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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU EXEMPLAR ÎNFĂPTUITE!

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul

cu prilejulPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, luni, pe

Republicii Islamice Pakistan,
prezentării scrisorilor deRasheed Ahmad, care și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de ambasador extraordinar și

acreditareplenipotențiar al Republicii Islamice Pakistan în țara noastră. (Continuare in pagina a III-a).
Ambasadorul Republicii

cu prilejul prezentării scrisorilor deSocia-r ă ș u 1Președintele Republiciiliăte România, t o v a Nicolae Ceaușescu, a primit, luni, pe Egoulla Kpanzou, cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare in calitate de ambasador extraordinar și
acreditareplenipotențiar al Republicii Togoleze in țara noastră. (Continuare în pagina a III-a).Ne apropiem de cumpăna dintre ani cu sentimentul firesc al bucuriei pentru înfăptuirile noastre, cu preocuparea de a perfecționa tea din toate domeniile, de neajunsurile și rămînerile în urmă, cu hotărîrea fermă de a îndeplini exemplar cutezătoarele programe de dezvoltare a patriei, de ridicare ei pe noi culmi de civilizație progres. Amplul, insuflețitorul tablou al devenirii României socialiste, trecutul de luptă și muncă, prezentul de eforturi și mari izbinzi, viitorul proiectat' dincolo de pragul mileniului trei — toate acestea configurate cu înaltă rigoare științifică, cu fierbinte dragoste și statornică grijă față de țară Expunerea strălucită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, în hotărîrile marelui forum al democrației munci- torești-revoluțio- nare — alcătuiesc zestrea sufletească, izvorul nostru de forță, îndemnul vibrant pentru ziua de mii- ne. „Pe baza hotăririlor pe care le-am adoptat, în deplină unanimitate, nu pornim la u:i marș triumfal, ci ia un drum de luptă și muncă revoluționară". în acest context, secretarul general al partidului își exprimă convingerea că „întregul activ de partid și de stat, toți oamenii muncii, intregul nostru popor vor acționa într-o deplină unitate și vor asigura realizarea in cele mai bune condiții a tuturor planurilor și programelor de dezvoltare a patriei noastre".într-adevăr, înfăptuirea sarcinilor deosebit de importante ale acestei perioade, a marilor obiective ale dezvoltării noastre social-economice nu poate fi concepută — și, practic, nu poate fi asigurată 1 — fără punerea deplină în acțiune a marelui potențial uman al intregii țări, îndeosebi a activului de partid. Așa cum subliniază secretarul general al partidului, „activul de partid constituie o forță hotăritoare in sprijinul organelor, a) organizațiilor de partid, in activitatea lor — și trebuie să-i acordăm atenția necesară și să ne sprijinim pe el mai mult decit pină acum".Pretutindeni în țară, activul de partid — alcătuit la nivelul comitetelor de partid județene, municipale, orășenești, al birourilor de coordonare a activității politico-organiza- torice de partid din consiliile unice agroindustriale, precum și la comite-

activi t’a- a lichida
aȘi

și de popor, în

tele de partid din comune, întreprinderi, unități agricole și instituții — cuprinde un însemnat număr de comuniști din toate domeniile de activitate. Trebuie subliniat însă că forța activului de partid depinde nu numai de numărul celor care-1 alcătuiesc, ci mai cu seamă de componența sa, de devotamentul de care este animat, de capacitatea de a soluționa problemele. Tocmai de aceea in rîndurile activului de partid sint incluși comuniști cu pregătire temeinică, cu un larg orizont, cu un înaintat simț al datoriei și al răspunderii. Sint oamenii care pot contribui in cea mai mare măsură la promovarea noului, a cuceririlor științei, la înfăptuirea tuturor pla-

realizarea planului în profil teritorial, a programelor prioritare, a producției fizice, îndeosebi a celei pentru export, obținerea unor recolte la nivelul cerințelor noii revoluții agrare, dezvoltarea și buna gospodărire a localităților, unor comitete de vidență faptul că obțin prin unirea tuațiile o impun yului pentru realizarea unor obiective de interes general. în acest mod comitetele municipale de partid Cluj, Brăila și Satu Mare, comitetele orășenești de partid Pașcani, Roșiori de Vede, Toplița și numeroase altele au rezolvat probleme vitale ale localităților respective :

Experiența partid pune, in e- efecte deosebite se— atunci cind si-— a forțelor acti-

urmă, a unor stări de lucruri negative. Situația in care mulți sint cei ce analizează, dezbat, iși fac critica și autocritica, emit propuneri, dar mult mai puțini cei ce se angajează direct, prin efort propriu, prin cbn- tribuție proprie, este lipsită de perspectiva reală a ridicării muncii la nivelul cerințelor actuale. Tot așa după cum nu se pot dobindi rezultate corespunzătoare apelindu-se la activul de partid doar „din cind în cind", „la nevoie", atunci cind „se ivesc probleme". Numai caracterul de continuitate, de permanență al muncii cu activul, buna sa organizare, proiectarea acțiunilor in perspectivă, precum și un sistem bine pus la punct de

Redactorul-șef al ziarului nDie Welt"

SPIRITUL REVOLUȚIONAR
spiritul angajării responsabile, comuniste

nurilor și' programelor noastre.Deosebit de important este stilul de munca al organelor și organizațiilor de partid, felul în care știu să fpregătească și să folosească activul, n desfășurarea muncii curente de partid s-a instaurat regula ca după ce au loc plenare ale C.C. al P.C.R., alte acțiuni de deosebită însemnătate, să se organizeze adunări ale întregului activ sau ale aceluia din- tr-un anumit domeniu în scopul dezbaterii problemelor aflate „la ordinea zilei", al determinării măsurilor care să asigure înfăptuirea orientărilor secretarului general al partidului, a sarcinilor stabilite de organele superioare de partid. Cu •atît mai important este ca acum, cind hotărîrile marelui forum al democrației socialiste au definit un vast și însuflețitor program de acțiune, in tematicilc orientative pentru anul viitor, precum și in planurile de muncă ale organelor și organizațiilor de partid să se prevadă distinct acțiunile concrete desfășurate de activul de partid, obiectivele și sarcinile ce urmează a fi înfăptuite cu sprijinul său. Stabilirea unor sarcini concrete și atribuții precise, repartizarea tovarășilor din activ pentru îndeplinirea unor obiective bine determinate in diferite domenii (economic. organizatoric, de propagandă etc.) dtfe Ia rezolvarea mai bună a unor aspecte . esențiale cum sînt:

urmărire a îndeplinirii misiunilor încredințate și de raportare periodică sînt de natură sa asigure o înaltă eficiență.Expunerea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste Româ- a primit, luni, pe Manfred Cu acest iprilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru ziarul „Die Welt".Schell, redactorul-șef al ziarului „Die Welt" din Republica Federală Germania.

Noi construcții de locuințe în municipiul Deva Foto : E. Dichiscanu

întovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, se insistă în mod deosebit asupra creșterii răspunderii cadrelor de partid, a activului, a comuniști- context sînt sub- activității ideolo- politico-educative, care tre- noi, cu cu un înalt mai
impulsionarea ritmului construcțiilor ; lor. în acest de locuințe, introducerea unor noi liniate sarcinile g>ce, . buie să formeze oameni spirit revoluționar, simț al datoriei, care să pună presus de orice interesele partidului, ale patriei. „Cu cit nivelul ideologic -teoretic va fi mai ridicat — se arată in Expunere — cu cit vor fi mai bine înțelese schimbările din societate și lume, cu atit mai mult se vor dezvolta concepția și spiritul revoluționar de acțiune, activitatea organizatorică, practică, in realizarea politicii generale".Cultivat cu stăruință, cu continuitate, cu consecvență, prin multiplele mijloace ale muncii politido- educative, spiritul revoluționar este spiritul angajării depline, responsabile, eficiente a activului de partid, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii. El antrenează forțele întregului popor în înfăptuirea mărețelor obiective ale politicii partidului — trecerea României socialiste la stadiul de țară mediu dezvoltată, ridicarea continuă a nivelului de trai, material și spiritual, al tuturor celor ce muncesc, înseamnă înseamnă care pășim viitor.

noi transport in comun, noi surse de aprovizio- și energie termică etc. eficientă, atestată de, mijloace de crearea unor nare cu apăO practică rezultatele obținute de către comitetele județene de partid Suceava, Vrancea, Vaslui și Covasna care au îndeplinit cu mult înainte de termen prevederile celui de-al treilea an al cincinalului la producția-marfă industrială și la alți indicatori economici, este și aceea ca, atunci cînd sint examinate problemele din diferite domenii, să fie invitați și tovarășii din activ ce au preocupări directe in sfera respectivă de activitate și pot' să-și aducă o contribuție esențială la aprofundarea analizei și fundamentarea deciziilor.Desigur, consultarea activului în diferite probleme constituie un prim ■ aspect. Așa cum se subliniază în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, „activul, drele de bază ale partidului trebuie să se înfăptuirea partidului și tor este deci din activ iau rea măsurilor preconizate, a hotăririlor, desfășurind activitate de îndrumare, sprijin și control in unități economico-sociale, contribuind la remedierea unor rămîneri

ca-înangajeze direct in viață a hotăririlor a legilor țării". Hot'ări- felul în care tovarășii efectiv parte la aplica- Spiritul revoluționar munca, înseamnă fapta, năzuințele noastre prin cu deplină încredere în
Gh. ATANASIU

CERCETAREA ȘTIINȚIFICA
ferm angajată in realizarea

programelor de dezvoltare

ale tovarășul secretarul ge- sublinia in document

economico-socială a patriei
Stăruind cu luciditate și clarviziune revoluționară asupra problemelor cardinale ale societății socialiste românești și. deopotrivă, lumii contemporane, Nicolae Ceaușescu, neral al partidului, Expunerea devenită programatic în pregătirea Congresului al XIV-lea al partidului : „înfăptuirea prevederilor actualului cincinal ?ste posibilă numai pe baza eelor mai noi cuceriri ale științei, a angajării ferme a întregii activități de cercetare in realizarea acestor obiective". Reverberația acestui adevăr și îndemn, leazâ energia specialiștilor și cercetătorilor, po- * tențialul lor de creație. Problemele complexe ale organizării și modernizării producției, ale soluționării tuturor necunoscutelor care să dea„undă verde" progresului tehnic, a- plicării tehnoTogiilor de virf cer implicarea mai deplină a specialistului, a cercetătorului ca om al timpului său, ca cetățean devotat patriei sale.Sint idei relevate de curind șl la o recentă conferință pe probleme de geodezie, organizată sub egida Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor, unde s-a dat relief succeselor obținute de oamenii muncii din cele peste 300. de unități de profil din economia națională. Dialogul amplu inițiat cu acest prilej s-a constituit intr-un veritabil schimb de experiență, într-o pledoarie convingătoare pentru promovarea tehnicilor și tehnologiilor de virf in domeniile : geodezie, topografie, fotogrammetrie și teledetecție, cartografie, cadastru, organizarea teritoriului. încadrați prin aspirații și obiective in activitatea tehnico-știin- țifică din țara noastră, inginerii și tehnicienii din aceste sectoare activitate sînt și ei prezenți realizarea marilor, obiective de vestiții. dominantă a ultimelor cenii, părtași la efortul de modernizare a agriculturii românești. la amplele lucrări de sistematizare si organizare a teritoriului și localităților. la lucrările de prospecțiuni' de noi resurse de energie și de materii

in realizareaReverberația totodată, stimu-
Exigențe actuale 

in activitatea 
din domeniul geodeziei

prime, precum și la alte programe de dezvoltare. Și domeniul nostru,de activitate, asemenea întregului front al științei și cercetării românești, beneficiază de competentul și permanentul • sprijin al tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, președintele Consiliului Național al Științei și învățămîntu- lui, a cărei contribuție la îmbogățirea patrimoniului științific național se bucură de cea mai aleasă prețuire.Una din problemele care preocupă geodezia românească în cea mai mare măsură este cea a modernizării rețelelor geodezice de Noua rețea gravimetrică, zată printr-o colaborare inter- disciplinară, a- sigură, prin precizia ridicată, satisfacerea nece- le implică o rețea

stat.reali-

Aspect de muncă de la centrul de dispecerizare 
derii miniere Lupeni

și comandă al Intreprin- 
Foto : Mihai Alcxe

Dîmbovița

de la in- de-

sităților pe care geodezică modernă. Să reținem, de asemenea, un fapt care ne bucură : geodezia românească a participat și la unele programe internaționale de utilizare a sateliților artificiali ai Pămîntului, prin măsurători optico- fotografice și, mai recent, prin măsurători Doppler in punctul fundamental. Avînd in vedere că rețelele geodezice de sprijin au fost create in țara noastră in decursul unei mari perioade de timp, pe principii nu întotdeauna unitare, s-a inițiat realizarea unui amplu program de cercetare de specialitate, la care participă cadre didactice și specialiști din diferite unități, program care are ca obiectiv final crearea unui Sistem Geodezic Român de Referință pină in anul 1990.Modernizarea rețelelor geodezice de stat și locale, înfăptuită in ultimele decenii, a fost posibilă prin utilizarea unei aparaturi adecvate, cu multe componente electronice și de automatizare. Aceasta a determinat dezvoltarea teoriilor originale de
Prof. univ. dr. ing. 
Dumitru GHIȚAU

(Continuare in pag. a Iii-a)

De la un capăt la altul al Dîmboviței „urbane", nici urmă de constructori. Urmele trecerii lor — da I Operă încheiată, Dimbovița este deja așa cum he-am visat-o : limpede și „dulce" și măreață — ctitorie a Epocii Nicolae Ceaușescu. O admirăm mereu și mereu, in drumul de fiecare zi prin Capitală, cu sentimentul că noua înfățișare a urbei, ce se conturează pregnant, era de neconceput fără această realizare. Cu gîndul 1? cei ce au infâptuit-o, zăbovim cu privirea în unda limpede, admirăm arhitectura suplă a operelor de artă constructivă, arcuite de-a lungul ei.Și iată că la Podul Vitali, la a cărui punere în funcțiune ziarul nostru a fost prezent, evenimentul, șantier se deschide privirilor. Și nu putem să nu ne oprim : este. singurul loc din Capitală unde mai găsești constructori ai noii
consemnind un imens

ENERGIA r
problemă de maximă însemnătate,

preocupare de maximăAtit asigurarea, cit și economisirea severă a energiei au In perioada actuală un caracter prioritar, necesitind o amplă participare, o mobilizare exemplară, o contribuție conștientă a fiecărui om al muncii, a fiecărui cetățean. Prin prisma exigențelor formulate în recenta Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se impun măsuri ferme, tehnice și organizatorice, pentru ca toate termocentralele să funcționeze la capacitatea maximă și să se asigure energia electrică necesară desfășurării normale, ritmice a activității economico-sociale. energeticieni pentru sporirea producției anchete la termocentrala Ișalnița. Cum acționează colectivele de de energie ? Iată tema prezentei

răspundereși anume asigurarea in bune condiții cu energie electrică a consumatorilor. Nu la bunăvoința furnizorului trebuie să se apeleze acum, ci la spiritul de răspundere al minerilor, care au datoria să livreze cărbune de calitate, conform prevederilor contractuale.
Unde-i lege, nu-i tocmea

lă ; cărbunele trebuie livrat 
la calitatea stabilită I Centra" la electrică și de. termoficare Ișal- nița a obținut in perioada care a trecut din acest an rezultate in general bune. Totuși, o serie de probleme de care depinde nivelul producției au fost soluționate numai parțial, ceea ce influențează negativ funcționarea agregatelor în perioada sezonului rece. Despre ce este vorba ?— Condiția de bază pentru realizare? puterii planificate la termocentrala Ișalnița o reprezintă asigurarea cărbunelui în cantitatea programată și de calitate corespunzătoare, ține să precizeze ing. Vasile Mănescu, director tehnic al întreprinderii electrocentrale Craiova. Or, după unsprezece luni din acest an se înregistrează, față de programele stabilite, o restanță de circa două milioane tone de cărbune. Așa se și explică faptul că in prezent stocul de cărbune din numai 55 la sută mată. Niciodată astfel de situație.— Minusurile cantitative de cărbune influențează atingerea puterii disponibile ?— Deocamdată, nu. însă minusurile calitative în mod cert, da. Instalațiile noastre au fost proiectate să funcționeze cu cărbune cu o putere calorică de 1 750 kilocalorii pe

Or, dacă privim situațiile statis-

depozit reprezintă din cantitatea nor- riu am fost într-o
fi

kg. . tice rezultă că in ultimele luni cărbunele a avut o putere calorică medie de 1 500 kilocalorii pe kg. Aceasta înseamnă un consum suplimentar de combustibil și o diminuare a puterii medii disponibile cu circa 150 MW.— Ce acțiuni întreprind recepțio- nerii pe care ii aveți in bazinele carbonifere pentru prevenirea acestor neajunsuri ?— Să fim realiști. Avem nevoie de cărbune și, de aceea, trebuie să acceptăm ceea ce ni se livrează. Consecințele sînt evidente. Tocmai de aceea solicităm minerilor să livreze cit mai mult cărbune și de calitate.Bizară situație in care este pusă întreprinderea. După cum se vede, este nevoită promisuri în cărbune acum, care minerii trebuie să facă tot ce este necesar pentru a asigura integral, dar și în condiții calitative corespunzătoare, cantitățile de combustibil solicitate. Și aceasta în primul rind pentru că există un contract economic care trebuie respectat întocmai. In această privință, legea care reglementează raporturile între unități este exactă și foarte severă. Nici furnizorul, și cu atît mai mult beneficiarul nu au voie să încalce prevederile contractuale, pentru că orice derogare de la calitate se resimte nu numai în indicii de eficiență ai întreprinderii, dar afectează interese economice mai largi,

să accepte com- aprovizionarea cu într-o perioadă in

țJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

Cîteva cauze ale scăderii 
randamentelor și remediile 
ce se impun. DeaiSur> pentru, ca termocentrala Ișalnița să funcționeze la parametri superiori, este nevoie ca toate grupurile energetice să se afle în perfectă stare de funcționare, iar fiecare utilaj să prezinte o deplină siguranță în procesul de producție. Din echipamentele de bază ale centralei fac parte și morile de cărbune. Practic, 1? fiecare turbină există cîte două cazane, fiecare alimentate de șase mori de cărbune (din care una în rezervă). Acestea, după un anumit timp de funcționare, trebuie reparate, înlocuindu-se o serie de subansamble : brațe, ciocane. blindaje. Potrivit normativelor, aceste lucrări, trebuie efectuate după 1 500 ore de exploatare. Ce se întâmplă în realitate ?— Am efectuat analize și măsurători la o serie de mori și am constatat că acestea, pînă la 1 000 de ore de funcționare, asigură cantitatea de cărbune necesară, astfel ineît cazanele să lucreze la parametrii prevăzut!, precizează subinginerul Ion Bucur, șef secție reparații cazane. După această perioadă, debitul de cărbune scade, ceea ce evident influențează în mod direct puterea disponibilă a grupului energetic.Iată așadar una din explicațiile diminuării capacității de producție la termocentrala Ișalnița.— în aceste condiții, prin reducerea debitului în medie cu 6 tone cărbune pe fiecare moară aflată funcțiune, la nivelul centralei pierde o putere de circa 50 MW adaugă interlocutorul. Firesc arsă efectuăm reparațiile la mori mult mai devreme decît prevăd normele tehnice. Dar aceasta nu este posibil, fie numai și pentru faptul că devansarea execuției reparațiilor la mori necesită materiale și forță de muncă suplimentare.

de in sefl
• reportaje • însemnări •

tinerețe din noua tinerețe a Capitalei
Ion LAZARalbii a Dîmboviței. Sînt brigadierii Șantierului național a.1 tineretului „Amenajarea complexă a rîului Dîmbovița", cei ce au făurit acea minunăție albastră, obiectiv turistic și, de ce nu. de suflet pentru noi toți, autentic complex de

precizările comandantului Șantierului național al tineretului, Amelian Filat. Mai exact, este vorba de lacul Văcărești, un obiectiv la fel de frumos ca și cel anterior. Va fi un nou lac de agrement în plin oraș.

Dîmbovița, pentru a amenaja zona din afara orașului, dinspre localitatea Roșu, într-o altă amenajare aflată in lucru, asigu- rîndu-se astfel o tranzitare mai riul pentru a se puteamare de debite pe Dîmbovița, practic aduce
PRINTRE CONSTRUCTORII NOII CTITORII A ȚĂRII (li)

opere de artă : Lacul Dimbovița cu barajul lui, cu digurile lui, cu insula lui. Despre zilele fierbinți de la șantierul respectiv, ziarul a scris la timpul potrivit nu o dată. Și chiar ne-am întrebat deseori, după darea in exploatare a complexului, unde vor mai fi tinerii cu salopete albastre și ecuson de brigadier ?— Tot la „temelia" unul lac, parte din complexul de lucrări pe care le presupune Dimbovița — vin

Faptele brigadierilor? La fel ca și în celălalt punct de lucru, și aici ei sînt cei care doboară recorduri, prelungesc ziua pînă tirziu in noapte, construiesc cu realism și visează cu romantism, cinstind astfel patria după cum simt ei cu, inima, cu sufletul lpr tinăr.— Șantierul național al tineretului are trei brigăzi — precizează șeful șantierului. inginerul Aurel Mi- huț. adjunctul comandantului — dintre care una a rămas in amonte de Lacul

apă curată în vederea unei aprovizionări și mâi cu apă a Capitalei, cel 700 de șantierului, crează in zona noii amenajări amintite. Concret, executăm acolo un canal mai larg, calibrăm albia pentru transportarea unor debite mai mari. Ceilalți constructori, proprlu-zis formația de bază, se află însă aici, unde avem și sediul șantierului, și comandamentul. Sintem singurii constructori de la rîul

bune Din brigadieri ai doar 200 lu-

Dîmbovița care mai avem *de lucru, efectiv, pe teritoriul Capitalei. Construim aici, la Văcărești, un lac de acumulare cu o suprafață de' 155 ha, mărginit de diguri de pămînt înalte de 10—14 m, totalizind 3,6 km lungime, sistemul de etan- șare cu ecran de noroi auto- intăritor, un sistem de drenaje pentru a nu se ridica nivelurile freatice pentru zonele învecinate...Informațiile prompte, precise ale tinărului inginer, cunoștință veche, de la , Lacul Dîmbovița, se completează și printr-o simplă privire aruncată din înălțimea terasei Văcăreștilor, unde flutură, ca un înălțător îndemn la acțiune, steagul Șantierului național al tineretului. Cuprins între Calea Vitan-Birzești, Calea Văcărești, Terasa Văcăreștilor și rîul Dîmbo-

(Continuare in pag. a 11-a)

Anica FLORESCU
(Continuare în pag. a III-a)

PAȘCANI : Mijloace 
de automatizareLa întreprinderea de' traductoare și regulatoare directe din Pașcani au fost omologate și introduse in producția de serie două noi și valoroase produse de automatizare care funcționează în tandem. Este vorba despre debitmetrul cu turbină, cu sesizor inductiv, și de adaptorul cu ieșire in frecvență pentru detectarea debitelor cu turbină, destinate echipării instalațiilor industriale prin care circulă fluide. Noile produse, realizate integral cu componente din țară după proiecte și tehnologii aparținind specialiștilor întreprinderii, măsoară și reglează automat debitele fluidelor în instalații. Prin înalta complexitate și marea precizie în operațiile pe care le execută, noile mijloace de automatizare se situează la nivelul celor mai bune performanțe în materie pe plan mondial, contribuind la reducerea importurilor. (M. Corcaci).
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Important este ca omul potrivit
să fie pus la timp... la locul potrivit

EXPERIENȚA, TEHNOLOGIILE ÎNAINTATE

în ultimii ani, întreprinderea agricolă de stat Andrășești devenis.e o unitate-problemă, producțiile obținute in sectorul vegetal, dar și în zootehnie erau mici față de posibilitățile mari existente aici. Se căutau soluții, se schimbau conducerile, dar redresarea continua să rămină un deziderat care se amina *pe măsură ce termenul de scadență se apropia. Numai în ultimii cinci ani, pe la I.A.S. Andrășești au trecut șase directori, patru iagineri-șefi și trei șefi contabili. Oamenii chiar făceau haz de necaz spunind că unii au fost in funcție doar de la recoltarea griului pină la tăiatul cocenilor. Despre o gindire a dezvoltării în perspectivă a întreprinderii, despre un program elaborat riguros, cu bătaie in timp, care să fie urmărit și respectat, nu putea fi vorba. Fapt este că media producțiilor la hectar pe perioada anilor 1985—1987 nu depășea 2 500 kg la griu, 3 800 kg la orz, 3 000 kg la porumb, 2 000 kg la floarea-soarelui. In zootehnie, de asemenea, în această perioadă producția medife de lapte a fost de 2 200 litri. Iată însă că intr-un singur an aceste randamente s-au dublat și chiar triplat, realizîndu-se în 1988 producții medii la hectar de 8 234 kg griu, 8 281 kg orz, 3 620 kg floarea-soarelui, 7 250 kg porumb, in timp ce în zootehnie producția de lapte va atinge pe puțin 3 400 litri.Dacă in 1987 pierderile din sectorul vegetal s-au ridicat la mai* multe milioane de lei. in 1988, numai de la cultura griului s-a obținut un beneficiu de peste 7 milioane lei. Oum a fost posibil un asețnenea salt rapid ?— Este drept, la griu, orz și floarea-soarelui producțiile obținute sînt mari in comparație cu ceilalți ani. dar în realitate ele nu fac altceva decît să rpflecte adevăratul potential productiv al terenurilor fertile din Bărăgan — ne spune directorul întreprinderii. inginerul Gheorghe Popa. Nu același lucru pot spune de realizările la cultura porumbului, unde nivelul mai scăzut nu poate fi pus numai pe seama secetei sau a greutăților pe care le-am avut în a- plicarea udărilor. Important este însă că știm unde am greșit si că am tras învățămintele ce se impun pentru activitatea viitoare.— Vă înțelegem amărăciunea ne- împlinirii depline, dar ceea ce ați «realizat doar intr-ua, an-este, totuși

de-a dreptul spectaculos. Vă rugăm să vă referiți la măsurile și acțiunile care au asigurat acest salt.■ — De la început trebuie să vă spun că in toamna lui 1987, cînd am fost numit director, nu m-am gindit o clipă că voi putea face minuni așa, peste noapte. Mi-am spus că nu am altceva de făcut decît datoria. Și datoria nu poți să ți-o faci dacă nu-i ai pe toți cu care muncești alături. Pe oameni, dacă nu-i ai in mină, dar și la inimă, îi lipsești de inițiativă, cad în lincezgală, trăiesc de pe o zi pe alta, fără perspectiva viitorului. Trebuie să-i faci să creadă in ei.

tate. Am fost de la început de acord cu el ca mecanizatorii care seamăță să execute și lucrările de întreținere și recoltare. El a propus mecanizatorii care trebuie instruiți și urmăriți mai atent pentru a munci mai mult și mai bine, cum să-i ajutăm pe unii fermieri. în ce privește contabi- lul-șef, acesta are sarcina precisă de a ține permanent in atenția tuturor balanța cheltuielilor și veniturilor, a eficienței economice. Dacă comparăm, cheltuielile sînt mult mai mici. La hectarul de griu, unde am realizat o producție dublă fată de 1987. s-au cheltuit in acest an cu 800 lei mai
La I.A.S. Andrășești, județul Ialomițaîntr-un singur an, de la pierderi de milioane la beneficii

să le insufli încrederea că pot mai mult. Dar nu oricum. Cea mai bună vorbă să știți că tot fapta rămine. Mecanizatorul și fermierul trebuie să te simtă că ești alături de ei. Să împărți imureuhă necazurile și bucuriile. E una să te duci în control la ora 10 și alta să fii in fermă la 6 dimineața sau seara tirziu cînd de mult s-a întunecat. împreună cu in- ginerul-șef. Victor Ștefănescu, și șeful contabil. Zamfir Mihalache, ne-am împărțit cu precizie munca, dar și răspunderile. Tn cadrul acestei delimitări foarte exacte a răspunderilor. directorul are sarcina să asigure carburanții, semințele. îngrășă- mintele, piesele de schimb, să organizeze și să urmărească programul de lucrări pe unitate, iar in urma controalelor să propună măsurile ce se imnun. Adevărul este că de cînd sint în această unitate nu am luat singur nici o măsură și nici n-am influențat pe cei din jur să fie de a- cord cu mine. Cînd a fost cazul am expus neregulile constatate în adevărata lor gravitate, ele fiind aduse la cunoștința colectivului, care a trebuit să judece. La rîndul lui. ingine- rul-șef a avut cimpul, culturile. El a stabilit cum să se acționeze pentru ca tehnologiile să fie respectate, lucrările să se facă la timp și de cali-

să rămînă tot un fel de observatori și am fost obligați să ne despărțim de ei. In zootehnie, de exemplu, am fost puși in situația să schimbăm șefii de fermă de la vacile cu lapte și ovine. Iar acum, cînd vedem ce transformări în bine ,s-au produs aici, ne dăm seama că am procedat corect.— Și totuși nu ne-ați spus cum ați reunit intr-un singur an dublarea și chiar triplarea producțiilor de griu, orz, floarea-soarelui și mazăre.— N-am întreprins nimic in plus față de ce solicită tehnologia fiecărei culturi. Am muncit in așa fel incit lucrările să fie executate la timp și bine. Nu ne-am permis experimente și nici nu am abdicat de la principiul „cine greșește plătește". N-am folosit nici cantități mai mari de semințe și de ingrășăminte și nici lucrări în plus n-am efectuat. Cheltuielile vorbesc. Nu am făcut decit să răspundem la solicitările culturii a- tunci cînd a fost nevoie și așa cum cere tehnologia. Altfel de ce ar mai fi nevoie de specialiști in agricultură ? Unii sptth că de cînd lumea primăvara semeni și toamna culegi, ui- tînd că in acest răstimp planta parcurge de fapt trei anotimpuri. Dacă intirzii semănatul griului cu o zi, din start pierzi 100—200 kg la hectar; la fel și la seceriș, ca de altfel și Ia prășit sau la combaterea dăunătorilor. Agricultura se face acum cu ceasul in mină.— Duceți exigența la după cum se vede...— Exigența nu poate nimă, și nici maximă, ci gență. La noi, analizele se fac in deplină cunoștință de cauză a situației din teren. Acest lucru solicită o prezentă activă, o muncă de îndrumare si de control permanentă, indiferent de funcție, trebuie să fii mereu racordat la sarcinile pe care le ai de îndeplinit, așa are eficiență prinde.Am stat de vorbă șești cu mecanizatori, șefi de fermă și economiști. Toți ne-au vorbit de suflul nou care străbate astăzi toate fermele și sectoarele de activitate ale întreprinderii, de mîndria lor că au ajuns și ei să se poată măs&ra cu vecinii lor. Producțiile obținute le-au schimbat statutul. La I.A.S. Andrășești, economiștii de fermă, ne

In camera de comandă a termocentralei din Suceava Foto : Sandu Cristian
Energia - problemă de maximă însemnătate,

preocupare
(Urmare din pag. I)

maximă răspundere

IN INVĂȚĂMÎNTUL 
AGROZOOTEHNIC DE MASĂ
Entrioii si tehimlisiilî nsate - tinoic însorite I

Cooperativa agricolă de producție din Sintana este una din cele mai mari unități din județul Mureș. Să reținem, intre altele, că unitatea dispune de aproape 2 000 hectare teren arabil, precum și de 1 460 taurine ; că cei șase specialiști, la care se adaugă 15 cadre cu studii medii, conduc și îndrumă din punct de vedere tehnic activitatea unității in trei mari ferme vegetale, intr-una zootehnică și in alta legumicolă, care aici ocupă o suprafață de 110 hectare. Am făcut aceste precizări pentru a sublinia mai ales faptul că volumul mare de muncă ce trebuie depus aici spre a se realiza producțiile mari prevăzute trebuie efectuat cu un număr relativ redus de cooperatori, numai 380 de brațe de muncă, de pregătirea lor depin- zind nu numai nivelul randamentelor, ci și rezultatele economico-fi- nanciare ale cooperativei. Ce se poate spune despre producțiile realizate, adevăratul „barometru" al calității muncii prestate ? Că deși, prin ani, unitatea nu a excelat prin recolte record, în ultima perioadă cooperatorii de aici se apropie tot mai mult de unitățile fruntașe ale județului. Bunăoară, in acest an, C.A.P. Sintana de Mureș are o producție medie la hectar de 6 006 kg porumb boabe, de 22 200 kg cartofi, iar in legumicultura — aproape 26 000 kg. Totodată, producția de lapte a crescut față de anul precedent. Corelate cu alte realizări, acestea au făcut ca C.A.P. Sintana să incheie actualul an agricol cu un beneficiu important.în rindurile de față ne-am propus Insă să analizăm nu atit semnificația acestui bilanț, cit mai ales citeva probleme ale pregătirii viitoarei producții agricole privite in perspectiva învățămintelor ce decurg din desfășurarea cursurilor agrozootehnice de masă, a modului in care acestea contribuie efectiv la înfăptuirea sarcinilor anului viitor, cînd și cooperatorii de aici aspiră, în mod justificat, la producții mult mai mari. „Ca specialist — ne preciza Kocsis Adalbert, inginerul-șef al cooperativei agricole — m-am convins, ca de altfel toți colegii mei, că, fără o bună pregătire profesională a cooperatorilor, realizarea producțiilor mari, oricit de bună ar fi dotarea tehnică, rămine un deziderat. Drept care, atit eu cit și ceilalți specialiști, ne-am pregătit in mod special în vederea ținerii lecțiilor agrotehnice, in care — pe baza experienței proprii, dar și a unităților fruntașe — urmărim să accentuăm acele aspecte care condiționează creșterea producțiilor".Dar să vedem ce s-a întreprins concret în acest scop. Mai întii de toate, am aflat că in toate cele cinci cercuri organizate au fost ținute primele trei teme planificate. Și incă un amănunt. Așa cum am reținut (și constatat la fața locului), temele

alese țin seama de problemele cu care se confruntă unitatea aici. Să luăm, bunăoară, deloc în- timplălor, sectorul zootehnic, unde producția de lapte, deși a crescut față de anul precedent, ea este inca sub nivelul potențialului biologic de care dispune rasa „Bălțata românească" — doar 1950 litri lapte pe vacă furajată. Cauzele țin nu de deficitul furajelor de calitate care unitatea nu duce lipsă), mai ales de unele deficiente la grijirea animalelor. Drept care ginerul zootehnist Marin Chioreanu și-a propus și a realizat, țn- tre altele. dezbaterea temelor : „Exploatarea vacilor gestante în maternitate și întreținerea vițeilor în primele șapte zile de viață". „Creșterea vițeilor de la vîrsta de șapte zile în cușete pină la înțărcate". Or, pentru a ilustra „pe viu"

reale de
atit (de cit în- in-

puțin, ca de altfel și Ia hectarul de orz. Au crescut producțiile, au scăzut cheltuielile și, cum este și normal, ciștigurile oamenilor au sporit. De exemplu, in zootehnie retribuția îngrijitorilor acum este aproape dublă fată de 1987, pentru că aproape duble sint și veniturile obținute aci.— înțelegem că această delimitare strictă a sarcinilor și răspunderilor intre factorii cu putere de decizie de la nivelul întreprinderii iși dovedește din plin eficiența. Ne-ar interesa insă, ce schimbări au intervenit la nivelul fermelor de producție și secțiilor de mecanizare, mai ales în ceea ce privește stilul de muncă, răspunderea pentru aplicarea fermă a tehnologiilor avansate.— La noi. munca și rezultatele sînt cîntarul unic pentru fiecare in parte. La inceout i-am ascultat pe unii, pricepuți mai ales in ce privește vorbăria goală, și după ce ne-am convins că stau aici mai ales pe post de inspectori decit de executanți, i-am chemat la ordine și le-am impus punctul nostru de yedere, care cere muncă, disciplină și ordine. Cei mai multi au înțeles că este nevoie de o schimbare radicală a atitudinii față de muncă și ne putem astăzi baza pe ei ca fiind cei mai destoinici oameni ai întreprinderii. Alții au continuat spunea sșful contabil Zamfir Mihalache... sînt acum ajutor de drept și de fapt ai fermierilor. Șînt în Cîmp în perioadele de vîrf ale lucrărilor și tot ei sint la bazele de recepție cind se valorifică producția. Angajarea este alta, iar statutul lor a depășit calitatea omului pus doar să facă socoteli. S-ău schimbat la Andrășești mentalități neconforme cu- cerințele agriculturii intensive și o dată cu acestea s-a schimbat șt tata întreprinderii, care se prezintă astăzi cu rezultate ce exprimă de fapt adevăratul potential productiv al acestei unități. Pină să se ajungă aici, a trebuit însă să treacă multi ani. deși ceea ce s-a schimbat anul trecut in conducerea unității putea să se facă foarte bine de la început, cu condiția însă ca factorii de decizie să cunoască intr-adevăr valoarea profesională șl morală a celor cărora le încredințează o sarcină atit de portantă cum este aceea de a duce o întreprindere agricolă de

aceste lucruri, in prealabil, o pdl'te din îngrijitorii fermei au urmărit, timp de două zile, modul in care se realizează acest aspect intr-o uni- tate-etalon : Stațiunea de cercetare și producție pentru nelor Tirgu Mureș, punctul de plecare terea ulterioara, in a concluziilor ce se surilor ce trebuie luate pentru fecționarea activității. Așa s-a cedat și in analiza modului in trebuie realizat corect imulsul canic, aspect ce a constitiât, fapt, un punct distinct al temei nr. 4 — „Tehnologia de creștere și exploatare a vacilor cu lapte" — ținută marți, 13 decembrie. Lecția — la care am asistat alături de 35 de îngrijitori — nu a debutat într-o sală de curs, ci in incinta fermei. Aici, in fața unor planșe, grafice și alte materiale vizuale sugestive, s-au relevat, intii de toate, două lucruri. Pe de o parte, diferențele ce există intre rezultatele unor îngrijitori, iar, pe de alta, s-au făcut demonstrații practice privind mecanismul de „cedare" a laptelui la animale, efectele negative ale mulsului mecanic incorect asupra producțiilor ș.a. S-au dezbătut, de asemenea, pe bază de de lactațle normală terii și descreșterii producțiilor, altă remarcă. Dat fermă dispune de valoare biologică, grupe și îngrijite cooperatori (loan pe baza observațiilor făcute timii opt ani, ceilalți îngrijitori au putut afla „pe viu" ce influență mare poate avea asupra producțiilor de lapte, a creșterii natalității și a menținerii sănătății animalelor îngrijirea corectă a vacilor din rasa „Bălțata românească".

creșterea bovi- Acesta a fost pentru dezba- cadrul lecțiilor, desprind, a mă- per- pro- care mede

grafice, influența duratei asupra creș- . ' ‘ Ofiind că această 15 vaci de mare lotizqte în două de cei mai buni și Vasile Florea), in ui-

După această lecție practică, am stat de vorbă cu cițiva ingrijiton. Iată opiniile lor : „Ca proaspăt mulgător mecanic — aprecia Lbrinczi Albert —, pot spune că din această lecție, cît și din cele văzute în zilele petrecute la stațiunea din Tg Mureș, am invățat mai mult decit in șase luni de cind lucrez aici. Numai așa, cred eu. vom putea să realizăm ceea ce ne-am propus: obținerea unei producții medii de peste 3500 litri lapte pe o vacă furajată. Pentru aceasta, convingerea mea este că asemenea demonstrații trebuie făcute nu numai iarna, ci in tot cursul anului". „Concepute astfel — este de părere îngrijitorul Szabadi Albert — lecțiile agrotehnice sînt foarte instructive. Ca lucrător in zootehnie de peste 23 de ani, consider că in viitor trebuie făcut mai mult in direcția cunoașterii de către ingri- ' jitorii tineri a modului de comportare a animalelor, a reacției lor asupra schimbării frecvente a îngrijitorilor. Din experiența pină acum ajuns la concluzia că nu doar furajarea, ci și continuitatea in muncă cu același Iot de vaci și respectarea perioadei de odihnă a animalelor pot contribui la creșterea producțiilor.". Aprecieri a- semănătoare au exprimat și alți Interlocutori.Am dat exemplul zootehniei. Dar în mod asemănător s-a procedat aici, in acea zi, și la lecția de la cercul legumicol, susținută de inginerul Dorift Șuteu, a cărei temă — „Or- ■ ganizarea activității pe timp de iarnă în legumiculturfe" — a fost dezbătută în fața a peste 30 de legumicultori. Fără a intra în detalii, vom spune însă că, pe baza unor comparații și date sugestive, lectorul a reușit să stimuleze multe ambiții in nndul cooperatorilor. El a subliniat, bunăoară, că, dacă producția medie de 54 000 kg tomate la hectar, realizată în acest an pe o suprafață de cinci hectare, s-ar fi obținut la scara întregului sector legumicol, valoarea producției realizate în legumicultura unității nu ar fi fost de 3.8 milioane lei (și ea foarte bună), ci pe cit și încă în timpul iernii, pentru realizarea acestui deziderat, posibil de îndeplinit.Sintetizînd. am spune că lecțiile la care am asistat și-au adus din plin contribuția la pregătirea cooperatorilor, la aprofundarea tefinolo- giilor de lucru, fără de care sporurile de producție la care s-au angajat cooperatorii din Sintana să le realizeze in viitorul an agricol sint de neconceput.

de am

aproape dublă. Pentru aceasta, parcursul lecției, atit lectorul, și cooperatorii au identificat căile acțiunile ce trebuie întreprinse,

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scinteii

maximum,fi nici mi- numai exi- săptăminale
Cine procedează in tot ce intre-la I.A.S. Andră-

im- con- stât.
Măhai VIȘOIU
corespondentul „Scinteii

Interlocutorii au susținut că aici, la Ișalnița, 50 MW din puterea instalată nu se pot valorifica datorită scăderii randamentului morilor de cărbune.. Nu sintem in măsură să apreciem temeinicia acestor păreri, dar nu este normal ca la- grupurile energetice aflate in circuitul productiv și pentru care s-au cheltuit importante fonduri materiale și financiare să se irosească, cu bună știință, importante capacități de producție.Am supus această problemă specialiștilor de la Centrala industrială de producere a energiei electrice și termice, care ne-au confirmat că situația intilnită la Ișalnița nu reprezintă un caz singular. Reduceri de putere datorită morilor sint și la alte termocentrale pe bază de cărbune. Dar de vină nu sint normativele, care — atunci cind au fost elaborate — au avut în vedere o serie de experimentări ample și de durată. Cauza reală este legată de fiabilitatea ciocanelor și a blindajelor din componența morilor, care a scăzut în ultimul timp.Deci din nou problema răspunderii, care, așa cum s-a dovedit, a devenit un „laitmotiv" în investigațiile noastre la această termocentrală. De această dată este vorba de problema răspunderii furnizorilor de utițaje care, în repetate rînduri, s-au angajat că vor executa produse de fiabilitate corespunzătoare. Iată din nou o promisiune neonorată și,. de ■ fapt, nu este vorba de o promisiune, ci de neindeplinirea unei sarcini care mai fără mori termen cit mai scurt, să-șl pună la punct fabricația, astfel ca asemenea neajunsuri să dispară o dată pentru totdeauna din activitatea termocentralei.

le revenea in mod expres. Toc- de aceea, fără alte invitații, tergiversări, producătorii de de cărbune trebuie ca, intr-un

Cum se intră in „spirala" 
risipei de capacitate ? Pentru funcționarea Ia parametri superiori, cu un grad de siguranță ridicat a centralei s-a întocmit un de raparații și modernizări purile energetice. Iată că program nu este realizat. Oreparații au fost aminate atit dato-

rită faptului că nu s-a primit aprobare de la forurile de resort, cit și pentru că se înregistrează unele in- tirzieri in livrarea unor subansamble și piese de schimb. Anul trecut la grupul nr. 7 de 315 MW a fost programată reparația capitală care a fost aminată datorită neasigurării bazei tehnico-materiale. în acest an s-au stabilit noi grafice de livrări. însușite atit de furnizorii de materiale și e- chipamente, cit și de conducerile ministerelor care le coordonează. Cu toate acestea, s-au înregistrat in continuare restanțe care nu au permis începerea reparațiilor. Ca urmare, practic, s-a renunțat la aceste reparații intrucit nici la această dată nu Sint asigurate integral materialele necesare, iar lucrările sint de durată, ceea ce ar însemna scoaterea din circuit a unei importante capacități de producție tocmai in perioada vîrfului de iarnă. Amîna- rea repetată a reparației capitale duce insă Ia diminuarea simțitoare a capacității de producție, dar mai ales a siguranței in funcționarea grupului energetic. Am insistat asupra acestui caz deoarece el relevă perpetuarea unor carențe din activitatea de reparații, minusuri care se regăsesc în nivelul de realizat.— înfăptuirea programului parații a devenit, de cițiva problemă deosebit de grea colectivul unității noastre — . _ _părere ing. Ion Bărbulescu, directorul întreprinderii electrdcentrale Craiova. Indiferent de motivele pe care Ie invocă forurile noastre coordonatoare atunci cînd dispun menținerea în exploatare a unor grupuri energetice, cu toate că acestea nu mai îndeplinesc condițiile tehnice necesare sau argumentele aduse de unii furnizori pentru restanțele înregistrate in livrarea , unor echipamente și piese de schimb, un lucru este limpede : în aceste condiții termocentrala nu poate funcționa la capacitatea maximă. Fiecare agregat are o durată de exploatare. Neres-

puterede re- ani, o pentru este de

pectarea termenelor de reparații a- fectează însuși scopul principal, adică producerea unor cantități cît mai mari de energie electrică și termică cu consumuri specifice cit mai reduse, în ceea ce ne privește, vom dovedi mai multă exigență in pregătirea corespunzătoare a fiecărei reparații prevăzute pentru anul viitor, astfel incit să se asigure condiții normale de funcționare lor energetice.Problema răspunderii reparațiilor la termen, mai scurt și de calitate vată și în alte articole ziarul „Scinteia". De altfel, în analizele pe care factorii de resort le întreprind în privința modului de 'funcționare a termocentralelor, lipsa de ordine, de organizare, de disciplină in executarea acestor lucrări revine cu regularitate in atenție. De fiecare dată se fac ședințe, in care fenomenul este combătut cu tărie, se formulează angajamente, se fac planuri de măsuri, însușite de toți cei care trebuie să contribuie la e- fectuajrea reparațiilor, inclusiv de factorii de resort ce au competența aprobării începerii lucrărilor. Dar iată că aproape de fiecare dată ceva nu este pus la punct : lipsește o piesă sau subansamblu ori’ apar alte probleme de organizare — și reparația fie nu este efectuată, fie nu există garanția că va fi terminată Ia termen. O adevărată „spirală" ascendentă a risipei. Din cauza lipsei materialelor nu se aprobă intrarea In reparație a grupurilor energetice, iar prelungirea funcționării lor peste durata normată duce Ia uzura accentuată a altor subansamble, care de asemenea nu pot fi asigurate operativ. Si avem astfel una din explicațiile cele mai clare ale opririlor accidentale ale grupurilor energetice cînd, mai mult de nevoie decît de voie, reparațiile trebuie oricum începute, chiar dacă nu există nici o garanție că agregatul va fi repus operativ in funcțiune și orl- cît ar costa acestea.

a agregate-executării în timp cît a fost rele- publicate in

care determină Ia termocentrala Ișal-
program la gru- și acest serie de

Iată prin urmare citeva cauzenița reduceri nedorite de putere și, implicit, diminuări ale producției de energie electrică. De neînțeles este că aceste probleme se cunosc și se mențin de o bună perioadă de timp de către toți factorii răspunzători, dar r.u se iau măsurile corespunzătoare cu fermitatea necesară. Este mai presus de orice îndoială că rezultatele obținute la această centrală electrică pot fi îmbunătățite, cu condiția eliminării grabnice a carențelor menționate și asigurării unei funcționări la parametri superiori a fiecărui agregat energetic.*
CALITATEA SERVICIILOR PUBLICE,IU NIVELUL EXIGENTELOR CETĂȚEANULUI!

Birocrația, nu spunem o noutate, nu se rezumă numai la ghișee, la unele birouri publice ori la o anume „circulație" a hîrtiilor ; birocratul nu este numai funcționarul „vetust", morocănos, care te plimbă pentru un act sau altul. Birocrația, birocratismul mult maiTuos, tățeanul, de a abuza de timpul său, un stil de muncă învechit, nedemocratic în ultimă analiză, pe care il intilnimf incă ipostaze, în muncă ce vin sau indirectă, cu cetățeanul,Fără îndoială, in toate sectoarele de interes public, in servicii, in diverse alte unități și instituții de acest fel se duce o luptă necurmată cu asemenea racile, cu birocratismul și formalismul — mod de a munci nu doar iritant, ci, mai ales, ineficient, cronofag, adversar al timpului cetățeanului, al societății in ultimă instanță. Și trebuie spus că rezultatele nu sint de neobservat. Frecvent intilnim funcționari conștiincioși și amabili, edili și alți factori de răspundere plini de Înțelegere, de solicitudine pentru cererile și cerințele cetățenilor, promoții noi de lucrători în serviciile publice, care au o optică și un fel de a munci pozitive. înaintate, conforme exigențelor societății noastre. Din păcate insă, nici formele contrare, de birocrație . crasă, nu au devenit cîtuși de puțin „rara avis". O demonstrează cu prisosință și cazurile la care ne vom referi în continuare, pornind de la sesizările unor cititori.Bunăoară, cetățeanul L. Ion din Drobetâ-Turnu Severin avea de ridicat o butelie de aragaz de la întreprinderea de livrare a produselor petroliere din localitate. Hirtiile — toate în regulă. Atunci ce-i trece prin cap să ceară celui care trebuia s-o livreze, respectiv gestionarului A. Ispășoiu ? „Mai adu-mi o confirmare verbală". „Peste acte ?“ „Peste. Te duci la cel care ți le-a semnat și-i spui să-mi dea un telefon". „Bine, dar de ce nu sunați chiar dumneavoastră ?“ a mai apucat să întrebe cetățeanul total nedumerit. Aici birocratul și-a ieșit din pepeni. Cum adică ? El să-și piardă prețiosul timp formînd un număr de telefon ? Lui să 1 se pretindă așa ceva 7 Ei nu, un asemenea afront nu putea rămine nepedepsit. Și, drept urmare, nu i-a eliberat cetă-

altceva,poate constitui șigrav : un mod defec- incorect de a lucra cu ce-
sub variate fațete și unele locuri de in legătură directă intr-un fel sau altul, cu interesele sale.

țeanului butelia nici după ce acesta s-a conformat, obținind — în condițiile pretinse — „confirmarea verbală". Ca atit cel in cauză, cit și alții care or îndrăzni să-1 mai „înfrunte" să cunoască cu cine au de a face. Nu știm dacă și conducerea întreprinderii de produse petroliere este la curent cu asemenea procedee de aroganță plus șicană. Și, desigur, dincolo de acest aspect „particular", atrage atenția și practica telefoanelor... peste acte 1Sint situații în ce nu numai peste cererile indreptă-
aspect „particular",
care birocratul tre-

nește să le amintească celor în cauză acest lucru, cum „și-a permis'* corespondentul nostru, nu are decit să suporte consecințele.Există însă și altfel de cazuri, în care, in loc să se treacă la rezolvarea concretă a unej probleme, a unui fapt mărunt de multe ori, se preferă „soluționarea" din birou, punerea în mișcare a unui adevărat carusel al hîrtiilor, al adreselor și răspunsurilor formale. De pildă, un lucrător de la Întreprinderea canal- apă București constată cu ocazia citirii unui apometru că acesta este
A

• •

Pe marginea unor scrisori ale cititorilor, 
adresate redacției

țite ale petiționarului, ci șl peste a- dresele altor instituții, măcinînd timpul — și nu numai timpul — cetățeanului. Ca in următorul caz, ce poate fi rezumat astfel : La a- genția de bilete C.F.R. de la Băile Herculane, lucrurile nu s-au schimbat cîtuși de puțin, în ciuda măsurilor promise, respectiv răspunsului dat de către Regionala C. F. Timiș, la sesizarea unui cititor de-al nostru. După cum ne relatează același corespondent, la ghișeul agenției respective continuă să fie aceeași îmbulzeală, mai cu seamă in perioadele aglomerate ale stațiunii, aceeași proastă organizare care-1 o- bligă pe cetățeanul venit in stațiune — să se odihnească, și nu să se enerveze — să piardă mult timp cu procurarea biletelor de întoarcere. De ce ? Pentru că o adresă oficială, semnată, parafată, prin care se stabilește, după cum am fost informați, că dispeceratul stațiunii face rezervări la agenția de bilete, este cu desăvirșire ignorată, în cel mai autentic spirit birocratic. Adică lipsit de o elementară răspundere și considerație față de cetățean, față de timpul său. Iar dacă cineva indrăz-

defect și lasă să se scurgă pe la garnitură o apreciabilă cantitate de apă. Ce ar trebui să facă ? Să il repare pe loc sau să anunțe meseriașul de întreținere. Ar fi fost prea simplu. Dar la I.C.A.B. se alege o altă cale — ultrabirocratică. Mai întii, lucrătorul care constată scurgerea de la apometru nu o remediază și nici nu o anunță. Ci îl pune pe cetățean — respectiv pe Aurel Cium- bar, domiciliat in strada Jimbolia nr. 133, București — să facă o sesizare în scris la I.C.A.B. în urma acestei sesizări (nr. de înregistrare 10 798 din 29 august a.c.) se prezintă un tovarăș inspector. Nu ca să repare sau să schimbe apometrul — doar era inspector—, ci să constate la fața locului, în scris. După care ajunge Ia sediu și trimite, ce credeți ? Nu. nu un meseriaș să repare defecțiunea, ci un răspuns la sesizare. Nu imediat, ci după... două luni. O tră de formalism și, cum bine scris cetățeanul, „de bătaie deDar ea abia începea. Drept urmare, cetățeanul face a doua sesizare (nr. 13 107), mai cu seamă că intre timp apăruse și factura... de zece ori mai mare ca de obicei. Și, pentru că apa

însă mos- ne-a joc".

continua să curgă, merge în audiență la directorul adjunct al I.C.A.B.- ului. Care a delegat un alt inspector să se ducă iar la fața locului și să rezolve situația. Acesta nu s-a mai dus singur însă, ci însoțit de un muncitor, mai ales că „reclamantul" s-a oferit să-i transporte cu mașina proprie. Ajunși acasă la cetățean, nu i-a interesat insă cîtuși de puțin a- pometrul care șiroia, ci cu totul altceva : nu cumva o fi avînd instalația interioară vreo fisură, vreo scurgere cît de mică spre a-i pune toată risipa in spatele cetățeanului ? Și tot căutînd au găsit : o umbră picătură parcă se prelingea garnitura cișmelei. „Evrika" strigat și fără să mai întîrzie fugit amindoi la sediu, de unde trimis o... altă adresă. Prin care îi pun in vedere că este singurul vino • vat de risipa produsă și este pasibil... de amendă și întreruperea furnizării apei, ei nedîndu-se în lături de la nimic cînd este vorba de... risipă. Foarte severi. Și mai ales foarte scrupuloși : adrese cu antet, ștampilate și semnate de directorul I. Marinescu.Tot despre oameni purtați pe drumuri și pină la urmă păgubiți va fi vorba și in cazul urrțjător. Cetățeanul G. Alexandru, din strada Baba Novac, din Capitală, de exemplu, și-a achitat contribuția respectivă prevăzută de Legea nr. 1 din 1985 (400 de lei) în două tranșe, în lunile iunie și august, Ia C.E.C. In septembrie insă, i s-a reținut și din pensie suma de 200 de lei in același scop. In cele din urmă, s-a găsit o soluție (pe care legea respectivă, din rațiuni bine întemeiate, nu o prevede) : să 1 se considere suma ca fiind achitată pentru anul următor. Și încă se poate spune că i s-a dat un răspuns. Alții, în aceeași situație, continuă să umble fără să poată cu nici un chip să înmoaie inima unor funcționari prea grăbiți, ca să nu spunem mai mult. Și nu doar la consiliul popular al sectorului 3, unde par să fie cele mai multe asemenea „necorelări", ci $1 la alte sectoare din Capitală.Sint cazuri care vor fi soluționate, sperăm, cu grija și răspunderea necesare. Dar nu aceasta este totul. Ci luarea, promovarea acelor măsuri, întronarea peste tot a acelui climat care să facă practic imposibile asemenea anomalii, care să îngrădească și să înlăture un muncă anchilozat,

de la au au au

asemenea stil de vetust, birocratic.
Ion MARIN
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NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Republicii Islamice Pakistan,

(Urmare din pag. I)

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂColectivele de oameni ai muncii din industrie, construcții, transporturi, agricultură, unități din domeniul circulației mărfurilor și prestărilor de servicii, angajate plenar în ampla întrecere socialistă pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan, raportează obținerea unor noi și însemnate succese.Pe baza rezultatelor înregistrate în cele 11 luni care au trecut din acest an și a punctajului general stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii, la finele lunii noiembrie, pe primele locuri s-au situat :ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE A CĂRBUNELUI DIN SUBTERAN

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — SUBRAMURA MORARIT și PANIFICAȚIE

înminind scrisorile de acreditare, ambasadorul Rasheed Ahmad a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, dtn partea președintelui Republicii Islamice Pakistan, Ghulam Ishaq Khan, și a primului-ministru, doamna Benazir Bhutto, cele mai calde salutări și urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate pentru poporul român.în cuvintarea prezentată de ambasador este relevat faptul că relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Pakistan au cunoscut o continuă dezvoltare, subjiniin- du-se dorința ca aceste raporturi să se amplifice și mai mult în viitor.Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU

a transmis președintelui Ghulam Ishaq Khan și doamna Benazir prietenesc, urări ricire, de pace, stare pentru prieten.în cuvintarea de răspuns a președintelui Nicolae Ceaușescu s,e evidențiază că România se pronunță ferm pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale respectării dreptului fiecărui popor de a-și alege calea dezvoltării sale economico-sociale în mod independent, fără nici un amestec din afară. Menționîndu-se că intre România și Pakistan s-au statornicit re-

primului-ministrU, Bhutto, un salut de sănătate și fe- progres și bună- poporul pakistanez
lații de prietenie și colaborare pe multiple planuri, se apreciază că potențialul țări oferă voltare a sporire și economic al celor două largi posibilități de dez- cooperării bilaterale, de _______ diversificare a schimburilor comerciale. în cuvîntare rată că. în spiritul acordurilor țelegerilor existente, România corda și în viitor o deosebită ție dezvoltării și consolidării turilor de colaborare cu Republica Islamică Pakistan, ceea ce corespunde pe deplin intereselor ambelor popoare. cauzei păcii și înțelegerii in lume.Președintele Nicolae Ceaușescu a urat noului ambasador succes deplin in misiunea ce i-a fost încredințată și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.

LoculCăpeni,LoculVoivozi,Loculră Bărbăteni, județul Hunedoara.
I : întreprinderea minieră județul Covasna.II : întreprinderea minieră județul Bihor.III • întreprinderea minie-

Locul II : Fabrica pentru nerarea uleiurilor minerale nicu Sărat, județul Buzău.I.ocul III : întreprinderea năria „Vega" Ploiești.
rege- Rîm-Rafi-ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII CAUCIUCULUI ȘI MASELOR PLASTICE

Ambasadorul Republicii

(Urmare din pag. I)

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

de acreditare, Kpanzou a dinteluiînminind scrisorile ambasadorul Egoulia transmis p r e ș e Nicolae Ceaușescu un salut și cele mai bune urări din partea generalului Gnassingbe Eyadema, președinte- fondator al Adunării Poporului Togolez, președintele Republicii To- goleze.în cuvintarea prezentată de ambasador sint evocate bunele relații de prietenie și colaborare existente intre țările și popoarele noastre, exprimindu-se dorința ca acestea să se dezvolte tot mai mult, atit pe plan bilateral, cit și pe arena internațională.Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU a transmis președintelui Gnassingbe Eyadema un salut călduros și cele mai bune urări de sănătate și feri-

cire. de pace și prosperitate poporului togolez.Relevindu-se că între România și Togo, între partidele și popoarele noastre s-au statornicit legături de prietenie și colaborare, care se dezvoltă în spiritul acordurilor și înțelegerilor convenite la nivel înalt, pe baza deplinei egalități, respectului și avantajului reciproc, în cuvîn- tarea de răspuns a președintelui Nicolae Ceaușescu se apreciază că potențialul economic a! celor două țări, programele lor de dezvoltare economico-socială creează largi posibilități pentru adîncirea și extinderea acestor relații, îndeosebi pentru intensificarea shimburilor comerciale și a cooperării în producție. Este pus în evidență faptul că problema fundamentală a epocii noastre o constituie oprirea cursei înarmărilor, trecerea hotărită Ia dezarmare, în primul rînd la dezarma-

se a- și în- va a- aten- rapor-
ÎN DOMENIUL PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE PE BAZA DE CĂRBUNEI : întreprinderea electro- Oradea.II : întreprinderea electro- Craiova.III : întreprinderea elec-
Locul centraleLocul centraleLocul trocentrale Suceava.

Locul I : întreprinderea de articole tehnice din cauciuc Brașov.Locul II : Fabrica de anvelope Luduș,, județul Mureș.Locul III : întreprinderea„PRODCOMPLEX" Tg. Mureș.ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII LEMNULUIÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN Locul I : întreprinderea forestieră de exploatare și transport Piatra Neamț.productie județul Si-Locul I : Schela de gaze naturale Mediaș, biu.Locul II : Schela de gaze naturale Ploiești.Locul III : Schela de producție petrolieră Berea, județul Buzău.
J

producție
IN INDUSTRIA METALURGIEI FEROASE

Locul I : întreprinderea de moră- rit și panificație Dîmbovița.Locul II • întreprinderea de mo- rărit și panificație Teleorman.Locul III: întreprinderea de mo- rărit și panificație Constanta.ÎN AGRICULTURA DE STAT — UNITĂȚI CU PROFIL AVICOLLocul I : întreprinderea de stat Bacău.Locul II' • întreprinderea de stat Focșani.Locul III : întreprinderea de stat Tărtășești, județul vița.
avicolăavicolăavicolă Dimbo-ÎN DOMENIU!, CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALELocul I : Centrala antrepriză generală de București. construcții industriale4Locul II : Trustul antrepriză generală construcții industriale Craiova.Locul III : Trustul antrepriză generală de lucrări snoc'ale și izolații tehnologice București.ÎN DOMENIULTRANSPORTURILOR FEROVIARE — REGIONALE DE CALE FERATA

re nucleară, asigurarea dreptului vital al fiecărei națiuni, al întregii omeniri la existență, la libertate și independență, la pace.Este exprimată convingerea că bunele relații româno-togoleze vor cunoaște un curs continuu ascendent, în interesul și spre binele celor două țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.Președintele Nicolae Ceaușescu a urat .noului ambasador succes deplin în misiunea sa, întregul sprijin al Stat, al Guvernului, sonal.

Locul I : întreprinderea Laminorul de tablă Galați.Locul II : întreprinderea de fier Vlăhița, județul Harghita.ÎN INDUSTRIA MAȘINILOR DE RIDICAT. MATERIAL RULANT. CONSTRUCȚII NAVALE, ECHIPAMENT AERONAUTIC

Locul II : întreprinderea forestieră de exploatare și transport Rîmnicu Vilcea.Locul III : întreprinderea forestieră de exploatare și transport Bistrița.
Locul I : Regionala de cale ferată Brașov.Locul II : Regionala de cale ferată Cluj.Locul III : Regionala de cale ferată Timișoara.

Industria 
județului Buzău 

a îndeplinit planul 
la producția-marfă 

pe trei ani ai cincinalului într-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de Comitetul județean Buzău al P.C.R. se raportează că în industria județului au fost îndeplinite, la 19 decembrie a.c., prevederile de plan la producția- marfă industrială pe primii trei ani ai actualului cincinal. Se precizează că planul a fost realizat in condițiile accentuării indicatorilor calitativi, de creștere a productivității myncii, de reducere a consumurilor de metal, combustibil și energie electrică, de sporire a beneficiilor. Pină la sfîrșitul anului se va obține o producție suDlimentară în valoare de aproximativ 600 milioane lei, concretizată îndeosebi in produse destinate exportului, între care oțel-be- ton. sîrmă din oțel trasă la rece, geamuri laminate, cherestea, produse de mecanică fină, tricotaje, utilaje tehnologice și altele.în telegramă se subliniază că oamenii muncii din unitățile industriale ale județului Buzău, puternic mobilizați de indicațiile și orientările date de secretarul general al partidului, se angajează să acționeze cu răspundere comunistă, cu întreaga lor capacitate pentru a ridica activitatea economică, la nivelul marilor exigențe ale etapei actuale, pentru obținerea de rezultate superioare in acest an și pe Întregul cincinal. (Agerpres)

asigurîndu-1 de Consiliului de și al său per-
★La solemnitățile prezentării scrisorilor de acreditare și Ia convorbirile care au avut loc cu acest prilej au participat loan Totu. ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu. secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

Locul I : întreprinderea mecanică. armături și pompe Drobeta- Turnu Severin.Locul II : întreprinderea „Timpuri Noi" București.Locul III : întreprinderea metalurgică română pentru aeronautică București.ÎN INDUSTRIA ELECTRONICĂ ȘI TEHNICĂ DE CALCUL, ECHIPAMENT DE TELECOMUNICAȚII ȘI AUTOMATIZĂRILocul I : întreprinderea „Elec- troaparataj" București.
CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

9 9

(Urmare din pag. I)prelucrare riguroasă a măsurătorilor, crearea unor bănci de date, chiar a unor sisteme informatice de specialitate. Dintre realizările remarcabile in acest domeniu — evocate și in cele aproape 20Q de comunicări, .... și în dialogul de la reuniunea științifică remarcată ltr începutul acestor rinduri — se disting programele complexe de prelucrare a măsurătorilor geodezice.După cum se știe, hărțile și planurile geografice, topografice și speciale se află la baza multor activități umane. Urmare a măsurilor organizatorice luate prin direcția de specialitate din Ministerul Agriculturii și a colaborării cu organele de resort din alte ministere, in special cu cele din Ministerul Silviculturii și Departamentul Geologiei, planul topografic de bază unitar al țării —- realizat Sub coordonarea Institutului dp geodezie, fotogrammetrie, cartografie și organizarea teritoriului — este practic încheiat la scările 1 : 5 000 ; 1 : 2 000 și 1 : 10 000, la care au fost executate, prin derivare, și planurile cadastrale. Pentru întreaga tară au fost întocmite hărțile topografice la scările 1 : 25 000; 1 : 1 000 000,care sint folosite in toate domeniile economiei naționale. Lista realizărilor cartografice poate fi continuată cu multe alte exemple : harta fizica și politică a lumii, hărți ale continentelor la diferite scări, hărți fizice șl economice ale țării noastre, harți geologice-structurale, climatologice, turistice, atlase, monografii etc. Se poate afirma, cu deplin temei, ca prin varietatea tematicii, prin acuratețea și calitățile deosebite de realizare, cartografia românească se situează Ia un înalt nivel științific și tehnologic. Realizarea acestor produse cartografice, in special a planului topografic de bază și a hărților topografice, au Ia temelie ample lucrări fotogrammetrice.în anii ce vin, și în domeniul realizării produselor cartografice, componentă de bază a sectorului nostru de specialitate, se vor continua eforturile pentru realizarea sistemelor cartografice interactive și a modelului digital al terenului. Sîntem în același timp conștienți că trebuie acționat mai tenace' pentru automatizarea tehnologiilor de exploatare a fotogramelor aeriene, pentru scurtarea timpului de realizare a hărților și planurilor, direcție în jare sint întreprinse in prezent studii de realizare a unui model de sistem interactiv cu multiple avantaje economice.Este îndeobște un adevăr știut că la temelia tuturor studiilor de proiectare și execuție a investițiilor din absolut toate sectoarele economiei naționale, precum și la urmărirea comportării in timp a acestora stau lucrările topografice. Specialiștii din cadrul Institutului de studii și proiectări hidroenergetice — ISPH și Institutului de studii și proiectări energetice — ISPE, ca să ne oprim doar la două exemple, asigură baza topo-geodezică pentru toate construcțiile cuprinse in programul energetic național. Astfel, numai în cursul anului 1988, ISPH a efectuat lucrări topografice pentru 21 amenajări în faza de studii și scheme de amplasament, 35 amenajări hidro în fază de execuție, urmărirea comportării in timp, prin metode țopo-geo- dezice la 35 amenajări hidro, 4 centrale termo ș.a.m.d. Pentru a aprecia dimensiunea volumului de muncă depus, să apelăm și la un alt exemplu : numai execuția nodului de presiune al uzinei hidroelectrice Lotru, realizat in concepție originală românească, în interiorul Muntelui Vînăta, a necesitat 150 km galerii subterane, 7 km galerii de fugă, castel de echilibru, centrală electrică ș.a. De aceea se cuvine să nutrim prețuire și respect și pentru specialistul topograf-geodez, care, în subteran, în condiții de șantier, de multe ori in condiții de izolare completă, lucrează cu înalt profesionalism pentru a preda ștafeta colegilor con-

structori, arhitecți, mineri, energe- ticieni etc.La execuția marilor lucrări hidro- ameliorativg/ (irigații, desecări ș.a.), secția topografie-fotogrammetrie din cadrul Institutului de studii și proiectări pentru îmbunătățiri funciare — ISPIF, prin cei peste 400 oameni ai myncii, iși aduce, d.e asemenea, un substanțial aport la realizarea unor mari obiective. Pentru anii ce vin, așa cum se arată limpede in Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, acestor specialiști aflați în slujba noii revoluții agrare le revin răspunderi și mai mari, avîndu-se in vedere că trebuie înfăptuită irigarea pe circa 6—7 milioane hectare, iar lucrările de ameliorare pe circa 3—4 milioane hectare. Așa după cum, la fel de mari răspunderi revin specialiștilor și cercetătorilor care acționează pentru transpunerea in practică. la scara unu pe unu, a cutezătoarelor programe de gospodărire și valorizare a apelor României, a prospecțiunilor pentru descoperirea de noi rezerve de materii prime, a execuției marilor construcții — de la viaducte, căi ferate, autostrăzi, pină la porturi, canale de navigație, edificii de interes național, lucrări edilitare, de modernizare a tuturor localităților țării. Trebuie relevat că toți cei care lucrează in această .specialitate — indiferent de sectorul în care iși desfășoară munca — sint însuflețiți de îndemnul vibrant al conducătorului partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a acționa cu tot potențialul de creație pentru onorarea exemplară a îndatoririlor ce le revin. Numai muncind cu dăruire și abnegație au putut să fie duse la bun sfîrșit numeroasele lucrări topografice executate-în industrie, la montarea, exploatarea și întreținerea furnalelor, turnurilor de

răcire și coșurilor de fum, cazane, căi de rulare, cuptoare rotative, antene spațiale ș.a„ unde se cere o precizie deosebit de ridicată. în aceeași ordine de idei trebuie spus că activitatea de cadastru funciar beneficiază in prezent de pachete de progrâme, atit pe calculatoare mari, cit și pe calculatoare personale, in sistem conversațional, pentru întocmirea registrelor cadastrale și a situațiilor centralizatoare. Automatizarea și modernizarea lucrărilor de cadastru constituie o problemă actuală și pentru a cărei rezolvare se fac eforturi permanente, cu rezultate din ce in ce mai bune, in institute specializate și județe, in colaborare cu institutele specializate în tehnică de calcul și informatică. Pentru ridicarea calitativă a muncii, și in acest domeniu este în elaborare un sistem informatic de specialitate, cu o bancă de date și informații cadastrale, ca nucleu al sistemului.La aceste eforturi de perfecționare continuă, pentru asigurarea unei eficiente ridicate a activității specialiștilor, se racordează și acțiunile organizate de secția de geodezie din cadrul Consiliului Național ăl Inginerilor și Tehnicienilor. Ele au drept scop generalizarea experienței bune tezaurizate, ridicarea nivelului muncii specialiștilor din acest domeniu la înălțimea exigențelor care se pun în fața cercetării, a științei, in fața tuturor specialiștilor in etapa actuală. Socotim că răspundem astfel cerințelor formulate din nou la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, de către conducătorul partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a sluji cu devotament, cu toată energia și capacitatea noastră de creație construcția socialistă, progresul neîntrerupt al României.

Locul II : întreprinderea „Steaua Electrică" Fieni, județul Dîmbovița.Locul III : întreprinderea de aoarataj electric pentru instalații Focșani.RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIELocul I : întreprinderea Rafinăria Brașov.
Till:

V

(Urmare din pag. Ovița, lacul prinde contur de la o zi la alta. Sint „atacate" toate categoriile de lucrări și mai notăm la a- cest cam cam mul din mai lacul va fi gata ! Ar mai trebui adăugat că apa va sosi pe o aducțiune km de conductă de cu diametrul de 1,60 din lacul Mihăilești, riul Argeș...— Așadar, prima Intîl- nire a Dîmboviței cu Argeșul, prima împletire de ape — ca să zicem așa — se va produce aici, și nu in zona Budești. pe noua Magistrală Albastră.— Ați sesizat exact a- mănuntul cel mai important — confirmă dantul șantierului național. La Văcărești, mai intii. cele două ape care, oricum. se intilnesc și-și continuă drumul ca un singur riu spre Dunăre vor avea prilejul să-și dea binețe mai repede !Perpetuă binețe, repetiție generală fără sfîrșit in întimpinarea confluenței, de fapt, consemnată de to- pografi ! Cele două rîuri care, practic, asigură și a- limentarea cu apă a Capitalei și care, cu forțe unite, vor ancora, ca port, Bucureștiul iubit la Dunăre și la Marea cea Mare, vor face cunoștință pe a- cest teritoriu de poezie și de istorie, în plină Capitală ! Prin munca lor, a brigadierilor.Multe nume cunoscute. Multe chipuri cunoscute.

capitol că s-a realizat 25 la sută din ecran, 30 la sută din siste- de drenaj, 30 la sută umpluturi și, ce este important: anul viitorde 28 beton, metri, de pe

coman-

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII. EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE PENTRU CONSTRUCȚIILocul 1 : întreprinderea de materiale izolatoare „PREMI" Vaslui.Locul II : Combinatul de lianți și azbociment Bicaz, județul Neamț.Locul III : întreprinderea materiale de construcții Timișoara.

ÎN DOMENIUL POȘTELOR ȘI TELECOMUNICAȚIILOR1 Locul I : Direcția județeană postă si telecomunicații Sibiu.Locul II : Direcția județeană poștă și telecomunicații Buzău.Locul III : Direcția județeană postă si telecomunicații Năsăud.
dedede Bistrița-ÎN DOMENIUL COMERȚULUI — ÎNTREPRINDERI co-’ERCIALE CU AMĂNUNTUL

ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ-BUMBACLocul I î întreprinderea textilă „Firul Roșu" Tălmaciu, județul Sibiu.Locul II : întreprinderea textilă „11 Iunie" Cisnădie, județul Sibiu.Locul III : întreprinderea textilă Vaslui.ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELORLocul I : întreprinderea de tricotate si perdele Pașcani, județul Iași.Locul II : întreprinderea „Tricoul Roșu" And.Locul III : întreprinderea de tricotaje Roșiori de Vede, iudetul Teleorman.
SUCEAVA : Suplimentar, la export, importante 

cantități de produseTot mai multe colective muncitorești din județul Suceava se înscriu cu rezultate bune și foarte bune în îndeplinirea planului la export, ca urmare a acțiunilor întreprinse pentru înnoirea și diversificarea producției. îmbunătățirea calității și fiabilității produselor prin specializarea de formații de muncă, ateliere și secții. Venind in întimpinarea cerințelor partenerilor de peste hotare, lucrătorii fabricii de Încălțăminte „Montana" din Cîmpulung Moldovenesc. de exemplu, au atins un grad de tn- noire a producției de 98,5 la sută, iar cei de întreprinderea de

piele și încălțăminte „Străduința" din Suceava, de 8Ș.1 la sută. Ca urmare a acțiunilor amintite, oamenii muncii din 19 unități economice sucevene, intre care se află cei de la întreprinderile amintite, precum și de la întreprinderea forestieră de exploatare și transport, întreprinderea de prelucrare a lemnului, intrenrinderea de scule si subansamble accesorii și întreprinderea de tricotaje „Bucovina" din Rădăuți. întreprinderea de covoare plușate din Șiret, au livrat suplimentar partenerilor externi, la cererea acestora, importante cantități de produse. (Sava Bejinariu).

Cronica zilei

Locul I : întreprfnrtcei comercială de stat mixtă Roșiori de Vede, județul Teleorman.Locul II : întreprinderea comercială de stat nentru mărfuri alimentare Tîrgoviște.Locul III : întreprinderea comercială de stat pentru mărfuri tex- tile-incălțăminte Arad.
iÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, ACHIZITU ST DFSFACERE A MĂRFURILOR

I :LoculNeamf.LoculConstanța. ‘Locul III : Cluj.
UniuneaUniuneaUniunea

județeanăjudețeanăjudețeană

t ea t r

Tineri pe care i-am intervievat la Lacul Dîmbovița, care ne declarau, cu doi-trei ani în urmă, că s-au dedicat cu tot sufletul meseriei de constructori și care a- cum confirmă, prin prezența lor aici, declarațiile ce-i angajau atunci în fața propriei lor conștiințe.Iată, draglinistul Nicolae Lefter, care se laudă că a atins „venerabila" virstă de 30 de ani :

i Almanahul „SCÎNTEIA
1989

că tocmai terminatșcoala de maiștri...— Nu e vorba de o laudă de sine ; doream să a- flăm cum ați crescut din punct de vedere profesional !— Mai am și altă noutate să vă spun ; de-ale noastre. de-ale tinerilor! Știți, venea multă lume să ne vadă acolo, la Lacul Dîmbovița. între atiția, într-o zi a apărut o fată. Drăguță

A apârut

miile în atmosfera trepidantă a marilor șantiere ale țării.— Sint mîndru că lucrez pe acest șantier. După mine, alături de metrou. Dîmbovița constituie cea mai frumoasă construcție de pină acum din Capitală. Este chiar un fel de simbol al ei...Inginerul Emil Hagi. șeful brigăzii de la Văcărești, n-a venit la Dimbo-
DÎMBOVIȚA

— Am fost la Lacul Dîmbovița încă de la prima cupă de pămint. In primăvară, in aprilie, fac patru ani de cind am pășit acolo, intii ca detașat și apoi ca muncitor permanent. Vă spuneam, cu prilejul reportajului realizat cu doi ani in urmă, că dragostea de șantier, de un astfel de șantier ai tineretului mi-a răsărit in suflet încă de pe cind lucram pe șantierul Canalului Dunăre — Marea , Neagră. In perioada 1978— 1980 am lucrat acolo, in timp ce-mi satisfăceam stagiul militar. Tot brigadier m-am ■ considerat, am și carnet perioada visam să întreaga fel de brigăzi. Ceea ce ara avut prilejul aici. Șantierul m-a format, mi-a dat această meserie, in care pot să spun că am „crescut" rapid și. dacă nu pare cumva un fel de laudă de sine, pot să vă mai spun

de brigadier din respectivă, dar îmi particip efectiv la viață a unei ast-

foc, după părerea mea. Am făcut pe ghidul, i-am spus cum vor arăta Dimbovița, Lacul, Bucureștiul ; ce nu i-am spus ? Ne-am revăzut... Acum este soția mea.Asemenea interlocutorului nostru, mii de tineri au luat primul contact cu șantierul ca militari, par- ticipind la făurirea a numeroase obiective epocale ale prezentului, mărturii ale vocației pașnice, con- ■ structive, caracteristice armatei noastre populare. Dar despre alte asemenea fapte de vitejie in muncă vom avea prilejul să revenim intr-un viitor reportaj.Maistrul mecanic Qvidiu Diaconu a venit și el ca detașat mai intii, apoi ca muncitor permanent, dar pe el l-a urmat la Dimbovița familia — soția și ceî doi copii, actualmente e- levi in clasa a treia și, respectjv, a doua. Mici bri- gadieri-școlari, cum cresc frumos, cu sutele și cu

vița chiar de la prima cupă de pămint... Ne-a povestit cum, după absolvirea facultății, a fost repartizat tot pe Dîmbovița, dar la izvoare, la barajul de la Pecineagu. A lucrat acolo opt am. De atunci iubește Dimbovița. Venind aici, și-a rotunjit un destin, ne mărturisește el.— Bine, bine, dar lucrarea inaintează intr-un tempo amețitor, se incheie miine-poimiine... Tot va trebui să părăsiți dulcea Dimboviță 1— Aș! M-am interesat Se construiesc alte hidrocentrale pe Dimbovița^ de exemplu la Rucăr goslavele, aproape pulung, unde născut și unde Mă duc pe aceste Cind nu vor mai tiere pe Dimbovița, imi a- leg o hidrocentrală dintre cele Ia care am pus sau voi pune umărul și rămîn în activitatea de exploatare. Să fie destinul cu a- devărat „rotund" 1

ș: Dra- de Cim- m-am locuiesc, șantiere.fi șan-

Frumoase, realiste și totuși pline sint visele brigadierii Vița. Si nu nerețea lor ceva mai matură i-a trecut prin etapele care pregătesc solul fertil pentru astfel de vise. Mai ales că printre brigadieri intilnim și oameni trecuți de mult de virsta utecistă. specialiști cu sufletul tinăr și cu conștiința răspunderii pentru rețea patriei.Brigadierul fierar-betonist, dintre aceștia, început pe acest ne povestește cum prelungesc cu toții pină in noapte ziua de lucru, cum muncesc, într-o continuă întrecere cu ei înșiși.— Vă mirați că lucrarea a înaintat repede? Nu trebuie să vă mirați. Am lucrat, fiecare brigadier de aici, cam 1,50—1.80 din norma zilnică și. bineînțeles. de manoperă a unui constructor obișnuit. E drept că pină și muncitorul de categoria I bază a realizat lunar retribuție de director — peste 5 000 lei — dar nu acesta mi se pare cel mai important amănunt. Important este că am mai Învățat ceva valabil pe oricare șantier: decît să lucrezi cu mulți oameni și de toată mina, mai bine cu muncitori unu) care poți contaCa iqsif Pop muncesc și alți mai vîrstnici, tinăr. Muncind într-o scoală a . ___bărbăției, din care-și forță și tinerețe și Dîmbovița întinerită, și Capitala Întinerită, Patria Însăși.

de romantism ce le leagănă de pe Dimbo- întimplător. Ti-

Iosif este Aflat
tine-

de la șantier.

și unul pe permanent, gindesc și brigadieri cu sufle! și invățînd tinereții, a iau

I

în perioada 13—19 decembrie a.c., o delegație a organizației de tineret a Partidului Muncii din Israel, condusă de Efhraim Zinger, secretarul general al organizației, membru al Secretariatului partidului, a efectuat o vizită în țara noastră, la invitația C.C. al U.T.C.Programul a cuprins convorbiri la Comitetul Central al U.T.C. și Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, Ministerul Afacerilor Externe, vizite și întilniri cu tineri la diferite obiective economice șl social-cullurale din municipiul București și județul Sibiu.Delegația de tineret din Israel a fost primită de tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și de tovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R,în cadrul discuțiilor a fost evocată evoluția continuă a raporturilor de cooperare pe linie de tineret, în contextul relațiilor care se dezvoltă intre cele două țări și popoare.
t V

• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 18; 
(sala Amfiteatru) : Don Juan 2 000^ 
Philippe Avron, Franța — 18; (sala 
Atelier) : Pe la ceasul cinci spre 
seară... — 13
» f‘1®rmtfnlca „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Comori 
camerale". Ansamblul „PRO ARTE" 
(Ancia Pcțrovici — vioară, Gabric! 
3ălă — violă, Marin Cazacu — vio
loncel, Nicolae Licareț — pian). Pro
gram MOZART — 13
® Opera Română (13 18 57) : „Festi
val Verdi—Puccini" : Alda — 13
9 Teatrul de operetă (13 S3 43) : Con
tesa Maritza — 18
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) • a 
treia țeapă — 13
@ Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18,30
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Bărbatul șl... femeile — 19
9 Teatrul de comedie (16 64 60) • 
‘Jfintul Mitică Blajinu — 18
® Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Taifun — 18; (sala Stu
dio) : Pensiunea doamnei o:i apia — 
18.30
9 Teatrul Giuleștl (sala Malestic. 
14 72 34) : Să nu-țl taci prăvălie cu 
scara — 18
9 Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna- 
se" (15 56 78, sala Savoy) : Mi se parc 
că mă-nsor — 18
9 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Dacă e marți, e 
spectacol — 18
® Teatrul „Ion Creangă" (50 28 55) • 
Turandot — 10
9 Circul București (10 41 95): Stelele 
circului — 18.30
O Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade 

15; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Cartea cu jucării — 15

19,00 Telejurnal
19,25 Să trăim și să muncim în spiri

tul normelor eticii și echității 
socialiste

19,45 Industria — programe prioritare. 
Tezele și orientările formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
program de muncă și acțiune re
voluționară pentru pregătirea 
Congresului al XIV-lea al parti
dului, pentru progresul economic 
și social al României

20,00 Teatru TV (color). ,,Cu toată dra
gostea44 de Dorel Dorian.

21,20 Idei în acțiune, o Spirit revolu
ționar în toate împrejurările

21,35 Din frumusețile patriei (color) — 
documentar. Producție a studiou
lui de film TV

21.50 Telejurnal 
22,00 închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVE
HANDBAL : Cinci echipe 
românești, în sferturile 

de finală ale cupelor 
europene

cinema
8 Chirlța in Iași : SCALA (11 03 72)
— 9: 11: 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17: 19, ME
LODIA (11 13 49) - 9; 11; 13: 15;
17; 19
® Hanul dintre dealuri : FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19
® Cucoana Chirița : CIULEȘTI
(17 55 46) — 9: 11 ; 13; 15: 17: 19 
©Miracolul : VOLGA (79 71 26) — 9: 
11; 13; 15: 17; 19, LIRA (317171) — 
9; 11 : 13; 15: 17; 19
9 Zlmbet de soare : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19
® Muzica e viata mea t DRUMUL 
SĂRII (3123 13) — 15; 17; 19
• Evadarea: AURORA (35 04 66) — 
9; 11: 13; 15: 17; 19
0 Tatăl lui Serioja : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 11; 13: 15; 17; 19
9 Unde riurile curg repede : FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15: 17: 19 
9 Soluție de urgență : GRIVIȚA 
(17 08 58) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
9 Declarație de dragoste — 9; 11: 
13, Si asta va trece — 15; 17: 19 ■
BUZESTI (50 43 58)
a Azilul de noapte: UNION (13 49 04)
— 9. 11; 13; 15; 17; 19
3 In plină iarnă : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
9 Vraciul: COSMOS (27 54 95) — 9: 
12; 15; 18
3 Gheața verde: CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11: 13: 15; 17; 19
a Patrula de noapte : FLAMURA 
(85 77 12) — 9: 11; 13; 15; 17: 19
9 Hello, Dolly 1 : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15; 18

Și la handbal, întrecerile pentru cupele europene au ajuns în faza sferturilor de finală. Formațiile românești se prezintă „în grup" (chiar dacă nu compact...) și la meciurile următoare. S-au calificat, în „Cupa campionilor europeni", la masculin — Steaua București, după o dublă victorie în fața formației daneze I.F. Holding (25—21 și 28—21), la feminin — Mureșul Tg. Mureș (37—5 și 28—15 cu formația turcă Arcelik Istanbul) ; in „Cupa Cupelor", la masculin — Dinamo București (22—17 și 21—22 cu echipa sovietică ȚSKA Moscova), la feminin — Știința Bacău (38—18 și 38—17 cu formația turcă Belediyes Izmir) ; iar în „Cupa Federației internaționale" — Politehnica Timișoara (21—18 și 20—17 cu formația elvețiană TSV St. Or Otmar). H.C. Minaur Baia Mare, care ciștigase acasă cu 39—31, în fața echipei islandeze Hafnarfjardar, a fost eliminată de aceasta în urma rezultatului din partida retur: 32—19 pentru islandezi.
★TENIS, 9 Proba de dublu, din cadrul turneului Internațional de tenis desfășurat în sala Akademik din Sofia, a fost cîștigată de perechea Florin Segărceanu, Adrian Marcu (România), care a întrecut în finală, cu 7—5, 6—2, cuplul Bulant, Vogel (Cehoslovacia). Proba de simplu a revenit olandezului Johanes Veke- mans, învingător cu 7—5, 7—6 în fața cehoslovacului Jaroslav Bulant. 

a Finala competiției internaționale de tenis „Cupa Davis", disputată la Goteborg intre echipele Suediei și R.F. Germania, s-a încheiat cu scorul de 4—1 în favoarea formației vest-germane, care cucerește pentru prima oară trofeul. în ultimele două partide de simplu. Edberg l-a întrecut cu 6—4, 8—6 pe Steeb, iar Kuh- nen a cîștigat prin neprezentarea lui Wilander, accidentat.
vremea

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 decembrie, ora 20 — 23 
decembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va f! in general închisă, îndeosebi în 
regiunile sudice, unde, destul de frec
vent, se vor semnala precipitații sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. 
In rest, acestea vor avea un caracter 
răzleț. Vîntul va prezenta unele inten-

sificări în sudul țării, la mijlocul in
tervalului. Temperaturile maxime vor 
fi cuprinse, ziua, intre minus 5 și plus 
5 grade, iar cele minime, noantea, în
tre minus 8 și plus 2 grade. Pe alocuri, 
se va produce polei. In București : 
Vremea va fi In general Închisă. Vor 
cădea precipitații temporare sub for
mă de ploaie, lapoviță șl ninsoare, iar 
vîntul se va intensifica la mijlocul 
intervalului, cu 35—45 km pe oră, din 
sector estic. Temperatura maximă va 
fi cuprinsă, ziua, între minus 1 grad 
și plus 3 grade, și, noaptea, între mi
nus 5 grade șl minus un grad. Condiții 
de ceață, în ultima dimineață.
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Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, o concepție 

novatoare pentru soluționarea constructivă a problemelor 

majore ale contemporaneității

Contradicția dintre țările bogate 
și țările sărace - contradicție 

fundamentală a lumii contemporane

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-bulgar

Analiza științifică, de mare profunzime și clarviziune a proceselor și tendințelor din viața internațională cuprinsă în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu reliefează, ca una din caracteristicile fundamentale ale epocii noastre, accentuarea împărțirii lumii în două grupe diametral opuse — săraci și bogați — atît pe plan național, cît și internațional. în evidențierea importanței problemelor generate de asemenea evoluții, a faptului că soluționarea lor se impune cu deosebită acuitate, secretarul general al partidului a formulat teza revoluționară, de mare însemnătate teoretică și practică, potrivit căreia, în condițiile polarizării bogățiilor, adîncirii decalajelor dintre state, contradicția dintre țările bogate și țările sărace devine cea mai puternică contradicție fundamentală a lumii contemporane.
Antagonisme cu adinei 

rădăcini istorice. A?a cum este bine cunoscut, societatea, orice orin- duire și, în ansamblu, arena internațională constituie cadrul de manifestare a diverse și complexe contradicții. Astfel, alături de contradicția cu caracter antagonist dintre muncă și capital, dintre principalele forțe sociale opuse, proletariatul și burghezia — contradicția fundamentală a orînduirii capitaliste — se manifestă contradicții în dezvoltarea fiecărei țări, indiferent de orînduire, inclusiv în cele socialiste, care se cer depistate și soluționate la timp spre a nu lua forme acute : in același timp, în lume se manifestă contradicții pe plan politic sau economic, între state cu orînduiri sociale diferite, cum sînt cele dintre țările socialiste și țările capitaliste, dar și între țări cu aceeași orînduire, intre state avansate și state rămase în urmă. în permanență viața confirmă principiul materialist-dialectic al universalității contradicțiilor, al omniprezenței lor în toate fenomenele și procesele Bociale.Pornind tocmai de la analiza a- profundată a realităților, în Expunere, ca și în Tezele din aprilie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat amploarea tot mai mare pe care t> cunoaște contradicția dintre țările ■■ bogate și cele sărace, multiplele ei implicații asupra cursului vieții e- conomice și politice mondiale, a dezvoltării societății contemporane, în acest context, secretarul general al partidului a arătat că sub anumite forme această contradicție este mai veche, ea avînd rădăcini adinei in trecut, respectiv în contradicția proprie sistemului colonial, aceea dintre metropole și colonii. Contradicția dintre țările bogate și statele sărace își are un puternic suport material în diviziunea internațională a muncii creată și impusă odinioară de imperialism, care a conceput astfel structura economiilor țărilor a- servite incit să răspundă exclusiv intereselor statelor dezvoltate — prin impunerea unei dezvoltări unilaterale, spre producția de materii prime ieftine, inclusiv prin mutilări de tipul monoculturilor, prin menținerea în înapoiere tehnică și tehnologică, prin blocarea pregătirii de cadre specializate autohtone etc.Este adevărat, lichidarea sistemului colonial, cucerirea independenței politice, afirmarea suveranității noilor state au produs schimbări profunde în configurația politică a lumii : mai bine de jumătate din statele care participă astăzi la viața internațională sînt state tinere. Emanciparea economică a statelor în cauză n-a ținut. însă pasul cu cea politică ; în linii generale, diviziunea internațională a muncii impusă de imperialism a rămas aceeași. Marea majoritate a țărilor lumii a treia mai au o economie deformată, bazată pe monocultură sau monoproducție — materiile prime avînd o pondere de 50 pînă la 100 la sută în veniturile obținute din exporturi în cazul a două treimi din statele respective.
Rolul nefast al practicilor 

neocolonialiste. Chiar dacă for" mele de exploatare s-au schimbat, locul metodelor brutale, întemeiate pe forța militară, a fost luat de practici noi, mai rafinate, dar cu consecințe mult mai nocive decît cele vechi. Contradicția dintre țările bogate și cele sărace s-a adîncit tocmai datorită metodelor de exploatare neocolonialis- tă — practica dobînzilor înalte, a restricțiilor comerciale discriminato

rii, manipularea în scopuri speculative a prețurilor pieW mondiale și a cursurilor de schimb monetar, racolarea de către țările bogate de specialiști din statele sărace. Calcule aproximative arată că numai în 1986, din pricina reducerii prețurilor la produsele exportate, a dobînzilor înalte și a repatrierii profiturilor la investițiile directe de capital străin, statele lumii a treia au pierdut 180 miliarde de dolari. Dar ceea ce a însemnat pentru țările sărace pierderi dramatice a reprezentat pentru statele bogate cîștiguri considerabile, echivalînd cu aproape două treimi din ritmul de creștere înregistrat de statele respective în acel an (2,7 la sută). Rezultatul concret — o adîncire și mai pronunțată a prăpastiei dintre bogați și săraci, o ascuțire și mai puternică a contradicției respective.Analizele efectuate pe plan internațional arată că atît timp cît o bună parte din creșterea economică a statelor bogate se realizează pe seama țărilor sărace, „distanța" economică ce le desparte de primul grup de state nu numai că nu se reduce, dar sporește și mai mult. După datele Băncii Mondiale, decalajul între nivelul produsului național brut pe locuitor din țările capitaliste dezvoltate și cel din statele în curs de dezvoltare a sporit de la 16 la 1 în 1980 la 21 la 1 în 1986 ! Puternica creștere a distanței dintre antipozi se datorește tocmai înăspririi fără precedent a practicilor neocolonialiste, de jaf și spoliere, ce au afectat deosebit de grav țările lumii a treia, acestea înregistrînd în actualul de- 1 ceniu cel mai sever regres economic din perioada postbelică.
Cînd jumătate din popu

lația planetei nu are asigu
rată subzistența. In aceste con" diții, este meritul tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi atras a- tenția atît asupra amplorii, cit și a gravității contradicției dintre țările bogate și cele sărace. Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, este vorba de antagonisme tot mai puternice care nu se manifestă doar într-o zonă sau alta a lumii, ci pe. întreaga planetă. Și aceasta nu numai — și nu atit — sub aspect geografic, ci mai cu seamă prin vasta arie de cuprindere a domeniilor’ de manifestare, înglobînd deopotrivă sfera economică, sfera socială, cea politică și cea culturală.Cu deosebită virulență se manifestă contradicția dintre țările bogate și statele sărace pe plan economic. Ce poate fi mai elocvent, in acest sens, decît faptul că circa trei pătrimi din omenire nu - realizează nici măcar o pătrime din producția mondială ! Dramatice sint și decalajele specifice principalelor sectoare de activitate : in industrie, țările dezvoltate obțin, în medie, o producție anuală de 2 297 de dolari pe locuitor, in timp ce statele in curs de dezvoltare — de numai 126 de dolari; în agricultură, producția de cereale pe un lucrător agricol este de 15—16 ori mai mare în statele avansate de- cit în cele rămase în urmă ; in domeniul tehnico-științific, 95 la sută din capacități revin țărilor bogate și doar 5 la sută statelor sărace !Pe olan social, contradicția dintre țările bogate și cele sărace opune unei minorități *a populației globului marea majoritate a omenirii. Se poate spune, cu deplin temei, că niciodată în istorie n-a existat un antagonism de asemenea proporții intre citeva sute de milioane de- oameni ciți locuiesc în țările dezvoltate și restul de miliarde al populației Terrei, în nici o epocă contradicția dintre bogății și săracii lumii n-a afectat mase atît de imense. După datele Băncii Mondiale, aproape 2,5 miliarde de oameni, adică jumătate din populația lumii, trăiau în 1986 în țări in curs de dezvoltare al căror produs național brut pe locuitor era, în medie, de 270 de dolari pe an, ceea ce înseamnă mai puțin de un dolar pe zi ! O sumă derizorie, care nu asigură nici măcar subzistența : dintre acești „săraci absoluți" anual pier 40—50 de milioane din pricina ■ foametei și încă 15—20 dd milioane din lipsă de apă potabilă.

Acumularea unui vast po
tențial exploziv. Contradicția dintre țările bogate și cele sărace își găsește, în același timp, o puternică reflectare pe plan politic ca factor de accentuare a antagonismelor și creștere a tensiunii internaționale —

aspect care, de asemenea, face ca a- ceasta să se manifeste ca principala contradicție fundamentală a contemporaneității. —în legătură’cu aceasta, este știut că în trecutul nu prea îndepărtat s-au făcut auzite voci care își exprimau „mirarea", mai exabt dezaprobarea față de relevarea importanței contradicției respective pe motivul că aceasta ar însemna o „derogare" de la pozițiile unei analize de clasă, o „abandonare" a acestor poziții. Dar un asemenea punct de vedere îngust, expresie a unui mod de gîndire perimat, ignora un aspect esențial — și anume că, în cazul contradicției dintre țările bogate și cele, sărace, nu numai că nu s-a renunțat la analiza de clasă, ci, dimpotrivă, aceasta este continuată și adincită. Căci, așa cum pe plan național există și se ascute contradicția dintre bogați și săraci, tot așa există și se ascute și „continuarea" sau „prelungirea" ei pe plan internațional, respectiv contradicția dintre bogății și săracii lumii. Acest proces s-a intensificat în această perioadă, mai ales ca urmare a internaționalizării forțelor de producție, dezvoltării unor piețe tot mai largi, pe deasupra frontierelor naționale, accentuării practicilor spoliatoare ale capitalului monopolist internațional.La fel de nefondate s-au dovedit și acele încercări de a estompa sau a minimaliza pină la escamotare totală contradicția dintre țările bogate și cele sărace. A considera „inobservabilă" o asemenea contradicție care domină lumea înseamnă mult mai mult decît miopie politică...Gravitatea unor asemenea înfruntări poate fi judecată după faptul că dacă contradicția dintre bogați și săraci pe plan național generează tulburări sociale și politice la nivelul unei țări, cealaltă contradicție este capabilă să ducă la mari convulsii și frămîntări pe plan mondial. Evoluțiile din ultimii ani au arătat, de altfel, că, drept urmare a intensificării continue a contradicției dintre țările bogate și cele sărace, in lume se acumulează un uriaș potențial exploziv — de unde și expresia simbolică de „bombă atomică cu explozie în- tirziată". care pune serios în primejdie perspectivele de securitate șt pace ale întregii omeniri; ‘
Propuneri constructive, în 

consens cu cerințele progre
sului general. Viata insa?i confirmă astfel realismul aprecierilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, reafirmate cu putere în recenta Expunere, potrivit cărora vechea ordine, întemeiată pe inegalitate, pe asuprirea unor popoare, pe supremația monopolurilor și a capitalului financiar, nu mai corespunde situației actuale, impunîndu-se, ca o necesitate obiectivă, înfăptuirea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe principii de egalitate > și echitate — singura modalitate capabilă să ducă la soluționarea contradicției dintre țările bogate și cele sărace.în vederea realizării unui asemenea obiectiv, secretarul general al partidului a propus organizarea unei conferințe irternaționale, in cadrul O.N.lî. — cu participarea, în condiții de deplină egalitate, a tuturor statelor — la care să se ajungă la înțelegeri asupra elaborării și transpunerii în viață a unui plan de acțiune. Președintele țării noastre apreciază că un loc important intr-un asemenea program țrebuie să-l ocupe măsuri vizînd solutionarea globală, po- litico-economică a problemei datoriilor externe, stăvilirea presiunilor protecționiste și asigurarea accesului tuturor statelor la cuceririle științei și tehnicii moderne, sprijinirea țărilor rămase în urmă în formarea de cadre naționale și combaterea racolării de specialiști din aceste țări, extinderea și diversificarea continuă a colaborării economice și tehnico- științifice între statele în curs de dezvoltare.Document de înaltă semnificație politică, expresie a înțelegerii profunde a necesității de a se înlătura gravele anomalii ale lumii contemporane, recenta Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu constituie, totodată, un angajament ferm al partidului și statului nostru de a acționa și în viitor cu toată energia pentru lichidarea subdezvoltării, a decalajelor dintre state și înfăptuirea unei noi ordini economice mondiale, chemată să asigure progresul tuturor popoarelor.

Gh. CERCELESCU

SOFIA 19 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, au fost transmise tovarășului Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate, fericire personală, de noi succese în activitate.Mulțumind călduros, tovarășul Todor Jivkov a rugat să se transmită tovarășului Nicolâe Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un cald salut prietenesc, împreună cu urările sale sincere de multă sănătate, fericire personală și viață îndelungată, de noi realizări în activitatea de mare răspundere pe care o desfă
ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi luări de poziție în favoarea convocam unei 

conferințe internaționale de paceCAIRO 19 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, și președintele Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat, s-au pronunțat pentru instaurarea Unei păci juste și durabile in Orientul Mijlociu, pentru asigurarea securității tuturor țărilor din zonă și crearea unui stat palestinian propriu, independent, alături de Israel. în cursul unei conferințe de presă comune, care a avut loc la Cairo, cei doi președinți au reafirmat necesitatea convocării unei conferințe internaționale în problema Orientului Mijlociu ca un mijloc eficient de reglementare a conflictului din această zonă. Lupta noastră nu este pentru un nou război, ci pentru pace — a subliniat Yasser Arafat, relevînd că revolta palestiniană din teritoriile ocupate va continua pînă la crearea statului palestinian independent. La rîndul său, președintele Mubarak a cerut Israelului să răspundă la inițiativele de pace ale O.E.P. și să înceapă negocieri cu organizația palestiniană.AMMAN 19 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei a reafirmat sprijinul țării sale pentru Organizația pentru Eliberarea Palestinei și eforturile acesteia in direcția instaurării unei păci Juste și durabile în Orientul Mijlociu. Cu prilejul primirii congresmanului american Wayne Owens, regele Hussein a salutat dialogul americano-palesti- nian și s-a pronunțat pentru convocarea urgentă a unei conferințe in
® Continuă demonstrațiile de protest ale populației 
palestiniene de pe malul vestic al Iordanului și GazaAmple demonstrații de protest ale populației palestiniene au avut loc duminică în majoritatea localităților din teritoriile arabe ocupate de pe malul vestic al Iordanului șl în. Gaza. Cel puțin trei palestinieni și-au pierdut viața, iar 22 au fost răniți în. cursul ciocnirilor dintre demonstranți și trupele de ocupație israeliene — relevă agențiile KUNA și MENA, , citind postul de radio Israel. în localitățile arabe

• Declarația unuiTEL AVIV 19 (Agerpres). — Organizația pentru Eliberarea Palestinei ar putea constitui „un partener" în eventualitatea unor negocieri vizînd soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu — a declarat Mordechai Gur, ministru fără portofo-
UN STUDIU AL BĂNCII MONDIALE RELEVĂ t

In timp ce continuă transferul masiv de capital 
din țările în curs de dezvoltare...WASHINGTON 19 (Agerpres). — Ridicîndu-se cu circa 39 miliarde de dolari peste nivelul anului trecut, datoria externă a țărilor în curs de dezvoltare se va cifra, la sfîrșitul lui 1988, la 1 320 miliarde de dolari — se arată intr-un recent studiu al Băncii Mondiale, intitulat „Statistici privind datoria mondială". Studiul relevă :

— Suma datoriei reprezintă ju
mătate din produsul național brut to
tal al acestor țări.

— In perioada 1985—1981, transfe
rurile nete de capital făcute de ță
rile debitoare către creditori s-au ri
dicat la 74 miliarde de dolari, ceea ce a echivalat cu 3 la sută din pro
...sute de mii de copii din aceste țări au decedat 

datorită lipsurilor
— evidențiază unADDIS ABEBA 19 (Agerpres). — în raportul UNICEF (Fondul Națiunilor Unite pentru Copii) pe anul 1988, dat publicității la Addis Abeba, sînt relevate o serie de evoluții demografice îngrijorătoare pe plan mondial, in cursul anului încetind din viață peste o jumătate de milion de copii din țările în curs de dezvoltare. în document se atrage 

șoară spre binele poporului român vecin și prieten.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către tovarășul Todor Jivkov a tovarășului Vasile Bărbulescu, secretar al C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C.B., efectuează o vizită în R.P. Bulgaria.Au "fost evocate bunele relații tradiționale de prietenie și colaborare dintre cele două partide, țări și popoare și au fost discutate posibilitățile de lărgire și adîncire a cooperării româno-bulgare în domeniul agriculturii și în alte sectoare de interes comyn, în conformitate cu hotărîrile și înțelegerile stabilite la cel mai înalt nivel.La primire au participat tovarășii Vasil Țanov, secretar al C.C. al P.C. Bulgar, și Vașile Piîngan, ambasadorul României la Sofia.

ternaționale de pace în problema Orientului Mijlociu.KUWEIT 19 (Agerpres). — Guvernul Kuweitului salută începerea dialogului dintre S.U.A. și Oganiza- ția pentru Eliberarea Palestinei — a declarat presei ministrul de stat pentru problemele cabinetului, șei- cul Rashid Al-Rashid. El a adăugat că acest eveniment reprezintă un pas pozitiv spre soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu.MOSCOVA (Agerpres). — în Uniunea Sovietică s-a luat act cu satisfacție de o serie de evenimente importante din ultimele zile, legate nemijlocit de realizarea unei păci juste in Orientul Mijlociu, se arată într-o declarație a M.A.E. al U.R.S.S. Documentul evocă in acest sens declarațiile făcute de președintele Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat, la Geneva, în cadrul Adunării Generale a O.N.U. Se arată că poziția exprimată de el este privită în U.R.S.S. ca o reflectare a dorinței poporului palestinian de a se pune capăt unuia dintre cele mai vechi și mai periculoase conflicte regionale.Și partea americană, arată documentul, a făcut un important pas pozitiv prin afirmarea disponibilității sale de a începe un dialog cu O.E.P., în cadrul procesului de pace. Ia naștere astfel o situație nouă, care oferă perspectiva de a se progresa pe calea reglementării și a convocării în acest scop a unei conferințe internaționale consacrate Orientului Mijlociu.
din aceste teritorii a continuat greva generală declanșată sîmbătă în semn de protest împotriva asasinării de către armata israeliană a șase tineri palestinieni.Agențiile Efe și China Nouă relevă, de asemenea, că o delegație a mișcării israeliene „Pace acum" a străpuns blocada armatei israeliene și a luat parte în localitatea Beit Sahour, din partea centrală a Cis- iordaniei, la o demonstrație a populației palestiniene. (Agerpres)
ministru israelianliu în actualul cabinet israelian, tn- tr-un interviu acordat ziarului „Yedioth Ahronoth". El a arătat că a ajuns la această concluzie după sesiunea de la Alger a Consiliului Național Palestinian.

dusul național brut al acestor state.— în majoritatea țărilor greu în
datorate, veniturile pe locuitor sint 
mai scăzute decit în urmă cu zece 
ani.

— Pe planul politicii economice, 
eforturile de plată a datoriei au în
semnat, intîi de toate, o reducere a 
investițiilor, de unde și posibilitățile reduse de redresare a situației în cazul acestor țări.în lipsa unei creșteri economice susținute în țările avînd cele mai mari datorii — a ’ relevat Stanley Fischer, vicepreședintele Băncii Mondiale — se impune ca o necesitate „reformularea" actualei strategii de plată a acestora.

raport al UNICEFatenția că principala cauză a acestui fenomen este înrăutățirea situației economice a populației din țările în curs de dezvoltare. Aceasta a făcut ca, in cele 40 de țări cel mai puțin dezvoltate ale lumii, cheltuielile pentru sănătate să se diminueze, din 1980, în medie cu 40 la sută, în timp ce mijloacele financiare pentru învățămînt s-au redus cu 25 la sută.

Lucrările celui de-al XV-lea Congres 

al Partidului Comunist din Columbia
Tovarășul Gilberto Vieira a fost reales în funcția de secretar 

general al partiduluiBOGOTA 19 (Agerpres). — La Bogota au avut loc lucrările celui de-al XV-lea Congres al Partidului Comunist din Columbia. Delegații au dezbătut probleme privind activitatea partidului în condițiile actualei situații economico-sociale a țării, au
★în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, delega- ților la congres le-a fost adresat un cald salut tovărășesc de către reprezentantul partidului nostru, Ion Catrinescu, membru al C.C. al P.C.R. In mesaj se subliniază satisfacția pentru bunele relații de prietenie, colaborare și solidaritate militantă statornicite între Partidul Comunist

in interesul dezvoltării colaborării
și cooperării in BalcaniANKARA 19 (Agerpres). — La Ankara au avut loc convorbiri intre reprezentanți ai ministerelor de externe ale Turciei și Iugoslaviei, care s-au concentrat asupra cooperării multilaterale în Balcani. După cum relevă agenția Taniug, s-a subliniat interesul Iugoslaviei și Turciei față de continuarea dialogului lor politic și pentru dezvoltarea în continuare a cooperării în Balcani.BELGRAD 19 (Agerpres). — Iugoslavia și Albania sînt interesate în Întărirea cooperării în domeniul co

Convorbiri chino-indieneBEIJING 19 (Agerpres). — La Beijing s-au desfășurat, luni, convorbiri între Li Peng, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, și Rajiv Gandhi, primul-ministru al Indiei, aflat în vizită oficială în capitala chineză — relatează agenția China Nouă. Au fost discutate probleme ale relațiilor bilaterale și ale
După semnarea protocolului de la Brazzaville privind 

reglementarea situației din Africa de sud-vest
întrevederile președintelui Angolei în CubaHAVANA 19 (Agerpres). Pre- . „cizat. căîh 'cutsut Vizitei au avift loc ședințele Angolei, Jose Eduardo dos Santos, și-a încheiat vizita oficială întreprinsă în Cuba la invitația președintelui Fidel Castro Ruz — transmite agenția Prensa Latina. S-a pre-

Etiopia și Kenya salută acordul realizatNAIROBI 19 (Agerpres). — Etiopia și Kenya salută recentul protocol semnat la Brazzaville de Angola, Cuba șl Africa de Sud în scopul reglementării situației din sud-vestul Africii — se arată în comunicatul comun al Comitetului consultativ
1N ZONELE CALAMITATE DIN R.S.S. ARMEANĂ

Ample activități de ajutorare a populației sinistrate 
si de normalizare a vieții economice si sociale « I >MOSCOVA 19 (Agerpres). — N. Chilie transmite : în toate localitățile urbane și rurale afectate de puternicul cutremur din 7 decembrie continuă în ritm intens activitățile de salvare a vieților omenești, de ajutorare a populației sinistrate și de readucere pe făgașul normal a vieții economice și sociale. în zonele calamitate.au fost reluate unele activități economice. Au fost puse în funcțiune cîteva fabrici de pîine, s-a deschis un număr de magazine și puncte de desfacere pentru aprovizionarea populației cu produse de strictă necesitate.Din cauza distrugerilor foarte mari In fondul edilitar, s-a stabilit ca, pină la reconstruirea spațiilor necesare pentru locuit, cdpiil, femeile, răniții, bătrînii, invalizii și persoanele handicapate rămase fără adăpost să fie evacuate în diferite localități de pe teritoriul Armeniei și în alte republici unionale — operațiune care se află In plină desfășurare. în ultimele zile au fost cazate provizoriu în sanatorii și case de odihnă peste 7 640 de persoane.Ample activități da lichidare a 

adoptat modificări la Programul și Statutul partidului și au procedat la alegerea noilor organe conducătoare ale Partidului Comunist din Columbia.In funcția de secretar general al P.C. din Columbia a fost reales tovarășul Gilberto Vieira.
★Român și Partidul Comunist din Columbia, bazate pe principiile deplinei egalități în drepturi, al stimei și respectului reciproc, și se exprimă hotărîrea de a se acționa pentru extinderea lor în continuare; în interesul dezvoltării prieteniei dintre popoarele român și columbian, al cauzei păcii, progresului economico- social, al edificării unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

i 

merțului — s-a relevat în cursul convorbirilor dintre secretarul pentru relațiile economice externe al Iugoslaviei, Nenad Krekici, și ministrul' comerțului exterior al Albaniei, Shane Korbeci, aflat în vizită la Belgrad. După cum informează a- genția Taniug, în cadrul convorbirilor s-au trecut în revistă rezultatele schimburilor reciproce în cursul a- cestui an și protocolul pe 1989. Delegațiile au convenit asupra creării unei comisii iugoslavo-albaneze de colaborare economică și tehnico-ști- ințifică.
I

situației internaționale actuale. Părțile au exprimat părerea că îmbunătățirea relațiilor chino-indiene, pe baza principiilor coexistenței pașnice, este în beneficiul ambelor țări, contribuind, totodată, la menținerea păcii in Asia. S-a subliniat, de asemenea, necesitatea instaurării unei noi ordini politice și economice mondiale.

convorbiri privind aspecte ale evoluției raporturilor bilaterale și ale situației internaționale, cu precădere din regiunea sud-vest africană.
ministerial al celor două țări, care s-a desfășurat la Nairobi. Totodată, se exprimă speranța că rezoluția 435 a Consiliului de Securitate privind acordarea independenței Namibiei va fi îndeplinită în întregime.

efecte'ji- seismului se desfășoară in orașul Spitak, ale cărui clădiri au fost distruse de cutremur în proporție de aproape sută la sută. în etapa actuală s-a hotărît ca toate forțele umane și mijloacele tehnice deplasate în acest oraș să se concentreze asupra degajării mormanelor imense de dărîmături, care se află pe locul foștelor întreprinderi industriale și locuințe, în cadrul unei operațiuni finale de scoatere la suprafață a eventualilor supraviețuitori, precum și a celor ce au pierit. După încheierea acestei operațiuni, urmează să se treacă, pe baza unor proiecte în curs de definitivare, la refacerea cîtorva întreprinderi industriale, precum și la ridicarea practic a unui nou oraș în locul celui distrus de cutremur.Alături de populația locală și de voluntarii veniți din toate colțurile’ Armeniei, la lucrările de lichidare a urmărilor seismului participă activ mii <Je militari, un mare număr c.e muncitori, țărani, studenți, tineri, medici, ingineri și alțț specialiști sosiți special în zonele calamitate, din întreaga Uniune Sovietică.
E DE PRESA
scurt

PLENARA CONDUCERII PARTIDULUI COMUNIST GERMAN, desfășurată la Diisseldorf, a dezbătut aspecte legate de pregătirea celui de-al IX-lea Congres al P.C.G., ce urmează să aibă loc în perioada 6—8 ianuarie 1989, la Frankfurt pe Main. Un comunicat publicat la Bonn precizează că a fost aprobat, de asemenea, proiectul de rezoluție privind „Sarcinile P.C.G. în 1989".DEMONSTRAȚI^ DE PROTEST, în apropierea bazei navale din New London (S.U.A.) a avut loc o demonstrație a militanților pentru pace în cadrul căreia manifestanții au protestat împotriva intrării în 

dotarea flotei americane a submarinului „USS Tennesse". Aceasta va fi prima navă de luptă americană dotată cu rachete de tipul „Trident-2“, fiecare puțind purta 10—15 focoase nucleare cu puterea de 150—600 kilotone de Tnt.
»LA ROMA s-au încheiat lucrările celui de-al XX-lea Congres al Partidului Liberal Italian, formațiune politică membră a coaliției guvernamentale pentapartite. Cei 750 de delegați la congres au examinat probleme privind strategia de perspectivă a P.L.I. și relațiile partidului cu alte forțe politice italiene. La încheierea lucrărilor a fost ales noul Consiliu Național al 

P.L.I., format din 165 de membri, în ședința sa de luni, Consiliul Național l-a reales în funcția de secretar general al partidului liberal pe Renato Altissimo.VIZITA PRIMULUI-MINISTRU ETIOPIAN Fikre Selassie Wog- deress și convorbirile cu oficialitățile de la Khartum reprezintă un succes și determină noi pași pe calea conlucrării, în beneficiul reciproc — a declarat primul-ministru al Sudanului, Sadiq El Mahdi, în ultima perioadă de timp, între cele două țări au avut loc contacte, la diverse niveluri, consacrate dezvoltării relațiilor de bună vecinătate, ambele părți pronunțîndu- se pentru soluții negociate în orice problemă.UN CONGRES EXTRAORDINAR al Partidului Socialist Portughez, în cadrul căruia vor fi aleși noul secretar general al partidului și 

noua comisie politică, va avea Ioc la 15 ianuarie. Funcția de secretar general al P.S.P. a rămas vacantă după ce fostul șef al acestei formațiuni politice, Victor Constancio, și-a prezentat demisia, în urmă cu două luni.ZBORUL ECHIPAJULUI SO- VIETO-FRANCEZ la bordul complexului științific orbital „Mir" se apropie de sfîrșit. Luni, cosmonauta au efectuat ultimele experimente din cadrul cercetărilor comune ale celor două țări. Au început pregătirile pentru întoarcerea pe Terra a navei cosmice „So- iuz-TM-6", cu care vor reveni și cosmonauții Vladimir Titov, Musa Manarov și astronautul francez Jean-Loup Chretien.INTERVIU. într-un Interviu a- cordat ziarului „Neue Az“, cancelarul federal al Austriei, Franz Vranitzky, s-a pronunțat cu hotă- rire împotriva tezei potrivit că

reia creșterea nivelului înarmărilor va duce la consolidarea securității. Dimpotrivă, a subliniat Vranitzky, cursa înarmărilor este de natură să amplifice tensiunea și neîncrederea.REDUCEREA PREZENȚEI MILITARE A S.U.A. în Filipine. A 26-a escadrilă a forțelor aeriene militare ale S.U.A. va fi transferată, pînă la sfirșitul anului, din Filipine la baza americană din Okinawa, a anunțat un purtător de cuvint al comandamentului aviației militare a Statelor Unite. S-a precizat că această măsură, ca șl transferul altor avioane americane din Filipine în Okinawa se desfășoară potrivit planului de reducere a prezenței militare a Statelor Unite în Filipine.CONFERINȚA. în capitala Bah- reinului, Manama, s-au deschis lucrările Conferinței la nivel înalt a Consiliului de Cooperare al Golfului, din care fac parte, în afară 

de țara-gazdă, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweitul, Omanul și Qatarul. Pe ordinea de zi a întîlnirii se află probleme politice, economice și privind securitatea în regiunea Golfului. Țările C.C.G. sprijină negocierile dintre Iran și Irak și eforturile pașnice pentru ajungerea la o pace permanentă și globală între cele două state din zonă. Participanții vor dezbate, de asemenea, ultimele evoluții din Orientul Mijlociu.CONGRES. Participanții la lucrările celui de-al XVÎ-lea Congres al Partidului Aprist Peruan (P.A.P.)— de guvernămînt — și-au reafirmat sprijinul total față de președintele țării, Alan Garcia, și față de politica sa de redresare economică a țării. Cu acest prilej, șeful statului a fost reconfirmat în funcția de președinte al Partidului Aprist Peruan.O NAVA BELGIANA DE TRANSPORT, care făcea o cursă din 

Franța spre Olanda, s-a lovit pe Rin de pilonul unui pod și s-a scufundat. După cum relatează agențiile de presă, vasul era încărcat cu 950 tone reziduuri industriale, care au ajuns în apele fluviului împreună cu cele cîteva mii de litri de carburanți aflați în tancurile navei.ȘI-AU UCIS PROPRIII POLIȚIȘTI. în campania declanșată de autoritățile rasiste de la Pretoria împotriva militanților anti- apartheid, se întîmplă și episoade nescontate de guvernanți. Astfel, trupe sud-africane au deschis focul într-o zonă din Soweto, suburbie locuită de populația de culoare, împușcînd mortal doi polițiști aflați în misiune. Deși autoritățile au intenționat să Ascundă acest incident, presa din Africa de Sud a publicat știri ample despre uciderea celor doi polițiști și rănirea gravă a unui al treilea.
T
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