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wiMiim numi romi m. bmmîb socimiste - exempuw imptoitu Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, o concepție 

novatoare pentru soluționarea constructivă a problemelor

MODERNIZAREA
-un proces dinamic, creator, permanent

majore ale contemporaneității

în acțiunea de modernizare a producției — acțiune la scara Întregii economii desfășurată din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — capătă o importanță deosebită cunoașterea deopotrivă a motivațiilor teoretice, cit și a cerințelor practicii productive, pentru orientarea' spre problemele esențiale, stringente ale progresului tehnic și economic. în spiritul înaltelor exigențe for
mulate la recentul forum al democrației muncitorești socialiste, trebuie să se acționeze pentru înlăturarea oricăror mentalități de natură să încetinească sau să deturneze acțiunea de modernizare, pentru promovarea fermă a unei concepții cu adevărat revoluționare privind dezvoltarea intensivă a economiei, în strînsă concordanță cu exigențele revoluției tehnlco-științifice contemporane.

Indiscutabil, desfășurarea atît de dinamică a revoluției tehnico-știin- țifice contemporane supune mediile economice, și nu numai pe ele, unei imense avalanșe de informații. O adevărată presiune se exercită asupra conceptului mai vechi, dar atit de liniștitor, despre stabilitate și despre strategii-standard de dezvoltare. Diminuarea globală a creșterii economice, saturația progresivă a unor segmente tradiționale de piață, accentuarea concurenței, creșterea, interdependențelor • internaționale și, incontestabil, apariția explozivă de noi tehnologii au spulberat din temelii mitologia țesută in jurul modelului clasic de dezvoltare industrială. Mai ales că, avertizează specialiștii, darurile naturii pe care se sprijină aceasta continuă să se împuțineze vertiginos.Cum s-ar putea realiza echilibrul Intre continuitate și schimbare, astfel incit costul social să fie minim, iar rezultatele să fie maxime ? — lată întrebarea cea'mai preocupantă.Asemenea întrebări nu sint întim- plătoare. Ele se datorează unei cauze mult mai profunde, și anume faptului că, în economia mondială, regimului de permanență îi este substituit un regim de mutații. Stabilitatea In mișcare, "asimilarea schimbării ca stare permanentă nu au numai valoare de principiu teoretic. Ele sint chiar condiția supraviețuirii economice, consideră tot mai mulți oameni de știință. Motiv pentru care remodelarea structurilor industriale, înnobilarea aparatelor de producție cu tehnologii de vîrf dețin capul de afiș al preocupărilor de pretutindeni. Aflată in pragul unor schimbări majore, omenirea a devenit conștientă că nu este vorba de o simplă trecere de pe o treaptă pe alta a dezvoltării, ci, mai mult decit atît. de trecerea de la simplu la complex.Sfidării exercitate de complexitatea crescîndă, de multitudinea fenomenelor și aspectelor, uneori sinuoase și contradictorii, ale vieții economice ii este contrapusă o nouă linie, superioară de gindire și un nou mod

de acțiune. Gindirea strategică este instrumentul principal de dirijare a activității întreprinderilor, confruntate cu cerința de a se integra operativ intr-un climat mobil și accentuat concurențial. In acest spațiu economic complex, in schimbarea rapidă, țara noastră și-a propus să abordeze dezvoltarea economică de pe coordonatele unui orizont calitativ nou. Programul privind perfecționarea, organizarea și modernizarea proceselor de producție este în plină desfășurare.în recenta Expunere, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat că in centrul activității productive trebuie să stea înfăptuirea programelor de dezvoltare intensivă, de organizare și modernizare a industriei și a celorlalte ramuri, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Ptactic, în toate unitățile productive sint inițiate modificări structurale în favoarea activităților complexe, cu grad ridicat de economicitate. Efortul inovațional, factorul științific și. tehnologic sint generale. Perioada care a trecut de la declanșarea procesului de modernizare îi confirmă, indiscutabil, caracterul necesar și viabilitatea opțiunilor.. Dar îi scoale în evidență și minusurile. Unele inerente, deoarece promovarea progresului tehnic , este și rămîne o practică în acțiune. Altele însă pun în lumină slăbiciunile și inadvertențele mecanismului de punere în valoare a noului.Există destule întreprinderi cu rezultate contradictorii. își realizează unii indicatori economici, dar nu reușesc să-i „scoată" pe ceilalți, în special indicatorii de eficiență. Adîncind lucrurile, apar și cauzele. deloc neglijabile ale acestei neconcordan- țe, care — în paranteză fie spus — pun sub semnul întrebării însăși eficienta modernizării în aceste unități, în primul rind, nu toate măsurile preconizate sint înfăptuite lă timp. Sînt unități care nu au realizat 10, 20 și chiar 25 Ia sută din acțiunile propuse. De ce ? Abia cînd se trece la aplicarea lor se constată că nu sînt

Întrunite condițiile necesare. O simplă omisiune ? Omisiune da, dar nu și minoră. Dimpotrivă, ea „trădează" lipsa de fundamentare, superficialitatea, mentalitatea eronată potrivit căreia modernizarea este o acțiuna printre multe altele. Un fel de sarcina oarecare și suplimentară. Nese- sizindu-se adevărul elementar că tocmai angajarea cu fermitate pe traiectoria modernizării constituie elementul dinamizator al propriei activități. Pentru că modernizarea este nu numai un proces, ci, în egală măsură, un sistem deschis, capabil să asimileze continuu noi perfecționări.Desigur, in asemenea cazuri, ceva „nu merge" în activitatea conducerilor de întreprinderi, a comisiilor de organizate și modernizare. Destul de frecvent se semnalează formalismul și caracterul intimplător cu care este analizat stadiul realizării obiectivelor propuse. Lipsește, deși n-ar trebui să lipsească din aceste preocupări, analiza variantelor comparative la soluțiile propuse, nu sînt clarificate întotdeauna mijloacele materiale și financiare necesare, nu sint puse la punct condițiile indispensabile aplicării unei măsuri sau a alteia. Alteori, programele de modernizare nu sint suficient de bine corelate cu celelalte programe speciale, de parcă nu ar face „corp comun" și n-ar fi subsumate aceluiași țel ; in sfirșit, nu este lipsită de importanță nici dispersarea eforturilor pe un număr prea mare de măsuri, multe dintre ele cu o eficiență economică mai puțin semnificativă. Această lipsă de concentrare asupra măsurilor cu adevărat esențiale pune în discuție capacitatea de a investiga și aborda frontal problemele de perspectivă ale activității economice, în special cele legate de crearea de produse și tehnologii noi, cu performanțe ridicate.Spiritul rutinier, pentru că despre el este vorba aici, nu dispare peste noapte. Dar recunoscuta sa „rezistență" la înnoire nu poate constitui nicidecum o consolare. Promovarea progresului tehnic, modernizarea activității productive, trecerea la o stare de funcționalitate superioară re

prezintă în esența lor un act de conducere. Care presupune desfășurarea unei munci organizatorice și de conducere calificate, competente. Creșterea eficienței, obiectivul fundamental al modernizării, trebuie înțeleasă prin ceea ce se înfăptuiește efectiv. Nu se măsoară nici după numărul ședințelor, nici după cel al dispozițiilor date, ci numai prin prisma rezultatelor obținute, evaluate în funcție de eforturile depuse. Perspectivă care așază stilul de muncă practicat de unele comisii de organizare și modernizare sub semnul unor exigențe multiple. Este vorba de fundamentarea temeinică a măsurilor de modernizare, sub raport științific și tchnico-economic, pe baza evaluării cu precizie a realităților existente în fiecare unitate productivă ; alinierea permanentă la cerințele dezvoltării calitativ superioare, intensive ; adoptarea deciziilor la momentul opdrtun ; în fine, operativitate și eficiență sporită în aplicarea hotărîrilor luate,Acțiunii de modernizare îi este străină o „tratare în sine",.în afara timpului și a realității concrete. Rostul ei îl-constituie necesitatea; necesitatea creșterii eficienței, a rentabilității, a forței productive și comerciale pe care o are fiecare unitate economică. Există o realitate care nu poate fi trecută cu vederea : pentru multe întreprinderi, realizarea sarcinilor încredințate ridica întrebări dificile și pune probleme serioase. Ca atare, trebuie să fie date răspunsuri corecte și să se ia măsuri adecvate. în aceste ample eforturi, modernizarea se impune ca soluția de fond și de durată. Pentru a-i fi puse însă în valoare valențele, optica sub care este privită trebuie permanent reconsiderată. Nu poate fi vorba de modernizare acolo unde spiritul de prevedere este dat la o parte, iar anticiparea cît mai exactă a efectelor imediate și a consecințelor îndepărtate ale deciziilor adoptate sînt marginalizate. Dimpotrivă, modernizării îi este proprie și indispensabilă scrutarea atentă a viitorului, apropiat și mai îndepărtat, o tentativă care nu poate fi desprinsă de principiul pregătirii riguroase a muncii, apropierea structurilor funcționale ale întreprinderilor de cele productive, perfecționarea instrumentelor de planificare, eliminarea eventualelor „blocaje" semnalate pe canalele informaționale. Și, tnai ales, de
Cristian ANTONESCU

Program concret de acțiune, strategie 
realistă pentru înfăptuirea dezarmăriiAnaliză realistă, riguros științifică, de pe pozițiile unei înalte responsabilități față de prezentul și viitorul omenirii, a proceselor și tendințelor fundamentale din viața internațională — în strînsa lor interdependență și influențare reciprocă —, Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marele forum național al democrației noastre socialiste a proiectat, din nou, în prim- plan, într-un moment de răspîntie pentru destinele civilizației mondiale, însemnătatea primordială pe care o prezintă dezarmarea, ca principală cerință, ca imperativ suprem al contemporaneității.
Echilibrul relativ de forțe 

și imperativul progreselor 
pe calea dezarmării. Aceastâ însemnătate decurge, așa cum se a- rată cu toată claritatea în Expunere, din însăși caracteristicile raportului mondial de forțe, care indică existența unui echilibru relativ intre cele două tendințe principale, pe de o parte tendința spre destindere, dezarmare și pace, iar pe de altă parte, tendința spre menținerea încordării și continuarea politicii de război,' forță și dictat, ceea ce imprimă situației internaționale actuale un caracter deosebit de complex și contradictoriu. Departe de a constitui un motiv de autoliniștire, de a justifica stări de expectativă, de așteptare pasivă spre a vedea „încotro se îndreaptă lucrurile;", e- xistența unui asemenea echilibru relativ impune, dimpotrivă, intensificarea eforturilor pentru afirmarea unei politici cu adevărat noi, realiste, acțiunea unită a forțelor înaintate de pretutindeni, a popoarelor din întreaga lume, chemate să-și concentreze eforturile, să facă tot ce le stă în putință pentru a de

termina consolidarea și dezvoltarea tendinței spre destindere, dezarmare și pace, astfel ca aceasta să devină precumpănitoare și ireversibilă.Desigur, încheierea, anul trecut, a acordului sovieto-american de eliminare a rachetelor nucleare cu rază intermediară de acțiune (INF) a reprezentat un început pozitiv, a marcat primii pași efectivi pe această cale, salutați, cu satisfacție de opinia publică internațională. Nu este însă mai puțin adevărat, și acest lucru este arătat deschis în Expunere, că, în paralel, cursa Înarmărilor nu și-a încetinit cîtuși de puțin ritmul, ea continuînd cu aceeași amploare și intensitate, ceea ce face să se mențină, practic, intactă primejdia unui conflict cu consecințe catastrofale.într-adevăr, stocurile de arme nucleare (însumînd o putere gigantică de distrugere, echivalentă cu un milion de „Hiroshime") sint jn măsură să nimicească de mai multe ori întreaga populație a planetei. Și totuși, cercuri politice și militare influente din țările N.A.T.O. continuă să se cramponeze de atît de discreditata concepție a „factorului nuclear de descurajare". în care văd singurul „garant" al securității. A- ceastă nefastă concepție stă la baza încercărilor de așa-zisă „compensare" a prevederilor acordului de lichidare a rachetelor cu rază medie de acțiune : în condițiile în care, potrivit a- cordului, urmează să fie distruse numai rachetele propriu-zise, nu și încărcăturile lor nucleare, se preconizează transferarea acestor încărcături pe alte rachete (de croazieră), cu baza pe nave maritime sau aeriene, care nu intră sub incidența acordului. De asemenea, cercurile N.A.T.O. preconizează modernizarea și perfecționarea rachetelor cu rază foarte scurtă de acțiune, inclusiv sporirea

distanței pe care o pot parcurge — toate acestea tinzînd să eludeze, într-un chip sau altul, prevederile a- supra cărora s-a convenit. De altfel, chiar în aceste zile, consilierul pentru problemele securității S.U.A., Paul Nitze, declara că modernizarea armelor nucleare cu rază foarte scurtă de acțiune din Europa, în primul rind a rachetelor de tipul „Lance", staționate în R.F.G., se numără „printre principalele sarcini ale alianței nord- atlantice", subliniind, totodată, că „un alt obiectiv prioritar" îl constituie realizarea unei rachete nucleare de croazieră care să poată fi lansată din avion de la mare distanță de țintă — ca și cum nimicirea oamenilor cu astfel de rachete ar f mai acceptabilă decît cu ajutoru rachetelor ce urmează a fi distrus» in baza acordului INF !Concomitent cu asemenea evolu- ții îngrijorătoare, se inregistreaz» tendința, tot atît de primejdioasă de proliferare a armamentului chi mic, care, așa cum declara foarti recent profesorul vest-german Wer ner Dosch, la congresul „Oamenii di știință pentru pace", desfășurat 1 Tubingen, este în măsură, la fel ca ț armamentul nuclear, să distrugă n1 o singură dată, ci de multiple ori în treaga omenire.In ciuda avertismentelor unor ex perți asupra caracterului iluzoriu ș în același timp, destabilizator al uni „scut spațial" antinuclear, proiecte! de militarizare a Cosmosului cont! nuă Să avanseze. în fine, este pus cu acuitate la ordinea de zi probi» ma unor noi perfecționări ale armele convenționale, prin aplicarea un» tehnologii de vîrf în sensul mu tiplicării armelor „inteligente", c»
Romulus CAPLESCU

(Continuare în pag. a Vl-a)

(Continuare în pag. a III-a)

Noi produse ale tehnicii 
de calculDe curind, la subunitatea de froducție din Deva aparținînd ntreprinderii de calculatoare București, tinără unitate industrială pusă in funcțiune cu numai doi ani în urmă, au fost asimilate in fabricația curentă două noi produse cu performanțe ridicate. Este vorba despre calculatorul personal HC-85 și modemul radio RSI-300. Primul dintre ăcesțea este conceput pentru utilizarea in limbajul de programare BASIC, ceea ce-1 face deosebit de accesibil unor domenii de utilizare mult diversificate, oriunde există un televizor ca display și un casetofon obișnuit. Cel de-al doilea produs, modemul radio RSI-300, reprezintă un nou tip de aparatură a tehnicii de calcul prin intermediul căruia legătura dintre unitățile cțntrale de calcul și utilizatori se realizează nu prin cablu, ci prin semnale radio. Avantajele reprezintă in acest caz : operativitate, economii materiale.în imagine ; aspect de muncă din secția montaj calculatoare. (Eugen Dichiseanu).

Pentru realizarea ritmică, integrală a planului

Muncă bine organizată pe întreaga 

durată a timpului de lucru
Cum s-a muncit ieri în schimbul de noapte?Munca în schimbul de noapte are drept obiectiv major asigurarea unor indici superiori în utilizarea mașinilor și utilajelor și, pe această bază, realizarea ritmică a sarcinilor de plan. Totodată, între motivațiile majore ale organizării lucrului în schimbul de noapte se situează necesitatea de a asigura încadrarea în puterile mediei energetice orare repartizate fiecărei unități pe ore și echilibrarea întregului consum de energie pe toată durata zilei.Iată, așadar, cerințe economico-organizatorice majo

re care impun ca pretutindeni unde există baza teh- nico-materială asigurată și unde necesitățile producției o impun să se lucreze din plin și în schimbul III, cu grijă maximă pentru realizarea cantitativă și calitativă a indicatorilor de plan.Cum s-a muncit ieri, în noaptea de 12 spre 13 decembrie a.c„ in unități industriale ?, iată tema sondajului „Scinteii". Prezentăm azi concluziile desprinse din activitatea întreprinderii de mașini, agregate și subansamble auto din Sfîntu Gheorghe și întreprinderii de mașini electrice București.
La întreprinderea de mașini-agregate și subansamble

auto din Sfîntu Gheorghe

Experiența bună e aproape, chiar în propria 

unitate. De ce nu este extinsă ?De prisos să mai voțbim de importanța pe care o au intr-o serie de unități din economie și pentru întreaga economie produsele realizate la întreprinderea de mașini a- gregate și subansamble auto din Sfin- tu Gheorghe. Pe scurt, o dereglare a activității din acest sector, soldată cu nerealizarea unor repere, poate avea repercusiuni asupra finalizării producției in industria de autoturisme. Nu intimplător, pentru realizarea ritmică, integrală a sarcinilor de plan, și aici conducerea întreprinderii a elaborat un program de lucru în trei schimburi.Cum ar trebui să se muncească în fiecare din aceste schimburi ? Fără nici o excepție, cu același randament pe fiecare om, cu aceeași grijă pentru calitate, cu aceeași preocupare gospodărească pentru ca fiecare om să se facă util printr-o activitate concretă. Cite din aceste ce

rințe au căpătat girul practicii în schimbul trei din noaptea de 12 spre 13 decembrie a.c, ?Un început bun la secția de tratament termic : schimbul trei a fost preluat din mers. Fluxul de producție s-a menținut continuu, la pupitrul comenzii organizatorice trecind acum Kusztura Csaba. Un mic sondaj arată limpede că fiecare muncitor știe exact ce are de făcut. Așa cum, de altfel, este și firesc. Se știe ce piese urmează a fi tratate ; se urmăresc atent parametrii cuptoarelor ; se intervine prompt pentru urgentarea livrării de piese din secțiile prelucrătoare. Cu alte cuvinte^ o asistență tehnică bună, dublată de o organizare pe măsură, asigură un randament normal în schimbul de noapte, comparabil cu cel din schimburile de zi. Totuși, un neajuns se ivește și aici. De la elec
tricianul Alexandru Dicu aflăm că

echipa de asistență tehnică întîmpi- nă greutăți din lipsa pieselor de schimb. Cauza ? Magazia nu funcționează în schimbul trei. întrebare firească : de ce. într-o secție cu activitate din plin în schimbul trei, nu există și un magaziner de serviciu ? iPoate că cel mal de preț rezultat al colectivului acestei secții, în schimbul trei, se regăsește în calitatea produselor realizate. Tratamen- tistul Ștefan Biliboc ne spune că toți cei 260 de arbori pentru cutiile de viteze sînt de bună calitate, fiind acceptați de controlul de specialitate....Secția cutii de viteze. Parcă am fi intrat într-o altă întreprindere. Principalii absenți în schimbul de noapte nu sînt oamenii, ci buna organizare și disciplina. Numai așa ne explicăm de ce numeroase utilaje și mașini stagnează. Cauzele invocate ? Lipsa pastilelor pentru cuțitele de strung, lipsa uleiurilor de răcire și de ungere. După cum ne1 preciza șeful de schimb, Szabo Ioan, utilajele pe care se pot executa produse nu au ulei, iar cele care au ulei nu au de luci-u. în secție aflăm de la muncitoarele Niculina Giur- gică și Borbely Iolanda că după o oră de la începerea schimbului nu
(Continuare în pag. a V-a)

TELEGRAMĂ ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 

Republicii Socialiste România, comandant suprem al forțelor argate, 

de către activul de comandă și de partid al Ministerului de Interne
Mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu,în climatul de efervescentă angajare patriotică, de nestăvilit elan și muncă rodnică, creatoare, ce animă în aceste zile întregul nostru popor, plenara comună a Consiliului de conducere și Consiliului politic ale Ministerului de Interne a dezbătut cu răspundere comunistă sarcinile ce revin comandanților, organelor și organizațiilor de partid, ale U.T.C. și de sindicat din magistrala dumneavoastră Expunere rostită Ia ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, din hotărîrile acestui mare forum al democrației socialiste, in vederea îmbunătățirii activității organizatorice, politico-educative și profesionale, perfecționării stilului și metodelor de muncă, afirmării tot mai puternice a exigenței, fermității și combativității revoluționare, pentru transpunerea neabătută în viață a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Exprimînd gîndurile și simțămintele întregului activ de partid și de comandă, ale tuturor efectivelor Ministerului de Interne, participanții la plenară și-au manifestat din nou, cu vie însuflețire și nemărginită recunoștință, adeziunea deplină față de tezele și ideile profund novatoare, de înaltă rigoare științifică, cuprinse în Expunerea dumneavoastră, mult iubite și /stimate tovarășe secretar general, ce definește cu limpezime ' stadiul actual al dezvoltării economice, sociale și politice a României socialiste, direcțiile fundamentale de acțiune și principalele sarcini ce revin comuniștilor, întregului nostru popor în cel de-al 9-lea cincinal și în perspectivă pînă in anul 2000.Apreciind cu cea mai fierbinte convingere și dînd o înaltă prețuire genialelor concepte și soluții de inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse in acest document de referință istorică și de importanță decisivă pentru înflorirea necontenită a patriei, participanții la plenară și-au exprimat devotamentul profund și nețărmurita dragoste pe care întregul efectiv le nutrește față de dumneavoastră, genial fiu al străbunelor noastre meleaguri, cel mai mare bărbat de stat din istoria zbuciumată și eroică a neamului, înflăcărat patriot și revoluționar neînfricat, personalitate proeminentă a lumii contemporane, de numele căruia sînt strîns legate toate marile izbînzi din perioada de peste două decenii de edificare socialistă a tării, numită cu aleasă stimă și vie recunoștință „Epoca Nicolae Ceaușescu",în cadrul pldnarei a fost, totodată, adus un cald omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, personalitate de frunte a partidului șl statului nostru, ilustru bm politic și savant de largă recunoaștere internațională, care, alături de dumneavoastră, desfășoară o prodigioasă și neobosită activi

tate pentru elaborarea și traducerea în viață a programelor de dezvoltare economică și socială a țării, înflorirea necontenită a științei, învățămintului șî culturii românești, îmbogățirea patrimoniului cunoașterii universale.Dezbătînd cu un pronunțat simț de răspundere rezultatele obținute de organele Ministerului de Interne, precum și sarcinile ce le revin în actuala etapă din istoricele documente ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, din orientările programatice cuprinse in monumentala dumneavoastră operă social-politică, participanții la plenară au reliefat cu putere grija statornică pe care o acordați întăririi statului socialist, dezvoltării democrației muncitorești-revoluționare, promovării consecvente a principiilor legalității, eticii și echității socialiste. Totodată, a fost evidențiat caracterul științific, original și novator al concepției fundamentate de dumneavoastră cu privire la rolul organelor de ordine internă, sarcinile și misiunile ce le revin în apărarea cu fermitate și vigilență a cuceririlor revoluționare ale poporului, a orîndulrii sociale și de stat, a proprietății socialiste, drepturilor și libertăților cetățenești.în spirit critic și autocritic, au fost subliniate neajunsurile existente în activitatea profesională și de partid, stabilindu-se măsuri concrete, mobilizatoare menite să ducă la creșterea rolului politic al organeloi și organizațiilor de partid în viața tuturor unităților la perfecționarea și sporirea calității muncii de conducere, organizare, planificare și control, ridicare» nivelului pregătirii multilaterale a efectivelor și promovarea, cu mai multă consecvență, în intreag; activitate, a spiritului de partid, a unui climat d< muncă exigent, de înaltă responsabilitate comunistă întărirea continuă a ordinii și disciplinei.Conștienți de multiplele răspunderi ce ne revin, vi raportăm, mult iubite și stimate tovarășe comandan suprem, că, însuflețiți de minunatul dumneavoastr; exemplu de eroică dăruire comunistă și patos revolu ționar, mobilizați de excepționala Expunere la ședinț; comună a Plenarei Comitetului Central al Partldulu Comunist Român, a organismelor democratice și or ganizațiilor de masă și obștești, întregul personal a Ministerului de Interne va face totul pentru îndepli nirea întocmai și la un înalt nivel calitativ a hotărî rilor de partid, legilor țării, ordinelor și indicațiilo dumneavoastră, întîmpinînd astfel cea de-a 45-a ani versare a eliberării patriei și Congresul al XIV-le al P.C.R. cu noi și importante succese, fiind gata 1 orice moment să apere, împreună cu întregul popoi valorile fundamentale ale societății noastre socialist» independența, suveranitatea și integritatea țării noas tre, ordinea și liniștea publică, pentru binele și feri cirea întregii națiuni, pentru gloria și măreția scump» noastre patrii, Republica Socialistă România.Să trăiți, tovarășe comandant suprem !
ACTIVUL DE COMANDĂ Șl DE PARTID PARTICIPANT LA PLENARA COMUNA i 
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FAPTELE DE MUNCĂ
- examenul răspunderii comuniste

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCO
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

Creșterea răspunderii comuniste, afirmarea puternică a spfrituiui revoluționar, angajarea du întreaga capacitate în înfăptuirea sarcinilor, întărirea ordinii și disciplinei reprezintă cerințe esențiale ale modulul de a gibdi și a acționa al comunistului, pregnant subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea prezentată la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor dempcratice și organizațiilor de masă și obștești. In ce măsură se integrează acestei cerințe comuniștii da la o puternică unitate economică — platforma industrială a Centralei electrice de termoficare din Drobela- Durnu Severin 7Comuniștilor, întregului colectiv de muncă de aici le revine, prin specificul locului de muncă și importanța unității în care își desfășoară activitatea, o mare și permanentă răspundere — funcționarea continuă, in condiții de deplină siguranță, a-ca-' parităților aflate în producție : 3 grupuri de cite 420 tone abur pe oră fiecare în parte. In timp ce se produce energie- electrică și termică, continuă pe un front tot mai larg, în ritm intens, lucrările de construc- ții-montaj la turbinele nr. 4 șt grupurile 5 și 6. Termenele de punere în funcțiune Ia aceste no.i capacități ridică multiple probleme ce se cer soluționate la timp, cu sporită competență politică și profesională.„La un moment dat ne confruntam cu o seamă de dificultăți — ne spune Ion Mogonea, secretarul comitetului de partid de pe această mare platformă industrială. Imediat după Tezele din aprilie am analizat, împreună cu comuniștii, la toate locurile de muncă, pină în cel mai mic detaliu, cauzele care generau dereglări. Am procedat astfel : cadrelor de conducere de la toate nivelurile, conducătorilor locurilor de muncă, membrilor comitetului de partid și birourilor organizațiilor de partid, membrilor consiliului oamenilor muncii 11 s-au încredințat răspunderi precise, cu termene ferme de finalizare. Cu prilejul ședințelor de birou, al plenarelor, al adunărilor de partid și al adunărilor generale ale oamenilor muncii, aceștia au fost puși să raporteze asupra modului cum și-au îndeplinit sarcina încredințată și dacă măsura tehnică sau organizatorică materializată de care au răspuns a avut efectul scontat. S-a mers pină acolo incit cei care au dovedit delăsare au fost trecuți pe alte posturi. Pro- cedind in acel fel, lucrurile s-au schimbat mult in bine".In stilul și metodele de muncă ale comitetului de partid, la nivelul tuturor organizațiilor de bază — 23 la număr — au avut loc schimbări de esență, calitative, in ceea ce privește conceperea, conducerea și or- ganizarea întregii activități. Fiecare Tin cei peste 750 de comuniști de pe această platformă industrială a avut ■ i are. practic, o anume sarcină de îndeplinit. La rrbdul* lor, cei 264
O IMPORTANTA CERINȚĂ A VIEȚII SOCIALE

Mai mult sprijin asociațiilor 
de locatari! _____Asociațiile de lăcătarl — impor- ante organisme obștești, cu atribu- ii de certă însemnătate in păstrarea ondului locativ — rezolvă o bună arte din problemele asigură- ii confortului in apartamente, în- ■eținerii părților comune, mențin îgătura cu furnizorii de apă, elec- icitate, ca și aceea cu diferitele ectoare ale consiliului popular,’ .ceiași oameni, prin autoritatea de are se bucură, veghează la menți- erea unui climat de bună convie- îire între locatari, intervin cînd este evoie. Cit de complexă este ctivitatea lor și ce rol important r aceste organisme obștești in via- i socială a rezultat, o dată in plus, ăturindu-ne timp de citeva zile ac- vității comitetului asociației de lo- itari nr. 6 din Constanța, aflată în >na centrală, una din cele 456 cistente în frumosul municipiu de a malul mării.RIDIC1ND BLOCURI NOI, NU REBUIE NEGLIJATA ÎNGRIJIREA 1ATRÎNEȚH» CELOR VECHI, i ultimii ani. la Constanța s-a con- ruit mult, in prezent orașul nu- ără circa 100 000 de apartamente, itre acestea se numără și cele ad- inistrate de asociația nr. 6, cu 0 de apartamente, care au peste >uă decenii de la darea in folosin- „Colaborăm bine cu intre- ■inderile de gospodărie comunală, i electricitate, găsim totdeauna ușa tschisă și un sprijin la consiliul >pular al municipiului, ne sputa Gheorghe Mihail, reprezen- ntul asociației. In ce privește însă 2.R.A.L.-U1, putem afirma că nu ne item bizui pe serviciile unităților le. Degeaba căutăm noi să fim evăzători, să solicităm din timp urnite lucrări strict necesare. Se c documentații, se alocă fonduri, r totul rămîne în fază de hîrtii. eseriașii sînt nevăzuți".Exemplele de lipsă de promptitude și reparații de mintuială ne-au st oferite cu nemiluita. Plquase și :atarii de la ultimul etaj al blocu- 1 B 5 veniseră să reclame la aso- iție că apa le-a pătruns in casă in tavan. Aflăm că In aceeași si- ație critică se mai află și blocu- e E4 și FI. O vizită la sediul I.R.A.L. a determinat chiar depla- rea la fața locului a șefului secului spațiu locativ. Dar nu și pe sea a lucrătorilor. Iar promisiuni- deși reînnoite, nu țin loc de um- elă.locatarii din două blocuri, apar- înd asociației nr. 6, au de- să zugrăvească și să reîmpros- teze vopsitoria din spațiile comu- . Drept care, la 4 mai. s-a trimis adresă la I.C.R.A.L. Pină în pre- ît nu s-a primit nici un fel de ;puns. Văzînd că trece vara, lo- arii au apelat la meseriași parti- ari.Vstfel de situații se nasc șl dato- 1 faptului că întreprinderea amin- i încasează, ca avans, jumătate i costul lucrării, iar cealaltă din itul de la C.E.C. al asociației, la minare, dar fără a aștepta ca be- 'iciarul să facă recepția. E bună i nu e bună lucrarea, plata mer- Cu rezultatele nefaste care se 1.iacă la solicitările făcute de re- •zentanții asociațiilor, care au mal ltă autoritate șl sînt foarte stă

VIAȚA DE PARTID

pe platforma industrială a Centralei electrice 
de termoficare din Drobeta-Turnu Severin

ingineri, subinglnerl, maiștri, tehnicieni și muncitori cu înaltă calificare — in care' se includ și cadrele de conducere — au avut de rezolvat cel puțin o problemă de mai mare complexitate tehnică. Exemplele sînt numeroase și convingătoare. Vom stărui numai asupra citorva dintre ele.S-a constatat, bunăoară, că, într-o perioadă de citeva luni, din cauza unor întreruperi accidentale și avarii s-a pierdut o producție de 90 000 MWh. Și aceasta pentru că reparațiile și reviziile nu se făceau la timp și de calitate. Cei căre le efectuau — dinlr-o unitate specializată din Rîmnicu Vîlcea — alergau, după cite s-a observat, după un volum cit mai mare de lucrări fără să fie interesați in a asigura și o calitate corespunzătoare. Comuniștii nu ,s-au putut împăca cu această situație și au hotărît să curme starea de lucruri care se crease. Existau in cadrul întreprinderii cadre tehnice capabile să rezolve aceste probleme 7 Existau I S-a format o brigadă complexă de reparații și revizii proprie. Alcătuită din 350 de oameni, nominalizați după criterii riguroase : competență profesională, spirit de Inițiativă, capacitate organizatorică, autoritate in colectivul de muncă. S-au delimitat bine și răspunderile acestei brigăzi complexe.: să efectueze la timp și, pe cit posibil, in perioade mal scurte față de cele prevăzute, reparațiile și reviziile la gospodăria de cărbune. Ia caza- nele termice, rețelele electrice, practic la toate mașinile și instalațiile existente în termocentrală. Lucrurile au început să se schimbe în bine, dar, pe parcurs, s-a mai observat un lucru : activitatea de organizație nu se putea desfășura conform cerințelor vieții de partid. Cînd unii dintre comuniști se aflau în producție, alții aveau timpul legal liber. S-a găsit și soluția cea mal bună : organizațiile de partid — acum sint patru — din cadful acestei brigăzi complexe s-au reorganizat pe ture, în așa fel incit intr-o tură să se regăsească, forțele unite ale comuniștilor din aceeași organizație de bază și toate meseriile specifice. Acum se intervine mai operativ, se acționează mai unit, mai repede, se găsesc și soluțiile practice. Și efectul este vizibil, întreruperile accidentale și avariile s-au redus cu aproape 8Q la sută față de perioada anterioară, iar atunci 

ruitori, se răspunde cu atita tntrr- ziere sau deloc, e lesne de Închipuit ce soartă au cele adresate direct de locatari. In vizita de rutină. întreprinsă prin apartamente din blocul E 1 de către membrii comitetului asociației, pentru a constata dacă sint bine întreținute, am consemnat aceleași critici : dacă se defectează ceva in apartament, nu știi cui să te adresezi, nu te poți bizui pe I.C.R.A.L. Ni se spune că, nu cu mult timp in urmă, întreprinderea de termoficare și reparații la instalațiile termice (I.T.R.I.T.) avea, pe lingă punctul termic din zonă, o echipă de meseriași ce efectuau prompt lucrările necesare întreținerii blocurilor. Echipa a fost retrasă și altceva în loc nu a apărut, lăsin- du-se loc liber meseriașilor particulari, nu, totdeauna calificați, dar aflați la îndemînă, ceea ce nu se poate spune despre serviciile oferite de unitățile specializate.Cum se explică această situație? Căutind răspunsul, aflăm de la to-
Consemnări din 

municipiul Constanța

varășul Ion Țonoiu, vicepreședintele de resort al consiliului popular municipal; că I.C.R.A.L. dispune de un număr suficient de lucrători și, cu unele excepții, de condițiile necesare satisfacerii tuturor solicitărilor. Ce lipsește 7 O organizare mai bună a muncii, un control mai exigent — ni se spune. Deci „leacul" există. Urmează ca el să se și aplice cit mai curînd.O EXPLICAȚIE CE NU ȚINE DE CALD. Și pe malul mării a venit, cam prea de timpuriu, frigul. Instalațiile de încălzire se află in stare de funcționare, ele fiind pregătite din timp. Stînd In biroul asociației nr. 6 am auzit mai mulți locatari, din blocuri diferite, spunînd același lucru : căldura nu se face simțită in apartamente, conform recentelor reglementări. Ne deplasăm la punctul termic pentru a vedea care este situația. Mecanicul de serviciu ne spune că temperatura apei venite prin conducte de la centrala termică este scăzută. Pompată prin țevi, ea mai pierde citeva grade bune, așa că ajunge în apartamente căliie.Intre C.E.T. și I.T.R.I.T. există un contract care stipulează anume, în- cepind din acest an, obligativitatea de a se furniza agentul termic primar la o temperatură corelată cu temperatura exterioară. Nerespec- tîndu-se această clauză, se produce, în primul rind, o serioasă risipă de energie pentru „plimbarea" apei reci prin țevi, se creează nemulțumiri in rîndul locatarilor, care plătesc servicii de care nu beneficiază.N-am mal căutat nici o Explicație. De vreme ce există legi clare, în acest sens, obligații contractuale, de ce nu se iau măsurile necesare pentru aplicarea lor 7INIȚIATIVA BUNA SE MASCARA DUPĂ EFICIENȚA EI. într-una din diminețile petrecute în sediul asociației nr. 6, ușa se deschidea din 

cînd, neprevăzut, mai apar, cauzele sint înlăturate prompt.Deoarece se apropie termenele de punere în funcțiune a noilor capacități de producție s-a considerat că este necesară o analiză mai aprofundată a stărilor de lucruri de pe șantier. Stadiile fizice intirziate, din cauza constructorului, au făcut ca pe șantier să crească stocul de utilaje nemontate. Montorul nu avea deci posibilitatea să-și desfășoare pe un front larg forțele și utilajele de care dispunea. Analiza exigentă, pe cauze și oameni, a dovedit tendința constructorului — Energoconstrucția — de a deschide mereu fronturi de lucru. pentru a avea un volum cit mai mare de lucrări, dar Ia 35 de poziții lucrările erau mult rămase în urmă. In urma măsurilor luate, unii conducători ai locurilor de muncă au fost înlocuiți cu oameni energici, capabili, cu autoritate, care au reușit să întroneze ordinea și disciplina. Inginerul-șef Nicolae AI- buleanu, care este și membru al biroului comitetului de partid, raportează, periodic, despre propria activitate. La fel și cei 6 secretari ai birourilor organizațiilor de bază. Cum se prezintă situația realizării planului în momentul de față? Brigada complexă de montaj a realizat în plus, peste sarcina de plan aferentă perioadei, un volum de lucrări în valoare de 94 milioane lei, iar constructorul — Energoconstrucția — de peste 28 milioane lei. Stadiile fizice existente în prezent garantează că termenul de punere in funcțiune a noilor capacități va fi respectat.Realizarea ritmică a producției de energie electrică șl termică — mai ales in perioada de iarnă — este condiționată de asigurarea stocului de cărbune planificat. In toamna anului trecut a existat o situație total necorespunzătoare, lipsa stocului ducind la frecvente întreruperi a grupurilor energetice. S-au tras toate concluziile cuvenite. Acțiunea s-a declanșat mal din vreme și a fost condusă direct de către comitetul de partid, ajutat permanent de cele două colective de la nivelul comitetului județean de partid. Cel mal buni specialiști au fost puși să definitiveze, intr-un timp scurt, soluțiile tehnice care ,se impuneau. Au fost verificate toate etanșârile și instalațiile pentru a se reduce pierderile de energie. S-au finalizat traseele de cale ferată. S-a dat în 

minut In minut. „N-au sosit buteliile 7", întrebau locatarii. „Mai așteptați că sînt pe drum", li se spunea, „Dar cit să mai aștept 7 M-am învoit anume de la serviciu".Ce se lntimplase ? întreprinderea „PECO" a avut inițiativa de a organiza mai bine, in beneficiul cetățenilor, distribuirea buteliilor de aragaz : în loc să se ducă omul cu butelia la centru, pentru a o înlocui cu alta plină sau de a pierde timp la telefon cu comanda, s-au Stabilit zile fixe, pe asociații de locatari, in care mașina aduce buteliile la scară. Toate bune, dar iată că vehiculul amintit vine cu mare întir- ziere, în general nu se știe dacă dimineața sau după-amiaza, din care cauză oamenii (și nu toți sint pensionari) stau blocați o zi întreagă in casă. La insistențele locatarilor, reprezentanții asociației telefonează la „PECO". „Vine, vineee 1" sună, „binevoitor", răspunsul. Dar de venit nu vine decit tirziu.COLECTIVITATEA ÎȘI EXERCITA ROLUL DE EDUCATOR. Cea mai mare parte a timpului comitetului asociației de locatari este consacrată ,treburilor administrativ-gospodărești. E și normal să fie așa. Dar în micul sediu au loc și altfel de discuții decit cele referitoare la plata cotelor de întreținere, se pun și altfel de întrebări decit acelea privind adresele unităților care fac diferite reparații. Aici se face și educație civică. Și cum pot fi determinați locatari! să respecte curățenia și ordinea spațiilor din jur dacă nu participînd ei înșiși la efectuarea acestor necesare operațiuni ? Acțiunile de curățenie și igienizare s-au încheiat, de fiecare dată, cu strîngerea unor importante cantități de metal și maculatură predate spre reciclare. Gălăgia supărătoare a copiilor, mai ales în orele de odihnă, a fost îndepărtată de ferestrele blocurilor ; locatarii au amenajat, peste drum, un frumos și bine utilat loc de joacă.Sînt cazuri cînd se intervine pentru corectarea atitudinii cite unui locatar față de veginii săi. Titularul apartamentului nr. 42, din blocul B 3, a provocat nu mai puțin de cinci inundații celor aflați la etajele inferioare. Din neglijență, din nepăsarea cu care folosea instalațiile. A fost chemat in fața comitetului și mustrat cum se cuvine. Discuția a avut efect. O femeie, mamă a patru copii doar cu numele și, pe deasupra, lipsită de cel mai elementar simț gospodăresc, a stîrnit revolta colocatarilor prin comportarea ei. Discuțiile nemaiavînd nici un efect, s-a apelat la comisia de tutelă a minorilor pentru a cerceta cazul și ă lua măsurile ce se impun.Este, tntr-adevăr, demnă de remarcat grija celor 13 membri ai comitetului pentru păstrarea unui climat de conviețuire sănătos, armonios, La aceasta contribuie din plin organizația de bază din cartier, a cărei activitate politico-educativă este legată nemijlocit de creșterea spiritului de răspundere al fiecăruia față de menținerea în stare cit mai bună a acestei părți a averii obștești care este fondul locativ, a frumuseții orașului.
Rodica ȘERBAN 

folosință cea de-a doua estacadă pentru descărcarea cărbunelui. La cele două mașini combinate pentru depus și scos cărbune s-a mal adăugat încă una de 2 400 tone pe oră. Pentru a se preîntimplna avariile și opririle accidentale în exploatarea morilor de cărbune. Ia toate minele, pe traseul benzilor de transport, au fost montați 'separatori electromagnetici, care rețin oorpurile de metal. La ora actuală, stocul de cărbune este la limita stabilită. X-a capacitatea existentă, termocentrala poate funcționa fără întrerupere toată perioada de iarnă.Exemplele menționate ilustrează cu pregnanță faptul că puternica organizație de partid de la această reprezentativă unitate industrială situează cu fermitate în centrul preocupărilor sale mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor la îndeplinirea în cit mai bune condiții a planului pe acest an și asigurării condițiilor realizării integrale a producției de energie electrică planificate pentru anul viitor — prioritate a economiei naționale puternic subliniată de secretarul general al partidului în Expunerea prezentată Ia înaltul forum democratic.
Vtrqiliu TATARU corespondentul „Seînteli"

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
• Se confirmă faptul semnalat „Scinteii" de un grup de cetățeni din comuna Pleșoiu, privind neregulile in aprovizionarea cu combustibili solizi — precizează in răspunsul său Consiliul popular județean Olt, căruia redacția i-a trimis scrisoarea spre soluționare. Șeful depozitului a manifestat dezinteres in îndeplinirea sarcinilor ce i-au revenit, fapt ce a generat dereglări in aprovizionarea populației cu combustibil. Pentru aceasta, conducerea I.C.S.M.I. l-a schimbat din funcție și a luat măsuri ca pină la 15 decembrie a.c. populația să fie aprovizionată cu cantitățile necesare de lemne de foc și cărbuni pentru perioada de iarnă.• Ca urmare a sesizării adresate ziarului „Scinteia" de un grup de locatari ai blocului 82, Calea Ferentari nr. 11. sectorul 5, vă informăm că s-au luat măsurile corespunzătoare — ne răspunde Consiliul popular ai municipiului București. Astfel, conform notei de constatare din 24 noiembrie a.c,, remedierile deficiențelor existente la bloc se vor efectua, in semestrul I 1989. termen cu care au fost de acord și semnatarii scrisorii.• După verificarea atentă, cu simț de răspundere, a unei scrisori semnate de un grup de cetățeni din satul Buștenari, comuna Telega, care semnalau situația unor clădiri de pe teritoriul satului, starea defectuoasă a șoselei din centrul satului și insuficienta numărului de mijloace de transport in comun, colectivul condus de prim-vicepreședintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean l’rahova ne-a trimis un răspuns în care se precizează : In urma reorganizării administrativ-teritoriale, satul Buștenari s-a unificat cu comuna Telega, fapt care nu a avut drept consecință o stagnare a dezvoltării economico- sociale a satului Buștenari. Dimpotrivă — se arată în răspuns — s-au făcut însemnate investiții. Astăzi funcționează aici o școală generală, clasele I—VIII, o grădiniță de copii, un cămin cultural cu cinematograf, un punct sanitar și unul farmaceutic, un oficiu poștal cu centrală telefonică. Există, de asemenea, două blocuri de locuințe pentru petroliști și unități comerciale, precum și un bufet și o cantină. Atit clă

direa ce avusese pe vremuri destinație de canton C.F.R., cit și aceea a băii comunale, nefolosită șl ea de mult timp, au fost repartizate unor familii cu copil, care și-au statornicit astfel gospodăriile in perimetrul construibil. în ceea ce privește drumul județean Telega — Buștenari. direcția județeană de drumuri a analizat, la fața locului, situația și va lua măsuri pentru efectuarea unor lucrări de Întreținere, folosin- du-se în acest scop și o parte din fondurile obținute din contribuția bănească a cetățenilor. La rîndul el, conducerea I.T.A. a luat măsuri de repunere în circulație a incă unui autobuz. Cu prilejul cercetării au fost constatate și alte aspecte privind mai buna gospodărire a satului, scop in care a și fost întocmit un amplu program de măsuri.• Cercetlnd la fața locului scrisoarea pe car» Gheorghe Mardare. de Ia Combinatul minier Gura Humorului, a adresat-o redacției, se constată că cele sesizate sînt reale șl urmează ca semnatarului scrisorii să-i fie achitate, retroactiv, drepturile bănești legal cuvenite. In continuare. Consiliul județean ai sindicatelor Suceava precizează In răspunsul său că neplata retribuției majorate la timpul cuvenit a fost determinată de p eroare in Interpretarea modului de aplicare a prevederilor legale.Un răspuns, la prima vedere, corect, pozitiv. In definitiv se pot întîmpla erori și, după cum te vede, se și înlătură. în scrisoarea lui Gh. Mardare se preciza insă că eroarea a fost sesizată anterior conducerii combinatului, dar 1 s-a răspuns că încărcătorli- descărcători de vagoane vor beneficia de majorarea respectivă într-o altă etapă (!?). Or, in răspunsul de fată se subliniază că, de fapt, această categorie de oameni ai muncii a și beneficiat de majorarea de retribuție și urmează să primească sumele cuvenite. In aceste condiții se pune întrebarea : erau, oare, necesare o scrisoare și o anchetă efectuată de organele ■ sindicale județene ca să se aplice corect prevederile legale privipd majorarea retribuției 7Rubrică realizată de 
Neculal ROȘCA

Ora de audiențe — moment important în 
dialogul fructuos dintre primărie și cetățeniIntr-o recentă zi de vineri, tovarășa Viorica Bânțu, secretar al Comitetului orășenesc de partid Să- veni și președinte al consiliului popular orășenesc, a avut 19 soli- citanți pentru audiență. Notăm in carnet numele citorva dintre aceștia : Gheorghe Dumbravă, posesor, prin moștenire, a două locuințe proprietate personală, solicită prelungirea termenului pentru înstrăinarea uneia din case ; Maria Drobotă dorește să i se aprobe transferul în alt județ, unde este încadrat In muncă soțul ; Gheorghe Frunzac solicită loc de muncă pentru un membru al familiei sale etc., problemele semnalate fiind clarificate și soluționate pe loc. Citeva absolvente de liceu agroindustrial, care au cerut să fie încadrate in unități industriale, în munci pentru care nu aveau caii-, ficarea necesară, au fost îndrumate să se prezinte la locurile stabilite prin repartiția primită la absolvirea școlii ; Luciei Lăeru de la secția de confecții și Măriei Ciornohac de la C.P.A.D.M., care solicitau apartamente, li s-a explicat de ce trebuie să se adreseze unităților în care lucrează, care au competența legală în acest domeniu.Cu aceste primiri, numărul audiențelor acordate de primar In 10 luni din acest an depășește cifra de 500. La acestea se adaugă alte 300 audiențe acordate de ceilalți activiști cu funcții de răspundere de la comitetul orășenesc de partid și consiliul popular al acestei localități botoșă- nene.Din examinarea conținutului propunerilor, sesizărilor și solicitărilor făcute in cadrul audiențelor ce au avut loc in cele 10 luni din acest an rezultă că 47 la sută se referă la probleme de gospodărire. Industrie mică și prestări de servicii, 17 Ia sută la probleme de comerț și desfacere a mărfurilor, 16 la sută la probleme de sistematizare, 7 la sută la probleme de invățămînt, cultură, sănătate etc. Dintre categoriile sociale, ponderea participanților Ia programul de audiențe o formează muncitorii» Aspectul e In strlnsă relație cu structura profesională a

• Corespondentul nostru voluntar Nicolae Bițu, activist al Consiliului popular județean Olt, ne-a trimis o scrisoare intitulată „Noutăți din județ", din care redăm citeva fapte. Mai intii, sintem informați că printre colectivele de muncă fruntașe in întrecerea socialistă se numără și cele din subordinea consiliului popular al județului, care au reușit să realizeze cu o lună mai devreme prevederile de plan pe acest an la producția fizică nominalizată și la livrările de mărfuri către fondul pieței. Ca atare, pină Ia finele anului, colectivele respective vor livra suplimentar beneficiarilor însemnate cantități de prefabricate din beton armat, piese de schimb < recondiționate, confecții textile, tricotaje, materiale de zidărie, produse ale industriei electrotehnice, băuturi răcoritoare și altele. Totodată, se aprebiază că pină la 15 dece'mbrie se vor îndeplini integral prevederile planului la producția- marfă și la export, precum și la alți indicatori economici. Corespondentul nostru relatează, de asemenea. că anul acesta gospodarii din județ au lucrat șl cultivat cu diferite legume și zarzavaturi aproape 200 hectare terenuri situate in fața curților, de-a lungul șoselelor și drumurilor locale, precum și alte suprafețe din intravilanul localităților, care altădată nu produceau nimic.• ,„într-unul din numerele din vară ale ziarului „Scinteia" se aducea în discuție faptul că cine pleacă cu trenul turistic (nr. 3 011) din București șau Ploiești pe Valea Prahovei ajunge la Predeal aproape de ora 11, deci mai rămîn numai citeva ore pină la înapoiere" — ne scrie corespondentul nostru voluntar inginer Alexandru Dumitru de la uzinele „1 Mai" Ploiești.Deoarece la proiectul noului „Mers al trenurilor" se lucrează cu mult timp Înaintea apariției lui, autorul propune să se prevadă ca in zilele de simbătă și de duminică trenul turistic să plece din București cel tirziu la ora 6,00. întrucit șl în Ploiești, și in Cim- pina sint numeroși amatori de drumeții montane, iar în zilele de vară multi dintre ei sînt nevoiți să se

populației localității și, mai ales, cu o mai susținută preocupare a muncitorilor pentru conducerea treburilor orașului. In adevăr, la multe din aceste audiențe, cetățenii vin pentru a face diverse propuneri, in- tenționfnd să contribuie la bunul mers al activității economice și sociale a localității, la dezvoltarea edilitară a orașului. Cu cetățenii și pentru cetățeni s-au realizat ori se urgentează realizarea multor obiective din oraș (un internat școlar se află in construcție ; lărgirea serei de flori, o ciupercărie, 20 de fintini 
ÎNSEMNĂRI DIN ACTIVITATEA 

CONSILIULUI POPULAR ORĂȘENESC SAVENI

etc. — sint alte obiective de dată recentă).Faptul că audiențele se -desfășoară în bune condiții, că solicitărilor li se găsesc soluții adecvate este demonstrat și de următorul aspect : numărul cetățenilor care se adresează forurilor superioare a scăzut de la 30, cîți erau cu doi ani în urmă, la doi sau trei pe an in prezent. Chiar și cele două cazuri cite se înregistrează în acest an, cînd soli- citanții au dorit să „meargă mai departe", au fost just apreciate pe plan local. E vorba de două persoane cu o comportare profesională incompatibilă cu exigențele unității unde lucrau, pe care adunarea generală a oamenilor muncii i-a tratat pe măsura atitudinii lor : , i-au exclus din colectiv. Și faptul că nu s-a greșit cînd nu li s-au mai tolerat chiulul și lipsa de la program este întărit de felul în care s-a apreciat situația lor în instanțele juridice cărora li s-au adresat.Din investigațiile făcute a reieșit că, aproape fără excepție, soluționarea problemelor ridicate de cetățeni nu se tergiversează. O excepție există totuși : de trei luni trenează remedierea unor defecțiuni la instalațiile de la o farmacie, care 

întoarcă de la gară fiindcă trenul vine arhiplin de la București, corespondentul nostru sugerează ca respectivei garnituri să i se atașeze din stația Ploiești-Sud cel puțin 7—8 vagoane. In felul acesta, atit ploieștenii, cit și cimpinenii nu vor mai rămine pe peron cu rucsacul în spate, ratind o zi de odihnă. Corespondentul nostru este de părere că forul de resort din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor va esamina propunerile făcute și, în funcție de po- sibihtăți, va lua cela mal corespunzătoare măsuri.• Acest început de iarnă î-a găsit pe harnicii petroliști ai Schelei de producție petroliere Țicleni — Gorj bine pregătiți in ce privește protejarea utilajelor și instalațiilor contra înghețului — ne informează corespondentul voluntar Gheorghe Lupu din localitate. Astfel, conductele de gaze care mențin în producție sondele ce se exploatează în sistemul erupție artificială au fost izolate, colectoarele de pompare a țițeiului și de apă sărată au fost reparate și pregătite din timp pentru a nu se defecta in timnul iernii. De asemenea, au fost reparate baracamentele care adăpostesc instalațiile electrice și de pompare a țițeiului la depozitul central, precum și drumurile de acces la sonde. Totodată, formațiile de lucru pentru intervenții, reparații și probe de producție la sonde au fost dotate cu instalații și scule corespunzătoare.• „De ani de zile primesc pensia pe numele Stănoiu Alexandru, așa cum mă cheamă de fapt, și locuiesc In strada Carol Davila nr. 10, sectorul 5. în luna octombrie a.c., pensia mi-a venit pe numele Stanciu Alexandru (?!). Cum era și normal, factorița m-a trimis la oficiul de pensii pentru rectificare de nume, ceea ce am și făcut. Am crezut că, de vreme ce au fost sesizați, eroarea a fost înlăturată. Da’ de unde ! In luna noiembrie pensia a venit iarăși pe numele Stanciu Alexandru. Ălte drumuri, alți nervi pentru că cei obligați să lucreze corect și atent nu iși fac datoria.Există Insă și alți birocrat! care ne pun pe drumuri. Soția mea, 

provoacă infiltrații in magazii. De fapt, aici era cazul să fi fost mai ferm puși să-și facă datoria oamenii din subordinea tovarășilor Si- mion Suciu, șeful brigăzii de construcții din oraș, Constantin Dirna- che, șeful brigăzii instalații, și Mihai Halețki,. șeful sectorului prestări servicii din cadrul întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă. O altă concluzie care s-a desprins este și faptul că la orele de audiență ale primarului unii cetățeni ridică chestiuni care intră in sfera de atribuții ale conducerilor de unități 

și numai a lor. Bunăoară, lucrători ai C.P.A.D.M. s-au prezentat în audiență la consiliul popular pentru că nu li s-au plătit perioada de concediu de odihnă sau alte drepturi legale. De asemenea, primăriei îi sînt adresate multe cereri pentru obținerea de locuințe, problemă care' aparține, potrivit legii, numai conducerilor unităților unde lucrează persoanele in cauză. Sau, intr-un alt caz, de pildă, pentru eliberarea da adeverințe necesare in scopul vînză- rilor de animale sau pentru întocmirea formelor legale de premiere a crescătorilor de animale, nu era nevoie să vină oamenii la conducerea primăriei. De soluționare trebuia să se ocupe funcționarii din serviciile respective ale consiliului popular. In acest fel, pe de o parte, se întîrzie rezolvarea problemelor, iar, pe de altă parte, se aglomerează programul de audiențe ai primarului. Se zice că nimeni nu rămîne pe dinafară și probabil că așa este. Totuși, lista încărcată de audieri face ca în unele cazuri discuțiile să fie mai grăbite și audiența „expediată".Pentru înlăturarea unor asemenea neajunsuri, comitetul orășenesc de partid, consiliul popular au datoria 

Viorica Stănoiu, la pensia pe luna octombrie s-a pomenit cu o reținere de 500 lei, drept impozit pentru autoturism. Am fost la secția financiară și am arătat că am plătit impozitul cu chitanța nr. 35 029 697 din 28 septembrie a.c. Funcționara de la ghișeu mi-a dat o adresă către oficiul de pensii din care rezultă că am achitat impozitul. Dar de aici m-au trimis la plimbare, fiindcă pensia se ordonanțase. In așteptarea banilor reținuți ilegal și abuziv, soția a primit între timp și pensia pe noiembrie din care.;, i se rețin alți 500 lei, cu toate că eu nu apar cu nici un debit. Urmează să bat alte drumuri și timpul nu este prea bun de plimbări pentru noi, oameni in virstă".Sintem Încredințați că organele de resort ale Consiliului popular al sectorului 3 vor analiza situația relatată și vor lua măsuri riguroase împotriva celor ce nu-și fac datoria.• Iarna a intrat în drepturile ei. Marea, ospitalieră in toate anotimpurile, își așteaptă oaspeții. Gospodarii din stațiunea Eforie- Nord, județul Constanța, au făcut toate pregătirile în acest sens, așa cum rezultă din scrisoarea corespondentului nostru voluntar Ion V. Marin. La Casa de odihnă și tratament a sindicatelor Eforie- Nord — hotel „Petrolul" pregătirile pentru sezonul rece s-au încheiat înainte de termen. Instalația de încălzire funcționează in cele mai bune condiții.* Inițiativa maistrului Gheorghe Teșeleanu — confecționarea de preîncălzitoare de combustibil — a dat rezultate bune. L-au ajutat Ion Munteanu șl Petre Siclitaru. Totodată, s-au terminat selecționarea și depozitarea în bune condiții a 10 vagoane de cartofi, care vor asigura necesarul ne timp de iarnă. De asemenea, sînt gata conservele. Pregătiri corespunzătoare s-au făcut și la restaurantul „Pescăruș", iar la cofetăria cu același nume, in urma analizei propunerilor făcute de cetățeni, sa va îmbunătăți substanțial servirea. Personalul stațiunii Eforle-Nord așteaptă cu plăcere pe oamenii muncii ce vor veni la odihnă și tratament in perioada sezonului rece.

să urmărească mai sistematic modul in care sint organizate și se desfășoară audiențele în Unitățile de bază, in întreprinderile, instituțiile și organizațiile obștești de pe raza localității. ■ In acest sens, analizele lunare din biroul executiv al consiliului popular orășenesc și cele semestriale din plenarele comitetului orășenesc de partid ar trebui să capete mai multă eficiență, să se desfășoare pe baza unor informări concrete și să fie urmate de măsuri de perfecționare a acestei activități. Bunăoară, ar trebui consolidată și extinsă buna experiență dobindltă in ce privește organizarea unor audiențe itinerate in unități. De pildă, în fiecare zi de joi, primarul orașului se află în secția de confecții pentru diverse acțiuni. Secretarul de partid de aici îi inmîneazâ un tabel ad-hoc cu cei care vor să fie ascultați personal. După fiecare ședință, urmează astfel de audieri ale solicitanților.— Cu aceste ocazii — ni se relata — se rezolvă probleme destul de importante. De exemplu, cursele mașinilor întreprinderii de transporturi auto, care duc și aduc lucrătorii din Drăgușeni, Sîrbi și Știubienf, intirziau adesea. Din orele de audiențe acordate in fabrică a reieșit că pentru înlăturarea acestui neajuns ar fi necesară prezentarea autobuzelor pentru a lua călătorii in fața unității respective. S-a procedat astfel, și efectuarea transportului a intrat în normal, respectîn- du-se programul stabilit.Firește, modalități pentru perfecționarea programului de audiențe există și ele se află In atenția comitetului orășenesc de partid. Se urmărește, astfel, ca ora de audiențe să devină in toate cazurile o rtir- să de cunoaștere a problemelor colectivității și, totbdată, o pirghie de soluționare a lor, pentra mobilizarea cetățenilor la realizarea sarcinilor economico-sociale, la asigurarea progresului, de ansamblu al localității.
Eugen HRUȘCA corespondentul „Scinteii''
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RĂSPUNDEREA PENTRU CĂLITĂ TE PRESUPUNE 
RĂSPUNDERE PENTRU PROPRIA MUNCĂ

Cum poate spori aportul informaticii 
la modernizarea producției ? w

In numerele dtn 7 și 8 decembrie ale ziarului „Scinteia" am analizat răspunderile sporite care revin cadrelor de conducere din întreprinderi și lucrătorilor din activitățile de proiectare, încercare și omologare pentru realizarea unor produse de cel mai înalt nivel tehnic și calitativ — sarcină prioritară subliniată de secretarul general al partidului la recentul forum al democrației socialiste. Una dintre cele mai importante căi de acțiune în acest sens o constituie proiectarea, experimentarea și aplicarea sistemului de asigurare a calității produselor în cadrul întreprinderii, care trebuie să reglementeze strict răspunderile și metodele de lucru ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii, în toate fazele procesului de proiectare, pregătire tehnico-materială, fabricație curentă, livrare și urmărire a comportării în exploatare.Să înțelegem din aceasta că, în condițiile unui sistem de asigurare a calității minuțios proiectat in toate segmentele și aspectele sale, răspunderile executanților se diminuează, iar problemele asigurării calității se rezolvă de la sine ? Nicidecum. Procesele de producție moderne, desfășurate în regim complet -de asigurare a calității, determină o creștere a rolului executanților in asigurarea calității produselor, o modificare a atribuțiilor ce le revin șl pun în centrul atenției problema respectării disciplinei tehnologice în activitatea curentă de producție.Este cazul, mai întîi, să precizăm că — in raport cu sistemul de asigurare a calității proiectat și omologat — toate categoriile de oameni ai muncii din întreprindere devin executanți, care trebuie să respecte exigențele disciplinei tehnologice. Aceasta înseamnă că și cadrele de conducere, proiectanții, personalul compartimentului C.T.C. și al compartimentelor funcționale trebuie să respecte minuțios prescripțiile manualului și procedurilor de asigu------  SARCINI CONCRETE, 
Conducerile colective ale întreprinderii 

și cadrele de conducere
• formarea unei concepții modeme asupra problemelor conducerii și 

asigurării calitățti produselor, creșterea competenței profesionale in rezol
varea acestor probleme, formarea unei conștiințe înalte pentru calitate in 
cadrul echipei de conducere ;

• introducerea metodei de conducere pe bază de obiective tn pro
blemele calității, prin formularea unor obiective pe mai mulți ani și 
adaptarea lor periodică la cerințele economiei naționale, ale progresului 
științific și tehnic ; inițierea — pe această bază — a programelor de mo
dernizare a produselor și tehnologiilor ;

© inițierea unui program de proiectare, experimentare și implemen
tare a sistemului de asigurare a calității în cadrul întreprinderii, eșalonat 
pe 3—5 ani. și trecerea la fabricația produselor in regim complet de asi
gurare a calității produselor ;

• perfecționarea metodelor de conducere operativă a proceselor de 
producție in problemele asigurării calității produselor, prin proiectarea 
unui sistem informațional al calității efectiv realizate în diferite stadii 
de fabricație și pentru toate categoriile de produse, utilizind mijloacele 
tehnicii de calcul modeme ;

© întărirea controlului exercitat asupra respectării disciplinei tehno
logice de către toate categoriile de oameni ai muncii din cadrul între
prinderii.

Personalul din compartimentele 
de proiectare constructivă 

și tehnologică
• proiectarea sistemului de asigurare a calității produselor in cadrul 

tntreprinderii, experimentarea și implementarea eșalonată a acestuia, 
începind cu cele mai importante categorii de produse, procese tehnologice 
și activități;

O perfecționarea bazei de informații pentru activitatea de proiectare, 
referitoare la progresul tehnic și științific in domeniu, la rezultatele stu
diilor comparative cu produsele similare străine, la capabilitatea utilajelor 
din întreprindere și la comportarea in exploatare a produselor ;

0 realizarea unui înalt ritm de înnoire și modernizare a produselor, 
concomitent cu creșterea exigenței in încercarea și omologarea soluțiilor.

srare a calității, care precizează activitățile și răspunderile ce le revin, principalele metode ție lucru și modul de adoptare a unor decizii in diferite situații în care este implicată calitatea produselor.Respectul manifestat in activitatea de zi cu zi de aceste categorii de lucrători față de un sistem de documentații tehnice și reglementări de asigurare a calității, pe care 'l-au inițiat, proiectat și aprobat, constituie — prin forța exemplului personal — un element esențial în formarea unei motivații pentru calitate la nivelul întregului colectiv al întreprinderii. Căci, este cazul să subliniem în mod deosebit, realizarea obiectivelor propuse în domeniul calității și a unor produse complexe în regim de asigurare a calității este condiționată în mod nemijlocit de formarea unei înalte conștiințe pentru calitate a muncitorilor și maiștrilor, de starea de „permanentă veghe" în problemele calității, de o disciplină tehnologică foarte severă, dar liber consimțită, de participarea tuturor la perfecționarea calității produselor și tehnologiilor de care răspund.Sistemele de asigurare a calității, oricit de bine proiectate, nu înlocuiesc această componentă educațională a activității, ci — dimpotrivă — constituie o condiție strict necesară, prevăd metode specifice de formare a motivației pentru calitate și forme superioare de organizare a producției și a muncii, care se bazează pe o înaltă conștiință muncitorească. Astfel, pe plan mondial și in unele unități din țara noastră, o direcție principală a organizării industriale moderne o constituie proiectarea și desfășurarea unor procese de muncă prin care să se asigure autocontrolul executanților, in fapt o veritabilă autoconducere a procesului tehnologic de către muncitori.Aceasta necesită, în primul rind, rezolvarea problemelor de care depinde asigurarea calității pregătirii

tehnico-materiale a fabricației (calitatea materialelor, a semifabricatelor și reperelor, capabilitatea ma- șinilor-unelte și instalațiilor, calitatea SDV-urilor și a mijloacelor de măsurare), adică a acelor condiții de lucru care trebuie înfăptuite, de regulă, de alte categorii de lucrători decit executanții. *,în a doua etapă, un sistem minuțios și adecvat de documentații tehnice adresate muncitorilor trebuie să stea la baza unei instruiri profesionale care să dea certitudinea cunoașterii de către muncitori a tehnologiilor de execuție și de control al calității. Este cazul să menționăm aici că realizarea unor produse complexe ridică în prim-plan problemele perfecționării profesionale a muncitorilor. Respectarea unui sistem complex de documentații tehnice și a 'numeroase reguli de asigurare a calității, ca și utilizarea unor metode moderne de măsurare și control al calității necesită un permanent proces de instruire. In acest sens, trebuie subliniată creșterea rolului și atribuțiilor maistrului, conducătorul direct al procesului de producție, care răspunde de perfecționarea profesională a muncitorilor, în condițiile concrete ale fiecărui loc de muncă.în a treia etapă, se încredințează muncitorilor toate mijloacele de măsurare și control al calității produsului și de supraveghere a procesului tehnologic, acordindu-li-se și dreptul — în cazul apariției unor defecte de calitate — să adopte două categorii de decizii : pentru remedierea procesului de producție și remanierea produsului. Aceasta presupune, pe de o parte, adoptarea deciziei de oprire sau continuare a procesului de producție oină la aplicarea măsurilor corective, analiza cauzelor defectelor, stabilirea și a- plicarea măsurilor corective și verificarea efectului acestora, iar, pe de altă ,parte, aplicarea unor tehnologii de remaniere a defectelor sau PRIORITARE PENTRU: -------
prin introducerea, pentru figeare categorie de produse, a metodei de 
proiectare a celor trei generații de produse (produsele aflate in fabricație 
curentă, cele aflate in stadiul de proiectare tehnologică și cele care se 
află in stadiul de model experimental sau prototip) ;

0 creșterea rolului și răspunderilor proiectanților tehnologi, prin 
conducerea directă de către aceștia a procesului tehnologic in faza de 
experimentare și omologare a ,;seriei zero".

Maiștri și muncitori
O acordarea unei atenții prioritare perfecționării pregătirii profesio

nale în problemele asigurării și controlului calității ;
0 formarea unei „conștiințe colective pentru calitate" și, pe această 

bază, realizarea unei înalte discipline'tehnologice, prin respectarea minu
țioasă a documentațiilor tehnice și a prescripțiilor procedurilor și tehno
logiilor de control al calității ;

0 participarea la pregătirea condițiilor necesare extinderii autocon
trolului (autoconducerii) procesului tehnologic de către executanți.

Personalul din compartimentele 
de control tehnic de calitate

0 perfecționarea metodelor de lucru, astfel incit sd crească caracterul 
preventiv al activității, prin trecerea de la controlul calității produselor 
la formele superioare de organizare, cele de control al procesului tehno
logic și de supraveghere a sistemului de asigurare a calității produselor ;

© acordarea unei atenții prioritare problemelor controlului de recepție 
de la furnizori, prin perfecționarea tehnologiilor de control de recepție și 
a bazei materiale de produse și încercare ;

0 perfecționai ea sistemului de control pe fluxul de fabricație (con
trolul volant), in scopul întăririi disciplinei tehnologice' la toate locurile 
de muncă ;

© constituirea sistemului informațional al calității și, pe această bază, 
efectuarea unor analize periodice asupra evoluției calității și asupra cau
zelor unor defecte de calitate, care să fundamenteze deciziile de perfec
ționare a produselor, tehnologiilor și metodelor de lucru ;

• creșterea rolului, atribuțiilor și exigenței lucrătorilor din labora
toarele de încercare a produselor și tehnologiilor noi și modernizate, atit 
in fazele de opiologare, cit și in cele de fabricație curentă și urmărire 
a comportării produselor in exploatare.

Paul JOIȚA

predare a produselor defecte pentru o decizie la alt nivel ierarhic.Introducerea autocontrolului exe- cutanților necesită și o a patra etapă, cea mai importantă : formarea și verificarea periodică a motivației pentru calitate a muncitorilor. In âcest scop, pe parcursul fabricației, un sistem de inspecții inopinate sau programate ale compartimentului C.T.C. verifică dacă este respectată disciplina tehnologică și dacă sa mențin condițiile necesare organiză • rii producției și a muncii în situația' de autocontrol al executanților.După cum se poate constata, atribuțiile muncitorilor in sistemele de asigurare a calității se îndepărtează de sensul restrins al calificativului de „executant" : muncitorii aflați in locurile de muncă pentru care s-au realizat condițiile de autocontrol preiau — pentru operațiile care ie revin — o bună parte din răspunderile maistrului, reglorului, controlorului de calitate și chiar ale tehnologului de linie. Această formă superioară de repartizare a răspunderilor este o necesitate a proceselor industriale moderne, pe care timpul nu va face decit să o extindă la cit mai multe locuri de muncă.Trecerea de la concepția bazată pe controlul calității produselor la o activitate centrată pe controlul proceselor *de producție și supravegherea sistemului de asigurare a calității din cadrul întreprinderii se va reflecta și printr-o modificare structurală a rolului și atribuțiilor actualelor compartimente de control tehnic de calitate. Deoarece aceste probleme ale perfecționării activității compartimentelor C.T.C. au fost amplu analizate prin articole și mese rotunde publicate în paginile ziarului „Scîn- teia“, mă voi mărgini la preluarea celor mai importante concluzii ale a- cestor dezbateri, menționind citeva din direcțiile, prioritare în care trebuie să se acționeze pentru perfecționarea pregătirii diferitelor categorii de personal din cadrul Întreprinderii :

Societatea noastră, ca orice societate modernă, tinde să devină o societate informatizată. Calculatorul electronic a pătruns în viața noastră de toate zilele, fiind utilizat astăzi in cele măi diverse domenii de activitate. în aceste condiții, așa cum a stabilit conducerea partidului, informatica poate fi, este și trebuie implicată tot mai mult in ampla acțiune de modernizare a producției, asupra căreia a insistat în mod deosebit tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea la recenta ședință comună h Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești. O precizare credem că se impune : perfecționarea organizării și modernizarea proceselor do producție reprezintă numai o latură sau o direcție de acțiune a informaticii. Nu trebuie neglijate informatica de gestiune șl financiar-contabilă. care vor deține și în viitor o pondere mare, sistemele de prelucrare a datelor științifice și întregul sistem de informare socială.Perspectivele Informaticii sînt strîns legate de progresul microcalculatoarelor. ca și de utilizarea unor limbaje țot mai apropiate de cele naturale. Aceasta nu trebuie să "conducă la concluzia că vom renunța la calculatoarele mari, atît la cele pe care le avem in prezent, cit și la cele pe care le așteptăm în viitor. Calculatoarele de mare capacitate sînt indispensabile unităților teritoriale și departamentale de informatică pentru efectuarea lucrărilor complexe și a sintezelor de diverse tipuri. Prin urmare, informatica va evolua în viitor printr-o îmbinare armonioasă a echipamentelor de calcul mici, mijlocii și mari, urmărindu-se exploatarea integrală a capacității acestora, ca și realizarea optimă a lucrărilor in funcție de gradul lor de dificultate.Așadar, informatica, pentru a răspunde noilor exigențe, noilor cerințe, este necesar să facă un important salt calitativ. Dar pentru aceasta se impune rezolvarea unor probleme. Dintre neajunsurile și greutățile actuale din domeniul informaticii semnalăm in primul rlnd lipsa de unitate, care se manifestă atit in concepția de ansamblu a sistemului, cit mai ales in activitatea practică de coordonare șl conducere. Se a- daugă acesteia lipsa de uniformitate a echipamentelor și programelor de aplicații, fapt ce contribuie la dispersarea forțelor și diminuarea eficientei. Avem in vedere faptul că, în prezent, producția de tehnică de calcul și de produse informatice (programe) face eforturi pentru a ține pasul constant cu cercetarea științifică din domeniu. In felul acesta producem un număr redus de exemplare din același tip de echipament, insuficient pentru dotarea unor ramuri ori subramuri, după care trecem „din mers" la alte tipuri de utilaje, care au adesea forme diferite de exploatare. De aceea, sînt necesare măsuri și sisteme speciale de adaptare a aplicațiilor, sînt îngustate posibilitățile de centralizare a informațiilor etc.Rezolvarea problemelor complexe pe care le ridică in prezent informatica in tara noastră trebuie să situeze in centrul atenției cerințele utilizatorilor sau, mai exact spus, ale beneficiarilor de pe urma activității de informatică. Și cum acești beneficiari reprezintă toate sectoarele vieții economice și sociale, înseamnă că aria de preocupări și de interes trebuie extinsă foarte mult. De asemenea, eficiența activității de informatică trebuie privită intii de toate- prin prisma beneficiarilor și numai în al doilea rind din punctul de vedere al centrelor de calcul departamentale și teritoriale. Considerăm că pentru rezolvarea acestor probleme devine imperios necesară inițierea unui ansamblu de 

măsuri concrete, orientate In citeva direcții principale :O primă categorie de preocupări vizează conceperea și crearea unui sistem unitar de prelucrare a datelor, corespunzător nevoilor reale ale societății și organizat pe structurile de bază ale acesteia. Avem in vedere atit structurile verticale, generate de organizarea piramidală a ramurilor și subramurilor de activitate economico-socială, cît și structurile teritoriale, care sint o conse.- cință a repartizării geografice a forțelor de producție, derivînd din cerințele conducerii politice șl administrative Ia nivel județean. Desigur, acțiunea trebuie precedată de inițierea unor discuții organizate in-
O acțiune necesară 
pentru coordonarea 
unitară a întregii 

activități

tre specialiști, precum și a unor dezbateri largi, în presă și in revistele de specialitate, in scopul profilării unui concept general și al stabilirii detaliilor de realizare practică a sistemului.Apoi se impune crearea unei rețele unitare de echipamente Informatice, adecvată sistemului de prelucrare, care să îmbine folosirea individuală (de către unități) a utilajelor mici cu rețeaua națională de calculatoare. In scopul sporirii eficientei si asigurării unei relative stabilități a echipamentelor de calcul, credem că este necesar ca, în domeniul tehnicii de calcul, cercetarea și proiectarea să păstreze actualul caracter de continuitate, iar producția de utilaje să se facă in etape, folosind acumulările calitative realizate în cercetare. In concepția noastră, orice tip nou de echipament trebuie pregătit cu grijă, trebuie să fie compatibil cu cele deja existente și trebuie produs într-un număr rezonabil de exemplare, astfel incit să merite eforturile de organizare a exploatării, de programare și întreținere a Iul.Uniformizarea aplicațiilor Informatice, măcar la nivelul ramurilor sau subramurilor, astfel incit să poată fi asigurată centralizarea datelor, com- parabilitatea acestora, ca și ușurarea implementării la unitățile nou înființate ar reprezenta o a treia direcție de acțiune. Este cunoscut că folosirea prea multor programe fragmentează eforturile programatorilor 
Modernizarea - un proces dinamic

(Urmare din pag. I)desfășurarea permanentă a unei munci colective de concepție, deci de stimulare și afirmare a creativității de care sint capabile colectivele de oameni ai muncii. Creativitate privită ca o permanentă și esențială resursă a modernizării.Sint insă și întreprinderi în care creativitatea este privită cu reținere. Se vorbește despre ea ca despre ceva greu de atins. Uitîndu-se că in orice moment al activității cotidiene poate fi posibilă, și este chiar necesară, creativitatea. Departe de a fi apanajul unui grup restrins de specialiști, creativitatea este un fenomen general, în.care orice specialist sau muncitor poate și trebuie să se implice. Cu condiția să existe cadrul adecvat pentru manifestarea ei plenară. Deoarece creativitatea presupune. înainte de toate, îndrăzneală. Tot ceea 

din diferite centre de calcul, fără a aduce un ciștig real nici informati- cienilor, și nici beneficiarilor.In strînsă legătură cu aceasta, apare necesară crearea unor baze de date unitare, pornind de la unitățile economice sau de altă natură, de la care să se poată informa în egală măsură atît structurile verticale, cît și cele din profil teritorial. O asemenea concepție va avea un efect pozitiv asupra calității informațiilor, timpului de obținere, efortului de prelucrare etc., ca și asupra caracterului unitar al indicatorilor obținuți. Existenta bazelor de date ridică implicit și problema protecției și securității acestora. Avem in vedere riscurile de alterare, distrugere sau pierdere, dar și necesitatea unui control riguros asupra înregistrărilor, conversiilor pe alți suporți, actualizărilor și celorlalte operațiuni efectuate in fișiere.Un pas important ar trebui să-I reprezinte asigurarea unei coordonări și conduceri unitare a întregii activități de informatică, prin crearea unui organ central subordonat, eventual, Consiliului de Miniștri, care poate îndeplini nu numai o funcțiune metodologică, dar și atribuții de conducere operativă, bazate pe raporturi de subordonare directă cu centrele teritoriale de calcul și centrele departamentale și uzinale.In domeniul informaticii' este, de asemenea, necesar să se creeze un cadru juridic adecvat, realizabil prin emiterea unui act normativ specific sau a unul regulament privind activitatea de informatică aprobat de organele în drept. Acest act normativ ar urma să reglementeze toate laturile activității, nu numai pe cele de organizare, conducere și funcționare, dar și pe cele legate de normarea muncii, tarifele de prelucrare, raporturile cu beneficiarii șl altele similare.Și, în fine, dar nu în ultimul rind, se impune asigurarea caracterului unitar al pregătirii informatice a tuturor specialiștilor. Avem in vedere nu numai sistemele actuale, adică pregătirea inginerilor din specialitatea automatizări-calculatoare, a programatorilor (la specializarea mate- matică-informatică) și a analiștilor (în cadrul învățămîntului superior economic). Acțiunea vizează întregul sistem de învățămint mediu șt superior, astfel incit orice specialist, indiferent de domeniul in care se pregătește. să dobindească un minimum de cunoștințe informatice, adecvat specialității sale și dimensionat în funcție de nivelul la care va fi utilizat.
Conf. unlv, dr. Ion FLOREAFacultatea de științe economice din lași 

ce este nou este neconformist, deci surprinzător, și determină o ruptură in curba experienței anterioare. Creativitatea mai înseamnă comunicare, accesul larg la informare, dar și posibilitatea efectivă a înfruntării fundamentate a părerilor. Excluzînd răceala față de inedit, arbitrariul, șabloanele în gîndire. Metoda de muncă definitorie pentru larga ei promovare o reprezintă principiul responsabilității reciproce, în care faptele, și numai ele, măsoară densitatea șl autoritatea competenței.N-am făcut decit să reamintim citeva adevăruri bine cunoscute, dar care în multe întreprinderi trebuie recucerite. Așezînd cu hotărîre la temelia procesului de remodelare a activității economice forța de contaminare a ideilor novatoare, curajoase, soluțiile cu adevărat valoroase, urmate de hotărîrea și capacitatea de a le înfăptui.
Cînd pe ansamblul unui consiliu .agroindustrial, ale cărui unități au cultivat anul acesta cereale păioase pe 7 450 hectare, se obțin, in medie la hectar, aproape 7 000 kg de orz și 5100 kg de griu, se poate afirma că aici s-a conturat o anume experiență la aceste culturi. Afirmația este însă pe deplin întemeiată doar in cazul unităților agricole care, prin producțiile ridicate obținute, au „rotunjit" frumos media pe ansamblul consiliului agroindustrial.Situația concretă la care ne-am referit se regăsește în consiliul agroindustrial Hotarele, din județul Giurgiu. Dintre cele 10 cooperative agricole din acest consiliu, C.A.P. Greaca a obținut cele mai bune rezultate, atît la cultura griului, cît și a orzului. Pe toată suprafața cultivată cu griu — 540 hectare, aici s-a realizat o producție medie, la hectar, de 8 622 kg, iar

la orz — de 9 800 kg. Rezultate bune au fost obținute șl la celelalte culturi, cum ar fi la soia, floarea-soarelui și porumb. în același timp insă, diferențele de recoltă intre unitățile din consiliu sînt foarte rrtari, de la simplu la dublu intre prima și ultima clasată la producția de grîu. In acest context, cunoașterea și generalizarea experienței cooperativei agricole din Greaca este cu atît mai valoroasă și, totodată, necesar de generalizat cu cit condițiile de sol, climă și de bază materială sint aproximativ identice in toate unitățile din consiliu. Aceasta a constituit șl tema dezbaterii organizate in acest consiliu, la care au participat specialiști de la cooperativa agricolă din Greaca și cadre din conducerea consiliului agroindustrial Hotarele.Redacția: Există părerea, acredita
tă de mulți specialiști din produc
ție, că tehnologia culturii cerealelor 
păioase este simplă și ușor de apli
cat. Observațiile din experiența pro
prie îndreptățesc această părere?Vasile Pană, inginerul-șef al cooperativei agricole Greaca : Anumite considerente, pornind îndeosebi de la obișnuința fată de aceste culturi, pot duce la o asemenea concluzie, pe care eu o consider insă total eronată. Intr-adevăr, tehnologia griului și a orzului poate apărea, la prima vedere, ca fiind simplă, dar aplicarea întocmai a fiecărei verigi tehnologice. corespunzător normelor agrotehnice stabilite, nu este deloc ușoară. Aici se produc de obicei diferențierile in ce privește calitatea muncii depuse și, evident, între producțiile realizate. Dar să nu anticipez. Aș vrea să precizez mai intii că tehnologia cadru pentru cultura griului elaborată de Ministerul Agriculturii și transmisă în unități de direcția agricolă județeană corespunde obiectivului propus de a realiza producții sporite la această cultură. Dar tehnologia cadru nu poate fi aplicată ca atare in fiecare loc. Ea are un caracter orientativ, întrucît este rezultatul sintezei factorilor de producție de pe areale întinse. De aceea, pe baza experienței și a observațiilor proprii, s-a impus ca obligatorie adaptarea unor elemente din tehnologie la condițiile specifice din unitatea noastră.Redacția : Concret, despre ce ele
mente este vorba ?Vasile Pană : Aș începe cu ceea ce trebuie să constituie abecedarul unei agriculturi moderne, de tip intensiv. Anume, existența și respectarea unui asolament obligatoriu. Unitatea noastră este specializată pe producerea de semințe de cereai? păioase. In anul acesta, din 540 hectare cu grîu, 480 au fost cu loturi semincere. Pentru anul viitor am cultivat 630 hectare cu grîu, din 

care 540 sînt pentru sămință. Or, în producerea de semințe fără un asolament științific elaborat nu se pot obține rezultate bune. La noi, organizarea teritoriului fiind încheiată, am introdus un asolament. întocmit pe baza structurii culturilor planificate, pe care îl respectăm cu strictețe. Fiecare șef de fermă știe cu 15 ani de acum înainte unde va cultiva griul. Pe ce sole anume, după ce plante premergătoare și după ce lucrări făcute anterior pe parcelele respective. Aceasta prezintă o importanță deosebită pentru a stabili în fiecare an, în mod corect, strategia cultivării griului. Fiindcă in fiecare an, In funcție de plantele premergătoare, lucrările efectuate anterior și însușirile solului de oe fiecare solă, anumite elemente din tehnologie, cum sint în principal cantitatea de îngrășăminte necesară, perioadele de semănat șl norma de sămință, trebuie adaptate la condițiile date. Altfel spus, asolamentul permite să diferențiem tehnologia de cultură pînă la nivel de solă, potrivit condițiilor de pe fiecare parcelă. Pentru a preîntâmpina apariția unor greutăți în aplicarea tehnologiei, am avut în vedere ca, in cadrul asola- mentului, griul să fie amplasat după cele mai bune plante premergătoare, dar nu în maniera de a favoriza a- ceastă cultură în detrimentul altora. A rezultat că, în condițiile noastre, cea mai corectă amplasare a suprafețelor cultivate cu grîu este în proporție de 45 la stită după floarea- soarelui, 15 la sută după plante furajere leguminoase. 30 la sută după porumb și numai 10 la sută după cereale păioase în anul întîi. Este o amplasare pe care ne străduim s-o respectăm de la un an la altul.Olimpian Chiriță, Inginerul-șef al consiliului agroindustrial Hotarele : Imediat după asolament. un rol deosebit il au lucrările solului. Importanța arăturii făcute la timp șl de

Sînt importante solul și sămînța, 
dar mai ales știința și pasiunea agronomului
bună calitate și a pregătirii corespunzătoare a terenului sînt bine cunoscute. Nu peste tot însă in consiliu se acordă atenția cuvenită acestor lucrări. Din acest punct de vedere, la C.A.P. Greaca se manifestă o exigență fermă (cam exagerată, se mai lamentează tovarășii de la stațiunea de mecanizare). Specialiștii nu dau aviz de recepție pentru nici o lucrare, chiar și pe suprafețe mici, dacă aceasta nu corespunde normelor de calitate stabilite. Consider că este o exigență îndreptăți tă.Mariana Pană, șefa fermei nr. 1 a cooperativei agricole Greaca : Trebuie subliniat faptul că strîns legată de respectarea amplasării griului stabilită prin asolament, dar și 

de efectuarea la timp a lucrărilor de pregătire a terenului este și încadrarea semănatului In perioada optimă. Aceasta, in cazul griului pentru sămînță, și ferma unde activez este specializată exclusiv pe producerea de sămînță, are o mare importanță pentru obținerea de producții mari, de bună calitate. Tocmai de aceea, pe lingă preocuparea de a semăna griul pentru sămfnțâ cît mai de timpuriu posibil, a rezultat necesitatea să păstrăm și o anumită suprafață cu grîu pentru consum, pe care o înșămințăm după plantele ce eliberează mai tîrzlu terenul. cum este porumbul și, în unii ani, sfecla de zahăr.Redacția: Desigur, la asemenea ni
veluri de producție se poate crede că 

fertilizarea cu îngrășăminte chimice 
are un aport decisiv.Olimpian Chiriță : Evident, există o strînsă corelație între nivelul producției propuse a se realiza și cantitatea de îngrășăminte chimice necesară. Nu aș vrea să fiu insă înțeles greșit, dar obținerea unui spor cit mai mare de recoltă, în cazul de față la griu, nu poate fi pusă numai pe seama folosirii unor cantități sporite de îngrășăminte chimice. Am 

in vedere faptul că fiecare element din tehnologie in parte, de la arat pină la înmagazinat, aduce un anume spor de producție. Aceasta cu condiția să fie aplicat la timp, corect, in conformitate cu normele agrotehnice cunoscute. Fiindcă producția de grîu este rezultatul cumulat al efectului fiecărui element din tehnologieVasile Pană : Idea! ar fi fost să putem administra cantitatea de Îngrășăminte solicitată de fertilitatea actuală a solului și de nivelul producției planificate. Am căutat insă soluții și ne-am organizat de așa manieră activitatea incit să obținem maximum de eficiență de la cantitatea de Îngrășăminte da care am dispus. în primul rind, fosforul din îngrășămintele complexe il admi

nistrăm obligatoriu toamna. Înaintea executării lucrărilor de bază ale solului. In al doilea rind, pentru administrarea fazială a îngrășămintelor cu azot folosim sistemul de aplicare fracționată a dozei indicate. Avem stabilite două variante în funcție de condițiile climatice. Ori le aplicăm imediat, iarna, pe îngheț, ori în lunile februarie și martie. Apoi, o dată cu erbi- cidarea se face o nouă fertilizare cu îngrășăminte azotoase. Acest mod de utilizare a Îngrășămintelor, numai pe baza cartării agrochimice a solului, asigură folosirea lor de către plante cu eficiență sporită.în cazul producțiilor mari, adică în sistemul intensiv de cultură a cerealelor păioase, o importanță aparte o au tratamentele contra bolilor și dăunătorilor, care In anumite situații întrunesc condiții de atac masiv. In condițiile acestui an, bunăoară. deosebit de utile s-au dovedit a fi tratamentele pentru combaterea bolilor foliare și tratamentele contra ploșniței cerealelor, care au fost aplicate atit in faza de inspi- care a plantelor, cît și pe spic. Sporul de recoltă realizat datorită acestor tratamente, sau mai bine zis pierderile de producție evitate prin efectuarea lor, poate fi estimat pină la trei tone la hectar, ceea ce justifică din plin cheltuielile pentru aplicarea lor.Vorbind Insă și de cheltuieli, se ridică o problemă care ne pune in dificultate. Diferențierea elementelor din tehnologia cadru la condițiile locale este obligatorie. Dar In unele cazuri, diferențele față de ceea ce se prevede în tehnologia cadru sînt mult prea mari și creează neajunsuri serioase în aplicarea corectă a tehnologiei. Mă voi referi la un singur aspect, dar esențial. Bunăoară, pentru producția planificată de 6 500 kg grîu la hectar, se prevede o normă globală de sămînță la hectar de 220 kg. Dincolo de faptul că această normă de sămință la hectar nu poate asigura la semănat numărul de boabe ger- mlnabile pe metru pătrat șt, In final, numărul de spice pe metru’pătrat pentru realizarea măcar a producției planificate, apare și mai evident că pentru nivelurile de producție de 8—10 tone, in medie, Ia hectar, norma de sămînță actuală nu poate corespunde cerințelor. Eu nu neg faptul că pe loturi experimentale, de cițiva metri pătrațl, unde se pot asi

gura la nivel optim toți factorii de producție, este suficientă și o normă de sămînță atit de mică. Dar in cultura mare, pe sute de hectare, lucrurile sînt oarecum diferite.Mariana Pană : La ferma mea am obținut 8 900 kg de grîu, în medie, la hectar. Dar cu norma actuală de sămînță nu am fi putut obține asemenea producție. Nu numai că norma e mică, dar aceasta diferă chiar de Ia un soi la altul in funcție de însușirile specifice. Noi am cultivat soiurile Lovrin — 34, Fundulea — 29 și Flamura — 80. Or, -la aceste soiuri, norma optimă de sămînță pentru producția avută, excluzînd orice risipă, variază între 260 și 240 kg la hectar.Redacția: Ce concluzii se desprind 
pentru activitatea viitoare. pentru 
generalizarea experienței bune și iz 
celelalte unități din consiliu?Olimpian Chiriță : Poate cea mal importantă concluzie se referă la faptul că numai modul superior de organizare a activității creează cadrul necesar aplicării corecte a tehnologiei, pentru respectarea perioadelor optime și a normelor de calitate. Acest fapt este dovedit cu prisosință de C.A.P. Greaca. Și in celelalte cooperative agricole din con: siliu specialiștii stăpinesc poate li fel de bine tehnologia cultivării cerealelor păioase. Dar rezultatul diferă fiindcă diferă organizarea acti vității și, mai ales, răspunderea L executarea lucrărilor.Nicolae Vișa, președintele consiliu lui agroindustrial Hotarele : Cunoaș tem bine neajunsurile și, ce-i ma important, cauzele ce le-au genera In consecință, in toamna acestui a au fost luate măsurile ce se impu neau, astfel ca în fiecare unltat din consiliu să se asigure organizare temeinică a activității și întărire răspunderii tuturor celor ce au pai ticipat la campania de însămînțare cerealelor păioase. Nu ne oprim Ins aici. In perioada aceasta, la cursur le învățămintului agrozootehnic c masă, un punct important îl const tuie dezbaterea și analizarea in d< taliu a experienței cooperatorilc dtn Greaca, tocmai pentru însușire ei temeinică și generalizarea larg in toate unitățile. In consiliul nostr avem condiții, incit producții pr< cum cele de la C.A.P. Greaca i realizăm pe întreaga suprafață cu tivată cu cereale păioase.

Aurel PAPADIUC 
Petre CRISTEA
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Strălucita Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la marele forum al democrației muncitorești-revolu- ționare — document a cărui excepțională valoare, teoretică și practică, apare și mai pregnantă pe măsură ce comuniștii, întregul nostru popor se apleacă și mai stăruitor asupra sa, pe măsură ce ideile, tezele și orientările sale prind viață in activitatea de fiecare zi a unităților socialiste, a tuturor colectivelor — va sta, în acest an de învățămint politico-ideologic, la baza tuturor dezbaterilor. Cursanții sînt chemați să-și Însușească temeinic inestimabilul tezaur de idei al documentului programatic care este Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, să militeze pentru traducerea sa în viață, să pună la temelia muncii, a întregii activități spiritul revoluționar care o caracterizează.Un rol însemnat îl joacă, in acest sens, experiența pozitivă acumulată pînă acum la cursurile de învățămint politico-ideologic, la cîteva aspecte cumulări pozitive, prind ele din activitatea de pregătire politică desfășurată in județul Argeș.— în județul nostru — aflăm de la tovarășul Florian Dinu, directorul cabinetului județean pentru activitatea Ideologică și politico-educativă — în învățămîntul politico-ideologic au fost organizate, in acest an de studiu, 9 952 cercuri, cuprinzînd 339 632 cursanți, dintre care 3 946 cercuri, cu 124 341 cursanți, funcționează în învățămîntul de partid.Dezbaterile și seminariile au drept scop cunoașterea, aprofundarea și transpunerea neabătută în viață a documentelor de partid, în strinsă legătură cu îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe 1988 și pe întregul cincinal. Pornind de la asemenea cerințe, iie-am propus să investigăm, in două unități economice, modul in care dezbaterile de la învățămîntul politico-ideologic se constituie intr-o tribună de mobilizare a conștiințelor, contribuie la formarea unei atitudini politice, morale și civice inaintate.Primul obiectiv — întreprinderea de motoare electrice din Pitești, unitate fruntașă în întrecerea socialistă. Aici — am reținut de la Ion Iancu, secretarul comitetului de

partid — este evidentă preocuparea pentru ca eforturile propagandiștilor de la cercuri să fie orientate în direcția conturării cît mai exacte a sferei de probleme care urmează să fie abordate in discuții, înarmării lor cu argumentele principiale, dar și practice, specifice locului de muncă respectiv, in vederea aprofundării tezelor și ideilor cuprinse în documentele de partid. In acest sens, șefii compartimentelor funcționale ale întreprinderii, din însărcinarea comitetului de partid, pun in permanență la dispoziția propagandiștilor datele la zi ce servesc necesității ca dezbaterile să îmbrace un caracter concret, să prilejuiască angajarea mai activă a cursanților la rezolvarea unor probleme de producție, for-

relevîndu-se părțile bune ale activității, nu au fost trecute cu vederea neajunsurile care trebuie înlăturate ; au fost conturate, totodată, modalități concrete privind perfecționarea activității de întreținere și reparare a mașinilor din dotare, ridicarea nivelului pregătirii profesionale, întărirea ordinii și disciplinei, con- figurîndu-se astfel un tablou cuprinzător al obiectivelor care condiționează obținerea, în acest important sector al întreprinderii, a unor realizări superioare celor de pînă a- ctim. Legat direct de aceasta, s-au formulat propuneri referitoare la diversificarea mijloacelor muncii poli- tice de masă, folosirea mai intensă a gazetelor de perete, a stației de radioamplificare, organizarea mai

lat luările de cuvînt. în spiritul temei, discuțiile au jalonat direcții și căi prioritare de acțiune a cursanți- lor pentru a îndeplini întocmai sarcinile actuale puse în fața lor. Tex- tilistele Maria Tudor și Maria Ste- găroiu au arătat, bunăoară, în cu- vintul lor, ce anume trebuie făcut în perioada următoare pentru ca să crească simțitor calitatea țesăturilor, măsurile ce trebuie luate pentru ca prin modernizarea unor fluxuri tehnologice, consumurile materiale să scadă cu 12 la sută, iar producția să înregistreze pe aceleași capacități un spor de 20 la sută. La fel, texti- lista Maria Mihai s-a referit la creșterea rolului cadrelor tehnice in conducerea secțiilor și formațiilor,' in desfășurarea continuă a pregă-
IN INVĂTĂMÎNTBL POLITICO-IDEOMGIC

Ne vom referi ale acestor a- âșa cum se des- mularea unor propuneri și inițiative privind . .................muncii, reducerea consumurilor de materii prime, energie electrică și combustibili, perfecționarea tehnologiilor de fabricație, îmbunătățirea calității produselor ș.a. Ce realizări deosebite sînt cuprinse în bilanțul unității in perioada ce a trecut din acest an 1 Producția fizică a fost realizată, la motoare de peste 0,25 kilowați, în proporție de 107,2 la sută, in timp ce exportul a fost depășit cu circa 20 procente, din care pe devize libere cu 53 la sută.S-a încetățenit practica potrivit căreia invățămintul politico-ideologic este, de fiecare dată, precedat de o informare fie verbală, fie difuzată prin stația de radioficare a unității. Scopul ? Aducerea la cunoștința oamenilor a sarcinilor actuale pe linie de producție, in strînsă legătură cu cele pe linie de în- vățămint. De fiecare dată, propagandiștii înfățișează pe larg obiectivele prioritare ale temei, pentru ca cei «prezenți să beneficieze de un fir conducător, al înțelegerii logice a dezbaterilor, de orientări precise.Semnificativ pentru spiritul partinic, critic și* autocritic, al comuniștilor care studiază la cele patru cursuri din cadrul organizației de bază nr. 4, bunăoară, este faptul că,

creșterea productivității frecventă a unor spectacole cu brigada artistică și celelalte formații participante cu bune rezultate la Festivalul național „Cîntarea României", legarea mai strînsă a acestora de preocupările celor cărora li se a- dresează.In cele 26 de organizații de partid de la întreprinderea de textile din Pitești sint organizate 79 cursuri. In- vățămintul, bine condus de organizațiile de partid, prilejuiește dezbateri antrenante la temele prevăzute în program. Ca să se asigure Indici înalți de eficiență s-a luat măsura încadrării în corpul de propagandiști a cadrelor de răspundere din conducerea unității. Inginera Nina Dinu, directorul tehnic, este propagandistă la unul dintre cercurile de învățămint politico-ideologic de la organizația de partid nr. 1, din secția filatură. Dezbaterea a avut ca punct de plecare, de fiecare dată, prezentarea succintă a temei, propagandista subliniind, între altele, că rolul conducător al partidului trebuie să se materializeze în implicarea profundă a organizațiilor de partid, a fiecărui comunist în rezolvarea problemelor de la fiecare loc de muncă, precum și faptul că unele neimpliniri apărute în secția filatură se regăsesc și în activitatea celor prezenți in sală. Argumentele oferite au stimu-

și iui ma puui, continuă a pregătirii profesionale prin demonstrații practice la locul de muncă.Economista A- dela Borleanu conduce un cerc cu 30 cursanți în organizația de partid nr. 2, din secția finisaj. Urmărind firul dezbaterilor, a reieșit că temele sînt bine pregătite, propagandistă, cîtatît de cătreși de către cursanți. Dovadă — dezbaterile vii și interesante. De subliniat ca esențial faptul că, de la început, discuțiile au fost orientate și aici către problemele reale cu care se confruntă întreprinderea, către găsirea căilor privind soluționarea acestor probleme. Concret, prin propuneri și sugestii, au fost aduse în discuție căi și modalități pentru mai buna valorificare a unor materii prime deficitare și duc din import, cerut consiliului să acționeze mai troducerea mai accentuată a progresului tehnic, pentru generalizarea experienței înaintate....Sînt experiențe, acumulări pozitive care, fără îndoială, au un cu- vint de spus acum, cînd in fața cursanțilot stă sarcina de răspundere de a studia și a ta pentru transpunerea în viață a tezaurului de idei cuprins în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marele forum al democrației muncitorești-revoluționare.
Gheorcjhe CÎRSTEA corespondentul „Scinteii*

a altora care se a- In acest sens. S-a oamenilor muncii operativ pentru in-

mare mili-

Muzica pentru publicul tinurUndeva, lntr-o celebră sală de muzică din lume, la un concert educativ pentru copii de toate virstele, în program figurau, printre alte lucrări mai puțin accesibile, fragmente dintr-un cvartet de Bartok 1 Sună cam ciudat, dar așa s-a întîmplat. De fapt, concertul avea loc în foaier, copiii stăteau lejer în jurul celor care cîntau — și aceștia erau elevi, studenți; explicațiile unui critic muzical au fost foarte scurte și sugestive, apelind la comparații (pentru momentele-cheie) cu tntîmplări, situații de fiecare zi ; atmosfera nu era deloc rigidă, dimpotrivă, destinsă (cei mai mici își colorau in același timp caietele de desen...). S-a ascultat Bartok: S-a ascultat și Haydn, Ravel... La sflrșit, , m.lcii melomani (abonați ai ciclului educativ respectiv) au primit drept premiu cite o brioșă (așa era „înțelegerea" părinților cu instituția respectivă). Am înțeles că atunci se încheiau cursurile. Pare un fapt oarecare din lumea muzicală de pretutindeni, o secverjță ca oricare alta din largul proces de instruire — la scară internațională — a viitorului public, un obiectiv deosebit în atenția celor care veghează la educarea, la formarea tineretului, la implinirea, dezvoltarea armonioasă a personalității. Pentru că a introduce copiii, tinerii în tă- rimul artei (o dată cu studiul celorlalte importante domenii ale științei, culturii), a le stîrni interesul, curiozitatea, dorința de a afla, de a ști, de a se informa este exact cum veghem ca toate funcțiile organismului nostru să meargă perfect, numai în acest făl avînd despre sănătate. _______ _______tit acel concert educativ (care a avut de altfel succes, deși in programul lui figurau pagini dificile pentru micii melomani) este tocmai pentru a aduce un argument în plițs că sint nenumărate, neașteptate, surprinzătoare posibilitățile de a pătrunde în universul copilăriei, de a apropia copiii, elevii, tinerii în general de arta . sunetului, totul depinzind de abilitatea, priceperea, pasiunea cu care micile și marile momente muzicale a- dresate lor sînt alcătuite, prezentate, oferite. Așa cum este știut că la noi, la toate instituțiile muzicale din țară — filarmonici, orchestre simfonice, teatre lirice etc. — programele educative sînt bine conturate, sint atent supravegheate, iar acolo unde s-a reușit, într-adevăr, dialogul cu cei mai tineri melomani, publicul tinăr a început să fie prezent și la celelalte manifestări muzicale obișnuite, la simfonicele săptăminale, la spectacolele din repertoriul curent, la premiere. Iar dacă sînt abordate teme cit mai atractive, cît mai interesante prin care să se pătrundă în lumea simfonismului, in larga familie a instrumentelor muzicale, in miezul capodoperelor românești și universale, in palpitantele legături dintre muzică și arta plastică, intre muzică și literatură etc. — drumul către sufletul copiilor este neted, porțile sînt foarte larg deschise. O „magistrală" care-și așteaptă doar confirmarea auditoriului, fie că sste vorba de pagini corale sau mici piese simfonice, sau pagini instrumentale de virtuozitate, sau musica- luri, opere, balete — acestea din .irmă indicînd Intr-adevăr un dome- liu deosebit de atractiv. Pentru că m spectacol mtizical pentru copii nspirat scris, realizat și interpretat 'ca să ne referim la genul liric) poa- e face săli arhipline (iată doar două îxemple : „Motanul încălțat" . de "ornel Trăilescu și „Prinț și cerșe- or" de Laurențiu Profeta) decenii le-a rîndul, incîntînd copilăria mai nultor generații.Iată deci un gen care s-a impus u aplomb în ultimii ani în viața ar- istică românească : opera pentru opii. Copiii au aplaudat feeria „Cră- asa zăpezilor" de Liana Alexandra spectacol al Operei Române din lucurești), 1)316101 „Albă ca zăpada i cei șapte pitici" de Dan Mihai Joia ; apoi musicalul „Povestea roiului Pan" de Laurențiu Profeta (pe cenele lirice din București și Iași),

„Inimă de copil" de Carmen Petra Basacopol — ambele interpretate de copii, anume de minunatul ansamblu „Voces primavera" — formație model cu succese naționale și internaționale de prestigiu, condus de Clau- diu Negulescu — cunoscut compozitor, dirijor și pedagog. Cu alte cuvinte — o experiență destul de rară prin lume — un „Studio de operă pentru copii" în care protagoniști sînt copiii, dialogul cu publicul tînăr stabilindu-se din prima clipă, cea mai proaspătă confirmare — avînd- argumentele necesare — fiind opera „Cosette" de Teodor Bratu, după romanul „Mizerabilii" de Victor Hugo. Pentru că muzica, în primul rînd, este scrisă limpede, cu melodică și armonii clare, percutante, sugestive ; o scriitură simplă, colorată cu franchețe în umbre și lumini din care să se înțeleagă imediat toate meandrele tristei povestiri. O lucrare așternută pe portativ — se observă fără efort — nu numai cu condeiul profesionistului care știe exact posibilitățile interpretative ale copiilor sau culoarul de sensibilitate prin care să se pătrundă la spectatori, dar mai ales cu multă dragoste, cu vervă ; cu bucuria creatorului care a șlefuit îndelung fiecare pagină, de la libret la orchestrație sau la intersectarea melodiilor originale cu sprințare cîntece populare ceze cu alură de
Unități turistice în județul Prahova

Noi dimensiuni ale 
creatoareSpre deosebire de alte ediții, etapa de masă a celei de-a Vil-a ediții a Festivalului național al educației și culturii socialiste „Cinta- rea României" a .înregistrat, în județul Suceava, o sferă mai largă de cuprindere a maselor de muncitori, țărani, intelectuali, elevi etc. In actuala ediție a festivalului activează 1 900 formații artistice, cu 29 410 membri, 272 cercuri și cenacluri literar-artistice, cu 2 530 membri, 1 628 creatori individuali, la care se adaugă un număr important de formații artistice, interpreți individuali și creatori din rîndul elevilor. Dintre acestea. 98 de formații artistice și 36 cercuri și cenacluri sînt nou înființate. Dincolo de aceste cifre se află însă activitatea, mult mai intensă decit in precedentele ediții ale festivalului, desfășurată de artiștii amatori, care au realizat noi creații artistice, spectacole, expoziții.— Toate activitățile desfășurate în etapa de masă a actualei ediții a festivalului — ne spunea Victor Rusu, instructor cu probleme artistice la comitetul județean de cultură și educație socialistă — au fost integrate, conform unui program bine stabilit, intr-un complex unitar de manifestări politico- ideologice, culturai-artfstice și științifice, cu un bogat conținut tematic și cu un pronunțat caracter militant, patriotic, revoluționar și umanist. In județ s-a materializat o inițiativă valoroasă. Este vorba de organizarea a două acțiuni de amploare : „Primăvara culturală suceveană" și „Dialogul artelor". Avînd men «rea de a intensifica activitatea politico-educativă și cul- tural-artistică în cadrul centrelor de creație și cultură socialistă de la- sate, concursul „Primăvara culturală suceveană" a antrenat în competiția artistică, incepînd din luna aprilie, toate comunele județului. reușind să determine o adevărată desfășurare a forțelor artistice și de creație, la care au participat peste 20 000 artiști amatori. Tot în acest perimetru au fost realizate 230 .expoziții de artă populară. artă plastică și fotografică, manifestările artistice fiind însoțite de un număr însemnat de expuneri, dezbateri, simpozioane, mese rotunde, activități cu cartea și filmul, șezători literare, acțiuni de educație materialist-științifică, în- tîlniri ale cercurilor și cenaclurilor literare etc. Intr-o manieră asemănătoare, însă cu evidente note particulare, s-a desfășurat și concursul între orașe „Dialogul artelor", aici relevante fiind bogăția și substanțialitatea manifestărilor politico- educative și cultUral-artistice, ținuta elevată a actului cultural, originalitatea inițiativelor. Au fost realizate, în cele 8 orașe ale județului, peste 50 de expoziții de creație tehnico-științifică, peste 100 de manifestări complexe, in beneficiul

zecilor de mii de participant! la aceste activități, care au fost programate în fiecare duminică.Cele două manifestări de amploare județeană au dat dimensiunea cuvenită etapei de masă a ac- tualei ediții a festivalului, antre- nind in mod real și cu eficiență toți factorii cu responsabilități în acest important domeniu. In cadrul „Primăverii culturale sucevene" s-au evidențiat, atît prin numărul de forțnații și acoperirea mai multor genuri artistice, cît și prin calitatea repertoriului-și a interpretării, comunele Moara, Drăgoiești, Vadu Moldovei, Boroaia, Todirești, Frătăuții Vechi, Dărmănești, Cala- findești, Vatra Moldoviței, Frasin, Vama. Fundu Moldovei, Broșteni, Șaru Dornei etc. în aceste localități, precum și în multe altele, ma

nifestările s-au transformat în adevărate sărbători ale cintecului, dansului și portului popular, 'cu o extraordinară audiență la public. Insă unele comune, cum sint Gră- nicești, Marginea, Ipotești, Dumbrăveni etc., n-au participat la toate centrele, fie din cauza pregătirii insuficiente a formațiilor existente, fie din cauza numărului redus de formații, pentru că una din regulile întrecerii a fost ca la fiecare centru de concurs să se prezinte cu alte formații artistice. Totodată, participarea creatorilor, în special la creație literar-muzicală, artă plastică și fotografică, a fost redusă. Nici arta populară, deși zona este foarte bogată, cu posibilități aproape nelimitate, nu a fost reprezentată cum trebuie. Și asta mai ales din cauza slabei îndrumări a activității de creație. Acest fapt are ca efect realizarea și a unor cusături încărcate de sclipi— ciuri, paiete și beteluri, folosirea în exces a materialelor sintetice. Iar în domeniul cintecului popular - au fost situații cind pe melodii vechi, tradiționale, de mare forță expresivă, au fost improvizate texte facile.Ca și „Primăvara culturală suceveană", „Dialogul artelor"* a cuprins toate laturile activității politico-educative și cultural-artistice, urmărind, in acest din urmă domeniu, stimularea înnoirii reperto- riilor și crearea de noi formații artistice. Dacă municipiul Suceava s-a evidențiat prin substanța densă
tv

t ••t VI• activitatn
a manifestărilor, orașele Fălticeni, Cimpulung Moldovenesc și Șiret s-au remarcat prin numărul de formații noi și repertoriul înnoit. Strădania factorilor educaționali din Șiret de a se prezenta cu formații noi merită evidențiată în mod special, pentru că orașul a înregistrat, in actuala ediție a festivalului, cea mai spectaculoasă creștere in ceea ce privește participarea in etapa de masă în comparație cu edițiile precedente. In I schimb, orașul Gura Humorului n-a avut suficiente formații bine j pregătite pentru a se prezenta la toate centrele de concurs, iar orașul Solea, tot din lipsă de formații, nu s-a prezentat decît la cite va centre. Dacă expozițiile de creație tehnico-științifică au inclus realizări valoroase ale colectivelor de oameni ai muncii din toate orașele, cele de artă plastică au reflectat în mai mică măsură, cu excepția municipiului Suceava și orașului Gura Humorului, posibilitățile existente. Neîmpliniri la fel de mari ca la sate s-au înregistrat și in domeniul artei populare.Cu toate aceste observații critice, se poate spune că prima ediție a „Primăverii culturale sucevene" și „Dialogului artelor" a constituit o jexperiență interesantă prin amploarea căpătată, prin antrenarea aproape a tuturor formațiilor artistice și creatorilor la susținerea unor manifestări complexe, cu o deosebită forță de influențare asupra sutelor de mii de participanți. Practic, actuala etapă de masă a festivalului și-a ciștigat adevărata ' dimensiune față de alte ediții, cînd trena și cînd se pregăteau' foarte bine doar formațiile care trebuiau să se prezinte la fazele superioare ale întrecerii. De aceea, la nivel de județ s-a hotărît ca aceste manifestări să se organizeze în toate ■ etapele de masă ale viitoarelor ediții ale Festivalului național al educației și culturii socialiste „Cînta- j rea României".Acum a început faza intercomu- ’ nală a festivalului pentru selecția I formațiilor care vor participa la etapa județeană. Intre timp s-a făcut trecerea în revistă la nivel de comună a formațiilor artistice. Prilej pentru activiștii comitetului județean de cultură și educație socialistă și ai centrului de îndru- mare a creației populare și a mișcării artistice de masă de a acționa pentru consolidarea unor formații, dar și pentru înființarea altora noi, f cuprinzînd întreaga arie geografică ia județului, pentru oferirea unor -repertorii adecvate, astfel incit in- ii treaga activitate cultural-artistică și de creație să aibă un rol tot mai mare în formarea omului nou, constructor conștient și devotat al so- j cletății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

Sava BEJINARIU corespondentul „Scînteii* l
--------------------------------------
teatreCLUJ : Pentru iubitorii 

de artă plasticăLa Cluj-Napoea a fost deschisă secția „Donații" a Muzeului de artă. Această secție, care dispune de mai multe săli, cuprinde un mare număr de lucrări de artă plastică din colecțiile donatq în ultimii ani de personalități de seamă ale artelor plastice clujene, de membrii de familie ai unor oameni de cultură, de colecționari. Creațiile expuse evidențiază contribuția adusă de școala plastică din Cluj-Napoca, unde funcționează un liceu de artă și un institut de arte plastice, la îmbogățirea patrimoniului cultural, la educația patriotică și estetică a publicului. Această nouă instituție culturală clujeană oferă, totodată, posibilitatea organizării unor ample manifestări cultural-artistice. (Marin Oprea).

19,00 Telejurnal.
19,25 Perfecționarea organizării șl con

ducerii Întregii activități — factor 
decisiv al ascensiunii spre un nou 
stadiu de dezvoltare a societății 
noastre.

19.50 Agricultura — programe prioritare
20.10 Trăim decenii de Împliniri mărețe. 

Emisiune llterar-muzical-coregra- 
ficâ (color).

20,40 Mindrla de a fl cetățean al Româ
niei socialiste , (color) șt A gîndl si 
a acționa in consens cu interesele 
majore ale patriei, ale poporului.

20,55 Din marea carte a patriei (color) 
• Focuri nestinse.

21.10 înaltă răspundere patriotică, revo
luționară a tineretului pentru vi
itorul României.

21,30 Te ctntăm, iubită țară 1 (color). 
Muzică ușoară românească.

21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

• Teatrul Național (14 7171, sala 
Mare) : Caligula — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Campionul — 18 ; (sala Ate
lier) : Faleza — 18.
• Filarmonica ,,George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Conflu
ența artelor44 (Muzică-Literatură-Plas
tică). Spectacol realizat de Cristina 
Vasilîu. „MICHELANGELO BUONAR
ROTI" — 18.
• Opera Română (13 18 57) : „Festi
val Verdi — Puccini*. Bal mascat -* 
18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Jocul vieții șl al morții —- 16.30 ; Fru
mos e în septembrie la Veneția (spec
tacole prezentate de Teatrul de stat 
Sibiu) — 19,30 ; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : A treia țeapă — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cameristele 
18,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și femeile — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 18.
• Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala 
Studio) : Dansul morții — 18,30
• Teatrul Național Craiova (sala 
Teatrului de operetă, 13 63 48) : Paz
nicul de la depozitul de nisip — 18.
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase* 
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy 
— 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română14 (13 13 00) : Baltagul — 18
• Teatrul „Ion Creangă14 (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 15 ; (la Palatul 
sporturilor și culturii) ; Varietăți... 
varietăți... — 16; 18,30
• Teatrul „Țăndărică*4 (15 23 77, sala 
Victoria) : Bu-All — 15; (sala Cos- 
monauților. 11 12 04): O fetiță mai cu 
moț — 10; Anotimpurile minzulul 15.
• Circul București (10 41 95)! Stelele 
circului — 18,30

Amplasate în zone pitorești, unitățile turistice din județul Prahova oferă și iarna excelente condiții de petrecere a timpului liber. Astfel, modernul hotel „Ciucaș" din localitatea Vălenii de Munte, situat pe D.N. IA, la km 91, stă la dispoziția celor interesați cu 108 locuri de cazare, plasate în camere cu încălzire centrală și cu un restaurant cu 138 locuri la mese. O altă unitate turistică apreciată

pentru confortul ei este hanul „Cheia" din stațiunea cu același nume, amplasată la 68 km de Ploiești pe D.N. IA. Hanul are 157 locuri de cazare și un restaurant bine cotat. .Deschis de puțină vreme in localitatea Breaza (lateral din D.N. 1, E-15), Hanul Breaza oferă, de asemenea, condiții bune de cazare și masă.In fotografie : hanul „Cheia".
fran- șlagăr, de la tristețea tabloului „Moartea mamei" la scena de ansamblu de la han (tabloul V) sau aria trompetisti- că a hangiului din tabloul „Toc- ■ meala" etc. O muzică plină de melodie, de armonie, cu delicate arii, duete și dinamice scene de ansamblu... — un material bogat pentru interpret!, a- nume ansamblul de copii „Voces primavera" instruit, dirijat de Clau- diu Negulescu, care și de această dată și-au cucerit colegii, prietenii, largul cerc al iubitorilor muzicii de operă, al spectatorilor de toate virstele. O fericită colaborare între „Voces primavera" (in rolul „Cosette" — Roxana Bertia, o suavă prezență) și soliștii Operei Române: Nicolae Bratu (o creație actoricească în rolul Dl. Thernadier susținută cu substanță, cu echilibrul detaliilor de nuanțe), Nicolae Constantinescu — sobru, distins, convingător. Ion Gri- gorescu ; cu participarea tinerilor Paul Basacopol și Melania Ghioaldâ; o rafinată reflectare a secvențelor celebrului roman punctate de libret, în cadrul scenografic semnat de Viorica Petrovici (rezolvat fără multe arabescuri, un mozaic luminat din mai multe unghiuri). Cu alte cuvinte, împliniri importante intr-un spectacol — la care și-a adus contribuția regizorul Nae Coșmescu, asistat dfe Cristina Cotescu — care lasă încă deschisă calea spre forma lui finală. Pentru că mai sint unele e- zitări, există unele scene expediate coregrafic (exemplu feeria din pădure), care așteaptă finisările, soluțiile adecvate. Și tocmai pentru că este un spectacol care, fără îndoială, va avea o viață lungă, la care sălile vor fi asaltate de copii, prin toate datele sale trebuie să demonstreze că o operă, un musical înseamnă o uzină de efort, inspirație, talent, înseamnă marea artă.Săli pline la operă, în sălile de eoncert unde sînt programe educative, acolo unde muzica se întilnește cu publicul tînăr prin creații destinate copiilor, prin valori ale literaturii românești și universale. Ce muzică dăruim copiilor ? Au întotdeauna creațiile, spectacolele, concertele argumentele artei de cea mai bună calitate ? Sînt compozitorii (ne gindim și la cele mai tinere condeie) preocupați să-și diversifice aria tematică, să abordeze și subiecte din universul contemporan în care să fie luminate nobilele sentimente ale dragostei de țară, de pămintul românesc, patriotismul, curajul, demnitatea, cinstea, pledoaria fierbinte pentru adevăr ? Iată teme de meditație, ială posibilități de a menține la tensiunea marii arte dialogul \ cu publicul de miine.

însemnări privind 
spectacolul de operă 

pentru copii

șansa să vorbim Și dacă am amiri-

Smaranda OȚEANU

■ ■■■■■■■■■■OHUna dintre orientările fundamentale cuprinse in Expunerea de excepțională însemnătate a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești evidențiază rolul deosebit al științei in soluționarea problemelor complexe de organizare șl modernizare, de perfecționare a caracteristicilor materialelor existente, de realizare a noi și noi tehnologii care să asigure valorificarea superioară a materiilor prime. Implementarea celor mai noi cuceriri ale științei în toate sectoarele de activitate devine astfel o necesitate obiectivă, o condiție esențială pentru creșterea eficienței proceselor de producție. învățămîntul superior românesc este chemat, în acest scop, să asigure o pregătire de înalt nivel a specialiștilor pentru ca aceștia, pe baza celor mai noi cuceriri științifice, să devină promotorii modernizării producției, ai ridicării continue a calității și nivelului tehnic al produselor. Participarea largă la acest proces a specialiștilor din învățămîntul superior constituie o cerință majoră în vederea valorificării la maximum a tuturor disponibilităților existente.împreună cu întregul potențial științific din institutele de învățămint superior, cadrele didactice, cercetătorii și studenții Institutului politehnic din Cluj-Napoca sint plenar angajați în realizarea obiectivelor programelor de cercetare, care au la bază probleme de mare importanță pentru uhitățile economice beneficiare. Desfășurat în spiritul indicațiilor și orientărilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, beneficiind de sprijinul și îndrumarea nemijlocite ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. procesul de integrare a invățămîntului superior cu cercetarea și producția a urmărit, în institutul nostru, direcțiile de cercetare prioritare cuprinse in programele de realizare a standurilor serie zero și agregate prototip, a roboților industriali, de producere a pulberilor metalice, ca și pe cele cuprinse in programul de colaborare cu întreprinderea de electronică industrială șl automatizări din Cluj-Napoca. în cadrul cuprinzător și eficace al conlucrării cu specialiști din producție și din cercetare s-au urmărit, r^e ademenea, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor tratate termic, asimilarea de pro'duse noi și de tehnologii pentru construcții, creșterea calității și si-

guranței construcțiilor, reducerea consumurilor materiale și de energie în construcții etc. Dintr-o succintă analiză a principalelor realizări obținute în institutul nostru, in cadrul acestor programe prioritare, evidențiez punerea in funcțiune a instalației, pilot pentru elaborarea pulberilor metalice prin pulverizare cu apă sau argon sub presiune, care a condus la definitivarea tehnologiei de elaborare a pulberii de fier pentru electrozii de sudură, avînd ca beneficiar Combinatul metalurgic din Cîmpia Turzii. Amintesc, de asemenea, elaborarea tehnologiei de fabricație a corpurilor sfe-

acestui an, ca in institutul nostru să fie abordate peste 60 teme ce constituie obiectul a 147 contracte în valoare de 35 milioane lei. Atelierele de microproducție din institut realizează și ele in acest an o producție de 20 milioane lei, la care își aduc contribuția, firește, studenții din anii I—II in cadrul perioadelor de practică. Produsele fabricate in atelierele de microproducție au, de asemenea, ca beneficiari întreprinderi clujene: Combinatul de utilaj greu, întreprinderea „Tehno- frig", întreprinderea de electronică industrială și automatizări etc.Concepută pe asemenea dimensi-
Conlucrarea invățămîntului 
cu cercetarea și producția 

-cadru fertil al perfecționării școlii
jrice din ceramică superaluminoasă și a conducătoarelor de fir, beneficiari fiind întreprinderea „Sinte- rom" și întreprinderea „Iris" din Cluj-Napoca, precum și CCITAC București; valorificarea deșeurilor pentru fabricarea sculelor de foraj diamantate, avînd ca beneficiar „Diarom" București; omologarea și implementarea în producție a primilor roboți industriali, avind va. beneficiari întreprinderile „Armătura" din Cluj-Napoca, întreprinderea mecanică din Aiud, întreprinderea mecanică de utilaj minier din Baia Mare; instalație de testare la vibrații și șocuri, beneficiar „Electroceramica" Turda; elaborarea prototipului ciocanului matrițor cu motor liniar, beneficiar fiind Combinatul de utilaj greu Cluj-Napoca. De asemenea, au fost elaborate soluții eficiente pentru infrastructură, suprastructură și elemente nestructurale la clădiri civile, industriale și agricole, cu consumuri reduse de materiale, de energie și cu valorificarea materialelor locale, beneficiari fiind Trustul antrepriză generală de construcții industriale. Trustul antrepriză generală de construfcții- montaj din Cluj-Napoca și alte unități. Astfel am reușit, în cursul

uni și cu finalități atît de precise, activitatea de integrare desfășurată în cadrul Institutului politehnic din Cluj-Napoca are și o componentă formativă puternică, răsfrîntă benefic asupra întregului proces de pregătire a studenților. Participarea directă a studenților la rezolvarea unor teme contractuale este de natură să contribuie la dezvoltarea creativității, la Însușirea metodelor și tehnicilor de cercetare, le cultivă răspunderea, ca și încrederea în capacitățile proprii, mîndria față de realizările obținute. Pentru aceste motive, conținutul și tematica proiectelor de diplomă sint axate acum pe aspectele practice aplicative, multe dintre proiecte derivînd din contractele de cercetare ale catedrelor, iar inițierea studenților în cercetarea aplicativă se face sistematic în cercurile științifice studențești, care abordează în multe cazuri teme izvorîte din cerințele producției. Totodată, pregătirea viitorilor specialiști impune o atenție deosebită pentru organizarea conținutului practicii productive. Conceperea unor programe de practică îmbunătățite, asigurarea locurilor de muncă în a- telierele proprii, ca și în întreprinderi, realizarea practicii tehnologice

pentru studenții anilor III în uzine de mare tehnicitate, modernizarea conținutului activității de proiectare și cercetare la anii IV sînt cîteva din preocupările și realizările anului de învățămint 1988—1989.Exigențele superioare formulate în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu privire la perfecționarea învățămintului de toate gradele ne mobilizează în desfășurarea unor eforturi sporite pentru ca întregul proces de conlucrare a școlii superioare cu cercetarea și producția să atingă un nivel calitativ nou, în acest sens ne propunem să îmbunătățim întregul sistem de transmitere a cunoștințelor, să modernizăm conținutul programelor de învățămint, astfel incit acestea . să vină direct și dintr-o mai amplă perspectivă în intîmpinarea solicitărilor de azi și de miine, formulate de unitățile productive. Aceluiași scop îi consacrăm și eforturile noastre pentru realizarea unui mai armonios echilibru între cercetarea fundamentală și cea aplicativă, pentru a introduce mai rapid in producție și a generaliza rezultatele cercetării științifice universitare, noile tehnologii elaborate cu participarea acesteia. Pentru aceasta, vom întări și vom dezvolta colectivele mixte, interdis- ciplinare de cercetare, în așa fel incit investigația creatoare să nu mai fie in nici un fel tributară abordării unor teme de mai mică însemnătate, ci să pqată fi concentrată pe obiective mari, definitorii pentru actualul stadiu de dezvoltare al economiei românești, iar raporturile de conlucrare cu unitățile productive le vom întări inclusiv pe calea mai bunei organizări a învățămintului superior seral și a perfecționării în continuare a practicii studenților.Cadrele didactice, studenții și întregul personal de cercetare din institutul nostru, conștienți de sarcinile și cerințele superioare ale actualei etape de dezvoltare econo- mico-socială a patriei noastre, își unesc eforturile, sub conducerea organizației de partid, pentru a transpune integral în viață programele de activitate în domeniul integrării invățămîntului cu cercetarea și producția, obiectivele de mare răspundere ce ne revin din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R.
Conf. univ. dr, inq.
Dorina MATIEȘĂM, prorector al Institutului, politehnic din Cluj-Napoca

cinema
• Chirlța In Iași : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
GLORIA (47 «75) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19.
• Muzica e viața mea t DACIA
(50 35 94) — 9: 11; 13; 15; 17; 19,
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
• România la 70 de ani de la Marea 
Unire : PATRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Nelu : BUZEȘTI (50 43 58) — 15 ;
17: 19.
• Hanul dintre dealuri — 15; 17; 19,
Povestea călătoriilor — 9; 11; 13 :
DOINA (16 35 38).
• Cucoana Chirlța : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19.
• Miracolul t AURORA (35 04 66) —
— 9: II; 13; 15; 17; 19, GRIVITA 
(17 08 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.
O ZImbet de soare t VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19.
• Unde riurlle curg repede : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 
17: 10.
• Soluție de urgență t CULTURAL 
(83 50 13) — 0; 11; 13; 15; 17; 19.
• Șl asta va trece : ARTA (21 31 88)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Nu e ușor cu bărbații : VICTORIA 
(16 28 791 — 9; II; 13; 15; 17; 19.
• Patrula de noapte t FEROVIĂR 
(50 51 40) — 9: 11; 13; 15; 17; 19.
e Vraciul ; EXCELSIOR (65 49 45) — 
0: 11.30: 14; 16,30; 19.
• Transport secret : FLAMURA
(83 77 12) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
• Hello, Dolly : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12; 15; 18.
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Domnului GHULAM ISHAQ KHAN
Președintele Republicii Islamice Pakistan ISLAMABADîmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Islamice Pakistan, cele mai călduroase felicitări. împreună cu sincerele mele urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului pakistanez prieten.Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare statornicite intre țările noastre vor cunoaște și in viitor o dezvoltare ascendentă pe multiple planuri. în interesul reciproc al popoarelor român și pakistanez, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

VASLUI Remarcabile rezultate
în îndeplinirea planului R EPOR TA JE • NOTE • INFOR MA TU

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a adresat tovarășului Yăng Hiăng Muk calde felicitări și cele mai bune urări de succes deplin in activitate, cu prilejul alegerii sale în funcția de premier al Consiliului Administrativ
al Republicii Populare Democrate Coreene.In telegramă se exprimă convingerea că, prin eforturi comune, guvernele celor două țări vor contribui la dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare româno- coreene, în spiritul convorbirilor ți înțelegerilor la nivel Înalt.

Intr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de către Comitetul județean Vaslui al P.C.R. se raportează că oamenii muncii din unitățile industriale ale j,udețului au îndeplinit cu aproape 20 de zile înainte de termen sarcinile de plan la producția-marfă industrială și la alți indicatori econorfiici pe trei ani ai actualului cincinal.Pină la finele anului, se arată în telegramă, in industria județului se va realiza o producție-marfă peste prevederi in valoare de 760 milioane lei, livrindu-se suplimentar economiei naționale și la export însemna

te cantități de rulmenți, mijloace de automatizare electronice și electrotehnice, utilaje tehnologice pentru metalurgie și construcții, produse hidro și termoizolatoare, materiale de construcții.In încheierea telegramei se exprimă angajamentul oamenilor muncii din județul Vaslui de a-și intensifica eforturile pentru îndeplinirea exemplară, la Inalți parametri și de eficiență, a tuturor revin din planul întregul cincinal, cu noi realizări versare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIV-lea Congres al partidului.
Cronica zilei

BRAȘOV

PANORAMIC JUDEȚEAN
IAȘI : Utilaje de înaltă 

performanță

Primire la primul-ministru al guvernuluiTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, marți, 13 decembrie, pe Andrea Nako, ministrul finanțelor din Republica Populară Socialistă Albania, aflat la București cu prilejul semnării Protocolului comercial privind schimbul de mărfuri și plățile dintre cele două țări pe anul 1989.în timpul convorbirii, ce a avut loc cu acest prilej, au fost evocate relațiile de colaborare economică dintre cele două țări, care se dezvoltă pe baza deplinei egalități in drepturi și avantajului reciproc. 6-au subliniat, de asemenea, posi

bilitățile existente pentru extinderea pe mai departe a conlucrării româ- no-albaneze în domenii de interes comun, precum și pentru creșterea și diversificarea schimburilor comerciale bilaterale. S-a apreciat că intensificarea, în continuare, a colaborării și cooperării economice dintre România și Albania este in interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii in lume.La primire a participat loan Ungur, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.A fost de față Zoi Toska, ambasadorul Albaniei la București.

La București au avut Ioc convorbiri între ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, loan Ungur, și ministrul finanțelor din R.P.S. Albania, Andrea Nako. Cu acest prilej au fost analizate stadiul actual și perspectivele dezvoltării relațiilor comerciale româno-albaneze în domenii de interes reciproc.La încheierea convorbirilor, cei doi miniștri au semnat Protocolul comercial privind schimbul de mărfuri și plățile între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Socialiste Albania pe anul 1989. care prevede creșterea in continuare a

obiectivelor ce le pe acest an și din pentru a intimpina cea de-a 45-a ani-

schimburilor comerciale dintre cele două țări.A participat Zoi Toska, ambasadorul Albaniei Ia București.
★In memoria eroilor căzuțl în luptele din decembrie 1918 pentru drepturile clasei muncitoare, la placa comemorativă din Capitală au fost depuse, marți, coroane de flori din partea colectivului de oameni ai muncii de la Combinatul poligrafic „Casa Scinteii" și de la alte întreprinderi poligrafice din București.în aceeași zi, reprezentanți ai unor unități poligrafice, precum și pionieri au depus coroane și jerbe de flori Ia mormintele eroilor căzuți in decembrie 1918. (Agerpres)

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Cîștigătorii „Cupei I.H.F.” confirmă

Muncă bine organizată pe întreaga 
durată a timpului de lucru

(Urmare din pag. I)au produs practic nimic, din cauza lipsei unor materiale.Tot aici, patru mașini de șevăruit de mare capacitate nu funcționează de mai bine de o oră, pentru că nu 'u venit rezultatele analizelor de la iboratorul de control, în timp ce, ia o oră și ceva după începerea schimbului, în laboratorul C.T.C. patru persoane stăteau de vorbă, fără să fi controlat nici măcar o piesă din cele cu pricina.Nu dorim să insistăm mai mult ssupra aspectelor de organizare a muncii la secția de cutii de viteze.

Raidul întreprins ne-a convins pe deplin însă de ce indicele de utilizare a mașinilor și utilajelor de la I.M.A.S.A. este mult sub cel planificat’. de ce productivitatea muncii nu se ridică la nivelul cerințelor. Este de datoria consiliului oamenilor muncii, a organizației de partid să analizeze în spiritul exigențelor formulate de secretarul general al partidului modul in care este organizată și se derulează producția în schimbul de noapte, să ia măsurile ce se impun pentru ca planul să fio realizat ritmic, integral la toate sortimentele.
Constantin TIMARU

La întreprinderea de mașini electrice București

0 mentalitate aproape confirmată: nimic mai 

definitiv decît provizoratulDqjcă ar fi fost să ne propunem găsirea unui antimodel in organizarea schimbului de noapte am fi reușit din plin, mergînd in schimbul III de la întreprinderea de mașini electrice din Capitală. Nu ne-am propus, desigur, un asemenea motiv, ci, pur și simplu, am urmărit să desprindem cîteva concluzii, cu semnificații mai 'argi, privind eficiența și calitatea nuncll în acest segment al zilei de lucru.Și totuși, la I.M.E.B. rămînem nedumeriți incă de la început. Schimbul de noapte începuse de circa cinci minute. Ofițerul de serviciu in loc să se afle la poarta fabricii să urmărească situația prezenței la lucru se afla intr-un birou călduț. Pornim pe un traseu stabilit ad-hoe de către omul aflat la pupitrul de comandă al uzinei.Mai lntil, atelierul de montaj. Un loc de muncă in care activitatea se pregătea să intre intr-o pauză de... 8 ore. în pofida faptului că aici de lucru este mult, luminile halei se sting pe rînd. Semn că trebuie sa ne continuăm raidul. Ceea ce și fa- cern. Ne oprim în secția a II-a; Aicî, activitatea pare să se desfășoare normal. Maistrul face ce trebuie să facă — un scurt instructaj privind protecția muncii, se anunță comenzile ce sînt de executat, parametrii calitativi la care trebuie realizate produsele, se verifică instrumentele de măsură și control. Muncitorii trec operativ la mașini. Strungurile și presele încep să lucreze din plin. Solicităm maistrului Vasile Găiseanu de la atelierul prese raportul zilnic de activitate.— încă nu l-am Întocmit. O să trec pe la mașini și pe urmă am să-1 fac. Oricum, urgente, urgente sint două comenzi rămase din schimbul II. Sint 18 axe de împachetat. Nu le-au putut finaliza colegii din schimbul II pentru că nu au avut axele. Atelierul de axe lucrează numai schimburile I și III. Așa că am preluat eu sarcina lor. Sper să le termin pînă dimineață.Optimismul maistrului era puțin exagerat. Revenind în jurul orei 24 în atelier, am constatat că lucrurile nu progresaseră prea mult. Singura schimbare consta in faptul că nu se găseau penele pentru axe. Maistrul de schimb, nedumerit de această situație, s-a arătat dispus să le execute chiar el. Din discuția cu acesta am mai reținut un amănunt semnificativ despre provizoratul care caracterizează activitatea in schimbul de noapte. La întrebarea pusă de noi: „ciți. oameni aveți la lucru?" ni s-a răspuns numai prin aproximație : „să fie circa...", „sint in jur de...“ ș.a.Este știut In toate Întreprinderile, In sectoarele calde, se muncește foc continuu. Sau cel puțin așa ar trebui. La I.M.E.B., în atelierul de tur

nare sub presiune cei cinci turnători și șeful locului de muncă, tinărul inginer Dan Tănăsescu, la 40 de minute de la începutul schimbului, încă se aflau in stadiul pregătirilor. Ce foc continuu o mai fi acesta ? Cum s-a preluat schimbul ? N-am aflat răspuns de la interlocutor. Am reținut insă hotărirea muncitorilor de aici de a turna urgențele urgențelor. Urgențe care dintr-un grafic lunar sînt alese in funcție de baza materială existentă, într-o ordine arbitrară.La topitorie, cuptoarele de elaborare funcționează. La fel alte trei cuptoare de menținere. Inginerul Tănăsescu este sigur că pină dimineața va realiza circa 90 de rotori. Am simțit din discuția cu acest tinâr inginer că sint multe probleme care, de altfel, se află în atenția conducerii întreprinderii și că prezența u- nui cadru tehnic competent, bun cunoscător al tehnologiilor garantează că in schimbul de noapte se va lucra din plin. Le dorim succes Iîn secția a IlI-a producție sîntem asigurați că. potrivit programului, și aici se lucrează. Surprinzător, Intr-o hală întreagă, dintr-o secție întreagă și intr-un schimb întreg erau prezenți la lucru doi controlori de calitate, doi impregnatori și șase pre- satori. Atît 1 Și asta înseamnă că aici munca este organizată în trei schimburi...Și la I.M.E.B. aflăm că pornind de la Decretul Consiliului de Stat privind asigurarea și folosirea cu maximă chibzuință a resurselor e- nergetice s-a gindit un program de lucru serios, subordonat cerinței de încadrare în cotelg energetice alocate. Din păcate insă, drumul prin uzină în noaptea din 12 spre 13 decembrie a.c. lasă impresia că in multe privințe regula de bază în a- plicarea prevederilor acestui program o constituie provizoratul. Cum s-a văzut, într-o secție se lucrează, dar nu sînt asigurate unele repere din schimbul anterior ; în altă secție există urgențe, dar nu se lucrează ; în alt sector unde se lucrează, practic, cel mai intens, lipsesc controlorii de calitate. Cit privește asistența tehnică, ea este tributară aceluiași provizorat.Credem că o analiză serioasă, la obiect a modului In care au fost gtn- dite utilitatea și organizarea schimbului de noapte și in care este aplicat efectiv programul stabilit este absolut necesară. Așteptăm concluziile.
Intr-un număr viitor al ziarului 

vom reveni eu alte aspecte pri
vind munca în schimbul de noap
te din 12 spre 13 decembrie a.c. in alte unități industriale.

Gheorghe IONITA

TELEORMAN : Salonul județean al cărțiiîn mai multe localități din județ s-au desfășurat acțiunile politico-educative reunite in cadrul „Salonului județean al cărții", manifestare complexă ajunsă la a Vl-a ediție. Din bogatul program am reținut expoziția de carte so- cial-politică și beletristică avind genericul „Literatura contemporană — expresie a marilor realizări ale României socialiste" și șeză

toarea literar-artistică „Teleormanul lingă inima țării", care au fost organizate la Centrul de creație și cultură socialistă din Alexandria. Au mai avut loc, de asertienea. la Turnu Măgurele, Roșiori de Vede, Zimnicea, Videle. Drăgănești Vlaș- ca și Plosca dezbateri, mese rotunde, medalioane literare, lansări de cărțî, întâlniri ale iubitorilor de literatură cu scriitori și reprezentanți al unor edituri. (Stan Ștefan).

Echipa de handbal Minaur Baia Mare și-a făcut intrarea intr-o nouă ediție a cupelor continentale. Ne- particlpînd la prima etapă — ca deținătoare a trofeului I.H.F. — formația băimăreană a întilnit pe teren propriu formația islandeză F.H. Hafnarfjardar. Pentru Minaur (posesoare a două trofee europene), in- tîlnirea cu echipa islandeză — o premieră la Baia Mare — a avut o semnificație aparte : a fost cel de-al 500-lea meci internațional. In acest palmares mare număr de cupelor", unde semifinalistă.Despre oaspeți
sînt cuprinse un partide din „Cupa a fost de trei oriDespre oaspeți se știau puține lucruri, doar atît că alcătuiesc o echipă cu dorință de afirmare, ocupind locul IV in campionatul islandez. Spectatorii și-au pus mari spefanțe in jocul echipei favorite, și, în mare parte, ele nu au fost dezmințite. Totuși, începutul primei reprize le-a fost mal greoi, deschiderea scorului avînd-o oaspeții, contlnuind avantajul cu scoruri strinse, • egalarea gazdelor survenind doar în minutul 15. iar preluarea conducerii de ' către Minaur (la scorul de 12—11), in minutul 20. Cu adevărat, acum băimărenii conduc cu 3, puncte diferență, ajungînd Ia naiul primei reprize Ia un scor de 19—15.A doua repriză a fost, cum era de așteptat, mult mai fructuoasă. Băimărenii cit mai liniștea landezii

abia de 4, 5 fi
au luptat pentru un scor mare, care să le garanteze în întîlnirea din retur. Is- au început să se precipite,

nerăbdători, dar avînd și momente de bună.comportare tehnică ; nu au putut schimba, insă, tabela de marcaj in favoarea lor.Partida s-a încheiat — cum s-a mai anunțat — cu scorul de 39—31 pentru Minaur, meciul fiind arbitrat bine de un cuplu ’din Cehoslovacia.Ieșind din sala „Dația" din Mare, cu bucuria că, rii ediției trecute, a confirmă, dar și cu meciul din retur, am celui care cunoaște starea echipei — antrenorul emerit Lascăr Pană. Iată ce ne-a declarat : „Minaur a intrat in teren cu o echipă întinerită (cum de altfel se cere în handbalul modern), hotărită să-și onoreze obiectivele de performanță propuse. Urmărim in continuare o concepție unitară de joc, să aducem în teren armonia necesară. Am intil- nit o echipă incomodă, cu joc specific nordic, și cred că a surpr ins ușurința cu care am primit golurile Ia început, pe fondul apărării foarte slabe și prestației necorespunzătoare a portarilor noștri. Opt soiuri diferență nu este un scor liniștitor și dacă nu ne vom mobiliza pentru retur, finind cont că echipa islandeză joacă acasă, ne-am putea alege doar cu învățăminte 1 Este un lucru știut, pentru noi, de altfel : calificarea in asemenea intîlniri cu miză se decide în jocul din deplasare".
Gheorghe PARJA corespondentul „Scinteii"

Baia iată, cîștigăto- „Cupei I.H.F." temeri pentru cerut lămuriri cel mai bine

ți In județul Brașov, 
resursele energetice 
refolosibile rezultate 
din procesele de pro
ducție. respectiv căl
dura din gazele arse 
sau din condensul de 
fabricație, sint folosi
te tot mai 
agent termic, la i 
zlrea locuințelor j 
prepararea apei 
menajere. După 
perarea căldurii 
procesul de obținere a 
bioxidului de carbon 
la întreprinderea de 
autocamioane. care 
este folosită la prepa
rarea apei menajere 
pentru mai multe mii 
de apartamente din 
cartierul „Steagul 
Roșu", chiar in aceste 
zile, in municipiul Fă
găraș se desfășoară o 
importantă lucrare 
care va asigura încăl
zirea. intr-o primă 
etapă. a peste 1500 
apartamente cu ajuto
rul căldurii rezultate 
din condensul de pro
ces al instalației de 
amoniac de la Combi
natul chimic din lo
calitate.

• Cp câteva zile In 
urmă, la maternitatea 
din municipiul Brașov 
a fost înregistrat cet 
de-al 700 000-lea locui
tor al județului. Luat 
in sine, faptul n-ar 
prezenta o importanță 
deosebită. Comparat 
insă cu alte date, el 
are o semnificație 
aparte. In numai 20 de 
ani, respectiv de la re- 
censămintul din 1 iu
lie 1958, populația ju
dețului a crescut cu 
238 420 locuitori, inre- 
glstrînd unul din cele 
mai înalte ritmuri de
mografice din țară.

me-
este 
mai

„Rugbiul românesc se relansează 
pe firmamentulLONDRA 13 (Agerpres). — In comentariile pe marginea recentului meci de rugbi dintre formațiile României și Țării Galilor, corespondenții agențiilor internaționale de presă evidențiază „performanța echipei din Carpați care a repurtat prima sa victorie în insulele britanice, impunindu-se cu 15—9 pe stadionul Arms Park din Cardiff, in fața redutabilului „15“ galez. Cu acest succes, care răstoarnă pronosticurile, rugbiul românesc se relansează pe firmamentul internațional — se arată în comentariul agenției EFE. Echipa României, cu un pachet de înaintași puternici și combativi, cu numărul 10 excelent, Gelu Ignat, autorul -a 11 puncte, are temeiuri să se afirme și in alte întreceri. Românii au anihilat atacurile echipei gazdă

★FOTBAL. La Cimpina se va disputa astăzi, începînd de ' la ora 13,00, meciul dintre echipele Victoria București și Universitatea Cluj- Napoca, restanță din etapa a 16-a a campionatului diviziei A la fotbaLȘAH. în campionatal mondial de șah rapid de Ia Mazatlan (Mexic), după 4 runde în fruntea clasamentului se (U.R.S.S.), Alburt ____ _puncte, urmați de Rafael Vaganian și Maia Ciburdanidze cu cite 3 puncte etc.SCHI. Pe trambulina de 70 m de la Lake Placid s-a desfășurat un concurs contind pentru „Cupa mondială" la sărituri cu schiurile, cîștigat de norvegianul Vegaard Opaas — 221,5 puncte (sărituri de 88 m și 86 m). L-au urmat austriacul Ernst Vettori (221,2 puncte) și vest-germa- nul Thomas Klauser (219,7 puncte).TENIS. „Turneul campionilor" la tenis în proba de dublu s-a încheiat

află Anatoli Karpov, Maxim Dlugy și' Lev (ambii S.U.A.) cu cite 3,5

internațional”prin placaje necruțătoare. Ei au avut și meritul de a înscrie la începutul partidei un frumos eseu prin talone- rul Gheorghe Ion, la o fază bine lucrată de Rădulescu și Doja. Echipa română, cu jocul său impetuos și o mișcare continuă in teren, a lăsat o bună impresie exigentului public prezent pe stadionul din Cardiff — se arată in relatările diferitelor «genții.La rindul său, comentatorul sportiv al radioteleviziunii britanice* a menționat „prestația remarcabilă a echipei române care a obținut o victorie surprinzătoare, dar pe deplin meritată". „A fost un meci memorabil prin Înalta sa factură tehnică. Rugbiștii români au reușit o premieră. întrecînd o formație britanică pe terenul acesteia" — se menționează, totodată, în comentariu.
★la Londra cu victoria cuplului american Rick Leach—Jim Pugh, care a dispus în finală cu 6—4, 6—3, 2—6, 6—0 de perechea spaniolă Sergio Casai—Emilio Sanchez.SCRIMA. „Cupa mondială" la scrimă a programat la Nancy un concurs de sabie, in finala căruia vest-germanul Jurgen Nolte l-a învins cu 10—5 pe italianul Marco (Marin.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 14 decembrie 
(oi-a 20) — 17 decembrie (ora 20). In 
țară. Vremea va continua să se ră
cească. Cerul va fi mal mult noros. Vor 
cădea precipitații sub formă de nin
soare in prima parte a intervalului. In 
regiunile nordice, centrale șl estice, și 
cu caracter local în restul teritoriului. 
Spre sflrșitul intervalului precipitațiile 
vor începe să se transforme izolat în 
lapovlță și ninsoare în regiunile vestice, 
centrale și de nord unde vor fl con
diții favorabile de producere a poleiu
lui. VIntul va sufla slab pînă la mo
derat. cu intensificări în prima parte 
a intervalului, în estul tării șl în zona 
de munte cu viteze între 35 și 60 km 
pe oră, viscolind izolat zăpada. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 10 și zero grads, măi ’ 
în depresiunile intramontane, 
maxime între minus 5 și plus 
Trecător se va produce ceață 
pe alocuri cu chiciură, mai 
nord-vestul și centrul
București : Vremea va continua să se 
răcească. Cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea precipitații temporare, mal 
ales sub formă de ninsoare în prima 
parte a intervalului. Vînt în general 
moderat. Temperatura minimă cu va
lori între minus 6 și minus 2 grade, iar 
cea maximă între minus 1 și plus 3 

grade.

scăzute 
iar cele 
5 grade, 
asociată 
ales în 

țârii. T,a

mult ca 
incăl- 
și la 
calde 
recu- 

din

Este de remarcat și 
faptul că 76,4 la sută 
din această populație 
trăiește astăzi in 
diul urban.

• TEV-100 — 
denumirea celei
recente și eficiente 
turbine de vînt cu ax 
vertical, realizată de 
specialiștii din Brașov 
ai Institutului de cer
cetări științifice și in
ginerie tehnologici 
pentru mașini și utila
je agricole București. 
Ultimul model func
țional. îmbunătățit 
structural, îi conferă 
turbinei TEV-100 per
formanțe deosebite. 
In urma testării aces
tor performanțe. în 
cadrul poligonului de 
încercări din cîmpia 
Birsei, rezultă că, la o 
viteză a viatului de 9.5 
metri pe secundă, tur
bina realizează o pu
tere nominală de 100 
hW, pentru ca la o viteză de 11.5 metri pe 
secundă să dezvolte o 
putere de 200 kW. !n 
cadrul programului de 
încercări, trei aseme
nea turbine urmează 
să fie instalate intr-o 
zonă din Dobrogea.

• In atelierul de 
turnare de superpreci- 
zie al uzinei „Hidro
mecanica" a fost dată 
in exploatare o celulă 
flexibilă robotizată, 
care execută formele 
ceramice pentru rota
rii turbinelor, compo
nente de bază ale tur- 
bosuflantelor, meca
nisme destinate supra- 
alimentării motoarelor 
diesel rapide. Avanta
je : inlocuirea muncii 
manuale șl dublarea 
productivității muncii.

• La Brașov. s-a

desfășurat cea de-a 
doua ediție a con
cursului literar pentru 
elevi și studenți „An
drei Mure șa nu", la 
care s-au primit pes
te 3 600 lucrări de la 
participant^ din întrea
ga țari. Celor mai 
bune lucrări din cele 
89 publicate în coloa
nele revistei „Astra", 
juriul a acordat pre
mii și mențiuni. Sepa
rat. revista „Astra" a 
mai acordat Diplome 
de onoare pe anul 
1988 pentru creație li
terară. interpretare 
dramatică și muzicală, 
inventică. artă plastică.

• tn ultimul timp, 
în municipiile Brașov 
și Făgăraș. în orașele 
Rupea. Săcele și în 
alte localități din ju
deț au fost organiza
te noi unități și activi
tăți de industrie mică 
și prestări de servicii. 
Este vorba de tinichi- 
gerie auto, recondițio- 
nări de acumulatoare 
auto-: curățătorii chi
mice, reparații moto
ciclete și motorete, 
confecții metalice, re
parații radio și TU, 
zugrăveli și altele. Da Ia începutul anului 
s-au creat peste 150 de 

■ unități și activități 
meșteșugărești.

9 La Unitatea. de 
mecanizare și trans
porturi forestiere din 
cadrul I.F.E.T. Brașov 
a fost omologat un 
nou utilaj forestier. 
Este vorba de încărcă
torul de bușteni cu 
macara hidraulică de 
7 tone, mai productiv 
și mai economic decit 
utilajele existente.

Nlcolae 
MOCANU

BACĂU : Rezultate ale modernizării producțieiPrin îndeplinirea ritmică a programului de modernizare a producției și a muncii, lucrătorii Combinatului petrochimic Borzești au înscris noi fapte de muncă in cronica întrecerii socialiste. Astfel, in cadrul celei de-a doua etape de modernizare prevăzute in actualul cincinal, specialiștii și acestei mari unități anoastre petrochimice au luat in studiu și materializat in producție numeroase teme, măsuri și acțiuni Xehnieo-organizatorice și tehnolb-
muncitorii industriei

glce, care au vizat creșterea Indicilor de utilizare a capacităților de producție, diminuarea consumurilor specifice, diversificarea producției și ridicarea calității și competitivității acesteia. Ca urmare, numai în perioada care a trecut din acest an petrochimiștii de pe valea Trotușului au realizat importante sporuri de producție, peste prevederi, cp consumuri reduse de materii prime, materiale și energie. (Gheorghe Baltă).
LA COMBINATUL CHIMIC CRAIOVA

Produse de calitate, 
într-o structura diversificatăSe poate aprecia, pe bună dreptate, că la Combinatul chimic din Craiova calitatea produselor constituie preocuparea esențială a consiliului oamenilor muncii, a tuturor colectivelor și formațiilor de lucru. Combinatul craiovean asigură, intr-o gamă largă și diversă, îngrășăminte chimice azotoase șl complexe, precum și o serie de compuși chimici organici, produse de mare însemnătate pentru economia națională, solicitate din ce în ce mai mult și pe piața externă.— Preocupîndu-ne permanent de creșterea calității producției, de diversificarea și modernizarea acesteia. in pas cu’ cerințele pieței interne și externe, am reușit ca in prezent să fabricăm 50 de produse în 100 de sortimente — a ținut să precizeze inginerul Ion Radu, directorul combinatului. Chimiștii noștri realizează toată sortimenta- ția de catalizatori pentru fabricarea amoniacului și acidului sulfuric ce se obțin în țara noastră, o gamă largă de îngrășăminte chimice pe bază de azot, fosfor și potasiu, azotat de amoniu, nitrocal- car, îngrășăminte lichide, foliare

cristaline, produse organice de sinteză .și altele.Beneficiind de o asemenea structură de fabricație, de o modernă bază tehnico-materială, de specialiști și muncitori cu o bogată experiență, este cit se poate de firească preocuparea constantă manifestată aici pentru creșterea permanentă a producției și calității acesteia.— Ilustrativ este faptul că toata eforturile noastre au fost subordonate creșterii competitivității produselor pe piața internă și la export — ne spune Nicolae Crăciun, secretarul comitetului de partid al combinatului. Dovadă este și faptul că 90 Ia sută din produsele ce le fabricăm în prezent sint de nivel mondial ridicat, iar 50 la sută din nomenclatorul de fabricație este alcătuit din produse noi și modernizate. In ultima perioadă, au fost racordate la circuitul productiv noi și moderne instalații pentru producerea acidului acetic din metanol, pe baza unui nou procedeu, a alcoolului polivinillc, anhidridei acetice și a acetatului de etil.In noile instalații, ca și in cele

Și

La turnătoria de fontă a Combinatului de utilaj greu din Iași s-a trecut cu bune rezultate la realizarea de cilindri din fontă cu crustă dură, avînd diametrul de 1 120 mm șt lungimea de 4 870 mm. Acest utilaj de înaltă performanță, de mare robustețe și fiabilitate in exploatare a fost finalizat după soluții proprii de turnare și prelucrare. Ca urmare, vor înlătura importul chiar de la începutul a- cestei activități. Primii doi cilindri vor fi livrați zilele acestea Laminorului nr. 2 de tablă groasă din cadrul Combinatului siderurgic de la Galați. (Manole Corcaci).
MUREȘ : In circuitul 
productiv — cantități 
sporite de materiale 

refolosibileîn județul Mureș au fost recup»- rate și repuse in circuitul economic importante cantități de materiale refolosibile. Astfel, prin inițierea unor largi acțiuni coordonate. de întreprinderea județeană de resort la care au participat pionieri și școlari, muncitori din Întreprinderi industriale, membri »l organizațiilor de masă si obștești, în perioada care a trecut din acest an au fost recuperate din întreprinderi industriale, unități economice și de la gospodăriile populației 72 854 tone oțel. 687 tone materiale din cupru. 627 tone alamă, 350 tone bronz, 576 tone zinc, 908 tone aluminiu șl altele. Au fost recuperate. de asemenea. 1 005 tone materiale refractare. 16 425 tone sticlă, precum șl importante cantități de corpuri abrazive, cauciuc, mase plastice, hirtie, cartoane șl altele. (Gheorghe Giurgiu).
PLOPENI : Sporește 

zestrea social-edilitarăOrașul Plopeni a cunoscut. în ultimii ani, o puternică dezvoltare edilitar-gospodărească. In această lună, in frumoasa așezare prahoveana au fost puse la locuitorilor săi încă 50 tamente, care se adaugă în folosință pînă acum, tent, lucrătorii Trustului priză generală construcții-montaj Prahova, cu sprijinul cetățenilor din oraș, acționează pentru executarea a încă 100 de ce-și vor la finele orașului, aflăm că ... ______ ..._____ ___ _____deschide lucrările la d modernă piață agroalim^ntară, care se va realiza in regie proprie de,către consiliul popular orășenesc. (Ioan Marinescu).

dispoziția de apar- celor data Concomi- de antre-
apartamenta putea primi locatarii pină anului. De la primarul tovarășul Gheorghe Dan, în zilele viitoare se vor

cu activitate mal Îndelungată, la fiecare loc de muncă se constată in prezent o exemplară ordina și disciplină. Pretutindeni — atmosferă de muncă temeinic organizată, spornică și angajantă. care dă garanția Îndeplinirii în bune condiții a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă și a pregătirii corespunzătoare a tuturor condițiilor pentru ca din primele zile ale anului viitor sarcinile de plan să fie îndeplinite ritmic și de înaltă calitate.De altfel. • asigurarea calității producției este in prezent, mai mult ca oricind, o problemă prioritară. Dovadă și faptul că, pe baza unui cuprinzător program al comitetului de partid și al consiliului oamenilor muncii, In toate organizațiile de partid se analizează periodic — in adunări generale deschise, cu. participarea , tuturor oamenilor muncii — aspecte concrete privind asigurarea calității produselor. în cadrul cursurilor anuale de perfecționare a pregătirii profesionale și politice — cursuri in care sint cuprinși, practic, toți oamenii muncii, de la director la operatorul chimist — calității produselor, îmbunătățirii rețetelor și metodelor de analiză li se acordă o atenție cu totul aparte. fapt ce a permis ca in ultima perioadă chimiștii craiovenî să nu aibă nici un refuz de calitate.
Nicolae BABALAU

DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Justiția din R.F.G. continuă să dea amenzi mari și să condamne la închisoare pe adepjii mișcării pentru pace, acuzați că au mobilizat oamenii să demonstreze împotriva staționării rachetelor cu rază medie de acțiune sau că au participat Ia astfel de acțiuni. Cu toate că de la semnarea acordului privind înlăturarea rachetelor a trecut un an și a început distrugerea acestor arme, justiția din R.F.G. nu-și încetează această campanie absurdă.Nu de mult, la Zweibrlicken, un depanator de la postul de radio se afla în fața justiției împreună cu alte 150 de persoane. înaintea sa, tribunalul de primă instanță din Bonn condamnase un medic, un militant al mișcării pentru pace și un ziarist deoarece, în primăvara anului 1987, au semnat manifeste care chemau la demonstrații pentru retragerea rachetelor.In total au fost Intentate 4 000 de asemenea procese ! Jumătate din aceste cazuri au fost încheiate, iar în celelalte urmează să se pro-

nunțe sentința, sau au trebuit să menzi persoane cu diferite convingeri politice, de profesii diferite și din diverse pături sociale.R.F.G. este unica țară în care cetățenii sînt aspru pedepsiți deoarece s-au pronunțat în mod deschis Intr-o problemă pe care... vernul lutară. trebui stanței nistrul ai guvernului, deoarece sprijină a- cordul privind rachetele cu rază medie de acțiune.In orice caz, practica urmăririi penale a unor cetățeni nevinovați determină opinia publică internațională să-și pună întrebarea dacă la Bonn se dorește intt-adevăr în mod sincer înlăturarea rachetelor nucleare, dat fiind faptul că .nu se face uz de posibilitățile de a se pune capăt acestor procese scandaloase.(Din ziarul „Neues Deutschland")

Au fost arestate plătească mari a-
gu- sa- ar ln- mi-acestei țări o consideră Potrivit acestei logici să fie chemați in fața și cancelarul federal, de externe și alți membri

ii treime din numărul total al oamenilor de știință șl inginerilor a- mericani lucrează la proiectarea și realizarea de noi armamente. Potrivit Comitetului pentru probleme bugetare aj Congresului S.U.A., ponderea cheltuielilor pentru cercetări civile in venitul național este in prezent mai mică decît în urmă cu 20 de ani !Cercetarea fundamentală in scopuri civile reprezintă numai 3 la sută din actualele fonduri pentru dezvoltare, față de 5.4 la sută în 1978. Japonia și R.F. Germania alocă un procent mai mare acestor domenii ale cercetării.

Situația financiară din domeniul cercetării civile este reflectată și prin numărul brevetelor. In anul 1987 nici ’ o' firmă americană nu s-a situat pe primele trei, locuri din lume în privința numărului de brevete obținute —. afirmă John Young, conducătorul Consiliului american pentru competitivitate, care grupează directori, oameni de știință și oficialități sindicale. Reducerea personalului științific al unor renumite institute de cercetare evidențiază, de asemenea, situația financiară critică în domeniul cercetării civile.(Agenția A.D.N.)Dezarmare prin... intensificarea înarmărilor?
Statele Unites neglijează cercetarea în domeniul civil, necesară menținerii- competitivității economiei naționale — apreciază o serie de oficialități și oameni de știință americani.Publicația „Wall Street Journal", care apare la New York, afirmă că progresul lent al cercetării și dez-

și competitivitateavoltării în domeniul nemilitar mitează perspectivele S.U.A. piețele mondiale. Această îngrijorare este împărtășită de o serie de institute economice, ca și de industria bunurilor de consum.în prezent, 80 Ia sută din fondurile alocate cercetării • servesc unor scopuri militare, iar aproximativ

• •

li- pe

In discursul rostit în cadrul reuniunii Comisiei Atlantice (organizație particulară),- comandantul- șef al forțelor N.A.T.O. în Europa, generalul John Galvin, s-a pronunțat pentru modernizarea armelor nucleare tactice și limitarea artileriei nucleare (cu o rază de acțiune de maximum 30 km). J. Galvin a evidențiat In special necesitatea creșterii razei de acțiune a rachetelor sol-sol „Lance", care în prezent pot atinge ținte situate la 110 km. In cazul în care va renunța la modernizarea rachetelor „Lance", ale căror blocuri electronice vor fi depășite in 1995, N.A.T.O. ar abandona o armă „foarte mobilă", care nu poate fi localizată cu ușurință, a declarat generalul american.După înlăturarea rachetelor intermediare (cu raza de acțiune de 500—5 500 km) în baza tratatului

americano-sovletic Încheiat în luna decembrie 1987, N.A.T.O. nu ar mai dispune în Europa, ca mijloc de . descurajare nucleară de anvergură, decît de avioanele cu dublă capacitate (nucleară și convențională). Agenda modernizării rachetelor „Lance" nu a fost încă stabilită. Generalul a evitat să menționeze rezervele politice exprimate in mai multe capitale vest- europene, în special la Bonn, in legătură cu modernizarea armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune.Din punct da vedere militar, prima hotărire privind modernizarea rachetelor „Lance" aparține Statelor Unite, care pot să folosească o rampă de lansare (MLRS) și focoase deja existente său pot hotărî chiar -să fabrice o armă în întregime nouă, a afirmat Galvin.(Agenția A.P.A.)



Program concret de acțiune, strategie 
realistă pentru înfăptuirea dezarmării

(Urmare din pag. I)re-și caută singure tints, al extinderii robotizării și computerizării în domeniul militar, al introducerii mijloacelor de luptă „invizibile'1 ș.a.Ca rezultat al tuturor acestor tendințe, spirala cheltuielilor militare, care sustrag fonduri uriașe nevoilor civile atit de presante ale omenirii, urcă spre plafoane mereu mai inalte.
Prin lichidarea armamen

tului nuclear și cosmic, con
vențional și chimic, spre ex
cluderea primejdiei de răz- 
[jqÎ în lumina acestor realități, Expunerea reafirmă, In modul cel mal limpede, marele imperativ al salvgardării drepturilor popoarelor la viață, la existență, la libertate și independență, ca prPblemă fundamentală, ca obiectiv primordial al lumii contemporane, alternativa păcii, a dezarmării neputînd, ș fi decit neantul, dispariția a înseși condițiilor menținerii vieții pe Pămint.„Este necesar, se subliniază in Expunere, să se ajungă la înțelegerea generală că, în condițiile armelor nucleare, nu există decit o singură cale, o singură politică — aceea de renunțare cu desăvirșire la forță, la război, de realizare a unei noi gin- diri și a unei politici noi, democratice, care să excludă forța și războiul din viața internațională".Tocmai ca expresie a înțelegerii profunde a acestei necesități, a acestui nou mod de gîndire și abordare a problemelor războiului și păcii, de la înalta tribună a marelui forum democratic, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat principalele linii călăuzitoare ale unui program eutezător și, totodată, realist de acțiune, care are în vedere toate aspectele esențiale ale unui proces real de dezarmare.Conceptul românesc, pe care România socialistă, prin glasul președintelui său, îl propune lumii, pornește de la primatul absolut al dezarmării nucleare. Aceasta impune să se acționeze, concomitent, jn mai multe direcții — în momentul actual, urgența cea mai mare prezentînd-o, așa cum se arată in Expunere, realizarea acordului sovieto-american privind reducerea cu 50 la sută a armelor nucleare strategice. în același timp, este necesar să se renunțe la „soluțiile compensatorii" la diversele proiecte de modernizare și perfecționare a armelor nucleare cu rază foarte scurtă de acțiune și a altor dispozitive nucleare existente, in general la orice activitate de producere de noi arme nucleare, ca și la orice experiențe cu asemenea arme. Avînd in vedere că lichidarea arsenalelor nucleare este o problemă care privește., nu numai cele două mari puteri, ci absolut toate țările lumii, întreaga comunitate mondială, deosebit de importantă este propunerea de a se realiza un acord general. cu participarea deopotrivă a U.R.S.S. și S.U.A.. a celorlalte state posesoare de armament nuclear — care, desigur, nu pot rămine în afara procesului dezarmării atomice —

precum și a statelor nenucleare, acord care să ducă la eliminarea treptată a tuturor armelor nucleare, astfel îneît să se ajungă, pînă la sfîrșitul mileniului, la înlăturarea cu desăvirșire a ansamblului acestor mijloace de distrugere in masă.Pronunțîndu-se pentru eliberarea planetei de cumplita primejdie nucleară, programul de dezarmare promovat de România vizează, în mod firesc, și Cosmosul, sistarea proiectelor gen „războiul stelelor", de extindere a cursei înarmărilor în spațiul extraatmosferic. Expunerea reiterează, în acest sens, necesitatea unui acord general, care să interzică folosirea spațiului cosmic în scopuri militare, preconizindu-se utilizarea sa numai in scopuri pașnice, sub un control corespunzător.In condițiile cînd poluarea planetei și a spațiului extraatmosferic sporește continuu, iar una din cauzele principale este tocmai acumularea in cantități tț>t mai mari a armelor de tot soiul, experimentarea acestor arme, manevrele militare ș.a., are o importanță deosebită propunerea privind realizarea unui acord general care să prevadă, în egală măsură, ocrotirea mediului înconjurător și pe un plan mai larg a Cosmosului.Au trecut mai puțin de patru decenii și jumătate de la terminarea celui de-al doilea război mondial, cel mai distrugător pe care l-a cunoscut omenirea, dar, în comparație cu progresele înregistrate de tehnica militară, armele convenționale utilizate atunci apar astăzi ca niște „piese de muzeu". Iată temeiurile în virtutea cărora în Expunere se evidențiază, din nou, cerința reducerii substanțiale a armelor convenționale pe continentul nostru și in restul lumii, orice pași în această direcție, fie ca rezultat al tratativelor, fie al unor acțiuni unilaterale, fiind pozitivi și bineveniți. încă cu doi ani în urmă, tocmai ca expresie a acestei necesități, România a procedat, după cum este cunoscut, la reducerea cu 5—10 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor sale militare. Un larg ecou internațional au stîrnit recent măsurile prezentate de secretarul general al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, în cuvintarea rostită la O.N.U. prin care U.R.S.S. urmează a reduce, în următorii doi ani, efectivele sale armate cu 500 000 de oameni, inclusiv retragerea din R.D. Germană, Cehoslovacia și Ungaria a 50 000 de oameni și 5 000 de tancuri, diviziile care vor rămîne pe teritoriul acestor țări urmînd a fi reorganizate spre a căpăta un caracter strict defensiv. Fără a ne propune efectuarea unei analize mai detaliate se poate menționa și propunerea, la recenta sesiune a Consiliului nord-atlantic, a unei reduceri cu 50 la sută a totalului armamentelor dislocate in Europa și stabilirea unor plafoane maxime în ce privește diferitele genuri de arme, astfel îneît nici o țară să nu poată deține măi mult de 12 000 de mijloace de luptă (tunuri, tancuri, avioane ș.a.) de același tip.Așa cum se știe, în prezent se poartă discuții în vederea organizării de tratative, într-un cadru nou, între țările membre ale Tratatului de la Varșovia și țările N.A.T.O., pentru realizarea de reduceri ale armamentului convențional, efective

lor și cheltuielilor militare aferente, România pronunțîndu-se pentru începerea cit mai grabnică a unor a- semenea tratative, la care să se stabilească o formulă de participare și a celorlalte state ale continentului, în viziunea de largă cuprindere a programului de dezarmare reafirmat in Expunere, o altă,Componentă fundamentală o constituie eliminarea armamentului chimic — armament cu o putere de exterminare apropiată, cum s-a văzut, de cea a armamentului nuclear, în general eliminarea oricăror alte arme de distrugere în masă.în acest context, România se pronunță, cum se știe, pentru crearea în Balcani a unci zone fără arme nucleare și chimice și fără baze militare străine, o zonă a colaborării pașnice și bunei vecinătăți, Expunerea aducînd, acum, precizarea suplimentară importantă că, în anumite condiții, și alte state vecine ar putea participa la realizarea unor asemenea obiective. Totodată, este reafirmată însemnătatea creării unor asțfel de zone și in centrul și nordul Europei, precum și pe alte continente.Nu o dată România s-a pronunțat, ca de altfgl și alte țări socialiste, pentru desființarea concomitentă a Tratatului de la Varșovia și a pactului N.A.T.O.. în Expunere reafirmin- du-se clar această poziție, în lumina adevărului, certificat de viață, că pactele militare nu pot oferi nici o garanție, dimpotrivă, existența lor generînd tensiuni și suspiciune internațională.
Participarea tuturor state

lor și popoarelor — o cerință 
fundamentală. Ca un corolar al tuturor acestor teze și orientări care au fost unanim adoptate, împreună cu întregul conținut al Expunerii, ca program de acțiune în pregătirea Congresului al XIV-lea al partidului, inclusiv pe planul activității externe, tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus, încă o dată, în evidență — și aceasta este una din ideile de frontispiciu ale întregii Expuneri — necesitatea unei largi colaborări între toate statele, fără de care nu se poate concepe realizarea de progrese pe calea dezarmării, a ansamblului problematicii mondiale in suspensie. In- tveaga desfășurare a vieții internaționale demonstrează, cu .prisosință, că nici una din marile probleme ale lumii contemporane, și cu atit mai mult problema fundamentală a dezarmării și păcii, nu poate fi soluționată numai de cele două sUpraputeri sau numai de cîteva state, cristalizarea unor rezolvări cu adevărat viabile impunind participarea activă și în condiții de deplină egalitate a tuturor statelor, fără nici o excepție.Omenirea se apropie de pragul noului mileniu cu încrederea într-o perspectivă nouă, de pace, cu speranța într-o lume fără arme și războaie, a securității și dezvoltării libere a tuturor națiunilor. în lupta pentru această nouă perspectivă, România socialistă, așa cum a afirmat răspicat tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna marelui forum democratic, își va aduce și de acum înainte întreaga contribuție.

LA PALATUL NAȚIUNILOR DIN GENEVA

Au început dezbaterile consacrate problemei palestiniene 
Propunerile prezentate de Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al O.E.P.GENEVA 13 (Agerpres). — Corespondență de la Neagu Udroiu.— La Palatul Națiunilor din Geneva au început, marți, dezbaterile in problema palestiniană ale celei de-a 43-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.La lucrări participă secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar. Cuvîntul inaugural a fost rostit de președintele actualei sesiuni, Dante Caputo.Președintele Comitetului O.N.U. pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, Absa Claude Diallo, care a luat primul cuvîntul, a subliniat însemnătatea dezbaterii acestei probleme in cadrul actualei sesiuni, avîndu-se în vedere că evoluția in ultima perioadă a situației din Orientul Mijlociu— inclusiv hotărîrile recentei sesiuni a Consiliului Național Palestinian, de la Alger — deschide calea pentru instaurarea unei păci durabile in regiune.Subliniind necesitatea unor măsuri efective de protejare a poporului palestinian din teritoriile ocupate, președintele comitetului a chemat Consiliul de Securitate, toate părțile implicate direct în conflipt să adopte măsuri pozitive in direcția convocării unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu. Absa Claude Diallo a chemat Israelul și S.U.A. să-și reconsidere pozițiile in această problemă.înti--un raport prezentat Adunării Generale în numele Comitetului O.N.U. pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian se arată că de la începutul revoltei palestiniene, in urmă cu un an, 287 de persoane și-au pierdut' viața fiind împușcate, alți 138 de palestinieni au decedat din cauza gazelor lacrimogene, a actelor de violență comise de trupele israeliene de ocupație, iar cîteva mii au fost răniți. Trebuie să se depună efortțiri— subliniază raportul — pentru a se asigura securitatea și protecția palestinienilor din teritoriile ocupate. Deciziile adoptate la Alger de Consiliul Național Palestinian — apreciază documentul — deschid calea pentru o soluționare echitabilă, justă

și cuprinzătoare a problemei palestiniene.Luînd cuvîntul, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, a subliniat că poporul palestinian „dorește demnitate, libertate și pace pentru el însuși și securitate pentru statul lui, dorește a- celași lucru pentru-toate statele , și părțile implicate in conflictul isrâe- liano-arab“. El a solicitat tuturor țărilor să recunoască statul palestinian.Adresîndu-se conducătorilor israe- lieni și poporului israelian, vorbitorul a spus : Veniți să facem pace, departe de aroganța puterii și armele distrugerii, departe de o- cupație, de opresiune, de umilire, de ucideri și tortură.Yasser Arâfat a precizat că, în calitate de președinte al Comitetului Executiv al O.E.P., care asumă în prezent funcțiile de guvern provizoriu al statului palestinian, propune o inițiativă de pace palestiniană în trei puncte :— convocarea, sub egida secretarului general al O.N.U.,.a unul comitet pregătitor pentru o conferință internațională de pace în Orientul Mijlociu pentru a netezi calea organizării unei conferințe internaționale ;— adoptarea de măsuri pentru plasarea teritoriilor palestiniene ocupate sub supravegherea temporară a Națiunilor Unite și desfășurarea de forțe internaționale atit pentru protejarea poporului palestinian, cit și pentru supravegherea retragerii trupelor . israeliene din aceste teritorii ;— O.E.P. va urmări o reglementare globală între toate părțile implicate în conflictul israeliano-arab, inclusiv Palestina și Israel, în cadrul unei conferințe internaționale privind Orientul Mijlociu, pe baza rezoluțiilor 242 și 338, pentru a garanta egalitatea și echilibrul intereselor, în special drepturile poporului palestinian la libertate și independență națională, respectarea pentru toți a dreptului la existență în pace și securitate.Y. Arafat a condamnat terorismul sub orice formă.Dezbaterile Adunării Generale a O.N.U. continuă.

Lucrările CongresuluiBOGOTA 13 (Agerpres). — în raportul prezentat la Congresul al XV-lea al partidului, secretarul general al C.C. al P.C.C., Gilberto Vieira, a arătat, între altele, că soluția pentru criza internă trebuie să fie politică și nu militară — relatează agenția Prensa Latina. El s-a pronunțat pentru crearea unui gu-

P. C. din Columbiavern de convergență națională, re- prezentînd toate sectoarele politice și sindicale din țară care se pronunță pentru continuarea procesului național de transformări democratice, populare. Conducătorul P.C. din Columbia a relevat, totodată, necesitatea lărgirii și consolidării unității de acțiune a forțelor de stingă din țară.
Întîlnire balcanica pe probleme economiceANKARA 13 (Agerpres). — Marți, a început la Ankara <> întîlnire la nivel de experți a Comitetului pentru cooperare economică și comercială a țărilor balcanice. Potrivit unui purtător de cuvînt al Ministe

rului turc al Afacerilor Externe, va fi elaborată o agendă de lucru a reuniunii miniștrilor comerțului din țările balcanice, reuniune care se va desfășura în luna martie, la Atena.
Pe calea reglementării situației din Africa de sud-vest 

Semnarea protocolului de la Brazzaville 
Decolonizarea Namibiei — cu începere 

din aprilie 1989BRAZZAVILLE 13 (Agerpres). — La Brazzaville a fost semnat marți protocolul vizind reglementarea Situației din Africa de sud-vest, de către reprezentanții țărilor participante la convorbirile cvadripartite din capitala congoleză — Angola, Cuba, R.S.A. și S.U.A. In baza acestui document, procesul de decolonizare a Namibiei, ocupată ilegal de către R.S.A., va începe la 1 aprilie 1989, conform prevederilor Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U. La 27 de luni după această dată trebuie să fie încheiată retra

gerea trupelor cubaneze din Angola, proces ce urmează a fi controlat de Consiliul de Securitate al O.N.U.Protocolul de la Brazzaville — relatează agenția T.A.S.S. — deschide calea spre încheierea unui acord definitiv între participanții la tratativele referitoare Ia Africa de sud- vest.Părțile au căzut de acord să se întîlnească din nou, la 22 decembrie, la New York, pentru semnarea întregului ansamblu de acorduri destinate garantării securității An- golei și acordării independenței Namibiei.
Festivitatea depunerii juramîntului 
de către președintele PakistanuluiISLAMABAD 13 (Agerpres). — Președintele Pakistanului, Ghulam Ishaq Khan, a depus marți jurămîn- tul, în cadrul unei festivități desfășurate la Palatul Prezidențial din Islamabad. Au fost prezenți primul- ministru al guvernului recent format, Benazir Bhutto, miniștri, mem

bri al parlamentului, comandanți militari.Ghulam Ishaq khan a fost ales luni de Colegiul de electori, în conformitate cu prevederile Constituției, președinte al țării. Durata mandatului este de cinci ani.
America Latină sub povara dobînzilor la datoria externă t

Pentru consolidarea păcii in regiunea GolfuluiMANAMA 13 (Agerpres). — în capitala BahFeinului s-au încheiat lucrările reuniunii miniștrilor de externe din țările membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului (C.C.G.), consacrate impulsionării conlucrării economice între statele membre, precum și trecerii in revistă a unor probleme internaționale de interes comun. în acest cadru, participanții au definitivat agenda de lucru a reuniunii la nivel inalt a C.C.G., care urmează să se deschidă la 19 decembrie.Potrivit surselor din Manama, participanții s-au pronunțat pentru

respectarea și aplicarea Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate privind încetarea ostilităților dintre Iran și Irak și și-au reafirmat' poziția de a continua eforturile pentru întronarea păcii în zonă, ceea ce răspunde atît intereselor statelor din Golf, cît și întregii lumi. De asemenea, ei s-au pronunțat pentru o reglementare justă a problemei palestiniene. pentru respectarea drepturilor legitime ale poporului palestinian și au relevat necesitatea organizării unei conferințe internaționale de pace consacrate soluționării problemelor din Orientul Mijlociu.
15,5 milioane șomeri în țările C.E.E.BRUXELLES 13 (Agerpres). — Potrivit cifrelor publicate recent la Bruxelles de Comisia C.E.E., numărul șomerilor înregistrați oficial în cele 12 țări membre se ridică în pre

zent la 15,5 milioane, ceea ce reprezintă 10,1 la sută din totalul populației active. A crescut numărul șomerilor de lungă durată.
LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE

---------------- -  --------------------- - - - - -- * • - - « <

Ample mișcări sociale ale oamenilor muncii 
pentru îmbunătățirea condițiilor de trai

RELATĂRI ALE PRESEI DIN FRANȚA

In țările capitaliste, unde continuâ să se agraveze condițiile de 
viață și muncă ale maselor largi populare, ca urmare a intensificării 
exploatării, adincirii procesului de acumulare a bogățiilor în mîinile 
unui grup tot mai restrins de oameni, în timp ce numărul săracilor 
este în creștere, asistăm, în ultima vreme, la o intensificare a 
mișcărilor sociale. Un exemplu elocvent sînt amplele acțiuni revendi
cative din Franța — greve, demonstrații — la care participă oameni ai 
muncii din diferite sectoare de activitate, în sprijinul cererilor lor 
pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, pentru majorarea salariilor 
amputate de creșterea continuă a prețurilor și inflației, pentru pensii 
care să asigure celor în cauză condiții elementare de viață.

Despre aceste acțiuni presa franceză publică numeroase Informa
ții șî articole.

Acțiunile greviste 
se extindDupă cum informează ziarul „LI

BERATION", „acțiunile greviste 
s-au declanșat la începutul lunii 
noiembrie, după o perioadă de con
flicte de muncă de mai mică am
ploare, desfășurate timp de peste 
două luni in sectorul transporturi
lor publice — autobuze, metrou, căi 
ferate". „Mișcarea — continuă zia
rul — a început la 10 noiembrie la 
atelierul Reuil, din Paris, al servi
ciului de căi ferate orășenești. Apoi 
s-a extins la atelierele Mass;/, 
Montrouge și Boissy. Greviștii au 
blocat intrarea și ieșirea garnituri
lor de tren. Aceasta a perturbat 
traficul trenurilor in zona parizia
nă, reducînd transporturile publice 
la o treime sau cel mult 40 la sută. 
Pe linia A, una din cele mai aglo
merate din lume, circulă zilnic 
850 000 persoane.

In zilele următoare, acțiunea gre
vistă s-a extins la transportul cu 
autobuzele, ca urmare a încetării 
lucrului de către șoferii acestora. 
Sprijiniți de către cele patru gru
pări Sindicale, mișcarea șoferilor a 
dus la reducerea simțitoare a 
transportului in capitală. A conti
nuat, de asemenea, greva de la 
transporturile publice din Lyon".

La rindul său, ziarul „LE FI
GARO", evidențiind amploarea 
mișcărilor greviste de pe liniile 
căilor ferate și de autobuze din 
zona pariziană și din alte mari ora
șe— Orleans, Toulouse, Marsilia — 
menționează că „încetări ale lu

crului au avut loc și la metroul din 
capitala Franței". „LE FIGARO" 
citează opinia lui Andri Bergeron, 
care a declarat că „dificultățile ac
tuale riscă să dureze luni de zile". 
De asemenea, este consemnată opi
nia marii centrale sindicale C.G.T., 
in sensul că „in continuarea acțiu
nilor anterioare vor avea loc in
tensificări ale grevelor in toate 
sectoarele". „Dacă direcțiunea nu 
va răspunde la revendicările noas
tre, mișcarea se va extinde rapid".

Noi categorii 
angajate în luptă

Amploarea deosebită a mișcărilor 
sociale din Franța a fost relatată 
și de ziarul „LE MONDE", care in
formează despre extinderea greve
lor in serviciile poștale din Paris 
șl din alte importante centre ale 
țării — Amiens, Arras, Lyon. Cler
mont-Ferrand, Bastia. „La 24 no
iembrie — scrie „LE MONDE" — 
salariații centrului Scfteville-les- 
Rouen au votat pentru declanșarea 
grevei. Ca urmare a sancțiunilor a- 
plicate de administrație, patru ofi
cii ale poștei din Marsilia au în
cetat lucrul". „O parte din greviștii 
de la poșta centrală din Le Havre 
— scrie în continuare ziarul — au 
mers la Rouen pentru a ocupa di
recția departamentală".

Tot „LE MONDE" inserează in
formații despre grevele salariaților 
de la numeroase oficii- ale asigură
rilor sociale din Franța, acțiuni 
„care durează de mai multe săptă- 
mini". Astfel, sînt in grevă sala-

riațl de la aceste oficii din Mont
pellier, Perpignan, Beziers, Rouen, 
Le Havre, Caen, Lyon, Vannes, 
Rennes și Saint-Brieuc.

„La Marsilia — scrie la rindul 
său ziarul „L’HVMANITfi" — ca
zanul este in fierbere. Salariații de 
la poștă, funcționarii de la asigu
rări sociale, ca și cei din trans
portul public sînt angajați intr-o 
luptă încordată și de lungă durată. 
La asigurările sociale, care numă
ră in localitate opt mii de salariați, 
greva durează de peste 40 de zile. 
Acțiuni de luptă au loc șl în res
tul departamentului, unde în zeci 
de întreprinderi a încetat lucrul. 
Aici, ca și in celelalte localități 
din țară, se manifestă fermitatea 
celor ce muncesc de a se opune 
scăderii standardului lor de viață".

Mișcări greviste sînf semnalate, 
totodată, la aeroporturile Orly, 
Roissy și Toulouse, unde, au înce
tat lucrul mecanicii de sol. In une
le porturi au intrat în grevă doche
rii și marinarii. In același timp, la 
Paris, pe lingă o serie de manifes
tații ale greviștilor, a avut loc o 
puternică demonstrație a reprezen
tanților minerilor din bazinele din 
estul Franței, in semn de protest 
împotriva intenției guvernului de a 
închide cîteva mine din zona res
pectivă.

Pe fundalul acestor acțiuni gre
viste presa publică date și fapte 
care evidențiază înrăutățirea con
tinuă a condițiilor de viață ale ce
lor ce muncesc, arătînd că. numai 
în ultimii ani, ca urmare a majo
rării prețurilor, puterea de cumpă
rare a salariilor s-a redus cu 15 la 
sută.

In același timp, îngrijorate de ex
tinderea mișcărilor sociale, autori
tățile întreprind măsuri prin care 
să anihileze efectele grevelor și, ca 
urmare, să nu satisfacă revendică
rile oamenilor muncii. Astfel, la 
Paris, pentru transported public, 
s-a recurs la' camioane militare și 
particulare, iar pentru distribuirea 
poștei s-au organizat „servicii 
paralele". „Dar — așa cum scrie 
ziarul „L’HUMANITE" — hotări- 
rea greviștilor de a opri înrăută
țirea condițiilor lor de viață și 
muncă rămine la fel de fermă ca 
la început".

Acțiunile greviste pe scară largă au paralizat, deopotrivă, rețeaua 
de transporturi publice (fotografia de sus), ca și, serviciile poștale 
(fotografia de jos). Numeroase gări sînt pustii, iar corespondența 
necartată și icoletele neexpediate se îngrămădesc tot mai mult

„Hemoragia41 resurselor financiare—170 miliarde dolari!BRASILIA 13 (Agerpres). — Miniștrii finanțelor din țările membre ale „Grupului celor opt" (Grupul de la Contadora și Grupul de sprijin) consideră că reducerea transferului de resurse financiare în afara regiunii reprezintă o condiție indispensabilă procesului de redresare a economiilor naționale latino-ameri- cane — relatează agenția Prensa Latina.La încheierea reuniunii lor de două zile de la Rio de Janeiro, consacrată problemei datoriei externe

regionale, a fost dat publicității i. comunicat în care, în esență, miniștrii se pronunță pentru măsuri a- decvate vizind reducerea cuantumului datoriei externe și a nivelului dobînzilor la ea. Documentul menționează că numai în ultimii zece ani din America Latină s-au scurs pesțe hotare, cu precădere în state occidentale industrializate, peste 170 miliarde de dolari, îndeosebi sub formă de plăți pentru dobinzi lâ datoria externă.
Urmările devastatoare ale cutremurului 

din ArmeniaMOSCOVA 13 (Agerpres). — Potrivit datelor oficiale disponibile în dimineața zilei de 12 decembrie, numărul victimelor cutremurului din Transcaucazia, din 7 decembrie, este de aproximativ 55 000 de persoane — a anunțat un purtător de cuvînt ăl M.A.E. sovietic, citat de agenția T.A.S.S. Numărul răniților este estimat în prezent la 13 000. în ultimele patru zile — a precizat purtătorul de cuvînt — au fost scoase de sub ruine 18 500 de persoane, dintre care numai 5 400 in viață.Tragedia din Armenia de la 7 decembrie a constituit o .grea încercare și pentru medicina sovietică —

a declarat ministrul sănătății al U.R.S.S. In zona calamitată, a menționat el, au sosit din diverse orașe ale U.R.S.S. 220 de brigăzi medicale. Pînă la 12 decembrie, in condiții deosebit de dificile, uneori chiar fără nici un acoperiș dgasupra, au fost efectuate 2 500 de intervenții chirurgicale majore, încă din prima noap de după cutremur, din zona sinisti tă au fost transportați în diverse spitale din U.R.S.S. 2 500 de răniți. Devastatorul cutremur — a relevat ministrul sănătății — a distrus toate spitalele din regiunea afectată, 70 la sută din cadrele medicale pier- zîndu-și viața.
AGENȚIILE DE PRESA

e scurt

ÎNTREVEDERE SOVIETO-AF- GANÂ. Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Afganistanului, Abdul Wakil — aflat în drum spre Geneva — cu care a abordat in principal probleme vizînd reglementarea cuprinzătoare a situației legate de Afganistan — relatează agenția T.A.S.S.PLENARA. La fășurat lucrările tului Central al tilor din Iugoslavia — anunță a- genția Taniug. Au fost examinate aspecte ideologice și politice, probleme ale dezvoltării economice, precum și sarcinile ce revin comuniștilor in acest domeniu. In atenția participanților s-a aflat, de asemenea, proiectul de activități vederea pregătirii Congresului XIV-lea al U.C.I.

Belgrad s-au des- plenarei, Comite- Uniunii Comuniș-

PROPUNERE DE REDUCERE
în alA ARMAMENTULUI NUCLEAR. într-un comunicat al Direcțiunii sale, Partidul Social-Democrat din R.F.G. se pronunță pentru o reducere unilaterală, la jumătate, a artileriei nucleare occidentale. O măsură de această anvergură nu va diminua cîtuși de puțin securitatea Occidentului, se spune în document. După cum a relevat președintele P.S.D., Hans-Jochen Vogel, măsurile recent anunțate de Uniunea Sovietică în domeniul dezarmării oferă o serie de argumente împotriva planurilor N.A.T.O. privind așa-numita modernizare a rachetelor cu rază scurtă de acțiune.CONVORBIRI. PreședinteleUruguayului, Julio Maria Sangui- nefli, a avut convorbiri cu vicepreședintele NiCaraguei, Sergio Ramirez, care întregrinde o vizită la Montevideo. Au fost abordate aspecte ale necesității continuării eforturilor de pace în America Centrală.

L
SUSPENDARE A EXERCIȚIILOR AERIENE. Toate exercițiile aeriene la joasă altitudine ău fost sus-
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pendate, pe întreg teritoriul R.F.G., pînă la data de'2 ianuarie, a anunțat secretarul de stat parlamentar din Ministerul vest-german al A- părării, Peter Kurt Wiirzbach. Decizia survine în urma unei serii de accidente aviatice înregistrate pe teritoriul acestei țări, cel mai recent petrecindu-se săptămîna tre- cițtă, cînd un avion de luptă american s-a prăbușit în perimetrul localității Remscheid, provocînd moartea a șase persoane.RETRAGEREA DE RACHETE. De la baza militară din apropierea orașului Florennes au fost retrase marți ultimele rachete nucleare a- mericane de tipul Cruise care au fost amplasate în Belgia în anul 1985. Ele urmează să fie distruse în Statele Unite în'conformitate cu acordul sovieto-american privind lichidarea rachetelor cu rază medie și mai mică de acțiune, informează agenția T.A.S.S.NEGOCIERI. La Atena au fost reluate marți negocierile privind viitorul bazelor militare americane de pe teritoriul elen. Convorbirile au debutat cu un an în urmă, dar pină la ora actuală nu au fost înregistrate progrese.statutul Grecia expiră la luni.vigoare privind americane din sfîrșitul acestei Acordul in bazelor
EXERCIȚIILORVICTIMA A _________ „_______MILITARE. în cadrul unor exerciții militare din Oceanul Pacific, o rachetă de tip „Harpoon", lansată de un avion de vînătoare american, a deviat de la traiectoria stabilită și a lovit o navă comercială aflată în apropiere. Un marinar și-a pierdut viața.

ABUNDENTE ÎN Anatolia de est au cantități de zăpadă.
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NINSORI TURCIA. în căzut mari Grosimea stratului de zăpadă în a- ceastă regiune este de 60 de cm. Meteorologii prevăd scăderea In • continuare a temperaturii. Din cauza ninsorii și poleiului, circulația în zonă este îngreunată.
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