea anului cu rezultate bune in fiecare sector de activitate. Este necesar însă ea. în perioada care a mai rămas pină la sfirșitul anului, fiecare zi de muncă să se încheie cu rezultate maxime in producție, în înfăptuirea obiectivelor stabilite. în acest sens

un accent deosebit trebuie pus, in continuare, pe folosirea cu indici superiori a capacităților de producție.Analizind rezultatele obținute in trei trimestre pe 1938, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. faptul că o serie de capacități nu au atins parametrii prevăzuți și a cerut ministerelor, centralelor industriale și întreprinderilor să ia măsuri hotărîte pentru lichidarea neajunsurilor manifestate, pentru mai' buna organizare și desfășurare a activi-' tății, pentru funcționarea și utilizarea corespunzătoare a tuturor utilajelor și instalațiilor, astfel incit, in cel mai scurt timp — in cursul primului trimestru al anului viitor —, toate capacitățile de producție să funcționeze la parametri proiectați.în mod special, toate colectivele de oameni ai muncii trebuie să-și canalizeze eforturile, să-și mobilizeze forțele, să pună in valoare toate posibilitățile existente pentru îndeplinirea integrală, la toate sortimentele, a planului pe acest an la producția fizică. După cum se știe, realizarea exemplară a planului la producția fizică, și in primul rind la producția de materii prime și resurse energetice, constituie o condiție hotăritoare pentru buna funcționare a mecanismului economic. Practic, nu există motive obiective care să determine ne- indeplinirea planului la unele produse sau sortimente. Este necesar însă ca în fiecare întreprindere, secție, atelier munca să fie astfel organizată incit graficele de lucru să

fie riguros respectate, iar întreaga producție să fie realizată și livrată conform contractelor încheiate. Din sondajele efectuate in mai multe întreprinderi a rezultat că nu întotdeauna aceste grafice sint respectate. ceea ce determină apariția unor rămîneri in urmă in realizarea sarcinilor . de plan. Adeste restanțe la unele sortimente îngreunează apoi finalizarea unor produse de mare complexitate, de mare valoare în alte întreprinderi. Iată de ce se impune ca in fiecare întreprindere să se ia măsuri ferme pentru folosirea cu indici superiori .a puternicei și modernei baze tehnice din dotare și mai ales în unitățile din industria extractivă și energetică, sectoare care asigură materiile prime și energia necesare pentru toate celelalte domenii de activitate. De fapt, o activitate susținută trebuie să se desfășoare in aceste zile in toate unitățile din industria metalurgică, a construcțiilor de mașini, din chimie și petrochimie, astfel incit să se pună deplin in valoare potențialul uman și tehnic de .care dispune economia noastră națională.în acest context, în toate sectoarele, în toate întreprinderile trebuie să se acționeze neabătut, cu gnaximă răspundere pentru îndeplinirea planului la export. Pentru aceasta, producția de export trebuie să fie urmărită pe întregul flux de fabricație, controlată riguros, să se ia toate măsurile necesare pentru ca fiecare comandă să fie onorată in cele mai bune condiții calitative. Rezultatele obținute de numeroase întreprinderi arată că intervalele de timp stabilite pentru finalizarea unor comenzi

la export pot fi substanțial reduse prin organizarea unor formații, ateliere și secții specializate in producția de export, prin folosirea cu randament maxim a mașinilor, utilajelor și instalațiilor din dotare.Sarcini majore, de mare importanță nevin in aceste zile și oamenilor muncii de pe șantierele de investiții, luna decembrie fiind o lună de virf in privința punerii in funcțiune a capacităților de producție planificate pe acest an. Economia națională contează pe producția acestor noi capacități și, ca atare, în aceste zile se impune o amplă mobilizare a tuturor facțorilor angajați în realizarea investițiilor, pentru a asigura finalizarea lucrărilor și intrarea grabnică in funcțiune a obiectivelor cu termene scadente in acest an.Luna decembrie este, așadar, o perioadă de maximă mobilizare pentru fiecare colectiv de oameni ai muncii din economie in care trebuie să se obțină rezultate cit mai bune in producție, știut fiind faptul că cea mai bună și eficientă pregătire pentru activitatea economică din anul viitor este încheierea anului 1988 cu planul îndeplinit la toți indicatorii. Desigur însă că o dată cu eforturile făcute pentru realizarea integrală, la toți indicatorii, a planului pe acest an, o atenție deosebită trebuie acordată pregătirii temeinice a producției anului viitor. Practica a demonstrat că multe din greutățile apărute în .prima parte a. anului în
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Dezbaterile din recentele adunări generale ale oamenilor muncii

EXPRESIE A CARACTERULUI PROFUND DEMOCRATIC 
AL VIETR ECONOMICO-SOCIALE DIN ȚARA NOASTRĂAtmosfera de puternică angajare creatoare generată de dezbaterea Tezelor din aprilie, la care au participat toate organele și organizațiile de partid, toți membrii de partid, rganele și organizațiile de masă și oștești, organismele democrației m uncitorești-revoluționare, muncitori, țărani, intelectuali, toate categoriile sociale, întregul nostru popor, reprezintă una din expresiile cele mai elocvente ale unității dintre partid și popor, ale dăruirii în muncă pentru progresul susținut, multilateral al patriei socialiste. Așa cum a ■ subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în magistrala Expunere la recenta plenară, dezbaterile care au avut loc au fost cele mai democratice, mai largi și complexe dezbateri în partid și in societate din toată perioada construcției socialiste. Ele au pus puternic in evidență forța și capacitatea creatoare a partidului și poporului nostru de a asigura realizarea neabătută a programelor de dezvoltare e- conomico-socială și de înaintare fermă a României spre înfăptuirea visului de aur al poporului nostru, al întregii omeniri — spre comunism.Cu deosebită claritate s-a precizat în Tezele din aprilie rolul tot mai activ pe care trebuie să il aibă adunările generale, consiliile oamenilor muncii in întărirea răspunderii. a ordinii și disciplinei in toate unitățile economico-sociale. Așa cum a relevat secretarul general al partidului, adunările generale trebuie să dezbată nu numai problemele întreprinderii, dar și activitatea proprie a oamenilor muncii, să tragă la răspundere pe acei membri ai colectivului care, prin munca și manifestările lor. dăunează colectivului, întregii activități. „Numai așa, a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, organismele de

mocrației muncitorești-revoluționare iși vor indeplini răspunderile mari pe care le au in societatea noastră socialistă".în această privință, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a arătat, în istorica Expunere la plenara de la sfirșitul lunii noiembrie : „Se poate spune, fără teama de a greși, că prin noile organisme democratice am creat un puternic sistem al democrației muncitorești-revoluționare directe, care asigură o participare largă a clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a celorlalte categorii sociale, a întregului popor la elaborarea politicii generale, a tuturor. planurilor de dezvoltare eco- nomico-socială".Măsurile luate pentru perfecționarea activității de producție, a mecanismului economic se reflectă și în recentele hotărîri ale Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la eșalonarea pe luni a sarcinilor de plan pe trimestrul I al anului 1989. In acest sens, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cerut guvernului, ministerelor, centralelor industriale și unităților productive, organelor și organizațiilor de partid să acționeze cu hotărire pentru înfăptuirea măsurilor stabilite, pentru întărirea ordinii, disciplinei și răspunderii in fiecare unitate și sector de muncă, pentru o cit mai bună organizare a activității economice, astfel incit aceasta să se situeze la nivelul maxim al posibilităților, în scopul realizării exemplare, la toți indicatorii, a prevederilor planului pe 1989 — an hotăritor pentru realizarea in bune condiții a întregului cincinal.înscriindu-se organic in largul sistem democratic edificat din inițiativa și sub directa îndrumare a tova

rășului Nicolae Ceaușescu în anii ce au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, adunările generale ale oamenilor muncii și-au dovedit de-a lungul timpului pe deplin eficiența și superioritatea, oferind un cadru propice pentru participarea nemijlocită a oamenilor muncii la conducerea întreprinderilor și centralelor, la elaborarea deciziilor privind fundamentarea și aprobarea sarcinilor de plan, la adoptarea măsurilor menite să creeze condițiile necesare realizării producției, desfășurării întregii vieți economico-sociale.După cum se știe, adunările generale ale oamenilor muncii, care au avut loc in perioada octombrie- noiembrie 1988, au dezbătut sarcinile ce revin întreprinderilor industriale, de construcții, transporturi și telecomunicații, centralelor industriale, unităților de cercetare și proiectare, unităților agricole, de comerț, industrie mică, prestări de servicii și instituțiilor social-culturale din Planul național unic de dezvoltare econo- mico-socială a României pe anul 1989, precum și măsurile ce se impun pentru realizarea integrală a planului pe anul 1988. în acest context, se cuvine remarcat faptul că la recentele adunări generale au participat peste 750 000 oameni ai muncii și au luat cuvintul aproape 47 000 participant!, care au formulat peste 40 000 propuneri, ceea ce demonstrează nu numai cadrul larg al acestor adevărate tribune ale democrației noastre muncitorești-revoluționare, ci și caracterul lor concret, activ, angajant, In care fiecare muncitor, fiecare specialist. fiecare cadru de conducere se poate manifesta plenar, cu sugestii și observații, cu idei noi care să asigure perfecționarea permanentă a activității productive, potrivit reglementărilor legale, în conformitate cu principiile autoconducerii muncitorești,

autogestiunii economico-financiare și autofinanțării.Desfășurate in spiritul inaltelor exigențe formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in Tezele din a- prilie, precum și in cadrul forumurilor democrației muncitorești-revoluționare, al ședințelor Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. care au avut loc in acest an, recentele adunări generale au analizat și dezbătut cu responsabilitate, critic și autocritic, modul in care consiliile oamenilor muncii și birourile executive ale acestora, cadrele de conducere, întregul personal muncitor au acționat pentru- îndeplinirea planului la. toți indicatorii, in condiții de eficiență sporită. Totodată, ținînd seama că nivelurile de plan sint minime, participanții la dezbateri au formulat numeroase propuneri pentru îmbunătățirea indicatorilor de plan pe anul 1989, în special pentru sporirea producției fizice și a sarcinilor la export, pentru creșterea mai accentuată a productivității muncii și reducerea consumurilor materiale, in general pentru ridicarea nivelului de eficiență a întregii activități productive.Dezbaterile din cadrul adunărilor generale au reliefat măsurile și căile de acțiune pentru realizarea ritmică și integrală, ineă din primele zile ale anului viitor, a planului la producția fizică, acordin- . du-se o atenție deosebită acțiunilor ce trebuie întreprinse pentru asigurarea și dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, precum și pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului energetic național. Totodată, participanții la dezbateri au subliniat importanța îndeplinirii în cele mai bune condiții a sarcinilor la export, onorării la termenele sta-
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Ideile și orientările din Expunerea tovarășului

Nicolae Ceaușescu, hotăririle marelui forum 

al democrației socialiste — exemplar înfăptuite! 

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 
profund implicată în procesul de perfecționare 

si modernizare a economiei naționale
■* ■* 1Așa cum s-a subliniat in recenta Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, adoptată drept program de muncă și acțiune revoluționară ' pentru întregul partid, pentru întregul popor, „in centrul întregii activități economice trebuie să stea înfăptuirea programelor de dezvoltare intensivă, de organizare și modernizare a industriei și a celorlalte ramuri pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii". Practic, intreaga activitate economică și socială urmează să' beneficieze în următorii ani de o infuzie constantă și substanțială de nou, expresia rezultatelor cercetării științifice proprii, a eforturilor depuse pentru a găsi soluții adecvate tuturor problemelor ridicate de evoluția țării noastre. La actualul nivel de dezvoltare a economiei românești, care dispune de un valoros potențial tehnic și uman, creșterea susținută a productivității muncii, reducerea accentuată a consumurilor materiale și energetice, realizarea integrală a programelor de recuperare, refolosi- rea și recondiționarea pieselor și subansamblelor nu se pot înfăptui în afara sporirii efortului propriu pentru introducerea și generalizarea progresului tehnic.în perioada ce a urmat Congresului al IX-lea al partidului, sub directa îndrumare și cu aportul hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu, modernizarea structurii economiei a fost orientată în citeva direcții importante ca : dezvoltarea puternică a bazei energetice și de materii prime prin atragerea in circuitul economic a unor resurse cu un conținut mai scăzut de elemente utile, precum și prin promovarea unor noi resurse de energie ; îmbunătățirea structurii industriei pe ramuri și subramuri, prin dezvoltarea cu precădere a celor ce realizează consumuri energetice reduse și în care se realizează produse de inaltă valoare ce încorporează muncă complexă și calificare tehnică superioară ; dezvoltarea și modernizarea agriculturii, pe calea mecanizării și chimizării, a folosirii mai bune a pămintului, ameliorării solului și e- fectuării unor ample lucrări de irigații și îmbunătățiri funciare, a creșterii randamentelor la hectar. în a- ceste condiții, caracteristica esențială a dezvoltării economiei românești, din ultimele două decenii, a constituit-o diversificarea producției și creșterea nivelului tehnico-calitativ al produselor, in concordanță cu posibilitățile create de rapidul proces de industrializare a țării.Un domeniu important în care cercetarea științifică și ingineria tehnologică participă astăzi angajant ii constituie asigurarea necesarului e- nergetic și de materii prime, valo

rificarea lui în condiții de eficiență economică. Este recunoscut faptul că astăzi, mai mult ca oricind, factorul energetic condiționează dezvoltarea economică și modernizarea ramurilor industriale. Și in următorii ani, această interdependență se va păstra, dar va dobindi un caracter complex, fapt ce va obliga organele de conducere din unitățile industriale să întreprindă un ansamblu unitar de acțiuni și măsuri capabile a asigura utilizarea mai eficientă a energiei, severa ei economisire.Rațiunile acestei strategii care -impun cercetării științifice sarcini complexe sint multiple și ele sint dictate,' în principal, de faptul că, în multe procese industriale din țara noastră se înregistrează frecvent consumuri energetice de aproape două ori mai mari decît cele consemnate pe plan mondial. Corelînd cerințele economisirii energiei cu necesitatea conservării potențialului intern de resurse, în ultimii ani se desfășoară în . economia noastră ample acțiuni de modernizare a tehnologiilor energointensive pentru a îmbunătăți semnificativ indicele de valorificare a energiei.Baza energetică și de materii prime a cunoscut o puternică dezvoltare. Sint de menționat, in acest sens, desfășurarea unui număr sporit de acțiuni practice privind descoperirea unor noi zăcăminte de resurse minerale, atragerea in circuitul economic, pe măsura perfecționării tehnologiilor de extracție și prelucrare, a unor importante zăcăminte minerale. Pentru efectuarea lucrărilor dă noi amenajări energetice, de foraj și deschideri miniere. în perioada 1966—1986 au fost alocate importante fonduri de investiții in industria cărbunelui, în industria petrolieră, în domeniile de extracție și preparare a minereurilor feroase și neferoase, pentru dezvoltarea industriei energiei electrice și termice etc. Cu toate acestea, așa cum se menționează în documentele partidului nostru, între dezvoltarea generală a economiei și cea a bazei energetice s-a creat un anumit decalaj, ceea ce este de natură să creeze greutăți, disfunc- ționalițăți și chiar contradicții in buna funcționare a vieții economice. Iată de ce dezvoltarea mai accelerată a producției de energie, concomitent cu sporirea eficienței in utilizarea acestei resurse reprezintă o importantă prioritate a etapei actuale. în spiritul documentelor adoptate de recentul forum democratic, aceasta implică în primul rind înfăptuirea neabătută a programelor din domeniul minier, petrolier și alte sectoare. Concomitent, se cer respectate riguros normele de consum, materiale și energetice, acționindu-se pentru- perfecționarea tehnologiilor,

a bunei organizări a muncii. Răspunderi importante in acest, domeniu revin cercetării științifice, chemată să depisteze și să contribuie la punerea in valoare a noi rezerve, să promoveze soluții creatoare, în consens cu noile cerințe ale progresului, în activitatea economică. Și in acest domeniu, ca în intreaga viață economico-socială, se impune a- devărul atit de sugestiv formulat de secretarul general al partidului, potrivit căruia înfăptuirea prevederilor actualului cincinal este posibilă numai pe baza celor mai noi cuceriri ale științei. „Trebuie să facem astfel incit, pină in 1990, să rezolvăm în linii generale răminerea in urmă in domeniul e- nergiei — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în recenta Expunere. Programele pe care le avem, eforturile de investiții pe care le facem in această direcție asigură pe deplin condițiile pentru infăptuirea acestui obiectiv". în momentul de față, lărgirea bazei energetice și de materii prime cunoaște noi soluționări, ca urmare a creșterii mai accentuate a producției de cărbune, a creării și dezvoltării energeticii nucleare, a sporirii ponderii hidroener- giei in balanța energetică a țării, a economisirii rezervelor de hidrocarburi și atragerii în circuitul economic a resurselor minerale cu un conținut mai scăzut de substanțe u- tile.în- cadrul strategiei de" dezvoltare a bazei energetice și de materii prime un rol însemnat revine astăzi cercetării geologice. Pentru conturarea perimetrelor care conțin noi zăcăminte de substanțe minerale utile, cercetarea geologică și-a extins sfera de activitate pe întreg teritoriul tării, punînd in evidență noi rezerve de cărbuni, hidrocarburi, resurse geotermale și minereuri neferoase cu conținuturi mai scăzute de substanțe utile. Lărgirea și gospodărirea judicioasă a bazei proprii de materii prime, combustibili și energie este în prezent și in perspectiva anului 2000 o premisă fundamentală a dezvoltării în ritm susținut a întregii economii.Opțiunea strategică formulată de tovarășul Nicolae Ceaușescu — prin care creșterea eficienței utilizării e- nergiei și a materiilor prime devine esențială pentru modernizarea economiei românești și pentru ridicarea bunăstării întregului popor — izvorăște din realitățile existente astăzi în economia mondială, din necesitatea ca într-un interval de timp
Ștefan RAGAL1E
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VALEA DE BRAZI

Cantități sporite de cărbuneIntreprinderea minieră Valea de Brazi este cea mai tînără unitate minieră din Valea Jiului. Primele lucrări au început aici in urmă cu cinci am. De atunci și pină în prezent, pe lingă alte lucrări de investiții, s-au efectuat șase kilometri de galerii și s-au turnat peste 30 000 metri cubi de betoane numai in cele patru puțuri ale minei. Dar primele cantități de cărbune au început să se extragă recent, cind a fost pusă in funcțiune, cu nouă luni mai devreme decît planificat, de extracție nelui din Devansarea
termenul instalația a cârbu- subteran. termenu-

lui inițial a permis minerilor de aici să extragă suplimentar zeci de mii de cărbune cabil.Minerii din tinără întreprindere, ca de altfel toți minerii din Valea Jiului, depun in aceste zile eforturi stăruitoare pentru a extrage zilnic din adincuri cantități tot mai mari de cărbune cocsifica- bil și energetic, folo- sindu-se intensiv complexe de abataj. (Gh. Ioniță). tn imagine : Noua instalație de extracție a cărbunelui din subteran, care a fost pusă in funcțiune de curînd.

de tone cocsifi-această

Foto : Mihai Alexe

Inginerul Nicolae Stancu, directorul întreprinderii „Acumulatorul", este ușor de găsit : unde se experimentează performanțele upei instalații noi (exclusiv producție proprie a întreprinderii), unde se concepe un nou produs, unde sint probleme... Adică in punctele fierbinți ale uzinei, acolo unde e nevoie de prezenta specialistului, în februarie a.c., cind a fost numit director, a convenit cu toti colaboratorii săi cu funcții de conducere : „Să zidim birourile dacă cineva este găsit în birou după ce a rezolvat chestiunile de „birocrație". Locul fiecărui inginer. al fiecărui specialist este în producție, alături de muncitori". Toți știau de altfel că acest loc și-1 alesese și el, din prima zi de uzină, și il „păstra" în continuare și ca director.— Practic, fiecare instalație din întreprindere este realizată aici, in unitate — ne spunea tovarășul Vasile Necula, secretarul comitetului de partid. Cind a pornit la drum întreprinderea, a fost dotată, la vremea respectivă, în totalitate, cu mașini și instalații din import, „Acumulatorul" fiind atunci singura intreprindere profilată pe fabricația de acumulatori electrici din țară. Cu timpul, instalațiile respective s-ar fi uzat, fie fizic, fie moral. N-a fost așteptat momentul acela. Un nucleu de tineri specialiști, intre care actualul director al întreprinderii, a abordat cu hotărire problema reutilării, a autoutt-

lării din mers a întreprinderii. Din pasiune, dar și ca o necesitate stringentă. Cererea tot mai mare de astfel de produse, in pas cu dezvoltarea, in țara noastră, a industriei constructoare de mașini, a impus de la an la an creșteri substanțiale de plan, pe aceleași capacități. Trebuiau deci găsite soluții ca, in aceleași condiții, cu aceiași oameni, să produ

mele tehnice din secțiile de producție.— Vedeți aceste benzi de presinterizare ? Am lucrat ani de zile in acest atelier, la separatori, ca muncitoare, ne spune controloarea de calitate Pirșoiu Floarea. Nici cind lucram la bandă, nici acum, cind verific calitatea separatorilor, nu văd vreo deosebire intre mașinile din import pe care le-am apucat, ca munci
Oameni 

dăruiți uzinei
cem mereu mai mult. Singura cale de creștere a productivității era de a ridica performanțele mașinilor și instalațiilor din dotare, de a ne realiza altele noi, de a valorifica cu maximă eficiență nu numai posibilitățile tehnice, ci mai ales... materia cenușie existentă.în 1968, inginerul Nicolae Stancu absolvea politehnica (profil electrotehnic). Repartizat la „Acumulatorul", tinărul inginer a învățat repede totul despre mașinile și instalațiile din întreprindere, începind chiar să le găsească cusururi, să propună îmbunătățiri. încet-incet, i-a atras și pe alții, formînd un nucleu de tineri — ingineri, tehnicieni, maiștri — care iși propunea să rezolve, una cite una. proble

toare. și pe care' am lucrat ani de zile și cele realizate de specialiștii noștri și pe care le puteți vedea acum in secție. A, da, există una : cele din import aveau imprimată pe ele marca , producătorului și formula „Made in...“. Pe ale noastre nu „semnează" nimeni. Dar noi știm ce semnături poartă. îi știm pe cei ce le-au gîndit și le-au materializat, la unele avem și noi partea noastră de contribuție, fiindcă muncitorii au fost consultați tot timpul cind a fost vorba de realizarea unei noi mașini, ca și de introducerea în fabricație a unui produs nou...— Multe modificări au fost impuse și de înnoirea, intr-un ritm alert, a producției, precum și de necesitatea de a folosi mai

chibzuit materiile prime. Totodată, socotim noi, am reușit să exploatăm intens și cealaltă resursă inepuizabilă a colectivului, despre care am mai vorbit : „materia cenușie" — ne mai spunea directorul.— Cum ați acționat pentru mobilizarea forțelor în acest sens ?— Nu a fost problema de a mobiliza pe cineva — precizează secretarul comitetului de partid. Prin- tr-un fericit concurs de împrejurări, întreprinderea a angajat de-a lungul anilor tineri specialiști foarte dornici să demonstreze ce pot. Avem o mulțime de inventatori cu și fără brevet, printre ei, avem o mulțime de inovatori, unii sint înclinați spre activitatea de cercetare... Avem doctori in științe al căror birou este tot... uzina, a căror masă de studiu e producția de zi cu zi...Am notat astfel că toate utilajele din producția de bază a fabricii, excluzind secția mecano-energetică, sint executate prin auto- utilare.— Ce v-a determinat să acționați in acest fel și nu altfel ?— Pentru că' sint utilaje specifice, pentru că n-am vrut să depindem total de producători consacrați din afară sau de întreprinderi care, considerind utilajele noastre unicat sau serie extrem de redusă, ne-ar pretinde foarte multi bani. Așa că ne-am dez-
Anica FLORESCU
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2 SCÎNTEIA — duminică 11 decembrie 1988

ideile si orientările din Expunerea awrtaW Nicolae Ceausescu,
hotăririie marelui forum al democrației socialiste - exemplar înfăptuite!

r .

însemnătatea formării si perfecționării continue a pregătirii profesionale a forței de muncă se întemeiază în concepția secretarului general al partidului nostru pe rolul -hotărî- tor pe care il au oamenii muncii in înfăptuirea tuturor programelor de . dezvoltare si modernizare a economiei naționale. Așa cum subliniază tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, in magistrala Expunere la plenara de la sfirșitul lunii noiembrie, „trebuie să acționăm cu toată hotărirea pentru înfăptuirea programelor de perfecționare a invățămintului, de ridicare a nivelului tehnic și profesional al cadrelor, al oamenilor muncii din toate domeniile. Nu trebuie să uităm nici un moment că realizarea tuturor obiectivelor este posibilă numai cu oameni cu o înaltă pregătire profesională și tehnică, capabili să soluționeze cele mai complexe probleme. și să asigure înaintarea fermă a patriei noastre spre cele mai inalte culmi de progres și civilizație".Plenara Consiliului . Național al Științei și Invățămintului din noiembrie 1987 a examinat rezultatele obținute in perfecționarea pregătirii forței de muncă, prevederile pentru anul 1988 șl măsurile ce se impun pentru înfăptuirea, în cele mai bune condiții, a sarcinilor în acest important domeniu de activitate. în cuvînta- rea rostită cu a- cest prilej, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. arăta că ritmul înalt al înnoirii produselor și tehnologiilor, creșterea complexității tehnice a mijloacelor de producție, dezvoltarea intensivă a economiei, o nouă calitate, o înaltă productivitate, ridicarea eficienței întregii activități economice solicită forță de muncă cu un grad ridicat de cultură tehnico-științifică. cu o temeinică pregătire de specialitate și cu o înaltă răspundere.înoepind din acest cincinal, pe baza sarcinilor reieșite din Directivele Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român și din Programul de asigurare a forței de muncă, dezvoltare a învățămîntului și perfecționare continuă a pregătirii cadrelor s-a prevăzut cuprinderea în sistemul de perfecționare a peste 3 milioane persoane anual, sarcină care în anii 1986 și 1987 a fost depășită substanțial, realizările situîn- du-se la peste 3,6 milioane si, respectiv, 3,5 milioane oameni ai muncii. Pentru aoest an s-a prevăzut cuprinderea. conform planului, a 3 080 000 oameni ai muncii, astfel incit sînt create condițiile necesare ca In prima jumătate a cincinalului fiecare om al muncii să participe la o formă organizată de perfecționare, în această etapă s-a urmărit dobin- direa. în funcție de nevoile producției. a cunoștințelor și deprinderilor necesare asimilării in fabricație a u- nor mașini, utilaje, instalații și â- parate cu parametri de nivel mondial. aplicarea unor tehnologii noi. de mare productivitate, care să asigure realizarea de produse calitativ superioare, competitive și economisirea de materii prime, materiale, combustibili și energie. S-a prevăzut, de asemenea, ca și în cea de-a doua etapă, iulie 1988 — decembrie 1990. ritmul de cuprindere să se mențină la nivelul realizărilor din ultimii doi ani. iar in ceea ce privește obiecti- 1 vele și conținutul să se pună un ac- oent deosebit pe însușirea de noi cunoștințe și deprinderi, in concordantă cu acoentuarea prooeselor de dezvoltare și modernizare a producției, pe reciclarea profesională a cadrelor tehnice pentru a fi capabile să oeroeteze si să introducă tehnologii de vîrf și să asimileze produse de înalt nivel tehnic și calitativ. Totodată. așa cum a indicat recent
Recenta plenară, eveniment de o covîrșitoare importanță în viața partidului, a întregului popor, amplu forunrt al democrației noastre muncitorești-revoluționare, nu numai că a confirmat pe deplin necesitatea aplicării tezei construirii socialismului cu poporul, pentru popor, în procesul revoluționar de edificare socialistă a țării, dar i-a conferit noi valențe. în magistrala Expunere prezentată în deschiderea lucrărilor acestui mare forum democratic — document adoptat ca program de muncă și acțiune revoluționară al comuniștilor, al întregului popor, al organelor și organizațiilor de masă și obștești, al organismelor democrației muncitorești-revoluționare — tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, arăta : „Am considerat și considerăm că dezvoltarea largă a formelor democratice de conducere, participarea tuturor claselor și categoriilor sociale, a întregului popor la conducerea tuturor ramurilor de activitate, la elaborarea politicii interne și externe constituie factorul fundamental al noii orinduiri sociale".Este semnificativ faptul că. indată după încheierea ședinței comune, a avut loc, sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, plenara Consiliului Național al F.D.U.S., re- prezentînd prin organizațiile ce-1 alcătuiesc toate clasele și categoriile sociale ale țării, vital interesate să participe la întreaga activitate de conducere a treburilor țării, la înfăptuirea luminoaselor obiective de dezvoltare socialistă a patriei, elaborate sub conducerea partidului.Lucrările plenarei au reliefat cu pregnanță puternicul atașament al tuturor membrilor organizațiilor ce alcătuiesc acest atotcuprinzător organism politic al țării la orientările și tezele cuprinse in magistrala Expunere a secretarului general al partidului, pe care și-au insușit-o ca program propriu de muncă și acțiune revoluționară.întreaga activitate a organizațiilor și organismelor F.D.U.S. se regăsește in ansamblul mărețelor înfăptuiri obținute de poporul român In construcția socialistă. O atestă entuziasta implicare a lor în luminoasele împliniri obținute în anii ce au 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. se va pune accentul pe însușirea temeinică. de către toți specialiștii și cadrele de conducere, a tehnicilor și metodelor de organizare a producției și a muncii, a cunoștințelor eco- nomico-financiare neoesare aplicării eficiente a autoconducerii. a principiilor mecanismului economic.Totodată, obiectivele și conținutul programelor de perfecționare trebuie orientate spre problemele ce decurg din Planul național unic de dezvoltare economico-socială a țării, din indicațiile și orientările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și din programul de modernizare și organizare a producției, din celelalte programe specifice fiecărei ramuri și domeniu de activitate. Pentru început, majoritatea programelor de perfecționare au avut ca principal obiectiv reciclarea periodică a cunoștințelor profesionale. Treptat, pe baza experienței acumulate în ultimii ani, in stabilirea obiectivelor și conținutului activității de perfecționare, pornindu-se în mod legic de la determinarea nevoilor reale de perfecționare a personalului, un număr tot mai mare de întreprinderi au trecut de la programe de reciclare cu obiective, uneori generale, la 
PERFECTIONAREA CONTINUĂ 
A PREGĂTIRII PROFESIONALE 

- cerință stringentă pentru dezvoltarea intensivă a economiei
programe cu obiective precise, bine delimitate, care răspund unor nevoi concrete, imediate, ale producției, cum ar fi ridicarea calificării muncitorilor care nu iși îndeplinesc normele, integrarea în muncă a tinerilor absolvenți ai învățămîntului, adaptarea personalului la schimbările tehnice, tehnologice și organizatorice ale producției,, specializarea unor cadre pentru noile obiective, recalificarea sau policalificarea unor muncitori, pregătirea in vederea promovării în categorii și funcții și altele. Acest mod de abordare a perfecționării profesionale a asigurat o mai strînsă legătură a programelor cu nevoile producției și o mai bună finalizare a aoestei activități. Ca urmare, în viitor se va urmări organizarea. cu precădere, a următoarelor tipuri de programe. Este vorba, în. primul rînd, de programele, de reciclare, organizate de regulă în unitate, fără scoatere de la locul de muncă, și care au ca scop. înnoirea cunoștințelor profesionale. însușirea și a- plicarea în practică a noilor realizări ale științei și tehnologiei. Așa cum se cunoaște, în acest cincinal majoritatea personalului va fi re- cialat o dată la doi ani și jumătate. iar unele categorii de oameni ai muncii se reciclează anual.Urmează apoi cursurile si stagiile de specializare a personalului pentru noile Capacități oe vor intra in producție în actualul cincinal. A- cestea se pot desfășura în alte unități cu dotare similară, urmărindu-se cunoașterea exploatării. întreținerii si reglării corecte a instalațiilor, mașinilor, utilajelor, aparatelor de măsură și control, funcționarea lor la parametrii tehnici prevăzuți în documentație. respeotarea normelor de funcționare în siguranță, de- prevenire a avariilor, a incendiilor si de tehnica securității muncii.Al treilea tip de programe poate fi cel al cursurilor de adaptare a muncitorilor care urmează să lucreze cu mașini, utilaje și instalații cu grad ridicat de mecanizare și automatizare, cu mașirti-unelte specializate. Aceste cursuri se vor desfășura la locul de muncă sau în unitățile furnizoare ale aoestor echipamente.
trecut din actualul plan cindinal : creșterea considerabilă a valorii pro- ducției-marfă industriale, realizarea unui important volum de investiții, darea in folosință sau continuarea lucrărilor la obiective grandioase cum sint Canalul Poarta Albă — Midia — Năvodari, Canalul București — Dunăre, noua albie a rîului Dîmbovița, Metroul bucureștean, realizarea unui vast program de construcții de locuințe, creșterea nivelului de trai*material  și spiritual al întregului popor. Activitatea organizațiilor și organismelor F.D.U.S. se 
Creșterea rolului și atribuțiilor organismelor 

democratice in realizarea planurilor 
și programelor de dezvoltare economico-socială
regăsește, deopotrivă, in procesul de înfăptuire a obiectivelor noii revoluții agrare, în desfășurarea marelui program de îmbunătățiri funciare.Planul dezvoltării economico-so- ciale a României în anul 1989, orientările pentru cel de-al 9-lea plan cincinal și pentru deceniul 1991—2000, iar in unele domenii pînă in anul 2010, purtînd amprenta geniului vizionar al tovarășului Nicolae Ceaușescu, in deplin consens cu cerințele și posibilitățile de progres ale societății noastre, impun o și mai largă mobilizare a efortului creator al întregului popor, o concentrare a acestuia in principalele direcții ale dezvoltării economico- sociale : creșterea intensivă a tuturor ramurilor economice, afirmarea puternică a noii revoluții tehnico- ștîințifice și a noii revoluții agrare, sporirea neîntreruptă a avuției naționale și, pe această bază, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.în această nouă etapă a dezvoltării societății românești, strălucit configurată in Expunerea secretarului ge

Cursuri de ridicare a calificării se vor organiza pentru muncitorii care nu iși îndeplinesc normele de muncă sau realizează lucrări de slabă calitate, precum și pentru cei din primele categorii de încadrare (1—2), îndeosebi dintre cei calificați prin cursuri de scurtă durată sau prin practică la locul de muncă și care trebuie să execute lucrări de categorii superioare categoriilor lor de încadrare. La aceste cursuri vor trebui să fie cuprinși, cu prioritate, și muncitorii care, deși nu au un act de calificare, execută de ani de zile operații si lucrări calificate.De o atenție deosebită se vor bucura programele de integrare in prooesul de producție a tinerilor absolvenți ai diferitelor forme de în- vățămint, în primul an de activitate, in vederea însușirii temeinice a tehnologiilor de fabricație, a caracteristicilor tehnice și a mînuirii corecte a mijloaoelor de muncă — mașini, utilaje, instalații, aparate de măsură și control, scule, dispozitive etc.în fine, un alt tip de programe este oel al cursurilor de recalificare sau policalificare, prin care se urmăresc însușirea unei noi mese

rii. corespunzător cerințelor tehnicii moderne si structurii economiei, precum și utilizării depline a timpului de lucru, acoperirii necesarului de forță de muncă la meseriile de bază, deficitare, deservirii mai multor utilaje, permanentizarea muncitorilor din activități cu caracter discontinuu, asigurării unei mai mari stabilități a tuturor muncitorilor.Diferitele modalități de ridicare a calificării profesionale, de specializare. de recalificare și policalificare sînt foarte utile dacă se organizează de îndată ce apare o asemenea necesitate, oeea ce permite rezolvarea operativă a problemelor producției. Trebuie însă subliniat că, în prezent, acest gen de programe organizate ad-hoc sub presiunea cerințelor nu mai sînt suficiente. în condițiile progresului rapid al științei și tehnologiei, pentru a putea tine pasul cu tot oe este nou în domeniul său de activitate, fiecare om al muncii trebuie să se perfecționeze permanent. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. „ceea ce s-a învățat acum doi ani de multe ori nu mai corespunde cerințelor puse de mînuirea mașinilor noi pe care le avem in dotare". Aceasta impune ca și în ceea ce privește formele de perfecționare să se treacă de la formele periodice (de reciclare) sau ocazionale (de genul celor menționate anterior) Ia forme permanente de perfecționare. în această privință, pentru muncitori, pe baza indicației tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. ai P.C.R. din 26 februarie 1987. de a prevedea săptămînal cîteva ore de perfecționare a cunoștințelor legate de activitatea lor concretă, inclusiv discutarea a ceea ce au produs și cum au produs, s-a adoptat soluția organizării de cursuri sau programe de instruire la locul de muncă. de cite 2—3 ore săptămînal. A- oestea vor fi organizate pe formații de lucru — echipă, brigadă, secție, atelier — și vor consta din expuneri. dezbateri și demonstrații practice, avînd ca scop însușirea temeinică a tehnologiei de lucru, a modulul cum trebuie acționat pentru ca mașinile și utilajele să func
neral al partidului, se impune cu necesitate o creștere și mai puternică a rolului și atribuțiilor organismelor Frontului Democrației și Unității Socialiste, a participării mai intense a maselor la întregul proces de edificare socialistă a patriei, la întreaga viață politică și economico- socială a țării, ca o parte inseparabilă a procesului de perfecționare a întregii activități de conducere a societății. „Perfecționarea conducerii tuturor sectoarelor de activitate — sublinia secretarul general al partidului — impune ca o necesitate vitală 

buna funcționare a tuturor organismelor democrației muncitorești-revo- luționare". Iar in cuvintarea rostită la plenara Consiliului Național al F.D.U.S., tovarășul Nicolae Ceaușescu adresa înaltul îndemn ca organismele Frontului Democrației și Unității Socialiste „să devină mult mai active, să desfășoare o activitate mat intensă pentru a asigura participarea maselor largi populare, a întregului nostru popor la viața economico-socială a țării".în spiritul acestor inalte comandamente, este necesar ca organismele și organizațiile F.D.U.S. să-și intensifice munca de mobilizare a tuturor membrilor lor, stimulînd și generalized inițiativele muncitorești pentru înfăptuirea sarcinilor de plan pe anul acesta și pe întregul cincinal, pentru folosirea la întreaga capacitate a utilajelor și instalațiilor, pentru întărirea ordinii și disciplinei, utilizarea la maximum a timpului de lucru, pentru dezvoltarea spiritului gospodăresc și a răspunderii în gestionarea părții de avuție națională încredințată colectivelor de muncă, 

ționeze la parametrii proiectați, pentru încadrarea în consumurile materiale si energetice normate, realizarea unor produse de înalt nivel calitativ etc.Pentru celelalte categorii de personal și îndeosebi pentru specialiștii cu studii superioare, cu funcții de conducere, perfecționarea continuă se va realiza, în principal, prin programe personale de perfecționare. cu verificarea periodică a cunoștințelor, sau cursuri intensive (â- nuale). bazate pe studiu individual permanent și activități colective periodice, prin dezbateri, aplicații practice, schimburi de experiență, expuneri de sinteză, testări și susțineri de proiecte și lucrări de absolvire. Unele cadre, de toate gradele, se vor perfecționa, in continuare, prin stagii de practică și de specializare, prin cursuri postuniversitare și doctorat, precum si prin cursuri organizate în cadrul centrelor de perfecționare și al institutelor de cercetare, inginerie tehnologică și de proiectare.Pe lingă rezultatele bune obținute in activitatea de perfecționare a personalului, in unele unități preocuparea pentru perfecționarea pregătirii personalului muncitor nu a ținut pasul cu nivelul de înzestrare tehnică a acestora, ceea ce face necesar ca ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare județene și al municipiului București, consiliile oamenilor muncii din centrale și întreprinderi, precum și Consiliul ■ Național al Femeilor, comitetele și comisiile de femei să ia măsuri ferme pentru înlăturarea neajunsurilor manifestate, pentru îmbunătățirea organizării, conținutului si eficienței activității de perfecționare a cadrelor, precum și pentru întărirea răspunderilor ce revin tuturor factorilor cu atribuții în acest domeniu.Eficienta încă scăzută a unor acțiuni de perfecționare se datorează faptului că obiectivele și conținutul unor programe din unitățile respective mai au incă un caracter prea general, teoretic, nefiind strins legat de oerintele producției. De asemenea. consiliile oamenilor muncii din unele centrale și unități nu se ocupă cu simț de răspundere de conducerea si organizarea procesului de perfecționare, de fundamentarea temeinică a necesității programelor, stabilirea obiectivelor, conținutului și buna pregătire a acestor programe, selecționarea ca lectori și instructori a celor mâi buni specialiști ; nu urmăresc in mod sistematic ai nu analizează. lunar, activitatea de perfecționare, o dată cu ceilalți indicatori. Comisiile de pregătire și perfecționare, încadrare și promovare în muncă a personalului desfășoară o activitate sporadică, rezolvarea problemelor perfecționării ră- minind, de fapt. în seama compartimentelor de personal-învățămint care, de cele mai multe ori. nu fac fată unor sarcini de asemenea amploare și complexitate. Sint suficiente cazurile în oare cadrele de conducere nu au înțeles rolul hotă- rîtor pe care îl au în etapa actuală formarea și perfecționarea continuă a pregătirii cadrelor pentru ridicarea calității producției, a eficienței economice.Trebuie să avem permanent în vedere, așa cum subliniază secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că numai un popor cu un înalt nivel de pregătire in țoate domeniile, cu o inaltă cultură științifică va putea participa activ pe plan mondial la schimburile de valori materiale și spirituale și va putea fi cu adevărat liber și independent.
ProJ. dr. Viorica NECUEAU

pentru aplicarea neabătută a principiilor autoconducerii muncitorești. Coordonindu-și activitatea cu organele de conducere colectivă din unitățile productive, organismele F.D.U.S. pot și trebuie să aducă o contribuție considerabilă la realizarea, în cadrul întrecerii socialiste, a obiectivelor privind ridicarea continuă a calității și nivelului tehnic al produselor, ca indicator prioritar in activitatea întreprinderii, a fiecărui om al muncii. în mod deosebit, trebuie acționat pentru realizarea la termen și la un înalt nivel calitativ 

a tuturor produselor destinate exportului, făcind dini aceasta un titlu de mindrie al fiecărui om al muncii, o probă a înaltelor responsabilități politice, patriotice, cetățenești.Așa cum a cerut in mod expres secretarul general al partidului în cuvintarea rostită la plenara Consiliului Național, este necesar ca toate organizațiile de masă, obștești și profesionale incadrate in F.D.U.S. să-și intensifice cu prioritate eforturile pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a Programului de auto- conducere și autoaprovizionare, pentru satisfacerea corespunzătoare a cerințelor privind buna aprovizionare ă oamenilor muncii. Procesul de formare și perfecționare a omului nou — componentă inalienabilă a noii societăți — necesită, de asemenea, mai multă atenție din partea organizațiilor democrației muncitorești-revoluționare, care trebuie să imprime noi dimensiuni Festivalului național „Cîntarea României", uriașă scenă de continuă afirmare a geniului creator al. poporului nostru in toate domeniile. în același scop, este

Inițiative și preocupări privind 
sporirea producției de export

în istorica Expunere la recenta plenară — adoptată ca program de muncă și acțiune revoluționară a întregului partid și popor — tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Trebuie să facem totul pentru a realiza, in întregime, producția dc export și exportul pe acest an și pe următorii doi ani ai cincinalului, astfel incit să încheiem ccl de-al 8-lea cincinal cu un nivel mai inalt al schimburilor economice internaționale".— Acest îndemn este adresat, fără îndoială, și organizației de partid din întreprinderea dv. Cum răspundeți acestui îndemn ?— într-un mod cît se poate de concret — ne spune tovarășul Ion Pătrășcoiu, secretarul comitetului de partid și președinte al consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de echipament hidraulic din Rimnicu Vilcea. Călăuziți permanent de orientările și cerințele formulate de secretarul general al partidului cu privire la prioritatea pe care trebuie s-o dețină exportul în activitatea de producție, oamenii muncii din unitatea noastră, în frunte cu comuniștii, au reușit să-și onoreze, sarcinile anuale la export cu 40 de zile mai devreme. Estimăm pe această bază că pînă la sfirșitul lunii decembrie vor mai fi satisfăcute suplimentar alte cereri și comenzi la export in valoare de cel puțin 35 milioane lei.Acest răspuns ne-a determinat să întreprindem o investigație mai largă privind modul în care comitetul de partid din această unitate a acționat și acționează pentru realizarea exportului. „Tezele din aprilie au însemnat o adevărată cotitură in activitatea noastră — afirmă și argumentează secretarul comitetului de partid. Pe de o parte, prin înțelegerea în toată profunzimea a importanței exportului în strategia dezvoltării țării. Pe de altă parte, prin abordarea mai eficientă, și prin mijloacele muncii de partid, a acestei activități economice."Aflăm că în două direcții s-au concentrat în mod deosebit eforturile. în primul rind, s-a regîndit modul de implicare a organizațiilor de partid, a muncii politico-organi- zatorice in domeniul activității destinate îndeplinirii sarcinilor pentru export. Dacă multă vreme problemele legate de producția de export erau abordate „global", in sensul că figurau in categoria celor care trebuie mereu „reamintite ca importante", Tezele din aprilie au determinat înțelegerea clară a faptului că obiectivele muncii de partid în domeniul exportului trebuie să aibă un conținut propriu, adecvat cerințelor specifice ale acestei activități. în plenara comitetului de partid din luna mai s-a realizat cu adevărat o dezbatere politică a problemelor. exportului, in spiritul Tezelor din aprilie. Comuniștilor, activului de partid le-au fost adresate două întrebări deosebit de importante : 1) Ce informații avem noi despre progresul tehnic în domeniul fabricării de echipamente hidraulice ? 2) Ce credeți că putem face noi, organizația de partid, pentru a determina o atitudine nouă, a comuniștilor, a oamenilor muncii, față de producția de export ?Veți spune că în fond cele două Întrebări nu reprezintă nici o noutate. Este adevărat. într-un fel sau altul, asemenea preocupări au mai existat. Numai că de data aceasta ele aveau și motivație profesională și motivație politică. Nu analizăm in detaliu măsurile pe care le-au generat ele. Simpla enumerare a unora dintre ele este edificatoare : reorganizarea atelierelor și fluxurilor producției pentru export pe prin- 
necesară o -continuă îmbunătățire a invățămintului politic in cadrul organizației proprii — Organizația Democrației și Unității Socialiste — în cadrul căruia aproape patru milioane de oameni, neîncadrați în învăță- mîntul de partid sau U.T.C., își însușesc tezaurul de gîndire și acțiune al partidului, tezele și orientările secretarului general al P.C.R. privind prezentul și viitorul patriei.Perfecționarea activității organismelor F.D.U.S. trebuie să se răs- fringă pozitiv asupra actului de conducere exercitat de organele locale ale puterii de stat prin deputății propuși de cel mai reprezentativ organism politic al țării. Aceasta presupune o mai competentă și atentă îndrumare a deputaților, un control periodic așjipra modului în care ei își indeplinesc mandatul încredințat de alegători în exercitarea actului de conducere și control de către mase este necesară, de asemenea, o mai operativă îndrumare a activității echipelor de control al oamenilor muncii, în scopul respectării stricte a legilor și regulilor de conviețuire, al combaterii oricăror fenomene antisociale, de căpătuială șl parazitism. Folosind experiența acumulată pină acum, consiliile F.D.U.S. trebuie să promoveze mai larg exprimarea opiniilor cetățenești în cadrul „Tribunei democrației", in rezolvarea problemelor curente și de perspectivă a dezvoltării localităților.Desigur, orizontul activității organismelor F.D.U.S., cel mai larg organism politic al țării, este tot atît de vast, pe cit de nesfîrșite sînt aspectele vieții societății noastre, în plin dtnamism creator. Dar, așa cum demonstrează experiența, oricît de numeroase și variate ar fi problemele ridicate de viață, ele pot fi și sint rezolvate in interesul societății, al fiecărui cetățean, atunci cînd la conducere participă activ și nemijlocit poporul. Orientările și tezele de inestimabilă valoare teoretică și practică din magistrala Expunere a secretarului general al partidului se constituie intr-un insuflețitor îndemn. pe cit de inalt uman, pe atît de riguros științific : în societatea noastră, socialismul se construiește cu poporul și pentru popor !

Laurentiu DUT& 

cipiul cei mai buni comuniști, cei mal buni specialiști — în frontul competitivității produselor ; constituirea unei „bănci de idei tehnice" a întreprinderii, care asigură atît o bună informare tehnică și economică, cit și stimularea gîndirii creatoare a oamenilor muncii, a specialiștilor în abordarea' problemelor progresului tehnic. în al doilea rînd, folosirea mai eficientă a metodelor muncii politico-organizatorice pentru creșterea răspunderii comuniștilor față de producția de export. Rapoartele de activitate personală ale comuniștilor din sectoarele cheie ale exportului (cadre de conducere, proiectare și inginerie tehnologică, controlul tehnic de calitate etc.) s-au transformat din „dări de sea-
Argumentele 

unei experiențe 
care arată că munca 
politico-organizatorică 

are resurse inepuizabile 
și în acest domeniu

mă" generale în adevărate examene de conștiință politică și profesională.Ar fi multe de spus după respectiva dezbatere a Tezelor din aprilie. în locul oricăror argumente de ordin general, vom apela la supremul criteriu de apreciere a acestora — faptele. Or, ce arată ele?întreprinderea de echipamente hidraulice Rîmnicu Vîlcea și-a îndeplinit și depășit cu regularitate sarcinile la export nu in condițiile unei conjuncturi favorabile pe o piață sau alta, ci în condițiile unui efort de masă pentru realizarea unor produse competitive. Iar ca această cerință să devină realitate, comitetul de partid, prin organizațiile de bază, a declanșat o veritabilă ofensivă pe frontul noului. Prin exemplul și inițiativa celor mai buni comuniști au fost organizate mai multe colective de specialiști, în care au fost cuprinse cadre tehnico-economice din toate compartimentele productive și funcționale, care au ca sarcină permanentă nu numai traducerea în viață a celor 39 măsuri prevăzute pentru acest an în programul de modernizare a producției, ci și rezolvarea tuturor problemelor, anticipate ori nu, legate de finalizarea lor. Colective care nu-și propun să-i controleze pe alții, ci să găsească și să finalizeze idei și soluții practice legate de o problemă sau alta. Efectul acestor acțiuni conjugate cu cele inițiate de consiliul oamenilor muncii, de comisia de modernizare a determinat, după cum subliniam la început, nu numai îndeplinirea exemplară și în devans a planului la export, ci și obținerea
Cercetarea

(Urmare din pag. I)relativ scurt România să-și asigure dezvoltarea multilaterală a economiei și, in primul rind, a ramurilor industriale de vîrf, urmind ca pe a- ceastă cale să-și reducă treptat dependența de importul de utilaje și tehnologii. Creșterea gradului de valorificare a resurselor are valențe suplimentare pentru țara noastră în- trucit, de regulă, zăcămintele minerale ce le deținem au un conținut mai scăzut de substanțe utile decit media mondială. Din această cauză, cu cit este mai ridicată producția obținută dintr-o unitate energetică sau de materii prime, cu atît mai mult se creează posibilitatea compensării cheltuielilor suplimentare determinate de obținerea lor.în prezent, sporirea aportului cercetării științifice la accelerarea progresului multilateral al țării își găsește materializarea in progra- # mele de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic elaborate sub conducerea directă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. președintele Consiliului Național al Științei și în- vățămintului. Transpuse in practică, aceste programe asigură promovarea consecventă a progresului tehnic și ridicarea nivelului calitativ al produselor industriale, factori esențiali pentru reducerea cheltuielilor materiale și de sporire a eficientei utilizării resurselor primare și de energie. Astfel, abordarea globală a problemei energiei intr-o concepție sistemică, așa cum se realizează a- ceasta in cadrul „Programului-direc- tivă de cercetare și dezvoltare în domeniul energiei in perioada 1981—1990 și orientările principale pină in anul 2000", conduce la concluzia că asigurarea echilibrului dintre producția și consumul de resurse energetice poate fi. obținută numai în condițiile in care creșterea consumului total de energie — evident, în limite raționale — este susținută prin identificarea unor noi surse de energie convențională și prin aplicarea unor măsuri eficiente de reducere a consumurilor specifice ' și de recuperare maximă a resurselor refolosibile.Cercetarea științifică este angajată plenar intr-o serie de domenii importante, cum sînt : asigurarea automatizării și optimizării proceselor industriale pe criterii energetice, conducerea prin calculator a sistemului energetic național, reducerea riscului de avarii și a pierderilor de energie pe întregul ciclu de la producător la utilizatorul final, precum și găsirea unor soluții eficiente pentru valorificarea energiei solare, a vîntului și geotermale. In cadrul amplului program de modernizare, cercetarea științifică și-a sporit contribuția în acțiunea de reducere a consumurilor energetice și prin utilizarea cu inaltă eficiență a energiei. Obiectivele cercetărilor 

unui spor anual de producție-marfă în valoare de peste 70 milioane lei. în aceeași sferă de preocupări se regăsesc și cele 26 obiective finalizate — față de 15, cite fuseseră prevăzute inițial în planul tehnic pe acest an — care au permis întreprinderii să iasă pe piața internă și la export, în mod oportun, cu o seamă de echipamente inedite, precum cilindrii hidraulici de serie grea, pompele de inaltă presiune, utilajele de debavurat manșete metalice ș.a. Pentru că — și subliniem acest lucru — climatul de creativitate și de răspundere pentru export, creat la toate eșaloanele activității productive, a determinat „banca de idei noi" a întreprinderii să se manifeste tot mai eficient.Mult discutata problemă a reducerii greutății produselor a trecut din stadiul de deziderat în cel de materializare practică. Pe baza unul riguros proces de reproiectare și de perfecționare a tehnologiilor, greutatea fiecărui produs a fost redusă cu aproape 25 la sută și va ajunge la o reducere de 30 la sută pînă in 1990. Dar „banca de idei" nu și-a epuizat resursele. Inginerul comunist Ștefan Țambaliuc, de exemplu, a propus ca evidența greutății produselor care au atins cel mai redus nivel pe plan mondial să reprezinte permanent un punct de plecare pentru activitatea comuniștilor din proiectare și execuție. „Dacă vrem să fim competitivi — afirma el — trebuie să ne aliniem nivelului mondial prin parametri de control riguros verificabili".Ce concluzii relevă experiența organizației de partid de la întreprinderea de echipament hidraulic Rîmnicu Vîlcea ?Secretarul comitetului de partid nu ezită în a le exprima cu toată claritatea. în prim-plan, afirmă el, trebuie situată necesitatea găsiri» „unghiului propriu", prin care organizațiile de partid pot și sînt chemate să abordeze problemele exportului. Un unghi activ și concret, menit să dezvolte, în egală măsură, atit competenta profesională, cît și răspunderea comunistă față de evoluția și calitatea producției pentru export. Ceea ce, după cum am văzut, la întreprinderea de care ne ocupăm se face în mod permanent și creator. Organizația de partid reprezintă în același timp forța politică ce poate și trebuie să creeze în rîndul faptorilor... de. conducere, al tuturor comuniștilor o stare de spirit activă, revoluționară, în abordarea problemelor de export. O stare de spirit menită să se opună rutinei, justificărilor de genul „noi nu putem rezolva cutare sau cutare problemă", dar și in măsură să determine capacitatea de a găsi soluții în viitor problemelor dificile. Ceea ce — o spunem cu toată convingerea — la întreprinderea vîlceană s-a realizat.
Ion STANC1U 
Constantin PRIESCU

• e • i • <»•științificaefectuate pînă în prezent au vizat modernizarea tehnologiilor de producție, în scopul reducerii consumurilor energetice și a materiilor prime energointensive. creșterii continue a randamentelor la instalațiile energetice, recuperării integrale a energiilor disponibilizate din procesele tehnologice, generalizării resurselor energetice refolosibile.In condițiile amplului program de modernizare a industriei, a dezvoltării bazei proprii de materii prime, combustibili și energie, cercetarea are datoria de a contribui la lărgirea bazei proprii de resurse și energie, precum și la valorificarea lor superioară, la reducerea consumurilor, la utilizarea intensivă a fondurilor fixe, creșterea productivității muncii sociale și sporirea mai accentuată a eficienței economice și rentabilității producției, atit la nivelul unităților industriale, cît și la nivel național.Prin transpunerea în practică a cercetărilor cuprinse in programele prioritare aprobate se vor realiza noi oțeluri inalt aliate, unele aliaje speciale necesare ramurilor de virf din domeniul construcțiilor de mașini, se vor obține tehnologii moderne în vederea valorificării superioare a bazei energetice și de materii prime, în special in domeniul prelucrării țițeiului și al petrochimiei și se vor realiza noi utilaje de mare performanță, cu randamente sporite șî consumuri reduse de carburanți și energie.înfăptuirea, în cursul acestui cincinal, a amplelor prevederi cuprinse în programul energetic presupune realizarea unor noi tipuri de echipamente miniere, de săpare a sondelor și de exploatare a țițeiului la mare adincime și în platforme continentale, creșterea disponibilității grupurilor energetice de 330 MW.îp acest cadru, al modernizării sistemului energetic național, cercetarea științifică are, totodată, ca o- biectiv prioritar elaborarea unor soluții cu eficiență' ridicată pentru menținerea calității mediului înconjurător sub toate aspectele, reținerea poluanților emiși în atmosferă, in apele curgătoare, limitarea ocupării terenurilor, precum și valorificarea economic-utilă a sulfului, zgurii și cenușilor rezultate din procesele de ardere din termocentrale. /Sporirea rolului cercetării științifice în amplul proces de modernizare a industriei și asigurarea unei contribuții tot mai importante a acesteia la realizarea programului energetic constituie o datorie de mare răspundere a Specialiștilor, a cercetătorilor, a tuturor oamenilor muncii din acest domeniu, reprezen- tind o condiție esențială pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor stabilite de Congresul al XIII-lea, pentru dezvoltarea societății românești în deplin consens cu cerințele creșterii economice intensive, cu comandamentele progresului contemporan.
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In învătămîntul 
AGROZOOTEHNIC DE MASĂ 
Expnia si leMegiie avansate - îennic insusite!

Printre cooperatorii care

cunosc bine valoarea

Pe șantierul Centralei Finalizarea lucrărilor depinde acum 
termoelectrice dm slatina promptitudinea furnizorilor

Cooperatorii din Berceni, sectorul agricol Ilfov, învăță temeinic la cursurile învățămintului agrozootehnic. La cea de-a treia lecție au fost prezenți 155 cursanți din cei 166 înscriși, la care se adaugă tractoriștii din secția de mecanizare. „Vrem să ținem pasul cu exigențele impuse de noua revoluție a- grară, cu cerințele pe care le impune o agricultură intensivă și de mare eficiență — ne spune președintele cooperativei, tovarășul Vâsile Vasile. Ne-am specializat în producerea de semințe de porumb, sfeclă de zahăr, legume și lucerna. îndeletnicire foarte pretențioasă care nu se poate face decit cu oameni bine pregătiți profesional. Nu este sector de activitate in unitatea noastră, inclusiv cel de conducere, in care oamenii să nu aibă ce „învăța**.Ce învață cooperatorii din Berceni la cursurile învățămintului a- grozootehnic ? Parcurgem tematica orientativă selectată pentru cele cinci cercuri ; două pentru cultura plantelor de cimp, cite unul pentru legumicultură, zootehnie și activitatea de conducere. La prima vedere, primele două lecții au avut un caracter mai general. Spunem „la prima vedere'*,  deoarece realizările din diferite sectoare de activitate au fost raportate la nivelurile prevăzute prin planul și programul pe acest an. Incepind cu a treia lecție s-a accentuat cunoașterea și aplicarea tehnologiilor moderne, intensive de cultivare a plantelor și creștere a animalelor.La cele două cercuri pentru cultura plantelor de cimp, conduse de șefii de ferme Nicolae Calciu și Aurelia Ghiocel, au fost discutate modalitățile de sporire a producției la hectar pe terenurile irigate la nivelul celor prevăzute pentru anul viitor. Condiții există, iar experiența acumulată deja în cadrul unității demonstrează că asemenea niveluri pot fi realizate. Anul acesta s-au obținut, în medie la hectar, 6 420 kg grîu și 27 000 kg porumb știuleți. Analizîndu-se rezultatele obținute — tehnologiile urmînd a fi aprofundate la următoarele lecții — s-a arătat că la porumb, prin respectarea tuturor verigilor agrotehnice, nivelul recoltei poate crește
Lecții bogate, ca și recoltele 

celor care le prezintă
De mai mulți ani, cooperativa agricolă din Șura Mare, județul Sibiu, se situează printre unitățile fruntașe pe județ, cu toate că rezultatele sint incă departe de potențialul material și uman de care dispune unitatea. De fapt, această concluzie s-a desprins la una din lecțiile cursurilor învățămintului agrozootehnic, lecție ce s-a transformat intr-o veritabilă analiză critică și autocritică a modului în care s-a muncit în anul agricol prezent, și la care au fost prezenți cursanții cuprinși în cele 4 cercuri cu profilurile vegetal, zootehnic și mecanizare. Numeroase planșe și grafice ilustrau dinamica rezultatelor, pe ani, in care producțiile mari alternau cu producții slabe. „Să nu considerăm producțiile record obținute drept simple accidente, explică Emil Moișan, inginerul-șef al unității. Totul depinde de noi pentru ca ele să devină producțiile curente ale fiecărui an“. Dezbaterile care au urmat au oferit cursanților posibilitatea punerii in evidență a modului cum au aplicat tehnologiile fiecărei culturi, propunind soluții concrete, unele încă insuficient generalizate, deși ele există în propria lor unitate.Așa se explică faptul că tema lecției următoare a aparținut in exclusivitate fruntașilor în producție, adică celor a căror experiență și rezultate le conferă certificat de competență pentru statutul de „lectori". „Pămîntul — începe Ana Brunchiu, șefă de echipă la ferma vegetală — are nevoie de multă dragoste. Cu cit îl vom acoperi cu mai multă dragos
Planul pe acest an — îndeplinit exemplar, 
producția anului viitor—temeinic pregătită!
(Urmare din pag. I)îndeplinirea ritmică a planului In unele unități se datorează faptului că producția nu a fost pregătită din timp și corespunzător. Iată de ce este necesar ca in fiecare întreprindere să se acționeze cu hotărire pentru crearea tuturor condițiilor tehnice și organizatorice interne — programarea producției, lansarea in fabricație a produselor, realizarea unui decalaj optim intre secții ș.a. — în așa fel incit din primele zile ale anului viitor să se treacă cu toate forțele Ia realizarea prevederilor planului.După cum se știe. în toamna acestui an in toate întreprinderile și centralele industriale s-au desfășurat adunările generale ale oamenilor muncii consacrate fundamentării și aprobării indicatorilor de 

mult. Ce pledează in sprijinul acestei afirmații? Inginerul Nicolae Calciu arăta că m ferma pe care o conduce producția a fost mai mică deoarece pe o suprafață de 50 hectare porumbul a trebuit reinsămîntat si, ca atare, in loc să se cultive hibridul stabilit s-a semănat a doua oară un hibrid mai puțin productiv. Primul hibrid are o capacitate de producție de 30 000 kg știuleți la hectar, dar este foarte sensibil la temperaturile scăzute din primăvară, ceea ce presupune stabilirea cu exactitate a epocii optime de însămînțare. In cadrul lecțiilor, o mare atenție a fost acordată irigării porumbului, precum și a celorlalte culturi. Se pune un mare accent pe instruirea udătorilor In sensul ca ei să cunoască nu numai utilajele de irigat, ci și cerințele de apă ale plantelor cultivate. „Avem echipe permanente de udători — spune șeful fermei. Udătorii noștri fiind permanentizați se străduiesc să-și însușească metodele de udare și. în același timp, răspund de buna gospodărire a utilajelor de irigat. Desigur, In activitatea noastră e loc de mai bine. Dacă ne organizam temeinic munca puteam aplica patru udări, !nregistrîndu-se o diferență de 1 500— 2 000 kg porumb la hectar între suprafețele pe care s-au dat trei udări și cele care au fost irigate de patru ori". La cursuri, în cadrul lecțiilor se aprofundează și măsurile de ordin tehnic ce trebuie aplicate pe loturile de hibridare in vederea producerii porumbului pentru sămînță, seminței de sfeclă de zahăr — la care există o cooperare cu institutul de specialitate. Se insistă în mod deosebit asupra metodei de cultivare a lucernei pentru sămînță pe cele 100 hectare, după o tehnologie specială: semănat în rînduri Ia distanță de 50 cm între ele, ceea ce permite să se facă prășitul mecanic și manual. De la prima coasă rezultă 3 000 kg fin la hectar, ca apoi cultura șă fie lăsată pentru sămînță,. rezultînd cite 250 kg semințe care sint condiționate în instalația proprie a unității.La cooperativa agricolă din Berceni se produc și semințe de legume, mai exact de tomate. In mod deosebit la cursurile învățămintului agrozootehnic s-a discutat, și in tre- 

te și muncă, cu atit ne va răsplăti mai bine**.Lecția și-a aleș drept suport rezultatele diferitelor echipe. Astfel, echipa condusă de ea a obținut 10 tone porumb știuleți la hectar pe o parcelă in Valea Ocnei. Aceasta in condițiile în care recolta obținută de o altă echipă pe o parcelă învecinată a ajuns abia la jumătate. Să fie de vină pămintul ? „Cine dă vina pe pămînt, acela e un om leneș", a conchis ea.De la punctur de informare și documentare politico-ideologică și teh- nico-agrară au fost aduse pentru ilustrarea lecției, pe lingă grafice și tabele comparative, un set de fotografii realizate in unitate, pe culturi, elocventă demonstrație a modului in care experiența și tehnologiile înaintate se regăsesc în producție. Se cuvine aici să facem precizarea că tematica cursurilor a fost, intr-un fel, anticipată și de numeroasele schimburi de experiență organizate de secția agrară a comitetului județean de partid. Astfel, încă din primăvară, in funcție de specificul lucrărilor și de domeniile de activitate au fost organizate schimburi de experiență pe probleme ce vizează realizarea programelor speciale pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.La ferma zootehnică, susținerea temei a doua a revenit îngrijitorilor fruntași Vasile Pampu și Vaier Bela. Subiectul temei : ediția a treia a expoziției județene agrozootehnice ce s-a ținut în toamnă la Săliște. Cei doi fruntași au vorbit despre cele 

plan pe 1989, an hotăritor al cincinalului actual. Din nou, cu aceste prilejuri, inițiativa și gîndirea colectivă s-au manifestat plenar, con- cretizindu-se in programe unitare de măsuri politico-organizatorice și tehnico-economice menite să ducă la realizarea integrală a sarcinilor de plan pe anul viitor, asigurarea unei înalte eficiente in toate domeniile activității productive. Există, așadar, premisele unei activități bine organizate, bine pregătite pentru atingerea unor ritmuri inalte de producție incă din primele zile ale anului 1989. Capătă o mare importanță pentru buna pregătire a producției anului viitor indicațiile date de recenta ședință a Comitetului Politic al C.C. al P.C.R. privind întărirea ordinii, disciplinei și răspunderii in fiecare unitate și sector de muncă, pentru o cit mai bună orga

învățăturii
cut, despre posibilitatea valorificării integrale a producției de tomate. Cum ? Sucul de roșii rezultat după extragerea semințelor este livrat fabricilor de conserve, încasindu-se cite 2,80 Iei pe litru. Acum, la cercul pentru cultura legumelor, lectorul Georgeta Găitulescu pune in discuția cursanților cele mai indicate metode de creștere a producției în acest sector, intre care producerea răsadurilor cu consum redus de energie. lecțiile teoretice fiind urmate de lucrări practice: realizarea amestecurilor de pămint, revizuirea răsadnițelor, intr-un cuvînt tot ce este necesar pentru viitoarea producție de legume.La cercul zootehnic, condus de șeful fermei Gelu Roșu, la care participă 44 de cursanți, conținutul lecțiilor este axat atit pe cunoașterea noilor tehnologii impuse in urma lucrărilor de modernizare făcute in a- cest sector. Prepararea furajelor se face de pe acum mecanic, s-au montat racleți pentru evacuarea gunoiului și urmează să se dea in folosință și instalația de muls mecanic. Prin urmare, cunoștințe noi, care sînt însușite la lecțiile învățămintu- lui agrozootehnic și verificate imediat in practică. Au fost și sînt lămurite multe probleme de ordin tehnic. Lucrările de modernizare în zootehnie, care au costat cîteva milioane de lei, aici incluzindu-se două fi- nare de cite 200 tone fiecare și patru silozuri betonate, trebuie să fie urmate de creșterea producției de lapte. Realizările de pină acum — 2 400 litri lapte în medie de fiecare vacă — sînt considerate nemulțumitoare. Faptul că unii îngrijitori realizează 2 800—3 000 litri de ia loturile pe care Ie îngrijesc demonstrează că producția de lapte poate crește mult, aspect care este dezbătut pe larg la lecțiile învățămintului agrozootehnic de masă. Furaje există, mijloace pentru prepararea lor, de asemenea, hotărî- toare este munca îngrijitorilor.Așadar, la cursurile învățămîntu- lui agrozootehnic desfășurate la cooperativa agrițolă din Berceni, se aprofundează toate aspectele legate de înscrierea acestei unități pe coordonatele noii revoluții agrare.

Ioan HERTEG

mai valoroase exemplare de bovine și ovine prezentate de ferma unității în cadrul expoziției unde au obținut o „diplomă pentru rezultate deosebite obținute in zootehnie**  și o „mențiune pentru realizările din sectorul de creștere a tineretului taurin**.  Reținem din panourile și graficele’ prezentate că rezultatele pe cele 11 luni în sectorul zootehnic sînt mai mult decit mulțumitoare : planul la principalii indicatori a fost realizat și depășit. Pe temeiul rezultatelor de pină acum, angajamentul lucrătorilor din zootehnie de a face din, acest sector un sector model de creștere în rasă pură a „Bălțatei românești" nu va rămine un simplu deziderat.Cursul pentru mecanizatori are loc la sediul S.M.A. Față de anii precedent, la acest cerc a apărut un element deosebit : o treime din numărul mecanizatorilor sint tineri absolvenți ai școlii profesionale. „De aici, așa cum spunea inginerul Ștefan Vereș, șeful secției, decurge și nota distinctă a tematicii abordate, in care accentul l-am pus pe policalificare și ridicarea gradului de calificare profesională a mecanizatorilor, ca o condiție a executării unor lucrări de cea mai bună calitate".Buna organizare și seriozitatea în desfășurarea acestei activități, incepind cu frecvența la cursuri, cu programarea riguroasă a temelor și cu .participarea activă la lecții, se constituie în certitudini pentru realizarea producțiilor mari prevăzute in viitorul an agricol.
Ion Onuc NEMEȘ corespondentul „Scinteii”

nizare a activității economice, astfel incit aceasta să se situeze la nivelul maxim al posibilităților, în scopul realizării exemplare, la toți indicatorii, a prevederilor planului pe 1989.Răspunzind îndemnurilor și chemărilor mobilizatoare adresate clasei muncitoare, întregului popor de secretarul general al partidului, tovarășul, Nicolae Ceaușescu, în Expunerea rostită la recenta plenară a partidului fiecare colectiv de oameni ai muncii este chemat să nu precupețească nici un efort, să muncească cu abnegație și . dăruire, in spirit revoluționar pentru ca planul pe acest an să fie îndeplinit integral, la toți indicatorii cantitativi și calitativi, asigurînd, totodată, o temeinică pregătire a producției anului viitor.

In numărul din 16 septembrie al ziarului nostru a fost publicată, sub titlul „Multe explicații ale restanțelor și citeva măsuri mult așteptate", o amplă analiză asupra stadiului și ritmului lucrărilor de pe șantierul Centralei termoelectrice din Slatina. Prilej cu care am semnalat evoluția necorespunzătoare a lucrărilor la acest important obiectiv energetic, situație determinată de pregătirea superficială a lucrărilor de investiții, de indisciplina principalilor furnizori de echipamente tehnologice, precum și de activitatea slab organizată a constructorilor. Reamintim faptul că termenul de punere in funcțiune al centralei a expirat și că, la ora actuală, primul grup ar fi trebuit să fie de mult racordat la sistemul energetic național.Importanța acestei investiții, dificultățile cu care este ea confruntată ne-au determinat să revenim pe șantier, după aproape trei luni, pentru a vedea ce măsuri au fost luate
V

Pe șantier, constructorii au imprimat un ritm intens tuturor lucrărilor, lată-i pe dulgherii din echipa lui Dumitru Chirea montind cofrajele la canalul de cabluri din sala cazanelor. In momentul • de față, această operație a fost terminată, iar lucrările de betonare s-au efectuat și ele
lată cum arată depozitul central. Utilajele nemontate au fost livrate in altă ordine decit cea impusă de succesiunea tehnologică a montajului. De ce au procedat așa furnizorii ? Este, trebuie s-o recunoaștem, o întrebare, deocamdată, fără răspunsFoto : Eugen Dichiseanu

Răspunderea consiliilor agroindustriale 
pentru rentabilizarea unităților agricoleSupunem atenției o comparație între două cooperative agricole vecine — Văleni și Malu cu Flori — din consiliul agroindustrial 'Dragomirești, județul Dîmbovița. Diferențele de producții, ca și de beneficii sint nu numai foarte mari, ci și de mai multă vreme. Mai mult, diferențe există nu numai intr-un sector sau la o cultură, ci la toate. In cele ce urmează, ne propunem să vedem cum a acționat consiliul agroindustrial pentru a depista și elimina cauzele acestor diferențe, avind in vedere că intre atribuțiile ce revin acestui organism un loc important îl ocupă realizarea de către toate unitățile agricole componente a unei activități economice eficiente, rentabile.In ambele unități, situate în zona de deal, ponderea o reprezintă sectorul vegetal, in cadrul căruia predomină cultura cartofului și pomicultura, respectiv plantațiile de meri și pruni. Cum a obținut C.A.P. Văleni in ultimii șase ani, de pe aceeași suprafață, cu 5 700 tone de cartofi mai mult decit unitatea vecină ?Relatarea președintelui cooperativei agricole din Văleni, Gheorghe Marcu, ne trimite direct la principala cauză. „Pentru numai cîteva zile, cit a intirziat cu prașila pe suprafața pe care a lucrat-o in acord global, unul din cooperatorii noștri era să piardă de tot. cartofii. L-ău prins ploile cu ei nesăpați și n-a putut intra pe sola respectivă nici după două-trei săptă- mini, timp in care buruienile s-au ridicat de nu se mai vedeau plantele. Ca să salveze cultura, a intrat la plivit cu toată familia. Dar, cu toate Că a muncit mai mult și mai. greu, cultura n-a mai fost de nota zece. în- tirzierea l-a costat pe puțin un sfert din recoltă. Deși semănase primul și plantele răsăriseră mai devreme ca la alții, l-a tras inapoi sapa".Am prezentat mai întîi excepția. Să vedem acum care este regula la Văleni. Notăm din ceea ce ne-a spus inginerul-șef al acestei unități, tovarășul Șerban Fălculate : „Fertilizăm o dată la doi ani cu 50 de tone de îngrășăminte naturale la hectar întreaga suprafață. Schimbăm in fiecare an sămința și prășim de trei- patru ori, întotdeauna cînd trebuie, combatem dăunătorii ori de cite ori e nevoie. Un element hotăritor în • aplicarea tehnologiei este cointeresarea cooperatorilor, care sînt retribuiți in funcție de producția obținută, indiferent de cantitatea de cartofi realizată".La Malu cu Flori, excepția de care ni s-a vorbit la Vălerii este, de fapt, regulă. „In fiecare an, mulți din cooperatorii noștri prășesc abia după ce buruienile năpădesc culturile — ne spune președintele unității, Vasile Vintilescu. Și dacă plantele sînt neîngrijite, degeaba facem tratamente. Una fără alta nu se poate. Cheltuim 

în scopul redresării ritmului de execuție și întronării unui climat de ordine și disciplină, de răspundere și seriozitate în activitatea factorilor care participă la realizarea acestui obiectiv. Consemnăm, de la început, intervenția energică a comitetului
Pe urmele materialelor publicate

județean de partid, care a acționat cu maximă operativitate, inițiind un program de măsuri complex și detaliat. Cu promptitudine a reacționat și conducerea Ministerului Construcțiilor Industriale, care — imediat după apariția articolului — a intervenit pentru completarea efectivelor de lucrători, aprovizionarea mai bună a șantierului cu materialele necesare, organizarea judicioasă a lucrărilor. Este un fapt pozitiv care demonstrează că, atunci 

și nu scoatem". De asemenea, la Malu cu Flori n-am putut afla despre fertilizare altceva decit că „unii cooperatori au dus îngrășăminte naturale la cimp, iar alții nu“. Anul acesta a obținut numai 13 000 kg de cartofi la hectar, față de 45 000 kg la hectar, cit s-a realizat la Văleni.Lucrurile stau Ia fel și tn pomicultură. Dacă la Văleni, livezile sint viguroase, uniforme, ca urmare a faptului că sînt mereu întinerite și bine ingrijite, la C.A.P. Malu cu Flori, după cum recunoaște președintele unității, „unele plantații datează de pe vremea cooperativizării". Cum poate rodi o plantație imbătrînită, cu goluri ? Cit au produs livezile in cele două unități aflăm din evidențele C.U.A.S.C.-ului. în ultimii șase ani, pe cele 222 hectare plantate cu meri, la Văleni s-au obținut în medie de pe fiecare 
Anchetă în unități din județul Dîmbovița

hectar cu 1 075 kg de fructe mai mult ca Ia 'Malu cu Flori, care deține 200 hectare. Luind în calcul și plantațiile de pruni (363 hectare la prima unitate, 310 la a doua), rezultă o diferență medie la hectar de 1 820 kg in favoarea C.A.P. Văleni. Fapt este că în perioada analizată, această din urmă unitate a obținut cu circa 5 000 de tone de fructe mai mult ca vecinii.O altă sursă aducătoare de venituri o reprezintă activitățile de industrializare. Ca să răspundă a- cestei cerințe, în organizarea acestora trebuia să se aibă in vedere ca produsele realizate să fie solicitate și, totodată, să se folosească materia primă și forță de muncă din zonă. La Văleni, nici unul din aceste criterii n-a scăpat din vedere. Uscătorul de fructe, de exemplu, duce la creșterea de cinci ori a veniturilor, față de situațiile în care fructele se livrează in stare proaspătă. Răspunzind cerințelor oamenilor din localitate, cooperativa a înființat o tîmplărie, o varniță, o instalație de sucuri și altele, care aduc anual unității venituri de peste 10 milioane lei. Gama prestațiilor de servicii este foarte diversificată, mergind de la transporturi și pină la asigurarea apei in locuințe, cooperativa funcționînd ca o veritabilă întreprindere de gospodărie orășenească.Căutări în această direcție sînt și la Malu cu Flori, numai că aici acțiunile întreprinse n-au avut finalitate, lipsind o orientare clară. Se discută de mai mulți ani să se amenajeze un uscător de fructe care 

cînd se acționează cu hotărire, cu maximă responsabilitate, probleme considerate de nerezolvat își găsesc rapid soluția firească.Așa cum spuneam, pe șantierul termocentralei a fost stabilit un riguros program de lucru, cu măsuri 

pentru care s-au fixat termene șl responsabilități precise. înfăptuirea lor este urmărită zilnic, intervenin- du-se ori de cite ori este nevoie pentru inlăturareâ unor eventuale greutăți. In plus, beneficiarul a stabilit un contact mai strins cu furnizorii, in vederea impulsionării livrărilor de utilaje. Ca urmare, din luna septembrie și pină acum, au fost executate stația de pretratare a apei, o parte din electrofiltre, benzile transportoare, mașinile de scos sau de 

să valorifice superior producția, dar pină acum nu s-a întreprins nimic. De asemenea, trebuie să arătăm că înainte de a se incepe lucrările la ciupercărie și atelierul de tîmplărie, nu s-a analizat temeinic oportunitatea lor. Se apreciază că produsele atelierului de timplărie vor avea căutare, dar în realitate nu au fost analizate posibilitățile de asigurare a materiei prime, de desfacere a produselor respective și cind spunem acest lucru avem in vedere faptul că astfel de activități se desfășoară in mai multe unități din zonă. Pentru același motiv, nu-și găsește rostul nici proiectata linie de sucuri.Analizind situația din zootehnie, rezultă diferențe de producții -și la lapte, și la lînă. Deci, suficiente motive pentru a se întreprinde măsurile ce se impun pentru redresarea activității la C.A.P. Malu cu Flori.

Toate aceste lucruri se cunosc la conducerea consiliului agroindustrial. Dar simpla acumulare de date, fără acțiuni concrete, bazate pe realitățile din fiecare unitate nu schimbă situația. Considerăm necesar să amintim aici citeva din atribuțiile consiliilor agroindustriale, așa cum rezultă din Hotărirea plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la crearea acestor organisme : răspund efectiv de realizarea sarcinilor ce revin unităților agricole componente, de folosirea fondului funciar, a mijloacelor materiale și financiare și a forței de muncă, de consolidarea economică a fiecărei unități etc. Cum și-a dus la îndeplinire consiliul a- groindustrial Dragomirești aceste atribuții ?Din discuția avută cu tovarășa Floarea Chiriță, președintele consiliului agroindustrial, și economis- tul-șef, Dumitru Rîncă, aflăm că la C.A.P. Malu cu Flori s-a insistat și s-a obținut un schimb de teren situat la mare depărtare de unitate, fapt ce producea înainte mari greutăți cu deplasarea cooperatorilor și transportul producției. Dar în afara acestei intervenții și a unor măsuri de impulsionare a lucrărilor în campanii, rămase, de altfel, fără efect practic, nu s-a întreprins nimic concret. Consiliul n-a făcut pasul următor în direcția stabilirii liniilor directoare de acțiune, neindeplinin- du-și, în acest fel, rolul de coordonator al activității unităților agricole, cu care a fost învestit.Analiza datelor statistice n-a fost urmată de precizarea cauzelor care au dus la activitatea nerentabilă, 

combinat cărbune, în timp ce alte lucrări sint în curs de finalizare. Există și lucrări terminate de către constructor in devans, ca, de pildă, fundațiile pentru cele 6 mori de cărbune din sala cazane a blocului nr. 1. Morile ar putea fi oricind montate, dar... acestea nu au fost încă primite de la furnizor.In prezent, atenția constructorilor este concentrată asupra stației de concasare și corpului principal, care va cuprinde sala cazanelor, sala mașinilor, turbina etc. ; la rindul lor, montorii sînt pe terminate cu lucrările la stația de pretratare a apei, destinată alimentării întreprinderii de țevi, și urmează ca jfi curînd să fie efectuate probele tehnologice. Intens se lucrează și la montarea celorlalte benzi transportoare în gospodăria de cărbune, a bandajelor și părților de rigidizare pentru cazanul nr. 1, la stația de demineralizare a apei etc.In concluzie, atît constructorii, cit și montorii și-au luat rolul in serios, dovedind o mare putere de mobilizare, dar mai ales capacitatea de a depăși momentele de „relaxare" din lunile anterioare.A intrat, așadar, realizarea Centralei termoelectrice dih Slatina pe făgașul normal ? Răspunsul, din păcate. nu este pozitiv. Pentru că finalizarea acestui important obiectiv energetic nu depinde numai de constructori și montori. Practic, la ora actuală ritmul lucrărilor depinde in primul rind de promptitudinea furnizorilor de utilaje, de livrarea urgentă a unui mare volum de echipamente tehnologice cu rol cheie in funcționarea termocentralei. Condiția esențială pentru racordarea termocentralei la sistemul energetic național constă in expedierea de către întreprinderea „Vulcan" din București a cazanului nr. 1. Subliniem faptul că acesta poate fi livrat oricind, deoarece există asigurat frontul de lucru necesar montajului.Printre furnizorii restanțieri se mai numără și întreprinderea de mașini grele București, întreprinderea de utilaj tehnologic Bistrița. Combinatul de utilaj greu Cluj-Na- poca, întreprinderea de utilaj petrolier Tirgoviște, datoare cu mari cantități de utilaje, de asemenea, importante. Livrarea rapidă a utilajelor, instalațiilor și echipamentelor contractate este cu atît mai necesară cu cit in depozitul central s-au adunat sute de tone de echipamente, in cea mai mare parte livrate in altă succesiune decit ordinea tehnologică impusă de montaj.Iată deci că eforturile constructorului. ale montărilor și beneficiarului cămin fără șanse de succes, dacă această problemă nu-și găsește o rezolvare rapidă și completă Cind iși vor onora furnizorii amintiți obligațiile asumate ? Așteptăm, evident, uri răspuns concret la această întrebare. '
Mihai GRIGOROȘCUTĂ corespondentul „Scinteii"

spre a se putea întocmi, pe baza lor, programe de redresare viabile, în pomicultură, principala cauză a nerealizării producțiilor o constituie existența unor plantații neproductive ; la cultura cartofilor — neres- pectarea tehnologiilor ; in zootehnie — procentul prea mare de animale infecunde și insuficiența furajelor in anumite perioade ale anului ; in activitățile de mică industrie — lipsa de discernămint în alegerea profilurilor diferitelor secții.Ajungînd la acest punct, socotim necesar să aducem in discuție nu atit implicarea consiliului agroindustrial in activitățile de zi cu zi ale unităților, ci modalitățile prin care acesta este dator să contribuie la orientarea consiliilor de conducere ale cooperativelor spre acele sectoare cu probleme mai greu de rezolvat, urmărind soluționarea lor din momentul stabilirii măsurilor și pină cind sint aduse la condiții de eficiență.Ce-i drept, consiliul agroindustrial a stabilit unele măsuri de redresare care dau unele rezultate. Dar ele nu duc la rentabilizarea unităților. Aceasta pentru. că ele nu se referă la problemele-cheie. Aflăm bunăoară că la C.A.P. Dragomirești s-au înființat și’ sînt in stadiu de proiect o serie de secții, o moară, o gogoșerie, o linie de sucuri, o brutărie. Se apreciază că se vor obține din aedste activități venituri insu- mind peste 140 000 lei lunar. Un lucru bun. Dar trebuie să arătăm că în ce privește dezvoltarea sectoare- lor-anexă există unele limite dictate de cerințele locale, de posibilitățile de obținere a diferitelor materiale. Trebuie să arătăm insă că din programele de redresare lipsesc măsurile tehnice și economice care să ducă la rentabilizarea sectoarelor de bază ale unităților : producția Vegetală și animalieră. Este necesar să se înțeleagă bine că oricît suc s-ar produce, acesta nu poate înlocui laptele. Așadar, neavind la bază cauzele concrete ale activității nerentabile, programele de rentabilizare sint lipsite tocmai de principalele elemente. Ce cuprihd ele ? Sumedenie £le măsuri general valabile pentru orice unitate.Existența unui număr mare de cooperative agricole care lucrează cu beneficii este o dovadă că și celelalte unități au posibilități să desfășoare o activitate rentabilă. Cu condiția să aibă o orientare clară asupra direcțiilor de dezvoltare în timp a unității. Orientare care nu poate avea alt punct de plecare decit realitățile din unitatea respectivă. Iar in alegerea celor mai bune soluții, rolul consiliului agroindustrial este determinant.
Lucian C1UBOTARU
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ARTA OGLINDA Șl IZVOR DE FRUMUSEȚE DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCIIPrin conținutul, ca și prin forma ei. arta contemporană este menită să aibă un rol activ in formarea complexă a personalității umafie. Larga rezonanță socială a celor mai valoroase creații contemporane este in acest sens reflexul direct al unei atitudini angajate. O atitudine ce nu rămîne fără ecou public : dovadă, interesul celor mai largi categorii de public pentru produsul artistic izvorit din cunoașterea largă a vieții de azi, a aspectelor esențiale ale dezvoltării sociale, a oamenilor. în această dublă legătură se află, de fapt, însuși izvorul viu al creației. Orice creație ce năzuiește să emoționeze. să influențeze conștiința oamenilor, să formeze atitudini înaintate nu poate să joace un asemenea rol în viața oamenilor decît cu condiția respectării adevărului vieții.Subliniind necesitatea ca întreaga artă și cultură socialistă să contribuie modelarea omului nou, la răspîndireagerilor înaintate prin intermediul operelor denoastră activ la convin-

artă, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolap Ceaușescu, arăta în recenta Expunere la marele forum al democrației noastre munci- torești-revoluționare : „Izvorul nesecat de inspirație trebuie să-l constituie viața și munca poporului nostru. Din acest izvor veșnic viu, nesecat să se inspire adevărații creatori, și artiști, care, prin întreaga lor activitate, trebuie să servească poporul, construcția socialismului, viitorul său luminos, comunismul !“.Alături de celelalte componente ale culturii, artei plastice îi revine un rol activ, deosebit de însemnat în modelarea omului nou, în formarea trăsăturilor revoluționare ale noii conștiințe umane. Modalități dintre cele mai diferite de exprimare, materiale dintre cele mai variate au dat și vor da chip realizărilor la care contribuie zi de zi oamenii acestei țări, solidari în construirea unei noi societăți. Activitatea desfășurată în numeroase tabere de creație ce au loc

astăzi pe cuprinsul întregii țări, acțiunile de documentare care au avut și au loc în miezul fierbinte al industriei sau agriculturii românești, alături de mereu via curiozitate a creatorilor pentru tot teea ce este nou în istoria contemporană a României constituie modalități firești de împrospătare a inspirației artiștilor noștri. Prezente in cadrul unor mari expoziții colective republicane sau in acela mși restrîns al expozițiilor personale, în numeroase manifestări organizate nu doar în săli anume consacrate artei, ci și în incinta marilor întreprinderi industriale, in cluburi muncitorești sau cămine culturale sătești, pretutindeni, lucrările care au suscitat interesul au contribuit la afirmarea unei gindiri plastice originale, la răspîndirea valorilor umaniste ale creației artistice de azi.Ce exigențe de ordin calitativ stau acum în fața creatorilor, cum se gîndesc' să le dea viață ?

• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

Cunoașterea vieții 
o necesitate primordialăIntegrat organic în societate, artistul plastic a fost și este un element activ în cadrul colectivității. Sensibilitatea, formația sa profesională, talentul ii ajută să sesizeze, să recepționeze și să petrece profund el simte limbajul lui, de a le împărtăși trăirile și emoțiile în fața diferitelor fapte de viață. Iată de ce nu putem crede intr-o artă ruptă de realitate, de viață, de tradiție. chiar dacă plasticianul șe exprimă in cele mai diverse modalități, stiluri, tehnici sau viziuni. Valoarea operei rezidă, de altfel, tocmai în adevărul mesajului său, în forța sa de a emoționa, iar integrarea mai vie și mai substanțială al artei și vieții artistice in întreaga activitate politico-educativă, așa cum ne cere secretarul general al partidului, exprimă o necesitate a acestui timp, a etapei pe care o străbatem in edificarea noii societăți, și în primul rind a omului nou.Artiștii plastici arădeni, în marea lor majoritate încadrați in diferite domenii de activitate — în școli, întreprinderi, teatre, în alte instituții — mențin un contact permanent cu viața tumultuoasă a acestor ani de puternic avînt și profunde prefaceri în construcția socialistă a țării, participă la efortul colectiv de a ridica munca pe noi trepte de calitate, sînt factori activi în procesul de educație spirituală a omului de tip nou. Tocmai de aceea, ca artiști angajați plenar să înfăptuiască politica culturală a partidului nostru, creatorii arădeni oferă, prin numeroasele lor lucrări, secvențe emoționante ale vieții cotidiene. Peisajele, compozițiile, picturile expuse in sălile noastre degajă, în marea lor majoritate, un profund sentiment patriotic. o viguroasă încredere in omul acestui prezent istoric, în puterea sa de a duce societatea spre progres, spre o treaptă superioară de civili-.

„filtreze" tot ce se in jurul său. Impresionat de realitățile din jurul său, nevoia de a comunica, prin specific artei, cu semenii

zație. Multe din operele artiștilor plastici ai Aradului, ai acestui oraș cu o demnă și activă prezență in istoria patriei, omagiază trecutul glorios al poporului nostru, lupta sa eroică pentru libertate și independență. Ele au fost prezentate iubitorilor de artă in numeroase expoziții organizate în noua și primitoarea sală de care beneficiază artiștii plastici arădeni. Filiala U.A.P. organizează numeroase dezbateri cu publicul, in întreprinderi și instituții, centre de cultură și creație din intregul județ — intîlniri care se constituie in tot atîtea ocazii de a lua contact cu făuritorii bunurilor materiale din a căror viață ne inspirăm și cărora le adresăm, de fapt, lucrările noastre.An de an, artiștii plastici din o- rașul de pe Mureș întreprind acțiuni de documentare în județ, la diferite obiective industriale, culturale sau istorice din întreaga țară. Cu sprijinul organelor locale de partid și de stat, anual organizăm în cadrul județului nostru tabere de creație, acestui an artiști alături de artiști diferite centre ale la 3 tabere, ade- cele rea-
Numai în cursul plastici din Arad, bine cunoscuți din țării, au participat vărate ateliere în aer liber — de la Curtici, Macea și Ineu - lizînd lucrări care, avem convingerea, vor îmbogăți patrimoniul artistic al patriei. Desigur, aceste tabere de creație reprezintă minunate ocazii de a cunoaște munca, viața, preocupările oamenilor de pe meleagurile respective.Contactul cu viața, cu realizările acestor frumoși ani rămîne un nesecat izvor de inspirație. Iată de ce ne preocupă permanent ideea de a găsi noi și noi modalități de a cunoaște viața și realizările poporului postru, pentru a putea crea lucrări valoroase, adevărate fresce ale prezentului socialist.

Emll VITROELpreședintele filialei U.A.P. — Arad

Imagini luminoase 
din cartea patrieiîn spiritul orientărilor și exigențelor puse recent în fața slujitorilor artei de tovarășul Nicolae Ceaușescu, artiștii plastici de pe plaiurile frumosului nostru județ și-au intensificat și diversificat acțiunile care exprimă prezența lor activă, responsabilă in opera de modelare a omului nou, de îmbogățire și înnobilare a sa cu înaltele valori morale ale umanismului. Aș aminti, în acest sens, cu precădere de o serie de expoziții o- magiale dedicate unor momente și a- niversâri importante din viața poporului și partidului nostru și in care și-au găsit expresia vibrantă efortul creator al oamenilor muncii de pe a- ceste meleaguri. Sint lucrări in care au prins contur concret realizări demne de măreața epocă pe care o trăim, chipurile luminoase ale celor ce-și pun zi de zi „semnătura" pe marile transformări din patrie. Pe aceeași linie se înscriu și o serie de expoziții personale și de grup, deosebit de semnificativ fiind Salonul tinerilor artiști plastici organizat in acest an, care a relevat un bogat evantai de talente dornice să realizeze creații în consonanță cu aspirațiile și exigențele celor cărora ne ' adresăm. Purtăm în inimi căldura generosului îndemn patriotic al tovarășului Nicolae Ceaușescu : de a ne inspira mereu din izvorul de apă vie, dătătoare de noi forțe creatoare pe care îl reprezintă viața și fnunca poporului nostru. Artiștii noștri și-au lărgit contactele cu viața colectivelor de oameni ai muncii în mijlocul cărora se deplasează mai des — așa cum a fost, spre exemplu, cazul cu documentările organizate în ■ cadrul lunii educației politice și culturii socialiste a municipiului Satu Mare — spre a le cunoaște frămîn- tările creatoare și a surprinde în profunzime și în variate ipostaze și modalități de expresie artistică alea-

sa vocație constructivă a poporului nostru.Avind condiții de creație din ce în ce mai bune, asigurate prin grija organelor județene de partid și de stat, cit și a conducerii U.A.P., artiștii sătmăreni au putut, in ultima vreme, să răspundă în și mai mare măsură cerințelor puse în fața noastră, de a-și aduce o mai substanțială contribuție la înfrumusețarea și înnobilarea localităților, instituțiilor și altor lăcașuri publice cu lucrări de aleasă ținută artistică, din străbată înălțătoare mesaje porane. Sînt de menționat sens și colaborările rodnice dese dintre artiștii plastici tecți, pe care dorim să le stimulăm, să le amplificăm, considerind că e de datoria noastră să contribuim la opera de modernizare a orașelor și comunelor patriei. Ne gindim, între altele, la realizarea unor creații care să reliefeze, de la o localitate la alta, specificul activităților și bază dintr-o care reprezintă mindria acelei localități, faima locuitorilor săi. Un gind drag nouă, căruia adesea îi dăm contur prin creațiile noastre, este să organizăm în 1989 — anul celei de-a 45-a aniversări a eliberării patriei și al Congresului al XIV-lea al partidului — o expoziție cu lucrări repre- zentind fruntași ai muncii din unități mul etc., alte un cert salt calitativ, surprinzind o dată cu omul, în cadrul compozițional adecvat, întreaga poezie și frumusețe a demersurilor sale creatoare, aspirațiilor ce-1 animă.

care să contem- in acest tot mai și arhi-

indeletnicirilor de așezare sau alta,

industriale, agricole, de pe tări- creativității tehnico-științifice în care însă dorim ca, față de acțiuni similare, să realizăm
Adaîbert SZIEAGYI președintele filialei U.A.P. Sa tu Mare

Universul etic al tinereții

profund înproblema-

în-

zilelor de dePreocupările pentru educarea prin film a spectatorului tinăr și foarte tînăr iși află expresii concrete in săptămini ale filmelor cu tematică specială, în gale ale filmului de tineret (ca cea gnuală de la Costi- nești) sau de copii (la Piatra Neamț). E un gest semnificativ de politică culturală, de grijă față de profilul moral al schimbului de mîi- ne pe care îl formăm azi prin toate mijloacele moderne instructiv-edu- cative de care dispune statul socialist, la loc de cinste figurină arta cu cea mai largă răspindire — cinematograful. Stimularea filmului de tineret și copii se realizează și printr-o competiție periodică tot mai exigentă, avind ca urmare apariția unor pelicule tot mai apropiate de specificul virstelor cărora li se adresează, și mai atrăgătoare, mai variate ca formule, teme, expresivitate stilistică. Prin intilnirile creatorilor cu publicul tinăr în cadrul acestor gale se realizează și o testare foarte importantă a calității recepției — și ea in vizibilă evoluție, de la ediție la ediție. Există, de pildă, in urma - acestor proiecții-școală de cinema, copii-spectatori care au crescut o dată cu festivalul de la Piatra Neamț. E evidentă o mai mare putere de selectivitate și opțiune manifestate în cadrul juriului copiilor, cîntărind cu răspundere și discernămint fiecare film premiat. în cei opt ani de existență, gala filmului pentru copii — ajunsă deci cam de vîrsta medie a spectatorului său — și-a creat nu numai un public cultivat, exigent (căruia i se adaugă de fiecare dată noi cinefili școlari sau preșcolari), dar și o tradiție izvorită din dorința de a-și depăși mereu propria ștachetă valorică și organizatorică. De a trage concluzii utile pentru producția artistică viitoare. Astfel, dacă in competițiile anterioare dominau povestirile cu protagoniști-copii, dar semnalizînd expres „Atenție, părinți !“, anul acesta. In concurs, atît filmele de lung metraj cu actori, ca și „noutatea" stagiunii : lung-metra- jul de desen animat, apoi scurt- metrajele animate ori documentarele s-au adresat mai direct preocupărilor specifice copilului (familie, școală, expediții de vacanță, marea unei colectivități și a trăsături morale In cadrul acestora) și, totodată, și-a atras publicul prin diverse modalități cinematografice, genuri preferate de virstele tinere : comedie, muzical, film de acțiune, aventură, științifico-fantastic. reportaje din natură etc. Ceea ce nu a însemnat o simplificare, o limitare de limbaj și problematică la o lume închisă, fără comunicare cu cea a- dultă. Ci, ca in viață, unde copilul nu trăiește izolat „in colonii, ca pinguinii" — cum spunea cineva —. ci împreună cu adulții, definindu-se în raport cu ei, personajele acestor filme s-au conturat in relații fit ești, vitale și cu celelalte generații. De aici succesul unor tablouri veridice de familie, grup social, ca acelea descrise cu multă înțelegere și adinci- me psihologică in filme ca multipre- miatul „Cintșc în zori" (scenariu : Dumitru Carabăț — regia : Dinu Tănase) sau ca „Recital in grădina cu pitici" de Cristiană Nicolae (de asemenea încununat cu distincții importante). Filmul-remember al a- trocităților războiului și al eroismului unui copil, unul popor (tablou de un realism zguduitor in care portretele celor maturi și psihologia per- sonajului-copil sint lucrate cu o rară expresivitate, creînd un șoc al im-

pactului emoțional), alături de o altă poveste — de astă dată a noastre, senină dar nu lipsită tensiunea adevărurilor curente viață ce devin tulburătoare, insolite, cînd sînt observate de aproape, din- tr-un unghi artistic mai aparte (fragilitatea, dar și voința, tenacitatea copilului-artist) — ambele dovedesc vitalitatea genului, ecoul conștiințe și sensibilități pe care îl au filmele ce nu ocolesc problematica gravă, importantă a existenței. Realizate ambițios, într-un limbaj artistic evoluat, ambele filme laureate ale ediției a IV-a a galei demonstrează un adevăr ce a revenit și în referatele și discuțiile din cadrul simpozionului pe tema caracterului educativ ai filmului pentru copii. „Filmele pentru copii se fac la fel ca pentru cei mari, doar că trebuie 'Să fie mult mai bune". Cu această deviză stimu-
Însemnări despre 

filmul pentru 
copii și tineret

for- unor

latoare s-au prezentat personal sau doar cu filmele lor regizori care s-au dedicat cu dragoste domeniului, precum Elisabeta Bostan, Ion Popescu-Gopo, Gheorghe Naghi sau Adrian Petringenaru sau, în domeniul animației, un grup mai mare de pictori și animatori graficieni printre care Nell Cobar, Olimp Vărășteanu, Victor Antonescu, Laurențiu Sirbu, Virgil Mocanu, Ion Truică, Liana Petruțiu, Luminița Cazacu. Zaharia și Ana-Maria Jîuzea, Isabela Petra- șincu, Adrian Nicolau, Tatiana Apa- hidean, alături de mai tinerii pasionați ai genului ca Lucian Profires- cu, Constantin Păun, Mircea Toia, Călin Cazan, Ion Manea, Dinu Petrescu, Radu Igazsag, Zeno Bogdă- nescu și alții, iar la filmul documentar : Paula și Doru Segal, Florica Holban, Ion Bostan, Mircea Popescu. Nume care fac cinste oricărui festival național sau internațional, aducînd și genului pentru cei mici un limbaj artistic — cum spuneam— adult ; singurul — dealtminteri — capabil să producă un impact emoțional cu efect formativ-educativ real pentru toate generațiile. Desigur, cele mai apropiate de sufletul și fantezia copilului, de setea lui de cunoaștere, de umorul și spiritul lui Iudic — jocul înțeles ca modalitate specificărealității, a mecanismelor existenței— sint

frumos „Pădurea cîntă" de ultimă oră, realizat de Zeno Bogdănescu și Radu Igaszag într-o inspirată grafică modernă), ori serialul dedicat artelor plastice (pe cind și unul care să le descopere tainele realizării filmului ?). Și pentru că am numit termenul „serial", semnalăm cu bucurie dezvoltarea acestor povestioare cu „va urma", pe care ambiția și perseverența animatorilor noștri le transformă în lungmetraje de o oră. o oră și jumătate. De mare succes s-au bucurat, in cinematografe, la premierele obișnuite sau in cadrul unor gale speciale, ecrane de vacanță etc., peripețiile faimoșilor mușchetari creați de Dumas și paro- diați cu vervă de Victor Antonescu, alături de „Novăceștii", balada-le- gendă istorică, cu suflu epopeic și desfășurare de basm popular de Constantin Păun, sau „Temerarii de la scara doi" de Zaharia și Ana-Maria Buzea. Marian Mihail, Artur Badea — povestind cu haz peripețiile unor „mușchetari" ai zilelor noastre. Dar filmul de acest gen — realizat prin legarea episoadelor disparate tr-un fir de acțiune, prin aceleași personaje — aduce in dezbatere probleme de construcție „a scenariului incă din pornire (și nu doar re-con- strucție a lui prin artificii postfil- mare), probleme de unitate stilistica de postsincronizare etc. Și nu in ultimul rind, ca și în filmul cu actori, personalitatea, respectiv farmecul, culoarea, hazul, inteligența personajului desenat : tipajul. De el, de „fața simpatică" depinde cită forță de convingere emană, cită încredere degajă eroul peripețiilor de largă respirație, ce efect are el asupra copilului.Probleme speciale pune realizatorilor felul în care e receptat de copii documentarul in general și cel de popularizare a științei in special, cunoscută fiind noștințe a vîrstei și putere di

Invitație la drumeție

vîrstei de descoperire adesenele animate. Or, imaginația, talentul, dorința de a instrui intr-un chip cit mai agreabil, necicălitor iși găsesc aici cimp larg de desfășurare. în filmul-fabu- lă, cu un univers animalier însuflețit adesea cu haz și adresă, sau în cel didactic-atrăgător — cum sînt cilurile inițiate de studioul „Anima" — care iși găsesc un larg ecou in rindul copiilor, cicluri ca „Vreau să știu" (in care noțiuni științifice complicate, cum ar fi ereditatea, de pildă, devin „lămuriri in imagini" pe cit de spirituale, pe atît de bine documentate), sau ca „Tainele artelor" (ciclul muzical, cu un foarte

setea de cu- extraordinara putere de receptare. Dar și de selectare, căci se poate înregistra și un refuz atunci cind cei care le transmit nu au har pedagogic. Și în acest an — cu citeva. puține, excepții — documentarul ml a fost ceea ce așteptau copiii de la el. Excepții confirmînd regula, reportajele din lumea celor fără grai (dar ne pot spune atîtea cînd știm să-i observăm și să-i filmăm), impresionante tocmai prin claritatea și comentariul simplu, nesofisticat și. prin aceasta, instructiv, au fost „Grija pentru pui" de Ion Bostan și „Sub ramuri de pădure" de Liviu Nițu. Portretul istoric a fost și el frumos reprezentat prin „Un om al pămîntului său, Mircea cel Mare", punînd în valoare cu Inteligență și vioiciune a filmării importante documente și mărturii da epocă. Mai bogat reprezentat genul în retrospectivele-medalion ale unor subtili cunoscători și comentatori ai pragurilor de vîrstă ale copilăriei : Florica Holban și Paula și Doru Segal. Din păcate, preocuparea Studioului „Sahia" față de filmul despre și pentru copii a scăzut, iar cînd, rareori, mai apare cite o floricică rară, ea e înnăbușită de comentarii aride, plicticoase, deci inutile. Tehnica comunicării informațiilor, ideilor, emoțiilor — fie prin intermediul peliculelor comandate (de factorii interesați, de resort), fie emanate de inițiative proprii (ale studiourilor sau realizatorilor) — e o „tehnică artistică", în primul rînd, care nu trebuie neglijată.

11,30 Lumea copiilor (color) • Telefil- 
moteca de ghiozdan: „Peripeții de 
vacanță". Episodul 8
Sub tricolor, la datorie! (color) 
Viața satului (color)
Telex
Album duminical (color) 
închiderea programului.

12.25
12,40
13,00
13,05
15,00

(Urmare «din pag. I)

Alice MANOIU

voltat sectorul de autouti- lare ; avem in acest sector, anual, oăne de lei ce este ne-am mașinile, tem foarte bine și putem cere de Ia ele tot ce pot da. în plus, cînd a luat ființă o nouă fabrică de acumulatori electrici. ia Bistrița-Năsăud, ne-a revenit tot nouă misiunea de a o echipa la nivelul cerințelor actuale.Furnizind toate aceste informații, directorul întreprinderii caută' parcă anume să prezinte totul ca fiind. ceva in firea lucrurilor. Nu ezită să vorbească insă cu vizibilă satisfacție despre recordu- • rile calitative ale produselor realizate aici, despre căutările colectivului de a ridica ștacheta printr-o execuție ireproșabilă, prin încadrarea îrf standardele internaționale, prin promptitudinea cu care colectivul de aici se aliniază la tendințele cele mai noi pe plan mondial.

circa 12 mili- producție și, ' mai important, construit singuri deci le cunoaș-

• Scrisoarea adresată redacției de Gheorghe Dan. Instructor Ia Consiliul popular al sectorului 6 din Capitală, evidențiază cîteva din lucrările edllitar-gospodărești realizate prin participarea nemijlocită a cetățenilor din sector în 11 luni din acest an. Semnatarul precizează că valoarea muncii patriotice pe locuitor a depășit cifra de 5 100 lei, iar pe ansamblu se ridică la peste 1,5 miliarde lei. O contribuție deosebită au avut-o oamenii muncii din întreprinderile de apa- rataj și utilaj de cercetare, de mașini agricole „Semănătoarea", de mașini electrice, de fabricat și montat ascensoare, Institutul central de cercetări metalurgice. Institutul pentru proiectări de secții și uzine metalurgice, care s-au evidențiat în acțiunile de modernizare a străzilor Emil Bodnaraș și Valea Cascadelor (un scuar de peste 4 km pe mijloc, modernizarea gardurilor), de amenajare a străzii Cărămidari (peste 3 000 mp de carosabil și trotuare), a parcurilor Cărămidari stăvilarului Dîmbovița hectar de zonă verde). De zs-au efectuat lucrări de zare pe verticală și de a spatiilor verzi din jurul blocurilor nou construite in zona Crîn- gași, Podul Grant — Nicolae Fili- mon, Valea Cascadelor. B-dul Păcii ș.a.în finalul scrisorii, corespondentul nostru arată că, tot prin participarea locuitorilor din sector, se va finaliza și da in folosință, anul viitor, piața agroalimentară Lujerului, se vor amenaja spațiile verzi din jurul blocurilor aflate în construcție în zonele Virtuții — Uverturii, B-dul Păcii — Valea Cascadelor și Apusului — Mărgelelor, din zona pasajului Lujerului, cit și a parcului Grozăvești.

din zona (peste un asemenea, sistemati- amenajare

Răspunsurile primite afirmau, invariabil, că nu se poate livra apă din lipsă de presiune.Firește, oamenii nu s-au mulțumit cu asemenea răspunsuri lipsite de responsabilitate, de solicitudine și au mers la punctul termic care deservește blocul respectiv, unda au constatat că, intr-adevăr, nu era presiune, deoarece vasul de expansiune ce se află deasupra blo- .cului 35 A este spart. Au sesizat cele constatate inginerului Cucui (Ia telefon 47 65 34, pe data de 2 noiembrie), care, culmea, cunoștea situația, dar le-a răspuns că nu are cu ce repara (suda) vasul din... lipsă de acetilenă. Așa se face că de mai bine de un an de zile cei de la apartamentele superioare, deși achită lunar sumele de bani pretinse, n-au asigurate condițiile conform normativelor în vigoare. Totodată, nu s-a planificat și nici executat aerisirea instalației, fapt pentru care locatarii etajelor superioare sînt nevoiți să recurgă la practici contrare cerințelor de economisire a energiei.Este limpede că obiective au dus la tată de asociația depectivă, ci activitatea necorespunzătoare a unor persbane care nu iși fac datoria. în fond, este vorba de un caz care contravine hotărî- rilor de partid și reglementărilor legale cu privire la soluționarea problemelor sesizate de oamenii muncii.

creștere a gradului de calificare s-a trecut la amenajarea și dotarea unor cabinete de pregătire profesională, specifice profilului de fabricație. Primul cabinet a fost realizat la secția sculărie I, ca urmare a implicării directe a maistrului Constantin Pătrașcu, care a cerut sprijinul altor cadre tehnice și al unor muncitori de înaltă calificare. Aici se găsesc planșe, piese corespunzătoare desenelor de pe acestea, scule cu care se acționează asupra pieselor, dispozitive și verificatoare, instalații TV cu circuit inchis, iar activitatea teoretică se împletește' cu numeroase demonstrații practice pe mașini. Pină la sfirșitul acestui an. astfel de cabinete vor .fi amenajate și dotate in toate secțiile de prpducție.

nu condiții situația rela- locatari res-

• Asociația de locatari a blocului 34 A Titan, Șoseaua Cățelu nr. 64, sectorul 3, ne-a trimis o scrisoare semnată de mai mulți locatari din care rezultă că a sesizat de mai multe ori, în 1987 și în acest an. Grupul întreprinderilor de gospodărire comunală și locativă, întreprinderea de canal-apă București din sector, precum și conducerea comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 3. că apartamentele de la etajele 8—10 sint lipsite de apă caldă și rece.

• Corespondentul nostru voluntar Teodor Abagiu din Motru-Gorj este permanent pe „recepție", transmițind redacției știri despre preocupările colectivelor de oameni ai muncii din diferite întreprinderi pentru îndeplinirea sarcinilor de plan ce le revin. De data aceasta, el ne informează despre ridicarea nivelului de pregătire profesională a întregului personal muncitor care constituie o preocupare permanentă a conducerii întreprinderii mecanice Sadu. In acest ideea gătiți .poate realiza sarcinile stabilite prin programele de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor, de sporire a competitivității acestora. Pentru îmbunătățirea sistemului de
context, s-a pornit de la că. avind oameni bine pre- profesional, întreprinderea

• Din Cîmpulung — Argeș, corespondentul nostru voluntar loan Dobrescu ne relatează un caz flagrant de risipă căruia trebuie să i se pună capăt fără întirziere. Despre ce este vorba ? Combinatul de fire și fibre sintetice din acest oraș aduce materia primă — D.M.T.-ul — cu cisterne auto de mare capacitate de la Combinatul petrochimic Pitești, cale de 60 Nu de azi, de ieri, ci de și ani aceste cisterne lasă urma lor o dîră- continuă materie primă. Lățimea continue, care pentru mult timp, variază de la o cisternă la alta — între 5—15 cm. Am făcut un calcul : dacă la un metru liniar se scurg numai 10 grame, la zece metri se pierd 100 de grame, iar la o sută de metri 1 kg. Aceasta înseamnă că la 60 km se risipesc nici mai mult, nici mai puțin de 600 kg la o singură mașină (poate fi mai mult sau mai puțin). Mă întreb : dacă la plecare furnizorul a livrat, să zicem, 10 tone, cum se justifică la beneficiar o atare lipsă ? Cine o suportă, cum se evidențiază, pentru că, după cite știu, fiecare gram de materie primă, trebuie să se transforme in produsOare ternele se. mai primă ? în ce ne privește, credem că da. Așteptăm însă și părerea forurilor competente pe care o vom consemna la această rubrică.

km. ani in de peliculei Iasă asfaltul alb

finlt !nu se pot etanșa autocis- de așa manieră incit să nu risipească atîta materie

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

• De la Casa de copii școlari din Văradia, județul Caraș-Severin, ne-a sosit o amplă scrisoare, în care se relatează despre lipsa de grijă față de condițiile de viață și învățătură manifestată de conducerea școlii, a profesorilor și a personalului de servire : „Stimată redacție — se spune in scrisoare —, sîntem copii și cei mai mulți dintre noi nici nu ne cunoaștem părinții. dar statul nostru socialist' ne-a asigurat cămine, căutînd să ne înlocuiască lipsa părinților și a căminului familial prin case de copii cu cele mai bune condiții, cu educatori și profesori care să fie părinți pentru noi, și nu stăpîni sau jandarmi, iar noi slugi...".Ținînd seama de gravitatea faptelor și datele concrete sesizate, redacția a trimis scrisoarea Consiliului popular județeap Caraș-Severin. Zilele trecute ne-a sosit și răspunsul, semnat de tovarășa Monica Cojan, care, după cum ne precizează, a „rezolvat" scrisoarea împreună cu Eugen Someșan, inspector la Inspectoratul școlar al județului. Fapt este că, pe baza verificărilor făcute, s-au adeverit cele sesizate.Cităm din răspuns : „Se confirmă faptul că la Casa de copii școlari din Văradia nu sînt condiții optime de baie, că se mai practică bătaia ca «mijloc de educație», că nu s-au luat măsuri de petrecere a timpului liber în clubul casei, care este deteriorat, că unii elevi lucrează în timpul vacantei ori in zilele libere la cetățeni din comună (se înțelege că nu fac asta din propria lor voință — n.n.). Este adevărat că nu s-a urmărit întotdeauna aducerea la casă a unor copii care au plecat în timpul anului, că cei care sînt bolnavi nu sînt tratați ori prezentați Ia un medic specialist la Oravița ori Reșița, că se pleacă la piață fără, să existe un control asupra celor ce lipsesc din acest motiv.Situația slabă sau mediocră la învățătură, pedepsele aspre date de profesori in raport cu abaterea săvir- șită, reacția de frică a unor elevi la apropierea unor adulți etc. ne-au determinat să angajăm o discuție cu intreg personalul casei de copii și cu directorul școlii din comuna Văradia".Citești, recitești și nu-ți vine să crezi cele relatate. La această casă de copii se petrec asemenea fapte reprobabile recunoscute (iar altele sesizate in scrisoare sint trecute cu vederea în răspuns) care sînt în contradicție flagrantă cu normele pedagogice, cu omenia în ultimă instanță, cu grija deosebită pe care statul o acordă copiilor din țara noastră, mai cu seamă copiilor fără părinți, alocînd sume importante pentru intreținerea și educarea lor, iar reprezentantul organelor locale ale puterii de stat — respectiv secretara consiliului popular județean — șl inspectorul de specialitate de la județ nu propun și nu adoptă măsuri radicale — de curățire a acestei case de copii de ele- ^ mente care n-au ce căuta nicăieri in invățămînt, fap-

tele unora intrind chiar sub incidența codului penal — ci se limitează să „angajeze" o discuție... în continuare se afirmă că s-a mai discutat — mania discuțiilor în detrimentul măsurilor concrete șl al responsabilităților precise — și în adunarea oamenilor muncii din casa de copii, iar activitatea „acesteia va sta în atenția inspectoratului". Este cazul să ne intrebăm : de ce pină acum n-a stat în atenția inspectoratului, că doar nu-i vorba de un lucru oarecare, ci de viața și pregătirea pentru viitor a 75 de copii, despre care am văzut din răspuns (și cite nu s-au „văzut" !) ce se întîmplă cu ei.întrucit răspunsul este cu totul necorespunzător, trimitem scrisoarea. în original, spre reverificare și luarea măsurilor ce se impun, în spiritul legilor țării noastre. Comitetului județean de partid Caraș-Severin, iar redacția va publica La această rubrică răspunsul ce-1 va primi.• într-adevăr, faptele relatate In scrisoarea adresată „Scînteil" privind lipsa de control asupra activității comerciale din comuna Pipirig, din partea organelor locale, se confirmă — ne răspunde Consiliul popular al județului Neamț, căruia redacția i-a trimis scrisoarea spre soluționare. Mai mulți gestionari ai Cooperativei de producție, achiziții și, desfacere a mărfurilor și întreprinderii comerciale de stat pentru legume și fructe, profitînd de atitudinea tolerantă a factorilor de conducere al comunei, au comis acte de speculă cu produse alimentare destinate populației. De fapt, gestionarii respectivi au fdst deferiți justiției pentru infracțiunea de „abuz în serviciu contra intereselor personale și obștești", . urmînd să primească pedeapsa prevăzută de lege.în răspuns se mai precizează că, în urma unui control complex efectuat de un colectiv al comitetului județean de partid și comitetului executiv al consiliului popular județean, s-au constatat grave deficiențe în munca politică, economică, administrativă și socială din comună, activitatea cadrelor cu munci de răspundere fiind analizată în plenara comitetului comunal de‘ partid. Drept urmare, s-au adoptat măsuri politico-organizatorice vizind imbunătățirea întregii activități a organelor locale de partid și de stat. S-a hotărit, totodată, ca Viorel Butunoi să fie schimbat din funcția de secretar al comitetului comunal de partid și primar al comunei și să fie sancționat cu „vot de blam cu avertisment". Au mai fost sancționați pe linie de partid Elena Amariei, biroului executiv al consiliului Neculai Bîrgăoanu, secretar consiliului popular, urmînd funcție. al să vicepreședinte al popular comunal, și biroului executiv al fie revocat' și dinRubrică realizată de Neculal ROȘCA.

19.00 Telejurnal
19,20 ..Cîntarea României" (color) • 

emagiul țării conducătorului Iu
bit. Emisiune realizată în colabo
rare cu Consiliul Culturii șl Edu
cației Socialiste șl cu Comitetul de 
cultură și educație socialistă al 
județului Neamț

20,25 Film artistic (color): „Un mic 
serviciu". Producție a studiourilor 
sovietice. Premieră pe țară. Cu : 
Nikolai Karacențov, Tatiana Do- 
ghileva, Lia Ahedjakova, Liudmi
la Ivanova, Elena Kostina. Natalia 
Saiko. Regia: B. Konunov

21,35 Pagini coregrafice (color). Inter
pretează baletul clasic și contem
poran „Fantasio" din Constanța 

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

Luni, 12 decembrie
19,00 Telejurnal
19,25 Agricultura — programe prioritare
19,45 știința pentru toți (color) • Simu

larea și modelarea (I)
20,15 Ctitorii ale Epocii de Aur (color) 

• Cetățile civilizației socialiste

20.35 Tezaur folcloric în concert (color) 
21,05 Democrația muncitorească, re

voluționară tn acțiune. In spiri
tul indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — Controlul oa
menilor muncii — largi atribuții, 
mari răspunderi.

21,20 Din lumea capitalului. Documentar 
(color)

21.35 Ce-ți doresc eu ție, dulce Româ
nie. Versuri patriotice, revoluțio
nare (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

— Anul acesta am realizat bateria cu întreținere redusă pentru autoturisme. Este o realizare. Vrem insă să o extindem și la alte tipuri de autovehicule ; în 1989 ne-am propus să o extindem la tractoare, camioane, autovehicule
de aici, nu se simte in elementul său decît printre mașinile cărora Ie-a dat viață și printre oamenii de a căror stimă și de al căror sprijin permanent se bucură. Oameni precum cei din formația maistrului Vasile Nițu care, prin cău-

de zile, totul este rodul unor ani lungi de căutări, de meditații, de discuții între colegi. Nimic nu se realizează peste noapte și, mai ales, nimic nu se realizează de la sine. Noi, cei de la turnătorie, eram datori să grăbim acțiunea de
OAMENI DĂRUITI UZINEI

grele. Toate aceste lucruri se fac cu mașini realizate de noi, unele chiar unicat și, ceea ce este la fel de important, de către oameni tineri, formați aici, „Acumulatorul",I-am cunoscut mai mulți dintre „vechiul" nucleu puțului de drum tilarea uzinei face și inginerul-șef cu ducția. Cornel Marinescu. La fel ca și directorul, ca și cei mai mulți specialiști

pe ei.al in
lacei Din înce- reu- parte. pro-

țări proprii și prin conlucrare st.rînsă cu alți specialiști din secțiile de producție, au reușit, in numai trei luni, să dubleze productivitatea în secția- turnătorie.— Ați realizat intr-un trimestru ceea ce vi se cerea în decurs de un cincinal ! — l-am abordat pe maistrul Nițu.— într-un fel, așa s-ar părea. Dar să știți că multe soluții pe care le-am a- plicat ne preocupă de ani

modernizare, fiindcă Ia noi se crease un loc îngust, cu influență asupra întregului flux de fabricație. Acum ii forțăm pe alții să se grăbească dacă vor fie in pas cu noi 1— Și in primul rînd cei de Ia autoutilare, buie să ne grăbim ! — ne spunea muncitorul specialist Anghel Drăghici. Fiindcă avem un dublu interes : modernizarea continuă a uzinei, asigurarea deci a utilajelor specifice

sănoi, tre-

necesare fabricii și pria noastră modernizare. Și avem toate condițiile și, mai ales, avem oamenii cu care se pot realiza. a- ceste sarcini.Din nou oamenii. Oameni precum Ion Mitroi, muncitor specialist în atelierul de sculărie ; sau Dan Vrabie, confectioner de grătare și accesorii in secția turnătorie ; sau Marin Ivan, lăcătuș la autoutilare ; sau Victor Marin de la montaj ; sau Viorica Tira și Georgeta Hoszu de la separatori ; sau tinerii ingineri Florentin Hojbotă, Sorin Cernăianu și Dumitru Ioniță, cărora li s-a încredințat conducerea activității din ateliere-cheie ale uzinei imediat după stagiatură ; sau șefii de secție Vasile Hoszu (su- binginer), Mincu Vasile și Doru Mateescu (ingineri) ; sau Viorel Șerpescu, ingi- ner-șef cu pregătirea fabricației. Sau, mai pe scurt, un intreg colectiv tinăr, ambițios, obișnuit să gîn- dească și să acționeze prompt și hotărit. Ca o echipă foarte bine sudată.
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, Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă adresez sincere mulțumiri și aprecieri pentru mesajul amabil de felicitare pe care mi l-ați trimis cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a Zilei naționale a Emiratelor Arabe Unite.La rîndul meu, vă rog să primiți calde urări de sănătate și fericire personală, de progres continuu și bunăstare pentru poporul român prieten.Cu înaltă stimă și considerație,
ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite

Industria județului Vrancea a indeplinit sarcinile 
de plan la producția industrială și pentru export 

pe primii trei ani ai actualului cincinalTntr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii' muncii din județul Vrancea raportează îndeplinirea, la data de 10 decembrie, a sarcinilor de plan la producția industrială și pentru export pe prinții trei ani ai actualului cincinal, crein- du-se astfel condiții ca pină la sfir- șitul anului să se realizeze suplimentar laminate, produse de mecanică fină și electrotehnică, mobilă, confecții textile și tricotaje, alte produse în valoare de peste un miliard lei.
Vizita delegației parlamentare din R.P.D. CoreeanăCu prilejul vizitei pe care delegația parlamentară din R.P.D. Coreeană o efectuează în tara noastră, conducătorul delegației, Iang Hiang Săp, președintele Comitetului Permanent al Adunării Populare Supreme. s-a intilnit, șimbătă. cu reprezentanți ai presei române. ■Oaspetele a evocat pe larg raporturile de solidaritate și colaborare pe multiple planuri dintre partidele, țările și popoarele noastre, subliniind că acestea cunosc o dezvoltare ascendentă, fiind puternic stimulate de dialogul la cel mai înalt nivel, de prietenia revoluționară dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen.Recenta vizită oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.P.D. Coreeană — a spus vorbitorul — reprezintă un moment de referință in cronica relațiilor româno-coreene, rezultatele sale rodnice avînd o Însemnătate deosebită pe plan bilateral, ele fiind, în același timp, în interesul cauzei socialismului și păcii.Evocînd principalele activități din programul vizitei actuale în țara m» noastră, oaspetele a evidențiat că de- ^țegatia parlamentară din R.P.D. Co- ‘ ta avut onoarea de a fi pri-îe tovarășul Nicolae Ceaușescu, ej cu care a fost transmis un ut călduros și prietenesc din par- tovarășului Kim Ir Sen. Primi- la stimatul tovarăș președinte -•olae Ceaușescu a delegației noas- i — a spus el — constituie o expresie elocventă a relațiilor deosebite de prietenie statornicite între popoarele român și coreean.Conducătorul delegației parlamentare din R.P.D. Coreeană a arătat că actuala vizită in țara noastră a constituit un bun prilej de a cunoaște nemijlocit importantele succese obținute de poporul român In dezvoltarea economico-socială, îndeosebi In perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. în context. el a relevat rolul important ce revine parlamentelor din cele două țări in edificarea societății socialiste în România și R.P.D. Coreeană, în întărirea conlucrării multilaterale dintre țările și popoarele noastre.
recomandări pentru sezonul receTot mai frecvente devin în it sezon răceala (guturaiul), zele respiratorii — gripa, bronșitele, pneumoniile, rinofarin- gitele, amigdalitele, sinuzitele. Pentru prevenirea acestor îmbolnăviri și menținerea stării de sănătate am solicitat citeva recomandări prof, dr. Marin Voiculescu, membru corespondent al Academiei, care ne-a precizat :— Cred că cel mai important lucru asupra căruia este bine să atragem atenția de la început este atitudinea corectă față de aceste boli. O simplă răceală sau guturaiul — care se manifestă fără febră și fără alte tulburări ori alterări ale stării generale — trece în 5—6 zile cu un tratament simplu. Este suficientă o dezinfecție nazală cu fedrocaină, mentorin sau bixtonim, medicamente care prin e- fectul lor vasoconstrictor favorizează descongestionarea mucoasei nazale și restabilirea respirației, iar prin e- fectul antiseptic împiedică suprain- fectarea. Există insă și unii pacienți nerăbdători sau neîncrezători în a- ceste mijloace simple de tratament, care solicită medicamente mai deosebite sau iși autoadministrează, din proprie inițiativă, antibiotice. îh mod inutil. Pentru că peste 90 la sută din infecțiile respiratorii sint cauzate de virusuri, iar acestea nu sint influențate de antibiotice. Numai în cazul apariției unor complicații bacteriene (sinuzite, otite, a- migdalite etc.) antibioticele sint in- dar numai de către medic.Fiecare organism dispune de -e de apărare împotriva im- Tor, iar cercetările noi au mod putem contribui la cității noastre de apă- " să vă referiți la mete din acest do-itor, eu nume- începind de la ă la bronșiolele lele pulmona- 1 largă supra- tlui omenesc 1 : o supra- nu apare mensă su- e se rea- iste ex- :ivi din primul togene 

în același timp, au. fost realizate importante economii de materii prime, materiale, energie și combustibil, în condițiile diminuării consumurilor normate.în încheierea telegramei se exprimă angajamentul oamenilor muncii din județul Vrancea de a-și intensifica eforturile pentru înfăptuirea neabătută a tuturor obiectivelor ce le revin din planul pe acest an și pe întregul cincinal, pentru a intîmpi- na cu rezultate tot mai bune cel de-al XIV-lea Congres al partidului și a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.(Agerpres)
în soluționarea problemelor complexe ale lumii contemporane. S-a subliniat că in R.P.D. Coreeană se bucură de cea mai înaltă apreciere politica internă și externă promovată de Partidul Comunist Român, de România socialistă, inițiativele și demersurile tovarășului Nicolae Ceaușescu pe plan internațional în direcția înfăptuirii dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, realizării destinderii, edificării unui climat de pace, securitate și colaborare în Europa și în intreaga lume.Au fost totodată înfățișate pe larg eforturile depuse de poporul coreean pentru dezvoltarea economico-socială a țării, îndeplinirea, sarcinilor prevăzute pentru cel de-al treilea plan șeptenal, a marilor o- biective trasate de Congresul al VI- lea al Partidului Muncii din Coreea.Răspunzind la întrebările ziariștilor, conducătorul delegației a prezentat ampiele acțiuni întreprinse deR.P.D. Coreeană pentru reunificarea pașnică, independentă, a patriei, pentru înfăptuirea propunerilor privind crearea Republicii Confederale Democrate Koryo, pe baza înlăturării stării de confruntare dintre Nordul și Sudul Coreei, a retragerii trupelor americane din Coreea de Sud, încetării acțiunilor care vizează scindarea țării.Președintele Comitetului Permanent al Adunării Populare Supreme a exprimat profunda recunoștință față de solidaritatea militantă și sprijinul ferm manifestate de Partidul Comunist Român, de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu față de propunerile R.P.D. Coreene privind reunificarea pașnică și independentă a țării, subliniind convingerea că, și in viitor, partidul, guvernul și poporul român vor fi alături de poporul coreean în lupta sa eroică pentru realizarea acestei aspirații legitime, vitale. —

★Membrii delegației parlamentare din Republica Populară Democrată Coreeană au vizitat, în cursul zilelor de joi, vineri și sîmbătă. obiective de interes economic, edilitar și cultural din Capitală. (Agerpres)

Față de infecțiile respiratorii pe care aceste microorganisme le produc (guturai, faringită, laringită, gripă, bronșite, pneumonii), organismul uman dispune de un sistem complex de apărare antiinfecțioasă, compus din bariere mecanice (anatomice) și din mecanisme imunologice, a căror bună funcționare constituie rezistența naturală a organismului față de infecții. Astfel, mijloacele de apărare „de primă linie" sint reprezentate de adevărate „santinele", cum sint în primul rind integritatea mucoasei căilor respiratorii și calibrul din ce in ce mai mic ăl ramificațiilor bron- 
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VIAȚA RAȚIONALĂ

șice< prin care particulele încărcate cu microbi sint împiedicate să pătrundă în plămin.Un alt mecanism de apărare sint cilii epiteliului bronșic, care prin mișcările lor dirijează micrqbii pătrunși in arborele respirator impin- gindu-i spre căile respiratorii externe, unde sint eliminați. Reflexul de tuse este de asemenea un mijloc de apărare și de eliminare a microbilor. Un factor important de apărare este imunoglobulina A, care se află in mod normal în căile respiratorii ; în lipsa ei scade rezistența organismului la infecții respiratorii.O a doua categorie sau linie de apărare a sistemului respirator se află mai profund, în plămin, in spațiile alveolare și în spațiile dintre alveole. Față de microorganismele patogene care au pătruns pină aici, plămînul se apără printr-un sistem complex imunologic reprezentat prin celule speciale — macrofage alveolare și tisulare — care incorporează și digeră microbii, apoi prin limfo- cite, care sint de mai multe feluri : limfocite NK și K (denumite limfo- cite „ucigașe" pentru microbi), precum și limfocite CD, și CD8, leuco- citele neutrofile etc.Tot aici se află și alți factori de apărare, cum sint : imunoglobulina G, cele 20 de proteine care alcătuiesc sistemul complement, diferite enzi-

(Urmare din pag. I)bilite și la un inalt nivel calitativ a contractelor încheiate, realizării de produse competitive, cu un grad cit mai avansat de prelucrare, care să asigure valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor. Esențial și în același timp semnificativ este însă faptul că cei care au luat cuvîntul nu s-au rezumat la o simplă prezentare a sarcinilor ce le revin, ci au făcut numeroase propuneri pentru eliminarea neajunsurilor manifestate și perfecționarea activității productive, accentul fiind pus pe necesitatea înfăptuirii întocmai a programelor stabilite in domeniile minier, al cărbunelui cocsificabil, petrolier, energetic, metalurgie, construcții de mașini și in celelalte ramuri ale economiei naționale.Analizele efectuate, punînd în e- vidență necesitatea întreținerii corespunzătoare și folosirii intensive a capacităților de producție, au reliefat totodată cerința urgentării acțiunii de încheiere a contractelor de aprovizionare cu materii prime și de desfacere a producției, de definitivare a programelor de cooperare dintre unități. în mod cu totul deosebit s-a cerut conducerilor de întreprinderi și centrale să-și intensifice eforturile pentru livrarea la timp și in totalitate a pieselor și subansamblelor executate prin cooperare în industria orizontală, în general pentru asigurarea bazei materiale necesare realizării ritmice a planului.în acest sens, spiritul critic al a- dunărilor generale s-a îndreptat cu deosebire asupra activității consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi, a specialiștilor și cadrelor de conducere din centrale, care nu au manifestat suficientă preocupare pentru corelarea unor indicatori de plan, mai ales care privesc producția fizică și valorică, unii indicatori sintetici, precum și pentru definitivarea cotelor și repartițiilor de materiale in conformitate cu normele de consum aprobate. Exemplele date, observațiile și criticile formulate au pus în lumină superficialitatea unor organe de conducere colectivă, insuficienta preocupare pentru soluționarea problemelor concrete ale producției, a propunerilor făcute de oamenii muncii și cu alte prilejuri. Iată de ce este absolut necesar ca, în cel mai scurt timp, consiliile oamenilor muncii din întreprinderi, conducerile centralelor industriale să analizeze temeinic conținutul dezbaterilor din adunările generale și să dea răspunsuri concrete la fiecare problemă în parte, așa cum stipulează de altfel prevederile legale. Centralele industriale au, prin urmare, datoria să facă mai mult pentru a-si exercita cu adevărat rolul de titulare de plan’.în mod firesc, potrivit cerințelor actualei etape de dezvoltare intensivă, calitativ superioară a economiei naționale, in adunările generale s-a reliefat necesitatea înfăptuirii obiectivelor prevăzute în programele de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, astfel îneît aplicarea lor să determine o îmbunătățire radicală a activității in toate domeniile, obținerea unor produse de înalt nivel tehnic și calitativ, creșterea mai accentuată a eficienței economice. în acest scop, s-a cerut consiliilor oamenilor muncii să stabilească măsuri ferme pentru mai buna organizare a producției și a muncii, perfecționarea proceselor de fabricație, folosirea judicioasă a

me etc. Am enumerat toate aceste substanțe care au un efect de distrugere a virusurilor și bacteriilor pentru a arăta că organismul este foarte bine înzestrat cu un bogat e- chipament de apărare antiinfecțioa- să, iar noi nu avem altceva de făcut decit să contribuim prin măsuri simple de igienă și viață rațională la păstrarea capacității proprii de apărare. ,Aceste citeva noțiuni anatomice și imunologice permit a se înțelege că plăminuî — și întreg aparatul respirator — este un organ dotat cu o rezistență naturală antiinfecțioasă, prin care se apără singur de infecțiile respiratorii. Este insă necesar să apărăm și să creștem această rezistență naturală prin diferite mijloace. Astfel, să nu irităm căile respiratorii cu fum de țigară, praf etc. Să evităm intoxicațiile cronice, cum este alcoolismul cronic, care scad considerabil rezistența la infecții. Alcoolicii fac parte din categoria persoanelor cu imunitate scăzută din cauza intoxicării alcoolice a întregului organism. Să nu folosim pentru tratamente substanțe Iritante, ci să apelăm la mijloace blînde, care să nu.irite țesuturile de la nivelul faringelui, nasului etc.Terapia excesivă cu antibiotice nu numai că nu are nici un efect în virozele respiratorii obișnuite, 'dar devine chiar dăunătoare prin subminarea mecanismelor imunologice de apărare ale căilor aeriene superioare.— Cum se explică faptul că unele persoane fac repetate îmbolnăviri ale căilor respiratorii în sezonul rece, pe cînd altele mult mai rar ?— Statistic, s-a constatat pentru zona temperată, in care trăim și noi, că un copil face pină la 6 viroze pe an, iar un adult 2—3 pe an. Este1 însă un fapt cunoscut că persoanele care nu se tem de frig, care practică un sport sau mersul energic pe jos în fiecare zi, indiferent de' starea vremii, sint mai rezistente față de răcelile, virozele ori a- fecțiunile căilor respiratorii. Să reținem că soarele, chiar și pe vreme rece, are calitatea de a distruge microbii.
Elena MANTU 

bazei tehnico-materiale și a forței de muncă, aplicarea fermă a acordului global in. vederea realizării sarcinii de creștere mai accentuată a productivității muncii. De altfel, caracterul concret, angajant al adunărilor generale a reieșit și din felul cum s-a analizat stadiul de îndeplinire a programelor privind îmbunătățirea nivelului tebnic și calitativ al produselor. Astfel, o serie de vorbitori au criticat neajunsurile și rămînerile în urmă existente în asimilarea unor produse noi și modernizarea celor din fabricația curentă, in realizarea unor produse care să co'respundă cerințelor de calitate, mai ales la producția de export, în respectarea disciplinei tehnologice, întărirea controlului de calitate, formulindu-se propuneri concrete pentru creșterea răspunderii consiliilor oamenilor muncii în acest domeniu și activizarea comisiilor de calitate.Deosebit de importante și utile se dovedesc dezbaterile din unitățile agricole unde s-au ținut adunări generale, în cadrul căror* * s-a analizat în spirit critic și autocritic modul cum se acționează pentru transpunerea in viață a sarcinilor și orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in vederea obținerii unor producții superioare, in conformitate cu obiectivele noii revoluții agrare. Participant!! la dezbateri au formulat critici severe la adresa organelor de conducere colectivă din unele unități agricole privind insuficienta preocupare pentru pregătirea și efectuarea la timp a lucrărilor de recoltare, precum și pentru efectuarea la timp a tuturor lucrărilor din fiecare etapă. Totodată, au fost formulate propuneri și adoptate măsuri pentru buna desfășurare în continuare a activității din agricultură, realizarea integrală a livrărilor la fondul de stat, pregătirea în cele mai bune condiții a producției agricole a anului. 1989. De asemenea, au fost formulate propuneri pentru îmbunătățirea radicală a muncii in zootehnie, pentru, asigurarea furajelor necesare și respectarea consumurilor și normelor de hrănire stabilite, pentru ierna- rea în bune condiții a animalelor, pentru realizarea efectivelor de animale la nivelul prevederilor de plan, a producțiilor de carne, lapte și alte produse animaliere.

• Teatrul Național (14 7171. Sala 
mare) : A douăsprezecea noapte — 
10 ; Hagi Tudose — 18 (sala Atelier) : 
Ultimul set — 10 ; Act venețian — 
18 (sala Amfiteatru) : Un anotimp 
fără nume — 10 : Drumul singurătă
ții — 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Stagiunea 
educativă pentru elevi — „Cintecele

în dezbaterile din adunările generale ale unităților de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectare, din invățămint și instituțiile de artă și cultură, subliniin- du-se contribuția de o deosebită însemnătate a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim vice- prim-ministru al guvernului, la e- laborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, s-a arătat, in spiritul sarcinilor, ideilor și orientărilor secretarului general al partidului, necesitatea unei mai strînse legături a învățămîntulUi cu producția și cercetarea în vederea rezolvării problemelor prioritare ale dezvoltării eco- nomico-sociale, pentru creșterea a- portului acestora la realizarea programelor de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, pentru construcția societății socialiste multilateral dezvoltate în tara noastră.Trăsătura dominantă, definitorie a dezbaterilor din recenta rundă a adunărilor generale, indiferent de profilul unităților, o constituie caracterul lor analitic, la obiect, colectivele de oameni ai muncii — in calitate de proprietari, producători și beneficiari ai tuturor bunurilor materiale încredințate de societate spre administrare — dînd dovadă că iși înțeleg pe deplin răspunderea ce le revine pentru conducerea directă și eficientă a fiecărei Întreprinderi. Criticile formulate in adunările ge-
RUGBI : RomâniaPe stadionul „Arms Park" - din Cardiff s-a desfășurat simbătă meciul internațional amical de rugbi dintre selecționatele României și Tării Galilor. Jucînd excelent, rug- biștii români au terminat învingători cu scorul de 15—9 (9—3), prin

Universitatea C.F.R.-Craiova s-a calificat în turul trei 
al „Cupei campionilor europeni" la voleiEchipa feminină de volei feminin, campioană a României, Universitatea C.F.R.-Craiova, a susținut aseară, în sala polivalentă din localitate, turul doi din manșa a doua a „Cupei campionilor europeni" în compania redutabilei campioane a Austriei, PostS.V.-Viena, pe care a intrecut-o în trei seturi (15—7 ; 15—5 ; 15—2).A fost un meci de mare luptă și dăruire — cîștigat in 57 de minute. Momentul psihologic al meciului l-a constituit intrarea în echipă a Mirelei Bojescu, revenită in echipă după o pauză pre

Politehnica Timișoara 
în »Sala Olimpia din Timișoara a‘ găzduit sîmbătă primul meci dintre echipa locală Politehnica și formația elvețiană T.S.V. St. Gallen, din cadrul turului II al competiției masculine de handbal „Cupa federației

★FOTBAL. La Tg. Mureș s-a disputat simbătă meciul dintre echipele A.S.A. Tg. Mureș și Steaua București, contînd pentru etapa a 17-a a campionatului diviziei A la fotbal. Partida s-a incheiat cu scorul de 5—1 (3—0) in favoarea echipei * Steaua. Golurile au fost marcate de Pițurcă (2), Hagi (din lovitură de la 11 m),T. Stoica și Pena, respectiv, A. Stoica. Celelalte meciuri ale etapei se vor desfășura astăzi, după următorul program : Rapid — F.C. Argeș Pitești (stadionul Giulești); Sportul studențesc — F.C. Inter Sibiu (stadionul Sportul studențesc); Dinamo

— T.5.V. St. Gallen (Elveția) 21—18 
Cupa federației internaționale" la handbal

țara noastră
nerale la adresa unor cadre de conducere a producției (maiștri, șefi de ateliere și secții) care nu au acționat cu suficientă competentă profesională pentru rezolvarea operativă a tuturor problemelor pe care le ridică realizarea ritmică și de calitate a producției trebuie să fie avute in vedere pentru perfecționarea în continuare a organizării muncii în unitățile economice. Numeroși vorbitori au cerut organelor de conducere colectivă, cadrelor din conducerile întreprinderilor, secțiilor și atelierelor, maiștrilor să acționeze ferm pentru întărirea ordinii și dsciplinei, pentru creșterea răspunderii, combativității, a spiritului revoluționar in muncă. Totodată, în toate adunările generale s-a analizat temeinic modul in care consiliile oamenilor muncii asigură cunoașterea, însușirea și aplicarea in viață, de către toți oamenii muncii, a hotăririlQr de partid și legilor țării, perfecționarea permanentă a mecanismului economico-financiar, exercitarea competentă a atribuțiilor ce le revin in calitate de proprietari, producători și beneficiari.Semnificativ este și faptul că în cadrul dezbaterilor s-au făcut propuneri pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale consiliilor oamenilor muncii, pentru perfecționarea activității acestora, sporirea rolului lor în rezolvarea operativă a problemelor producției, creșterea rolului adunărilor generale în dezbaterea și adoptarea hotărîrilor cu privire la întreaga activitate economico-socială. stabilindu-se sarcini precise atît pe ansamblul unităților, cit și pentru fiecare om al muncii, astfel incit să se asigure întărirea răspunderii pentru buna gospodărire a unităților, pentru consolidarea și dezvoltarea proprietății socialiste.Adunările generale ale oamenilor muncii au conturat prin urmare o problematică vastă, de larg interes pentru perfecționarea activității productive și îndeplinirea in cit mai bune condiții a prevederilor de plan pe trimestrul IV și anul 1989. Esențiale sint acum acțiunile concrete ce sa întreprind, la toate nivelurile organizatorice, sub directa îndrumare a organelor și organizațiilor de partid, pentru folosirea rațională a timpului de lucru și a forței de muncă, valorificarea superioară a resurselor materiale, utilizarea intensivă a tuturor capacităților de producție, pentru întărirea ordinii și disciplinei. Este necesar, așadar, ca factorii de răspundere din centrale, consiliile oamenilor muncii să soluționeze cu promptitudine și fermitate problemele dezbătute in adunările generale, să acționeze cu competență pentru transpunerea in viață a propunerilor valoroase făcute de oamenii muncii.Așa cum a subliniat secretarul general al partidului la închiderea recentei plenare : „Perfecționarea conducerii tuturor sectoarelor de activitate impune, ca o necesitate vitală, buna funcționare a organismelor democrației muncitorești-revolu- ționare. Totodată, aceasta impune ca fiecare activist al partidului și al statului, cadrele din toate domeniile să acționeze, in orice împrejurări, in spiritul înaltei răspunderi revoluționare, să pună pe primul plan respectarea și înfăptuirea neabătută a hotăririlor partidului, a legilor țării, întărirea continuă a legalității, a ordinii și disciplinei in toate sectoarele de activitate".Mobilizați de însuflețitoarele orientări și îndemnuri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din toate domeniile și ramurile economiei naționale au acum datoria patriotică să iși pună in valoare întreaga capacitate profesională, să-și amplifice eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor de pian — bază sigură pentru progresul necontenit al patriei socialiste, pentru creșterea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.

— Țara Galilor 15—9punctele realizate de Gheorghe Ion (un eseu) și Ignat (o transformare și trei lovituri de pedeapsă). Punctele formației-gazdâ au fost înscrise de Devereux (un eseu) și Tworbaun (o transformare și o lovitură de pedeapsă).
lungită, la scorul de 7—7 în primul set, jucătoare care a dat aripi formației. Formația folosită de antrenorii Ion Constantinescu și Adrian Cotoranu : Ioana Cotoranu, Cristina Buzilă, Mirela Zamfir, Mirela Bojescu (Liliana Popescu), Tanța Dră- goi și Mirela Sușinan. Așadar, după ce a trecut de campioana Albaniei, Dinamo-Tirana, și acum de campioana Austriei, formația craioveană va juca in turul trei al „Cupei campionilor europeni" la volei, unde va întîlni formația Teodora-Ravena. campioana Italiei. (Nicolae Băbălău).
internaționale". Partida s-a Încheiat cu scorul de 21—18 (11—8) in favoarea handbaliștilor români. Jocul retur va avea loc, duminica viitoare, la St. Gallen.*— Oțelul Galați (stadionul Dinamo); Universitatea Cluj-Napoca — F.C. Bihor Oradea; Flacăra Moreni — F.C.M. Brașov; Corvinul Hunedoara— F.C. Farul Constanța; F.C, Olt — S.C. Bacău ; Universitatea Craiova— Victoria București. Partidele vor incepe la ora 13.HANDBAL. în meci pentru turul II al „Cupei campionilor europeni" la handbal feminin, echipa cehoslovacă Iskra Partizanske a întrecut pe teren propriu, cu scorul de 25—15 (11—9), formația polonezăA.K.S. Chorzow.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII KENYA

Domnului DANIEL TOROITICH ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya NAIROBI *Sărbătorirea celei de-a 25-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Kenya imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului kenyan prieten.Exprim convingerea că, pe baza acordurilor și înțelegerilor pe care le-am convenit împreună Ia București și Nairobi, raporturile de prietenie și cooperare statornicite intre cele două țări ale noastre se vor adinei și extinde continuu, in interesul celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 12 decembrie, poporul kenyan sărbătorește împlinirea unui sfert de veac de la proclamarea independenței țării sale. Aniversarea acestui eveniment memorabil, care a pus capăt unei lungi perioade de dominație colonială, găsește tînăra republică a Africii de est (suprafața — 582 647 kmp; populația — 22 milioane de locuitori) în plin efort de lichidare a înapoierii moștenite din trecut și de făurire a unei vieți noi. Dacă în 1963 industria era ca și inexistentă, rezumîn- du-se la citeva întreprinderi de prelucrare a produselor agricole, astăzi Kenya dispune de o serie de importante obiective industriale, cel mai cunoscut fiind complexul de extracție a bauxitei de la Kin- dia. Inaugurat acum un deceniu, acesta este supus în prezent unui proces de extindere și modernizare, în urma căruia producția sa va spori pînă Ia 3 milioane de tone pe an.De asemenea, s-a trecut la valorificarea pe scară largă a potențialului energetic al rîului Tana. Respectivul curs de apă, în lungime de aproximativ 800 km, va dispune de 10 centrale electrice, din care jumătate au și fost realizate. Centrala de la Kaim- bere, inaugurată în 1987. este printre cele mai mari din estul continentului. Ținînd seama de faptul că 85 la sută din populație se ocu
DIN PRESA INTERNAȚIONALA

„Impact: Science et Societe" (revistă editată de UNESCO)

ENERGIE TERMICĂ DIN APA MĂRILOROceanele planetei absorb razele solare, pe care le înmagazinează, în cea mai mare parte, sub formă de energie termică în apele calde de la suprafață. Pe de altă parte, straturile de apă rece se deplasează lent din regiunile polare către Ecuator, la adincimi mai mici de 1 000 de metri. Există, astfel, in numeroase puncte ale zonelor tropicale și subtropicale, un gradient de temperatură vertical ce atinge, de-a lungul întregului an. 25 de grade Celsius. Cu alte cuvinte. potrivit legilor termodinamicii. există condițiile valorificării diferenței de temperatură între straturile calde si cele reci. în vederea obținerii de energie. Aduse în apropiere unele de altele., apele calde de la suprafață si apele reci de la fund pot avea funcția de sursă de căldură, respectiv de mașină termică. Aceasta ar funcționa în mod foarte asemănător cu o centrală clasică, cu excepția faptului că nu ar necesita combustibil.Pentru a transforma un gradient termic în energie electrică, apa caldă de mare poate sluji la încălzirea pînă la temperatura de evaporare a unui lichid denumit fluid de lucru, cum ar fi amoniacul. freonul sau propanul. Presiunea aburului obținut acționează o turbină, apoi este condensat cu ajutorul apei reci scoase din adine, iar ciclul reîncepe.Ideea de a transforma energia termică a mărilor (ETM) a apărut in urmă cu peste un secol, dar începutul lucrărilor de perfecționare tehnologică datează numai de cîtiva zeci de ani. Procesul a fost accelerat de progresele intervenite în exploatarea petrolului și a gazelor naturale din mare la sfirșitul anilor ’60. în special de cînd s-a început extragerea acestor combustibili fosili din apele mai adinei si în condiții climatice mai aspre.în unele regiuni ale lumii, cum ar fi insulele tropicale si semitro- picale. o centrală ETM ar putea funcționa amplasată pe sol. utilizing conducte pentru a aduce apa caldă si apa rece la centrală si apoi pentru evacuare. La scară mondială, potențialul energiei care ar fi posibil de exploatat în acest mod este mult inferior în raport cu cel al unor centrale flotante. In schimb, funcționarea unor asemenea centrale ridică probleme, legate în special de găsirea personalului pentru instalațiile situate în zone îndepărtate ale oceanului si de transportarea pină la uscat a electricității.Instalațiile amplasate pe uscat sau in apropierea țărmului au sanse să fie reținute din motive de comoditate si pentru că electricitatea si subpro
vremea

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 11 decembrie, ora 20 — 14 
decembrie, ora 20. în țară: Vremea va 
fi normală din punct de vedere termic 
pentru această perioadă, iar cerul va
riabil, mai mult noros în jumătatea de 
nord a țării, îndeosebi în primele zile. 
Precipitații locale, mai ales sub formă 
de ninsoare, vor cădea în nordul și 
nord-estul țării. In rest, precipitații izo

pă cu agricultura, guvernul de la Nairobi a acordat și acordă o atenție deosebită dezvoltării acestui sector de bază al economiei naționale. Cu ajutorul fondurilor suplimentare alocate, in ultimii ani au fost înălțate baraje, s-a construit o rețea de canale de irigații, s-a extins producția de cereale și culturi tradiționale. Așa cum se știe, Kenya ocupă primul loc în rîndul producătorilor de cafea din Africa și se situează printre principalii producători de ceai din lume.Animat de sentimente de caldă prietenie față de popoarele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, poporul român urmărește cu interes eforturile depuse de poporul kenyan pentru consolidarea independenței și asigurarea progresului continuu al țării. între Republica Socialistă România și Republica Kenya s-au statornicit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare, care cunosc un curs mereu ascendent. O contribuție ho- tărîtoare la realizarea acestei evoluții pozitive au adus-o convorbirile de la București și Nairobi, dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Daniel Toroitich arap Moi. Acordurile și înțelegerile convenite cu prilejul dialogului la nivel înalt din septembrie a.c., de la Nairobi, vor da un nou impuls conlucrării româno-kenye- ne, in interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

dusele operațiunilor ar putea fi vîndute ușor pe piețele locale. Se întimplă frecvent ca apa dulce si poștele să lipsească in localitățile respective, iar realizarea unor operațiuni de exploatare a ETM ar putea să le furnizeze în mod accesoriu.Dacă cele mai mari diferente de temperatură dintre apele de la suprafață si apele de la adincime se întîlnesc în general îh apropierea Ecuatorului, grosimea stratului cald tinde spre minimum, fapt ce are repercusiuni apreciabile asupra dimensionării părții sistemului care primește apă caldă. Pe de altă parte, ana rece urcă mai aproape de suprafață in aceste zone ecuatoriale. astfel că. s-ar putea simplifica mult conceperea conductei care transportă apa rece la centrala ETM.Un studiu asupra localizărilor ETM arată că este posibil de conceput numeroase tipuri de centrale, precum și de a combina diverse sisteme de producție : ciclu închis sau deschis ; centrală plutitoare. dar cu post fix de funcționare ; centrală pe uscat sau pe platforme sau turnuri flotante ; centrale profilate cu precădere pentru producția de electricitate, pentru acvacultură si pentru desalinizarea apei.în prezent totuși, preferințele se Îndreaptă spre centralele flotante pe platforme oceanice. Acestea pot fi legate de uscat printr-un cablu „ombilical" submarin, care va transporta produsele centralelor respective sub formă de electricitate. de aer comprimat, de amoniac lichid sau hidrogen.Platformele ne care sint instalate centralele flotante pot fi de diferite tipuri : navă, platformă se- misubmersibilă. platformă submersibilă. turn fixat cu cabluri etc.în ultimele decenii, lucrările consacrate ETM au constat in mare parte din cercetări și studii tehnice. Un mare număr de necunoscute și de limite determinate de riscuri au fost eliminate. Au fost întreprinse importante lucrări de perfecționare tehnologică. Programul ETM a trecut de stadiul experiențelor de laborator la testarea echipamentului de dimensiuni normale. în condiții de uscat și pe mare. Au fost produse și testate modele posibile de schimbători termici si conducte de apă rece.Studiul efectuat de Conferința mondială a energiei menționează cel puțin 16 țări unde s-au elaborat importante programe ETM, printre care Statele Unite. Franța. Japonia. Olandă, Anglia si U.R.S.S. Construcția unei centrale prototip de un megawat va fi. fără îndoială, elementul de virf cel mai semnificativ în acest domeniu.
late. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu unele intensificări din sector 
nordic în Moldova. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse, în general, între 
minus 10 și zero grade, iar cele maxime 
între minus 3 și plus 7 grade. Dimi
neața. pe alocuri, se va semnala ceață, 
în București: Vremea va fi normală 
din punct de vedere termic pentru a- 
ceastă perioadă. Cerul va fi variabil, fa
vorabil precipitațiilor slabe, sub formă 
de ploaie, lapoviță sau ninsoare la în
ceputul intervalului. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 4 și mi
nus un grad. Iar cele maxime între 2 
șl 5 grade.

m a
INA (14 74 16) — 

19. CULTURAL 
3; 15; 17; 19

nea : FLOREASCA
: 13; 15; 17: 19.
9; 11: 13: 15; 17: 19

dealuri ; LIRA
• 13; 15: 17; 19 
ura („Zilele fil

mului suedez") : STUDIO (59 53 15) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
© Cucoana Chlrița — 15; 17; 19,
Uimitoarele aventuri ale mușchetari
lor — 9; 11 ; 13 : DOINA (16 35 38)
• Evadarea : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9: 11; 13; 15: 17: 19
• Pruncul, petrolul și ardelenii ; 
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Pădurea spînzuraților : PACEA 
(71 30 85) — 9; 12; 15; 18
• Capcana mercenarilor : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Dacii: SCALA (11 03 72) — 9; 11;
13: 15; 17; 19 /

• 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 (50 51 40)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
Q Transport secret: UNION (13 49 04)
— 9: 11: 13; 15: 17; 19
• Locuri în inimă : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18, GLORIA 
(47 46 75) - 9; 11: 13: 15: 17; 19
• Vraciul : MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11,30; 14; 16.30: 19
© Nu e ușor cu bărbații : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19

teatre 
Unirii". Corul filarmonicii. Dirijor : 
Mihai Diaconescu. Orchestra „Con
certo" a Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu". Dirijor: Dorel Pașcu- 
Rădulescu — 11
• Opera Română (13 18 57) : Motanul 
încălțat — 11 ; Lacul lebedelor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30 ; 
Silvia — 18
® Teatrul de comedie (16 64 60) : Peți- 
toarea — 10 : Regele loan — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 10,30 :
Privind In jur cu ochi fără lumina 

(premieră) — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Uriașii munților — 
10,30 ; A treia țeapă — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 10 : 
Ultimul bal — 18 ; (sala Studio) : Iva- 
Diva — 10,30 ; EX — 18,30
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Iarna cind aiț murit cangurii 
— 11 : Solness, constructorul — 13 ; 
(foaier) : Pasărea măiastră — Maria 
Tănase — 18.30 ; (sala Giulești.
18 04 85) : Cocoșelul neascultător — 
11 ; Bărbierul din Sevilla — 18
• Teatrul satiric-muzlcai „C. Tănase" 
(15 56 78, sala Savoy) : Ml se pare că

mă-nsor — 18 ; (sala Victoria,
50 58 65) : Varietăți pe portativ — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia
Română" (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 10,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Spectacol muzical cu 
formația „Minlsong" — 11 ; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Cartea cu 
jucării — 11,30
• Circul București (10 41 95) : Stelele 
circului — 10 ; 15,30 ; 18,30
• studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Steaua fără nume — 18



Prin politica promovată de președintele 
Nicolae Ceausescu, România oferă lumii 
exemplul unei țări care-și construiește 

o viată liberă si demnă
ARTICOLE Șl COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Prodigioasa activitate desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a României socialiste, marile prefaceri pe core le-a cunoscut țara noastră, îndeosebi după Congresul al IX-lea al P.C.R., sub impulsul gîndirii novatoare a secretarului general al partidului, președintele Republicii, demersurile sale consecvente pentru edificarea unei lumi a păcii și colaborării își găsesc în continuare o amplă reflectare în paginile presei de peste hotare.
UN EMINENT OM DE STAT, UNANIM PREȚUIT 

Șl RESPECTAT PENTRU PRODIGIOASA SA 
ACTIVITATEPrestigiul de care se bucură pe plan internațional personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost pus o dată mai mult în lumină prin manifestarea desfășurată la sediul administrativ al provinciei italiene Trapani, unde a fost prezentat publicului volumul „NICOLAE CEAUȘESCU. ROMANIA, SOCIALISM, COLABORARE, PACE", apărut la începutul acestui an în limba italiană, în Italia.Președintele provinciei, Mario Barbara, a arătat cu acest prilej : „Printre lucrările publicate in Italia în cursul acestui an, prezentul volum generează, fără indoialâ, un mare interes atît pentru importanta obiectivă și fundamentală a temelor tratate, cit și pentru notorietatea mondială și însemnătatea politicii internaționale promovate de președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. Volumul prezintă. in vastitatea temelor expuse in mod organic, aspecte ale problematicii de mare importantă a Istoriei contemporane și furnizează omenirii indicații prețioase cu privire la opțiunile pe care trebuie să le facă pentru a asigura fiecărei țări o perspectivă sigură de dezvoltare, în cadrul unei îmbunătățiri treptate a raporturilor reciproce.Inițiativele și propunerile președintelui Nicolae Ceaușescu ilustrate in această lucrare s-au bucurat de o deosebită recunoaștere în întreaga lume".„Dimensiunea morală și politică a activității președintelui României — a continuat vorbitorul — a depășit granițele statului pe care îl reprezintă, fiind cea a unei personalități de nivel mondial. Este

DINAMISM IN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ, 
IN FĂURIREA UNEI NOI CIVILIZAȚII URBANETot în Italia, ziarul „IL NORD", cu difuzare națională, sub titlul 

„România : O nouă civilizație ur
bană", pune in evidență dezvoltarea urbană a țării noastre, care a prezentat, începînd din anul 1965, o caracteristică specifică, fiind rezultatul unui echilibru intre necesarul de locuințe și păstrarea mediului înconjurător. Se relevă, astfel, că, valonficînd avantajele industrializării construcțiilor și respectînd exigențele caracterului funcțional pe care trebuie să le aibă edificiile moderne și ținînd seama, de asemenea, de aspectele sociale referitoare la urbanism, această politică a acordat atenția necesară respectării tradiției arhitecturale și particularităților locale. Numai astfel se explică faptul că, în zilele noastre, orașele românești, care âu fost reînnoite mai mult de 80 la sută, păstrează identitatea lor specifică, care n-a fost eliminată de modernizare.în încheiere sint redate cîteva cifre pentru a evidenția dezvoltarea fără precedent a sectorului edilitar în România.„THE JOURNAL OF COMMERCE", din S.U.A., a publicat un articol semnat de Robert Robertson, vicepreședinte al Asociației oamenilor de afaceri americani pentru comerț internațional, referitor la acțiunile ce se desfășoară in România pentru modernizarea țării.Poporul român — evidențiază, între altele, autorul — este implicat 

How the Government and Citizens 
Worked to Build a Modern Romania
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direct în fiecare etapă a procesului de modernizare, cetățenii fac parte din comisii de planificare la nivel de județ, municipiu, oraș, comună. 'După ce menționează situația țării noastre pînă la cel de-al doilea război mondial, autorul subliniază că, începînd de la mijlocul anilor ’60, conducerea României acționează intens pentru dezvoltarea planificării rurale și urbane, pentru rezolvarea problemelor in- 

un adevăr evident că, în ultimii 23 de ani, de cind la conducerea sa se află președintele Nicolae Ceaușescu, România a realizat, prin munca poporului său, obiective grandioase. Canalul Dunăre — Marea Neagră, Transfă- gărășanul, eficientul și foarte elegantul metrou bucureștean, marile construcții industriale sint mărturii ale realizărilor obținute, în numai cîțiva ani, in folosul generațiilor viitoare, care își vor a- minti de „Epoca Nicolae Ceaușescu" ca de un moment măreț în îndelungata și încercata istorie a .țării lor. Acestea permit României" să privească viitorul cu încredere".In încheiere, președintele provinciei Trapani a relevat : „Președintele Nicolae Ceaușescu nu s-a limitat doar la enunțarea unor principii sănătoase în ceea ce privește raporturile internaționale și politica internă, bucurîndu-se de un respect deosebit din partea conaționalilor săi și din partea tuturor celor care l-au admirat întotdeauna pe eminentul om de stat. Dreptul la viață, la o existență individuală și colectivă liberă și demnă șe dovedește in opera președintelui Nicolae Ceaușescu un exemplu de realism, curaj și voință creatoare in vederea concentrării eforturilor tuturor țărilor pentru înfăptuirea păcii. Europa concepută de președintele Nicolae Ceaușescu va trebui să elimine nu numai armele nucleare, ci și pe cele așa- zis conventionale, prin edificarea simultană a unui sistem durabil de securitate și cooperare. Colaborarea între popoarele vechiului continent va trebui să fie unica opțiune pentru viitoarele decenii".
frastructurii țării, construirea de drumuri, de locuințe, crearea de noi locuri de muncă, ridicarea de școli, spitale și a altor edificii.Congresele și conferințele partidului — se arată — au dezbătut și adoptat liniile directoare privind programele de modernizare a orașelor și satelor țării. Aceste planuri au căpătat putere de lege prin adoptarea lor de către Marea Adunare Națională.Departe de a urmări dezrădăcinarea populației — se subliniază —, aceste planuri prevăd dezvoltarea echilibrată a tuturor județelor și localităților și dezvoltarea armonioasă a orașelor și satelor în regiunile unde sint amplasate.Se amintește, astfel, > că prima fază a acestui program de dezvoltare s-a concentrat asupra orașelor și a zonelor urbane : au fost construite peste trei milioane de locuințe. Numărul orașelor a crescut de la 183, in 1965, la 237 în prezent. Aproximativ două treimi din populația urbană a țării s-a mutat in noi cartiere de locuințe. S-au făcut eforturi deosebite pentru reconstrucția și dezvoltarea capacității industriale a României.în ultimii ani — se relevă — s-a pus un accent tot mai mare și pe dezvoltarea zonelor rurale. Studii și cercetări amănunțite au determinat' alegerea unor centre în jurul cărora să se dezvolte sateie mai mici. Am putut conștata personal. in județul Buzău — scrie au

torul articolului — că aceste centre, denumite agroindustriale, vor oferi condiții pentru o mai bună folosire a pămîntului, stimularea creșterii economice locale, crearea de locuri de muncă, construirea de locuințe confortabile și alte facilități pentru populația din regiunile respective.Menționind că eforturile de dezvoltare a zonelor rurale, care se fac simțite de mai mult timp, înregistrează numeroase succese,
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„Mu.aciuai uC.»» m ..n „ M»semnatarul articolului dă ca exemplu, pe care îl consideră edificator, comuna Colibași, din județul Argeș, care, o dată cu înființarea și dezvoltarea unei uzine de autoturisme in apropiere, s-a transformat, intr-un timp foarte scurt, în- tr-o localitate urbană cu case noi, astfel incit, acolo unde altădată nu erau nici locuri de muncă, nici diverse facilități, in prezent întîlnești școli și grădinițe, un spital și un stadion, magazine etc ; întreprinderea de autoturisme „Dacia" are propriul său liceu pentru pregătirea specialiștilor.După prezentarea unor cifre semnificative privind creșterea producției industriale și agricole a țării noastre, se arată în încheiere; „Toate acestea s-au realizat din 1947 pînă în prezent, dar mai ales după 1965, cind la conducerea României a fost ales președintele Nicolae Ceaușescu. în acest interval au fost înfăptuite obiective deosebit de importante, cum sint modernizarea orașelor, construirea de noi locuințe pentru populație și pregătirea a milioane de oameni pentru locurile de muncă din noile industrii".Epopeea marilor construcții socialiste în România este bine cunoscută ; ea ocupă deja un loc distinct în tratatele de istorie universală : este o grandioasă frescă a civilizației contemporane, caracterizată prin concordanța dintre teorie și practică, prin exemplul său România arătind că numai politica consecventă de industrializare poate conduce la progres și prosperitate — evidențiază, la rîn- dul său, cotidianul „EXPRES", din Grecia, în articolul intitulat 
„România in era industrializării".Acum 23 ani, la cel de-al IX-Iea Congres al Partidului Comunist Român, cînd Nicolae Ceaușescu a fost ales secretar general al partidului, s-a stabilit opțiunea fundamentală a României pentru dezvoltarea țării, respectiv industrializarea, care a asigurat economiei

CADRU LARG DEMOCRATIC 
PENTRU MANIFESTAREA PLENARĂ

A PERSONALITĂȚII UMANEIn articolul „Condiția umană in 
România", „AKHER SAA", care a- pare în Egipt, scrie că realitățile erei nucleare, amplificarea fără precedent a cursei înarmărilor, creșterea primejdiei unei catastrofe mondiale pun, fără îndoială, in termeni calitativ noi problema condiției umane, a umanismului în general, relevînd nu numai elemente inedite, dar și priorități absolute in definirea și dimensionarea conceptului de drepturi ale omului. In aceste condiții, subliniază revista egipteană, acțiunea consecventă și energică a României, a președintelui Nicolae Ceaușescu se subsumează valorilor perene ale umanității — libertatea, pacea și viața.în concepția și practica socială românească, în centrul drepturilor și libertăților fundamentale, menite să contribuie la manifestarea plenară a personalității umane a fiecărui cetățean, să asigure adevărata egalitate a tuturor oamenilor muncii, în toate domeniile de activitate, se află drepturile social- economice, precum dreptul la muncă, cu drepturile sale complementare — dreptul la odihnă, dreptul la asistență socială, dreptul la in- vățămint si cultură, dreptul la sănătate ș.a.In consens cu' o asemenea poziție de principiu, fiecărui cetățean — bărbat sau femeie — i se asigură posibilitatea de a desfășura, potrivit pregătirii sale, o activitate socială utilă, remunerată după cantitatea și calitatea ei.în formarea și afirmarea deplină a personalității umane, un rol însemnat revine dreptului la învățătură asigurat prin învățămîntul general obligatoriu, prin gratuitatea învățămintului de toate gradele, precum și ptin sistemul burselor de stat.După prezentarea unor exemple edificatoare, „Akher Saa“ scrie : Pe fundalul unor asemenea realități inconfundabile, egalitatea deplină în drepturi a tuturor cetățenilor țării a devenit, în România, una dintre dimensiunile defi

românești un înalt dinamism, o o- rientare fermă spre dezvoltarea cu prioritate a ramurilor și subramu- rilor de vîrf, se subliniază în articol.Viabilitatea industrializării în România, adevărul istoric cuprins in strategia țării în anii socialismului, și mai ales în anii care au urmat celui de-al IX-lea Congres al partidului, sint ilustrate de viața însăși, de construcția socialistă, de înaltul dinamism al economiei românești și progresul impetuos al societății — se arată in continuare.Datele prezentate — se subliniază în articol — arată că perioada ultimilor 23 de ani este cea mai fertilă in procesul pe care-1 cunoaște creșterea permanentă a rolului industriei, ca ramură conducătoare a economiei românești.Un obiectiv al programului de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic îl constituie crearea de noi materiale superioare, de produse care să se situeze la nivelul tehnic mondial, punerea superioară în valoare a tuturor resurselor de care dispune România, se arată în articol.Importanța deosebită pe care o acordă România dezvoltării sale economico-sociale, accelerate pe baza industrializării, este relevată și într-un articol consacrat țării noastre de ziarul „COURIER MAIL", din Australia.în strategia dezvoltării — se arată — elementul fundamental l-a constituit efortul propriu, ca și armonizarea intereselor imediate cu cele de perspectivă. Cea mai mare parte a fondurilor pentru dezvoltare a fost orientată către industrie, transporturi și agricultură.Forța economică a României de azi — se arată în articol — se caracterizează prin capacitatea sa sporită de a-și măsura competitivitatea in schimburile internaționale, în cooperarea economică și tehnico-științifică cu toate statele lumii.

nitorii ale democrației socialiste, exprimată prin existența și garantarea participării active a tuturor oamenilor muncii la viața econo- mico-socială, la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, asigurarea învățămintului în limba maternă și a dreptului de folosire liberă a acesteia.Fără îndoială, dezvoltarea economică a României, inflorirea neîntreruptă a științei, 'învățămintului și culturii, recunoașterea și garantarea drepturilor umane fundamentale au ca rezultantă finală propășirea generală a omului, asigurarea libertății și demnității sale.
„România : Dezvoltarea și extin

derea cooperării internaționale" este titlul unui articol publicat în ziarul „ANZEIGER FOR HARLIN- GERLAND", din R.F. Germania. în care se arată, între altele; Cooperarea economică și de producție ocupă un loc tot mai însemnat în ansamblul relațiilor comerciale pe care le întreține România cu țări de pe toate continentele.în ultimele două decenii, se subliniază, România a participat cu cadre de specialitate, cu instalații complexe și utilaje, mașini și instalații, studii și proiecte la construirea a numeroase obiective economice mai importante, cum sint rafinării de petrol, diverse capacități de producție din domeniile chimiei, petrochimiei, energeticii și metalurgiei, construcțiilor de mașini, electrotehnicii în diferite țări.România s-a numărat printre primele țări socialiste care au trecut la crearea de societăți mixte de producție pe teritoriul propriu.în încheiere se evidențiază că structura și nivelul calitativ înalt al economiei naționale românești vor asigura, pînă în anul 2000, o participare tot mai intensă a României la diviziunea internațională a muncii, la cooperarea în producție, în știință și tehnică, pe baze stabile și de lungă durată, atit cu țările membre ale C.A.E.R.. cu toate celelalte țări socialiste, cît și cu toate țările lumii, indiferent de orînduirea socială. (Agerpres)

CONGRESUL P. C. 
DIN URUGUAYMONTEVIDEO 10 (Agerpres). — în discursul privind unele probleme .internaționale. rostit in cadrul lucrărilor celui de-al XXI-lea Congres al P.C. din Uruguay, secretarul general al partidului. Rodney Arismendi, 

a subliniat necesitatea vitală a înaintării pe calea proceselor de transformări democratice in America Latină. El s-a referit pe larg la eforturile care se fac pentru afirmarea democrației și socialismului, relatează agenția Prensa Latina.
ORIENTUL MIJLOCIU

• Libanul a cerut convocarea 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. ® La Tunis — o întru
nire a Comitetului Executiv 

al O.E.P.NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). — Libanul a adresat, prin intermediul reprezentantului său permanent la Națiunile Unite, o plingere scrisă secretarului general al O.N.U. în urma atacului israelian împotriva unor zone din vecinătatea Beirutului.în document, Libanul condamnă energic atacul, subliniind că el constituie o nouă dovadă a politicii agresive israeliene, o nouă încălcare a suveranității și integrității teritoriale ale Libanului, o nouă violare a Cartei O.N.U. și a dreptului internațional. După o întrevedere cu președintele pe luna in curs al Consiliului de Securitate, reprezentantul libanez a anunțat că țara sa a cerut oficial convocarea de urgență a Consiliului, pentru examinarea situației create.Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și-a exprimat extrema îngrijorare în legătură cu atacul israelian, deplingînd pierderile de vieți în rîndul populației civile. El a chemat Israelul să respecte suveranitatea și integritatea teritorială ale Libanului.TUNIS 10 (Agerpres). — Comitetul Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, întrunit la Tunis, a examinat rezultatele recentelor convorbiri purtate de Yasser Arafat la Stockholm cu reprezentanți ai comunității evreiești din S.U.A- și ai guvernului suedez. Au fost analizate, de asemenea, ultimele evoluții pe plan palestinian, arab și internațional — informează agenția WAFA, citată de China Nouă.BEIRUT 10 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a declarat intr-un interviu acordat revistei libaneze „Al Shiraa" că este gata să viziteze Libanul dacă o astfel de acțiune ar putea contribui la soluționarea crizei politice din această țară. El a spus că O.N.U. urmărește cu atenție evoluția situației din Liban și că va face tot ce este posibil pentru a pune capăt crizei din această țară.
Apel Ia intensificarea luptei 

împotriva pericolului 
de războiNEW DELHI 10 (Agerpres). — Conferința internațională consacrată edificării unei lumi a păcii și securității, care s-a desfășurat la New Delhi, cu participarea reprezentanților unor organizații obștești din Asia, Europa, cele două Americi și Australia, a adoptat un apel către toate popoarele de a amplifica lupta împotriva pericolului de război și a diferitelor forme de asuprire. Partici- panții s-au pronunțat pentru unirea eforturilor în vederea instaurării unei păci trainice pe planetă, a contracarării ideilor ce propagă violența și opresiunea, pentru sporirea contactelor dintre organizațiile de luptă pentru pace.

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

CONVORBIRI. Președintele Fran- 1 ței; Francois Mitterrand, și-a in- Icheiat vizita oficială în R.S. Cehoslovacă. unde a avut convorbiri cu președintele Republicii, Gustav Husak, și s-a întilnit cu secreta- | rul general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Milos Jakes. La o 1 conferință de presă, președintele I Franței a arătat că, în cursul convorbirilor, au fost examinate aspecte referitoare la relațiile dintre cele două țări în diferite dome- Inii, precum și raporturile Est-Vest și probleme ale dezarmării.■ VIZITA LA PHENIAN. Secre- I tarul general al CtC. al Partidului • Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, l-a I primit pe ministrul afacerilor externe al Nepalului, Shailendra Kumar Upadhyaya, care a întreprins Io vizită oficială de prietenie la Phenian.REFERENDUM. Intr-un interviu I acordat postului de radio „France-Inter", regele Hassan al îl-lea al Marocului a abordat o serie de pro- I bleme, intre care relațiile pe planmaghrebian, conflictul din Orientul Mijlociu, problema palestiniană și I stadiul de dezvoltare a societății marocane. Suveranul marocan a exprimat dorința organizării referendumului asupra Saharei occi- Identale, sub egida. O.N.U., în prima jumătate sau chiar în primele trei luni ale anului 1989 — trans- ., mite agenția M.A.P.ADUNAREA NAȚIONALA A FRANȚEI a respins moțiunea de I cenzură introdusă de partidul A- dunarea pentru Republică (de o- rientare neogaullistă) împotriva I guvernului, condus de primul-mi- nistru Michel Rocard. Moțiunea a fost înaintată in contextul unui climat politico-social caracterizat Ide ample acțiuni greviste, declanșate de oamenii muncii in sprijinul cererilor lor (de îmbunătățire Ia condițiilor de muncă și de viață.PREȘEDINTELE BRAZILIEI, Jose Sarney, a subliniat că țara sa militează in favoarea păcii, demo

Ședințe ale unor organisme ale C.A.E.R.MOSCOVA 10 (Agerpres). — în capitala U.R.S.S. a avut loc ședința a 49-a a Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru probleme valutar-fl- nanciare la nivelul miniștrilor finanțelor din țările membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. Delegația română a fost condusă de tovarășul Gheorghe Paraschiv, ministrul finanțelor.La ședință au fost examinate aspecte privind îndeplinirea hotăririlor adoptate la ședințele a 43-a extraordinară și ă 44-a ale Sesiunii C.A.E.R. în domeniul perfecționării mecanismului valutar-financiar și de credit
★MOSCOVA 10 (Agerpres). — Recent a avut loc la Moscova ședința a 39-a a Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare tehnico-științifică, la care au participat conducători ai organelor pentru știință și tehnică din țările membre ale Consiliului și R.S.F.I. Delegația română a fost condusă de tovarășul Ion Ursu, prim-vicepreședinte al Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie.

Convorbiri la nivelBERLIN 10 (Agerpres). — în comunicatul comun dat publicității la încheierea vizitei președintelui Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, Raif Diz- darevici, în R. D. Germană și a convorbirilor purtate cu Erich Honecker, președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, se arată că părțile s-au pronunțat pentru grăbirea procesului dezarmării, atît în domeniul armelor nucleare, cît și clasice. Pentru aceasta, se arată în comunicat, este necesar să se întreprindă măsuri de interzicere a experiențelor nucleare, a armelor chimice și preîntîmpinarea transferării cursei înarmărilor în Cosmos. R.D. Germană și R.S.F. Iugoslavia — se
U. R. S. s.

Măsuri în sprijinul regiunilor 
calamitate din Armenia

Ultimele date privind proporțiile catastroiei naturale j 
40—45 mii morfi, aproximativ 12 mii de răniți, peste 500 mii 

persoane rămase fără adăpostMOSCOVA 10 (Agerpres). —N. Chilie transmite : Sîmbătă 10 decembrie, pe întreg teritoriul Uniunii Sovietice steagurile au fost cobnrîte în bernă in semn de doliu național în urma distrugătorului cutremur care s-a produs la 7 decembrie in R.S.S. Armeană. Programele posturilor de radio și televiziune au fost adaptate situației. Buletinele de știri referitoare la măsurile de urgență adoptate de autorități informează, cu regularitate, despre eforturile depuse de oamenii muncii, de toate popoarele sovietice, care s-au mobilizat pentru a sprijini poporul armean să depășească urmările sinistrului. Din toate republicile unionale, din diverse, orașe situate pe întreg cuprinsul țării sovietelor, din partea organizațiilor de masă și obștești parvin vești despre sprijinul trimis în Armenia lovită de grava calamitate naturală.Potrivit cifrelor comunicate de adjunctul ministrului sovietic de externe, Valentin Nikiforov, in cursul unei conferințe de presă, in urma cutremurului și-au pierdut viața 40—45 de mii de persoane, aproximativ 12 000 au fost rănite, iar numărul celor rămași fără adăpost depășește o jumătate de milion.Sîmbătă, Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a sosit cu avionul în R.S.S. Armeană pentru a lua măsuri la fața locului. 

al colaborării țărilor membre ale. C.A.E.R., inclusiv acțiuni privind perfecționarea decontărilor în ruble transferabile.Comisia a analizat activitatea des" fășurată in anul curent, probleme ale perfecționării relațiilor valutare între țările membre ale C.A.E.R. și a adoptat. planul.de lucru pe anii 1989—1990.în timpul ședinței, miniștrii finanțelor au făcut un schimb de informații in legătură cu funcționarea mecanismelor economico-financiare ale țărilor membre.
★Comitetul a examinat probleme legate de realizarea in continuare a programului complex al progresului tehnico-științific pînă în anul 2000; propuneri vizind înfăptuirea unor proiecte de colaborare științifico- productivă și tehnologică din cadrul acestui program, precum și aspecte privind actualizarea programului pină în anul 2010. A fost analizat, de asemenea, stadiul colaborării tehni- co-științifice în diferite probleme de interes reciproc.

înalt R.D.G. - R.S.FIspune în continuare — se pronunță pentru dezvoltarea colaborării între state pe baza principiilor respectului reciproc, independenței, suveranității, integrității teritoriale, egalității și neamestecului în treburile interne, pentru crearea de zone li-r bere de arma nucleară și chimică, de zone ale încrederii și securității in Europa.Programul de cooperare economică și tehnico-științifică pe termen lung intre cele două țări pînă în anul 2000, semnat la încheierea vizitei, stipulează dezvoltarea legăturilor e- conomice reciproce — se arată, de asemenea, in comunicat.

Biroul Politic , al C.C. al P.C.U.S, a hotărît crearea unei comisii *-u  coordonarea la nivel unional țiunilor de înlăturare a consec'in cutremurului. în baza hotărîr adoptate, această comisie depur prezent eforturi pentru salvare primul rind a oamenilor, direcții care sint concentrate toate miji cele tehnice disponibile. La Lenint kan, Spitak și in alte localități grav lovite de sinistru activitățile se desfășoară fără întrerupere. Pină sîmbătă fuseseră salvate de sub dărî- mături 1500 persoane. Au fost spitalizați aproximativ 7 600 de răniți. In spitale, zi și noapte acționează peste 1500 de medici sosiți in Armenia din cele mai bune clinici și institute medicale din Uniunea Sovietică. Clinicile din Moscova și Leningrad au început să primească pe cei grav răniți din Armenia.

crației și dreptății, bazîndu-și activitatea externă pe respectarea principiilor autodeterminării popoarelor, neamestecului în treburile interne ale altor state și soluționării pe cale pașnică a conflictelor. El a arătat că nesoluțio- narea justă și durabilă a problemei datoriei externe constituie o amenințare la adresa creșterii e- conomice, stabilității politice și păcii în regiune.CONFERINȚĂ DE PRESĂ. Secretarul general al C.C. al P.C. din Columbia, Gilberto Vieira, s-a pronunțat, in cadrul unei conferințe de presă organizate la Bogota, pentru crearea unui amplu front de convergență democratică in țară, care să militeze pentru a- profundarea procesului național de transformări democratice. El a relevat necesitatea de a se acționa ferm pentru normalizarea deplină a situației interne columbiene și realizarea reconâi'ierii naționale.FESTIVITATE. La Oslo a avut loc, sîmbătă, ceremonia festivă in cadrul căreia secretarului general al Națiunilor Unite, Javier Perez de Cuellar, i-a fost înmînat Premiul Nobel pentru pace, decernat anul acesta Forțelor O.N.U. pentru menținerea păcii. Președintele Comitetului pentru premiile Nobel și secretarul general al O.N.U. au rostit alocuțiuni in care a fost relevat rolul O.N.U. în soluționarea politică a problemelor majore ale vieții internaționale.REUNIUNE. La Atena a luat sfirșit reuniunea miniștrilor de into: ne și ai justiției din cele douăsprezece țări membre ale Pieței comune. După cum informează a- genția Efe, participantei au stabilit uri program comun de luptă împotriva terorismului, delincventei, traficului și consumului de stupefiante.LA BRUXELLES a avut loc reuniunea ministerială anuală dintre Piața comună și S.U.A., organizată cu scopul evaluării stadiului relațiilor comerciale bilaterale.

Organizațiile de construcții din R.S.F.S.R., Ucraina, Kazahstan și alte republici sovietice au trimis deja spre Armenia sute de automacarale pentru degajarea ruinelor și salvarea eventualilor supraviețuitori. Din toate colțurile Uniunii Sovietice sint trimise în zonele calamitate alimente, medicam , corturi, pături, îmbrăcăminte, .iviați civilă a pus la dispoziție 80 de vioane de transport pentru a sigura aducerea rapidă a ajut lor de primă necesitate.
în acest cadru, au fost readuse în I discuție divergențele dintre cele două părți referitoare la subvențiile acordate în sectorul agricul- I turii, asupra cărora nu s-a putut ajunge la un acord nici la reuniu- ■ nea G.A.T.T. de la . Montreal.PLAN DE DEZVOLTARE. Comitetul Național pentru Planificarea ICentralizată al Etiopiei Socialiste a aprobat, în» conformitate cu ho- tăririle recentei plenare a C.C. al ■Partidului ' Muncitoresc Etiopian, Iplanul de dezvoltare social-econo- Imică a țării pentru perioada septembrie 1989—august 1994. Planul Iprevede creșterea ritmului de dez- |voltare economică, asigurarea autonomiei alimentare, dezvoltarea <exporturilor.DEMONSTRAȚIE. Peste 3 000 de studenți din Seul al luat parte la o amplă demonstrație in sprijinul democratizării vieții politice și sociale din Coreea de Sud. Poliția a intervenit cu brutalitate, operind | arestări.ACCIDENTE. După cum informează revista militară britanică „Janes Defence Weekly", citată * agenția Efe. forțele aeriene țările membre ale N.A.T.O pierdut, ca urmare a unc dente, în decurs de un avioane de vinătoare transport, care s-au mai mari pierderi trate de S.U.A., mate de Franța glia (9 aparatr vulnerabil la dit a fi avionGUVERNUI bat un prob tuie o serie împotriva consumate marii tr se mer viață, să fie mehtuiCAP. citeva z. peraturi , iarna a ti. rul termon. mai multe t. de sau mai ciei ninge, i muntoase gro padă a depăși Egee vintul t circulația mar
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