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In spiritul sarcMT si ImMcailHir suMniate fe tmrartsal Nicolae Ceaosescu
la plenara lăinifâ a Consiliului Național al Hpriailturii

Puternică angajare a întregii lărănimi pentru 
realizarea programelor de dezvoltare a agriculturii, 

a obiectivelor noii revoluții agrare!
„Să facem ca anul 1989 să fie anul cu cele mai bune producții în toate domeniile 

din agricultură ! Să fie anul în care să demonstrăm forța și capacitatea țărănimii coope
ratiste, a lucrătorilor din agricultură, specialiștilor, forța agriculturii noastre socia
liste, a științei, să demonstrăm cum se acționează în spirit revoluționar pentru înfăp
tuirea noii revoluții agrare 1”

NICOLAE CEAUȘESCUPutem spune că a intrat în tradiție ca la sfirșit de an tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, să se intîlnească cu reprezentanții țărănimii cooperatiste, ai tuturor lucrătorilor din agricultură, cu specialiștii, cu cadrele de partid din acest sector, pentru a supune atenției, deopotrivă, concluziile desprinse din activitatea desfășurată in anul încheiat și sarcinile ce revin pentru anul viitor. Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, care a avut loc în aceste zile în Capitală, s-a constituit într-un larg for de dezbatere democratică, aprofundată a problemelor fundamentale vizînd perfecționarea conducerii și organizării activității in agricultură, cunoașterea și extinderea, experienței înaintate, a tehnologiilor avansate. întărirea rolului cercetării științifice in scopul stabilirii măsurilor ce trebuie întreprinse pentru creșterea producției și a eficientei acesteia. Dezbaterile în acest reprezentativ for al conducerii agriculturii noastre s-au desfășurat în spiritul tezelor și ideilor cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită la recenta ședință comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și orga

nizațiilor de masă și obștești, toți cei prezenți angajîndu-se, în numele lucrătorilor din agricultură, de a acționa cu hotărîre pentru realizarea obiectivelor planului și programelor pe 1989, în vederea creșterii puternice a producției agricole, a industriei alimentare, a silviculturii și gospodăririi apelor, pentru sporirea contribuției acestor ramuri la dezvoltarea generală a patriei noastre socialiste, la ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.Participarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la lucrările plenarei lărgite constituie o expresie elocventă a preocupării permanente a secretarului general al partidului de a urmări îndeaproape modul in care se înfăptuiesc programele de dezvoltare și modernizare a agriculturii, de a stabili direcțiile de acțiune menite să asigure mobilizarea tuturor lucrătorilor din agricultura țării noastre pentru a spori contribuția acestei ramuri la dezvoltarea economico- socială a patriei, corespunzător hotăririlor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, cerințelor pe care le impune înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare. în această preocupare se regăsește însăsi consecvența cu care partidul nostru, secretarul său general au acționat în ultimele două decenii pentru recon

siderarea locului și rolului agriculturii în structura economică a țării, politică economic^ în care s-a pus capăt unei subaprecieri a acestei ramuri și care a avut consecințe serioase asupra dezvoltării echilibrate a economiei naționale. Restabilind locul agriculturii la nivel de ramură de bază a economiei naționale, acordindu-se acesteia o dezvoltare prioritară, s-a deschis in fapt un orizont larg muncii țărănimii noastre pentru progresul puternic al agriculturii socialiste, pentru creșterea contribuției sale la progresul generat al societății românești. Toate aceste opțiuni își găsesc o puternică reflectare și in modul în care au fost staoillte obiectivele noului proces revoluționar care prefigurează în mod strălucit viitorul agriculturii noastre socialiste. Punînd în evidență motivațiile majore, fundamentale pentru progresul națiunii, care au determinat această opțiune legică spre un echilibru economic dinamic, secretarul general al partidului sublinia în Expunerea prezentată la recenta ședință comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești că această reconsiderare a rolului agriculturii a asigurat dezvoltarea accelerată atît a agriculturii, cit și a industriei și. pe baza acestora, creșterea necontenită a avuției naționale, a bună

stării. Referindu-se, > din nou, la această unitate dialectică dintre dezvoltarea industriei, agriculturii și celorlalte ramuri, secretarul general al partidului arată, în cuvîn- tarea rostită la plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, că această interdependență constituie factorul hotăritor pentru făurirea cu succes a socialismului, pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului, pentru făurirea societății comuniste in România.Iată, sintetizate într-un îndemn spre o muncă mai susținută, cerințele pe care conducerea. partidului, secretarul general le pun acum in fața oamenilor muncii din agricultură : „Planurile și programele speciale pentru agricultură și celelalte sectoare, pe anul 1989, vă sint bine cunoscute... Acum este necesar să trecem cu toată hotărirea la realizarea lor. In primul rind, să pornim de la faptul că în agricultură, in 1989, trebuie să obținem cea mai mare producție de pină acum, Ia cereale și la toate celelalte culturi". Conșcienți de marea răspundere pe care o poartă pentru piinea țării, înțelegind semnificația majoră a cerințelor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, lucrătorii ogoarelor, toți cei care trăiesc și muncesc la sate sint hotăriți să facă din noul an agri-

Complexitatea obiectivelor pe care le implică edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism — creșterea puternică și modernizarea forțelor de producție, dezvoltarea dinamică și intensivă a industriei, a agriculturii, a tuturor ramurilor economiei naționale, afirmarea viguroasă a noii revoluții tehnico- științifice, a noii revoluții agrare, sporirea mai rapidă a avuției naționale și a venitului național, formarea omului nou, cu o înaltă conștiință politică, făuritor conștient al propriului destin — impune, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în magistrala Expunere prezentată la recenta plenară, aplicarea neabătută a principiilor socialiste de conducere in toate sectoarele. In logica dialectică a acestei cerințe fundamentale, secretarul general al partidului, atit în Expunere, cit și in Tezele din aprilie, formulind idei și aprecieri de o deosebită importanță pentru înțelegerea actuală a locului și rolului partidului în sistemul social-politic al țării noastre, pentru orientarea activității sale in prezent și în perspectiva noului plan cincinal 1991—1995 și a programului de dezvoltare, pină în anul 2000. a României socialiste, pune un deosebit accent pe necesitatea perfecționării activității de conducere politică desfășurate de organele și organizațiile de partid, pe îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale acestora.Stilul de muncă al organelor șl organizațiilor de partid, al comuniștilor reprezintă un concept cu multiple trăsături și exigențe care trebuie luate în considerare în organizarea și desfășurarea unor acțiuni, demersuri, inițiative pentru a atinge țelurile propuse. în acest sens, subliniind faptul că în actuala etapă a construcției socialiste creșterea mai puternică a rolului politic conducător al partidului in toate domeniile economico-sociale este o ntecesitate obiectivă, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „In același timp, este necesar să perfecționăm permanent formele organizatorice, metodele și stilul de muncă ale partidului". De altfel, însăși activitatea teoretică și practică a secretarului general al partidului, calitățile de excepție ale personalității sale de eminent militant revoluționar, perspicacitatea și profunzimea gîndirii, capacitatea extraordinară ție a organiza și Însufleți masele în slujba unor idealuri înălțătoare, inepuizabila energie și putere de muncă, competența in înfăptuirea hotăririlor stabilite, înalta răspundere față de prezentul și viitorul țării, dinamismul și. cutezanța în abordarea și soluționarea celor

mai dificile probleme ridicate în anii luptei pentru eliberarea națională și socială și apoi în anii edificării orinduirii socialiste sint un strălucit exemplu de stil de muncă revoluționar pentru toți comuniștii, pentru toți oamenii muncii. 'Cea mai concludentă ilustrare a creșterii rolului conducător al partidului, a eficienței activității desfășurate de organele șl organizațiile de partid este măsura in care sint îndeplinite sarcinile care revin acestora din planurile și programele de dezvoltare economico-socială a țării, din legile statului : acesta reprezintă un imperativ de o deosebită importanță pus cu pregnanță in evidență de tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvintarea rostită la încheierea lucrărilor înaltului forum democratic. „Acum este necesar — sublinia în acest sens secretarul general al partidului — să trecem cu toată hotărirea la activitatea organizatorică, politică, in vederea înfăptuirii in viață a planurilor și programelor, a orientărilor de largă perspectivă pină in anul 2000". în lumina acestei cerințe se Impune ca întreaga activitate a organelor și organizațiilor de partid să fie așezată pe baze științifice, să fie cit mai puternic ancorată în viață, să se fundamenteze pe o temeinică cunoaștere a realităților de la locurile de muncă, din fiecare unitate economică și socială, să fie astfel organizată și direcționată incit să aibă permanent finalitate și efi-* ciență. Toate acestea presupun, așa cum cerea secretarul general al partidului, înlăturarea practicilor birocratice, învechite în conceperea activității de conducere prin aplicarea în viață a unui asemenea stil de muncă incit să poată fi asigurate in permanență cuprinderea, abordarea și soluționarea cu maximă operativitate și răspundere a tuturor problemelor ce se ivesc într-un domeniu sau altul de activitate.Afirmarea unui stil de muncă eficient, revoluționar face necesar, de asemenea, ca pretutindeni să se acorde o atenție sporită corelării strînse a metodologiei de lucru cu noii? sarcini tot mai complexe pe care le ridică construcția socialistă. Astfel, declanșarea și desfășurarea unei acțiuni de anvergură presupun, o dată cu înțelegerea și fixarea clară a priorităților, o amplă activitate politico-organizatorică, in forme și metode diverse, aplicate simultan sau intr-o anume succesiune, armonios îmbinate, care să concure spre finalitatea dorită. Totodată, organelor și organizațiilor de partid le revine, implicit, datoria Bă evite cu grijă suprapunerile și paralelismele în activitate? unor organisme, a unor cadre de partid și de

stat, să combată cu vigoare tendințele de tutelare măruntă, de dădăceală nefructuoasă, ’ să acționeze pentru stimularea spiritului de inițiativă, a gindirii creatoare.Este necesar de relevat că printre trăsăturile și cerințele unui stil de muncă nou, revoluționar, precizate în Expunerea prezentată la înaltul forum democratic și în Tezele din aprilie, conducătorul partidului și statului nostru insistă in mod deosebit asupra unora dintre ele. Astfel, un puternic accent este pus pe perfecționarea continuă a vieții și democrației interne a organizațiilor de partid, întărirea și pe această cale a capacității lor de a cuprinde și soluționa problemele ce le stau in față. Secretarul general al partidului a relevat faptul că aplicarea cu fermitate a principiilor democratice din Statut va ridica nivelul general al activității partidului, constituind un factor hotăritor in creșterea rolului său conducător in toate domeniile, inclusiv în dezvoltarea democrației muncitorești-revoluțio- nare din țara noastră. De aceea este necesar ca, în lumina acestor exigențe, organele și organizațiile de partid să asigure în mod real și eficient participarea tuturor comuniștilor la activitatea de partid, pentru ca aceștia să-și spună părerea deschis și fără rezerve, în cadru organizat, să contribuie la adoptarea și aplicarea măsurilor menite să ridice munca întregului colectiv din care fac parte la un nivel mai înalt. Experiența confirmă că acolo unde organele de partid se preocupă de această latură fundamentală a activității — stabilind cu răspundere ordinea de zi a adunărilor generale de partid și a plenarelor, asigurînd buna lor pregătire, solicitîndu-le permanent comuniștilor punctele lor de vedere, stimulind critica și autocritica constructivă, revoluționară, manifestînd receptivitate față de sugestiile și propunerile pe care le fac — se realizează practic cerința vitală a concordanței între consultarea largă și participarea directă a tuturor membrilor partidului la adoptarea hotăririlor și imperativul răspunderii nemijlocite șl acțiunii concrete a fiecăruia dintre ei pentru înfăptuirea obiectivelor propuse.înfăptuirea obiectivelor strategice nle dezvoltării economico-sociale a României pină la orizontul anului 2000 presupune existența unor cadre capabile să conducă cu competentă procesele economice șl sociale, să folosească eficient, în slujba societății, uriașul potențial material șl
Constantin VARVARA.
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PRODUCȚIA ANULUI VIITOR
- TEMEINIC PREGĂTITĂ!

In spiritul sarcinilor subliniate de secretarul general al partidului la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în fiecare întreprindere, în fiecare ramură indjstrială, concomitent cu eforturile pentru încheierea cu rezultate cit mai bune a planului pe trimestrul IV al acestui an, trebuie să se manifeste o deosebită preocupare pentru soluționarea operativă a tuturor problemelor de care depinde buna desfășurare a activității productive in anul T939. Potrivit orientărilor formulate de secretarul generai al partidului, este necesar ca in fiecare unitate economică organele și organizațiile de partid, organele de conducere colectivă să ia cele mai ferme măsuri pentru buna organizare a muncii, pentru crearea unui climat de exigență și răspundere, de ordine și disciplină desăvîrșite, astfel incit activitatea

economică să se desfășoare peste tot la nivelul maxim al posibilităților.In mod deosebit, pe lingă urmărirea realizării ritmice, integrale a pianului la producția fizică și export, se impune să se acționeze cu fermitate și angajare pentru rezolvarea tuturor problemelor legate de pregătirea producției anului 1989. intr-un ciclu de articole, „Scînteia" își propune să urmărească cum se acționează în prezent in unități si centrale industriale, ce măsuri s-au luat pentru buna desfășurare a producției anu'ui viitor încă din prima zi. Totodată, vom insista asupra unor probleme de planificare, organizatorice sau tehnice care încă nu și-au găsit rezolvarea, su- punindu-le atenției forurilor de resort.Azi ne vom referi la activitatea unor întreprinderi producătoare de mobilă.
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Dîmbovița — tinerețe din noua tinerețe a Capitalei
LA ÎNTREPRINDEREA DE PRELUCRARE A LEMNULUI ZALĂU

Există condiții pentru a se lucra din plin, din primele zileIn 11 luni din acest an, colectivul de la întreprinderea de prelucrare a lemnului Zalău și-a realizat și depășit principalii indicatori de plan. Investigațiile noastre în această unitate au vizat însă, în mod deosebit, cum este pregătită producția anului viitor. Și. din acest punct de vedere, situația este bună. Ne-o dovedește realitatea .,1a zi“.— Prevederile de plan pe 1989 sint In deplină concordanță cu actualele capacități de producție — ne-a spus inginerul Corneliu Halmaghi, directorul întreprinderii. Creșteri însemnate se prevăd la producția de export. Indicatorii fizici și valorici au fost bine fundamentați și corelați, însușiți de adunarea generală a oamenilor muncii. Cit privește organizarea internă a fabricației, aș sublinia că am defalcat sarcinile pină Ia nivelul formațiilor de lucru. Forța

de muncă este asigurată corespunzător necesităților, pe de o parte, ca urmare a faptului că întreprinderea își pregătește lucrători în toate meseriile intr-o unitate școlară de profil la Cehu Silvaniei, iar, pe de altă parte, datorită desfășurării în bune condiții a cursurilor de perfecționare a pregătirii profesionale și de policalificare a muncitorilor.— Care este gradul de contractare a producției, tovarășe director ?— Producția destinată fondului pieței este contractată, la această oră, la nivelul prevederilor de plan pe întreg anul 1989, atît în ce privește aprovizionarea, cit și desfacerea. Este contractată în mare parte și producția destinată exportului și acționăm în continuare pe această linie împreună cu întreprinderea de comerț exterior „TehnoforestexDort". Practic, în trimestrul I ne putem

desfășura in cele mai bune condiții activitatea in ceea ce privește producția de export.— Au mai rămas de rezolvat și alte probleme de competența centralei sau a ministerului de resort 1— Cooperarea in cadrul centralei a funcționat și funcționează bine ; semifabricatele, cum ar fi tapiseria, ne sint furnizate ritmic de C.P.L. Bistrița, dar și alte repere sint aprovizionate corespunzător — deci mari probleme nu ar mai fi de soluționat. Totuși trebuie spus că în acest an am avut unele perioade mai grele datorate neritmi- cității in aprovizionarea cu lacuri, adezivi, cartoane, precum și neasi- gurării operative a mijloacelor de transport pe calea ferată. Am dori — și sperăm — ca anul viitor să nu ne mai confruntăm cu asemenea probleme. (Eugen Teglaș). .

Vis îndelung visat, Dîmbovița străbate Capitala sub o nouă înfățișare. Apa tutelară a urbei a reintine- rit și oglinda ei cristalină reflectă noua tinerețe a orașului. Cu cită încintare zăbovim acum pe Splai, însoțind cu gîndul curgerea neîntreruptă a apei 1 Am și uitat cit de dezagreabil ne era, cu 4—5 ani in urmă, un drum în lungul unei Dimbovițe poluate sau cit de anacronic era vechiul cintec : „Dîmboviță, apă dulce / Cin’ te bea nu se mai duce 1“ Dar cine-ar fi avut curajul să bea pe a- tunci apă din Dîmbovița ?Noua tinerețe a Dîmboviței, ctitorie de preț a a- cestui timp de mari ctitorii, este unul dintre darurile cele mai de preț de care beneficiază Capitala. Istorică restituire de suflet, pe care cetățenii știu să o prețuiască la adevărata sa valoare.

le a acestei avuții, o întreprindere patronată de Consiliul Național al Apelor : întreprinderea de amenajare complexă și exploatare a rîului Dîmbovița. O întreprindere care și-a impus prezența rapid și pregnant, realizînd intr-un timp record o operă cu totul deosebită. Constructorii a- parținind celor trei antre-

al Uniunii Tineretului Comunist, pentru a dărui din propria tinerețe noii tinereți a cetății. Și poate că nu era obiectiv de construcție mai potrivit pentru dorința și entuziasmul lor... Ei, brigadierii, au fost primii constructori de pe firul Dîmboviței despre ale căror fapte ziarul nostru a scris (și nu o singură

calități ce fac faima detașamentelor noastre de constructori : abnegația, bărbăția, ingeniozitatea, capacitatea de mobilizare...„Iată ce Dîmbovița minunată avem ! — exclama cineva deunăzi. Ai crede că niciodată n-a arătat altfel !“. Și, intr-adevăr. Dîmbovița pare așa de cînd lumea I Dar unde or mai fi
PRINTRE CONSTRUCTORII NOII CTITORII A ȚÂRII <]>

LA ÎNTREPRINDEREA DE PRELUCRARE A LEMNULUI SATU MARE
Ceea ce este foarte im

Corelări necesare pentru bunul mers al producțieiCe probleme sint nesoluționato In legătură cu pregătirea producției anului viitor ? Ne răspunde la a- ceastă Întrebare Ionel Cuha, secretarul comitetului de partid din cadrul întreprinderii.— Peste 90 la sută din mobilierul pe care-1 producem este destinat exportului. In acest context, soluționarea problemelor de care depinde

buna pregătire a anului viitor ne preocupă in mod deosebit. Astfel, Ia adunarea generală a oamenilor muncii din luna noiembrie s-au ridicat! cîteva probleme majore, între care aș aminti fundamentarea sarcinilor de plan pe anul 1989, acoperirea integrală cu contracte a capacităților noastre de producție ș.a. — probleme 
care nici pină acum nu au fost solu

ționate definitiv de centrala de resort.în legătură cu sarcinile de plan pe anul viitor, apare o necorelare Anchetă realizată de 
Gheorqhe IONIȚA și corespondenți ai „Scînteii"

(Continuare in pag. a IlI-a)

portant este timpul extrem de scurt în care s-a produs această sublimă metamorfoză. Expresie a capacității de mobilizare a constructorilor, a înzestrării tehnice de care aceștia beneficiază, a dorinței lorde a da nic chip renașterea urbane a început cu numai trei ani.
cit mai grab- nou cetății, Dîmboviței... in urmă S-a năs-cut, în acest scop ca și în scopul exploatării raționa

prize din cadrul întreprinderii sau șantierului național al tineretului s-au întrecut pe ei înșiși. E drept că și ei, constructorii, reprezentau tot ce au format mai bun și . mai de nădejde marile șantiere ale țării de pină acum. Cei mai buni constructori, cei mai harnici, cei mai calificați. Au venit aici după școala bărbătească de la Canalul _ Dunăre — Marea Neagră sau de la Porțile de Fier II sau din inima cimpiei, de pe șantierele de îmbunătățiri funciare... Mai ales brigadierii, din cîmpie au venit ; cu comandant, cu tot, Încheind sistemul București-Nord (sectorul agricol Ilfov), au venit in Capitală, Ia chemarea Comitetului Central

dată !). Preluaseră spre execuție ceea ce acum pare că face parte de-o veșnicie din peisajul urban — Lacul Dîmbovița, plăminul albastru al orașului 1 Alți constructori, aparținind celor trei antreprize despre care am amintit, au „atacat", pe tronsoane, Dîmbovița. Au amenajat albia, au realizat caseta colectoare pentru ape uzate ; au limpezit, cu dragoste și pricepere, vasta oglindă de ape a orașului. Alții, aparținind Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, au arcuit poduri noi, veritabile opere de artă constructivă, păstrînd doar numele vechilor poduri existente. S-au aplicat soluții tehnice în premieră. S-au validat tehnologii noi.. S-au șlefuit

constructorii ? — ne-am întrebat brusc. încheind încă o epopee, s-or fi retras oare, așa cum le este obiceiul, cu modestie, spre alte șantiere ? Și am pornit in căutarea lor.Pe constructori i-am găsit tot pe firul apei. Cei mai mulți — dincolo de oraș, în avalul rîului con- tinuînd, definitivlndu-și o- pera. împreună cu inginerul loan Udrescu, directorul Antreprizei de con- strucții-montaj nr. 1, am mers in lungul apei, pină aproape de confluența cu Argeșul, oprindu-ne în noile puncte fierbinți ale șantierului. Un șantier care a concentrat peste 4 000 de oameni ai muncii, aceiași oameni care, redă-

ruind urbei o Dîmboviță tinără, pregătesc, în continuare, drumul spre inima- orașului al ambarcațiunilor care mîine vor veni, desigur, dinspre Dunăre, pe fi- rul Argeșului... încă un viș devine, treptat, realitate...Unii dintre constructori lucrează acum la amenajarea văii Coientina — zona dintre rîul Dîmbovița și lacul Coientina — sistemul „albastru" al Capitalei ur- mind să fie legat intr-un tot armonios. Alții sint masați in perimetritl Cer- nica — Bălăceanca — nodul hidrotehnic Tînganu (ce urmează să se contureze în aval de pod). Aici i-am regăsit pe constructorii din brigada condusă de subinginerul Florin. Mă- gui : circa 250 de oameni unul și unul, prezenți pe acest șantier de la început, și care acum pregătesc, cum spuneam, conectarea Capitalei, ca port, la Dunăre și Ia Marea cea Mare. Pentru aceasta se amenajează albia, se fac excavați!, se înalță diguri, se toarnă, iată, in plin decembrie, pinteni de beton și se toarnă beton pe taluz, se consolidează fundul albiei împotriva eroziunii, se depun eforturi intense pentru
Anlca FLORES CU

(Continuare in pag. a Il-a)
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IN CONDUCEREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE, DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII

EXERCITAREA CONSECVENTĂ A PROPRIILOR RĂSPUNDERI
• OPINII © PROPUNERI © SESIZĂRI

In continuarea sondajelor cu tema : „Cum vă evaluați activitatea din acest an, cum acționați pentru perfecționarea ei inițiate de ziărul nostru privind necesitatea promovării de către organele și organizațiile de partid a unui stil de muncă mai dinamic și eficient, in lumina importantelor orientări și cerințe formulate în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu de la sfirșitul lunii noiembrie, publicăm astăzi răspunsurile tovarășului Ion Tudor, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de panouri șl tablouri electrice Alexandria. O întreprindere care s-a confruntat și se confruntă cu multe probleme, a căror soluționare solicită, evident, cauzelor care le-au generat și prin prisma muncii Pentru ca ea să devină factorul activități. dinamizator al o analiză profundă a politico-organizatorice. perfecționării întregii
Esențial este să nu dai inapoi 

în fața greutăților— Am reușit să depășim unele greutăți apărute pe parcursul anului, legate îndeosebi de acoperirea planului cu comenzi, și să înregistrăm la sfirșitul a 11 luni îndeplinirea prevederilor la indicatorii de bază ai activității noastre. Avind în vedere că anumite greutăți se mențin — ne spune secretarul comitetului de partid — ne-am concentrat eforturile spre găsirea celor mai adecvate măsuri politice, tehnice și organizatorice,* în spiritul tezelor, ideilor și orientărilor formulate în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu.O atenție deosebită acordăm realizării planului la export, prin repartizarea membrilor comitetului de partid pe secții și ateliere pentru creșterea eficienței activității politico-organizatorice, pentru întărirea controlului de partid în vederea asigurării unei aprovizionări tehnico- materiale ritmice, întăririi asistenței tehnice de specialitate din toate schimburile, a controlului tehnic de calitate, pentru a ne îndeplini integral sarcinile pe trimestrul IV, așa cum a cerut secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Zilnic se analizează stadiul realizării producției de export, intervenindu-se operativ in soluționarea unor probleme ce apar, stabilindu-se măsuri și responsabilități precise pentru desfășurarea normală a fabricației. în cadrul comitetului, în toate organizațiile de partid, de sindicat și U.T.C. au fost inițiate' dezbateri asupra tezelor și ideilor cuprinse în Expunere, făcîn- du-se referiri concrete la activitatea fiecărui colectiv de muncă din întreprindere, combătîndu-se cu fermitate Insuficienta preocupare a unor cadre de conducere, a birourilor organizațiilor de bază pentru cuprinderea și rezolvarea operativă a tuturor problemelor.

perfecționării__;î__.”Zl activității politico-organizatorice, ca o condiție esențială pentru creșterea capacității de implicare a organizațiilor de partid în conducerea activității economice. Ce concluzii și măsuri v-a prilejuit această cerință ?— Modul deschis în care secretarul general al partidului a expus problemele, critica principială, construc-

interesul nostru pentru problema respectivă să scadă fără ca ea să fie rezolvată. Unele acțiuni inițiate la nivelul comitetului de partid și al organizațiilor de bază continuă să nu aibă forța de convingere și de influențare necesare, nu ajung In toate cazurile la inima și conștiința comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii și, in acest fel, nu reușesc să determine din partea acestora comportamente și atitudini înaintate față de muncă. Iată de ce avem în vedere să utilizăm mai bine toate modalitățile pe care le oferă cadrul organizat al vieții de organizație — adunările generale, discuțiile individuale, controlul a ajunge acolo o dată cu grija ra ei înșiși revin în producție lalte domenii.poziție fermă față de cei ce se
de partid — pentru îneît pretutindeni, pentru a-și ono- îndatoririle ce le și în cele- comuniștîi să ia

VIAȚA DE PARTID
la întreprinderea 

de panouri și tablouri 
electrice din Alexandria

Autoanaliza exigentă a propriei 
activități — garanția creșterii 

capacității de acțiune eficientă—> în Expunerea secretarului general .al partidului, sp .subliniază cu toată claritatea imperativul majorai

tivă adusă unor fenomene negative și, mai ales, relevarea Căilor prin care trebuie să acționăm pentru a ridica nivelul calitativ al muncii în toate domeniile determină și trebuie să determine perfecționări profunde în activitatea organelor și organi^i- țiilor de partid, pentru a-și îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile ce le revin. Aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia în activitatea politico-organizatorică și educativă a apărut o rămî- nere în urmă față de dezvoltarea forțelor de producție, cu influențe directe asupra îndeplinirii sarcinilor de plan, a determinat și comitetul de partid să aprofundeze cauzele acestei situații, să ia măsuri pentru înlăturarea ei. Ele constau, în ce ne privește, după concluziile rezultate din analizele efectuate, în insuficientul spirit militant, combativ al muncii politico-educative față de neajunsuri, în nelegarea organică în toate cazurile a temelor din adunările generale de partid, din dezbaterile în- vățămîntului problematica concretă a fiecărui loc de muncă, în grija scăzută față de calitatea șl finalitatea unor acțiuni, în necuprin- derea în munca de îndrumare, sprijin și control a tuturor organizațiilor de bază, a organizațiilor U.T.C. și sindicat.Așa cum a reieșit din analizele efectuate, in spiritul Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu. trebuie să perfecționăm radical stilul de muncă, spre a ne debarasa definitiv de obiceiul de a adopta programe de măsuri pentru ca apoi să le dăm uitării, să trecem la altceva și. astfel.

fac vinovațl de apariția șl existența unor lipsuri. Intre obiectivele noastre de viitor se înscrie și preocuparea fermă, constantă, pentru accentuarea caracterului revoluționar, constructiv al criticii și autocriticii, ca una dintre căile cele mai importante pentru creșterea eficienței întregii munci de partid.

politico-ideologic de economică majoră.

Problemele producției anului 
viitor să preocupe in egală 

măsură toți factorii 
de răspundere— Pe fondul analizei activității din acest an, ce măsuri ați luat pentru pregătirea producției anului viitor ?— Așa cum s-a aprobat în adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii din întreprindere, în anul 1989 ne revin sarcini sporite la producția-marfă industrială, producția fizică și export, la ceilalți indicatori de plan. De aceea, pregătirea temeinică a producției face obiectul unui complex program stabilit de comitetul de partid șl consiliul oamenilor muncii în vederea asigurării celor mai bune condiții de înfăptuire a angajamentelor asumate. In prezent ne confruntăm cu greutăți privind acoperirea cu contracte a producției, precum și în ce privește asigurarea bazei tehnico-materiale. Pentru rezolvarea unor probleme care țin de eforturile proprii, am acționat și acționăm prin larga antrenare a activului de partid, a cadrelor de conducere, a comuniștilor și a celorlalți oameni ai 'muncii, în

prim-plan se situează stimularea creației tehnico-științifice, a potențialului specialiștilor, maiștrilor și muncitorilor pentru a îmbogăți nomenclatorul de fabricație cu produse noi solicitate de economia națională și la export. Am organizat în acest scop o amplă consfătuire în cadrul căreia s-au conturat numeroase idei și propuneri valoroase. Ca urmare, avem în curs de omologare peste 50 de echipamente de automatizare pentru diferite tipuri de mașini-unelte, căutările avind în vedere, de. asemenea, produse cu aparatură electronică, cum ar fi comutatoare statice cu tiristor, punți, surse stabilizate, automate programabile etc. Un colectiv de comuniști condus de inginerul-șef Iulian Marcu a primit sarcina să urgenteze rezolvarea tuturor problemelor de care depinde omologarea în- tr-un timp cit mai scurt a produselor noi.Desigur, prezentînd ca prioritare asemenea preocupări legate de sarcinile strict economice, n-am vrea să se înțeleagă că organul nostru de partid se substituie sau își asumă a- tribuțiile conducerii întreprinderii, cadrelor tehnice. Dăr este evident pentru oricine că, în spiritul orientărilor secretarului general al partidului, a nu aborda cu fermitate problemele economice, prin prisma rolului și locului organizațiilor de partid în conducerea democratică a întreprinderilor, înseamnă a goli de conținut însăși activitatea de partid. Considerăm — și o spun în mod autocritic — că in această direcție putem și trebuie să facem mai mult pentru a determina cunoașterea mai bună de către fiecare comunist, de către fiecare om al muncii a sarcinilor ce ne revin în anul viitor, pentru a stimula și in acest mod răspunderea personală șl colectivă în muncă, pentru a spori gradul de participare a comuniștilor, a tuturor muncitorilor la soluționarea problemelor, pentru a asigura, printr-o muncă politico-organizatorică adecvată, angajarea tuturor forțelor colectivului în vederea trecerii la o muncă de calitate, ritmică, încă din primele zile ale anului 1989. Or, pentru aceasta, controlul de partid asupra îndeplinirii sarcinilor la toate eșaloanele, de către fiecare comunist, indiferent de funcția pe care o are, trebuie să-și spună mai hotărît cu- vîntul și sîntem preocupați — așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului — ca aceasta să devină o trăsătură permanentă a stilului nostru de muncă. Pentru că astfel vom cunoaște la timp atit rezultatele bune, experiențele înaintate, și le vom generaliza, cit și neajunsurile care apar, ceea ce ne va permite să intervenim prompt pentru înlăturarea lor, pentru întronarea ordinii și disciplinei, pentru mobilizarea forțelor acolo unde este și cînd este nevoie. Iar in această direcție organizația noastră de partid are de 6pus un cuvint botăritor.

• Recuperarea materialelor re- folosibile constituie și pentru locuitorii sectorului 3 al Capitalei — relatează într-o scrisoare Marian Petre», șeful sectorului organizatoric din cadrul consiliului popular — o îndatorire patriotică, cetățenească, în acest an, comitetele de cetățeni din acest sector au organizat ample acțiuni soldate cu recuperarea șl predarea către unitățile de colectare a peste 1 620 tone fier vechi, 180 tone de metale neferoase, peste 105 tone hîrtie, 57 tone cioburi de sticlă și alte materiale (textile, mase plastice, anvelope etc.), in valoare de peste 8 milioane lei.în scrisoarea sa, corespondentul nostru prezintă și alte acțiuni lăudabile. Este vorba de Inițiativa cetățeanului Eugen Cătălin din circumscripția electorală nr. 58 și a altor locatari din blocul 42, șoseaua Cățelu nr. 27 și din blocurile vecine, care au luat în întreținere parcul din zona întreprinderii optica română, unde au plantat zeci de pomi și sute de arbuști, au reparat băncile și au participat la extinderea și întreținerea spațiilor verzi, la repararea dotărilor defecte din terenurile de joacă pentru copii. Este de remarcat, de asemenea, acțiunea lui Nedeliță Timoftel, instructor voluntar al circumscripției electorale nr. 27, care împreună cu locatarii au amenajat un părculeț de peste 300 mp în fața blocului 8C din strada Ghlță Șer- ban nr. 14 (pentru pensfonari), de- limitîndu-1 montind în pentru șah.

mărunte, corectează unele porțiuni rămase nesablate la piesele sau construcțiile metalice mari. De asemenea, folosirea acestui dispozitiv contribuie la creșterea productivității muncii și a calității operațiilor de sablare in locurile înguste și greu accesibile. Datorită performanțelor sale, dispozitivul poate fi generalizat și în alte unități industriale cu profil asemănător celei din Bocșa.

cu stiîpi și garduri, incintă bănci, măsuțescrisoare recentă, sta- eorespondent voluntar loan Rotărescu, din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin, ne relatează despre o noutate tehnică — „Dispozitiv pentru sablare manuală" — realizată la întreprinderea de construcții metalice din localitate de către soții Ildigo și Otho Morosz, tehnician și, respectiv, electrician în unitatea respectivă. Dispozitivul este utilizabil pentru sablat piese

• Intr-o tornicul

• în satele Batoți și Tismana de pe raza comunei Devesel, județul Mehedinți, funcționează cite un magazin sătesc. „Numai că — ne semnalează corespondentul voluntar Ștefan Meosu din această localitate — cele două unități comerciale își desfășoară activitatea In localuri neadecvate. Deși de cițiva ani ni s-au tot făcut promisiuni că se vor crea spațiile corespunzătoare, nici pînă în prezent acestea n-au fost transpuse în practică. Dacă alte soluții nu s-au putut găsi, sugerăm consiliului popular comunal și conducerii cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor să analizeze posibilitatea amenajării pentru rețeaua comercială a localului fostei școli din satul Tismana, care de cițiva ani stă nefolosit, precum și a clădirii construite cu peste zece ani în urmă în satul Batoți pentru căminul cultural și în care nu s-a organizat nici un fel de acțiune cul- tural-artistică. In acest imobil s-ar putea amenaja .foarte bine un magazin universal și tot aici ar putea funcționa și bufetul din sat".Sîntem încredințați că sugestiile corespondentului voluntar vor fi a- nalizate cu toată atenția de forurile in drept din comuna Devesel, iar concluziile la'care se va ajunge le vom insera la această rubrică.® Municipiul Iași, ca mai toate localitățile patriei, a cunoscut și cunoaște o dezvoltare fără precedent din toate punctele de vedere: industrial, social-cultural, edilitar- gospodăresc etc. Corespondentul

nostru voluntar Gheorghe Zaiț se referă, într-o nouă scrisoare trimisă redacției, la unele realizări în domeniul dezvoltării edilitar-gos- podărești și al înfrumusețării aces- ,tei așezări, „Prin contribuția in muncă a cetățenilor și cu materiale din resurse locale și rezultate din demolări — se arată în scrisoare —, s-a construit și dat recent în folosință o nouă arteră de circulație cu denumirea „Trei fîntini", avind o lungime de peste 4 km ; s-au efectuat lucrări de modernizare pe străzile Ștefan cel Mare, C. Negri, Tuțora, Republicii etc. și este în curs de finalizare modernizarea bulevardului C. A. Rosetti ; in cu- rînd se vor încheia lucrările de consolidare a terenului lunecos din zona Rîpa Galbenă, infrumusețîn- du-se astfel Piața Tineretului. Tot prin munca patriotică a cetățenilor au fost îngrijite șl întreținute peste 340 hectare zone verzi și de a- grement, grădini publice, parcuri, s-au plantat zeci de mii de arbori, arbuști, trandafiri. De asemenea, în acest an s-au construit in municipiu două noi piețe agroalimen- tare, iar pentru anul viitor este prevăzută construcția alteia pe strada Gheorghe Dimitrov ; în 11 luni din acest an au fost predate la cheie peste 2 000 apartamente și date în folosință noi spații comerciale cu o suprafață ce depășește 4 000 mp ; edilii municipiului au acordat și acordă o atenție deosebită amenajării muzeului Ion Creangă, a muzeului Mihai Emi- nescu din parcul Copou, unde se va marca și centenarul din anul viitor, precum și conservării mari edificii culturale : 1culturii cu cele peste 360 peri, sediul Teatrului„V. Alecsandri" etc. _________ ,prin contribuția în muncă a cetățenilor și cu materiale recuperate se va construi o linie ferată pe o lungime de 4 km, pe care va circula un automotor cu garnituri de vagoane pentru transportul călătorilor între municipiu și comuna To- mești".

unor Palatul de încă- Național Totodată,

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

• N-a confirmat încrederea acordată. Dintr-un răspuns al Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție Timiș, la o sesizare trimisă de redacție, rezultă că, într-adevăr, la cooperativa agricolă de producție din localitatea Chizătău, comuna Belinț, au existat unele neajunsuri in repartizarea loturilor în folosință, că președintele unității, Constantin Hațeg, nu a respectat planul de cultură în domeniul legumicultura, are o atitudine necorespunzătoare față de cooperatori și cadrele» de bază din comună și de la consiliul unic agroindustrial, întreține un climat nesănătos de muncă. In raport de constatările făcute, s-au luat măsurile necesare pentru înlăturarea lipsurilor, președintele cooperativei a fost sancționat pe linie de partid, iar secretariatul comitetului județean de partid a hotărît schimbarea acestuia din funcție.

claie de stat legume-fructe din localitate se petrec anumite nereguli, că unii lucrători nu dovedesc solicitudine și vorbesc necuviincios cu cumpărătorii, că una dintre vînzătoare nu i-a dat restul corect, iar gestionara unității cu mare greutate i-a pus la dispoziție j urnalu 1 cumpărătorului.Analizînd cu atenție această sesizare, Direcția comercială a județului Vilcea a constatat că este întemeiată. In consecință, între alte măsuri adoptate pentru înlăturarea lipsurilor și îmbunătățirea activității, s-a hotărît ca vînzătoarea Cristina Scrieciu să fie pusă în discuția colectivului de la complexul comercial Drăgășani și sancționată disciplinar cu diminuarea retribuției cu 10 la sută pe o perioadă de 3 luni. De asemenea, a fost sancționată disciplinar și gestionara Ioana Dumitrescu. In încheierea răspunsului se arată
Stan ȘTEFAN corespondentul „Scînteil

Noi construcții de locuințe în municipiul Rimnicu Vîlceo Foto : Sandu Cristian

mai intens

Resursele

Printre sarcinile privind dezvoltarea tuturor așezărilor patriei, secretarul general al partidului sublinia, la recenta ședință comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, necesitatea asigurării în următorii ani a independentei energetice a tuturor localităților rurale prin valorificarea mai intensă- a resurselor de energie neconvenționale. Cum se acționează în această privință în județul Ialomița ?
(Urinare din pag. I) ție au constructorii dumneavoastră ?— Cam 50 la sută din porțiunea urbană, cam 30—35 la sută revenin- du-ne, în continuare, în aval.... Altfel spus, noi am executat tronsonul de la Operetă pînă la podul Mihai Bravu și, cu o mică întrerupere, in continuare, pină la podul Vitan. A- ceasta în oraș. După care am realizat albia Dîmboviței și caseta colectoare in aval de podul Vitan, pe o lungime de 2,25 km in două sectoare : sectorul din zona serelor Popești șl

ca fiecare zi bună de lucru, fiecare oră — daruri nesperate ale unei ierni deocamdată blînde — să fie fructificate din plin. Aceleași eforturi și pe Valea Co- lentinei, la brigada nr. 2, condusă de inginerul Dan Jilavu, ca și la cea de-a treia brigadă, care, sub conducerea inginerului Cornel Ivănescu, a preluat spre execuție lucrările din nodul hidrotehnic Tîn- ganu.— Vom face aici amenajări în vederea execuției unei ecluze ; construim și un baraj deversor, și o mi- crocentrală electrică... Nodul hidrotehnic Tînganu- va avea menirea să mențină nivelul apei în albia Dîmboviței pînă la nodul hidrotehnic Glina, unde este, de asemenea, o mare concentrare de forțe ; la dato- Glina ; tot noi am executat și definitivarea stației de metrou Brîncoveanu, care a fost pusă la dispoziția publicului călător în primele zile ale lunii decembrie. Asta o spun ca să se vadă că noi, constructorii, nu trecem așa, ca buldozerul, că nu ne este deloc indiferent ce lăsăm în urma noastră și în jurul nostru. Tot ce înseamnă lucrare de construcție pe firul Dîmboviței a constituit, de fiecare dată, și pentru noi un prilej de-a pune umărul, de a ne împleti forțele cu cele ale tovarășilor noștri de la alte obiective de construcție, în misiunea comună de-a da grabnic chip nou Capitalei dragi.— înțeleg că iubiți foarte mult Bucureștiul...— Bineînțeles ! Iubesc întreg pămîntul țării, pe care l-am colindat o viață de constructor și l-am înzestrat, după puteri, cu noi construcții, mereu și mereu. Dar în București mi-e casa. Cu gîndul la ea am construit. Și mi se pare încununarea unui destin de constructor șansa aceasta formidabilă de a construi, în sfîrșit, și pentru orașul

rie — și constructorii celorlalte antreprize, cărora le-a revenit spre execuție tronsonul respectiv — mai preciza inginerul Udrescu. Toate aceste puncte fierbinți concentrează forțele umane și tehnice ale întreprinderii și, mai ales, concentrează atenția întregii țări : cred că nu e cetățean care să nu urmărească cu emoție drumul Dîmboviței, renașterea sa...— Cu alte cuvinte, ceea ce mulți dintre noi consideram operă încheiată, noua tinerețe a Dîmboviței, se află in plin proces de edificare...,— Exact. Ceea ce am a- nenajat pînă acum, porțiunea de riu ce străbate Capitala, este doar un 'ragment dintr-o vastă și omplexă operă de remo- ■elare a riului. Se lucrea- :ă și in amonte de Bucu- •ești, dar mai ales aici, în ival, in porțiunea ce va fi îavigabilă, și nu vom pu- ea spune că am dus la bun fîrșit misiunea încredin- ată pînă cînd Dîmbovița i Argeșul nu-și vor uni pele intr-un sistem Comdex hidrotehnic.— Ce parte de contribu-

• Indisciplina..» pe cîntar. Cititorul Gheorghe Hățiș din orașul Drăgășani, județul Vilcea, pe-a sesizat nu de mult că la unitatea nr. 71 a întreprinderii comer- că se va urmări sistematic modul în care se respectă în această unitate normele generale de comerț.Rubrică reolizotâ de Gheorghe PARVAN

de energie neconvenționale
valorificate!

meu. Pe care, după această experiență, il iubesc și mai mult.loan Udresctr Iubește, așadar, orașul nu numai fiindcă a pus, ca orice constructor, ceva din sine în noile zidiri. O viață a colindat țara, presărind, pe unde a trecut,-hidrocentrale. Cei patru copii ai săi au venit pe lume care la o hidrocentrală, care la alta. Au învățat să pășească și să lege primele cuvinte care pe un șantier, care pe altul. Au deprins ABC-ul care într-un județ, care în altul. Au învățat să viseze,
DÎMBOVIȚA
_______ i___________________cel din amonte de podul fiecare, fie la Gura Văii, fie la Cerna — Motru — Tismana, fie în Ostrovu Mare... In ’85, în sfîrșit, au venit „acasă". Casa lor din București, In care nu locuiseră, de regulă, prea multe zile la rind. Mezinul familiei intră în clasa întîi. Cel mare — în anul intîi de liceu. Dîmbovița i-a readus „acasă".— Intr-un fel. Dîmbovița face chiar parte din familie...Mulți constructori gîn- desc și simt astfel. Dîmbovița face parte și din familia inginerului Constantin Jalbă, directorul Antreprizei nr. II, și din cea a inginerului Mircea Stănes- cu, directorul Antreprizei nr. III, și din atîtea și atîtea alte familii de ingineri, de specialiști, de muncitori care-i dau chip nou, cum ceea ce-1 privește, și beto- nistul Petre Moldovan, conducătorul celei mai vechi și mai sudate formații de constructori ai Dîmboviței. Sau sudorul Ovidiu Buțu, a cărui formație execută cele mai complicate lucrări de asamblare, montaj, de sudură...

nouă tinerețe. Așa ne mărturisea, în

de

— Adică tot ce înseamnă lucrări de finețe — precizează comunistul Ovidiu Buțu. Fiindcă amenajarea Dîmboviței nu constă numai în pămînt dislocat, ape mișcate dintr-un loc într-altul, betoane turnate. Mai presupune și acea, cum sări spunem, arhitectură cere muncă migală, pricepere, ca Dîmbovița mereu tînără ca tru ca unda ei mereu curată, străduit să facem numai lucrări — văzute și... nevăzute — de cea mai bună calitate, lucrare zinte. intr-un dar cu _ . te, cu răspundere.vor ști, peste timp, multe lucruri : cum ne-am străduit pom, multe acest acestea eu unul m-am simțit pe deplin răsplătit într-o zi prin gestul simplu al unui om în vîrstă care, impresionat de ce văzuse, și-a scos, trecînd prin dreptul nostru, pălăria...Nu am avut vreme să-i spun ceva atunci interlocutorului meu. dar gestul acela atit de firesc al bucureș- teanului ieșit la plimbare pe chei, al omului de pe stradă, noi îl schițăm, fie și numai cu sufletul, în fiecare zi. Concentrează respectul nostru, ăl tuturor, față de cei ce construiesc noul chip al Capitalei și al împrejurimilor ei.Tot pe firul Dîmboviței, terminind modelarea întinsei și fermecătoarei oglinzi de ape limpezi — Lacul Dîmbovița — i-ain regăsit și pe brigadierii Șantierului național al tineretului „Amenajarea complexă a rîului Dîmbovița". Făuresc o nouă oglindă minunată : lacul de la Văcărești. Dar despre felul cum construiesc și se reconstruiesc pe ei înșiși — intr-un viitor reportaj.

nevăzută, dar care de montaj. Pentru să arate acum, pensă rămînă noi ne-am’
Am vrut să fie o care să ne repre- O lucrare realizată timp foarte scurt, grijă pentru calita- Nu sesă salvăm fiecare flecare copac și alte amănunte de fel. Pentru toate

Fertilul sol al inițiativei 
gospodărești trebuie... cul
tivat. »DescoPerirea“ oamenilor din comuna Gheorghe Doja pare (este chiar) deosebit de simplă : folosirea drept combustibil la încălzirea caselor și prepararea apei calde menajere a unor resturi vegetale care înainte erau strinse în grămezi și arse la marginea satului : rădăcini de floarea-soarelui și porumb, tulpini de tutun, tulpini șl capsule de ricin, resturi de coceni de la hrana animalelor etc. Este cumva vorba de o revenire la combustibilul de pe vremea bunicilor ?— Dacă-i vorba de resurse, da, căci ele au fost folosite dintotdeauna, ne răspunde tovarășul Nicolae Mihăilă, vicepreședinte al biroului executiv al consiliului popular comunal. Dar dacă-i atunci noaie" pentru de încălzire centrală. Tot ele combustibil, la fel de curat, pentru aproape o mie de gospodării.Cu alte cuvinte, gospodarii comunei, asigurîndu-și combustibilul pentru iarnă din nu oricum, ci prin mijloace făcut un pas economisirii combustibilului necesar așezării lor. (Și. repetăm, asta în condițiile asigurării unui confort sporit). Ceea ce, potrivit unui calcul sumar, asigură economisirea anuală a unui număr de cel puțin 2 000 de copaci. O adevărată pădure IAceastă experiență gospodărească nu constituie nicidecum o excepție în județul Ialomița. Tocmai pentru aceea am și evocat-o. Ea face parte din numeroasele manifestări spontane ale spiritului inventiv și care apar în fiecare localitate. Dar spiritul de inventivitate spontan, oricît de dezvoltat ar fi, nu poate aborda, decit cu rare excepții, domenii ce depășesc tradiționalul. Atît cit este tradițional, el trebuie încurajat, îndemnat spre generalizare, iar pe măsură ce se impune, trebuie unit cu posibilitățile tehnice, cu cercetările științei, spre a-i deschide rioi orizonturi de manifestare. Altfel rămîne, așa cum ne spunea tovarășul Dan Călin, tînărul președinte al cooperativei agricole de producție din comună, un rod spontan. „Or, arăta el, oricît de bogat ar fi rodul spontan al unui sol, oricit de fertil, el nu e pe măsura rodului cultivat". Este oare cultivată Inițiativa gospodărească a cetățenilor

din comună ? citată, greu de spus, fost ajutați, cel mult să obțină de Ia I.J.R.V.M.R. țevj și alte materiale pentru amenajarea sobelor și instalațiilor de încălzire centrală In schimbul fierului vechi colectat de ei. Dar altceva ?I-am întrebat pe cîțiva din „Inventivii" comunei, posesori de instalații de încălzire centrală, de ce nu-și fac și microstații de producere a biogazului. Răspunsul a fost același : „N-am văzut așa ceva. Dacă ni s-ar arăta..." Nici primarul comunei, tovarășa Elena Fuerea, n-a văzut „așa ceva". Președintele C.A.P.-ului „a văzut" și are de gînd ca în zilele de iarnă să-și ia o echipă de meșteri și să dea „o raită" pe la Grindu, pe la Căzănești, pe la Cocora, unde funcționează stații de biogaz. „Dacă facem aici la C.A.P. una și văd oa-

Judecind după părerea Oamenii au ra : o economie de 56 tone de combustibil convențional ; o igienizare perfectă a unităților ce folosesc apa menajeră încălzită de instalațiile de captare a energiei solare ; economisirea mijloacelor pentru transportul combustibilului convențional ; valorificarea superioară a biomasei provenite de la fermele gospodăriilor- anexă, care, după scoaterea biogazu- lui, devin un prețios îngrășămînt... Așadar, o anumită experiență există, avantajele sînt cunoscute, posibilități există. Ceea ce a lipsit pină acum a fost preocuparea mai susținută, perseverentă. Sarcina subliniată de secretarul general al partidului la ședința comună din 28 noiembrie a dezmorțit spiritul de inițiativă și acțiune și aici. Președintele UJECOOP ne prezintă intențiile anului viitor: ■ toate unitățile de alimentație publică și căsuțele de vacanță, precum șl
EXPERIENȚE Șl MAI ALES CERINȚE IN JUDEȚUL IALOMIȚA

menii că pot scăpa de buteliile dearagaz../4 '
vorba de modul de folosire, e altceva. Aceste foste „gu- sînt azi combustibil „curat" aproape o sutâ_de instalații sînt

aceste resturi — dar tocate și brichetate manuale simple — au important în direcția

Vorba fără faptă rămî* 
ne... în vînt. Da> comunei> ri nu numai acestei comune, îi lipsesc exemplul personal, cultivarea spiritului de inventivitate al locuitorilor. Este drept, nici pe plan județean realizările în acest domeniu al valorificării numeroaselor resurse de energie neconvențională nu sint deocamdată nici pe departe la nivelul posibilităților. E drept, s-au popularizat cîteva „schițe de birou" pentru stațiile de biogaz, solare sau eoliene, dar fără informații privind costul materialelor, unitatea care poate construi sau acorda asistență tehnică de exploatare, iar la consfătuirile sau ședințele de analiză ale consiliului popular județean, ale celorlalți factori cu răspunderi în acest domeniu — UJECOOP, U.J.C.A.P. etc. — s-a evocat, de fiecare dată, problema necesității folosirii resurselor secundare și neconvenționale de energie. Din păcate însă, rezultatele acestor evocări sau „dezbateri" sînt mult în urma posibilităților, atit materiale, naturale, cit și de inițiativă și pricepere ale oamenilor județului.Unul din factorii învestiți să folosească în propria activitate, să propage și să contribuie material la extinderea folosirii combustibililor secundari și surselor de energie neconvenționale este sistemul cooperației de producție, achiziții si desfacere a mărfurilor — UJECOOP. Dar bilanțul activității în acest «domeniu al unităților UJECOOP este încă foarte modest : în tot județul ele dispun de numai 15 instalații de biogaz și 235 mp de panouri pentru captarea energiei solare. Ceea ce, pentru bogăția șeptelului de animale șl „arșițele" Bărăganului, înseamnă foarte puțin. Tovarășul Nicolae Stanca, președintele UJECOOP Ialomița, ne prezintă totuși avantajele acesto-

dușurile de plajă de la stațiunea Amara, aparținînd unităților cooperației, vor beneficia de apa caldă furnizată de panourile solare care vor ajunge la o suprafață de 300 mp; panouri de captare a energiei solare vor fi montate și la unitățile de alimentație publică din alte 20 de localități ale județului. In afară de cele 15 puncte de producere a bio- gazului aparținînd unităților cooperației, la Fetești se va mai construi unul, cu o capacitate de 50 mc, la care se vor avea în vedere (în sfîrșit !) condițiile (elementare !) de eficiență ale acestor instalații : apropierea de ferma de animale țâre asigură biomasa, acoperirea instalației cu o „pernă termică" spre a putea funcționa cu eficiență și pe timp de iarnă șl folosirea biogazului cit mai aproape de locul de producere a lui. Soluția — simplă : instalația se construiește lingă ferma de vite a gospodăriei-anexă, iar deasupra ei, ca „pernă termică" și „beneficiar" al gazului — o seră de flori.
După rezolvare, orice pro

blemă e simplă. Dar dnd re’ zolvarea se prelungește cu anii (cum s-a întlmplat și în cazul de față, al instalației scoate Ia Iveală și o altă latură a activității care trebuie cu ’ ’înlăturată : moliciunea în activitatea concretă, predilecția pentru evidențierea greutăților, și nu pentru înlăturarea lor. Deci, o dată rezolvate condițiile de folosire a stațiilor (sau microstațiilor) de biogaz, acestea ar urma — de fapt trebuie — să se extindă în toate fermele zootehnice. Dar... deocamdată — ni se spune — nu există cofraje pentru turnarea bazinelor de diferite dimensiuni (trei sau patru). Tovarășul Vașile Vasluia- nu, tehnician la UJECOOP, afirmă că, pentru ca execuția acestor cofraje să fie eficientă, ele trebuie să aibă

de Ia Fetești), aceastahotărlre

asigurată o producție de serie (Chiar dacă la început e mai mică). Dar deocamdată lipsesc comenzile. Mai departe : folosirea energiei solare (ialomițenii îi zic încă „arșiță") ar fi împiedicată tocmai de... specificul local. Adică de calitatea apei, care trebuie dedurizată, spre a nu face depuneri pe țevi. Fără îndoială, problema trebuie studiată și soluționată. Dar trebuie, credem, ținut seama și de experiența, de argumentul unui beneficiar al acestor instalații, tovarășul Ion Spătărelu, contabil- șef al C.P.A.D.M., care răspunde de popasul turistic „Fundata" : „Nu e nevoie să fii specialist ca să „descoperi" greutățile, dar nici ca să le înlături, dacă îți bați capul. Da, apa trebuie dedurizată, dar în cantități măsurate pentru o singură unitate o poți face și fără instalație specială, adusă de la centru. Așa, dacă am fi puși pe descoperiri de greutăți, ne-ar fi frică să punem captatori solari, pentru că unii copii mai dau cu praștia". Desigur, nu știm dacă soluția concretă poate fi generalizată, dar ideea că adevăratul gospodar nu se mărginește la constatarea unei greutăți, ci acționează pentru a o înlătura, asta se impune. Mai departe : „Ne-am putea acoperi în proporție de 80 la sută necesarul de energie electrică al unităților din forța vintului dacă..." — ne spune același interlocutor. Nu are rost să facem un calcul al kilowaților-oră deocamdată rămași... în vînt, din cauza acelui „dacă". Este vorba — ni se explică — de energia necesară pentru realizarea unei producții de 260 de milioane de lei a micii- industrii din cadrul celor 685 de secții ale UJECOOP — Ialomița. Ce înseamnă acel „dacă" datorită căruia acești kilowați-oră se pierd în vint ? „Un generator mic pentru Instalațiile eoliene — ni se explică. Nu știm care este factorul coordonator a cărui competență ar putea determina producerea acestor mici generatoare necesare a fi puse în fața turbinelor eoliene spre a-1 smulge vintului kilo- wații-oră. Poate va lua inițiativa Comitetul de Stat al Planificării" — ni s-a sugerat.Realizarea autonomiei energetice a localităților, ca parte integrantă a dezvoltării acestora, pornește de la puterea și priceperea de a mobiliza toate capacitățile creatoare ale oamenilor la utilizarea surselor șl resurselor energetice neconvenționale. Proces care impune ca toți factorii de răspundere, atit comunali, cit și județeni, să se implice direct In acțiuni concrete și In acest domeniu, înlăturînd cu hotărîre formalismul, falsa convingere că marile posibilități se pot transforma de la sine în realități, sprijinind și asigurînd generalizarea experiențelor existente, -a inițiativelor oamenilor. Pentru că numai această uriașă forță a inițiativei și acțiunii maselor va netezi drumul spre valorificarea intensă a surselor de energie neconvenționale din Bărăganul ialomițean.
Laurențlu DUTA 
Mihal VIȘOIU corespondentul „Scînteil*
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IDEILE Șl ORIENTĂRILE DIN EXPUNEREA TOVARĂȘULL

NICOLAE CEAUȘESCU - EXEMPLAR ÎNFĂPTUITE!

Rentabilitatea praMei - „certilicanil de calitate
al funcționării mecanismului ecminmico-fmanciarExpunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., nizațiilor de masă și obștești rii critice a modului în care s-a mecanismului economico-financiar autogestiunii. Punind in evidență țele pozitive considerabile pe care le-au avut asupra înfăptuirii programelor de dezvoltare economico-socială a țării, secretarul general al partidului sublinia, totodată, faptul că : „S-au manifestat tendințe de înțelegere greșită a acestor principii, în sensul că mulți au considerat că autoconducerea, autofinanțarea le dau dreptul de a cheltui și consuma fără să mai dea socoteală statului și poporului. Nu toți au înțeles că autoconducerea democratică, autogestiunea înseamnă creșterea ordinii și disciplinei, întărirea răspunderii in buna conducere a activității și in gospodărirea mijloacelor Încredințate".Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere tuturor organelor de conducere colectivă din întreprinderi o preocupare sporită pentru valorificarea deplină, superioară a valențelor mecanismului economico-financiar. Pornind de la aceste cerințe, la Fabrica de piese auto și produse metalice din Pitești am avut o convorbire cu tovarășii Valerică Dumitru, secretarul comitetului de partid, președintele consiliului oamenilor muncii, și Gheor- ghe Mohanu.. secretar cu probleme economice al comitetului de partid, șeful biroului plan, retribuire, organizare, personal și învățămint.

a organismelor democratice și orga- consacră un amplu spațiu evaluă- realizat în această perioadă aplicarea bazat pe principiile autoconducerii și justețea măsurilor adoptate, consecin-
pentru modul In care se desfășoară activitatea productivă in absolut toate verigile sale, începind de la aprovizionare și pină la desfacere. Bunăoară, producția anului viitor a fost din timp nominalizată și acoperită cu contracte in totalitate. Pornind de aici, important este faptul că fiecare contract e discutat cu sectoarele și formațiile de lucru care trebuie să execute produsele respective. Cu a- cest prilej se au în vedere termenele în care trebuie executată comanda, modalitatea de aprovizionare cu materiale, necesarul de mașini și utilaje care să asigure o înaltă productivitate. Derularea contractelor se urmărește decadal.In plus, a devenit o trăsătură a stilului de muncă al consiliului oamenilor muncii urmărirea zilnică, pe schimburi și repere, a producției. Președintele consiliului oamenilorDiscuția a avut drept punct de pornire faptul că, in cei 11 ani de existență ai unității, planul a fost îndeplinit an de an la principalii indicatori, răstimp in care eficiența e- conomică, materializată cu deosebire în evoluția beneficiilor, a înregistrat o creștere importantă. „Preocuparea pentru îndeplinirea planului a fost și continuă să fie o cauză esențială a întregului nostru colectiv, precizează secretarul partid. Afirmația mare lucru privitor la ceea ce ne interesează pe noi in discuția de față. Așa este dacă ne rezumăm doar la acest enunț general. Lucrurile se schimbă radical atunci cind încercăm să desprindem elementele concrete care au asigurat menținerea colectivului nostru în parametrii u- nei stări pozitive de angajare, definită înainte de toate prin sporirea continuă a eficienței economice".Interlocutorii au ținut să precizeze că elementul primordial, indispensabil pentru aplicarea exemplară a mecanismului bazat pe principiile autoconducerii și autogestiunii îl constituie rentabilizarea întregii producții, ințelegind prin aceasta că fiecare produs, fiecare reper să fie realizat în condiții de maximă eficiență. „O dată cu aplicarea mecanismului economico-financiar — preciza tovarășul Gheorghe Mohanu — persistența produselor, și nu numai a produselor, ci chiar și a reperelor și subansamblelor cu pierderi devi-' ne un nonsens. Eradicarea pierderilor constituie condiția primară a funcționării mecanismului economico-financiar".Acesta este terenul pe care »-a desfășurat, încă din momentul introducerii mecanismului economico- financiar, efortul organelor de conducere colectivă din unitatea piteș- teană. In 1978 s-a pornit la drum cu 7 produse nerentabile șl cu un volum relativ scăzut de beneficii. Astăzi Întreprinderea nu mai are nici un produs cu pierderi, în vreme ce volumul beneficiilor a sporit de a- proape 11 ori.Cum s-a acționat ? înainte de toate, cu maximă stăruință, folosindu-se un aparat relativ simplu de analiză și urmărire a consumurilor materiale

comitetului de poate, nu spune

La Fabrica de piese auto și produse metalice din Pitești

operație ex- consumurilor costurilor de

pe fiecare produs și reper. Fiecare produs a fost „disecat" pînă în cele mai mici componente ale sale, pentru a se ști exact unde anume, in care moment al fabricației survine ineficienta. Așa, bunăoară, fabricația unei anumite piese implică utilizarea a 18 materii prime și materiale. In momentul cind s-a trecut la evaluarea consumului specific pe fiecare dintre aceste componente, s-a constatat că in cinci cazuri existau reale posibilități de diminuare a cheltuielilor materiale. Generalizîndu-se procedeul, s-a observat că aproape la fiecare produs exista cel puțin un element .component susceptibil să asigure o mai bună valorificare în planul creșterii eficienței economice al întregului produs. Produs cu produs a fost trecut prin „sita" deasă a analizei economice.Desigur, o asemenea ploratoare In cîmpul materiale, implicit alproducție, s-a realizat concomitent cu acțiunea de înnoire și modernizare a produselor, de perfecționare a fluxurilor de fabricație, de asimilare a unor materii și materiale care să le Înlocuiască pe cele procurate din Import, avind drept finalitate sporirea productivității muncii, creșterea calității produselor, reducerea efortului valutar al țării. Rezultatele sint notabile in toate aceste direcții ; productivitatea muncii, de exemplu. a crescut în acest an cu peste 17 la sută comparativ cu 1987, iar pentru anul viitor se prevede un spor și mai substanțial — de aproape 20 Ia sută ; in ultimii patru ani volumul materialelor și reperelor a- chiziționate din import a fost redus cu aproape 80 la sută.Interlocutorii au apreciat că exercitarea plenară a autoconducerii și autogestiunii implică afirmarea unei preocupări permanente din partea organelor de conducere colectivă

muncii are o evidență riguroasă, în care sint consemnate, pe secții, produsele cu mare pondere în activitatea întreprinderii, in dreptul cărora sint trecute, pe zile, sarcinile planificate și realizările obținute. Astfel, se știe exact, în orice moment, care este pulsul fabricației, se pot depista la vreme eventualele sincope și cauzele lor.„Sintem convinși că actul de conducere la orice nivel are nevoie, datorită creșterii complexității sarcinilor economice, tehnice, de o informație completă, oportună și precisă asupra desfășurării întregii activități — subliniază secretarul comitetului de partid. Prelucrarea la timp a datelor și informațiilor obținute, precum și folosirea lor eficientă se impun cu necesitate tocmai datorită ritmului extrem de alert in care a- par noi probleme ce se cer grabnic rezolvate".Exercitarea plenară, cu Inaltă eficiență a autoconducerii și autogestiunii, principii care stimulează democratismul actului de conducere, trebuie să angajeze obligatoriu participarea conștientă a întregului colectiv la desfășurarea activității productive, să ii implice întreaga sa responsabilitate. In acest sens, tovarășul Gheorghe Mohanu apreciază că un instrument deosebit de eficace il reprezintă acordul global, pîrghle puternică de stimulare a spiritului de răspundere. de întărire a ordinii și disciplinei, atunci cind este cu pricepere și interes real de organul de conducere colectivă. A intrat în practica curentă ca la începutul fiecărei luni să se discute cu fiecare formație de lucru sarcinile ce îi revin, manopera necesară șl să t se prezinte calculul retribuției cuvenite pentru producția realizată. Conținutul analizei este consemnat intr-un proces-verbal, sfirșitul căruia fiecare membru

folosit

la al

formației confirmă că a luat cunoștință de sarcinile pe care le are de îndeplinit și de drepturile bănești ce i se cuvin. La sfirșitul lunii are loc o nouă discuție cu întreaga formație de lucru, căreia i se aduce la cunoștință modul in care au fost realizate sarcinile și se definitivează fondul de retribuire potrivit producției realizate. Cu acest prilej sint analizate eventualele cazuri de indisciplină sau abateri de la normele de calitate, se iau măsurile de rigoare pentru îndreptarea lucrurilor. Fiecare membru al formației confirmă, de asemenea, prin semnătură, că a luat cunoștință de modul în care a fost încheiată activitatea in perioada respectivă.Faptul că, lună de lună, colectivul întreprinderii a realizat venituri medii suplimentare față de retribuția nominală, în condițiile realizării unei corelații judicioase cu e- voluția productivității muncii, atestă că acest stil de muncă al consiliului oamenilor muncii este de natură să stimuleze interesul pentru buna desfășurare a producției, participarea fiecărui om al muncii la viața întreprinderii.In ansamblu, discuția a impus concluzia că așezarea actului de conducere pe principiile autoconducerii și autogestiunii nu reprezintă doar o problemă tehnică sau economico- financlară, ci înainte de toate una de esența socială. Pentru că descătușarea inițiativei, stimularea creativității și interesului pentru lucrul bine făcut nu sint posibile fără mutații profunde in gîndirea oamenilor, în direcția sporirii, atașamentului lor față de proprietatea obștească. Deopotrivă, sint ample mutații in natura și atribuții ale fiecărei verigi ducere.Cu deosebită relevanță prinde, deopotrivă, ____ '____competențele lărgite de care dispun colectivele de muncă — care in fapt conferă substanță autonomiei funcționale — trebuie să se manifeste, așa cum s-a desprins din discuție, in două direcții principale : fundamentarea temeinică a propunerilor de plan și realizarea în condiții de eficiență cit mai inaltă a sarcinilor ce le revin. Tocmai aceste aspecte de fond le-a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu in Expunerea la Înaltul forum democratic din luna noiembrie atunci cind a atras atenția că orice încercare de a da un alt sens autonomiei funcționale a unităților economice, ca și autogestiunii e- conomico-financlare, inevitabil va a- junge la interpretări vulgarizatoare, iar în activitatea practică — Ia voluntarism economic cu efectul cunoscut : irosirea unei părți din avuția societății, ceea ce înseamnă o slăbire a proprietății socialiste comune, întronarea unul inalt spirit de ordine și disciplină în desfășurarea activității productive constituie singura modalitate de înțelegere corectă a esenței mecanismului economic, bazat pe autoconducere și autogestiune.

Noua turnătorie de fontă de la întreprinderea „Balanța" din Sibiu Foto : Sandu C
Durata probelor tehnologice - redus

270 la 90 de zile

necesare sfera de de con-
seconcluzia des-că

Ioan ERHAN

Pe platforma industrială municipiului Sibiu a fost unul dintre cele mai mari de investiții ale județului in actualul cincinal — turnătoria de fontă a fabricii de piese turnate și echipamente hidropneumatice din cadrul binecunoscutei întreprinderi „Balanța". Avînd o capacitate de 5 000 tone piese pe an, turnătoria va asigura necesarul de piese turnate la presiuni înalte de 315 bari, atit pentru unitatea sibiană, cit și pentru un mare număr de unități aparținînd Ministerului Industriei Electrotehnice.— Acest obiectiv de investiții constituie o premieră națională — ne precizează inginerul Dorel Băcilă, șeful atelierului de proiectare. Este vorba de prima linie de turnare- formare complet automatizată, concepută, proiectată și realizată integral in țară. în plus, prin gradul înalt de automatizare a operațiunilor grele — turnare, formare și dezbatere —, prin considerabila reducere a noxelor s-au asigurat condiții optime de muncă pentru personalul muncitor al turnătoriei. Prin ce se caracterizează ea ? Mai întâi, în procesul de turnare am optat pentru o tehnologie folosită prima oară în țară în domeniul hidraulicii : turnarea in forme crude. Procedeu prin care am înlocuit materiile prime scumpe și deficitare pe plan național, mă refer, în special, la novolac și la întăritor, cu materiale ieftine, ce pot fi re- folosite, după regenerare, in proporție de 80 la sută. Eficienta obținută este evidentă. Pe lingă faptul că se asigură un cost redus șl o calitate ridicată a produselor, se înregistrează și o creștere a productivității muncii cu 30—10 Ia sută. Alte elemente de progres tehnic implementate in noua investiție se referă la încărcarea mecanizată a cuptorului cu material Încălzit, ceea ce permite scurtarea duratei unei șarje cu 30 Ia sută, concomitent cu reducerea în aceeași proporție a consumului de energie.

de est a finalizat obiective cu implicații pozitivebineînțeles asupra calității produselor.La cele relatate de interlocutorul nostru mai adăugăm că linia este prevăzută cu uscătoare pentru forme, în vederea turnării in viitor a fontelor cu grafit nodular. Importanța acestui fapt ? In primul rînd. se asigură fabricația de elemente hidraulice de presiuni de 630 bari și chiar mai mari. în consecință, producția de mașini și utilaje destinate exportului, produse incorporînd aparatură hidraulică, va putea fi mult diversificată.Ne oprim în acest punct cu prezentarea „fișei tehpice" a acestei moderne turnătorii. Nu înainte de a sublinia că noutățile prevăzute sint rezultatul unei competente și bine or-
La turnătoria de fontă 

a întreprinderii 
„Balanța" din Sibiu

PRODUCȚIA ANULUI,________________ > , • VIITOR TEMEINIC PREGĂTITĂ!
(Urmare din pag. I)importantă intre ceea ce a fundamentat unitatea noastră și cifrele primite din partea centralei. întreprinderea a luat in calcul pentru fundamentarea planului la produc- ția-marfă un efort propriu de 25 la sută. Or, cifrele de plan transmise de centrală prevăd un nivel fizic cu 8,1 la sută mai mare decit cel fundamentat de întreprindere și cu 35.3 la sută majorat față de realizările preliminate ale acestui an.Dorim să fim bine înțeleși. Nu sin- tem îngrijorați de aceste sarcini în sine, ci avem în vedere anumite deficiențe existente la ora actuală în domeniul aprovizionării teh- nico-materialș. Ca ‘urmare a lipsei unor materiale, realizarea planului pe luna decembrie este sub semnul incertitudinii. Iată exemplu : la 10 aveam asigurat de lacuri dintr-un185 tone. De asemenea, sesc și alte materiale de și finisaj, cum ar fi adezivii, prena- dezul, precum și unele sortimente de

numai decembrie decit 7 necesar ne Încleiat
un nu tone de lip-

cherestea, probleme care nu sint soluționate satisfăcător nici pentru producția anuluiConsiderăm este obligată tea necesară condiții optime a problemelor aprovizionării tehnico-materiale, o dată cu fundamentarea cifrelor de plan pe anul viitor. în această privință solicităm, de asemenea, centralei ca prin demersurile ce le va întreprinde și de acum înainte să urgenteze scoaterea din planul pe 1989 a unei capacități de producție de 45 milioane lei (este vorba de vechea secție din Tășnad, care, de fapt, nu mai funcționează, fiind improprie pentru scopuri productive, aflîndu-se în schimb în funcțiune noua fabrică de mobilă din aceeași localitate, amplasată pe noua platformă industrială a orașului).în ce privește acoperirea cu comenzi a planului pe 1989, evidențiem faptul că la ora actuală aceasta se situează la un nivel mult mai bun decit anul trecut, deși încă nesatisfăcător, îndeosebi la secțiile

viitor.că centrala de resort să manifeste fermita- pentru soluționarea in
specializate din Satu Mare și Ardud. Există insă perspective ca pînă la sfirșitul lunii ianuarie 1989 toate capacitățile de mobilă să fie acoperite complet cu comenzi.O problemă deosebită care trebuie să-și găsească neîntârziat rezolvarea o constituie asigurarea forței de muncă Ia noua fabrică de mobilă din Tășnad, care realizează 20 la sută din volumul producției-marfă al întreprinderii. Și aceasta deoarece aici au fost încadrați in ultima vreme circa 700 de tineri muncitori al căror grad de pregătire și experiență profesională nu răspunde încă exigențelor pe care le ția pentru export, zată de conducerea anume micșorarea port, nu poate fi admisă. Va trebui ca prin cursuri intensive de calificare acești tineri muncitori, sub directa Îndrumare a specialiștilor și maiștrilor, să devină In cît mai scurt timp muncitori de nădejde, care să poată executa mobilier sofisticat, de înaltă calitate, competitiv pe piața externă. (Octav Grumeza).

au mai rămas foarte puține zile. Totodată, centrala industrială are obligația să reanalizeze, așa cum s-a arătat și in adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii din combinat, sarcina stabilită pentru unitate de a realiza produse de artizanat pentru export. Combinatul
nu dispune nici de capacități de producție, nici de comenzi pentru astfel de produse. De asemenea, centrala trebuie să nominalizeze producția la export în valoare de aproximativ 20 milioane lei, pe care a prevăzut-o la capitolul „Alte produse". (Sava Bejinariu).

LA CENTRALA DE PRELUCRARE A LEMNULUI

LA COMBINATUL DE PRELUCRARE A LEMNULUI SUCEAVA

impune produc- Soluția preconl- întreprinderii, șl balanței de ex-
Problemele întreprinderilor - soluționate 

operativ!

ganizate munci de concepție. Altfel spus, specialiștii care au participat la realizarea acestei investiții au trecut cu brio un dificil examen. Dar preocupările lor sint susținute și de o activitate pe șantier tot atît de bine pusă la punct, in prezent des- fășurindu-se aici probele tehnologice la una din cele două linii de turnare.
— Termenul Iniția! al probelor, 

stabilit la 270 zile, ii vom reduce ia 90 de zile — ne spune inginerul Ion Berghea, șeful secției. Această scurtare de trei ori a timpului afectat probelor tehnologice a fost posibilă ca urmare a măsurilor organizatorice stabilite de noi. Astfel, la nivel de Întreprindere am constituit o echipă specializată formată din mecanici și electricieni, care, in paralel cu constructorul, au trecut la montajul utilajelor. In special al celor principale: cuptoare de elaborare, cuptoare de menținere, linie de turnare-for- mare, stație de preparat amestecul. Fiind vorba in exclusivitate de utilaje prototip, printre care mașini de format, manipulatoare pentru mecanisme de transfer și forme, montajul a echivalat această echipă cu o veritabilă lă“, oferind lucrătorilor noștri posibilitatea de a cunoaște în detaliu fiecare mașină. Motiv pentru care am hotărit ca tot această echipă să se ocupe în continuare de întreținerea și exploatarea liniei de turnare.— Pe durata probelor, intervine în discuție subingirierul Marius Itu, șef de schimb, am depistat toate punctele slabe ale instalației, fapt care ne-a permis să efectuăm o serie de modificări de natură să îmbunătățească schemele funcționale, parametrii utilajelor și fluxurilor tehnolo-

forme, întors pentru „școa-

gice, Pe scurt, am constatat disfuncționalități ale instalație draulice de acționare a utilaje) alte îmbunătățiri au fost adus» prototipurilor. De asemenea, a cut imediat la executarea pies< schimb, pentru a putea să intei prompt și eficient In procesul < nare. în felul acesta, perioac probe a devenit, practic. In timp, o perioadă de producțieConcomitent cu desfășurarea lor tehnologice la linia intii. finitivează lucrările de moi probe la cea de-a doua linie. I tor la modul in care se derule; crările, maistrul mecanic Tirziu ne-a relatat : „Exp< 
ciștigată la prima linie va det< 
reducerea timpului de probe 
de-a doua la numai 30 de zile in prezent, montajul a fost r in proporție de 80 la sută, li țiile electrice au fost finaliza proporție de 70 la sută, iar ins hidraulică In proporție de 90 1<- 
Angajamentul nostru este de naliza și această linie pină la 
tui anului.De altfel, pentru urgentarea rllor, comitetul de partid al prinderii a întocmit un progr: măsuri detaliat pe fiecare utl parte, program analizat rigurc fiecare săptămină. Dar real acestui program, potrivit afir inginerului Ion Ducu, șeful bi de investiții, e condiționată, ț altele, și de sosirea rapidă a utilaje comandate la lntreprit „Unio" din Satu Mare — un el palan de 1,6 tone și un sep electromagnetic, care au avut t de livrare in trimestrul II al : curent. Răspunderea furnizoru: mintit este indiscutabilă. Ceea determină să subscriem integra lului tovărășesc făcut de os muncii de la „Balanța".Cîteva precizări în finalul t relatări. Prima : cercetarea știi: și proiectarea au fost „la inăl dovedindu-și capacitatea de a ționa la un nivel superior o p mă tehnică complexă și di Cheia reușitei ? Organizarea ter că a procesului de cercetare-p tare, strînsa colaborare cu pro in toate problemele de interes mun. A doua precizare : cole unității sibiene a acționat ca ur vărat beneficiar de investiții, cindu-se nu numai in real rapidă a lucrărilor, ci și in peri narea funcționării instalațiilor I logice. Dincolo de reușită în sir ținem demonstrația făcută — și me realizarea lntr-un termen a unui obiectiv de investiții ce ționează in condiții superioare, formanță datorată abnegației rr torești. simțului de inițiativă ș: pundere.

Ion Onnc NEMEcorespondentul „Sci

Spre deosebire de alțl ani, oamenii muncii de la Combinatul de prelucrare a lemnului din Suceava dau garanția că vor îndeplini planul pe 1988 atit la producția fizică, cit și la export. Preocupările lor actuale sint concentrate in direcția definitivării pregătirii producției anului viitor. „Am cunoscut din timp sarcinile de plan pe 1989 — ne-a spus inginerul Simion Macovei, directorul combinatului. De aceea, ele au și fost defalcate pe secții, ateliere și formații de muncă, iar problemele privind unele dotări, mecanizarea o- perațiilor, realizarea măsurilor din programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției, ridicate de oameni in timpul dezbaterii sarcinilor de plan, au fost în majoritate rezolvate.Deși planul pe 1989 crește, la pro- ducția-marfă, de exemplu, cu 7 la sută față de 1988, dispunem de capacitățile și forța de muncă necesare realizării lui. avind o bună corelare între secții în acest scop. în- tîmpinăm însă greutăți in asigurarea cu contracte la export. Dacă la placaje din lemn, plăci fibrolemnoase, furnire estetice, panel, plăci înnobilate producția este contractată la nivelul planului, la mobilier avem »

contracte și comenzi ferme numai pentru trimestrul X 1989. Aceasta in pofida faptului că în a doua jumătate a acestui an am realizat peste 60 de prototipuri și am participat cu noile noastre produse la expoziția de casă a centralei, la Tîrgul internațional București și am făcut oferte de produse mai multor firme străine cu care avem relații tradiționale. Desigur, multe sortimente noi de mobilă au fost contractate și acum se află in perioada de lansare în fabricație sau de întocmire a documentației tehnice de execuție. De altfel, avem puse la punct sortimente noi de mobilă care intr-o perioadă scurtă se pot contracta. Avem nevoie însă de un sprijin mai concret din partea Centralei industriale de prelucrare a lemnului și a întreprinderilor de comerț exterior „Teh- noforestexport" și „Exportlemn".La combinatul sucevean, o altă problemă majoră care se ridică este aceea a asigurării bazei tehnico- materiale. Pentru că și aici se in- timpină greutăți din cauza întârzierii mari in ceea ce privește emiterea repartițiilor de materii prime și materiale de către coordonatorii de balanță. De fapt, nici Centrala industrială de prelucrare a lemnului nu a

emis încă repartiții de materiale la care tor de balanță. Ne referim în mod deosebit la filmele melaminice necesare realizării plăcilor înnobilate din lemn. Din cauza Reasigurării necesarului de astfel de filme, secția de profil a combinatului nu a putut lucra, in 1988, perioade lungi de timp, ceea ce a avut efecte nefavorabile asupra realizării planului. Lucrul acesta este cunoscut de conducerea centralei, care trebuie să-și facă datoria pentru a evita repetarea unor situații asemănătoare în 1989. Nici problemele pregătirii stricte a necesarului de bușteni, cherestea și alte categorii de material lemnos nu sint deloc simple.Este adevărat că în zilele următoare urmează să se contracteze lemnul necesar combinatului în anul viitor, iar centrala și întreprinderile de comerț exterior menționate au dat asigurări că problemele ridicate atît în adunările generale ale reprezentanților oamenilor muncii din unitate și' pe centrală, cît și în ședințele operative de la centrală seț vor rezolva. Dar angajamentele trebuie să prindă cit mai repede viață pentru că pînă la sfirșitul anului

pentru o seria este coordona-

Desigur, in cadrul Întreprinderilor investigate s-au întreprins măsuri importante pentru realizarea în bune condiții a planului pe acest an și temeinica pregătire a anului viitor, dar. in continuare, se cere acționat cu mai multă fermitate, astfel ca nici o problemă să nu rămină nesoluționată. în mod deosebit o atenție prioritară trebuie acordată acelor probleme care intră în competența de rezolvare a centralei și altor foruri de resort. între acestea un rol hotăritor pentru bunul mers al producției îl au asigurarea unei bune aprovizionări tehnico-materiale, încheierea tuturor contractelor de desfacere a producției și corelarea judicioasă a indicatorilor de plan. In legătură cu aceste aspecte, am avut o convorbire cu tovarășul Andrei Menhardt, directorul general al Centralei de prelucrare a lemnului.— Centrala noastră are in subordine 47 de întreprinderi — ne-a spus interlocutorul. De bună seamă, coordonarea activității acestora nu se realizează lesne, dar acesta nu trebuie să fie un motiv pentru ca fia măcar o singură problemă, reală, e- sențială a unei întreprinderi sau alta să rămină nesoluționată la timp. Bineînțeles, am acordat o atenție prioritară realizării planului la export care în acest an a fost cu circa 30 la sută mai mare decit anul trecut, ne-am preocupat de valorificarea superioară a masei lemnoase, de extinderea mobilierului tapițat, intens cerut pe piața externă.— Pină la sfirșitul anului mai sint puține zilș. Ce măsuri s-au luat, cum acționează centrala în calitatea sa de titular de plan pentru buna pregătire a producției anului viitor ?— Acum, în atenția centralei, a consiliului oamenilor muncii se află, practic, încheierea cu bune rezultate a trimestrului IV și pregătirea producției anului viitor. In anul 1989 centrala noastră are de Îndeplinit sarcini importante și în mod deose-

bit la export. Avem contractat, pină în prezent, un volum mare de mobilier cu parteneri străini. Cu toate acestea, nu ne putem declara mulțumiți. Avem certitudinea, probată și in anii anteriori, că la (târgurile internaționale de mobilă din luna ianuarie 1989 de la Koln și Paris vom încheia alte contracte. Consiliul oamenilor muncii din centrală a dezbătut și aprobat sarcinile de plan pe 1989, care au fost apoi repartizate judicios pe întreprinderi, ținindu-se cont de capacitățile de producție. In legătură cu problemele semnalate la unitățile din Satu Mare și Suceava, ele vor fi analizate cu conducerile respectivelor unități și împreună le vom soluționa. Aș dori totuși să mă refer la o problemă : in acest an, unitățile centralei s-au confruntat cu dificultăți pricinuite de lipsa unor materiale de bază in execuția mobilierului. Pentru a ne putea realiza anul viitor sarcinile de plan, furnizorii de adezivi, materiale de finisaj, stofe și cartoane trebuie să-și onoreze la termen contractele încheiate. In ce ne privește, ne angajăm să soluționăm operativ, așa cum ne obligă a- tribuțiile și competențele conferite de lege, toate problemele ridicate de întreprinderi.
★Pînă la sfirșitul anului au mai rămas, puține zile. In această perioadă este necesar ca in toate întreprinderile Centralei de prelucrare a lemnului să se acționeze cu hotărire pentru materializarea programelor stabilite, a măsurilor privind modernizarea fluxurilor de fabricație în vederea creșterii productivității muncii. sporirii calității mobilierului, valorificării superioare a masei lemnoase, intr-un cuvînt, pentru realizarea planului la toți indicatorii cantitativi și calitativi, asigurîndu-se pe această cale premise pentru obținerea unor rezultate bune în producție încă din primele zile ale anului 1989.

Stil de muncă revoluționa
(Urmare din pag. I)uman de care dispunem. In această privință, secretarul general al partidului precizează : „Trebuie să avem permanent în vedere ridicarea din rindurile clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității de noi și noi activiști, cu o inaltă pegătire generală și profesională, tehnică, științifică, ideologică". De aceea, politica de cadre a partidului iși află un loc important în problematica perfecționării activității de conducere, a unui stil de muncă revoluționar. In această ordine de idei, tovarășul Nicolae Ceaușescu evidențiază necesitatea respectării Statutului partidului, a legilor țării privind selecționarea și promovarea cadrelor în diferite sectoare de activitate, insistând asupra aplicării cu consecvență a practicii de a organiza concursuri pentru ocuparea posturilor, a funcțiilor de conducere. Potrivit acestor cerințe, organele și organizațiile de .partid trebuie să-și sporească exigența față de modul in care cadrele de partid și de stat răspund, zi de zi, îndatoririlor lor politâce și profesionale, să le solicite raportarea periodică — și ori de cite ori situațiile o reclamă — în fața comuniștilor, a oamenilor muncii despre felul in care își onorează atribuțiile. Și cu . atit mai mult cu cît, în orice funcție s-ar afla, comunistul trebuie să dea dovadă de înaltă principialitate și să militeze cu hotărîre, împreună cu colectivele unităților in care lucrează, pentru înfăptuirea politicii partidului.O dată stabilite forțele, mijloacele și căile pentru înfăptuirea priorităților stabilite, devine logică și necesară organizarea unui control atotcuprinzător, la toate nivelurile, urmat de măsuri concrete, practice, care să asigure îndeplinirea în întregime și la timp a programelor și planurilor. „în condițiile societății noastre socialiste — aprecia secretarul general al partidului —, întă-

rirea controlului, de jos pină constituie un factor de impor deosebită in buna desfășurare tregii activități, in democrati și participarea activă la condu tuturor sectoarelor, in infăpt neabătută a planurilor și progr lor de dezvoltare economico-s< a patriei noastre, a întregii na a poporului nostru". în spiritul tei cerințe este necesar ca org și organizațiile de partid să r limiteze doar la depistarea și semnarea deficiențelor, la slmpl fotografiere, ci, pornind de la f că poartă întreaga răspundere tru îndeplinirea politicii pârtie să aplice un control prevenții preintimpinare a apariției unor suri și dificultăți, iar atunci acestea se fac simțite in activi unor colective de muncă să gă că, împreună cu comuniștii, cu lalți oameni ai muncii, soluții remediile cele mai potrivite.Pentru ridicarea la un nivel tativ superior a activității de ducere politică desfășurate de < nele și organizațiile de partid necesar să se țină seama și de trăsături și exigențe tot atît de portante, așa cum sint ele form' de tovarășul Nicolae Ceaușesc Expunerea prezentată la fnaltu rum democratic și in Tezele aprilie. Toate aceste trăsături și gențe trebuie să-și afle o putei afirmare chiar in aceste zile, mobilizarea și concentrarea str niilor și energiilor creatoare ale munistilor, ale tuturor oame muncii din fiecare unitate econ că, din fiecare județ, pentru i plinirea integrală a planului pe în curs, pentru pregătirea teme a producției anului următor, a: rindu-se astfel infăptuirea neab: a mărețelor obiective stabilite Congresul al XIII-lea și Co rința Națională ale partidului, r sul ferm înainte al patriei noa pe calea progresului și clviliz; socialiste.
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TBRIft PATRIEI $1 PROFUNDELE TRANSFORMĂRI 
REVOLUȚIONARE ALE SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI

ACTIVITATEA POLITICO-EDUCATIVA
- la nivelul exigențelor actuale!

vasta creație teoretică a tarului general al partidului, ășul Nicolae Ceaușescu, istoria nală ocupă un loc de seamă, indu-se interesul deosebit ce anifestă în epoca inaugurată de resul al IX-lea al partidului de cunoașterea trecutului, inal- retulre ce se acordă luptei șl înaintașilor, tuturor celor prin ăror lucrare și jertfă s-a făurit a întărit statul național uniși independent. Constituie nepieritor merit al secreta- general al partidului, tova- Nicolae Ceaușescu, faptul lin studierea, scrierea sau pre- i istoriei poporului român, în tă perioadă au fost înlăturate araj și hotărire orice scheme începute, orice șabloane sau ie preluate din alte părți și ate mecanic în cercetarea tre- ui românesc ; au fost indepăr- printr-un demers analitic așe- :onsecvent sub semnul rigorii •iectivității științifice, aprecie- și interpretările care negau ca- atea de creație istorică a po- ui român și diminuau contri- acestuia la dezvoltarea civili- i și progresul umanității, care •eau activitatea unor perso- iți politice, științifice ți cul- e, care denaturau faptele ei. în perioada inaugurată de le forum comunist din iulie sub impulsul gindirii vi- re, cutezătoare a tovarășului ae Ceaușescu și cu contribuția ’terminantă, i-a fost redată po- ui român istoria in toată mă- sa unică, in întreaga sa com- tate, aceasta devenind ceea ce st pentru generații și generații saintași luminați — cartea dinții (iei, uriaș izvor de mindrie pa- că, de încredere în forțele crea- ale poporului, tezaur nesecat ivățăminte, pirghie fundamen- de întărire a conștiinței de sine țiunii, de înțelegere a marilor inderi pe care cel de azi le au de prezentul și viitorul patriei, strălucită ilustrare a acestei luxase concepții privitoare la ros- e istoriei in epoca pe care o latem o constituie EXPU- EA prezentată do tovarășul JLAE CEAUȘESCU Ia ședința mă a Plenarei Comitetului Cen- al Partidului ComuAist Român, ganismelor democratice și or- îațiilor de masă și obștești, merea întreprinde o riguroasă iză științifică a drumului stră- t de poporul român, a in- I evoluții a ' societății din noastră din cele mai vechi uri și plnă azi, fiind puse încă tă in lumină liniile fundamen- procesele majore și momentele sive care au marcat existența irului român și i-au conferit leia particularități distincte, nfundabile. Numai pe această , a cunoașterii temeinice a isto- poporului român, arată tova- 1 Nicolae Ceaușescu, „vom putea ege mai bine care era situația iniei in 1944 și ce a însemnat :rea României pe calea socialis- ii, pentru dezvoltarea economi- ocială, pentru bunăstarea și Ceea întregului nostru popor. Cu- ind care era situația țării noas- in trecut vom putea înțelege mai că numai socialismul a asigurat darea dominației străine impe- ste, a stării de înapoiere și a izat, intr-o perioadă istorică tă, o puternică dezvoltare a for- : de producție, a tuturor sectoa- r cconomico-sociale, ridicarea ;rală a nivelului de civilizație al 3gli națiuni, progresul științei, țâmintului, culturii, creșterea inuă a bunăstării materiale și ituale a întregului popor, trans- iiarea României — in patru de-i — intr-un puternic stat indus- l-agrar în plină dezvoltare, in- ea forței materiale și spirituale, independenței și suveranității îâniei".JRMAREA POPORULUI RO- U ȘI CONTINUITATEA EXIS- ȚEI SALE ÎN VATRA STRA- jEASCA ; LUPTA NECURMATA ,'TRU LIBERTATE SOCIALA ȘI [TONALA, UNITATE ȘI INDE- 1DENȚA. Expunerea secretarului »ral al partidului, tovarășul ilae Ceaușescu, relevă înainte de e adevărul că poporul român aici, in spațiul în care muncește răiește azi, adinei și trainice icini, că acesta a fost necontenit, adincuri de vreme, vatra sa moșească. Cu mare forță evoca- e este subliniat faptul că aici, .uprinsul românesc, s-a dezvoltat mii de ani o înaltă și originală lizație ; cu 2060 de ani in urmă constituit, sub conducerea lui ebistă, cel dinții stat centralizat dacilor, popor care a intrat în știința lumii antice ca un neam :tat de dreptate și libertate, ho- t să apere cu arma bunul cel de preț — independența țării După lupte îndelungate purtate otriva Imperiului roman și, cu sebire, după victoria obținută de sta in urma războaielor de la ;putul veacului al II-lea al erei stre, a început o îndelungată viețuire a dacilor și romanilor, astă simbioză aflîndu-se la teme- procesului de formare a po- ului român. Un popor puternic, 1 de vigoare, ce a păstrat și dez- tat, în împrejurări istorice grele, o mare complexitate, însușirile căpetenie ale strămoșilor săi, în- acestea la loc de seamă situin- se dragostea de muncă, de ade- . de dreptate șl independență, :ația păcii și colaborării cu alte imuri, voința de a fi singur stăpin soarta sa, hotărirea de a nu în- lui nimănui să se «mestece în burile sale. Un popor care, in pofi- unor grele împrejurări istorice, a grațiilor diferitelor triburi șl popu-ii străine, a numeroaselor năvăliri idalnice, n-a putut fi dislocat din tra în care i-au trăit strămoșii șicare s-a format el insuși și care rămas statornic pe pămintul stră- n, organizindu-și viața economică politică proprie, purtind aspre tălii pentru păstrarea și afirmarea nței sale etnice, a limbii, datinilor obiceiurilor ; cu alte cuvinte, în ida stihiilor și a vitregiilor cu -e l-au încercat vremurile, porul român a reprezentat pe aceste deaguri factorul determinant al ogresului, greutățile care au tre- it să fie învinse, departe de a-1 ;ovoia și îngenunchea, oțelindu-i ațul și cugetul, întărindu-i voința a trăi liber, de sine stătător, irta de creație a poporului român te ilustrată de faptul că, cu toate iversitățile vremurilor, încă la sfîr- ul mileniului trecut s-au organizat rmațiuni statale românești cu o ață de sine stătătoare, acestea for- înd apoi principatele Transilvania, 

Muntenia și Moldova. în acest context, in spiritul obiectivitătii științifice, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază că secolele âl XIII-lea și al XIV-lea — în care s-a derulat și desăvirșit procesul formării celor trei state medievale românești — constituie o perioadă hotăritoare in dezvoltarea pe o treaptă superioară a poporului român. în epoca care a urmat, caracterizată prin eroice bătălii purtate împotriva unor regate, crăii și imperii cotropitoare, românii au dovedit lumii cită putere sălășluiește intr-un popor hotărît să-și apere cu orice preț drepturile legitime, cită energie poate pune în mișcare dragostea de glie, voința de a trăi liber și demn, într-o țară liberă și demnă. în acest cadru, expunerea aduce înaltă cinstire maselor populare, poporului, care au avut rolul hotărîtor in făurirea bazei materiale proprii, a culturii, in apărarea și dezvoltarea limbii naționale, în asigurarea formării națiunii române și apoi a statului național unitar. Este omagiată, deopotrivă, activitatea și lupta forțelor înaintate din fiecare etapă, ale personalităților luminoase care, ințelegind comandamentele timpului lor, cu- noscind profund interesele și aspirațiile poporului, s-au identificat cu vrerile acestuia, i-au mobilizat și unit forțele, conducîndu-1 în Jupta pentru triumful idealurilor de dreptate socială, de libertate și unitate națională.APARIȚIA ȘI AFIRMAREA MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI — ETAPA SUPERIOARA IN LUPTA REVOLUȚIONARA A POPORULUI ROMAN PENTRU ELIBERARE SOCIALA ȘI NAȚIONALA. O etapă nouă în lupta pentru împlinirea acestor idealuri a început o dată cu apariția și dezvoltarea în veacul trecut a orînduirii capitaliste, o dată cu care s-au format și afirmat pe scena istoriei clasa ' muncitoare și burghezia. în condiții istorice complexe, dînd cu putere glas iro

TEMfi: „Istoria milenară a poporului român, lupta 
necurmată pentru afirmarea ființei proprii, pentru 
libertate socială și națională, pentru independență și 
unitate. Profundele transformări revoluționare din anii 
construcției socialiste, etapele procesului de edificare 
și dezvoltare a noii orînduiri în România".

perațfvelor fundamentale ale epocii, ffi., principatele române ă izbucnit și s-a desfășurat revoluția pașoptistă, evidențiind existenta unor noi șl puternice forțe sociale care vizau înlăturarea vechilor structuri și relații feudale, devenite anacronice, și făurirea unei orînduiri sociale superioare. în pofida unei eroice rezistențe a maselor populare din țara noastră, revoluția pașoptistă a fost înăbușită prin intervenția imperiilor străine autocrate, reacționare, ceea ce a împiedicat atunci realizarea obiectivelor inaintate. înscrise pe flamurile sale de luptă. Aceste obiective aveau să se împlinească treptat prin lupta eroică a poporului, condus de o remarcabilă pleiadă de oameni politici și cărturari patrioți. Astfel, în 1859, s-a înfăptuit Unirea Principatelor — act istoric de la care se vor implini în ianuarie 130 de ani — și s-au pus temeliile statului român modern, care a constituit nucleul statului național unitar. O mare însemnătate a avut apoi proclamarea independenței de stat în mai 1877, istorică înfăptuire care, așa cum arată secretarul general al partidului, a asigurat condiții mai bune pentru dezvoltarea forțelor de producție, a întregii activități economi- co-sociale.Unul dintre procesele Istorice de hotăritoare importanță pentru întreaga evoluție a societății românești în epoca modernă l-a constituit afirmarea pe plan social-politic a clasei muncitoare, care și-a făurit, practic o dată cu apariția sa, cele dinții organizații profesionale și politice, editînd ziare și reviste proprii sau lucrări cu caracter socialist. Evoluția continuu ascendentă în plan politico-organizatoric a mișcării noastre muncitorești a fost încununată de crearea primului partid al clasei munojtoare, în 1893 — Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România.îndelungata luptă a poporului român pentru unitate națională și-a aflat împlinirea in anul 1918. cînd, prin prăbușirea marilor imperii central și est-europene, opresoare a zeci de popoare și naționalități, s-au creat condiții pentru realizarea străvechiului vis românesc de unire, cum de altfel s-au creat condiții pentru apariția sau reîntregirea națională a altor state de pe bătrînul continent. în acest context, expunerea subliniază că constituirea statului național unitar român s-a realizat prin hotărîrile maselor populare, evidențiindu-se astfel că măreața biruință de la 1 Decembrie 1918 era opera proprie a poporului român, rezultatul opțiunii libere și deciziei unanime a națiunii, al consensului pop'ular. Marea Unire de acum șapte decenii, care a deschis o eră nouă în dezvoltarea României, a creat condiții mai bune pentru o largă dezvoltare a forțelor de producție, a industriei și a celorlalte sectoare de activitate, pentru realizarea unor reforme democratice, sociale. Intrarea luptei desfășurate de clasa muncitoare, de alte forțe sociale progresiste, democratice într-o fază superioară, după înfăptuirea statului național unitar român, este elocvent ilustrată de făurirea Partidului Comunist Român, care a condus ample și viguroase bătălii de clasă, împotriva fascismului și războiului. în acest context, mari lupte sociale și politice, precum cele ale minerilor din 1929 și ale petroliștilor și ceferiștilor din 1933, izbînzile obținute pe linia creării Frontului Popular, marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939 au afirmat hotărîrea de luptă revoluționară a clasei muncitoare, capacitatea Partidului Comu- 

nist Român și a celorlalte forțe democratice de a impune un curs nou în viața politică a României, corespunzător aspirațiilor maselor largi populare. Acest adevăr a fost ilustrat cu putere in cursul războiului hitlerist, cînd partidul a reprezentat forța națională cea mai activă în realizarea Frontului Unic Muncitoresc și unirea altor forțe democratice și patriotice pe o platformă comună de luptă, in sabotarea mașinii de război fasciste, in Înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antlimperialistă, declanșată la 23 August 1944.Analizînd cu rigoare științifică situația României în momentul istoricei cotituri din August 1944, secretarul general a! partidului subliniază că țara noastră era un stat slab dezvoltat din punct de vedere economic, că în viața socială se perpetuau încă puternice vestigii feudale. Această stare de lucruri a fost determinată de lungile veacuri de dominație străină. în decursul cărora poporul român a plătit rapa- celor imperii asupritoare un greu tribut, de practicile spoliatoare ale monopolurilor imperialiste. Se subliniază astfel concluzia, cu largă valoare principială, potrivit căreia societățile și monopolurile imperialiste străine nu numai că nu au contribuit la dezvoltarea economico- socială generală a țării, ci au spoliat-o din punct de vedere economic, sărăcind poporul. Istoria românească relevă sub acest aspect adevărul că numai prin forțele proprii și în deplină libertate și independență se poate asigura dezvoltarea economico-socială și. prin aceasta, bunăstarea și fericirea unui popor.ANGAJAREA ROMÂNIEI PE CALEA DEZVOLTĂRII DEMOCRATICE, A LICHIDĂRII DEPLINE A DOMINAȚIEI IMPERIALISTE. Demersul științific Întreprins de secretarul general al partidului pune în lumină amplitudinea și profunzi

mea procesului revoluționar declanșat la 23 August 1944, vastitatea sarcinilor pe care le-a soluționat în perioada următoare poporul român sub conducerea partidului său comunist. Astfel, țara noastră a luat parte, cu întreg potențialul său militar, economic și uman, la lupța Împotriva Reichulul nazist ; s-a desfășurat In același timp o susținută activitate pentru refacerea economiei naționale distruse de războiul și jaful hitlerist ; au fost purtate ample și susținute bătălii revoluționare, menite sâ asigure înaintarea țării pe calea dezvoltării democratice și lichidării depline a dominației imperialiste, asigurîn- du-se instaurarea guvernului democratic muncitoresc-țărănesc la 6 Martie 1945, realizarea unor importante reforme eeonomico-sociale. Ca momente fundamentale ale a- cestui răstimp istoric de puternică efervescență revoluționară, de profundă activizare politică a maselor populare se înscriu proclamarea Republicii, la 30 Decembrie 1947, și făurirea partidului unic al clasei muncitoare la istoricul congres din februarie 1948. O dată cu acestea se încheia o primă etapă a procesului revoluționar inaugurat la 23 August 1944, creîndu-se condiții pentru trecerea la înfăptuirea revoluției șl construcției socialiste. Evocind starea țării noastre în acel moment istoric, secretarul general al partidului relevă că România continua să fie o țară slab dezvoltată, iar nivelul de trai al poporului era foarte scăzut, în Țața partidului, a aliaților săi stătea sarcina de însemnătate crucială de a asigura înaintarea țării pe un nou făgaș istoric, pe o nouă cale de dezvoltare, care să determine într-un răstimp istoricește scurt progresul accelerat al economiei, al întregii societăți românești.TRECEREA LA ORGANIZAREA PE BAZE SOCIALISTE A ÎNTREGII VIEȚI ECONOMICO-SOCIALE, LA CONSTRUIREA SOCIALISMULUI. Asumindu-și această înaltă misiune Istorică, Partidul Comunist Român a mobilizat și unit toate e- nergiile sănătoase ale poporului, a- sigurind continuitatea și ascendența procesului revoluționar de edificare a noii orînduiri. Intr-o perioadă de circa 18 ani (1948—1965) s-a realizat organizarea pe baze socialiste a economiei românești, ca procese semnificative ale acestui nou curs al vieții economico-sociale reliefîn- du-se naționalizarea industriei, cooperativizarea agriculturii, crearea și dezvoltarea unui larg sistem de cooperative meșteșugărești. Prin toate acestea au fost lichidate cu de- săvîrșire orînduirea burghezo-moșie- rească, exploatarea omului de către om și s-au creat condițiile dezvoltării unitare, pe baze socialiste, a tuturor sectoarelor de activitate ; In același timp, s-a asigurat dezvoltarea pe baze noi a invățămintului, a activității științifice și culturale. Toate aceste înfăptuiri au fost obținute in condiții de o mare complexitate, trebuind să fie biruite mari greutăți, să fie înlăturate grele obstacole ; în acea perioadă s-au comis, de asemenea, unele greșeli și abuzuri, încălcîndu-se legalitaea socialistă ; s-au vehiculat teorii și concepții de neîncredere în forța creatoare a clasei noastre muncitoare, a poporului român, de negare a istoriei și valorilor culturii sale ; a a- părut concepția potrivit căreia nu erau necesare dezvoltarea și afirmarea științei și tehnologiei proprii. Toate acestea au influențat negativ construcția socialistă în această primă etapă, astfel Incit în 1965, cînd s-a încheiat, în linii generale, or

ganizarea pe baze socialiste a societății românești, țara noastră continua să fie o țară in curs de dezvoltare.CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI — MOMENT CRUCIAL CARE A INAUGURAT O NOUA EPOCA ÎN ACTIVITATEA PARTIDULUI, ÎN CONSTRUCȚIA SOCIALISTA DIN ROMANIA. în opera de construcție socialistă a țării, un moment crucial l-au reprezentat lucrările Congresului al IX-lea al partidului, cind, prin votul unanim al marelui forum comunist, în consens cu voința întregului partid și a înțregului popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost învestit în suprema funcție de conducere în partid. însemnătatea istorică a Congresului al IX-lea rezidă, Înainte de toate, în ampla șl profunda analiză, efectuată in spirit critic și autocritic, a activității desfășurate in prima etapă a făuririi noii orînduiri, In faptul că documentele sale au trasat cu clarviziune și rigoare științifică obiectivele dezvoltării economico-sociale a patriei noastre in noua etapă a construcției socialiste, ce a Început din 1965. Cu cutezanță revoluționară, cu exemplară consecvență, in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea au fost înlăturate concepțiile care loveau in demnitatea poporului nostru, care eclipsau puterea sa de creație istorică, care micșorau ori denigrau înfăptuirile sale; au fost lichidate cu desă- virșire mentalitățile și atitudinile cosmopolite, de ploconire in fața străinătății, redindu-se partidului și poporului încrederea în forțele lor, în capacitatea lor de gindire și acțiune revoluționară. în același timp, in spiritul hotăririlor Congresului al IX-lea, s-a pus capăt conservatorismului în gindire, șablonismului, concepției „modelului unic“'în construcția socialistă, deschizindu-se largi porți spiritului creator, cutezanței in gindire, noului și înnoirii. S-a pornit in întreaga activitate desfășurată în această perioadă de la faptul că socialismul științific este o călăuză In acțiune, o știință vie. ce se îmbogățește permanent, pe temelia prefacerilor pe care le înfăptuiește necontenit viața, că este o îndatorire esențială a fiecărui partid comunist 6ă studieze necontenit realitatea, să găsească soluții corespunzătoare situațiilor și cerințelor fiecărei etape istorice și fiecărei țări in parte.In acest spirit, in toată această perioadă au fost gindite și elaborate, cu aportul hotâritor al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cele mai cutezătoare programe de dezvoltare eco- nomico-sociala a țârii, prin înfăptuirea cărora România a parcurs un lung și glorios drum pe calea progresului și civilizației. Sub semnul orientărilor teoretice și practice ale Congresului al IX-lea, au fost adoptate măsuri de perfecționare continuă a mecanismului economic, a organizării și conducerii tuturor sectoarelor de activitate, faurindu-se un sistem larg democratic, unic in felul său, de conducere a societății. Pe temelia realizărilor obținute in cea de-a doua etapa a construcției socialiste, care a însumat cele trei cincinale din anii 1966— 1980, societatea românească a intrat o dată cu începutul celui de-al VII-lea plan cincinal lntr-o nouă etapă istorică — etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și creării condițiilor trecerii treptate spre comunism. Privind cu îndreptățită mindrie înfăptuirile din cei 23 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea, poporul român poate afirma că aceasta a fost o epocă de mari transformări și remarcabile realizări în toate sectoarele de activitate, care au confirmat întru totul justețea politicii partidului, a concepției sale privind aplicarea legităților generale la condițiile concret-istorice ale țării noastre.SARCINILE ORGANELOR ȘI ORGANIZAȚIILOR DE PARTID PRIVIND EDUCAREA COMUNIȘTILOR, A TUTUROR OAMENILOR MUNCII ÎN SPIRITUL MÎNDRIEI PATRIOTICE, AL RESPECTULUI PENTRU TRECUTUL MULTIMILENAR AL POPORULUI NOSTRU, AL ÎNCREDERII ÎN VIITORUL SOCIALIST ȘI COMUNIST AL ROMÂNIEI. Așa cum se subliniază în Programul ideologic al partidului, cunoașterea istoriei milenare a poporului român, a luptei sale pentru afirmarea ființei proprii, pentru libertate socială și națională, pentru independență și unitate constituie fundamentul activității Ideologice, al educației patriotice, socialiste a maselor. In această lumină, organele șl organizațiile de partid, toți factorii educaționali au datoria să contribuie la cunoașterea aprofundată a trecutului național, a muncii, vieții și luptei înaintașilor, la înțelegerea obiectivă a desfășurării proceselor istorice, a rolului maselor populare și personalităților Înaintate. Prin acțiuni și manifestări cu bogat mesaj educativ, cu putere de inriurire a conștiințelor, trebuie să se cultive sistematic respectul față de trecutul național, mindria pentru apartenența la un popor cu o remarcabilă forță de creație istorică, la un popor care, deși greu încercat de vicisitudinile vremurilor, n-a fost nicicînd îngenuncheat de acestea. Activitățile desfășurate in acest sens trebuie să înfățișeze istoria unică și unitară a poporului, sâ dea relief pregnant permanențelor acesteia, marilor momente care au jalonat existența poporului român, înrîurindu-i decisiv cursul devenirii sale prin vremuri. Trebuie să se asigure, deopotrivă, cunoașterea mărețelor realizări din anii socialismului. cu deosebire a celor din anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", a prezentului de efervescent efort creator, de apțiune neabătută pentru accelerarea mersului tnainte al țării pe căile civilizației socialiste și comuniste. Sensul înalt al tuturor acestor demersuri educaționale este Înțelegerea deplină a îndatoririi ce revine fiecăruia dintre fiii țării de a se angaja șl • Implica cu toate energiile și puterile creatoare in opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de a-și asuma înalte răspunderi față de prezentul și viitorul patriei, pe temelia convingerii că de munca noastră, a tuturor și a fiecăruia în parte, depinde ca mărețele obiective pe care țara și le propune în acest răstimp hotărîtor al istoriei sale să devină realitate, spre binele, gloria și demnitatea României socialiste.
Silviu ACHIM

SInt In viața unul popor momente de referință cu profunde rezonanțe in conștiința maselor. Un asemenea moment 11 constituie ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, atit prin modul original și de autentic climat democratic de organizare și desfășurare, cit și prin magistrala Expunere prezentată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.. Document programatic, Expunerea secretarului general al partidului se înscrie, prin profunzimea și caracterul dialectic • ai analizei, prin bogăția tezelor, ideilor și aprecierilor, drept o nouă și inestimabilă contribuție la îmbogățirea teoriei și practicii generale a revoluției și construcției socialiste.Ultimele 7 luni premergătoare recentei plenare au constituit pentru toate domeniile de activitate, pentru organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, pentru întregul partid și popor un prilej de temeinică analiză in spiritul Tezelor din aprilie, de angajare și acțiune pentru îmbunătățirea muncii și îndeplinirea sarcinilor încredințate.In acest climat nou de muncă intensă, Comitetul județean de partid Arad a determinat in întreaga activitate politico-ideologică și cultural- educativă un proces de revoluționare și de perfecționare, militînd pentru sporirea contribuției acesteia la mobilizarea colectivelor da oameni al muncii la îndeplinirea planului de dezvoltare economico-socială in profil teritorial, la formarea și dezvoltarea conștiinței noi, socialiste, la forjarea caracterelor noi, la afirmarea omului nou.In ansamblul preocupărilor, în perioada care a trecut de la adoptarea Tezelor din aprilie am avut în vedere : creșterea viabilității structurilor organizatorice și perfecționarea stilului și metodelor de muncă în vederea sporirii autorității și capacității de acțiune a acestora ; intensificarea activității metodice, a muncii consacrate cunoașterii și generalizării experienței înaintate, capabile să determine obținerea unor performanțe de vîrf și în acest domeniu ; diversificarea activității potrivit potențialului de care dispunem, cerințelor actuale ale muncii educative, ale structurilor socioculturale și de virstâ ; ridicarea conținutului, a fundamentării teoretice și legării de cerințele concrete ale vieții a tuturor acțiunilor întreprinse.în acest sens, au fost revăzute organizarea consiliilor de educație politică și cultură socialistă județean, municipal, orășenești, comunale, din Întreprinderi și instituții, a consiliilor de conducere de la nivelul tuturor așezămintelor de cultură, redlmen- sionînd atribuțiile și sarcinile concrete ale fiecărui cadru, astfel Incit să crească capacitatea de coordonare unitară a întregii activități politico- educative și să se realizeze manifestări culturale de ridicată forță de influențare. Pe aceste temeiuri a fost programată, tn lunile august șl septembrie, analiza activității tuturor consiliilor de educație, a Instituțiilor din domeniu! ideologic, muzeu, teatru, filarmonică, centrul de librării, întreprinderea județeană cinematografică, iar In prima jumătate a lunii noiembrie — a realizărilor așezămin
Cartea în sprijinul lărgirii orizontului 

de cunoaștere al oamenilor
Instituție publică cu activitate cotidiană, Biblioteca județeană din Craiova, cea mai mare bibliotecă enciclopedică din zonă, se află de multe decenii cu mare folos la dispoziția cititorilor. Dacă serviciile oferite au devenit ceva obișnuit, cu puțin timp în urmă locuitorii reședinței Băniei au avut prilejul să participe la un moment aniversar semnificativ pentru evoluția lecturii publice in municipiu și județ : sărbătorirea a optzeci de ani de Ia punerea pietrei de temelie a așeză- mîntului cultural. Evenimentul s-a constituit ca un meritat elogiu adus muncii înaintașilor, mal ales lui Alexandru Aman, fondatorul care,, prin donația sa, a oferit, împreună cu edificiul reprezentativ, bogata colecție personală de carte șl exemplul — urmat de cărturarii timpului — de încurajare și susținere a lecturii publice. în același timp, sărbătoarea a prilejuit o analiză riguroasă a menirii bibliotecii in sprijinirea procesului educațional, de îmbogățire a cunoștințelor și implicare activă in viața socială a zonei. Șirul de acțiuni și manifestări desfășurate cu acest prilej de bibliotecari, oameni de cultură din județ sau din alte locuri ale țării au reliefat creșterea interesului pentru lectură și, ca o consecință, Îmbunătățirea continuă a muncii cu cartea printre beneficiarii ei de drept, cititorii. Sesiunea de comunicări și referate reunită sub genericul „Bibliotecă- Educație-Cultură" a încercat să desprindă, pornind de Ia bogata experiență acumulată, căile, mijloacele și metodele de sporire a influenței cărții asupra omului zilelor noastre.Evenimentul aniversar a evidențiat cu intensitate sporită rodnicia unei munci cu implicații în devenirea municipiului. în stabilirea și consolidarea unor funcții, a unui prestigiu meritat au acționat de-a lungul timpului deopotrivă acumulările cantitative necesare, semnificative, și sporurile calitative dobîndite prin organizare superioară și sporirea efectului lecturii. Pentru că biblioteca a făcut un «alt uriaș în toate domeniile. De la numai 2 523 volume aflate in inventar la inaugurare s-a ajuns la peste 400 mii cărți, periodice, discuri, benzi magnetice, dia- filme, diapozitive etc., consultate anual de aproape 30 mii de cititori care numai anul trecut au împrumutat peste 870 mit volume. A crescut nu numai fondul de carte — zestrea sa esențială — ci s-a mărtt și spațiul de expunere și depozitare prin construirea unul local nou, s-au multiplicat serviciile prin dotări și aparatură de practică culturală și mai ales prin constituirea unei rețele de zece filiale in principalele platforme industriale și cartiere ale municipiului. aducind mai aproape de cititori cartea necesară, cartea dorită-Este evident că instituția de acum, cum observa în referatul prezentat In sesiunea de comunicări tovarășa Aurora Zglimbea, directorul bibliotecii, s-a transformat profund, cu- noscind o trecere de la acumulări materiale la superioara concepție de lucru cu cartea. Să ne gindim nu

telor de cultură, urmărind adoptarea unor programe concrete și eficiente de manifestări, atit pentru ultima perioadă a acestui an, cit și pe primul trimestru din anu] 1989. In vederea lărgirii activului obștesc au fost constituite și instruite comisiile pe domenii : educație politică, ideologică, patriotică, etică, juridică, estetică ele. Potrivit cerințelor muncii educative au fost adoptate norme minime de formații, spectacole, alte acțiuni, intre care necesitatea ca fn cadrul fiecărei mari întreprinderi și comune să funcționeze și să îndeplinească condițiile finalizării în faza județeană cel puțin cinci formații artistice, intre care: cor, brigadă artistică de agitație, dans tematic, teatru scurt, grup vocal, ca și obligația fiecărei formații de a susține cel puțin o activitate cu public pe lună. Au fost adoptate, totodată, norme precise privind creativitatea tehnică și artistică, stabilind ca in acest an să se realizeze de trei ori mai multe
Preocupări și acțiuni 

în județul Arad
Invenții înregistrate Ia OSIM și tot de atîtea ori cele asimilate în producție, vizînd, pentru anul 1989, dublarea realizărilor din acest an.In ce privește intensificarea activității metodice, s-a statornicit practică potrivit căreia, la fiecare instruire, se prezintă activități-model, pe genuri artistice, în fața activului de bază, activizarea centrelor metodice pe CUASC-uri și grupe de întreprinderi, organizarea lunară a cel puțin un schimb de experiență. De un real folos ne sint, in această direcție, organizarea și Intrarea In funcțiune a unui laborator al muncii politice și cultural-educative, ca și actualizarea și activizarea puncte- ior de documentare. în același timp, a fost intensificată activitatea centrului de îndrumare a creației de masă, in sensul asigurării asistenței de specialitate, elaborării și trimiterii in localități și întreprinderi a unor repertorii adecvate pe genuri de formații artistice. O atenție deosebită s-a acordat statornicirii unui sistem unitar și clar, de analiză a realităților, militînd cu consecvență pentru promovarea democratizării actului de metodă în sensul consultării beneficiarilor asupra repertorii- lor instituțiilor profesioniste de spectacole și așezămintelor, a tematicii și modalității acțiunilor educative, realizarea unor dezbateri de caz, a unor procese publice. Proccdlnd astfel, așezăm omul în centrul tuturor preocupărilor, Inălțindu-1 și aici, în sfera vieții spirituale, la rangul da proprietar, producător șt beneficiar. Susține o asemenea apreciere faptul că in județul Arad iși desfășoară activitatea peste 3 000 de formații artistice in care interpretează 29 000 de artiști care au susținut, numai tn acest an, 25 000 de manifestări cultural-educative la care au participat peste 4 milioane de spectatori. De o puternică forță educativă s-au constituit, In ultima perioadă, acțiunile cpnsa.cra.te,. evocării eroismului maselor populare în înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

mai la organizarea internă, unde accesul direct la raft ușurează alegerea, iar posibilitatea de împrumut acasă sporește timpul de utilizare a cărții. O atenție deosebită s-a acordat înzestrării cu materiale audiovizuale, sublinia bibliotecara principală Rodica Boroghină, cele șase mii discuri cu muzică, lecturi dramatizate, fonoteca de aur indică orientarea spre ■ modernizare și transpunere a lecturii in alte registre de percepție și asimilare. Procesul de perfecționare a muncii se desprinde la fe! de bine din preocuparea de a facilita consultarea șl cunoașterea colecțiilor prin întocmirea unul sistem complex de instrumente de informare, cum sint catalogul alfabetic general, catalogul sistematic general, catalogul alfabe-
Din activitatea Bibliotecii 

județene din Craiova

tic general al publicațiilor periodice sau cataloagele tematice, cum ar fi cel al colecției de discuri, catalogul pe localitățile județului, cel cu cărți apărute la Editura „Scrisul Românesc" sau fișierul „Noul mecanism economico-financiar", ca și un fișier sistematic „Noutăți editoriale". Acestora li se alătură compartimentul de Informare bibliografică și documentare, care asigură informarea bibliografică curentă a unităților socialiste și cititorilor, elaborarea de bibliografii in cadrul seriilor : „Personalități ale științei, culturii și artei din Oltenia", a „Mențiunilor bibliografice", bibliografii tematice pentru cursurile de perfecționare și policalificare, un „Caiet bibliografic trimestrial" «au constituirea și ținerea1 la zi a bibliografiei locale județene pe localități. Să adăugăm preocuparea pentru creșterea colecțiilor și, In cadrul acestora, cum arată bibliotecara principală Gabriela Braun, a cărții de patrimoniu, carte veche românească sau străină, manuscrise, exlibrisuri, cu lucrări cu grafică sau legătură de artă, ceea ce indică aspirația spre o cuprindere cit mal largă a întregului arc temporal de sbriere și tipărire a cărții, cu deosebire in spațiul oltean. Tot aici se înscrie și realizarea unor colecții de periodice complete din Oltenia, conservarea prin microfilmarea publicațiilor mai solicitate sau trecerea pe calculator a cărții de patrimoniu. In sfirșit, e de semnalat, alături de această importantă muncă de sistematizare, cercetarea efectuată de colectivul bibliotecii și activitatea de îndrumare metodică a tuturor bibliotecilor din județ.Ipostazele muncii cu cartea sint insă multiple și se relevă în deschiderea spre colaborarea largă cu celelalte foruri, cu personalități culturale șl științifice, cu unități economice și instituții. Ceea ce îndeobște se numește propagarea cărții ocupă un loc de seamă și impune biblioteca drept important factor cul

în ceea ce privește diversificarea activității, s-a urmărit, o dată cu intensificarea muncii educative din întreprinderi urbane și localități rurale. o activitate diferențiată cu diferitele grupe de intelectuali. înscriem în acest cadru dezbaterile organizate, in spiritul Tezelor din aprilie, cu scriitorii, artiștii plastici și compozitorii din județul Arad, lucrătorii din presă, cu activul de bază din domeniul muncii culturale. Na preocupă formarea unei culturi estetice, organizînd in acest scop dezbateri legate de formarea publicului pentru concertele de muzică simfonică șî~ expozițiile de artă plastică, ca și pentru teatru, organizăm con- certe-lecții, dezbateri cu diferite categorii de cadre, cu profesorii de muzică, cu artiștii plastici și mobilizarea acestora in activitatea educativă. în acest cadru, se i^cordă o atenție deosebită educației patriotice, juridice, etice și estetice.Referitor la îmbogățirea conținutului activităților politico-ideologice și culturale, o dată cu sporirea numărului de manifestări, a gradului de .cuprindere a maselor, cu diferențierea acțiunilor in funcție de cerințele muncii și dorințele beneficiarilor, acordăm o maximă atenție asigurării unei calități sporite, unei forțe de influențare tot mai ridicate acestora, organizîndu-le și desfășurindu-le într-un amplu și profund spirit revoluționar. Acționăm pentru ridicarea pregătirii politieo-ideologice și profesionale a activului din domeniul culturii, repartizarea acestuia pe localități și întreprinderi in vederea sprijinirii concrete- a acestora, cunoașterea și aplicarea cerințelor reieșite din documentele de partid, din programul ideologic și Tezele din aprilie. Procedind astfel s-a înregistrat o activizare a muncii ideologice și educative la toate nivelurile, o mai bună participare și implicare, o mal mare forță de influențare. Reanali- zind însă activitatea desfășurată prin prisma sarcinilor de mare răspundere reieșite din Expunerea prezentată de secretarul general al partidului la recenta plenară, pornind de la realitățile concrete care arată că unele unități nu realizează integral sarcinile de plan, că unele lucrări din agricultură se desfășoară cu întirziere, că mai avem manifestări în contradicție cu. normele eticii și echității socialiste, sîntem conști- enți de necesitatea valorificării experienței acumulate și perfecționării în continuare, cu tot mai multă hotărire, a activității ideologice și politico-educative. Ne obligă spre aceste cote ascendente sarcinile mari din acest an, dar și indicatorii de plan pe 1989, care asigură o puternică creștera economică, punînd în valoare realismul politicii partidului nostru, hărnicia și capacitatea de acțiune ale oamenilor muncii. De pe a- «emenea poziții și Intr-un asemenea climat, organizația județeană de partid, oamenii muncii 'din județul Arad sint hotărîti să fntîmpine marile evenimente ale anului 1989 — a 45-a aniversare a sărbătorii noastre naționale și cel de-al XIV-lea Congres al partidului.
Alecu AI. FLOAREȘsecretar al Comitetului județean de partid Arad

tural. O serie de manifestări culturale și educative au devenit tradiționale ; fie că se organizează la sediu, in instituțiile și întreprinderile din municipiu, in bibliotecile sau unitățile școlare din județ, ele alcătuiesc un program concret, unitar, structurat pe cicluri tematice. „Din gîndirea social-politică, filozofică și economică a președintelui României, Nicolae Ceaușescu", „Partidul, Ceaușescu, România" sint cicluri consacrate popularizării și difuzării lucrărilor președintelui țării, a cărții social-politice și documentelor de partid pentru educarea oamenilor in spiritul Ideologiei noastre socialiste, al exigențelor politice, etice promovate de partidul și statul nostru. Ciclul „Cartea in sprijinul producției" contribuie la o mai bună pregătire profesională prin recomandarea unor bibliografii selective și intensificarea colaborării cu comisiile inginerilor și tehnicienilor cu sprijinul cărora s-a organizat masa rotundă „Informarea șl documentarea în sprijinul pregătirii și policalificării profesionale a oamenilor muncii". Legate de aceasta sint și manifestările sub genericul „Cutezători la școala muncii". O nuanță specifică au „Zilele bibliotecii județene Dolj", manifestare a- nuală cu largă deschidere spre viața cărții, a culturii și științei în ansamblu.Expozițiile de carte de la sediu și din întreprinderi fac o necesară popularizare acelor lucrări de real interes «au legate de o anumită tematică. Recent au fost vernisate în sediu expozițiile : „Cartea in slujba culturii socialiste", „Idei și teze cuprinse in Expunerea din aprilie a tovarășului Nicolae Ceaușescu", „Cartea de istorie, factor important de educație patriotică", „Cărți și personaje îndrăgite de copii", „Epoca Nicolae Ceaușescu. perioadă de Înflorire deplină a culturii românești" etc., expoziții însoțite frecvent da fntîlnirl cu autori, lansări de volume noi, dezbateri, seri literar-artis- tica cu colaborarea creatorilor șl actorilor de la Teatrul Național cra- iovean. în această susținută acțiune publică, un rol de seamă revine membrilor cenaclului literar „Elena Farago", prezenți la sediu sau pa marile platforme industriale. Asemenea acțiuni, ca și cele realizate in colaborare cu școlile, cum sint lecțiile deschise, șezători literare, audiții in grup etc., indică o temeinică ancorare a colectivului da aici fn problematica actuală, în vederea unei mal puternice participări la educarea și sporirea nivelului de cunoștințe prin mijlocirea cuvintului tipărit. Orientarea spre o nouă calitate în răspin- direa valorilor cărții călăuzeșta principalele acțiuni ale bibliotecii, care iși propune sâ se implice mai puternic în munca de cercetare științifică a specialiștilor din județ, pe măsura cerințelor economiei, vieții sociale șl a oamenilor de aicL
Emil VASI1ESCU 

Nicolae BABALAU

*
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Domnului WILLY BRANDT
Președinte de onoare al Partidului Social-Democrat 

din Republica Federală Germania, 
Președinte al Internaționalei Socialiste

Puternică angajare a întregii țărănimi pentru realizarea
ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII NIGER

/ • BONNCu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de succes în activitatea de înaltă răspundere pe care o desfășurați.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

programelor
(Urmare din pag. I)

de dezvoltare a • • Domnului colonel ALI SEIBOU
Președintele Consiliului Militar Suprem al Republicii Niger, 

Șef al statului

Industria județului Giurgiu a îndeplinit planul
la producția-marfă peîntr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de către Comitetul județean Giurgiu al P.C.R., se raportează că oamenii muncii din unitățile industriale au îndeplinit, la 16 decembrie, planul la producția-mar- fă pe trei ani ai actualului cincinal, înregistrînd un ritm mediu anual de creștere a producției industriale, în această perioadă, de 15 la sută.Pînă la sfîrșitul anului, se arată In telegramă, se va realiza, peste prevederile planului, o producție în valoare de 420 milioane lei și se vor livra suplimentar importante cantități de gaze asociate utilizabile, utilaje tehnologice pentru metalurgie șl pentru lucrări miniere, produse ale industriei alimentare.

trei ani ai cincinaluluiOamenii mtlncii din județul Giurgiu, se subliniază în încheierea telegramei, puternic mobilizați de tezele, orientările și sarcinile cuprinse în magistrala Expunere a secretarului general al partidului la recenta ședință comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, sînt ferm hotărîți să acționeze cu răspundere și exigență revoluționară pentru realizarea planului pe anul 1989 și pe întregul cincinal, In condiții superioare de calitate și eficiență, cinstind astfel cu rezultate cît mai bune cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă și Congresul al XIV-lea al partidului.
Cronica zileiîn zilele de 12—17 decembrie a.c., o delegație de activiști ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, condusă de tovarășul Durdiev H. D„ secretar al C.C. al P.C. din Turkmenia, a efectuat, la invitația C.C. al P.C.R., o vizită pentru schimb de experiență in țara noastră.Delegația a avut convorbiri la C.C. al P.C.R., comitetele municipal București și județean Galați ale P.C.R., Academia de studii social- politice de pe lingă C.C. al P.C.R., redacția ziarului „Scînteia", a vizitat unități industriale și agricole, obiective social-culturale din Capitală și municipiul Galați.La încheierea vizitei, oaspeții sovietici au fost primiți de către tovarășul Constantin Olteanu, membru al

Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
★La 16 decembrie a.c. a avut loc la București o întilnire de lucru a adjuncților de miniștri ai afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia. într-o atmosferă prietenească de lucru a fost examinat stadiul actual al reuniunii general-europene de la Viena și s-a reafirmat disponibilitatea țărilor socialiste pentru încheierea acestei reuniuni cu rezultate substanțiale și echilibrate.Din partea română a participat Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe.(Agerpres)

DE „ZIUA TIPOGRAFILOR

col anul cu cele mai rodnice recolte. Este un angajament care exprimă, în fapt, posibilitățile reale ale agriculturii noastre de a produce mult mai mult decît pînă acum, posibilități probate în mod strălucit de numeroase ' unități agricole din toate județele țării și, în mod deosebit, de acele unități care realizează ducții la nivelul voluții agrare.Să reflectăm uneia din sarcinile, privind dezvoltarea agriculturii în anul 1989 și în cincinalul viitor desprinse din cuvîntarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii : „în anul viitor trebuie să obținem minimum 35 milioane tone de cereale, iar în cincinalul 1991—1995 să ajungem Ia 45 milioane tone". Incercînd o analiză a factorilor care au determinat opțiunea, spre asemenea niveluri ridicate- de producție, este locul să arătăm că nu este vorba doar de niște proiecte entuziaste, ci de cerințe decurgînd din necesitatea o- biectivâ de a înfăptui progresul acestei ramuri în pas cu dezvoltarea ascendentă a industriei, a celorlalte ramuri ale economiei naționale, de cerințe decurgind din obligația . de a asigura satisfacerea în bune condiții a tuturor necesităților societății noastre, de a crea, pe a- ceastă cale, baza pentru dezvoltarea puternică a zootehniei și de a asigura rezervele necesare de cereale pentru alte necesități ale tării. Mai presus de aceste cerințe obiective sint însă posibilitățile reale ale agriculturii noastre de a obține producții mult mai mari decît cele înregistrate pînă acum la toate culturile și în rele.Pentru a realiza producții mari este înțeleagă cu toată momentul în care ne aflăm impune o schimbare esențială in modul de a gindi și a acționa al unor cadre de conducere și specialiști din unități agricole, al unor lucrători din agricultură. Pentru că, așa cum a- răta secretarul general al partidului, recoltele slabe obținute de multe unități agricole nu pot fi puse numai pe seama condițiilor climatice. în cauză se află spiritul gospodăresc și profesionalitatea unor specialiști și cadre de conducere, neputința lor de a elabora asemenea tehnologii și de a lucra în așa fel încît să depășească condițiile nefavorabile de climă. Acest lucru a fost demonstrat cu deosebită forță de convingere de unitățile cu rezultate bune, care în condiții pedoclimatice identice au obținut producții duble și chiar triple la hectar în comparație cu vefinii lor, care, în loc să acționeze pentru efectuarea în bune condiții a lucrărilor menite să asigure producții mari, să muncească cu pasiune și răspundere pentru a asigura sporirea rodniciei pămîntului, găsesc de cuviință să justifice ceea ce nu poate șl nu trebuie să se justifice :

de pe acum pro- cerințelor noii remai întii asupra fundamentale

toate sectoa-insă asemenea necesar să se claritatea că

nerealizarea producțiilor planificate. Nu prin justificarea unor neajunsuri, nu incercînd să se găsească motivații așa-zis obiective unor stări de lucruri ce vizează de fapt o suficiență a spiritului gospodăresc, un grad scăzut de pregătire politică și profesională se pot rezolva problemele ce țin de sporirea producției agricole, de creșterea a- vuțiel fiecărei unități. Pentru a- ceasta este nevoie, în primul rînd, de muncă bine gîndită, făcută cu pasiune și răspundere.Asupra acestei cerințe insista cu deosebire secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cind se referea la măsurile ce trebuie întreprinse acum pentru pregătirea viitoarei producții agricole, subliniind necesitatea de a se înlătura cu desăvirșire stările de lucruri negative din unele unități și de a se asigura perfecționarea organizării muncii, respectarea și aplicarea cuceririlor științei agricole, a tehnologiilor înaintate. Aceasta presupune, înainte de Toate, o schimbare a concepției cu privire la modul de folosire a pămîntului, pornindu-se de la înțelegerea clară a faptului că utilizarea integrală și rațională a fondului funciar constituie baza pentru înfăptuirea tuturor obiectivelor din agricultură.Desigur, în prim-planul priorităților rămîne și în continuare exploatarea intensivă și eficientă a celor peste 10 milioane hectare teren arabil, și cu deosebire a celor circa 4 milioane de hectare amenajate pentru irigații. De ce insistă cu atîta tărie secretarul general al partidului asupra necesității de a se asigura pretutindeni o folosire intensivă și eficientă a pămîntului? în primul rînd, pentru că, in condițiile în care țara noastră este o țară cu o încurcătură mică de teren arabil pe locuitor, singura cale de a obține producțiile mari pe care ni Ie propunem și care sint absolut necesare pentru dezvoltarea normală a economiei naționale este aceea de a folosi cu cea mai mare răspundere fiecare palmă din pămîntul roditor al patriei. în al doilea rînd, pentru că, în condițiile in care țara noastră a investit de-a lungul anilor fonduri Uriașe pentru sporirea fertilității pămîntului, tocmai cu scopul de a' asigura baza materială necesară practicării unei agriculturi intensive, este absolut necesar să se dea pămîntului o folosință pe măsura potențialului productiv ridicat la care a ajuns acesta,în această ordine de idei, se cer combătute cu tărie atitudinile acelora care, în perioadele diferitelor campanii agricole, în loc să se preocupe de toate problemele care privesc valorificarea pămîntului, își consacră timpul unor treburi ce nu au nimic comun cu profesia de agronom. Nu există zonă agricolă în țară în care să nu se poată ob- ține recolte mari dacă 1 se dă pămîntului folosința necesară, dacă este lucrat cum trebuie. Iar această lucrare cu gindire și pricepere de agronom se Impune să fie asigurată atît în cazul producției de cereale, Care trebuie sa constituie, în continuare, preocuparea principală

a cadrelor de conducere din unitățile agricole, cit și în cazul producției de plante tehnice, de furaje șl de legume, unde se cere o schimbare radicală a mentalității unor specialiști cu privire la rolul șl importanța acestor produse pentru economia națională.Ca o idee călăuzitoare din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara lărgită se desprinde cerința de a crește răspunderea tuturor lucrătorilor din agricultură pentru zootehnie. Dincolo de îmbunătățirile ce trebuie aduse pe planul cercetării zootehnice, al ameliorării și selecției, al asistenței zooveteri- nare, al organizării procesului de reproducție, este cît se poate de limpede că o bună dezvoltare a zootehniei depinde, în primul rînd, de modul in care se asigură o bună desfășurare a activității in domeniul producției de furaje. Oricît de mari ar fi celelalte preocupări ce țin de îngrijirea și sănătatea animalelor, nu se vor putea realiza nici efectivele și nici producțiile prevăzute dacă în sectorul producerii furajelor nu se acționează cu răspundere pentru asigurarea nutrețurilor necesare, dacă pe pășuni și finețe nu se fac de pe acum lucrările care să ducă la creșterea potențialului productiv al acestora. Or, trebuie spus cu toată claritatea că, așa cum rezultă din practica de pînă acum, dar mai ales din realizările nesatisfăcătoare ale acestui sector, nu in toate locurile cadrele cu munci de răspundere de la comune și din unitățile agricole, de la nivelul organelor județene acționează corespunzător pentru buna desfășurare a activității acestei importante ramuri a agriculturii.Cu exigență partinică, secretarul general al partidului a ținut să sublinieze din nou că toate sarcinile ce stau în fața agriculturii noastre în 1989 impun o îmbunătățire substanțială a activității politice, organizatorice, educative a organelor și organizațiilor de partid. Este nevoie de o implicare nemijlo- cită a tuturor comuniștilor în _ rezolvarea practică și eficientă a problemelor la fiecare loc de muncă. Cind vorbim de atitudinea combativă pe care organizațiile de partid trebuie să o adopte față de anumite neajunsuri în organizarea și conducerea activității. în disciplina tehnologică și de muncă, a- ceasta trebuie să se manifeste. în primul rînd, prin exemplub'perso- nal al comuniștilor, prin participarea lor efectivă la muncă, prin îndeplinirea ireproșabilă a sarcinilor ce le revin. Numai pe un asemenea suport activitatea politică și educativă a organelor de partid poate și trebuie să aibă eficientă, influența decisivă în îndeplinirea de către întregul colectiv a sarcinilor ce le revin. Totodată, comitetele județene de partid trebuie să acționeze mai 'activ pentru îndeplinirea lui pe .care îl au în a asigura desfășurare a activității în . sectoarele agriculturii, pentru terea spiritului de răspundere, ordine st disciplină, astfel încît in toate domeniile agriculturii să se acționeze în spiritul cerințelor noii revoluții agrare.

NIAMEYCu prilejul Zilei naționale a Republicii Niger, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări. *Am convingerea că relațiile de prietenie șl cooperare statornicite intra România și Niger se vor dezvolta continuu, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării Internaționale.Doresc să vă exprim neavoastră personal, de dumneavoastră. cele mai bune urări de sănătate și fericire dum- progres și prosperitate poporului prieten al țării
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

rolu- buna toate creș- de

La 18 decembrie, poporul Republicii Niger sărbătorește împlinirea a 30 de ani de la proclamarea independenței, act care a marcat un pas înainte împlinirii sale de greș și bună.SituatAfricii sahariene, fără a avea ieșire la mare, Nigerul are o suprafață de 1 267 000 kmp' și o populație de a- proximativ 6,7 milioane locuitori, care se ocupă cu agricultura și creșterea animalelor. Cea mal fertilă zonă a țării se află în valea fluviului care dă și numele țării. Aici se cultivă mei, orz, manioc, arahide. Subsolul tinărului stat african adăpostește

important pe calea aspirațiilor libertate, pro- o viață maiîn centrul

bogate fosfați, fier, ales uraniu.în anii care au cut de la proclamarea independenței, poporul Nigerului a depus e- forturi susținute pentru a lichida consecințele nefaste ale perioadei de dominație colonială, reușind să obțină o serie de realizări notabile. In capitala țării, Niamey, au fost construite primele întreprinderi industriale axate pe valorificarea bogățiilor naturale, iar la Kandadjl a fost înălțat un mare baraj care permite irigarea a circa 140 000 hectare de teren.are o sebită mia

zăcăminte minereu cositor și de de maitre-

Acest obiectiv importanță deo- pentru econo- națională, știut

fiind că în ultimul deceniu țările Sahelu- lui au fost bintuite de o cumplită S-au luat, de nea, măsuri dezvoltarea mîntului, culturii, a- sistenței medicale.Animat de sentimente de solidaritate față de tinerele state africane. poporul român urmărește cu simpatie eforturile depuse de poporul Nigerului pentru dezvoltarea e- conomică și consolidarea independenței, între Republica Socialistă România și Republica Niger se dezvoltă relații întemeiate pe stimă și respect reciproc, corespunzător intereselor ambelor țări și popoare, ale cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
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11,30 Lumea copiilor (color) A Telefll- 

moteca de ghiozdan. „Peripeții de 
vacanță" — episodul 7

12,25 Sub tricolor, la datorie t (color)
12,40 Viața satului (color)
13,00 Telex
13,05 Album duminical (color)
15.00
19,00
19,20

21,35 Pagini muzicale de mare popu
laritate (color)

21,50 Telejurnal
32,00 închiderea programului

LUNI, 19 DECEMBRIE

programului

României (color) A 
țării conducătorului

„Te uită cum ninge decembre" — murmu
răm — și in aceste 
zile din preajma sol
stițiului de iarnă nu 

e putem opri să nu 
• gindim și la infă- 

| ,,șarea materială a 
‘ celebrului stih baco- 

vian. Pentru că în 
lumea noastră ceea ce 
reprezintă valoare spi
rituală, trăire și du
rată este legat de hir- 
tie și de tipar, de tru
da neobosită a tipo
grafilor, a căror zi, 
după o frumoasă tra
diție, o sărbătorim as
tăzi.

Aceste rînduri sint 
scrise de un ziarist — 
adică de un om a că
rui muncă este legată 
irevocabil de munca 
tovarășilor săi tipo
grafi ; dar ele repre
zintă omagiul de pre
țuire și de recunoștin
ță al tuturor celor 
care beneficiază de 
truda migăloasă a oa
menilor din tipogra
fii. $i cine intre 23 de 
milioane de oameni 
nu este legat prin atî
tea și atîtea fire văzu
te și nevăzute de oa
menii tipografiilor ?

...Noaptea, tipogra
fiile ziarelor sînt cutii 
de rezonanță in care

vibrează faptele 
muncă și de conștiin
ță ale poporului ; trec 
în materialitatea foii 
tipărite glasul parti
dului, al secreta
rului său general, in- 
flăcăratul îndemn per
manent de a pune tot 
ceea ce este mai bun, 
mai pur și mai lumi
nos in ființa noastră 
în slujba binelui și 
fericirii poporului ro
mân, chemarea revo
luționară de a nu pre
cupeți nimic pentru a 
duce țara mai sus, pe 
noi trepte de lumină ; 
se rinduiesc in pagini 
vești din lumea în
treagă, vești buhe și 
vești rele, insă care, 
toate, intr-un fel sau 
altul, dau seama des
pre voința oamenilor 
de pe întregul pământ 
de a se elibera de 
coșmarul războiului 
nuclear nimicitor, de 
a milita pentru o lume 
mai bună 
dreaptă.

Dar lumea 
este doar un 
din universul 
grafic. Zețari și lino- 
tipiști, paginatori și 
tipăritori, legători și 
atiția, alifia alții os
tenesc din zori pini 
in noapte și din amurg

și mai

ziarelor 
fragment 

tipo-

in răsărit pentru 
aduce în case lumina 
și bucuria cuvintului 
tipărit. Aici incepe 
abecedarul și tot aici 
incep savantele opuri 
ale doctorilor docenți 
care sondează depăr
tările aproape inima
ginabile ale electronu
lui, ale miliardelor de 
ani lumină sau ale 
materiei vii ; aici vi
brează încă și incă o 
dată, in alte vesmin
te grafice, sonetele lut ' 
F.minescu ; aici incep 
călătoria lor — care, 
poate, va dura seco
le... — romanele st
poeziile debutanților 
din acest an. Aici, in 
lumea tipografiilor, 
din și prin miinile 
îndeminatice și sufle
tele calde ale tovarăși
lor noștri tipografi, 
primii cititori, privile- 
giați, a tot ceea 
înseamnă vibrație- 
cuget.

De ziua lor, toți 
care se bucură 
roadele muncii lor, 
dică toți, le adresea
ză un cald gind de 
'recunoștință si le 
mulțumesc pentru no
bila lor osteneală.

Închiderea
Telejurnal
Cîntarea
Omagiul
iubit. Emisiune realizată in cola
borare cu Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste și cu Comite
tul de cultură și educație socia
listă al județului Bihor

20,25 Film artistic (color). „Șoferlțele”. 
Producție a studiourilor chineze. 
Premieră TV

19.00 Telejurnal
19,25 Industria — programe prioritare
19,45 Știința pentru toți (color) A Simu

larea șl modelarea (II)
20,15 Ctitorii ale Epocii de Aur A Ca

targe noi la Năvodari — reportaj 
(color)

30,30 Tezaur folcloric (color)
■ 21,05 Programul de organizare șl mo- 

■demlzîîe''R 'Ibbalităților țării (co
lor) • Condiții superioare de mun
că și viață pentru toți cetățenii 
patrie!

21,20 Confruntările de idei din lumea 
contemporană

21,35 Ce-ți doresc eu ție. dulce Româ
nie. Versuri patriotice (color)

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
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Gcorqe-Radu 
CHIROVICI

NATAȚIE. în bazinul de natație din Bacău se desfășoară o nouă ediție a tradiționalului concurs internațional de înot „Cupa Carpați", la care participă sportivi și sportive din Bulgaria, R. D. Germană, U.R.S.S. și România. Iată ciștigătorii din prima zi de întreceri : 800 m liber feminin; Carmen Bodiu (România) — 8'50”80/100 ; 400 m mixt feminin : Jana Rodehau (R. D. Germană) — 4’58” 22/100 ; 400 m mixt masculin : Marin Stănoianu (România) — 4’37”50/100 ; 1 500 m liber masculin : Evgheni Logvinov (U.R.S.S.) — 15’56”50/100.HANDBAL A în sala Rapid din Capitală se va disputa astăzi meciul retur dintre echipa Steaua București și formația daneză IF Kolding, con- tind pentru optimile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la handbal. în primul joc handbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 25—21. Partida va incepe la ora 17. A în meci retur pentru competiția internațională de handbal masculin „Cupa IHF“ s-au intîlnit Minaur Baia Mare și echipa islandeză Hafnafjadar. Partida s-a încheiat cu scorul de 32—19 (16—9) în favoarea islandezilor, care se califică pentru sferturile de finală. în prima partidă Minaur Baia Mare cîștigase cu scorul de 39—31.

ȘAH. întilnirile sferturilor de fi- ’ nală din cadrul campionatului mondial de șah rapid, de la Mazatlan (Mexic), s-au încheiat cu următoarele rezultate : Karpov (U.R.S.S.) —Dzindziașvili (S.U.A.) 2,5—1,5 ; Ga-* vrikov (U.R.S.S.) — Kallai (Ungaria)2.5— 1,5 ; Elvest (U.R.S.S.) —Dlugy (S.U.A.) 2,5—1,5 ; Tukmakov (U.R.S.S.) — Vaganian (U.R.S.S.)2.5— 1,5. în semifinale vor juca următoarele perechi : Karpov — Elvest ; Tukmakov — Gavrikov.FOTBAL. La Auckland, în meci pentru preliminariile campionatului

mondial de fotbal, selecționata) Noii Zeelande a învins cu scorul de 4—1 (3—0) formația Taiwanului.TENIS. După prima zi de întreceri, în finala competiției internaționale de tenis „Cupa Davis", ce se desfășoară la Goteborg între echipele Suediei și R.F. Germania, scorul este favorabil cu 2—0 jucătorilor vest-germani. în primele două partide de simplu, Carl-Uwe Steeb l-a întrecut cu 8—10, 1—6, 6—2, 6—4, 8—6 pe Mats Wilander, iar Boris Becker a dispus cu 6—3, 6—1, 6—4 de Stefan Edberg.
Â

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 18 decembrie, 
ora 20 — 21 decembrie, ora 20 : în țară: 
Vremea va intra Intr-un proces de în
călzire ușoară, care se va resimți În
deobște din a doua parte a intervalu
lui. Cerul va 11 variabil, mal mult 
noros la început în regiunile din nor
dul șl estul țării, unde pe alocuri va 
ninge. In a doua parte a intervalului 
nebulozitatea se va accentua treptat și 
incepind din vestul țării vor cădea

s OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

Activitatea cotidiană și sănătatea inimii

Bolile cardiovasculare afectează, pe plan mondial, cel mai mare număr de oameni și sint responsabile de pierderea celor mai multe zieți. Statisticile Organizației Mondiale a Sănătății arată că peste 58 la sută din decese au drept cauză aceste boli. O situație care explică interesul specialiștilor și preocupările cercetării medicale pentru cunoașterea funcțiilor normale ale inimii, această veritabilă pompă vie care acționează pulsind singele aproape in fiecare secundă a vieții. Capacitatea inimii de a se contracta pentru a împinge singele în organism este desigur cea mai importantă dintre calitățile ei, întrucît de această con- tractilitate depind performanțele ei și, implicit, viața omului.Avind o greutate de aproximativ 300 grame, inima pompează în vase (artere și vene) 7 200 litri, la circa 100 000 pulsații pe zi. în 75 de ani de viață, inima bate de 3 miliarde de ori și pompează 200 milioane litri de sînge care asigură tuturor țesuturilor, organelor, celulelor hrana și oxigenul vital necesare.Ce trebuie făcut pentru menținerea sănătății, pentru păstrarea per-, formanțelor inimii, a capacității ei contracttie ?Recomandările noastre — ne spune prof. univ. dr. docent Petre Groza, directorul Institutului de fiziologie normală și patologică „D. Danielooo- lu“ — se bazează pe rezultatele obținute In laborator și pe concluziile la care s-a ajuns după ani de studii și cercetări științifice. în cadrul medicinei omului sănătos, de

care ne ocupăm, s-a studiat contracti- litatea inimii la persoane de diferite virste, incepind cu copii de 4 ani și pînă la persoane de 80 de ani, atit in condiții de repaus, cit și după efort, iar cu ajutorul unor tehnici originale s-au făcut explorări In condiții anumite.Cele mai noi rezultate referitoare la contractilitatea miocardică au constituit tematica simpozionului desfășurat recent în cadrul institutului. Multe din concluziile acestor cercetări științifice fundamentează recomandările pentru păstrarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor.Astfel, studierea inimii la hiper- ponderali și la obezi a pus In evidență o anumită degradare funcțională a mușchiului inimii, ca și revenirea, spectaculoasă am putea spune, la performanțele normale prin înlăturarea surplusului de greutate corporală. în acest sens s-au obținut rezultate bune șl prin acupunctură. Se știe că la obezitate se ajunge printr-o alimentație excesivă sau nerațională, dar sint și situații cind la originea ei se află defecte metabolice sau cauze endocrine. Acupunctura, prin influențarea centrului sațietății din hipotalamus, poate reduce apetitul în limitele lui normale.O primă recomandare pentru păstrarea sănătății depline, inclusiv a inimii, este deci supravegherea greutății corporale. Orientativ, greutatea normală este apreciată prin referirea la înălțimea corpului, fiind ceva mai mică, în kilograme, decît numărul de centimetri care depășesc 100 cm din înălțime. Deci la 1,70 m înălțime greutatea corporală normală va fi de 70 kg minus circa 3—4 kg: Există formule bine fundamentate științific care stabilesc

această relație dintre înălțimea și greutatea corporală, dar orientativ este suficient exemplul dat.în reducerea greutății corporale, mișcarea fizică este de un real folos. Se cunosc de mult efectele bune chiar și ale unor simple plimbări, dar mai ales ale practicării diferitelor sporturi adaptate vîrstei și condiției fizice. în numeroasele experiențe și studii întreprinse de colectivul institutului s-a putut urmări legătura dintre forța de contracție a inimii și activitatea fizică a organismului respectiv. Cercetări experimentale au arătat efectele lipsei de mișcare asupra miocardului, mușchiul inimii.Examinarea la microscopul elec-, tronic a mușchiului Inimii animalelor. de laborator menținute o lună în condiții de limitare a mișcării a evidențiat o degenerare a miocardului. Mai exact, se constată degradarea anumitor structuri celulare — mitocondriile, structuri importante pentru regenerarea energiei necesare contracției — și, concomitent, se constată atrofia, reducerea elementelor contractile. Apare și degradarea unei enzime care transportă prin membrana celulei miocardice anu- miți ioni ce ii condiționează buna funcționare. Apar modificări și la nivelul altor enzime. Mai important de reținut este însă faptul că, o dată cu reluarea mișcării, a activității, enzimele se refac după 5—6 zile, ceea ce demonstrează marea •dinamică funcțională și structurală a miocardului, capacitatea lui de refacere rapidă.în mod normal elementele contractile și alte structuri proteice ca și enzimele se uzează și se refac in măsură egală : astfel, după 1—2 săp- tămîni, jumătate din ele sînt distruse

și jumătate înnoite. Dar în condițiile lipsei de mișcare vor predomina procesele de distrugere și vor diminua cele de innoire.Inima este, in mod cert, ținta tracasărilor, a încordărilor nervoase sau șocurilor psihice cuprinse în noțiunea de stres binecunoscută și intrată în vorbirea curentă. Mai ales miocardul este 6 țintă specială a stresului psihic, generat de situații con- flictuale. în mod firesc, fiecare dintre noi este supus zilnic la o încordare sau stres psihic datorită complexității vieții moderne, care solicită organismul, exercitată, dar și de personală,Sînt oameni la o emoție palpitații ale ceea ce demonstrează marea sensibilitate a inimii respective. în general, o concentrare puternică însoțită de o participare emotivă modifică profund activitatea inimii prin intermediul sistemului nervos.Viața activă include, de fapt, în orice zonă de preocupări și profesii, o participare afectivă, o solicitare psihică firească și necesară. Fiecare om la locul său de muncă și în viața cotidiană este solicitat. Se impune însă o autoeducare pentru a nu transforma în încordare nervoasă permanentă preocupările cotidiene. Planificarea activității zilnice in așa fel încît să existe momente de relaxare, preocupări de lectură, timp petrecut in aer liber, străduința pentru un climat de armonie în familie sînt tot atîtea căi de păstrare a sănătății.

precipitații, mal ales sub formă de 
ploaie. Frecvența lor va fi mai mare 
în sud-vest. Pe alocuri se va produce 
polei. Vlntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu intensificări izolate la în
ceputul intervalului în estul extrem al 
țării. în a doua parte se vor produce 
intensificări locale în sud-vestul și sud- 
estul țării din sector sudic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse In pri
ma noapte Intre minus 12 și minus 2 
grade, Izolat mal coborite, apoi în ge
neral între minus 6 șl plus 3 grade. 
Maximele se vor situa In general între 
minus 5 și plus 5 grade. Pe alocuri la 
începutul Intervalului se va produce 
ceață asociată și cu depunere de chi
ciură. La București : Vremea va Intra 
lntr-un proces de Încălzire ușoară, În
deosebi în a doua parte a Intervalului. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros in 
a doua parte, cind vor cădea precipi
tații, mal ales sub formă de ploaie, fa
vorizând producerea poleiului. Vlntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu in
tensificări spre sfîrșltul intervalului 
din sector sud-estlc. Temperaturile mi
nime vor fl cuprinse în prima noapte 
între minus .9 șl minus 7 grade, apoi 
Intre minus 4 șl minus 1 grad. Iar 
maximele Intre minus 3 și minus 1 
grad In prima zi, apoi Intre 2 șl 4 
grade. în prima zl se Va produce ceață.

cinema
moderne, care în funcție de profesia receptivitateaaparent bruscă inimii, sănătoși câre pot prezenta extrasistole,

Elena MA.NTU

A Chirița In Iașii SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLO

RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Muzica e viața mea : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
• România la a 70-a aniversare a
Marii Uniri — 16; Declarație de dra
goste — 9; 11,15; 13,30; 17,30; 19: PA
TRIA (11------
0 Nelu :
17 ; 19.
A Hanul
Povestea __________ .__ __
DOINA (1Ș 35 38).
A Cucoana Chirița I MUNCA (21 50 97)
— 15: 17; 19.
A Miracolul : AURORA (35 04 66) —
9; 11; 13; 15; 17; 19, GRI VIȚA (17 08 58)
— 0; 11; 13: 15; 17; 19, GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
A Artista, dolarii și ardelenii : FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19.

Zîmbet
(10 67 40) — 15 ;
A Unde riurlle curg repede : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13; 15: 17; 19. 
A Soluție de urgență : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Șl asta va trece : ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19..
A Nu e ușor cu bărbații : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

86 25).
BUZEȘTI (50 43 58) — 15 j

dintre dealuri — 15; 17; 19, 
călătoriilor — 9; 11; 13 :

19,

de soare : VIITORUL 
" ; 17 ; 19.

Depunerile pe libretul de economii 
„la vedere"O altă caracteristică a libretului de economii cu dobindă „la vedere" constă in posibilitatea economisirii treptate a unor sume mici. De asemenea, acest libret este frecvent folosit pentru depunerile periodice pe bază de con- simțămint scris prin virament.Titularii libretelor de economii cu dobîndă „la vedere" beneficiază în același ttmp de toate drepturile și avantajele generale acordate prin lege depunătorilor la C.E.C., și anume : garanția statului asupra sumelor depuse la C.E.C., păstrarea secretului privind numele depunătorului sau al titularului și operațiile efectuate, dreptul de a Împuternici alte persoane să dispună, alături de titular, de sumele păstrate la C.E.C.. imprescriptibilitatea sumelor depuse la C.E.C., dreptul de a introduce dispoziție testamentară valabilă după decesul titularului și altele.Din cele prezentate mai sus rezultă că libretul de economii cu dobindă „la vedere", datorită multiplelor sale avantaje, constituie un instrument de economisire deosebit de eficient, care poate fi utilizat de oricare dintre dumneavoastră.

cu dobîndăEconomisirea la C.E.C. constituie un mijloc practic și avantajos de păstrare șl de sporire a veniturilor bănești personale.Este cunoscut că. pentru păstrarea în deplină siguranță a economiilor bănești personale și pentru sporirea acestora prin dobînzi și clștiguri diferite, Casa de Economii și Consemnațiuni pune permanent la dispoziția populației forme și instrumente de economisire variate. Unul dintre cele mai solicitate și mai utilizate este și libretul de economii cu dobindă „Ia vedere".Depunerile „la vedere" sînt acelea pentru care depunătorul nu stabilește un termen de păstrare a banilor la C.E.C. și pentru care se acordă o "dobindă de pe an.Solicitarea largă de bucură acest libret seprintre altele, și faptului că acesta poate fi utilizat de titular pentru efectuarea de operații de depuneri șl de restituiri în toate localitățile din țară. Emiterea acestor librete și operațiile ulterioare de depuneri și de restituiri pot fi solicitate la toate unitățile C.E.C., precum și la unitățile poștale șl cooperativele de credit autorizate.

2.5 la sutăcare se datorește.

• Patrula de noapte : 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15;
• Vraciul : EXCELSIOR 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19.
• Transport secret : 
(85 77 12) — 9; 11;
• Hello Dolly :

FEROVIAR 
17; 19. 
(65 49 45) —

FLAMURA 
13; 15; 17: 19. 

LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15; 18.

teatre
• Teatrul Național’ (14 7171, Sala 
mare) : Hagi Tudose — 11 ; Zbor 
deasupra unui cuib de cuci — 18 ; 
(sala Amfiteatru) : Drumul singură
tății — 10 ; Actorul — 18 ; (sala Ate
lier) : între patru ochi (A) — 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Stagiunea 
educativă pentru elevi. ..Maeștri al 
muzicii universale" (Rossini, Beetho
ven, Weber, Schubert, Cealkovskl). 
Orchestra liceului de artă „George 
Enescu". Dirijor și comentator : Pe
tru Andrlesel — 11 ; Concertul or
chestrei de cameră a medicilor. Diri
jor : dr. Ermil Nichifor — 18.
A Opera Română (13 18 57) : Precau- 
țiuni inutile — 11 ; „Festival Verdi- 
Puccini" : Tosca — 18.
• Teatrul de operetă. (13 63 48) : Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30 ; 
Paganini — 17,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 48) ; 
Noțiunea de fericire — 10,30 ; Secre
tul familiei Posket — 18 ; (sala Gră-

*

dina Icoanei, 11 95 44) : Clinele grădi
narului — 10,30 ; Uriașii munților 
— 18.
A Teatrul Mic (14 70 81) : O scrisoare 
pierdută (amlnat din 29 nov.) — 
10,30 ; Cameristele — 18,30.
A Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Goethe mi-a apus — H ; Noapte bună, 
mamă — 19.
A Teatrul de comedie (16 64 60) 
țitoarea — 10 ; Acești nebuni 
nici — 18.
A Teatrul „Nottara" (59 31 03, 
Magheru) : Scapino — 10,30 ; ____
zurlie unui îndrăgostit — 18 ; (sala 
Studio) : Complotul miliardarilor — 
10 ; Acești Îngeri triști — 17.30.
A Teatrul Ciulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Iarna cind au murit cangu
rii — 11 ; Regele Lear — 18 ; (sala 
Ciulești, 18 04 85) : Cocoșelul neascul
tător — 11 ; Visul unei nopți de 
iarnă — 18.
A Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tăna-, 
se" (15 56 78, sala Savoy) : Tempo, 
tempo — 10,30 ; Belmondo al n-lea 
— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Va
rietăți pe portativ — 19.
A Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00, la Palatul sporturi
lor șl culturii) : „Fotbal... cu clntec 
șt haz" — 11 : 15 ; 19.
A Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) t 
Aibă ca Zăpada șl cei 7 pitici — 10,30. 
A Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vîntură lume — 11 ; (sala 
Cosmonauțllor, 11 12 04) : O fetiță mal 
cu moț — 11,30.
A Circul București (10 41 95) : „Stele
le circului" — 10 ; 15,30 ; 18,30.
A Studioul de teatru I.A.T.C. (15 7 2 59): 
Nu sint Turnul Eiffel — 18.

: Pe- 
fâțar-

sala 
Neca-



PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU, FĂURITORUL ROMÂNIEI 
MODERNE, MILITANT NEOBOSIT PENTRU CAUZA PĂCII, 

INDEPENDENTEI $1 COLABORĂRII INTRE POPOARE
RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Cu privire la ședința ordinară a Comitetului miniștrilor 
apărării ăi statelor participante la Tratatul de la VarșoviaIn ziua de 17 decembrie 1988 a avut loc, la Sofia, sub președinția ministrului apărării populare al Republicii Populare Bulgaria, ședința ordinară a Comitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.La lucrările ședinței au luat parte miniștrii apărării, comandantul-șef și șeful Statului Major ai Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia.Din însărcinarea guvernelor lor, miniștrii apărării au analizat datele

privind raportul de forțe general și cantitatea principalelor tipuri de armament ale statelor participante la Tratatul de Ia Varșovia și țărilor N.A.T.O. și au adoptat în această problemă o Declarație a Comitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia. Declarația va fi dată publicității la o dată ce se va conveni.•Ședința s-a desfășurat Intr-o atmosferă de lucru, de prietenie și înțelegere reciprocă.
Acțiunile și inițiativele constructive ale țârii noastre, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, pentru făurirea unei lumi a păcii și colaborării, pentru soluționarea pe cale pașnică, prin tratative, a litigiilor și conflictelor intre state, pen

tru dezarmare șl edificarea unei noi ordini economice juste și echitabile — continuă să fie amplu reflectate de presa de peste hotare.Ziare și reviste din diferite țări înfățișează, de asemenea, in paginile lor succesele remar
cabile obținute de țara noastră in anii dezvoltării sale libere, în special în perioada care o urmat celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., planurile realiste de viitor, pentru înălțarea continuă a patriei pe noi culmi de progres șl civilizație.

INTILNIRE OFICIALĂ INTRE 0 DELEGAȚIE A O.E.P. 
Șl UN REPREZENTANT AL S.U.A.

Președintele Nicolae Ceaușescu — primul om de stat care a evidențiat, pentru prima oară 
în lume, necesitatea unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu, care s-a referit 
la constituirea statului palestinian, chiar într-un context istoric în care mulți oameni și lideri 
politici se opuneau unei asemenea idei

TUNIS 17 (Agerpres). — In orașul tunisian Cartagena a avut Ioc, vineri, prima întîlnire oficială intre o delegație palestiniană și ambasadorul S.U.A la Tunis, Robert Pelletreau, însărcinat de Administrația americană să angajeze un dialog cu Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei. Din partea palestiniană au participat Abdulla Hourani și Yasser Abd Rabbou, membri ai Comitetului E- xecutlv al O.E.P.Data vijtoarei intilnirl urmează a fi stabilită ulterior.

Plenara C.C. al P.C. 
din CehoslovaciaPRAGA 17 (Agerpres). — La Praga s-au încheiat lucrările plenarei C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care a examinat probleme legate de dezvoltarea economico-socială a țării — transmite agenția CTK. A fost ho- tărîtă convocarea celui de-al XVIII- lea Congres al P.C. din Cehoslovacia la 10 mai 1990.Plenara i-a eliberat, Ia cerere, pe Vasil Bilak din funcțiile de membru al Prezidiului și secretar al C.C. al P.C.C. și pe Josef Kempny din funcția de membru al Prezidiului C.C. al P.C.C. Mikulas Beno a fost eliberat din funcția de secretar al C.C. al partidului. Plenara i-a ales pe Josef Lenart, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C.C., în funcția de președinte al Comisiei C.C. al P.C.C. pentru politica externă și pe Frantisek Hanus, secretar al C.C. al P.C.C., în cea de președinte al Comisiei C.C, al P.C.C. pentru crearea și protecția mediului înconjurător.In încheierea lucrărilor a luat cuvîntul Milos Jakes, secretarul general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

largă aprobare a dezvoltării dialogului politic 
privind reglementarea problemei Orientului MijlociuRolul activ -al României pe arena internațională, contribuția deosebit de . importantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la rezolvarea unor probleme de mare importanță, cum ar fi cea a situației din Orientul Mijlociu, sint relevate de agențiile de presă și cu prilejul vizitei in țara noastră a președintelui Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser'Arafat, prima după declararea Statului Palestinian Independent — Palestina. Este subliniat sprijinul important și consecvent acordat de președintele României, de poporul român poporului palestinian în întreaga perioadă a luptei sale.Agențiile de presă relevă aprecierile tovarășului Yasser Arafat exprimate la întîlnirea cu reprezentanții presei române, cind președintele Comitetului Executiv al O.E.P. a spus f Președintele Nicolae Ceaușescu a fost primul om de stat care a evidențiat, pentru prima oară în lume, necesitatea convocării unei conferințe internaționale pentru soluționarea situației din Orientul Mijlociu șl a problemelor acestuia, inclusiv problema palestiniană. Poporul palestinian — a relevat Yasser Arafat — dă o inaltă apreciere acestei poziții prietenești pe care a adoptat-o și o adoptă președintele Nicolae Ceaușescu,

conducerea României, Întregul popor român.Relevînd prețioasa contribuție a tovarășului Nicolae Ceaușescu la sprijinirea eroicului popor palestinian, Yasser Arafat a subliniat, de asemenea, că președintele României a fost și primul om de stat care s-a 
referit la necesitatea constituirii 
statului palestinian, într-un con
text istoric in care oameni și lideri 
politici se opuneau unei asemenea 
idei, viața demonstrind această clar
viziune — astăzi toată lumea vorbind despre conferința pentru pace, despre un stat palestinian independent.In cadrul unei conferințe de presă— subliniază agenția spaniolă EFE— liderul palestinian a declarat că președintele Nicolae Ceaușescu a fost primul om de stat care a evidențiat — pentru '■ prima oară în lume — necesitatea convocării unei Conferințe internaționale de pace pentru soluționarea situației din O- rientul Mijlociu și a problemelor acestuia, inclusiv problema palestiniană. Președintele Nicolae Ceaușescu a fost, de asemenea, primul om de stat care s-a referit la necesitatea constituirii statului palestinian, chiar într-un context istoric în care mulți oameni și lideri politici se opuneau unei asemenea idei. Constatăm astăzi că

toată lumea, In unanimitate, vorbește despre conferința pentru pace, despre un stat palestinian independent.în numele meu personal, in numele conducerii palestiniene, al întregului popor palestinian — a spus liderul palestinian — adresez cele mai sincere mulțumiri, întreaga mea gratitudine tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru tot sprijinul pe care ni-1 acordă, pentru tot ce face în folosul poporului palestinian — relevă agenția spaniolă.Agenția CHINA NOUA, relatînd că președintele Nicolae Ceaușescu a avut, la București, convorbiri cu președintele Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat, în legătură cu problema palestiniană și situația din Orientul Mijlociu, subliniază că, la conferința sa de presă, Yasser Arafat a ținut să declare că președintele Nicolae Ceaușescu a fost primul om de stat care s-a referit la necesitatea constituirii statului palestinian și primul om de stat care a evidențiat — pentru prima oară în lume — necesitatea convo-' cării unei conferințe internaționale de pace pentru soluționarea situației din Orientul Mijlociu și a problemelor acestuia, inclusiv problema palestiniană.Yasser Arafat — mai notează a- genția chineză — a apreciat că pri

ma întîlnire oficială amerlcano- palestiniană, de la Tunis, este un pas deosebit de important pentru impulsionarea eforturilor în direcția convocării Conferinței internaționale pentru pace.Agenția A.D.N., din R.D. Germană, relatînd despre întîlnirea președintelui Nicolae Ceaușescu cu Yasser Arafat, aflat în vizită în România, relevă faptul că au fost examjnate ultimele evoluții privind problema palestiniană, precum și situația din .Orientul Mijlociu, a- preciindu-se că, în noile condiții, sînt create posibilități mai mari, care trebuie valorificate printr-o activitate susținută, în vederea convocării unei conferințe internaționale privind Orientul Mijlociu.Agenția algeriană de presă A.P.S. a relatat că președintele Nicolae Ceaușescu s-a întilnit și a avut două runde de convorbiri cu președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, cu care — se arată — a examinat ultimele e- voluțil privind problema palestiniană, precum și situația din Orientul Mijlociu.Despre vizita la București au relatat, de asemenea, agenția sovietică T.A.S.Sy și agenția austriacă de presă A.P.A.

ATENA 17 (Agerpres). — Cele 12 state membre ale Pieței comune au salutat hotărîrea S.U.A. de a iniția convorbiri cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei. într-o declarație dată publicității la Atena se apreciază că dialogul deschide perspective pozitive procesului de pace în Orientul Mijlociu și va conduce la negocieri între părțile implicate în cadrul unei conferințe internaționale sub auspiciile O.N.U. C.E.E. a cerut tuturor părților să răspundă noii situații și să adopte măsurile necesare pentru că o asemenea conferință să

fie convocată și să Înceapă negocierile directe în acest cadru.VIENA 17 (Agerpres). — Austria salută hotărîrea Statelor Unite de a angaja un dialog direct cu Organizația pentru Eliberarea Pălestinei și califică această măsură drept un pas important pe calea convocării unei conferințe internaționale de pace in Orientul Mijlociu.Totodată, Austria se pronunță in favoarea unei conferințe internaționale asupra Orientului Mijlociu, sub auspiciile O.N.U. — a declarat purtătorul de cuvînt al M.A.E. austriac.

„Povara datoriilor 
externe devine 

insuportabilă pentru 
toate țările africane11

Concluzii la Încheierea 
reuniunii ia nivel înalt 

de la Casablanca

Propunere franceză adresată 
secretarului general al O.N.U.PARIS 17 (Agerpres). — Franța a lansat o inițiativă în vederea convocării unei conferințe internaționale asupra Orientului Mijlociu. După cum informează agenția Taniug, ministrul francez al afacerilor externe, Roland Dumas, a cerut secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, să convoace de îndată ce

este posibil pe reprezentanții Consiliului de Securitate în scopul de a constitui un comitet pregătitor pentru o conferință internațională privind Orientul Mijlociu.Dumas s-a pronunțat pentru formarea unui comitet la nivel ministerial, care să se ocupe de pregătirea conferinței.

Din întreaga activitate politica pe plan extern a României, din vasta operă teoretică și din 
acțiunile practice de amploare ale președintelui Nicolae Ceaușescu se desprinde, ca trăsătură 
dominantă, înalta responsabilitate pentru soarta păciiSub titlul „Dreptul la pace, la 
viață", ziarul „EL SOL DE MEXICO" a publicat un amplu articol în care se subliniază că, din întreaga activitate politică pe plan extern a României, din vasta operă teoretică și din acțiunile practice de amploare ale președintelui Nicolae Ceaușescu se desprinde ca trăsătură dominantă inaita responsabilitate față de soarta păcii.Președintele Nicolae Ceaușescu a elaborat și fundamentat un program conceptual și practic, realist și convingător, al păcii, acționind cu neobișnuitele sale resurse de energie și perseverență pentru acreditarea și promovarea acestui program — scrie „El Sol de Mexico", relevînd : Concepția despre pace a președintelui României se raportează nemijlocit la realitățile complexe și contradictorii ale vieții politice internaționale din era nucleară, pacea devenind condiția fundamentală a supraviețuirii omenirii și, în același timp, singurul mediu internațional propice în care pot trăi șl prospera popoarele.România — evidențiază ziarul mexican —acordă o mare însemnătate problemelor dezarmării pe continentul european, - avînd în vedere rolul Europei pe plan mondial, necesitatea ca statele europene să-și asume o răspundere sporită în lupta pentru Impunerea unui curs pozitiv vieții internaționale. Stau mărturie In a- cest sens demersurile României în favoarea realizării în Balcani, precum șl In nordul șl centrul Europei, ca si pe alte continente, a unor zone ale păcii și colaborării, fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine.Se amintește apoi că, atașată constant ideii potrivit căreia valoarea unei inițiative este dată, în primul rind, de acoperirea in fapte, România a hotărît, în noiembrie 1986, să reducă, in mod unilateral, cu 5 la

sută armamentele, efectivele și cheltuielile sale militare, in acest fel devenind prima țară din cadrul unei alianțe politico-militare din Europa care a trecut, efectiv, la a- plicarea unor măsuri de dezarmare. Aceasta — se subliniază în încheiere — exprimă înalta responsabilitate a României față I de destinele întregii omeniri și demonstrează, chiar în actualele condiții deosebit de complexe ale evoluției mondiale, că este pe deplin posibil să se ofere umanității răspunsuri optimiste la problemele grave ce a- fectează lumea, insuflînd încrederea nestrămutată că, prin forța unită a popoarelor, se va reuși să se impună victoria rațiunii.Subliniind atenția deosebită pe care o acordă România problemei lichidării in lume a subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice internaționale, ziarul ture „24 SAAT" evidențiază într-un articol :Conturtnd o structură închegată și unitară, conceptul românesc privind lichidarea subdezvoltării argumentează atit necesitatea, cit șl posibilitatea înfăptuirii acestui deziderat imperativ al popoarelor. România avansînd propuneri concrete privind căile și mijloacele practice pentru traducerea lui in viață.Așa cum subliniază președintele României, Nicolae Ceaușescu, eradicarea acestui fenomen ce afectează vaste regiuni ale globului — inclusiv rezolvarea problemei datoriilor externe — instaurarea unei noi ordini economice mondiale constituie, în zilele noastre, o cerință imperioasă în vederea asigurării progresului întregii omeniri.Acționind permanent in această direcție, România a avansat la O.N.U., U.N.C.T.A.D., In alte foruri internaționale numeroase propuneri fzvorite din dorința de a contribui la eradicarea subdezvoltării. România a propus, astfel, organizarea, în cadrul Organizației Națiunilor Unite,

a unei conferințe internaționale la care să participe, cu drepturi egale, toate țările în curs de dezvoltare și țările dezvoltate, pentru a se ajunge la soluții reciproc acceptabile, ca și organizarea unei conferințe financiare internaționale pentru a Se dezbate în mod deosebit problema da-, toriilor externe ale țărilor lumii a treia și a se trece la reducerea substanțială a dobinzilor bancare.In concluzie, in articol se apreciază că se impune — așa cum, in repetate rinduri, a subliniat președintele Nicolae Ceaușescu — o schimbare radicală in economia mondială atit sub raportul abordării problemelor în suspensie, cit și al identificării și promovării unor căi și mijloace adecvate de soluționare a acestora, in deplină concordanță cu interesele generale ale păcii, progresului și dezvoltării.Ziarul indian „THE STATESMAN", intr-un amplu articol intitulat sugestiv „România : Viitor 
strălucit al unui popor încrezător", relevă :România socialistă parcurge o perioadă Istorică bogată in înfăptuiri. Cele mai multe dintre prefacerile înnoitoare din România, după momentul istoric al eliberării țării, s-au produs în ultimii 23 de ani, de cind poporul român și-a încredințat destinele președintelui Nicolae Ceaușescu. Pentru că, de peste 23 de ani, țara întreagă este străbătută de un curent de gindire proaspătă, curajoasă, profund științifică și realistă, care a făcut să fie înfrînte prejudecățile, să se Întroneze o atitudine nouă, de înaltă responsabilitate față de resursele materiale și umane.Ziarul subliniază fapul că „in alegerea drumului României sore progres, președintele Nicolae Ceaușescu și-a afirmat capacitatea excepțională de a-și înțelege epoca, de a defini teze și concluzii de importanță vitală pentru construcția economico-

socială. In viața țării, îiî viața întregului popor s-a produs o cotitură radicală".Mărețele înfăptuiri din acești ani și-au aflat ca viu izvor concepția revoluționară a lui Nicolae Ceaușescu, a cărui gindire originală, profund științifică — scrie „The Statesman" — reprezintă filonul de aur al continuității marilor valori ce au fost făurite, de-a lungul unei istorii tumultuoase, in vatra milenară în care s-a format și și-a continuat, fără întrerupere, dezvoltarea poporul român. Temerarele sale fapte sînt temelia trainică a marilor cuceriri din epoca deschisă de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Ele au fundamentat o veritabilă doctrină nouă — Doctrina Ceaușescu.Caracterul unitar al acestei doctrine sociai-politice, prin care sint abordate cu forță de pătrundere fenomene și probleme ale vieții Interne a țârii și ale lumii contemporane, ilustrează concepția superioară despre societate șl oameni a președintelui Nicolae Ceaușescu, știința sa de a raporta în permanență tezele ■ generale la realitățile concrete, de a defini, printr-o armonioasă îmbinare a teoriei cu practica, un program cuprinzător de acțiune creatoare, in deplină concordanță cu tot ce a adus nou știința modernă, cu toate progresele cunoașterii, cu dinamica realității insăși.Prin forțele proprii ale poporului, prin muncă și Învățătură au fost cucerite trepte dintre cele mai (nalte pe scara progresului și civilizației.Au fost realizate, prin munca poporului, vaste lucrări de construcții industriale jși agrare, construcții de locuințe, șcăli. spitale, instituții de cultură și artă. Se poate spune că, practic, în România au fost reorganizate în acești 44 de ani, dar cu deosebire in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", toate domeniile, întreaga viață economico-socială.
Congresul al IX-lea al P.C.R. a fost un eveniment care a netezit calea construirii societății 

socialiste multilateral dezvoltate. Sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, România a urmat 
calea dezvoltării viguroase în toate domeniile activității umaneSăptâminalul „THE FINANCIAL POST", care apare la Toronto, în Canada, și . se bucură de audiență în cercuri politice-guvernamentale, parlamentare, economico-financiare, atit in țară, cit și în S.U.A., a consacrat o pagină istoriei și dezvoltării țării noastre.După un amplu spațiu dedicat Istoriei bimilenare a românilor, publicația canadiană pune în evidență adincile prefaceri revoluționare din viața politică, economică, socială și culturală a României in anii ce au urmat lui august 1944.Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român din 1965 — scrie ziarul — a fost un eveniment care a netezit calea construirii societății socialiste multilateral dezvoltate. Sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, Republica Socialistă România a urmat calea dezvoltării viguroase in toate domeniile activității umane : industrie, agricultură, transporturi, economia națională în ansamblul ei, precum șl în în- vățămînt, cercetare științifică și tehnologică, cultură, dezvoltare urbană, relații internaționale, comerț exterior și cooperare economică cu alte

țări. O nouă calitate a vieții materiale și spirituale a întregii națiuni și noi structuri democratice pentru guvernarea societății au fost înfăptuite in acești ani. S-a Instaurat o nouă atmosferă politică și ideologică, ce s-a dovedit a fi cea mai propice pentru materializarea capacității umane și a rolului activ al omului in societate.In tot acest proces — scrie săp- tăminalul din Toronto — trebuie subliniate profundele transformări obținute de societatea românească după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, cheia de boltă a evoluției istorice a României. Creșterea economică rapidă a țării, rezultat al unei politici naționale realiste și clarvăzătoare, este aspectul cel mai notabil.Așa cum declara președintele Nicolae Ceaușescu, in anul 2000 România va fi o țară indus- trial-agrară multilateral dezvoltată, care va asigura condiții de viață în conformitate cu cerințele științifice pentru dezvoltarea corespunzătoare din punct de vedere fizic șt intelectual a tuturor cetățenilor săi, cu o democrație bazată pe participa

re directă, cu drepturile și libertățile fundamentale ale omului, conchide săptâminalul canadian.Cotidianul economic francez „LES ECHOS" inserează, pe o pagină, date ce reflectă dezvoltarea economiei românești. Sînt evidențiate nivelul înalt de creștere din diferite ramuri Industriale, prestigiul tot mai mare de care se bucură pe piața internațională produsele românești. In context sint relevate marile șantiere ale construcției din țară — intre care amenajarea riului Argeș și transformarea lui intr-o cale navigabilă intre capitala României și Dunăre, salba de hidrocentrale ce vă fi construită pe acest rîu, precum și sistemul amplu de irigare și protecție Împotriva inundațiilor.Revista „ASIAN TIMES", publicată la Londra și care se bucură de o largă difuzare in Marea Britanie, Japonia, Australia, S.U.A., Canada și in alte țări, relevă, între altele, într-un articol consacrat țării noastre, că România a înregistrat transformări politice, sociale și economice uriașe, în mod deosebit după 1965, cind Nicolae Cestușescu a devenit conducătorul națiunii. Stăpin pe destinele lui, poporul român a trans

format țara intr-un stat modem, prosper.Noul loc ocupat de România In lume — se spune în articol — presupune o asimilare rapidă a cefor mal noi cuceriri ale științei și tehnicii. Se evidențiază, astfel, că o contribuție însemnată Ia stabilirea orientărilor în domeniul cercetării științifice revine academicianului doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim- ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și In- vățămîntului.Referindu-se la programul de dezvoltare și modernizare social-econo- mică a zonelor rurale ale României, „Asian Times" subliniază că obiectivul final al acestui program îl constituie transformarea radicală a condițiilor de viață și de muncă ale oamenilor. Dezvoltarea a noi orașe agroindustriale — relevă revista — reprezintă o trăsătură definitorie a progresului României, acestea asigu- rînd locuri de muncă, condiții moderne de locuit, dotări urbane și prestări de servicii de care va beneficia și populația comunelor.In Româjiia, se arată in concluzie, toți cetățenii țării beneficiază — pentru prima dată în istoria națională — de drepturi egale. (Agerpres).

Denunțarea atrocităților săvîrșite 
de trupele israeliene la Nablus

RABAT 17 (Agerpres). — Declarația finală a celei de-a 15-a Conferințe la nivel înalt a țărilor africane francofone și Franței, de la Casablanca, remarcă evoluția conflictelor regionale din Africa, salu- tind perspectivele reglementării problemelor Angolei și Saharei Occidentale, reinstaurării păcii în Ciad și apropiatului acces al Namibiei la independență. Documentul subliniază necesitatea eliminării regimului de apartheid, în ceea ce privește problemele economice și financiare ale continentului african, dezbaterile au reflectat îngrijorarea generată de deteriorarea termenilor de schimb, prăbușirea cursurilor prețurilor unor materii prime și reducerea preț lor produselor, în special al c agricole. Această situație paralizează orice proiect de dezvoltare în Africa și face insuportabilă povara datorie externe pentru toate țările africane, subliniază declarația.
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).— Comitetul Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) a denunțat, la Națiunile Unite, faptul că militarii israelieni au ucis palestinieni în orașul Nablus— informează agenția EFE. Intr-un mesaj trimis secretarului general al O.N.U., comitetul informează, de asemenea, că la 14 decembrie 3 palestinieni au fost deportați de către autoritățile israeliene din teritoriile ocupate, iar localitatea Nablus se află supusă unor restricții de circulație și este înconjurată de forțe de ocupație israeliene.In mesaj se cere secretarului general al O.N.U. și Consiliului de Securitate să ta măsurile necesare

ca Israelul să respecte prevederile celei de-a IV-a Convenții de la Geneva cu privire la protecția civililor în vreme de război.în Cisiordania șl Gaza situația se menține încordată ca urmare a ultimelor confruntări dintre manifestant! palestinieni și forțele militare de ocupație ale Israelului. Referindu-se la puternicele Incidente petrecute la 16 decembrie la Nablus, agențiile de presă informează că în urma focului deschis de trupele israeliene șase demonstranți palestinieni și-au pierdut viața, iar 35 au fost răniți. In localitatea Nablus se mențin restricțiile de circulație. (Agerpres)
Eșalonarea întoarcerii militarilor cubanezi din Angola

Precizări făcute de Fidel CastroHAVANA 17 (Agerpres). — La încheierea celei de-a VIII-a plenare a C.C. al P.C. din Cuba, primul-secre- tar al C.C. al P.C. din Cuba, Fidel Castro, a anunțat întoarcerea din Angola, pînă la 1 aprilie 1989, a 3 000 militari cubanezi. Vorbitorul a declarat că in cursul următorilor doi
ani după începerea punerii In aplicare a Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U., privind accesul la independență al Namibiei vor reveni în țară celelalte trupe cubaneze din Angola (aproximativ 50 000 militari) — informează agenția Prensa Latina.

După acordul privind soluționarea situației 
din Africa de sud-vestATENA 17 (Agerpres). — Țările membre ale Pieței comune salută semnarea la Brazzaville a protocolului la acordul privind soluționarea situației din Africa de sud-vest, apreciind că acesta va contribui la grăbirea procesului de Înfăptuire a independenței Namibiei în baza Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate.

DAR ES SALAAM 17 (Agerpres). — Intr-o declarație guvernamentală. Tanzania și-a exprimat întregul sprijin pentru reglementarea negociată, pe cale politică, a situației din sud-vestul Africii, salutînd. In acest sens, protocolul semnat la Brazzaville.

Ședința Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare

In domeniul complexului 
agroindustrialMOSCOVA 17 (Agerpres). —■ La Moscova au avut loc recent lucrările ședinței a doua a Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare in domeniul complexului agroindustrial, la care au luat parte delegații din țările membre ale C.A.E.R. și din R. S. F. Iugoslavia.La ședință s-a examinat stad ' Îndeplinirii acțiunilor de colabor rezultate din hotărîrile Consfătuiri economice la nivel inalt a țărilor I membre ale C.A.E.R., din 1984, di- hotăririle sesiunii C.A.E.R. șl a. Comitetului Executiv al consiliului, stabilindu-se măsuri pentru dezvoltarea în continuare a colaborării, in special prin elaborarea de propuneri privind dezvoltarea specializării și cooperării în producția de utilaje a- gricole.A fost examinat, de asemenea, stadiul colaborării referitoare la realizarea temelor Incluse în Programul complex al progresului tehnico-știin- țific al țărilor membre ale C.A.E.R. pînă în anul 2000 și au fost adoptate propuneri de actualizare și dezvoltare a Programului complex pină în anul 2010, privind colaborarea pe principalele direcții din domeniul a- griculturii și industriei alimentare.Comitetul a examinat raportul său de activitate pe anul 1988 și a a- probat planul de lucru pe anii 1989—1990.

r
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voltăril raporturilor de cooperare cubanezo-columbiene.ÎNTÎLNIRE. Președintele S.U.A., Ronald Reagan, și președintele | ales. George Bush, s-au întilnit Ia Washington cu primul ministru al 1 Italiei, Ciriâco de Mita, cu care au
AGENȚIILE DE PRESA 

e scurt
PRIMIRE. Zhao Ziyang, secretar general al C.C. al P.C. Chinez, l-a primit simbătă pe Aii Akbar Ve- iayati, ministrul afacerilor externe al Iranului, aflat într-o vizită oficială Ia Beijing. Au fost examinate posibilitățile de extindere a relațiilor de cooperare dintre cele două țări, precum și probleme Internaționale, o atenție specială fiind acordată perspectivelor de soluționare a conflictului din zona Golfului — relatează agenția China Nouă.

nalizat probleme privind situația internă. - ■ - ‘ședințele interimar al Republicii Panama, Manuel Solis Palma, a condamnat amestecul S.U.A. in treburile interne ale țării și a subliniat că sancțiunile economice impuse de această țară împotriva Republicii Panama au creat dificultăți serioase economiei naționale și au dus ta reducerea nivelului de trai al populației. El a reiterat hotărîrea țării sale de a-și dobîndi suveranitatea asupra Canalului Panama.

Luînd cuvîntul, pre-
I

conferit asupra relațiilor Est-Vest I și asupra deciziei americane de a Iiniția un dialog cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei. Au fost, de asemenea, evocate relațiile dintre S.U.A. și C.E;E„ precum și legăturile bilaterale. I

VIZITA LA HANOI. Rafecuddin Ahmed, secretar general adjunct al Națiunilor Unite, a efectuat o vizită oficială în R.S. Vietnam, In cursul căreia a avut convorbiri cu ministrul de externe al acestei țări, Nguyen Co Thach, și cu alți membri ai guvernului vietnamez. Au fost analizate probleme regionale de interes comun, informează agenția V.N..A.PLENARĂ. La Harare s-au desfășurat lucrările plenarei C.C. Uniunii Frontul bătut o serie de probleme actuale ale politicii interne și internaționale. In cadrul plenarei a luat cuvîntul cretar

SESIUNE. La New Delhi s-au încheiat lucrările sesiunii Parlamentului Indiei. Deputății au a- bordat o serie de probleme de politică externă si internă, au dezbătut asnecte ale dezvoltării social- economice a țării. Parlamentul a adoptat unele modificări constituționale. vizînd îndeosebi sistemul electoral și lărgirea drepturilor democratice ale cetățenilor.

DISTRUGERI DE RACHETE.La baza militară Davis Montana, din statul Arizona, s-a ‘ procesul de distrugere a unor noi rachete de croazieră cu baza sol. Aceste rachete cu ____medie de acțiune, capabile să transporte focoase nucleare eu o forță de distrugere de pînă 1a 200 kilotone, au fost lichidate în conformitate cu prevederile acordului sovieto-american cu privire ta eliminarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune (I.N.F.). La operațiunile de distrugere au fost prezenți observatori sovietici.

Încheiatla rază i
I
I

alNaționale Africane — Patriotic (F.P.), care a dez-
Robert Mugabe, prim-se- și președinte al partidului.

LAavut j Revoluționar-Democratic, care a a-CIUDAD DE PANAMA a loc congresul Partidului

NUMIRE. Președintele ales al Statelor Unite, George Bush, a hotărît numirea fostului senator John Tower în funcția de ministru al apărării al S.U.A.UN ACORD comercial Intre Columbia și Cuba a Bogota. După cum ția Prensa Latina, s-a relevat că prin tiv se deschid noi perspective dez-
fost semnat Ia relatează agen- cu acest prilej acordul respec-

PROTEST. 28 de deținuți politici paraguayeni au declarat. In semn de protest, greva foamei in Închisoare — transmite agenția Prensa Latina. Ei au (ost arestați sîmbăta trecută ' in cursul represiunii declanșat'"' de autorități împotriva participar ților ta „Marșul pentru viată" d capitala tării — o acțiune reveni cativă cu caracter social-politic economic. între cei arestați se ' mai mulți membri ai conduce* '* 4 partidelor democratice, progre; din Paraguay. îl ă a 
•al*
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