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Am avut prilejul să consemnăm, încă o dată, în timpul lucrărilor recentei Plenare — veritabil și amplu forum al democrației muncitorești- revoluționare — precum și la vibranta manifestare consacrată aniversării a 70 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, momente înălțătoare, de profundă semnificație revoluționară și patriotică, angajamentul solemn și hotărireă fermă a tuturor participanților, exprimînd voința unanimă a întregului popor de a transpune in realitate orientările de mare însemnătate teoretică și practică, formulate cu clarviziune științifică de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a Îndeplini exemplar toate programele de dezvoltare economi- co-socială, pentru a contribui, prin vrednice fapte de muncă, la ridicarea patriei pe noi culmi de civilizație și progres. In inimile participanților la înaltul forum democratic vibra — și sîntem convinși că această vibrație dobindește amplitudinea întregii țări, aflată In hainele muncii de fiecare zi — îndemnul mobilizator și deschizător de largi orizonturi al secretarului general al partidului : „Acum este necesar să trecem cu toată hotărireă la activitatea organizatorică, politică, in vederea înfăptuirii in viață a planurilor și programelor, a orientărilor de largă perspectivă pină in anul 2000 !“.Așadar, zorii de aur ai mileniului trei vor avea conturul prefigurat de munca noastră, de faptele noastre, de conștiința noastră. Pentru că întreaga activitate de făurire a noii orinduiri nu se desfășoară de la sine, spontan, ci este rezultatul luptei revoluționare, al efortului conștient, pătruns de înaltă responsabilitate, al tuturor membrilor societății. Socialismul românesc se făurește cu poporul, pentru popor. Fără precedent ca profunzime, amploare și ca dinamică a înnoirilor, această uriașă operă constructivă se desfășoară sub conducerea partidului comuniștilor, care, prin Întreaga sa activitate, a demonstrat că reprezintă centrul vital al națiunii noastre socialiste, de la care iradiază lumina și căldura dătătoare de viață, conștiința cea mai înaintată a poporului nostru.Așa cum s-a subliniat In Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, „rolul conducător al partidului nu se poate și nu trebuie să se realizeze din afară, ci prin angajarea directă a membrilor de partid, incepind cu cadrele de bază ale partidului, in

munca de dezvoltare a patriei". In această viziune cuprinzătoare, pătrunsă de adevărurile vieții, ale realității, conducerea de către partid a întregii activități se înfăptuiește atît prin fundamentarea și elaborarea strategiei dezvoltării, a căilor, direcțiilor și modalităților concrete, cit și printr-o imensă însumare a unor acțiuni practice în care rolul comuniștilor este decisiv.îndeplinirea acestei misiuni nu are nicidecum un caracter facultativ. O dată cu înscrierea in partid, o dată cu semnarea Angajamentului solemn, comunistul iși asumă obligația să militeze hotărit, cu devotament și spirit de abnegație, să contribuie prin mUnca sa, prin faptele sale la

tativ a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a țării, a sarcinilor pe acest an, punindu-ss astfel o bază trainică realizării prevederilor pe 1989 și pe întregul cincinal.Analiza responsabilă, exigentă, desfășurată in aceste zile in toate organizațiile de partid, in toate ramurile de activitate, in toate unitățile și la fiecare loc de muncă, trebuie să aibă în vedere orientările secretarului general al partidului pricind continuarea procesului de dezvoltare intensiv-calitativă, lichidarea grabnică a unor restanțe, realizarea integrală a producției fizice, îndeosebi a celei destinate exportului, încadrarea strictă în consumu
Spiritul revoluționar - 

spiritul muncii de calitate
Înfăptuirea politicii partidului. Toc- m-i de aceea, modul cel mai pregnant in care se afirmă simțul datoriei, spiritul revoluționar al comunistului, al organelor și organizațiilor de partid este contribuția concretă la bunul mers la treburilor, la sporirea bunurilor materiale și spirituale, la creșterea avuției naționale, Tocmai de aceea, criteriul pe baza căruia este apreciată munca fiecărei organizații de partid, a fiecărui comunist -nu este — și nici nu poate să fie ! — nici numărul de ședințe, nici numărul de analize, nici numărul de deplasări în teren, ci, în primul și în primul rînd, felul în care se rezolvă sarcinile, în care se îndeplinesc hotărîrile de partid, în care se respectă legile țării, in care se realizează planul de producție. Acest mod dă abordare, pus cu pregnanță in evidență in Expunerea secretarului general al partidului, solicită ca toate organele și organizațiile de partid, ca toți comuniștii, incepind cu cei din ministere și centrale, continuind cu cei din toate organismele democrației muncitoreștl-revoluționare, cu cei angajați direct în sfera producției materiale să-și perfecționeze continuu stilul și metodele de muncă, să adopte cele mai eficiente măsuri po- litico-organizatorice și tehnico-ma- teriale, să asigure mobilizarea largă a inițiativei și capacității creatoare a oamenilor muncii în vederea îndeplinirii la un inalt nivel cali

rile aprobate, și reducerea cheltuielilor materiale, îndeplinirea tuturor indicatorilor de eficiență economică. Autoconducerea și democrația muncitorească creează un cadru optim afirmării spiritului revoluționar, în acest context, implicarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii atit in întreaga activitate, cit și în actul de conducere, nu are doar un aspect instituțional, ci și unul, de conștiință, de etică, constituie, la urma urmei, nu numai un drept, ci și o îndatorire ce se cere a fi pe deplin onorată. Om al faptei, al acțiunii revoluționare, comunistul nu se poate „impăca" cu lipsurile, cu practicile retrograde, cu mentalitatea defetistă care-1 ține în brațe pe ,.nu se poate", cu justificările de tot felul, cu tactica „acoperirilor" și a „paravanelor", care încearcă — și uneori reușește — să camufleze comoditatea și indolența, ca și cu cea a „portițelor", care încearcă să eludeze legile și celelalte acte normative. Comunistului ii sint străine inerția, indiferentismul și pasivitatea. „cocoloșirea" lipsurilor, care conduc la acumularea stărilor de lucruri negative. „Trebuie să facem totul pentru a asigura păstrarea și dezvoltarea spiritului revoluționar, de răspundere al tuturor cadrelor și activiștilor 1" — se subliniază cu pregnanță în Expunere. „Să întărim spiritul critic, autocritic, să lărgim continuu democrația internă de partid, ca o parte inseparabilă a de

mocrației muncitorești-revoluționa- re !“.Este de la sine înțeles că atitudinea, „luarea de poziție" constituie pentru comunist un imperativ etic ce nu poate să se rezume numai la vorbe, ci trebuie să se materializeze in fapte, in ceea ce întreprinde concret. Numai concordanța dintre poziția adoptată și faptele de muncă remarcabile care o susțin, care-i dau substanță ilustrează fermitatea și consecvența, spiritul de luptă al comuniștilor.„Avem nevoie de luptători revoluționari, nu de oameni care se tin- guie, cărora le este teamă de luptă și de greutăți". In această ordine de idei, in Expunere se subliniază că, deși trăim in alte împrejurări istorice. în care poporul este stăpîn pe destinele sale, spiritul de luptă, de sacrificiu, spiritul revoluționar nu trebuie și nu poate să dispară: „Dimpotrivă, el trebuie să devină tot mai puternic, pentru a asigura înfrîngerea oricăror greutăți și înaintarea fermă spre visul de aur".Perspectiva reală, mobilizatoare de a lichida deplin moștenirea grea a trecutului, o anumită răminere in urmă impusă de condițiile social-is- torice, de a înălța România socialistă in rindul țărilor mediu, dezvoltate, asjgurînd poporului un inalt nivel de trai material și spiritual. nu se poate înfăptui — subliniază cu toată claritatea secretarul general al partidului — printr-un „marș triumfal", ci prin „luptă ș muncă revoluționară", prin acțiunea' conștientă, responsabilă, pătrunsă de sentimentul inalt al datoriei. Prin eforturi și voință de acțiune, prin continua, multilaterala perfecționare, prin faptele noastre.încă din vremuri străvechi. înțelepciunea antichității promulga : „Faptele sint esența vieții". Cu atît mai mult astăzi, in epoca noastră de mari transformări revoluționare, substanța spiritului revoluționar trebuie s-o constitute faptele, munca d" calitate. Faptele stau și trebuie să stea la temelia cursului nou al istoriei contemporane, al tuturor înnoirilor socialiste ale patriei. Mai mult decit oricînd, faptele alcătuiesc esența atitudinii partinice, sint „proba de foc" a spiritului revoluționar, raportul suprem pe care-1 dăm în fața partidului, a poporului, a istoriei patriei.
Gh. ATANASIU

CERCETAREA ȘTIINȚIFICA- 
factor activ în modernizarea 

și creșterea eficienței producției
Peste puțină vreme încheiem practic cel de-al treilea an al cincinalului actual. In majoritatea unităților economice se face acum bilanțul activității depuse și se stabilesc, totodată, in lumina orientărilor izvorite din magistrala Expunere a secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, planurile și programele de muncă pentru cel de-al patrulea an al cincinalului. Subliniind rolul primordial al științei în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, secretarul general al partidului reafirma că înfăptuirea prevederilor actualului cincinal este posibilă numai pe baza celor mai noi cuceriri ale științei, a angajării ferme a întregii activități de cercetare in realizarea acestor obiective.Un rol de mare însemnătate în orientarea activității de cercetare științifică, in aplicarea politicii partidului de dezvoltare a științei și tehnologiei românești ii revine tovarășei academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU, savant de largă recunoaștere și prețuire Internațională. sub a cărei conducere sint asigurate coordonarea și îndrumarea unitară a activității științifice spre rezolvarea promptă și de înaltă eficiență a problemelor prioritare ale economiei naționale.Cercetării științifice și ingineriei tehnologice le revin in continuare mari răspunderi, sarcini precise privind înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a țării. In acest sens, ziarul a organizat o anchetă în diferite unități de cercetare în cadrul căreia, interlocutorii — directori generali ai unor mari și reprezentative institute centrale de cercetare — au răspuns întrebărilor noastre în legătură cu sarcinile și obiectivele de cercetare la care sint șl vor fi angajați in continuare în vederea soluționării cu operativitate a unor probleme stringente ale procesului de producție.

1. Cu ce rezultate iși încheie activitatea în anul 1988 co
lectivele de cercetători din institutul dv. ?

2. Prin prisma exigențelor și cerințelor etapei actuale, cum 
apreciati activitatea desfășurată ?

3. In ce măsură temele de cercetare pe care le aveți în 
vedere pentru anul 1989 sprijină elaborarea de noi tehnologii

co? de vîrf, modernizarea fluxurilor de fabricație, ridicarea nive-
‘ă d' lu'ui tehnic și calitativ al produselor și valorificarea superioară

față o resurselor ??ază ă la diul ' d lausuri, , 1- Mobilizați de indicațiile șl 'entărlle date de secretarul ge- '•al al partidului, tovarășul 'ne Ceaușescu, colectivele de oa- __________ ai muncii din institutele noas- B 1 adoptat o serie de măsuri ■ retorice și tehnice, concrete, 0 It asigurat îndeplinirea și de- 14 cinilor de plan Ia prin- dicatori economico-f inan- Miratolul : Lt luni, preliminind pentru -'iivii _ o5.: ,Jiului o depășire cu 5,7 Ia ,__________ ' 1 tivitatea de producție in-U7i)-f sJa! cu 4 la sută la producția- , 121 31 86) — activitatea de cercetare mm 5> inginerie tehnologică.7J) _ g n;re de cercetare din institut.’du-și activitatea in con- p’ p :u cerințele actualei etape’.are a economiei, au con- ~ modernizarea și ridicarea l tehnic și calitativ al pro

Dr. lng. Aurel Sandu, directorul Institutului central pentru industria electrotehnică. ducției, în multe unități din Industria electrotehnică și din construcțiile de mașini. Participarea institutelor noastre la programele prioritare se concretizează printr-un număr însemnat de lucrări care au ca obiect realizarea de produse și tehnologii capabile să asigure dezvoltarea in perspectivă a unor ramuri și subra- muri industriale de maximă importanță pentru economia națională. Astfel, se pot menționa sistemul de conducere cu calculatorul a centralelor nucleare, stația autopurtată pentru carotaj geofizic, sistem de comunicații prin satelit pentru aplicații meteorologice, celule și sisteme flexibile de producție, dispecer de trafic și energie pentru magistralele I și II de metrou, o serie de motoare asincrone de joasă tensiune și altele. In ce privește realizarea obiectivelor fizice din planul de cercetare al institutelor, după 11 luni din acest an au fost realizate un număr de 1890

obiective, față de 1829 planificate, ceea ce reprezintă o depășire de 3,4 la sută.2. Rezultatele obținute, bune în ansamblu, evidențiază și existența unor deficiente de care sîntem con- știenți și a căror eliminare stă in atenția consiliului științific, a organizațiilor de partid din unitățile componente. De pildă, nu ne putem declara mulțumiți de nivelul atins in creșterea productivității muncii, de ritmul in care se asigură transferul noilor tehnologii în întreprinderi și valorificarea măsurilor tehnico-eco- nomice din programele de modernizare și de reducere a consumurilor de material și energie. Totodată, înregistrăm rămineri in urmă in ce privește creșterea fiabilității unor produse. De- aceea vom intensifica preocupările comune ale institutelor și intreprindeillor pentru urmărirea în exploatare, diagnosticarea și fia- billzarea tuturor elementelor și sub- ansamblelor componente ale mașinilor, utilajelor și echipamentelor.De asemenea, considerăm că nu ne-am preocupat îndeajuns de formarea cadrelor care să asigure implementarea in producție, exploatarea și întreținerea utilajelor complexe, cu un înalt grad de automatizare. Ne propunem ca, împreună cu specialiștii din întreprinderi, să intensificăm punerea in practică a programelor de pregătire $• personalului propriu și din întreprinderile beneficiare ale noilor tipuri de utilaje și tehnologii.3. Pentru anul 1989, in fața colectivelor din cadrul Institutului central pentru industria electrotehnică se află sarcini și. responsabilități sporite. Participarea noastră la înfăptuirea programelor prioritare ale economiei se va concretiza intr-un număr însemnat de lucrări care au ca obiectiv realizarea de produse și tehnologii capabile să asigure dezvoltarea in perspectivă a unor ramuri și subramuri industriale de maximă importanță. Astfel, ne vom orienta activitatea spre asimilarea de noi tipuri de mașini-unelte, centre de prelucrare, mașini speciale și specializate pentru domeniile energetic, nuclear, metalurgic, microelectronică, autoturisme etc.f de noi sisteme de automatizare și robotizare a proceselor de producție, vom realiza o gamă largă de celule și sisteme flexibile
Vlalcu RADU

(Continuare în pag. a III-a»

Din noua arhitectură a municipiului Suceava Foto : S. Cristian
DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

• reportaje • însemnări •Sint așezări din țară pe mulți dintre oaspeții Țăn- care traversindu-le adesea dăreiului — adevăr aflat în drumurile noastre avem dincolo de informațiile de impresia tem atit nici nu ne răgazul de nici măcar ore. Și cu pențru o zi ori maiIar atunci cînd se plă ca asemenea localități să fie așezate de-a lungul unei șosele naționale și europene, lucrurile devin explicabile aproape din capul locului : prea puțini sint aceia care-și propun să zăbovească mai mult timp acolo. Este și cazul orașului ialomițean Țăndărei, o- dinioara loc de tirg, unde se adunau zeci și sute de oameni din județ și dtn multe locuri din țară, as- ■ tăzi unul dintre cele mai importante centre urbane de pe cursul inferior al riului Ialomița.Venind dinspre București și călătorind spre Constanța, automobilistul (scriitor, reporter sau simplu turist) se grăbește să ajungă intr-un timp cit mai scurt pe litoral (firește, în sezonul estival) or, dimpotrivă, întorcin- du-se de pe plajele de la •Mamaia, Neptun sau Mangalia el, trecătorul pe aici, parcă abia așteaptă să iasă din oraș pentru a putea apăsa și mai mult pe pedala de accelerație a mașinii care-1 va duce cit mai curînd acasă.Nevizitat sau mai puțin vizitat in sezonul estival, Țăndăreiul iși are oaspeții lui ‘ ’dar de ÎȘi . .răgaz al primirii unor oaspeți, ei fiind gazdele care să-i poarte pe străzile orașului spre a le putea arăta, cu legitimă mîndrie, împlinirile anilor din urmă.Ceea ce nu știu cei mai

că : de mai a poposi pentru atit mai
cunoaș- ’ ordin geografic, economic, social-cultural etc. — este faptul că oamenii de aici îȘi duc viața sub semnul unei mari ambiții : aceea de a-și vedea orașul cit mai frumos, contribuind dezvoltarea localității pe le — urbanistic, dar și spiritual. Iată de ce, invitat

lebine incit i permitem in ele citeva puțin multe, întîm- locuitorii lui necontenit la și înflorirea toate planuri-

f

doar patru două prese pive pentrutră funcționau mori țărănești, de ulei și două . bătut sumane și pături. In rest nu mai aveam alte mijloace de producție efective, prăvăliile și micile a- teliere de reparații nepu- tind intra în discuție. Țân- dăreiul și-a păstrat caracterul de centru exclusiv agrar pină in 1968 cînd. devenind oraș, prin grija partidului și statului nostru vizînd repartizarea
în noua carte
a Bărăganului

în celelalte anotimpuri, mai ales acum, la ceas zăpezi, cînd gospodarii pot permite plăcutul

fiind să particip la cea de-a IV-a ediție a „Zilelor bibliotecii orășenești Țăn- dărei", am putut constata că o asemenea manifestare culturală este și un bun prilej de a cunoaște un oraș și oamenii lui, de a afla unele date și informații interesante și grăitoare pentru destinul contemporan al unei așezări din Bărăgan, devenită oraș in urmă cu două decenii și fiind deci, din multe puncte de vedere, o creație a Epocii Nicolae Ceaușescu.Cel dinții gospodar al Țăndăreiului, primarul Alexandru Culina. ținea să-mi precizeze : „Pentru a cunoaște cu adevărat ce înseamnă devenirea orașului nostru in anii socialismului trebuie să facem neapărat apel la o comparație grăitoare. în 1948, ca să luăm ca prim punct de reper anul naționalizării principalelor mijloace de producție, în localitatea noas-

echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării și prin alocarea unor fonduri importante pentru dezvoltare, așezarea noastră și-a început cu adevărat noua sa istorie, ascendența pe verticalele dezvoltării industriale și social-economice. Anul 1968 ar fi, așadar, cel de-al doilea reper cronologic pentru cunoașterea biografiei Țăn- dăreiului, dar vă propun să facem un salt peste timp, să ajungem Ia zi și să vă prezint citeva date edificatoare, chiar dacă ele sint de ordin general. Industria a crescut, ca pondere, în cei douăzeci de ani nici mai mult nici mai puțin decit de 82 de ori, iar numărul personalului muncitor ocupat în industrie de peste cinci ori, populația practic dublîn- du-se datorită sporului natural de peste 22 la sută anual.Astăzi, la Țăndărei se

produc cărămizi și blocuri ceramice, țigle și prefabricate din beton, confecții textile, zahăr rafinat, ulei tehnic de in, amidon, glu- coză și drojdie de panificație..— citeva dintre fabricile și întreprinderile care livrează aceste produse fiind de importanță republicană. Locuitorii acestui oraș ialomițean nu și-au uitat însă nici vocația lor de agricultori — de pe cele circa 7 0G0 ha teren agricol arabil se obțin 'producții mai mari de două pînă la patru ori decit în anul 1963, sporind astfel contribuția noastră la asigurarea fondului de stat și la auto- aprovizionarea în profil teritorial. Zilnic pleacă de aici către alte zone ale țării zeci și sute de vagoane de sfeclă de zahăr, de soia, in, floarea-soarelui, porumb, legume etc.“.Ce a însemnat, ce înseamnă dezvoltarea economică a Țăndăreiului, dezvoltare despre care îi place să vorbească, nu fără mîndrie și demnitate, primarului său, nu este, desigur, prea greu de închipuit. Pe harta orâșului au apărut o serie de obiective sociale și culturale apte să satisfacă nevoile și exigențele locuitorilor : numărul unităților de învățămînt a crescut, față de 1968, de la patru la unsprezece, cel al dispensarelor medicale de la unu la trei, iar al bibliotecilor de la cinci la douăsprezece. Se înțelege de la sine că și numărul personalului calificat a cunoscut creșteri corespunzătoare. In oraș lucrează azi o sută optzeci de profesori (față de cincizeci și cinci în 1968), șaptezeci de cadre medii sanitare în loc d» paisprezece cite erau in
Florentin POPESCU

(Continuare în pag. a III-a)

Zona industrială a orașului Țăndărei

Solicitudinea funcționarului public — 
cerință socială și obligație profesionalăEste de necontestat faptul că în serviciile publice de toate genurile și din toate locurile — de la ghișeul de informații la tejgheaua magazinului, de la cabinetele medicale pînă la cele mai modeste ateliere meșteșugărești, în instituții, ca și în unități financiare, in asistența socială, ca și in transporturi sau la administrația imobilelor — trebuie să se manifeste o solicitudine exemplară față de oamenii muncii. Toată lumea e de acord cu solicitudinea și toți o pretind cind se află in postura de beneficiari ai ei. Dar cind trebuie să o manifeste ei față de alții ?Iată o întrebare ce merită atenție, • pentru cel puțin două motive. Unul — deoarece solicitudinea nu se manifestă întotdeauna din partea tuturor celor ce asigură serviciile pentru populație, la nivelul exigențelor actuale ale societății ; al 'doilea — pentru că in acest domeniu al serviciilor publice, trecerea spre o nouă calitate a muncii — cerință importantă formulată in Expunerea secretarului general al partidului la recenta Plenară — înseamnă, pe lingă mai multă pricepere, competență, conștiinciozitate, și o mai mare solicitudine din partea funcționarului public pentru soluționarea problemelor cetățenilor.Asigurarea solicitudinii este o sarcină'„ușoară", căci, practic, nu necesită nici eforturi materiale, nici investiții, nici proiecte, nici materii prime, nici energie sau resurse financiare ; dar în același timp, este „grea", căci impune, nu rareori, modificări sub

stanțiale de mentalitate, de comportament, o rejudecare a poziției sociale proprii, cerințe mai greu de realizat dacă sint lăsate să evolueze de la sine, dacă se așteaptă să se manifeste spontan.în condițiile societății noastre, și tot mai mult pe măsura inaintării spre o civilizație superioară, socialistă, solicitudinea funcționarului public față de cetățean constituie un deziderat obiectiv, o cerință profesională strictă, o trăsătură obligatorie a stilului de muncă, ce trebuie educata, înrădăcinată și dezvoltată cu perseverență, în mod conștient și responsabil. Generalizarea solicitudinii. dezvoltarea in profunzime a acestei importante laturi a comportamentului social și profesional depind de măsura în care cei investiți cu organizarea și coordonarea activităților respective, precum și factorii educaționali, în primul rind organizațiile de partid, ințeleg ei inșiși și asigură ințelegerea importanței acestei cerințe.Prin ce se afirmă, de fapt, solicitudinea ? Indiferent de diversitatea serviciilor care o implică, ea exprimă o sumă a calităților de etică profesională indispensabile intr-o societate civilizată, și cu atît mai mult într-o societate a deplinei egalități a tuturor membrilor ei. Solicitudinea include corectitudinea prestației cerute, operativitatea și prompiituîlinea răspunsurilor, clarificarea fermă a problemelor, străduința de înțelegere a solicitării, atitudinea atentă, politicoasă, civilizată față de beneficiarii serviciilor.

$1 invers : lipsa de solicitudine se exprimă fie prin prestația de proastă calitate sau incorectă, fie prin tergiversare sau alte diferite forme ale neglijenței in activitate, prin lipsa de considerație față de’ solicitant — toate acestea oglindind cit de incompatibilă este lipsa de solicitudine cu natura, cu principiile și exigențele societății noastre socialiste.Principial vorbind, asemenea practici trădează o mentalitate anacronică asupra rolului și poziției funcționarului public — care, odinioară, pe timpurile săcietății împărțite în clase antagoniste, se considera un mic satrap in sectorul lui, despot față de omul simplu, umil, și in același timp slugarnic față de superiori. Era, într-o măsură, o reflectare pe planul psihologiei individului a înseși naturii sociale a statului claselor exploatatoare, stat ce se voia „deasupra poporului", servind însă ca instrument de opresiune a acestuia.Evocăm aceste considerente tocmai pentru a releva cit de străine și inadmisibile sint astăzi rămășițele unor asemenea mentalități și comportamente. cit de inadmisibile sint atitudinile celor ce consideră ghișeul ca un piedestal „deasupra" cetățenilor sau o sursă de venituri suplimentare, necuvenite, iar rezolvarea, chiar tardivă sau incompletă a solicitărilor ca un cadou sau o fa-
Serqlu ANDON

(Continuare in pag. a Il-a)

TÎRG'U MUREȘ :

Importante sporuri 
do producție peste planPuternic angajați în întrecerea socialistă ce se desfășoară pentru realizarea și depășirea planului producției fizice la fiecare sortiment, chimiștii, electro- niștii, constructorii de mașini și lucrătorii din celelalte ramuri ale industriei județului au obținut importante sporuri de producție. Astfel, prin aplicarea unor valoroase inițiative muncitorești și transpunerea operativă in viață a măsurilor de organizare și modernizare a producției, ei au realizat, în perioada care, a trecut din acest an, în plus față, de sarcinile -de plan, aproape 40 000 tone îngrășăminte chimice, 22 105 tone a- moniac de sinteză, produse ale industriei electronice și de mecanică fină și optică in valoare de 98,9 milioane lei, 55 mașini automate de țesut, 4 097 mc prefabricate din beton armat. 119 remorci și semiremorci, confecții textile și din iniocuitori în valoare de 47,9 milioane lei, precum și însemnate cantități de ceramică de menaj, materiale de construcții și alte produse utile economiei naționale. De remarcat că aceste sporuri de producție au fost realizate în condițiile în care energeticienii mureșeni ac pulsat suplimentar in magistralele energetice ale țării 240 milioane kWh energie electrică (Ghcorghe Giurgiu).
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REDUCEREA CONSUMURILOR MATERIALE
este, în primul rînd, o problemă de proiectare

IN ZOOTEHNIE ACTIVITATE SUSȚINUTĂ,
--------------------------------------------------s___________ L

BINE ORGANIZATĂ
*

economistul Alexandru secretarul comitetului de „Vulcan", dar
— într-o viitoare ședință a consiliului oamenilor muncii vom pune in discuție activitatea unor șefi de ateliere și de secții din uzină — ne spune Nicolae, partid al întreprinderii Altminteri, buni profesioniști, parcă prea s-au lipit de scaun și au uitat că locul lor este, de fapt, in secție, lingă muncitorii pe care ii coordonează, și nu în birou 1— Aceasta este una din cauzele pentru care disciplina ' în muncă, disciplina tehnologică nu sînt peste tot respectate așa cum trebuie — intervine ing. Dobre Zamfir, secretar adjunct cu probleme economice al comitetului de partid. în adunările generale ale organizațiilor de bază, în ședințele de comitet vom pune un mai mare accent pe această problemă. Avem sarcini deosebite, complexe, realizăm produse la un nivel tehnic mult superior anilor trecuți și de aceea disciplina trebuie să se situeze la cote maxime....Am reprodus acest crîmpei din dialogul purtat la comitetul de partid al întreprinderii „Vulcan" — București pentru a arăta că, în mod firesc, aspectele legate de calitatea muncii — sub toate fațetele sale —, de sarcinile care revin personalului de conducere și de execuție din Uzină sînt tratate cu toată atenția cuvenită, în privința reducerii consumurilor materiale și energetice, se pornește însă de la concepția că aceasta este în primul rînd și in cea mai mare măsură o problemă de concepție, că eforturile trebuie concentrate cu precădere asupra etapelor premergătoare producției pro- priu-zise. „Muncitorul, maistrul trebuie să respecte tehnologia de fabricație și să nu depășească normele de consum — ne spune secretarul comitetului de partid. Ceea ce ne preocupă pe noi este să reducem substanțial tocmai normele, iar in acest scop sînt binevenite toate inițiativele colectivului. Dar sarcina expresă și răspunderea principală revin proiectanților, tehnologilor, conducerii uzinei".Realizările din ultimii ani ale întreprinderii ilustrează elocvent adevărul acestor afirmații : față de nivelul normelor s-au obținut an de an economii de ordinul a cîteva sute de tone metal și combustibil convențional, precum și sute de megawațl- oră energie electrică. Dar ceea ce frapează în mod deosebit este evoluția in ritmuri și... sensuri diferite a producției-marfă (care crește cu 37 la sută in 1988 față de 1985, in prețuri comparabile), în raport cu nivelul consumurilor materiale și energetice, care a scăzut cu 14 Ia sută la metal și a crescut cu numai 15 energia electrică șl 4 la combustibil convențional.Un calcul simplu oferă mai exact dimensiunea economiilor dacă s-ar fi menținut normele din 1985, in zece luni din acest an s-ar11 consumat in plus 25 mii tone metal. 7 100 MWH energie'electrică și12 mii tone combustibil convențio- aal ! Cum s fost posibilă această •voluție ? Sau, mai exact, care au 'ost principalele direcții în care a icționat colectivul pentru valorifica- ea mai bună a resurselor materiale îi energetice ? Răspunsurile primite irată că, de fapt, nu s-a întimplat limic extraordinar, ci, pur și simplu, lirecții de acțiune cunoscute și aflate a indemîna oricărui colectiv au fost alorificate intr-o strategie bine pusă a punct și urmărită consecvent de onsiliul oamenilor muncii, de comi- etul de partid al uzinei.în orice strategie de producție, tructura fabricației joacă un roi nsemnat. Or, pînă in urmă cu puțini ni. produsele de nivel tehnic scăzut- rezervoare, canale de aer și gaz

la sută la sută larealizate :

dar și oferte neeorespunzătoare

de să deȘi

Cu cîteva luni In urmă, „Scîntela" publicat o notă referitoare la une- • produse de artă populară lipsite 3 bun-gust și mal ales de autenti- tate. realizate de anumite coopera- ve meșteșugărești și prezentate in lioanele de artizanat ale magazi- îlor. Conducerea UCECOM a reac- mat în mod pozitiv și constructiv critica făcută în ziar, luind o se- e de măsuri in acest sens, despre ire am relatat pe larg în articolul titulat „Sectorul -artizanat- al agazinelor promite o înnoire a o- rtei", publicat in ziarul din 30 sep- mbrie a.c.în esență, măsurile preconizate nducerea UCECOM urmăreau muleze producția de obiecte tizanat inspirate din tradiția ta populară locală, să bareze calea re cumpărător a oricăror produse re propagă gustul îndoielnic, care sînt pe placul publicului. Ceea ce :e necesară sporirea exigenței co- siilor de omologare care avizează troducerea in fabricația de serie a sstor produse, ca și a responsabili- ii conducerilor cooperativelor țșteșugărești de profil în pregăti- î ofertei de articole de artă popu- ă și decorativă pentru contractă- e anuale cu reprezentanții cornerul. De aceea, am dat curs invita- i venite tfin partea Centrului de ■ație din cadrul UCECOM de a iea exponatele aduse de coopera- e meșteșugărești din toată țara, dent pentru a constata „pe viu" uitatele măsurilor luate în urma blicării articolului din „Scîntela". le la bun început trebuie să spu- n că progresul este vizibil. Cer- înd produsele unui județ sau al- a, ai impresia unei călătorii prin e mai bogate zone etnografice ale ii, din Transilvania în Muntenia, Moldova în Banat sau în Dobro-, t. Respectul față de moștenirea ată din străbuni, dragostea de mos a neamului nostru se oglin- c atît în obiecte tradiționale din ză, lemn sau lut, cît și in crea- e moderne, inspirate din bogatele diții ale artei populare românești, fel, cooperativa leg, j ’ .vărată demonstrație de ceea ce te să devină lina oilor ce cresc 1 partea locului, dacă este prelu- lă și folosită cu talent. în ate- ele proprii se țese la războiul iițional, se dă la piuă șl apoi în agă (o unealtă veche de scămo-i. Stofele rezultate — plăcute, moi, luroase — au fost transformate in fecții pe care oricine le va purta 

„Bucura" dinjudețul Hunedoara, face o

♦etc. — aveau o pondere destul de ridicată în totalul producției „Vul- can“-ului, lăsînd pe alocuri impresia că a păstra o tradiție muncitorească veche de opt decenii ar presupune menținerea acelorași produse în nomenclatorul de fabricație... Analizind cu răspundere capacitatea reală a colectivului și nevoile în evoluție ale economiei naționale, consiliul oamenilor muncii a decis ca, în cel mai scurt timp, produsele de nivel tehnic scăzut să fie înlocuite cu altele, care să exprime mai bine potențialul tehnic ridicat, să dea măsura unei tradiții muncitorești, ajunsă de mult la maturitate. Urmarea a fost că pro-
Ce relevă experiența întreprinderii 

„Vulcan" - București

i

dusele de nivel tehnic scăzut (în care metalul încorporat nu valora mai mult de 30 lei pe kilogram) au fost eliminate, locul lor fiind luat de unități de pompaj, recipiente și conducte sub presiune, echipament pentru centrale nucleare, deci produse de tehnicitate ridicată, care valorifică mult mai bine materiile prime și munca oamenilor. Este drept, noile produse obligă la precizie în prelucrare, adoptarea unor tehnologii noi, creșterea disciplinei în muncă. Adică, intr-un cuvînt, este nevoie de răspundere. Pe care colectivul' și-a asumat-o in avantajul său și al economiei naționale.Este bine cunoscută importanța activității de proiectare pentru realizarea unor produse competitive, de nivel tehnic și calitativ ridicat, care valorifică eficient resursele materiale și umane. De aceea, ne-am interesat cum anume participă, concret, colectivele de proiectanți la efortul pentru reducerea consumului de metal și de energie pe unitatea de produs. „în întreprinderea noastră există de peste trei decenii un colectiv de proiectare pentru unități de pompare a țițeiului, ne-a spus inginerul Gheorghe Moise, șeful atelierului de cercetare-proiectare pentru unități de pompare. în prezent, realizăm trei game, în peste 120 de sortotipodimensiuni, în totalitate destinate partenerilor externi. In fața unei atît de mari diversități a cererii, singura posibilitate economicoasă și acceptabilă tehnologic era să găsim soluții de creștere a gradului 

Cergile, covoarele expu- de interioarele aceaștă de însăși
bunăaceeași frumusețea și aduse de

cu plăcere, se amintesc insistent caselor țărănești din a țării, care se leagă șia poporului nostru.Menținîndu-ne in tradiție, să amiițtim autenticitatea creațiilor cooperativa din Negrești-Oaș : costume populare specifice, dar și piese moderne de îmbrăcăminte concepute după croiul și motivele ornamentale atît de cunoscute — cipca, acea dantelă lucrată de mină, bogăția de volane ; coloratele zgărdițe de la gitul fetelor iau și forma inspirată a unor coliere ; între obiectele de olărie se află și „olul pentru nănaș", burduhănoasele oale pentru sarmale și blidele. Și cooperativa „Arta Harghitei" prezintă articole de artă populară

parte obîr-

Pe urmele materialelor
publicate 

specific^ : ceramica neagră de Dă- nești, vasele de cele mai felurite forme și dimensiuni decorate în relief cu desene luate de pe vechi cahle din zonă, țesăturile în iți- șoare, obiectele brodate cu motive secuiești. Cooperativa „Arta casnică", din Breaza nu-și dezminte renume- le : iile cusute cu cel mai mărunt punct pe o pînză de mare finețe sînt, parcă, mai frumoase ca oricînd, ca și alesăturile din borangic țesute de miinile măiestre ale femeilor din cooperativa „Muncitoarea" din To- poloveni. Creații inspirate prezintă și cooperativa „Arta" din Brașov : stofe din lină foarte subțire, cu fire de efect, din care creatori talentați au realizat o serie de elegante modele de confecții preluind linia și motivele specifice bogatelor zone etnografice din județ — Drăguș, Să- cele, Bran. Rupea. Cu bogate șl izbutite colecții au venit la contractări și cooperativele „Arta casnică" din Tismana, „Unirea meșteșugarilor" din Curtea de Argeș, „Miorița" — Iași, „Sucevița" din Rădăuți și altele.Este limpede că, de data aceasta, ‘ selecția a fost făcută cu mai multă rigoare, cu mai multă atenție de către producătorii înșiși, de uniunile județene. Totuși, preocuparea pentru a trece „examenul" contractărilor nu este generală. Sint cooperative care au gindit, desigur, eronat că vechile așa-zlse „creații", de fapt un fel de

de tipizare. Astfel că, față de o valoare de sub 50 la sută înregistrată în 1985, acum peste 70 la sută din reperele și subansamblele unităților de pompaj sînt tipizate. Aceasta simplifică munca proiectantului și, în același timp, permite adoptarea unor procedee tehnologice de randament ridicat în fabricație". Opinie confirmată și de Alexandru Bogdan, inginer-șef cu pregătirea fabricației, care ne-a spus : „Extindem treptat procedeul de forjare matrițată, mult mai economicos, din toate punctele de vedere, decît forjarea liberă, în cazul în care avem de prelucrat o serie mai mare de produse. Ne-am

pentru reducerea referi distinct, activitatea dene preocupăeficiente a continuatani au fost brevetate, ca

impus in acest scop creșterea gradului de tipizare a reperelor, încă din proiectare". Dar la măsurile de ordin tehnologic consumurilor ne vom Să revenim deci la proiectare.„în al doilea rînd, adoptarea unor soluții constructive simple și inginerul Moise. Precizez că numai în ultimii invenții, nouă din soluțiile adoptate în proiectele pompelor noastre, iar unele dintre acestea au făcut obiectul unor exporturi de licență. Continuăm cercetarea documentară și experimentală — am constituit o bancă de date, dispunem de standuri de probă — pentru simplificarea soluțiilor constructive, pentru adecvarea mai bună a proiectelor la condițiile tehnologice ale întreprinderii noastre"..Fără a epuiza domeniul de acțiune al proiectanților pentru reducerea consumurilor materiale și energetice, mal notăm preocupările existente pentru înlocuirea unor metale scumpe, deficitare, cu altele care pot indeplini aceeași funcțiune în condiții de maximă securitate și calitate superioară. în acest sens.Cum se acționează Ia întreprinderea „Vulcan" pentru perfecționarea tehnologiilor, pentru adoptarea unor procedee mai economicoase, în realizarea unor produse de calitate superioară 7 Ce măsuri sînt avute în vedere în continuare pe această linie 7 Iată două din întrebările al căror răspuns îl vom prezenta intr-un viitor articol.

pe ademenea subproduc- tovarășa Jeana Negoiță, la Muzeul satului. Ne faptul că, deși noi le res- consecvență, cu aceeași lor, cooperati-

kitschuri prezentate pompos drept „obiecte decorative", vor fi acceptate. Printre acestea și unele produse ale cooperativei „Arta decorativă" din București, despre care era vorba în nota critică publicată de ziarul nostru. Așa se face că din toată colecția cooperativei „Arta decorativă" membrii comisiei centrale de avizare și îndrumare artistică, care au cercetat colecțiile prezentate, nu au omologat decit... cîteva aplice. Toate celelalte „lnvențH" noarttstlce au fost — bineînțeles — respinse. Aceeași soartă a avut și „producția" unei alte cooperative — niște tablouri cu pre- ' tenții de pictură, dar care nu depășeau nivelul unor desene nici măcar naive. „Nu putem pune ștampila «omologat» ții, preciza directoare miră însă pingem cu consecvență autorii vele respective continuă să le prezinte, cu intenția de a primi aprobarea producerii lor în serie".Lipsa de receptivitate a acestor producători nu poate să Ie aducă decît pagubă. Cui folosește faptul că la contractările ce au avut loc șl cu prilejul cărora s-au pue bazele producției unui an întreg, ei nu au venit cu prototipuri capabile să răspundă criteriilor impuse unui produs cu pretenții de artistic ? Comoditatea în promovarea creației noi, a tradițiilor autentice ale artei noastre populare se răzbună. Dacă aceste cooperative nu -vor veni cu noutăți reale nu vor avea contracte. E un principiu bine cunoscut al mecanismului economico-financiar, pe care, desigur, conducătorii respectivelor unități îl cunosc bine, dar nu-1 aplică, după cum se vede.Așadar, remarcăm revigorarea și reîmprospătarea ofertei de către majoritatea unităților producătoare de articole de artă populară și artizanat, ca urmare a măsurilor întreprinse de UCECOM. Este regretabil însă că aceste măsuri nu s-au făcut simțite tocmai acolo unde era mai multă nevoie, adică în cooperativele meșteșugărești în care bunul- gust și preocuparea pentru nou sînt deficitare. De aceea, avem convingerea că această acțiune, inițiată de conducerea UCECOM. va continua pentru a elimina orice tentativă de a „strecura" in colecții obiecte ce nu justifică un consum de materiale și de manoperă, oricît de mic ar fi el.
Rodlca ȘERBAN

cazanului de 420 Care este efici- acestei acțiuni ? valorează circa

aflăm de la Ing. Virgil. Atanasiu, consilier in Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru echipamente energetice, că sectorul de proiectare a cazanelor energetice, ce își desfășoară activitatea la „Vulcan", a reușit, in ultima perioadă, înlocuirea oțelului aliat cu un oțel feritic în construcția vaporizatorului tone abur pe oră. ența economică a Metalul economisit două milioane lei la ui> singur cazan. De asemenea, în cazul cazanului de 510 tone abur pe oră s-a înlocuit un tip de oțel înalt aliat cu altul mai ieftin, ce se produce in țară, în condiții avantajoase. Pentru primele, două cazane de acest tip, aflate în execuție, se va economisi metal în valoare de 10 milioane lei.în timpul discuției, inginerul Atanasiu a ridicat și o altă problemă înscrisă in aria mai vastă parilor legate nu numai misirea resurselor, ci și rea producției de energie „Un indicator de bază în proiectelor noastre este consumul de metal pentru un kilogram de abur. Desigur, acest indicator are valori diferite în funcție de parametrii cărbunelui folosit în termocentrală (putere calorifică, grad de măcinabi- litate etc.), fiind mai mare pentru cărbune de calitate mai scăzută. în dorința — firească, de altminteri — de a se reduce consumul de metal, am sesizat o tendință de supraapreciere a parametrilor cărbunelui care va fl folosit în centrală, ceea ce duce la creșterea riscurilor de defectare, la scăderea disponibilității și fiabilității echipamentelor și, în final, la o producție de energie electrică mult mai mică decît aceea proiectată. O evaluare mai realistă a calității cărbunelui ar permite ridicarea calității proiectelor noastre, mai exact spus o adecvare mai bună a lor la condițiile reale de exploatare".Această chestiune — pe care o supunem atenției forurilor în drept — arată, o dată mai mult, importanța activității de proiectare, nu numai pentru producător, ci și pentru utilizatorul produsului.

a preocu- de econo- de crește- electrică : aprecierea

Eugen RADULESCU

In perioada care a trecut din 
acest an colectivul de muncă 
de la Întreprinderea metalurgică 
Bacău - unitate fruntașă în în
trecerea socialistă pe ramură - 
a livrat suplimentar economiei și 
la export însemnate cantități de 
piese turnate și armături din 
oțel. In imagine : aspect de 

muncă din secția turnătorieFoto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)voare făcută unor „supuși", depin- zind de toanele „bunăvoinței", care, prin urmare, ar trebui, 'chipurile, „cîștigată" și deci „recompensată", mentalitate ce stă la baza „suportului moral" al corupției. Or, solicitudinea trebuie să exprime relația nouă din societatea noastră, în care ' „statul este poporul", în care cetățenii iau parte și sînt insistent chemați să ia parte și mai activ la treburile statului.în plus, în solicitudinea față de cetățean trebuie să se exprime și noile relații sociale, noile raporturi dintre oameni — care sint uniți prin aceleași interese fundamentale, sint tovarăși de idei, de acțiune și de scopuri. Iar în cadrul unor asemenea raporturi nu au ce căuta indiferența sau indolența față de cerințele altuia, ca să nu mai vorbim de spiritul șicanator sau de rea-credin- ță — incă nu eradicate cu desăvîr- șire din practica socială.Este cu neputință de desprins solicitudinea de ansamblul cerințelor profesionale ale celui care lucrează într-un domeniu aflat la dispoziția publicului larg. Ea este o calitate tot atît de obligatorie cum este, spre exemplu, pentru un miner vigoarea, pentru un pilot agerimea, pentru un cîntăreț urechea muzicală. Numai că acestea sînt Însușiri personale, talente native — pe cînd solicitudinea, fie că izvorăște din calități naturale, fie că nu, trebuie permanent afirmată. Unele persoane sînt prin firea lor binevoitoare, sensibile la nevoile altora, mai predispuse spre abnegație, cu zîmbetul pe buze. Le va fi mai ușor să-și manifeste solicitudinea. Altele nu au aceste însușiri înnăscute, dar, in măsura în care

județuluiAnul acesta, zootehniaVîlcea a intrat în iarnă incomparabil mai bine pregătită decit in ultimii ani. Firește, primul element pozitiv îl constituie stocurile de furaje îndestulătoare pentru întreaga perioadă de stabulație. Există asigurat un stoc de 77 700 tone de fîn de cea mai bună calitate, față de un necesar de 76 000 tone. Se află, de asemenea. în depozite, 100 400 tone de nutrețuri suculente, față de un necesar de 135 600 tone, șt 110 200 tone de furaje grosiere, cu 15 000 tone mai mult decît s-a prevăzut. Se poate spune deci că, după mai mulți ani, se intră în iarnă cu o balanță furajeră care va permite o hrănire bună a animalelor și, implicit, realizarea unor producții zootehnice mari. Firește, există in momentul de față furaje de calitate și în cantități corespunzătoare, dar marea grijă se va concentra acum asupra modului de gospodărire a nutrețurilor, astfel incît să se asigure furajarea științifică a întregului efectiv de animale.

Funcționează per- de preparare șifect instalațiile

Măsurile ferme au început 
să-și confirme rezultatele înainte de a ne referi la modul concret în care se acționează in a- ceastă privință, am reținut de la directorul direcției agricole cu producția zootehnică, medicul veterinar Vasile Grevuțu, cîteva din măsurile întreprinse în acest an pentru îrribunătăți- rea radicală a activității în secto- rul de creștere a animalelor. „în cele 63 de cooperative agricole de producție cu ferme zootehnice și în cele 4 asociații intercooperatiste, toate adăposturile pentru bovine, ca și saivanele pentru ovine au fost pregătite cu minuțiozitate, prima probă a iernii demon- strînd că zooteh- niștii din județ au învățat din lecțiile aspre ale anilor precedent!, fect instalațiile de administrare a furajelor, de eliminare a dejecțiilor, ca și cele de adăpat cu clapete sau cu nivel constant. Crearea tuturor condițiilor de muncă pentru practicarea unei zootehnii la nivelul cerințelor actuale a constituit preocuparea noastră de bază. O serie de măsuri au vizat îmbunătățirea activității fermelor pentru realizarea prevederilor programului de creștere a efectivelor de bovine și de ovine și de sporire substanțială a producției animaliere".La ferma zootehnică a C.A..P. Rîm- nicu Vîlcea ni se confirmă multe din cele prezentate mai sus. Medicul veterinar Constantin Popescu, șeful fermei, ne prezintă mai întîi baza furajeră, care cuprinde 1 100 tone de fin, 1400 tone de sfeclă furajeră, 2 600 tone de siloz (amestec de coceni cu sfeclă furajeră), 1 200 tone de grosiere, furaje suficiente pentru cele 330 de bovine, cite vor fi la sfîr- șitul anului, ca si pentru cele 2100 de oi. Observăm afișat la loc vizibil la intrarea in fiecare grajd programul de furajare ,și rația zilnică : 30 kg borhot de sfeclă, 15 kg coceni to- cați și 3 kg tărîțe. Lipsește complet finul. De ce 7 — ne interesăm. „Nu am început să administrăm fîn pentru că nu știm cit va fi de lungă iarna, ne spune șeful fermei. Nu putem face risipă de nutrețuri. Rația pe care am stabilit-o o distribuim în patru tainuri, la ore fixe, și pînă în prezent rezultatele sint bune. Avem o echipă specială care se ocupă numai de scoaterea din depozit și prepararea furajelor, tocmai în scopul gospodăririi lor cu maximă chibzuință". Anul trecut, în această unitate s-a realizat o producție de 3 200 litri de lapte de la fiecare vacă furajată, iar anul acesta, pînă la 1 decembrie, s-au obținut peste 3 000 litri. Grâjdurile moderne, dar și condițiile bune de furajare existente vor permite sigur obținerea unei producții mai bune decit în anul trecut.

înmulțirea schimburilor 
de experiență nu supără 

pe nimeniExistă în județul Vîlcea o unitate zootehnică etalon, ale cărei rezultate de producție foarte țune au determinat organizarea a numeroase schimburi de experiență, pentru cunoașterea tehnologiilor moderne care 
lucrează cit publicul, au datoria șl obligația să și le dezvolte — ca o condiție esențială și ca o clauză eliminatorie cerută de activitatea in acest sector. în activitățile pentru public — fie că este vorba de funcționarul de la ghișeu, de lucrătorul din comerț etc. — se cuvine să lucreze numai cei ce înțeleg aceste comandamente și fac eforturi reale pentru îndeplinirea lor.La „omul de la ghișeu" se vine cu probleme atît de interes general, social-economic, privind aspecte ale 
Solicitudinea funcționarului public

activității din diferite unități productive, culturale, din Instituții etc., cit și cu probleme de ordin personal. Soluționarea lor cu solicitudine, cu înțelegere și în spiritul legii este necesară tocmai pentru bunul mers al respectivelor unități, ca și pentru respectarea drepturilor legale ale cetățenilor, pentru afirmarea unui climat de ordine și disciplină. *Cum pot fi calificate acele manifestări de birocratism prin care oameni ai muncii sînt nevoiți să lipsească din producție, muri interminabile act care li se putea diat sau prin care cat de stare civilă obține decit după tracasări toare, ori prin care oameni în vîrstă trebuie să alerge de Ia ghișeu la ghișeu ? Faptele arată că cine se comportă neomenos față de asemenea solicitări personale va avea și com-

puși pe dru- pentru un înmîna ime- un certifi- nu se poate istovi-

atinge Animale fru- adăpostite în ieslele perma- Desigur, cînd mari de lapte la rasa de ani- li se adminis-

asigură producții mari zootehnice. Este vorba de cooperativa agricolă de producție din Olănești, unitate care are 1 200 de bovine, din care 260 vaci cu lapte, repartizate în două ferme. Producția de lapte de anul trecut a fost de 4 868 litri pe fiecare vacă furajată, iar în acest an există toate condițiile pentru a se cifra de 5 000 de litri, moașe, bine îngrijite,' grajduri moderne, cu nent pline cu furaje, auzi despre producții te gindești nu numai male și la hrana ce trează, ci și la calitatea, la profe- sionalitatea îngrijitorilor, pentru că toate acestea contribuie în egală măsură la realizarea unor producții mari zootehnice. La Olănești există o familie de îngrijitori, Lucica și Alexandru Noaje, care lucrează în fermă de aproape 30 de ani. Oameni cu o bogată experiență, cu multă dragoste de animale, care oferă tuturor un exemplu de muncă și conștiinciozitate de urmat. Alexandru Noaje are acum în primire o grupă de juninci care de anul trecut au intrat în producție și două dintre ele dau cite 20 de litri de lapte zilnic. Este lesne de înțeles că animalele de rasă care dau anual o producție de lapte in jur de 5 000 de litri au la discreție mincare, furaje de calitate.

asigurate in acest an
Moduri diferite de a înțelege gospodărirea 

resurselor de nutrețuri în unitățile 
agricole din județul Vîlcea

kg tăiței de melasate. Totul tainuri. Este și un asemenea răspundă prin

De la săsirea de pe pășune, la 1 octombrie, animalele au o rație zilnică de 4 kg de fîn de bună calitate, 4 kg tărîțe, 30 kg tăiței de sfeclă și 4 kg de paie melasate, totul repartizat in patru tainuri. Șefa de fermă, tovarășa Elena Nicolae, ne vorbește de rigurozitatea cu care se administrează dimineața și seara furajele, ca o condiție esențială în respectarea programului de grajd. După muls, rămîn de serviciu cite doi îngrijitori, care se ocupă de „toaleta" animalelor, de țesălat, de supravegheat, de curățenie.La cealaltă fermă, ing. Maria Magdalena Oprescu, de 10 ani șefă a fermei, ne'prezintă mai întîi pe „retor» dista" unității, „Zambila", cu o producție zilnică de 26 de litri de îapte. Alături de aceasta mai sînt 20 de vaci de elită, care au un program special de furajare, primind in plus față de celelalte cîte 5 kg de fin și 3 kg suculente. Așadar, în plus față de rația zilnică administrată întregului efectiv care se compune din 3 kg fîn, 2 kg tărîțe, 30 ' sfeclă și 3 kg paie administrat în patru firesc ca vacile cu „meniu" în față să producții mari de lapte. Anul trecut la ferma „Cheia", producția de lapte a fost de 4 936 litri pe cap de vacă, în astfel de condiții, rentabilitatea celor două ferme ește evidentă. Anul trecut, C.A.P. Olănești a realizat din zootehnie un beneficiu de 1 098 000 lei, fapt ce demonstrează că numai preocuparea majoră pentru obținerea de producții mari asigură rentabilitatea în sectorul zootehnic. Și a- ceasta înseamnă, mai presus de toate, asigurarea unor cantități cît mai mari de furaje de cea mai bună calitate. Cu muncă multă, cu strădanii, unitatea are depozitate 2 000 tone de fîn de cea mai bună calitate. 1 300 tone de borhot de sfeclă, 122 tone de sfeclă furajeră, 72 tone de lucerna și 57 tone de trifoi. Strînge- rea furajelor a preocupat pe toată lumea, inclusiv pe primarul localității, tovarășul Aurel Vlădoiu, caro își începe programul de muncă matinal cu o vizită la fermele zootehnice. Subliniem acest fapt pentru că în documentarea noastră am jntilnit. la C.A.P. Glăvile, de exemplu, specialiști care vin în zootehnie, cum se spune, după ce răsare bine soarele. Nici nu intenționăm să facem o comparație între modul de administrare a furajelor la și la C.A.P. Glăvile, mai simplul fapt că C.A.P. Olănești deoarece nula prima unita-

în roate" activității socialiste, nefiind, cu apt pentru o asemeneaal ghișeului se în raport cu pro- unui cetățean o- cu solicitarea re

portări la fel de negative față de solicitări de interes general, punînd astfel „bețe ' unor unități alte cuvinte, profesie.Un mic autocrat comportă identic și blema personală a bișnuit, și în raport prezentantului unei unități socialiste. Da, pot apărea forme de nesoli- citudine sau de „solicitudine preferențială" și în modul de rezolvare a 

problemelor unităților socialiste — nu o dată s-a remarcat, de pildă, că unități comerciale se bucurau de un regim privilegiat în aprovizionarea cu produse, in timp ce altele erau vitregite, potrivit dispozițiilor a diferiți funcțipnarl incorecți. Șl în cazul relațiilor cu unitățile socialiste își pot face loc tergiversări, soluții de mîntuială, rezolvări greșite sau din contră „rezolvări preferențiale",- în detrimentul altor unități — opacitate față de răspunderea socială, comoditate, optică individualistă sau spirit mercantil, în general părerea profund eronată că serviciul este la dispoziția aceluia care-1 prestează, și nu că el este la dispoziția serviciului.Fiind limpede că formarea, asigurarea comportării caracterizate prin solicitudine nu este benevolă și nici nu poate fi lăsată la latitudinea spontaneității, ci trebuie cultivată și 

te se realizează aproape 5 000 litri de lapte pe o vacă, iar la cea de-a doua — in jur de 3 litri pe zi de la o vacă furajată indică o diferență radicală de optică și de pasiune pentru creșterea animalelor. Există și alte „explicații" pentru producția scăzută de lapte de la C.A.P. Glăvile. Aici animalele au fost dispersate pentru pășunat în... 14 puncte. Vacile cu lapte au pășunat în ziouă puncte situate la o distantă de 10 km unul de altul. Desigur, cum să te împărți in atîtea locuri, ce să vezi și să controlezi mai întîi ? Cum să transporți, eventual, furaje suplimentare pentru animalele de producție ? Cînd animalele au fost retrase de la pășunat, după cum ne spune medicul veterinar Aurel Cosmescu, spațiile s-au dovedit cu totul insuficiente, unele grajduri insalubre, nepregătite corespunzător pentru iarnă. Firește, producția de lapte de la o vacă a scăzut la 2,7 litri pe zi.
Două întrebări care 
necesită răspunsuri 
nu numai Ea BăbeniVorbind despre modul de furajare a animalelor, șeful fermei zootehnice de la C.A.P. Băbeni, ing. Ion Militant, ne spunea că animalele din ferma pe care o conduce de șase ani sînt mai bine hrănite la iesle, în perioada de stabulație, decit în timpul pășunatu- lui. Și aceasta deoarece întreaga pășune de 100 hectare, care trebuie să asigure hrăni? pentru un număr de 773 bovine, din care 234 de vaci cu lapte, este împînzi- tă de sonde, ne- existînd posibilitatea fertilizării și supjainsămîn- țării corespunzătoare pentru sporirea producției de masă-verde. Aceasta și explică, în parte, faptul că și în a- ceastă iarnă, ca si

de 
să

vcctold îcziiiciț V'dl pă in alți ani, ferma a intrat în perioada de stabulație cu un însemnat deficit de fîn. S-au asigurat în schimb furaje îndestulătoare din alte, sortimente : 1 500 tone de siloz deporumb, 2 750 tone alte suculente, 700 tone paie, 800 tone coceni uscați ce vor fi amestecați cu tăieței de sfeclă. Natalitatea a ajuns la 90 la sută, dar va fi cu mult depășit procentul de anul trecut, cînd s-a realizat 91 la sută. Un procent foarte bun de natalitate care exprimă în primul rînd grija și preocuparea specialiștilor pentru urmărirea stării de sănătate a animalelor și, pe de altă parte, valoarea materialului de prăsilă. Două aspecte sînt în totală contradicție cu rezultatele bune a- miritite în domeniul depozitării furajelor și al procentului de natalitate., Primul, de ce producția de lapte este doar in jurul nșediei de 1 500 litri pe cap de vacă, și al doilea — ce sînt lăsate multe din juninci aștepte cite patru ani pînă ajung la stadiul de montă ? Sint probleme ce trebuie să se afle mai mult în atenția cadrelor de specialiști din această unitate, care dispune de condiții bune de muncă și, mai ales, de posibilități reale de a dubla, cel puțin, producția de lapte. Totodată, se impune un ajutor substanțial din partea organelor agricole județene pentru rezolvarea problemei pajiștilor ynde să pășuneze animalele. Apoi, lucru ce este de competenta conducerii unității, trebuie aduse îmbunătățiri modului de furajare a animalelor. Spunem aceasta întrucit, după cum ne-am convins, rațiile administrate nu sint echilibrate, nu au o bază cit de cît apropiată de normele cerute de o furajare științifică.Revenind la experiența foarte bună a cooperatorilor de la Olănești, este de dorit și s-ar impune cu acuitate ca organele agricole județene să organizeze cu șefii de ferme din județ, la această unitate, nu simple schimburi de experiență, care de cele mai multe ori au fost, ca să nu spunem altfel, doar plimbări pînă la frumoasa așezare Olănești, ci să organizeze adevărate cursuri de pregătire . ' profesională în care noutățile de ordin științific să fie dublate de lecții rii de practice atît în domeniul alcătui- rațiilor furajere, cît și al modului îngrijire a animalelor.
Petre CRISTEA

și solicitu- garantată organizare Or, se cu- din acest

dezvoltată continuu, printr-o educație continuă, adaptată la cerințele fiecărui loc de muncă, e necesar să se înțeleagă și faptul că activitatea educativă a organizațiilor de partid, a sindicatelor, organizațiilor de tineret și femei, a diverselor organisme ale democrației noastre socialiste, muncitorești-revoluționare se cere mult intensificată. La fel cu asigurarea oricărei condiții profesionale importante — și mai ales a condițiilor de care depinde atingerea unei noi calități a muncii — dinea trebuie vegheată, prin toate mijloacele de și control al activității, vine menționat că nici punct de vedere nu se întreprinde tot ceea ce s-ar cuveni. înseși controalele efectuate se limitează adesea la aspectele mai vizibile, materiale ale activității. Se controlează, și pe bună dreptate, cifre, cantități, gestiuni, registre contabile, dar se controlează prea rar atitudinile față de public, gradul de solicitudine. Deși „valoarea" solicitudinii nu e nici neînsemnată, nici desprinsă de valorile materiale, ba chiar, intr-o măsură, le condiționează și le sporește. Și ar mai fi ur ,,.argument suplimentar : solicitudinea în relațiile cu cetățenii, manifestarea a- tenției cuvenite in relațiile cu oamenii muncii este un imperativ al dezvoltării democrației socialiste, o nouă conduită impusă de principiile umanismului socialist. Este o subliniere asupra căreia oricine lucrează în această sferă ar trebui să reflecteze profund pentru a veghea ca propria activitate și conduită să se situeze in cadrul — și nu în afara 1 — acestor coordonate fundamentale ale societății noastre socialiste.
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să vă adresez cele mai calde mulțumiri pentru amabilele felicitări pe care mi le-ați transmis cu prilejul aniversării zilei mele de naștere.

MAUNO KOIVISTO
Președintele Republicii Finlanda

Plenara Consiliului Național 
al Societății de Cruce Roșie

Prezentarea de condoleanțe 
la Ambasada U. R. S. S.

Luni a avut loc in Capitală plenara Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie, care a analizat activitatea formațiunilor voluntare ale Crucii Roșii, contribuția lor la ridicarea nivelului de cultură sanitară și întărirea stării de sănătate a populației. Totodată, au fost stabilite măsuri pentru creșterea aportului acestor formațiuni la îmbunătățirea activității de educație sanitară a populației, la menținerea vigorii și tinereții națiunii, la înfăptuirea politicii sanitare a partidului și statului nostru.Intr-o atmosferă de puternică angajare patriotică, participanții la plenară au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, o telegramă, in care se spune :Participanții la plenara Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie din Republica Socialistă România iși exprimă și cu acest prilej, în numele tuturor membrilor organizației, cea mai profundă recunoștință, sentimentele de fierbinte dragoste și inaltă stimă pe care Ie nutresc față de dumneavoastră. Erou intre eroii neamului, personalitate proeminentă a lumii contemporane, creatorul vizionar al politicii interne și externe românești, neobosit promotor al 
Delegația parlamentară 

a părăsitDelegația parlamentară a Republicii Populare Democrate Coreene, condusă de Iang Hiang Săp, președintele Comitetu'ui Permanem al Adunării Populare Supreme, care, la invitația Marii Adunări Naționale, a efectuat o vizită in țara noastră, a părăsit luni Capitala.

cauzei păcii, înțelegerii și colaborării intre popoare.Dăm glas, de asemenea, gindurilor noastre de aleasă prețuire și recunoștință față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, strălucit reprezentant al științei românești, pentru contribuția deosebită Ia elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, pentru neobosita sa activitate ca știința să servească omului, păcii și progresului.Insușindu-ne pe deplin Ideile, orientările și indicațiile cuprinse in magistrala dumneavoastră Expunere ia ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, mobilizator program de muncă și acțiune revoluționară a întregului popor, ne angajăm — se spune in încheierea telegramei — să facem din anul 1989 un an de mari împliniri, intimpinind cu rezultate remarcabile cele două evenimente cu rezonantă istorică in viața partidului, a întregului popor — cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperlalistă din august 1944 și cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român. (Agerpres)
a R.P.D. Coreene

CapitalaLa plfecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Nicolae Giosan, președintele M.A.N.A fost prezent însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.P.D. Coreene la București, Zu Ian Cian. (Agerpres)

La Ambasada Uniunii Sovietice la București a avut loc, luni, prezentarea de condoleanțe în legătură cu pierderile umane provocate de distrugătorul cutremur de pămînt din R.S.S. Armeană.In numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, precum și al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului au fost transmise tovarășului M. S. Gorbaciov, Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., comuniștilor, oamenilor muncii sovietici sincere condoleanțe și profunda solidaritate pentru grelele pierderi cauzate de cutremurul din R.S.S. Armeană, sentimente de compasiune tuturor celor afectați de calamitate.Condoleanțele au fost prezentate de tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Gheorghe Oprea,, membru al Comitetului Pol’iJ: Executiv al C.C. al P.C.R., prim vioe- prim-ministru al guvernului. Maxim Berghianu, Pavel Aron, miniștri, Nicolae Mihalache, Mihai Nicolae, Emilia Sonea, adjuncți de șefi de
TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a adresat tovarășului Nikolai Rîjkov. președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., o telegramă în care exprimă. în numele guvernului român și al său personal, sincere condoleanțe

Cronica zileiCu ocazia Zilei naționale a Republicii Islamice Mauritania, ambasadorul acestei țări la București, Cheikh Mohamed Fadhel Kane, a oferit, luni, o recepție.Au luat parte Neculae Ibănescu, viceprim-ministru al guvernului, mi

secție la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe.Au mai fost prezentate condoleanțe din partea Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Consiliului Național al Femeilor, Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, Comitetului Național pentru Apărarea Păcii. Consiliului de conducere al Asociației de prietenie româno-sovietică', de către reprezentanți ai unor colective de oameni ai muncii din întreprinderi, instituții de știință și cultură, uniuni de creație și alte instituții bucureștene.Au prezentat, de asemenea, condoleanțe șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai corpului diplomatic.
★La Consulatul general al U.R.S.S. din Constanța an prezentat condoleanțe reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, numeroși oameni ai muncii din instituții și întreprinderi ale municipiului și județului Constanța. (Agerpres)

in legătură cu pierderile de vieți omenești ce au avut loc in urma prăbușirii, în apropierea orașului Leninakan din R.S.S. Armeană, a unui avion militar de transport de tio IL-76. Totodată, se exprimă rugămintea de a se transmite familiilor îndoliate profunda compasiune.

niștri, reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă.Au participat șefi de misiuni diplomatice acreditați in tara noastră.(Agerpres)

Moment memorabil 
din lupta muncitorimii româneIdealul unității naționale — ce se dovedise a fi „coloana fără de sfir- șit“ a istoriei milenare a poporului român — se împlinise la I Decembrie 1918. Marea Unire de la Alba Iulia, operă a întregului popor, a avut un puternic ecou in conștiința clasei muncitoare din patria noastră.Unirea n-o dăruise nimeni. O cucerise poporul, prin vrerea lui, prin lupta lui. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu in Expunerea la recenta plenară, „realizarea acestui vis secular al poporului nostru a deschis o nouă eră in dezvoltarea României, in ridicarea sa pe noi trepte de progres și civilizație".După Marea Unire au fost create condiții mai bune pentru o mai largă dezvoltare a forțelor de producție. Au cunoscut progrese industria, a- gricultura, comerțul, știința, învăță- mintul, cultura. Dar noile condiții nu au putut fi pe deplin valorificate. Poporul muncitor, din cauza exploatării și asupririi, a reprimării libertăților și drepturilor democratice, dar mai cu seamă sub povara capitalului străin, nu a avut posibilitatea să-și afirme plenar capacitatea creatoare.împotriva acestor rînduieli nedrepte s-a ridicat cu fermitate clasa muncitoare, care se afirmase în istoria patriei noastre încă de la jumătatea secolului trecut. Drumul era însă lung și greu O dovadă a fost ziua memorabilă de 13 decembrie 1918. Mulți dintre cei ce veniseră de pe front, incărcați de speranțe, dintre cei ce credeau sincer că in patria unită și-au ciștigat dreptul la o altă existență, la o altă viață, intr-o societate mai bună și mai dreaptă, au fost întimpinați cu gloanțe in piața Teatrului Național din București.Demonstrația de la București, din acea zi de decembrie a anului 1918, era o dovadă a hotărîrii muncitorimii de a-și cîștiga prin luptă drepturile. In primele rînduri se aflau tipografii. Ei erau sprijiniți de muncitori din toate uzinele Capitalei. Era o dovadă Că, in noile condiții, cei ce speraseră într-o schimbare a vieții politice au înțeles că vor trebui să lupt^ pentru a-și împlini acest obiectiv.Muncitorimea era conștientă de rolul său determinant în schimbarea’ cursului istoriei. Acest adevăr a fost înscris pe faldurile steagului Parti

dului Comunist Român, făurit in mai 1921. Partidul avea să fie, pentru clasa muncitoare, pentru întregul popor, far călăuzitor în lupta pentru o viață nouă, pentru o societate nouă.Partidul comunist a chemat masele largi să formeze un front unic, pe platforma comună a luptei pentru dreptate socială, pentru apărarea statului național unitar. Acestui înflăcărat apel i-au răspuns clasa muncitoare, țărănimea muncitoare, intelectualitatea progresistă. I-a răspuns întregul popor. Sub steagul a- totbiruitor al partidului s-au desfășurat puternice bătălii revoluționare împotriva asupririi, a fascismului și a războiului.In rîndurile partidului, in toți acești ani grei, de luptă aprigă, s-au format militant! demni, curajoși, pentru care unitatea și suveranitatea Îiatriei erau mai presus de propria or viață. In acest cadru de luptă revoluționară, de dăruire pentru înălțătoare idealuri patriotice s-au afirmat calitățile remarcabile, politice și organizatorice ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiu demn al clasei muncitoare, al poporului, al patriei.La chemarea istoriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns prezent, într-o deplină continuitate, la toate marile acțiuni menite să asigure unirea clasei muncitoare, a întregului popor în fața primejdiei fasciste, ce amenința România, în marile bătălii de clasă împotriva exploatării, a nedreptății, a asupririi. In aceste împrejurări, in condițiile in care s-a înfăptuit unitatea clasei muncitoare s-a realizat, sub conducerea partidului comunist, un puternic consens național in pregătirea și desfășurarea actului istoric de la 23 August 1944.Istoria a consemnat. In paginile sale cele mai luminoase, marile înfăptuiri ale poporului român, dobîn- dite sub conducerea partidului. în anii de după 23 August 1944, și cu deosebire în „Epoca Nicolae Ceaușescu", inaugurată de Congresul al IX-lea. Și cum înfăptuirile nu pot fi despărțite de oameni, paginile istoriei acestor ani glorioși evocă eroismul, abnegația, devotamentul, patriotismul revoluționar ce s-au dovedit a 

fi trăsături esențiale pentru milioanele de oameni crescuți în rîndurile partidului, pentru milioane și milioane de constructori ai socialismului, care au trasat, prin munca lor. prin voința lor, noul chip al patriei. Tuturor revoluția socialistă le-a schimbat în mod fundamental destinul, i-a determinat să gîndească și să acționeze potrivit noului lor statut de făuritori de istorie, de participant! activi la conducerea societății, la ridicarea ei pe trepte tot mal înalte de progres și civilizație. Iar în primele rînduri — ca întotdeauna, în istoria modernă a României — s-a aflat și se află clasa muncitoare, forța conducătoare în societatea noastră, detașamentul de nădejde al partidului comunist.Sub conducerea partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, poporul, în frunte cu clasa muncitoare, a înțeles pe deplin cit de mare este forța lui creatoare ; a înțeles că prin propriile puteri, valorificind integral resursele interne, poate asigura progresul multilateral al patriei. Drept urmare, a muncit cu abnegație patriotică, revoluționară, cu elan creator pentru ca, an de an. Republica Socialistă România să pășească min- dră și demnă către acel viitor de aur ce l-au visat participanții la acțiunile muncitorești de la 13 decemr brie 1918. In acești ani rodnici, generatori ai unul vast proces constructiv, au fost descoperite și valorificate superior importante resurse materiale și umane. Au rodit idei care, de-a lungul vremurilor, s-au născut în mințile luminate ale unor mari patrioți, dar nu au putut fi înfăptuite înainte de anul 1955, pentru că poporul nu avusese deplina posibilitate de a da întreaga măsură a puterii sale de muncă șl a capacității sale de creație. Pe tot cuprinsul țării au cunoscut o puternică dezvoltare forțele de producție, in mod armonios și echilibrat, iar pe această bază au crescut fără încetare, în ritmuri tot mai accelerate, producția industrială și agricolă, venitul național, au progresat știința, invățămîn- tul și cultura, a fost ridicat în toate județele, în toate localitățile gradul general de civilizație.
Adrian VASILESCU

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
(Urmare din pag. I>de prelucrare, componente electronice și de automatizări, mașini și instalații electrotehnice — multe in premieră pe țară — la nivelul cel mai înalt existent pe plan mondial. Totodată, consiliu] științific al institutului central a desfășurat in ultima perioadă o activitate intensă pentru actualizarea programelor de modernizare. In mod special s-a urmărit corelarea eforturilor unităților de cercetare, in vederea abordării și finalizării interdisciplinare a uno» teme prin care trebuie să se asigure implementarea de tehnologii și produse noi, îmbunătățirea programelor de fabricație, creșterea eficienței economice in unitățile productive. In spiritul exigențelor formulate de secretarul general al partidului la plenara de 1a sfirșitul lunii noiembrie a.c., al Tezelor din aprilie, colectivele de cercetare științifică și inginerie tehnologică din institut, prin întreaga lor activitate, se vor implica mai mult în activitatea întreprinderilor, centralelor industriale și ministerului de resort pentru valorificarea in producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.Dr. Marin Ivașcu, director general al Institutului central de fizică.1. Cercetarea din domeniul fizicii, implicată in multe domenii de interes prioritar ale economiei naționale, se prezintă la finele anului 1988 cu un bilanț pozitiv. Sint grăitoare în acest sens rezultatele obținute după 11 luni din acest an. Astfel, sarcinile de plan au fost realizate in proporție de 103 la sută la indicatorul total de cercetare și producție, de 111 la sută la indicatorul de cercetare științifică și inginerie tehnologică, de 143 la sută la beneficii. Transpuși în realizări concrete, acești indicatori echivalează cu zeci de aparate și instalații, de tehnologii moderne și materiale, de noi componente realizate de cercetarea din domeniul fizicii atomice și nucleare. Dintre acestea menționez numai a- gregatul complex cu vid pentru obținerea lingourilor de zirconiu și titan, laserul de 3 kW, instalația pentru măsurarea in flux cu radiații gama a grosimii benzilor de otel, de- fectoscopul cu ultrasunete și instalația de producere prin iradiere a po- liacrilamidei.în cadrul programelor prioritare alcătuite sub conducerea Consiliului Național al Științei și Invățămintu- lui am început să producem incă din acest an instalații de sudură, placare, nitrurare, elaborare și turnare sub vid, toate tipurile de instalații bazate pe tehnologii nucleare pentru defectoscopie. nivelmetrie, densime- trie, grosimetrie ; laseri și unele instalații cu laseri pentru aliniere, debitare, mlcroprelucrare, accelerare de procese chimice și tehnică medicală, radioizotopi, surse de radiații, materiale cu proprietăți speciale, semiconductoare piezoceramice, magnetice, supraconductoare, la nivelul solicitărilor din programele comune elaborate împreună cu unitățile economice.2. Obiectivele planului anului 1939 și ale actualului cincinal, precum și unele dificultăți și lipsuri existente în activitatea de cercetare, invăță- mînt și producție din fizică au fost dezbătute pe larg și cu inaltă responsabilitate comunistă, în spiritul Tezelor din aprilie, in adunările generale ale oamenilor muncii din unitățile noastre. Au fost făcute cu acest prilej numeroase propuneri și observații, s-au adoptat programe de măsuri concrete pentru organizarea și perfecționarea conținutului activității, in vederea realizării indicatorilor șl obiectivelor planului de cercetare pe 1989 și a producției de combustibil nuclear și de aparatură, instalații, materiale cu un grad înalt de competitivitate destinate econo- niei naționale, precum și pentru export.3. In anul 1989 ne angajăm să acționăm cu fermitate, așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru folosirea eficientă a forței de muncă și a bazei de materii prime, reducerea consumului de energie șl combustibili, recuperarea și refolo- sirea materialelor, pentru realizarea unor noi dispozitive și echipamente, pentru eliminarea rămînerilor in urmă în domenii de mare importantă, cum sint cele de energetică nu

cleară, laseri de mare performanță și materiale noi, cu proprietăți speciale.Ne vom mobiliza forțele pentru a Îmbunătăți și mai mult colaborarea cu unitățile industriale, urmînd să introducem în producție cit mai multe procese, instalații și tehnologii noi, așa cum sint cele de folosire a nano și microstructurilor, a dispozitivelor •semiconductoare șl supraconductoare, a tehnologiilor sub vid înalt, instalațiilor de prelucrare și tratament cu laseri, plasmelor reci și fierbinți, a ultrasunetelor și altele. Doresc să asigur că și in viitorul an, toți cei ce ne desfășurăm activitatea in domeniul fizicii și energiei nucleare vom acționa cu toate forțele pentru a pune cele mai noi și valoroase cuceriri ale științei in slujba ridicării bunăstării societății noastre socialiste, de a acționa cu toată fermitatea pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor și răspunderilor ce ne revin.Ing. Mircea Drăgulin, director general al Institutului central pentru utilaj greu.1. Situind la baza activității noastre orientările și sarcinile trasate de secretarul general al partidului, am acționat în-direcția mobilizării tuturor colectivelor de oameni ai muncii din Institutul central pentru utilaj greu pentru a contribui in cit mai mare măsură la înfăptuirea programelor de organizare superioară și modernizare a producției, sprijinind, în același timp, unitățile industriale in solutionarea unor probleme concrete de realizare a producției fizice, în special a celei destinate exportului, in condițiile reducerii consumurilor de materiale, energie și combustibil, și îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor.Deși anul 1988 nu este încă Încheiat, pot anticipa insă că, prin utilizarea mai bună a potențialului tehnic și uman de care dispunem, planul va fi realizat în proporție de 102,3 la sută, obținîndu-se in industrie efecte economice concretizate in reducerea cheltuielilor materiale cu peste 2 miliarde lei, reducerea consumului de metale neferoase cu 590 tone și a consumului de oțeluri aliate cu 5 600 tone.O atenție deosebită am acordat în acest an intensificării cercetării și dezvoltării tehnologice în domeniul sectoarelor calde și al metalurgiei, avind in vedere importanța acestora în creșterea generală a eficienței economice in industria constructoare de mașini. în acest sens, ne-am preocupat de o mai judicioasă utilizare a bazei de execuție și experimentare a institutului de sectoare calde, pentru ca, verificind tehnologiile, prototipurile de utilaje și instalații, să scurtăm cit mai mult durata lor de implementare și să grăbim extinderea lor în producție. Prin extinderea tehnologiilor și instalațiilor de tratament termic in atmosferă controlată, a tratamentului termic in strat flui
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În noua carte a Bărăganului
(Urmare din pag. I) ,anul luat ca punct de referință in comparația noastră. In paralel s-a modernizat rețeaua stradală, s-au canalizat aproape patruzeci de kilometri de străzi pe care s-a introdus și rețeaua de apă potabilă. Dar poate că una dintre cele mai spectaculoase' mutații — și despre ea gazdele preferă să nu-ți vorbească, ci să te invite să vizitezi „orașul nou" cum ii zic ei — s-a petrecut in domeniul construcțiilor de locuințe. Peste 1 500 de familii s-au mutat in moderne apartamente din noile blocuri, iar alte 250 in casele ridicate in ultimii ani.Firește, pentru cine n-a ajuns in ultima vreme la Țăndărei toate aceste informații pot rămine doar niște simple date statistice, dar confruntarea, dacă-i pot zice așa, lor, cu reali

dizat, precum și a tehnologiei și instalațiilor de tratament termic in vid se vor obține efecte economice concretizate în reducerea consumului de energie și gaze tehnologice, reducerea importurilor, imbunătățin- du-se, în același timp, nivelul tehnic și calitativ al unor produse destinate exportului. La J.M.G.B., in colaborare cu specialiștii întreprinderii, lucrăm pentru aplicarea turnării de precizie și in forme ceramice a unor repere pentru echipamentul energetic și nuclear, creindu-se posibilitatea sporirii producției fizice și reducerea consumului de metal, iar la întreprinderea „23 August", pentru extinderea amestecului de miezuire pe bază de silicat de sodiu cu dezbatere ușoară in scopul îmbunătățirii calității și creșterii productivității muncii.2. în spiritul exigenței revoluționare de autoanaliză obiectivă, constructivă, trebuie să precizez că re-» zultatele obținute nu sint încă pe măsura condițiilor create cercetării științifice în țara noastră, sarcinilor ce îi revin in acest cincinal. Ritmul de introducere in producție a rezultatelor bune obținute este incă lent, cauza fiind atit inerția care mai există în unele colective din industrie, cit și preocuparea insuficientă a unor cercetători și proiectanți de a urmări cu perseverență aplicarea in producție a lucrărilor realizate. Mai există situații în care calitatea și nivelul de tehnicitate ale proiectelor noastre nu corespund cerințelor actuale ale unei industrii moderne, competitive pe plan internațional.3. Pe baza învățămintelor desprinse din analiza critică a activității desfășurate în acest an, am trecut la îmbunătățirea conținutului tematic al programelor de cercetare și inginerie tehnologică pentru anul 1989, prin introducerea suplimentară a unor teme vizind tehnologii care să conducă la utilizarea mai bună a metalului lichid, reducerea adaosurilor de prelucrare, îmbunătățirea caracteristicilor pieselor, reducind în același timp consumurile specifice de elemente de aliere deficitare și chiar consumul de metal. Vom intensifica preocupările privind extinderea matrițării în locul forjării libere, urmind ca in curind să trecem la experimentarea in institut a matrițării in stare lichidă a pieselor metalice.Doresc să reafirm și pe această cale hotărirea noastră de a intensifica, printr-o mobilizare exemplară, întregul potențial creator pentru modernizarea producției, de a nu precupeți nici un efort pentru a răspunde cu cinste sarcinilor de mare răspundere ce ne revin in vederea traducerii în viață a obiectivelor istorice stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, făcind din cercetarea științifică și ingineria tehnologică din domeniul sectoarelor calde o puternică forță a progresului și prosperității României socialiste.
tatea imediată, cu noul peisaj al orașului devine edificatoare și-ți oferă revelația descoperirii noului. A noului ivit prin munca, pasiunea și dragostea oamenilor pentru propriul oraș și, pe de altă parte, a noului ivit din încrederea lor in viitor, in destinul țării pășind spre zările comunismului. Dar noul chip al Țăndăreiului ar rămine poate incomplet pentru cel care citește aceste rînduri dacă nu i-am mai adăuga și o altă, absolut necesară, componentă : cea care ține de viața spirituală, de climatul cultural in care se desfășoară o serie de acțiuni cu caracter instruc- tiv-educativ, organizate de către Centrul de cultură și creație „Cintarea României", de către comitetul orășenesc al U.T.C., de consiliul sindicatelor, biblioteca orășenească și de către alte organizații și fo

ruri Clin localitate. La Țăn- dărei se poate ușor surprinde o emulație spirituală remarcabilă, iar continuitatea in activitățile culturale a încetat de cîți- Va ani buni să mai fie doar un simplu deziderat, cum bine și argumentat imi demonstra tovarășul Dumitru Nedelcu, secretar adjunct cu propaganda al biroului orășenesc de partid. „Spectacolul de teatru și cel muzical, cartea și cinematograful — îmi spunea el — sint prezențe familiare locuitorului din orașul Țăndărei. Pe de o parte', formațiile artistice locale (unele dintre ele distinse cu premii și diplome in cadrul marelui Festival național „Cintarea României"), pe de alta, formațiile invitate din București și din alte orașe ale țării, apoi grupurile de scriitori, editori, reprezentanți ai unor instituții culturale centrale

REPORTAJE*  NOTE*  INFORMAȚII

• Chir ița în iași t SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19.
• Peter fără coadă în America pisi
cilor („Zilele filmului suedez44) î STU
DIO (59 53 15) — 9; 10,30; 12,15; 14;
15,45; 17,30; 19,15.
• Muzica e viața mea t DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
POPULAR (35 15 17i — 15; 17; 19.
> România la 70 de ani de la Marea 
Unire : PATRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• NelU î BUZEȘTI (50 43 58) — 15 ț
17; 19.
• Hanul dintre dealuri — 15; 17* 19,
Povestea călătoriilor — 9; 11; 13 :
DOINA (16 35 38).
• Cucoana Chirița : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19.
• Miracolul : AURORA (33 04 66) —
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRIVIȚA 
(17 03 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GIU- 
LEȘTI (17 55 46) - 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Artista, dolarii și ardelenii : FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 17: 19.
• Zimbet de soare : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19.
• Unde riurile curg repede s 
BUCUREȘTI (15 6154) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
• Soluție de urgență s CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Azilul de noapte : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 19,30.
• Și asta va trece : ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Nu e ușor cu bărbații : VICTORIA
(16 28 79 — 9; 11; 13; 15; 17: 19.
• Patrula de noapte : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11: 13; 15; 17; 19.
• Vraciul : EXCELSIOR (65 49 43) —
9; 11,30: 14: 16,30; 19.
• Transport secret î FLAMURA 
(85 77 12) - 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Hello, Dolly : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12; 15; 18.

CONSTANȚA : In sprijinul 
constructorilor de locuințeHarnicul colectiv de oameni ai muncii de la întreprinderea de materiale de construcții Constanța, ac- ționînd cu dăruire și pricepere pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor de plan asumate pe acest an, raportează realizarea, peste prevederi, a 2 817 mc prefabricate din beton armat, din care 1 032 mc panouri mari pentru locuințe produse din BCA, reprezentind echiva- ' lentul a circa 390 apartamente. De asemenea, au mai fost obținute importante cantități suplimentare de cărămizi, agregate minerale de carieră și altele. Sprijinind eforturile constructorilor de locuințe, colectivul întreprinderii s-a angajat ca, în această lună, să asigure cel puțin 650 apartamente complete și finisate. De asemenea, va livra și primele cabine spațiale de băi, complet echipate. Aceste rezultate se datoresc bunei organizări a activității productive, aplicării cu înaltă eficiență a măsurilor cuprinse în programul de organizare superioară și modernizare a producției. (Lucian Cristea).

IALOMIȚA : Sporește 
zestrea 

edilitar-gospodăreascâIn comuna Grivița, așezare din județul Ialomița, cu oameni harnici și gospodari, s-au construit numeroase case mari și frumoase, două blocuri cu 32 de apartamente, grădiniță și creșă, o nouă școală generală și altele. Se află in construcție un nou bloc cu 12 a- partamente pentru muncitorii și specialiștii din cadrul sistemului de irigații, iar în apropierea sa se înalță edificiul cooperativei de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor, unde iși vor desfășura activitatea. în condiții optime, secțiile de prestări servicii către populație. In această toamnă, locuitorii comunei Grivița au plantat, din pepiniera consiliului popular, peste 5 000 pomi fructiferi.
vremea

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 13 decembrie, ora 20 — 14 
decembrie, ora 20. In țară : Vremea se 
va răci, începind din nordul țării. 
Cerul va fi mal mult noros. Local, vor 
cădea precipitații, mai ales sub formă 
de ninsoare, în nordul, centrul și estul 
teritoriului șl pe arii mai restrtnse în 
celelalte zone, îndeosebi la mijlocul 
intervalului. VIntul va prezenta unele 
intensificări în regiunile estice și îa 
munte, cu viteze de pînă la 50—60 ki
lometri la oră. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 8 și plus 
2 grade, mai coborlte în ultima noapte 
în depresiunile intramontane, dar mai 
ridicate în prima noapte în sud-est, iar 
cele maxime între minus 4 și plus 6

sau județene, care participă la manifestările cultural-educative organizate de noi in tot timpul anului, asigură vieții spirituale a orașului valențele necesare pentru a putea afirma că exigențele și cerințele oamenilor sint satisfăcute la un nivel remarcabil".Spuneam mai la începutul acestor rînduri că sint orașe în care, deși ai avut de atitea ori prilejul să te oprești, n-ai făcut-o decit mai tîrziu, deoarece drumurile de scriitor și reporter, ori de simplu turist te-au purtat către alte zări. Țăndăreiul este un oraș pe care l-am vizitat doar de curînd. L-am vizitat și l-am cufloscut cu sentimentul că prin istoiia, dar mai ales prin prezentul și viitorul lui citesc, cu ochii minții și ai sufletului, citeva luminoase pagini din noua carte a Bărăganului.

Acum se acționează cu sîrguintă la modernizarea sectorului zootehnic al cooperativei agricole și la extinderea spațiilor destinate reparației tractoarelor și mașinilor agricole. (Mihai Vlșoiu).
IAȘI : Energie secundară 

recuperatăLa Combinatul de utilaj greu din Iași se acordă o atenție deosebită recuperării energiei termice secundare, îndeosebi a căldurii din apele reziduale provenite de la sectoarele calde. Astfel, cu ajutorul unei pompe de 10 Gigacalorii s-a reușit să se recupereze căldura necesară pentru laboratoare, spații administrative și alte dotări. De asemenea, la secția forjă grea nr. 1 s-au realizat instalații care captează căldura de la cuptoarele de încălzire și tratament. Cu ajutorul acestora se prepară acum apa caldă menajeră necesară spatiilor administrative, care au fost decuplate de la rețeaua termică a combinatului. In acest fel se economisesc anual sute de tone de combustibil. (Manele Corcaci).
VÎLCEA : Minerii învață 

unii de la alțiiIn cadrul acțiunilor de propagandă tehnico-știlntifică organizate de Consiliul județean al sindicatelor Vilcea, sub genericul „Informa- tehnica", la întreprinderea minieră Horezu s-a desfășurat un fructuos schimb de experiență pe probleme privind soluțiile noi și inițiativele muncitorești în scopul îmbunătățirii calității lignitului energetic. Această acțiune, la care au luat parte ingineri, maiștri, șefi de echipe și mineri din sectoarele de exploatare ale bazinului carbonifer Berbești-Alunu, s-a constituit într-o veritabilă lecție deschisă, din care cei prezent! au putut retine cele mai valoroase și eficiente metode de lucru pe baza cărora se asigură extragerea și livrarea către termocentralele patriei a unor cantități sporite de cărbune de calitate superioară. (Ion Stanciu).
grade. Izolat, la începutul intervalului, 
în ftord-estul țării se va produce polei, 
iar spre sfîrșit, îndeosebi în nord-vest 
și centru, ceață asociată și cu depu
nere de chiciură. In București : Vremea 
se va răci îndeosebi în a doua parte a 
intervalului, țar cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea precipitații sub formă 
de ploaie, care se va transforma in 
laoovlță șl ninsoare, 4a mijlocul in
tervalului. Vîntul va prezenta intensi
ficări de scurtă durată, cu viteze de 
pînă la 35 kilometri la oră. Tempera
turile minime vor oscila între minus 5 
șl zero grade, iar cele maxime între 
zero și 4 grade. La sfîrșltul intervalu
lui se va produce ceață.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosnort 
informează:Duminică, 18 decembrie 1988, va avea loc ULTIMA ACȚIUNE CU CARACTER DEOSEBIT A ANULUI, care vine să prefațeze importantele surprize ce se pregătesc in vederea intimpinării Anului Nou 1989. Este vorba de o nouă TRAGERE LOTO 2, care se caracterizează, între altele,, prin bogata suită de ciștiguri ce se atribuie (dintre care nu lipsesc autoturismele), precum și prin posibilitatea de a acorda ciștiguri și pentru numai două numere ciștigătoare. Reamintim că la TRAGERILE LOTO 2 participarea se face cu bilete avind valoare unică (de numai 10 lei). Este de reținut că ULTIMA ZI pentru jucarea numerelor favorite este sîmbătă, 17 decembrie.

■kIn curînd se vor pune în vînzare biletele la tradiționala TRAGERE EXTRAORDINARĂ LOTO A REVET,IONULUI, care va avea loc in ziua de 1 ianuarie 1989. După cum se știe, un de an. această tragere se constituie intr-o acțiune de mare răsunet în rindul particinan- ților. atit prin gama bogată de ciștiguri, cit și prin atractivitatea formulei tehnice, cu numeroase avantaje.

tv
19,00 Telejurnal.
19,25 Să trăim și să muncim în spiritul 

normelor eticii și echității socia
liste • Cinstea și răspunderea, 
spirit de dreptate — caracteristici 
definitorii ale omului nou.

19,40 industria — programe prioritare. 
20,00 Teatru TV (color). „Cu cele mai 

bune ginduri" de Teodor Oprlșan. 
Premieră pe tară. Interpretează :

ACTUÂILITÂTEA sportivaHOCHEI. Turneul internațional de hochei pe gheață de la Sofia s-a încheiat cu victoria echipei Dinamo București (10 puncte), urmată în clasamentul final de formațiile Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname (8 puncte), Slavia Sofia (6 puncte). Levski Spartak Sofia (4 puncte), Belgiei (2 puncte) și Arls Salonic (zero puncte). In ultima zi : Dinamo București — Slavia Sofia 7—4 (1—0, 4—2, 2—2) ; Levski Spartak — Aris Salonic 17—1 (6—0, 6—1, 5—0) ; Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname — Belgia'10—3 (3—2, 4—1. 3—0).FOTBAL. Meciurile disputate în etapa a 17-a a campionatului diviziei A de fotbal s-au încheiat cu următoarele rezultate : Dinamo — Oțelul6—3 (3—2), Rapid — F. C. Argeș 2—0 (0—0), Sportul studențesc — F.C. Inter I—0 (1—0), Universitatea Cluj-Napoca — F.C. Bihor 0—0, Flacăra — F.C.M. Brașov 3—2 (1—0), Corvinul — F.C. Farul 1—0 (0—0), F.C. Olt — S.C. Bacău 3—2 (1—0), Universitatea Craiova — Victoria 2—2 (0—1), A.S.A. Tg. Mureș — Steaua 1—5 (0—3). La încheierea primei părți a campionatului, pe primul loc al clasamentului se află echipa Dinamo — 33 puncte, urmată de formațiile Steaua — 33 puncte (golaveraj inferior) și Victoria București — 21 puncte (un joc mai puțin disputat).VOLEI. In meci retur pentru turul secund al „Cupei campionilor europeni" la volei masculin, echipa Steaua București a întrecut în deplasare, cu scorul de 3—1 (15—6, 13—15, 15—8, 15—3). formația Hapoel Mate Asher (Israel). învingători șl in primul joc (scor 3—0), voleibaliș- tij români s-au calificat în faza următoare a competiției.HANDBAL. La Buzău s-a desfășurat meciul dintre echipele Dinamo București și Ț.S.K.A. Moscova. din cadrul turului II al „Cupei Cupelor" la handbal masculin.
teatre cinema

• Teatrul Național * * (14 71 71, sala 
Mare) : A treia țeapă (spectacol pre
zentat de Teatrul Național Craiova)
— 18 ; (sala Amfiteatru) : Un anotimp 
fără nume — 18 ; (sala Atelier) : 
Act venețian — 18
• Opera Româna (13 18 57) : Don 
Pasquale — 18
• Teatrul de opereta (13 63 48) : 
Suzana — 18
• Teatru] „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ; 
Privind în jur cu ochi fără lumină — 
18 ; (sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
A treia țeapă (amtnat din 9 dec.) — 
18
• Teatrul Mic (14 70 81) : „Respirări44 
cu Nichita Stănescu. Recital extraor
dinar Leopoldina Bălănuță — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Ano
nimul venețian —• 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) î 
Slugă la doi stăplni — 18
• Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18; 
(sala Studio) : La un pas de fericire
— 18.30
• Teatrul Giuleștt (14 72 34, sala Ma
jestic) : Pavilionul cu umbre (spec
tacol prezentat de Teatrul de stat 
Sibiu) — 16.30 ; 19; (foaier) : Pasărea 
măiastră — Maria Tănase — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 

nase44 (15 56 78, sala Savoy) : Savoy, 
Savoy — 18
• Ansamblul artistic „Râosodia 
Română" (13 13 00) : Dacă e marți, e 
spectacol — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Turandot — 15
• Teatrul ..Țăndărică- (15 23 77, sala 
Victoria): Bu-Ali — 10 ; Trei frați 
neinfricafi — 15; (la Clubul Renu- 
blica) : Cartea cu jucării — 12,30 ; 
14,30
• Circul București (10 41 93) : Stelele 
circului — 18,30

Ion Marinescu, Marioara Sterian, 
Radu Duda, Dinu Manolache, 
George Oancea, Ton Slmlnie, Răz- 
van Vastlescu. Valentin Teodosiu, 
Adina Ponescu. Constantin Cojo
carii, Dalila Gal, Vasile Muraru, 
Carmen Trocan. Regia : Silviu 
Jicman.

21.15 Idei în acțiune • Experiențe su
perioare în valorificarea inteligen
ței creatoare.

21,35 Din frumusețile patriei (color). • 
Orașul cu 1 000 de Izvoare. Pro
ducție a studioului de film TV. 

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

Handbaliștii români au terminat învingători cu scorul de 22—17 (12—12), Partida retur se va disputa, la 18 decembrie, la Moscova e în meci pentru optimile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la handbal masculin, echipa Steaua București a intrecut in deplasare, cu scorul de 25—21 (9—11), formația daneză I.F. Kolding. Jocul retur va avea loc duminica viitoare Ia București. • în primul tur al Cupei I.H.F., Minaur Baia Mare — Hafnarfjardar (Islanda) 33—31 • Politehnica Timișoara — T.S.V.St. Gallen (Elveția) 21—18. e In C.C.E. (feminin), Mureșul Tg. Mureș — Arcelik S.K. Istanbul 37—5. • In „Cupa Cupelor", Izmir Belediyesi — Știința Bacău 18—38.TENIS. Competiția internațională feminină de tenis „Cupa Federației" s-a încheiat la Melbourne cu victoria echipei Cehoslovaciei, care a intrecut in finală cu 2—1 formația U.R.S.S. Rezultate tehnice : Radka Zrubakova — Larisa Savcenko 6—1,7—6 ; Helena Sukova — Natalia Zvereva 6—3, 6—4 ; Zvereva, Savcenko — Jana Novotna, Jana Pospisilova 7-6. 7-5.SCHI.’ „Cupa mondială" la sărituri cu schiurile a programat pe trambulina de la Lake Placid un concurs, în care victoria a revenit suedezului Jan Bokloev cu un total de 228,5 puncte (sărituri de 119 m și 115 m). • Cea de-a doua probi masculină de coborire. desfășurată pe pirtia de la Val Gardena (Italia). in cadrul „Cupei mondiale" le schi, a revenit austriacului Helmu- Hdflehner. înregistrat cu timpul d< 2’02”67/100. Pe locurile următoan s-au clasat coechipierul său Patriei Ortlieb — 2’02’75/100 și elvețianu Peter Mtiller — 2’03”02/100. în clasamentul general, după cinci probi continuă să conducă elvețianul Pir min Zurbriggen (cu 62 puncte), se cundat de Peter Miiller (40 puncte)



Manifestări consacrate împlinirii a 70 de ani de Ia făurirea statului national unitar român
tn diferite arase ale lumii au 

continuat să fie organizate mani
festări dedicate actului istoric de la 
1 Decembrie 191S, semnificației a- 
cestuia in viața poporului român, 
ca și marilor realizări obținute de 
România in anii construcției socia
liste. mai ales după Congresul al 
IX-lea al partidului.

In cadrul unor conferințe de pre
să ce au avut loc la Madrid, la 
Biblioteca română din Paris, la 
Brazzaville, la Frosinone (Italia), 
la Academia de muzică din Shaf- 
fhausen (Elveția) — pentru a men
ționa numai citeva exemple — au 
fost subliniate’ unitatea culturii și 
civilizației românești ca premisă 
fundamentală a desăvirsirii unității 
de stat a țării noastre, politica de 
pace și colaborare promovată de 
România, de președintele 
Nicolae Ceausescu. Mărturii ale 
formării, continuității și luptei po
porului român pentru libertate, in
dependență și unitate națională, 
momente din viața și activitatea 
președintelui Nicolae Ceausescu, 
succesele obținute de poporul nos
tru pe calea edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate au 
constituit tematica unor expoziții 
documentare de fotografii deschise

IN TIMP CE SUTE DE MILIOANE DE LOCUITORI Al PLANETEI

TRĂIESC INTR-O CRUNTA SĂRĂCIE

Pentru cursa înarmărilor se irosesc 
uriașe resurse materiale și umane
Concluziile unui studiu elaborat de specialiști ai O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). — De-a lungul anilor, grupuri 
de experți ai O.N.U. au elaborat mai multe studii referitoare la consecin
țele grave, economice si sociale, ale cursei înarmărilor. Iată citeva date 
edificatoare incluse in studiul pe această temă elaborat anul acesta de 
specialiști ai O.N.U.© Cheltuielile militare globale, care depășesc în prezent exorbitanta sumă de 1 000 miliarde de dolari, echivalează cu venitul național al unui număr de 44 de țări in curs de dezvoltare, cu o populație de 2,6 miliarde de locuitori.• In prezent, pe glob, numărul persoanelor angajate în activități

Sint doar citeva aspecte desprinse din statistici ce conturează am
ploarea risipei materiale și umane făcute pentru competiția înarmărilor, 
in condițiile in care fiecare al cincilea locuitor al planetei trăiește intr-o 
sărăcie absolută.

Demonstrație la Atena pentru eliminarea 
bazelor militare străineATENA 12 (Agerpres). — Mai multe mii de persoane au participat, in centrul Atenei,'la d demonstrați® de protest in fața clădirii parlamentului, cerind eliminarea bazelor militare americane de pe teritoriul elen. Manifestația a fost inițiată de Mișcarea

Cooperarea inter europeană - componentă 
esențială a securității pe continent„Edificiul unic al Europei", așa cum a fost el prefigurat prin Actul final al primei conferințe ge- neral-europene.i de la Helsinki, din 1975, urmează a se clădi in egală măsură pe securitate și pe cooperare, care, s-ar putea spune, constituie „pilonii de rezistență" ai unei asemenea construcții, de importanță istorică pentru popoarele continentului. Aflate intr-o legătură organică, securitatea și cooperarea se condiționează reciproc : o mai mare securitate creează condiții favorabile pentru intensificarea cooperării, cum, la rindul ei, cooperarea je multiple planuri oferă temelia naterială a încrederii și securității.Această interdependență s-a re- lectat și asupra desfășurării dezba- erilor din cadrul reuniunii gene- •al-europene de la Viena, ale cărei ucrări au intrat in etapa finală, ’reocuparea de a jalona noi moda- ități de acțiune pentru întărirea încrederii și securității, pentru trece- ea la dezarmare in Europa a fost ntregită de preocuparea pentru a legaja obstacolele existente in ca- ea dezvoltării largi a cooperării e- onomice, tehnico-științifice. cultu- ale. in alte domenii de interes co- tun. de a o consolida și diversifica.Desigur, retrospectiva perioadei ce trecut de la precedenta reuniune eneral-europeană de la Madrid, și u atit mai mult o raportare la în- eputul acestui proces oferă nu pune ■ argumente incurajatoare. Sub iriurirea Actului, final de la Hel- inki. conlucrarea'dintre statele eu- apene s-a amplificat, a devenit mai onsistentă. Stau mărturie multiple- » acorduri bilaterale încheiate in cești ani, creșterea schimburilor co- terciale. evoluția colaborării spre >rme superioare, cum sînt coope- trea in producție, realizarea unor biective economice in comun, a nor proiecte hidroenergetice, pune- :a in aplicare a unor proiecte in omeniul transporturilor și teleco- unicațiilor etc.Punind insă în balanță ceea ce a realizat față de ceea ce se puia realiza, se impune concluzia — îbliniată nu o dată pe parcursul ^zbaterilor de la Viena — că po- înțialul imens de cooperare pe care oferă Europa abia urmează a fi ts in valoare. Este inevitabilă, ast- 1. constatarea că. în cea mai mare trte, creșterea schimburilor comer- ale, acțiunile de cooperare iniția- sint rezultatul unor evoluții pe an bilateral, evoluții firești, in ntextul desfășurărilor de ansam- u din viața internațională.Ce a îmniedicat totuși ca preve- ■rile înscrise in Actul final de la elsinki să-si găsească o rodnică aterializare ?Decalajul creat între angajamen- și realități s-ar nutea explica, pe• o parte, prin faptul că obiecti

la Centrul cultural din Madrid al 
P.C. din Spania, la Casa de cultură 
din Mariager (Danemarca), in lo
calitatea Roumelange (Luxemburg), 
in alte instituții din Phenian, Ma
drid, Paris.

Lucrări din gindirea soclal-poli- 
tică si economică a președintelui 
Nicolae Ceausescu apărute in lim
bile țărilor-gazdă sau in limbi de 
circulație mondială, scrierile, știin
țifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceausescu 
s-au aflat la loc de frunte in cadrul 
unor expoziții de carte organ-zate 
in Danemarca, Italia, Spania, Franța. Ele au inclus, de asemenea, lu
crări de istorie, social-politice si de 
literatură beletristică.

Valoroase donații de cărți au fost 
făcute Bibliotecii C.C. al Partidu
lui Congolez al Muncii, Bibliotecii 
prirriăriei din Zelhem (Olanda), 
Centrului de documentare econo
mică al Universității din Ziirich,

Seria de manifestări consacrate 
mărețului eveniment de la 1 De
cembrie 1918 a inclus, de asemenea, 
Oale de filme artistice și documen
tare românești, expoziții de artă, 
conferințe pe teme cultural-artis- 
tice, emisiuni la radio si televiziu
ne, apariția în presă a unor arti
cole cu caracter omagial.

militare se situează la circa 80 de milioane, dintre care 20 la sută sînt specialiști de înaltă calificare, iar8—10 milioane sint muncitori antrenați în activități de producție..© Intre 5 și 10 la sută din materiile prime de bază ale omenirii și 5—6 la sută din consumul mondial de petrol sînt concentrate in industria de război.

Socialistă Panelenă (PASOK) și de mai multe organizații pentru pace din Grecia. Participanții scandau lozinci și purtau pancarte prin care cereau ieșirea țării din N.A.T.O. și desființarea bazelor militare străine.

vele stabilite au fost prea vagi și generale, că ele riu au fost urmărite in continuare, cu perseverență, fiind semnificativ că in întreaga perioadă ce a trecut de la Conferința general-europeană de la Helsinki nu au fost inițiate nici un fel de negocieri distincte, cu un mandat bine definit, in asemenea probleme cum sint cooperarea economică, industrială, tehnico-științifică.Dar tot atit de adevărat este insă că in calea schimburilor,. a cooperării în aceste domenii au continuat să persiste serioase îngrădiri și obstacole, cărora li s-au adăugat încercări de condiționare a schimburilor de valori materiale pe considerente politice — practici in vădită contradicție cu litera și spiritul principiilor înscrise in Actul final de la Helsinki.în lumina • acestor realități, revi- 
CORESPONDENTĂ DIN VIENA

talizarea cursului cooperării, amplificarea lui pe măsura marelui potențial existent in Europa, a dorinței și intereselor statelor și popoarelor continentului s-au impus ca obiective centrale ale reuniunii de la Viena.România, profund atașată cauzei securității și cooperării in Europa, s-a pronunțat de la inceput pentru o abordare nouă a ansamblului problematicii cooperării, incit, prin înțelegerii^ pe care le va adopta, forumul de la Viena să marcheze cu adevărat un pas înainte în dezvoltarea conlucrării multilaterale între statele participante. In concepția țării noastre, se impune pentru aceasta, inainte de toate, eliminarea obstacolelor existente, a oricăror îngrădiri, a oricăror practici restrictive. discriminatorii, a barierelor artificiale din calea schimburilor economice și comerciale, a cooperării tehnico-științifice. In al doilea rind, tara noastră a prezentat propuneri concrete vizind promovarea largă a unor forme noi, moderne de cooperare economică, industrială. în domeniile științei și tehnologiei, in alte domenii de interes comun. Propunerile românești și-au găsit multiple puncte de interferență și convergentă cu ideile și propunerile prezentate de alte state, dovadă a interesului și preocupărilor comune existente in acest sens pe continent.Firește, reuniunea de la Viena nu și-a propus, și nici nu' ar fi fost posibil acest lucru, să adopte, ea însăși, măsuri practice în aceste domenii. Dezbaterile aprofundate ce au avut loc pe parcursul celor doi ani de negocieri au conturat insă puncte ale unor ample programe de ac

Pentru crearea unui climat international din care să fie 
eliminate învrăjbirea și neîncrederea intre popoare 

Adoptarea, prin consens, de către Adunarea Generală 
a O.N.U. a unui proiect de rezoluție prepus de RomâniaNAȚIUNILE UNITE (Agerpres). — Plenara Adunării Generale a O.N.U. a adoptat prin consens proiectul de rezoluție prezentat de România la noul punct înscris pe ordinea de zi a actualei sesiuni cu tema „Răspunderea statelor de a nu admite pe teritoriul lor și de a nu instiga și sprijini pe teritoriul altor state manifestări șoviniste, rasiste sau altele de natură să ducă la invrăjbirea intre popoare : angajamentul guvernelor și al mijloacelor de informare in masă pentru combaterea unor asemenea manifestări și pentru educarea popoarelor, a tinerei generații în spiritul colaborării pașnice și înțelegerii internaționale".Rezoluția cuprinde uri apel adresat tuturor statelor de a adopta măsuri eficiente in toate domeniile — învățămint, educație, cultură, informații — în vederea intensificării e-

ORIENTUL MIJLOCIU
• Luări de poziție în favoarea convocării unei conferințe 
Internationale de pace © Manifestație de protest Ia Tel Aviv 
împotriva ocupării de către Israel a teritoriilor palestiniene 

de pe malul vestic al Iordanului și GazaLONDRA 12 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat postului de radio B.B.C., regele Hussein al Iordaniei a reafirmat necesitatea soluționării conflictului din Orientul Mijlociu in cadrul unei conferințe internaționale de pace, la care Organizația pentru Eliberarea Palestinei — singurul reprezentant legitim al poporului palestinian — să participe cu drepturi depline. După cum transmite agenția Petra, suveranul hașemit a subliniat că Iordania nu va abandona in nici un caz poporul palestinian și nu va renunța la obligațiile sale față de acesta.DAMASC 12 (Agerpres). — Președintele Siriei, Hafez Al-Assad, a reafirmat, intr-o declarație făcută la Damasc, sprijinul față de instaurarea unei păci drepte și cuprinzătoare în Orientul Mijlociu pe calea unei conferințe internaționale de pace desfășurate sub auspiciile O.N.U. Această conferință, a subliniat șeful statului sirian, va trebui să asigure drepturile naționale ale poporului palestiniah la autodeterminare și la crearea unui stat pe propriul pămînt.GENEVA 12 (Agerpres). — La sediul din Geneva al Națiunilor Unite încep, marți, dezbaterile din cadrul sesiunii Adunării Generale a O.N.U. consacrate problemei palestiniene. Transferarea la Geneva a dezbaterilor asupra acestei probleme. înscrisă pe ordinea de zi a actualei sesiuni, a fost determinată de refuzul Departamentului de Stat al S.U.A. de a acorda viză de intrare in Statele Unite președintelui Comitetului Executiv al O.E.P.. Yasser Arafat, care iși făcuse cunoscută intenția de a lua cu- vintul in Adunarea Generală a O.N.U. cu prilejul examinării problemei palestiniene.Vor fi examinate un proiect de rezoluție al Comitetului O.N.U. pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, în'care se adresează Adunării Generale apelul 

țiune, care, de fapt, ar constitui, in ansamblul lor, mandatul pentru viitoarele negocieri preconizate a se desfășura in cadrul a trei foruri distincte : o reuniune asupra cooperării economice în Europa, un forum științific și o reuniune privind protecția mediului inconjurător — in toate acestea regăsindu-se și propunerile formulate de România.In ceea ce privește cooperarea e- conomică, se are în vedere, pe de o parte, ca viitoarea reuniune să-și consacre eforturile in vederea definirii unor măsuri efective pentru eliminarea obstacolelor ce impietează schimburile comerciale, iar, pe de altă parte, să identifice rtioda- lități concrete de extindere a cooperării industriale. Un rol important revine, in acest sens, societăților mixte de prbducție. Așa cum s-a subliniat adesea in cursul dezbate
rilor, deosebirile existente datorate diversității condițiilor, modului diferit de organizare economico-socia- lă nu pot șj nu trebuie să constituie un impediment pentru dezvoltarea unor ample conlucrări, pornind de la interesele fiecărui stat, de la aspirațiile generale de progres.Organizarea unei dezbateri în problemele cooperării tehnico-științifice, respectiv a unui forum științific, așa cum se preconizează in proiectul de document final al reuniunii de la Viena, s-a impus ca o cerință de prim ordin intr-un moment în care nu numai Europa, ci omenirea în ansamblu se află sub Impactul unor uriașe transformări generate de noua revoluție tehnico- științifică. Dezvoltarea științei și tehnologiei a determinat, de altfel, oschimbare a înseși opticii asupracooperării. în prim-plan se impunecooperarea in domeniile de vîrf aleprogresului tehnic — în energetică și in dezvoltarea unor noi surse de energie, microelectronică, informatică, materiale noi, tehnologii nepoluante, biotehnologii. Sînt domenii în care țărilor membre ale Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa, practic tuturor țărilor participante la reuniune le revin circa trei sferturi din investițiile pe plan mondial. O largă conlucrare internațională în aceste domenii presupune, firește, înlăturarea îngrădirilor existente în calea schimburilor științifice, adoptarea unor măsuri care să faciliteze tuturor statelor accesul la tehnologiile moderne, pornind de la realitatea existenței, și in Europa, a unor țări cu niveluri diferite de dezvoltare pe acest plan. 

forturilor pentru promovarea țn rîn- dul popoarelor și, in special, al tineretului a înțelegerii, respectului reciproc și prieteniei intre națiuni, pentru crearea unui climat internațional din care să fie eliminate învrăjbirea și neîncrederea între popoare.Totodată, în rezoluție este reafirmată valabilitatea trainică și importanța principiilor și obiectivelor „Declarației cu privire la promovarea in rîndurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere intre popoare", adoptată de Adunarea Generală în 1965. tot la inițiativa României. S-a prevăzut ca în 1990 — anul celei de-a 25-a aniversări a acestei declarații — să se procedeze la evaluarea înfăptuirii ei pe baza unui raport al secretarului general al O.N.U.

de a se recunoaște statul palestinian, proclamat recent, și.un alt document, prezentat de observatorul permanent al O.E.P. la O.N.U., în care se cere convocarea de urgență a unei conferințe internaționale de pace pentru reglementarea situației din Orientul Mijlociu, cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a O.E.P.în cadrul sesiunii de la Geneva a Adunării Generale, ale cărei lucrări sint programate să se desfășoare in intervalul 13—15 deCernbrie, urmează să ia cuvîntul YasseV Arafat.KUWEIT 12 (Agerpres). — Ministrul olandez al afacerilor externe, Hans Van der Broek, a declarat intr-un interviu < acordat ziarului kuweitian „Al-Qabas“ că țara sa se pronunță în favoarea organizării unei conferințe internaționale de pace in Orientul Mijlociu. Pe de altă parte, el a apreciat ca pozitive rezoluțiile adoptate recent la Alger de Consiliul Național Palestinian.BEIRUT 12 (Agerpres). — Avioane israeliene au efectuat în cursul zilei de luni noi raiduri de recunoaștere deasupra taberelor de re- fugiați palestinieni din sudul Libanului, iar artileria a bombardat mai multe localități din această zonă. Au fost afbctate localitățile Rabsalerri, Jerjou, Ain Buswar, unde au izbucnit incendii și s-au înregistrat daune materiale importante, informează agenția K.U.N.A. în zona de coastă din sucjul Libanului au patrulat nave militare israeliene.TEL AVIV 12 (Agerpres). — La Tel Aviv a avut loc o amplă manifestație de protest împotriva ocupării de către Israel a teritoriilor palestiniene de pe malul, vestic al Iordanului și sectorul Gaza. La demonstrație au luat parte mii de persoane. Participanții au cerut autorităților israeliene să pună capăt imediat represiunilor din teritoriile ocupate și să-și retragă trupele din a- ceste teritorii.

In proiectul de document final al reuniunii se . subliniază rolul ce revine in acest sens realizării atit a unor acorduri Ia nivel interguverna- mental, cit și a unor acorduri bilaterale intre universități, intre instituțiile științifice și tehnice din țările participante. Este reliefată, totodată, cerința, subliniată in propunerile prezentate de țara noastră, a cooperării in vederea formării de cadre de specialiști în domeniile economiei, științei și tehnicii.Mai mult deciț la oricare din reuniunile generaLeuropene anterioare, la Viena s-a discutat și despre problemele mediului ambiant. Iar acest lucru nu este intimplător. Dezvoltarea industrială a statelor participante la reuniune, modificările — previzibile — intervenite in mediul inconjurător au acutizat cerința unei largi colaborări pentru protejarea spațiului ce ne înconjoară, care este spațiul nostru ambiant comun. Pentru că Europa, cu cei 10 milioane de kmp ai săi. este un continent dens populat, cu mări ce scaldă țărmurile mai multor state, cu riuri ce traversează multiple frontiere, cu păduri ce se inlănțuie spre toate punctele cardinale, toate acestea creitid cu adevărat o ambianță comună pentru cei aproape 700 milioane de europeni. A fost de ajuns un accident, cum a fost cel de la Cernobil, pentru ca popoarele continentului să-și dea, în mod dramatic, seama cit de mare este interdependența destinelor lor și cit de urgentă este adoptarea unor măsuri comune pentru păstrarea mediului ambiant șt prevenirea unor acte ireparabile. Dezbaterile din cadrul reuniunii de la Viena. consensul asupra propunerii formulate de mai multe țări, intre care și România, de a se organiza o reuniune pe tema protecției mediului înconjurător ilustrează preocuparea, dar și hotărîrea statelor participante de a acționa, împreună, pentru un viitor de securitate in Europa și sub acest aspect.Cooperarea intereuropeană pe plan economic, tehnico-științific. în protejarea mediului ambiant este abordată în proiectul de document Intr-o viziune globală, evidențiindu-se rolul și răspunderea ce revin Europei, tocmai pornindu-se de la potențialul de care dispun statele continentului, în soluționarea unor probleme ce confruntă omenirea in ansamblu, cum sîrit problemele mone- tar-financiare, datoriile externe, comerțul internațional. Europa, continentul care a adus o atit de importantă contribuție la tezaurul civilizației universale, este chemată azi să contribuie substanțial la înfăptuirea idealurilor de colaborare, de pace și progres ale întregii umanități.
Dumiîru ȚINU

Alegerea președintelui 
Pakistanului

In funcția de șef al statului 
a fost desemnat 

Ghulam Ishaq KhanISLAMABAD 12 (Agerpres). — Colegiul de electori, alcătuit din membrii parlamentului și ai celor patru adunări legislative provinciale din Pakistan, au ales luni pe Ghulam Ishaq Khan in funcția de președinte al Republicii Islamice Pakistan. Durata mandatului prezidențial este de cinci ani.Noul președinte al Pakistanului s-a născut in 1915, în provincia Frontiera de Nord-Vest, fiind absolvent al Universității Punjab din Pakistan. In cursul celor peste patru decenii de la obținerea independenței țării, a deținut numeroase funcții administrative la nivel provincial și central, între care cele de guvernator al Băncii de Stat și de ministru federal pentru finanțe, comerț și coordonare. în 1985 și 1988 a fost ales președinte al Senatului. In această calitate, la 17 august 1988 a preluat, potrivit prevederilor constituției, după încetarea din viață a lui.Mohammad Zia-ul Haq. funcția de președinte interimar al Pakistanului.Depunerea jurămîntului de .către noul președinte este prevăzută pentru 13 decembrie.
AMERICA CENTRALĂ

In favoarea soluționării 
situației conflictuale 

pe cale pașnicăCIUDAD DE GUATEMALA 12 (A- gerpres). — Participanții la lucrările celei de-a II-a Conferințe centro- americane pentru pace, care a avut loc la Ciudad de Guatemala, au cerut guvernelor țărilor din regiune punerea exactă in aplicare a prevederilor acordurilor „Esquipolas 11“ privind soluționarea globală a crizei din America Centrală. Conferința a adoptat „Manifestul din Guatemala". Delegațiile prezente cer guvernelor celor cinci țări din America Centrală să dea dovadă de „o reală voință politică pentru soluționarea pe cale pașnică a crizei".
S.W.A.P.O. denunță planurile 

R.S.A. de sabotare 
a procesului de pace 
în Africa australă'LUANDA 12 (Agerpres). — Organizația Poporului din Africa de Sud- Vest (S.W.A.P.O.) a lariSat uri apel comunității internaționale pentru a exercita „maximum de presiuni" a- supra Republicii Sud-Africane pentru a o determina să pună capăt planurilor sale de sabotare a procesului de pace in Africa australă — transmite agenția namibiană de presă NAMPA. Potrivit sursei citate, regimul sud-african și-a intensificat, începind de săptămina trecută, transferarea de trupe — blindate și artilerie — pe teritoriul namibian. Coloăne militare sud-africane s-au îndreptat spre partea de nord a Namibiei, unde R.S.A. dispune deja de o forță militară apreciată la 56 000 de militari.

Acțiuni greviste 
în FranțaPARIS 12 (Agerpres). — în Franța continuă greva salariaților din transporturi și serviciile poștale. La Paris, patru linii de metrou au fost complet' închise, sute de autobuze nu au ieșit in cursă și au fost semnalate pichete de grevă la centrele de difuzare poștală. Greviștii cer îmbunătățirea condițiilor lor de viață și muncă.
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ARTIȘTI ȘI OAMENI DE CULTURA proeminenți din R.F. Germania au participat la o reuniune la Koln pe tema angajării lor in lupta pentru pace și drepturi sociale, Cunoscuta interpretă Katja Ebstein a subliniat cu acest prilej că oamenii de artă trebuie să releve prin mijloacele lor specifice necesitatea soluționării problemelor, globale ale omenirii cu ajutorul dezarmării. Intr-un mesaj adresat reuniunii, primul-ministru al landului Reqania de Nord (Westfalia), Johannes Rau, evidențiază că prin dezarmare ar putea fi eliberate mijloacele necesare pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă umanitatea.LA GENEVA s-a Încheiat sesiunea Comisiei consultative permanente sovieto-americane, creată in conformitate cu prevederile Tratatului de limitare a sistemului de apărare anti rachetă, intervenit între guvernele celor două țări. Comisia este menită să contribuie la transpunerea in viată a obiectivelor și prevederilor Tratatului privind limitarea sistemelor de apărare antirachetă și ale Acordului provizoriu privind unele măsuri în domeniul limitării armamentelor strategice ofensive încheiat între U.R.S.S. și S.U.A. în 1972, precum și ale acordului încheiat între cele două țări privind măsurile in vederea diminuării primeidiei izbucnirii unui război nuclear.LA VIENA a avut loc. luni, o nouă reuniune a reprezentanților statelor participante la Tratatul de la Varșovia și ai N.A.T.O. in cadrul consultărilor in vederea ela

Lucrările Congresului P.C. din Uruguay
Tovarășul Jaime Perez a fost ales secretar general, 

iar tovarășul Rodney Arismendi — în funcția de președinteMONTEVIDEO 12 (Agerpres). —La Montevideo s-au desfășurat lucrările celui de-al XXI-lea Congres al P.C. din Uruguay. -Congresul a dezbătut probleme privind activitatea partidului in actualele condiții din Uruguay și a trasat sarcinile
*In numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dele- gaților la lucrările celui de-al XXI-lea Congres al Partidului Comunist din Uruguay le-a fost adresat un mesaj de salut, de către reprezentantul P.C.R., Ion Catri- nescu, membru al C.C. al P.C.R. In mesaj se exprimă satisfacția pentru bunele relații de prietenie și soli-

Deschidsrea Congresului P. C. din ColumbiaBOGOTA 12 (Agerpres). — La Bogota s-au deschis lucrările celui de-al XV-lea Congres al P.C. din Columbia, la care participă aproximativ 1 000 de delegați, reprezentînd organizațiile partidului, precum și oaspeți de peste hotare. Agenda lucrărilor cuprinde probleme referi-
Plenara C. C. al Partidului Muncii din Coreea și sesiunea 

Adunării Populare Supreme a R. P. D. C.PHENIAN 12 (Agerpres). — în zilele de 11 și 12 decembrie, la Phenian s-au desfășurat lucrările celei de-a 15-a plenare' a Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea și celei de-a patra sesiuni a Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene, informează Agenția Centrală Telegrafică Coreeană.Plenara a examinat propunerea Biroului Politic privind eliberarea lui Li Gin Mo, la cerere, din motive
U-R.S-S. Intense măsuri-pentru ajutorarea 

regiunilor calamitate din ArmeniaMOSCOVA 12 (Agerpres). — N. Chilie transmite : Intr-un interviu acordat televiziunii sovietice, Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a arătat că, datorită spiritului de solidaritate de care au dat dovadă toate republicile sovietice socialiste, toate popoarele U.R.S.S., acțiunile intre- prinse pentru a se face față urmărilor cutremurului din Armenia se desfășoară în ritm din ce in ce mai intens și'că, prin eforturile întregii țări, localitățile distruse vor fi reconstruite în următorii doi ani, ceea ce va permite sinistrațflor să revină la vetrele lor.Conducătorul sovietic a subliniat, totodată, amploarea pagubelor materiale provocate de seism, numărul mare de victime omenești și a relevat măsurile arrmle adoptate de autorități în vederfea ajutorării sinistra- țitor. degajării ruinelor, acordării asistentei medicale pentru populație și refacerii localităților distruse de cutremur.Cu sprijinul operativ și multilateral al conducerii de partid și de stat sovietice, al tuturor republicilor din componenta U.R.S.S.. al colectivelor
Datoriile externe - o grea povară 

pentru țările latino-americane 
Reuniunea ministerială a „Grupului celor opt"RIO DE JANEIRO 12 (Agerpres). — Miniștrii economiei și de finanțe sau reprezentanții acestora din țările latino-americane membre ale „Grupului celor opt" s-au reunit la Rio de Janeiro pentru a dezbate problema reducerii datoriei externe a Americii Latine, ajunsă la exorbitanta sumă de aproape 420 de miliarde dolari.Intr-o declarație făcută Ia Rio de Janeiro, ministrul brazilian al finanțelor, Mailson da Nobrega, a opinat că negocierile privind soluționarea problemei datoriei externe a statelor 

borării mandatului viitoarelor negocieri privind forțele armate și armamentele convenționale în Europa de la Atlantic la Urali.IN KENYA a fost marcată luni cea de-a 25-a aniversare a proclamării independenței naționale. La Nairobi au avut loc o paradă militară și o demonstrație. Președintele Daniel arap Moi a rostit o alocuțiune, relevind realizările obținute de poporul kenyan și obiectivele viitoare. El a exprimat sprijinul față de lupta pentru independență a poporului namibian și de lupta populației de culoare sud-africane împotriva apartheidului.PROTEST. Autoritățile municipale din Nagasaki au dat luni publicității protestul împotriva recentei explozii nucleare subterane a- mericane. Asemenea experiențe, se arată in protest, contribuie la continuarea cursei înarmărilor.DECLARAȚIE. Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, s-a pronunțat pentru soluționarea tuturor disputelor dintre state pe cale pașnică, prin tratative. Intr-o declarație făcută a- genției P.A.N.A.. el a subliniat necesitatea respectării, în cadrul relațiilor interstatale, a dreptului internațional, pentru evitarea conflictelor, prin negocieri și conciliere.VOT DE ÎNCREDERE. Adunarea Națională (Camera inferioară a parlamentului) a Pakistanului a acordat luni votul de încredere guvernului pe care îl conduce Benazir Bhutto, format in urma alegerilor generale de la 16 noiembrie. In favoarea guvernului au 

pentru perioada următoare. Au fost alese noile organe de conducere ale partidului.Jaime Perez a fost ales tn funcția de secretar general, iar Rodney A- rismendi în funcția de președinte al partidului.
★daritate statornicite intre P.C.R. șl P.C. din Uruguay, bazate pe stimă, încredere și respect reciproc, și se reafirmă convingerea că aceste raporturi se vor dezvolta și întări in continuare, contribuind astfel la lărgirea colaborării dintre România și Uruguay, in interesul popoarelor român și Uruguayan, al cauzei păcii și Înțelegerii in întreaga lume.

toare la situația social-economică a țării, strategia și tactica partidului în etapa actuală, aspecte ale situației internaționale. Vor fi analizate proiectele de modificare a programului și statutului partidului și vor fi alese organele de conducere.

de sănătate, din funcția de premier al Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene. De asemenea. Li Gin Mo a fost eliberat din funcția de, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.C.In funcția de premier al Consiliului Administrativ a fost ales Ien Hien Muk, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea.

de oameni ai muncii din întreaga țară, în toate localitățile R.S.S. Armene afectate, de recentul cutremur devastator continuă să se desfășoare ample și intense lucrări de salvare a victimelor și de lichidare a ’urmărilor seismului. Pînă -duminică, în localitățile lovite de cutremur au fost instalate un mare număr de corturi, in care au fost cazați provizoriu 300 000 sinistrați. Zi și noapte, spre aeroporturile din Erevan și Leninakan sosesc din toate colțurile U.R.S.S. importante mijloace materiale și umane pentru ajutorarea populației aflate in suferință, pentru lichidarea țirmărilor acestei catastrofe. Au sosit în Armenia mii de medici, ingineri, tehnicieni, muncitori, militari și studenți care acționează pentru salvarea vieților omenești, înlăturarea dărimăturilor, aprovizionarea populației cu cele strict necesare.în cursul unei conferințe de presă organizată luni la Moscova, oficialitățile sovietice au arătat că daunele materiale provocate de cutremur sînt considerabile. Potrivit primelor evaluări, numai reconstituirea fondului de locuințe distruse de cutremur va necesita fonduri in valoare de circa cinci miliarde ruble.

in curs de dezvoltare trebuie să intre intr->un nou stadiu. în care să fie reduse atit cuantumul, cît și dobînzile. El a arătat că mecanismele actuale nu au condus pină în prezent la reducerea cotei înalte a datoriei externe a țărilor „lumii a treia". Ministrul brazilian a subliniat necesitatea de a se întreprinde fără întirziere măsuri hotărite in direcția menționată, pentru a se nutea depăși dificultățile social-economice mari generate de menținerea la cote înalte a datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare.
votat 148 de deputați din totalul de 237.LA TUNIS se va întruni la 28 și 29 decembrie Consiliul ministerial al Ligii Arabe — in reuniune extraordinară — pentru a analiza situația din Liban. Secretarul general al Ligii Arabe, Chedli Klibi, iși continuă contactele cu miniștrii arabi de externe în vederea găsirii unor posibilități de soluționare a crizei libaneze care să fie supuse reuniunii extraordinare.CONSULTĂRI. între Yitzhak Shamir, liderul Blocului „Likud", și Shimon Peres, președintele Partidului Muncii din Israel, au fost reluate consultările consacrate alcătuirii unei coaliții guvernamentale.ȘOMAJ. La sfirșitul Iunii’noiem- brie, in Spania erau înregistrați 2 762 101 șomeri, ceea ce reprezintă 18.7 la sută din populația activă.STARE EXCEPȚIONALA. în zonele de nord-vest ale Egiptului a fost instituită starea excepțională ca urmare a pătrunderii pe teritoriul țării a unui imens nor de lăcuste. venite din Sudan și Ciad. Unele valuri de lăcuste au a.iuns pină în orașul Alexandria, scrie ziarul „Egyptian Gazette".UN AVION IUGOSLAV ce transporta ajutoare pentru sinistra- ții din R. S. S. Armeană s-a prăbușit in cursul nopții de duminică spre luni în apropiere de Erevan. Toate cele șapte persoane aflate la bord și-au pierdut viața.CAPRICIILE VREMII. Tn mai multe regiuni ale Austriei s-a instalat o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă a anului. Topirea zăpezii și ploile abundente nu provocat inundații pe suorafețe înt’tișe în unele provincii, in special în Salzburg și Austria Superioară. Totodată, s-au declanșat numeroase avalanșe, care au acoperit drumurile din regiunile muntoase. S-au înregistrat pierderi de vieți omenești și răniți.
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